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t j j  jelszó.
Szerk esztőb izottság.

Vajúdik az idők méhében a jövő. A jelen megpróbáltatásai, a 
jobbnak áhítata, a reánk váró küzdelmeknek megsejtése, neveltjeink, 
gyámoltjaink felemelésének szándéka, az értelmi képzettség, a mun
kára való alkalmasság és hajlandóság szerint az érvényesülés és 
megélhetés biztosításának nagy részben még megoldást váró feladata 
sok-sok aggodalommal, töprengéssel vívódó kétségeskedésekkel, re
ménnyel, majd a cselekedni akarás eltökélésével telíti meg a lelkeket. 
Bizonnyal bensőt nyugtalanító érzés, tervek rajzása, megfontolás a 
ma és holnap eshetőségének komoly mérlegelése, őszinte jóakarat, 
erős meggyőződés vezette a főiskolánk érdemes igazgatóját, dr. Tóth 
Zoltánt akkor, amikor többek nevében a gyógypedagógiai oktatás
ügy terén működő kartársakhoz fordult, nyilatkozzanak, nem látnák-e 
immár elérkezettnek az időt arra, hogy eddig gyűjtött és felszaporított 
erkölcsi javaink megőrzésére, okos kamatoztatására, csorbuló jogaink, 
anyagi érdekeink megvédésére, az oktatásüggyel összefüggő célok 
elérésére, hathatós szolgálására több helyett egy nagy, közös egye
sületbe tömörüljünk.

A már sokszor elhangzott, most újra szárnyrakapott jelszó be
kopogtatott mindenkinek az ajtaján. Módjában állott tehát minden
kinek foglalkozni a kérdéssel. Kötelességszerűen hozzászólott, a 
testületeknek leadott köriratában, országos egyesületünk elnöksége is. 
Az a benyomásunk és talán nem tévedünk, hogy a testületek, a 
tagok is helyeslik, magukévá teszik a vezetőségnek a felfogását és 
ebben a nagy horderejű ügyben a döntő, elhatározó szót az egye
sületi közgyűlésnek kívánják biztosítani. Természetesnek találjuk azt 
is, hogy ezt megelőzőleg még az elnökségre és választmányra hárul 
az a kötelesség, hogy akár a kezdeményezővel, akár több megbí
zottal tárgyaljon, tisztázza a felfogásokat és tájékoztassa a közt a 
felmerült óhajokról, kívánságokról, javaslatokról, mindarról, amit elérni 
akarunk, vagy akarnak.

Senki se keressen e sorok mögött elutasító magatartást. Ellen
kezőleg. Érzi és tudja mindenki, hogy talán sohasem parázslott olyan 
hévvel a lelkűnkben a vágy, a testvéri rokonérzésnek a melege, mint 
most, amikor szinte vetélkedve igyekszünk eltakarítani a megértés 
útjából mindazt, ami fájhat, sebezhet. Tagadhatatlan, hogy az elvá
lasztó elvi kérdésekben az utóbbi időkben lényeges közeledés történt. 
Es mi, akik mindig eszményekért küzdöttünk, akik sohasem szegőd
tünk az önzés, nemtelen számítások, törekvések uszályhordozójává, 
akik sohasem éltünk vissza a szó és a toll hatalmával, megállapít
hatjuk, hogy minden komoly munkának, minden útkeresésnek csak 
egy és azonos lehet a végcélja : ápolni, fejleszteni, nagyranevelni 
oktatásügyünk törzsökét, tudományos kiképzést és gyakorlati hozzá
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Szerkesztőbizottság : Új jelszó.

értést nyújtani a jö oő  tanárnemzedéknek, élethivatást, a megalázott- 
ság vagy kisebbrendűség érzését kiküszöbölő életszínvonalát, társa
dalmi elhelyezkedést biztosítani a tanárnak és a végzett növendék
nek egyaránt.

Mi is, e lapnak szellemi irányítói és munkásai az örökkévaló
ságba költözött nagyjainknak és az élőknek hitével hirdetjük : „Egy
ségben van az erő !“

Bennünket azonban a soha el nem temethető, soha emlékeze
tünkből ki nem irható múlt is kötelez. Az a múlt, mely 36 évvel 
ezelőtt minden egyes kartárs és az intézmények példátlan áldozat- 
készségéből ezt a lapot megalapította és tartja fenn ma is, mely 
szárnyat adott a gondolatnak és mindmáig becsületes hűséggel 
sugározta ki azt a szellemet, mely a munka műhelyében, iskolánk 
szentélyében világított és melegített. Mi ragaszkodunk ehhez a mi 
lapunkhoz, mint hogy a szántó-vető pár holdas gazda is lélekgyö- 
nyörűséggel ragaszkodik földecskéjéhez, mely néki élet és öröm 
egyaránt. Szeretjük és megbecsüljük, mert elődöknek szelleme, utó
doknak igyekezete, vagy tudása olyan értéket halmozott össze hasáb
jain, melyen siketnémák és vakok tanárai tovább akarnánk és tud
nánk építeni. Üssétek fel lapjait bárhol, megfogjátok érteni, hogy 
bennünket ezer szál fűz a múlthoz és hogy nem annak omladékain, 
de szilárd alapjain, pillérein boltozhatik a jövő.

Bennünket a múlt köt akkor is, ha hívéül szegődünk az egészsé
ges életösztönből eredő egyesülési törekvéseknek, Nekünk nem 
szabad elfelejtenünk, hogy van egyesületünk, mely egyforma szere
tettel ölelte magához és védte 34 éven át minden tagját. Él és áll 
rendületlenül a múlt talajában megfogant és gyökeret vert ez az erős 
egyesület, mely mindenkor a legnemesebb odaadás jegyében, az 
ember magasabb rendeltetésének tudatában, az erőtlenek és gyengék 
megváltásának és felsegítésének gondolatával, apostoli hittel és lel- 
kesültséggel hordozta körül zászlaját Fiúmétól Ungvárig, Kolosvártól 
Temesváron, Kaposváron, Debrecenen és az ország szívén át a 
másik határig, Szombathelyig, Sopronig. Emlékszünk és emlékeze- 
tünkben tartjük, hogy voltak férfiaink, akik napba-tekintő szemmel 
jövőt kerestek, gondolatokat termeltek és megmutatták a haladás 
nyílegyenes útját. Múltúnk tisztelete, megszentelt hagyományaink 
megbecsülése ércnél, kőnél maradandóbb anyagba írt törvénye lelki
ismeretünknek. Házunk ajtaja, várunk kapuja nyitva. Szívesen kö
szöntjük a belépni akaró jó szándékot. A múltban is megmutattuk, 
hogy szerető testvérek vagyunk. A vakok oktatásügye terén dolgozó 
kartársaink egyforma joggal és a kötelességtudás ugyanolyan mérté
kével ápolják, élesztik a megértés és atyafiságos rokonérzését, mint 
az alapítók. Senki nagyobb karajt nem szabhat. De osztályos társak 
vagyunk valamennyien a munkában is. Aki kész eszményekért síkra- 
szállani, az jöjjön, erősítse sorainkat. Ha a tettekre kerül a sor, senki 
rövidséget nem szenved. Egy táborban, egyetértésben és féltékeny
kedés nélkül szolgálhatja bárki is elhivatottsága szerint az egyes 
ágazatok és az összesség érdekeit egyaránt.

Ebben az értelemben pártoljuk az egyesülés gondolatát.
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A magyar kormány részleges változása során 13 évi kultusz
miniszteri államtitkársága után a legmagasabb helyről jött ismételt 
kitüntetéssel díszíteíten vonult ki a kultuszminisztériumból dr. Petri 
Pál. — Nagyon jól emlékezem, amikor jött, éppen olvan csendes, 
lágy volt a hangja, mint aminő elfogódott volt a hála és köszönet 
megnyilatkozásakor, mikor elbúcsúzott legközvetlenebb tisztviselő
társaitól. Amikor jött, egyéb vonatkozásokon kívül arra is boldog 
örömmel mutatott rá, hogy olyan apának a fia, aki az egyház, a 
kultusz tekintélyén felül, szívének csendes érzéseit örökítette át Reá. 
Ez a csendes érzés, melengető hála ütközött ki búcsúszavaiból, hogy 
dolgozhatott 13 éven át hazai közoktatásügyünk minden területének 
javára azzal a küldetéssel és hivatással, aminővel a magyar vizek 
mellett mindazok dolgozhatnak, akiknek neve történetkezdetet jelen
tett, vagy új indítást adott, vagy akik alkotásokba építették bele 
hatalmas örökségüket, legszebb gondolataikat, legmélyebb érzéseiket. 
Politikai államtitkár volt, de őrhelyén sohasem a politikust, a párt
embert láttuk, hanem azt az egész férfiút, aki egyéniségének, lelki
erőinek teljességével szolgált egy nemzet kultúrájának indítással, épí
téssel, alkotásokkal, amiről történetünk fog beszélni. A kultúra poli
tikusa volt, mint államtitkár, elsősorban a népkultúráé, de olyan 
vonatkozásban, hogy a népkultúrának ne legyenek kiválasztottjai, 
dédelgetettjei. Úgy gondolkozván, hogy a kultúra közvagyon s abból 
jutnia kell mindenkinek, aki a magyar életnek bárminő sejtje, köve, 
alkotórészese. így jutottak hozzá közel a siketnémák, vakok, gyenge- 
elméjűek, a magyar életnek ezek az elesettjei, a fogyatékosok s azok
nak minden érdekét rajongva képviselő tanárai. Meleg érzéssel fo
gadta az erről a területről is hozzájutott új gondolatokat, terveket s 
azokat úgy is, mint a szaktanács elnöke, úgy is, mint ezeknek az 
ügyeknek volt államtitkára, teljesedésbe vitte. Nagyértékű gyakorlati 
tudásán, tapasztalatán, halk szaván, arcán kirajzolódó hozzánkvaló, 
ügyünk igazáért mindenkor tennikész szívjóságán mindenkor átütött 
a belső ember igazi értéke, a hatalmas, még a szaktudományokba 
is elmélyült tudása. Néhai boldogemlékű Náray-Szabó Sándor gon
dolatait, boldog örömét élte újból és újból át, ahogyan szaktanács- 
kozásáinkat vezette, irányította, vagy szaktanácsunk eredményeit 
szemlélte, avagy másoktól hallott rólunk elismerő ítéletmondást. Tanár
képzésünk továbbfejlesztésének gondolatát néhai dr. Tóth Lajos állam
titkártól kapta örökségül s a gondolat ő alatta öltött testet, mert fő
iskolánkra dr. Petri Pál tette fel a koronát. Intézményeink belterjes 
fejlesztéséért, a gyakorlati képzés célirányosabbá tételéért dolgozott 
s előtte a fogyatékosok szociális és kulturális érdeke mindenkor a 
nemzeti kultúrközösség érdekét is jelentette. Ezért dr. Petri Pál 13 éves 
államtitkársága, szakoktatásunk történetében új fejezetet kezdett s 
ezt a fejezetet a szakoktatás minden munkásának örök hálájára 
tetőzte is be. _____ (S—n)
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J e le n té s
a gyógypedagógiai in té z e te k  
országos sz a k ta n á csá n a k  
1 9 3 3 —3 4 . évi m ű k ö d ésérő l.
K ö z li:  K lu g  P é te r  orsz. sza k fe lü g y e lő ,  
szak ta n á cs! előatlő.

Á gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának 36. évi mű
ködését is mindvégig azon elgondolások és törekvések uralták, ame
lyek ezt a csendben, de mindvégig intenzíven dolgozó testületet 
1898-ban történt megalakulásától áthatották. Dr. Náray Szabó Sándor, 
Borbély Sándor, űerkes János és Nagy Árpád helyét új vezetők és 
új munkások foglalták el, de a munkában nem volt megszakítás s 
az a lelkűiét és szellem, mely a magyar gyógypedagógiát nyugat- 
európai színvonalra emelte, ennek eleinte kicsinyke fáját önálló fej
lődésében is hatalmas koronát növelő törzzsé fejlesztette s a szak
tanács elmúlt évi működésében is ezt élő forrásként öntözte, táplálta 
és ezzel növelte a magyar gyógypedagógia erdejét.

__A szaktanácsi szabályzat 3. §-a értelmében a szaktanács tag
jait 5 év tartamára nevezi ki a nm. vallás és közokt. miniszter úr. 
Miután a szaktanács most működő tagjai az 1928. év december 
31-én neveztettek ki (76495/1928. VII.), a szaktanács újbóli megala
kítására tettünk előterjesztést. A nm. vallás és közokt. miniszter úr 
azonban a szaktanács összes tagjai kinevezésének é.vényét — to
vábbi intézkedésig meghosszabbította (72027/1933. V. a. 2.). Itt em
lítem meg, hogy dr. Pollermann Artúr min. tanácsos 1933. július 
23-tól a szaktanácsi tagsága alól felmentetett (41777—1933.). Berkes 
János pedig egészségi állapotára való tekintettel, szaktanácsi tagságá
ról lemondott. Az azóta elhúnyt Berkes János ny. igazgató, a szak
tanácsnak sok éven át volt előadója. Benne úgy a szaktanács, mint 
az egész gyógypedagógiai oktatás egyik legértékesebb alkotó mun
kását gyászolja. A szaktanács új tagjaiul kineveztettek: Szentgyörgyi 
Gusztáv, Vollmann János és Vándory Dezső igazgatók, az Orsz. 
Közoktatási Tanácsnak a szaktanácsban leendő képviseletével pedig 
Frank Antal dr. áll. tanítóképző intézeti igazgatót bízta meg a nm. mi
niszter úr (72027/1933.).

Októbertől június hó végéig hónapról-hónapra ültek össze az 
egyes bizottságok, nemkülönben az elnökitanács, hogy a nm. vallás 
és közoktatásügyi miniszter úr által véleményezésre leadott kérdé
sekben véleményt mondjanak, az ügy érdekeinek megfelelő határo
zatot hozzanak és a hazai gyógyítva-nevelés előbbrevitelére alkal
mas javaslatokat készítsenek.

1933 november hó 13-án teljes ülést tartott a szaktanács, ame
lyen két évnek munkáját vette számba. Ezen a teljes ülésen dr. 
Bárczi Gusztáv „A siketnémaság diagnosztikája és az arra alapított
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újabb pedagógiai eljárás“ címen tartott előadást és bemutatta az ál
tala vezetett kísérleti osztály növendékeinél elért eredményeit. Dr. 
Bérezi Gusztáv a nyilvánosság előtt ez alkalommal adott először 
számot több éven át folytatott olyan irányú kísérleteiről, amelyek 
alapján a siketnémák oktatásának a jelenlegi módszerekkel elérhető 
eredményei fokozhatok és az oktatás módja is könnyíthető. Neve
zettnek megállapításai szerint a fülészeti okokból eredő siketségben 
szenvedők száma a közegészség állandó javulásával évről-évre fogy 
és mindinkább emelkedik azoknak a száma, akiknek hallóérzékük 
sértetlen és akiknél a siketség centrális okokra vezethető vissza. 
Utóbbiaknak a száma dr. Bérezi szerint 80 %-ot is meghalad s ezek 
az általa követett módszer szerint a hallási benyomások felfogására 
és megértésére könnyebben megtaníthatok. Előadása során előadó 
bemutatta több növendékét, akiknek teljesítményei azt a jogos remény
séget igazolják, hogy dr. Bárczi kísérletei nyomán, a siketnémák 
oktatása új lendülettel fog előbbre jutni.

Nem kevésbbé nagy fontosságú a siketnéma-oktatás eredmé
nyességének fokozása szempontjából, a készülő új tanterv : a siket
némák nevelésének és tanításának terve. A nevelési szempontok 
teljes kidomborításával végleges szövegezésben elkészült, a módszeres 
utasításokkal együtt, az előkészítő-osztályra vonatkozó tantervi anyag. 
A tantervnek ez a fejezete olyan alkotása a szaktanácsnak, amely 
egyrészt a gyermeki ¡élek és a nyelvfejlődés törvényeinek teljes 
ismeretén, másrészt a beszédtanításnak legújabb módszerein épült 
fel. Bár sajnálattal kell megemlítenünk, hogy a tanterv további részé
nek végleges szövegezésére még nem kerülhetett sor, mindazonáltal 
meg kell állapítanunk azt, hogy elhibázott intézkedés lenne e mun
kálatok siettetése. Az új tanterv évtizedekre fogja a siketnémák ki
képzésének irányát megadni s annak elkészítése gondos és meg
szakításnélküli, elmélyülő munkát kíván. (jan. 15.) Azonban a Bárczi- 
féle kísérletek is olyan újabb szempontokat vetettek fel, amelyeket 
a tanterv készítésénél mindenesetre figyelembe kell venni. Mivel 
pedig ezek még nem teljesen tisztázódottak, ez a körülmény is vára
kozásra int.

A siketnémák eredményesebb oktatásának egyik akadálya, hogy 
nincsen elegendő és megfelelő tankönyvünk. Ezen a hiányon kívánt 
Szép József váci kir. orsz. intézeti tanár segíteni „Képes olvasó- 
könyviének a megírásával és kiadásával. A könyvet a szaktanács 
a bírálatok és az I. bizottság véleménye alapján a nm. vallás és 
közokt. miniszter úrnak engedélyezésre ajánlotta. (junius26.)

Évek óta törekvése a nm. minisztériumnak és az intézeteknek 
egyaránt, hogy a növendékek felvételét, valójában a növendékek 
kiválasztását minél tökéletesebbé tegye. Amíg egyrészt fontos okta
tási és szociális érdek, hogy olyan gyermekek, akikben a fejlődés 
és kiképzés biztosítékai megvannak, az intézeti oktatás lehetőségétől, 
még tévedésből se fosztassanak meg, másrészt az is jelentős köve
telmény, hogy csak olyan gyermekek iskoláztassanak be, akiknek 
nevelése-tanítása már a felvételnél is feltétlenül eredményesnek
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látszik. Ezért ismételten és igen behatóan foglalkozott az elnöki 
tanács a siketnéma gyermekek felvételénél a múltban alkalmazott 
u. n. „orvosi vélemény kérdésével és azt a gyermek nevelése-okta- 
tása szempontjából fontos adatokkal is kiegészítette. Ezáltal a felvé
telnél előfordulható tévedések a minimumra szoríttattak le. (jun, 26.)

A beszédhibák javítására szolgáló intézmények szabályzata 
még az 1900. évben adatván ki, a mai viszonyok szempontjából 
természetszerűleg hiányosak, több rendelkezése pedig már elavultnak 
bizonyult. Ezért, valamint azért is, hogy a beszédhibák javításának 
hazánkban még elmaradott ügyét előbbre vigye, az elnöki tanács 
új szabályzatot készített, melyet a nm. vallás és közokt. miniszter 
úr jóváhagyva adott ki. (1934.40674/V. a. 2.) Ennek az 1900 óta 
fennálló szabályzatnak értelmében a budapesti állami tanfolyam a 
„Hibásbeszédűek Budapesti Állami Intézete címet nyerte, miáltal 
az intézménynek állandósága, állandó működése intézményesen is 
biztosíttatott. (Okt. 30 és jan. 15.) A beszédhibák javításának egy 
másik kérdésével is foglalkozott az elnöki tanács (ápr. 23.) amikor 
a nm. vallás és közokt. miniszter úrnak felhívására (40674—1934) 
az 1. és IV. bizottság jelentése alapján véleményezte a Hibásbeszé- 
dűek budapesti intézetének a gyógypedagógiai tanácsadóban folyó 
kezelések tárgyában felterjesztett beadványát.

A vakok nevelése és tanításának terve szintén foglalkoztatta 
az elnöki tanácsot (okt. 30) s intézkedésére megküldetett sz érde
kelt testületeknek tanulmányozás és hozzászólás céljából, majd 
pedig a Vakok József Nádor kir. orsz. intézete igazgatóságának 
kérelmére újbóli átdolgozás és a nevelési szempontoknak a feldol
gozása céljából most már másodízben visszaadatott.

Kleitsch János tanárnak beadványa kapcsán a hazai vakintézeti 
nevelés és foglalkoztatás racionalizásának a kérdésével is foglalkozott 
a szaktanács I!. bizottsága, majd pedig az elnöki tanács (jún. 26.).

Miként a siketnémák, úgy a vakok beiskolázásának gondosabbá 
tétele céljából szintén elkészítette a II. bizottság javaslata alapján 
az elnöki tanács a vakok felvételiívét is, kiegészítvén az orvosi 
véleményt pedagógiai v leménnyel (jun. 26.)

Sokszor, szinte minden ülésen foglalkoztatta az elnöki tanácsot 
a szellemi fogya'ékos gyermekek felvételének, képezhetőségének és 
képességvizsgálatának, valamint a budapesti áll. gyógypedagógiai 
nevelő-intézet foglalkoztató tagozatának megszüntetési, illetve átszerve
zési kérdése. Mindezekre vonatkozólag a nm. vallás és közokt. minisz
ter úrnak a m. rendelkez sei (72608/1933, 41983/1934, 71871/1933, 
42348/1933.) alapján mondott véleményt az elnöki tanács a III. 
és IV. bizottságának beható és gondosan megtárgyalt előterjesz
tései alapján. A felvételeknél a múltban előforduló tévedések 
elkerülése céljából mindenekelőtt az orvosi vélemények gondos átdol
gozását, valamint a s'ketnémák és vakokéhoz hasonlólag, a peda
gógiai véleménnyel való kiegészítését, továbbá az intelligencia vizs
gálat szempontjából különösen fontos kérdésnek a beillesztését látta 
itt is szükségesnek a szaktanács. A képességvizsgálatok kérdésével



Jelentés a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsának működéséről. 7

a Ili. és IV. bizottság valamint az elnöki tanács dr. Schnell Jánosnak 
a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intezetben lefolytatott vizs
gálatáról szóló jelentése alapján foglakozott. E tekintetben még vég
leges határozatot az elnöki tanács nem hozott, mindazonáltal az a 
vélemény alakult ki, hogy igazi értékmérőül csak olyan vizsgálati 
módszer fogadható el, amely a biológiai és pszihológiai szempontok 
mellett a pedagógiai megfigyeléseket, tapasztalatokat és eredményeket 
is lelkiismeretesen mérlegeli.

Részben ugyanezen kérdésekkel foglalkozott az elnöki tanács 
a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet szakorvosának jelen
tése kapcsán és azonkívül pedig megtárgyalta a növendékek jobb 
egészségügyi ellátásának az ügyét is. Az elnöki tanács szükségesnek 
véli, hogy nevezett intézet betegszobái megfelelőbben helyeztessenek 
el, az orvosi rendelő a szükséges eszközökkel szereltessék fel és a 
vérbajos növendékek pedig megfelelő oltásokban részesítessenek 
(jun. 23.)

A nm. vallás és közokt. miniszter úr m. rendelkezésére (42348/ 
1934) tárgyalta a III. és IV. bizottság, valamint az elnöki tanács 
(okt. 30 és lan. 15.) a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet 
foglalkoztató tagozatának megszüntetését, illetve átszervezésének 
kérdését is. A mai gazdasági viszonyok egyfelől szigorúan előírják, 
hogy egyetlen olyan gyengeelméjű egyén se terhelje az intézetet, 
aki további oktatásra nem alkalmas, másfelől pedig, hogy az inté
zetben nyújtó t kiképzés a gyakorlati élet kívánalmai szempontjait 
legmesszebbmenően figyelembe vegye. Amíg tehát az elnöki tanács 
a nevelő-tagozatra támaszkodó gyakorlati irányú foglalkoztatást kívá
natosnak és szükségesnek véleményezte, másfelől nem helyeselhette 
olyan elöregedett és beteges egyének a foglalkoztatóban való bent- 
tartását, akik semmiféle kiképzésre nem alkalmasak s ezért ezeknek 
az intézet kötelékéből való eltávolítását kellett javasolnia.

Foglalkoztatta a szaktanácsot a gyógypedagógiai intézetek tan
terve is. Ez nevelési szempontokkal és módszeres utasításokkal 
leendő pótlás céljából leküldetett a budapesti áll. gyógyped. nevelő- 
intézet tanári testületének.

Végleges megoldást nyert ebben az évben a kisegítő iskolai 
értesítők és bizonyítványoknak már az előző évben is sokat vitatott 
ügye. Miután a nm. minszter úrnak m. rendelkezése szerint (36834/ 
1933) kisegítőiskolák csakis az iskola címének és jellegének megfe
lelő, valamint a fantervben megállapított tantárgyakat feltüntető egy
séges szövegű iskolai bizonyítványt és értesítőt adhatnak, ezek vég
leges szövege is megállapíttatott (okt, 30 és febr. 23.)

A gyógypedagógiai tanárképző főiskolának két fontosabb kér
désében, az élettan és a fogyatékosok kórtana előadásának a szer
vezeti szabályzattól némileg eltérő rendjében (39115/1934. V. a. 2.), 
továbbá a Siketnémák és vakok tanárai egyesületének kérvénye 
(52527/1932) kapcsán a hallgatók számának korlátozása tárgyában 
mondott véleményt az elnöki tanács (okt. 15 és febr. 23.) Előbbi 
kérdésben az elnöki tanács az igazgatóság kérését teljesítendőnek 
javasolta, utóbbit illetőleg úgy határozott, hogy bár részben osztja a
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felmerült aggodalmat, mégis e kérdésben a főiskola tanártestületét 
tartja elsősorban meghallgatandónak.

^  gyógypedagógiai nevelési és pályaválasztási tanácsadó 
noo\ 19o3), a gyógypedagógiai és orvospsychológiai intézet (43854/ 

1933), valamint a gyógypedagógiai kórtani és gyógytani állami labo
ratórium (41772/1933) jelentései szintén igen sokat foglalkoztatták a 
bizottságokat és az elnöki tanácsot. Valamennyi jelentésből meg
nyugvással állapította meg az elnöki tanács, hogy ezekben a gyógy
pedagógiai szolgálatában álló intézményekben mindenütt serény 
munka folyik, szükségesnek jelezte azonban, hogy különösen a 

a psychológiai intézetnek elsősorban és mindenek
előtt a gyógypedagógiát és a gyógypedagógiai intézetekben folyó 
gyakorlati oktatást kell szolgálnia, (okt. 30., és ápr. 23.)

A hangzatos cimeken működő nevelési tanácsadók elszaporo
dása és ezeknek az ifjúság nevelése szempontjából való fontossága 
ennek a kérdésnek mielőbb való rendezését, a tanácsadóknak szigorú 
felügyeletét kívánják. Szükség van erre különösen azért, hogy meg- 
előztessék annak lehetősége, hogy némely, anyagi érdeken alapuló 
tanácsadónak helytelen tanácsokkal való romboló hatása, eleve meg- 
akadályoztassék. A nm. vallás- és közokt. minisztérium (38757/1934) 
felhívására a budapesti „Pedagógiai és gyógypedagógiai vizsgáló-és 
nevelési állomás engedélyezési kérelme kapcsán a szaktanácsban 
olyan vélemény alakult ki, melyszerint az u. n. nevelési, pedagógiai, 
gyógypedagógiai vagy orvospedagógiai tanácsadóknak, illetve vizs- 
gálóknak és nevelési állomásoknak a működése engedélyhez kötendő 
és azok felsőbb hatósági ellenőrzés alá helyezendök ; továbbá meg
határozandó volna azoknak működési köre is, valamint, hogy azok 
élén szakképzett orvosnak, vagy pedagógusnak kell állnia, a nagy
hangú hirdetések pedig eltiltandók. (ápr. 25.)

A debreceni egyetemnek az ottani elemi iskolák I. osztályá
ban folytatott vizsgálatairól szóló jelentés bemutatása alkalmával 
intézményeink egészségügyi kérdéseit tárgyalta meg az elnöki tanács 
s a különösen nagy szakértelemmel összeállított jelentést az intézeti 
orvosoknak is figyelmébe ajánlotta.

. Az orsz. szakfelügyelőnek és helyetes szakfelügyelőnek az 
intézetek és iskolák látogatásáról szóló jelentéseik kapcsán az elnöki 
tanács különösen élénk figyelemmel kísérte az intézmények műkö
dését, beiső életét, a tanárok munkáját, a növendékek előre haladá
sát és mindazokat az ügyeket, amelyek az intézetekkel és iskolák
kal szorosabb kapcsolatban vannak. Egyben a nm. miniszter úr 
figyelmét felhívta mindazokra a jelenségekre, amelyek az ügy előbbre- 
vitele, illetve a gátló körülmények megszüntetése érdekében való 
megfelelő intézkedést kívántak.

Végül felemlítem, hogy az elnöki tanács tárgyalásainak elké
szítésében a bizottságokon kívül egyes fontos kérdésekben dr. Ransch- 
burg Pál és dr. Sarbó Arthur egészségügyi főtanácsos rk. egyetemi 
|?,n4.ri0  ̂ támogatták hathatósan a szaktanácsot. Értékes közreműkö- 
désöket hálásan elismerve, azt továbbra is kérjük.
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Habár nem tartozik szorosan a jelentés keretébe, annak teljes
sége és a megfelelő áttekinthetőség céljából közlöm, hogy az elmúlt 
tanítási évben a gyógypedagógiai intézetekben és kisegítő iskolákban 
166 és pedig 147 állami rendes, 45 helyettes és megbízott ill. óradíjas 
gyógypedagógiai tanár. 110 (31 állami) rendes kisegítő iskolai tanító 
30 (29 állami) beosztott áll. elemi iskola tanító és helyettes óradíjas 
tanító és 118 egyéb tanár, tanító és hitoktató működött. Oktatásban 
részesült 1047 siketnéma, 51 nagyothalló, 590 beszédhibás, 546 vak, 
596 gyengeelméjű és 2676 gyengetehetségü tanuló ; a gyógypedagó
giai intézményekben tanítottak ossz. száma volt 5506.

Amidőn befejezésül az orsz, szaktanács egész évi munkáját 
áttekintem és számbaveszem, azzal a jóleső és megnyugtató érzés
sel teszem azt, hogy a szaktanács ebben az évben is hatékonyan 
dolgozott a gyógypedagógiai oktatás fejlődésén ; hivalkodás nélkül 
állapíthatjuk meg, hogy a legsúlyosabb viszonyok között is olyan 
értékes alkotó munkát végzett, melynek révén hazánkban a fogya
tékosok ügye a nyugati országokkal való viszonylatban is az elsők 
közé emelkedett, valaminthogy joggal remélhetjük a magyar gyógy
pedagógiának továbbfejlődését és felvirágzását.

Szem le.
A dadogó az alkatelemzés megvilágításában. E cimen a „Budapesti Or

vosi újság“ 1935. évi 3. számában közlemény jelent meg Schulmann A dolf igaz
gató tollából, mely különlenyomatként is napvilágot látott.

„Das Sprachheilwesen in Ungarn“, Schulmann A dolf igazgatónak ily című 
cikke a „Monatsschrift für Ohrenheilkunde und Laryngo-Rhinologie“ 1934. évi 12. 
száméban jelent meg, amely a szerzőnek a Budapesten, a VI. Nemzetközi Beszéd- 
gyógytani Kongresszuson tartott előadását tartalmazza. A cikk — ugyancsak német 
nyelven — különlenyomatban is megjelent.

Vakok tájékozódása. Egy orosz lélekbúvár, Dolansky Vladimir, aki gyer
mekkora óta vak s a jobbkezét is elvesztette, azt a különös észrevételt tette, hogy 
amikor akadályokhoz közeledik, arcbőrén valami gyöngéd simogatást érez s ez 
óvja meg attól, hogy az akadályokkal összeütközzék. Több vakkal kisérletezett. 
Ezek is ezt észlelték.

Megfigyelte, hogy ez a figyelmeztető érzés csak akkor jelentkezett, amikor 
nem ismerte az akadályok helyzetét. Azoknál az akadályoknál, amelyeket tapintás
sal érzékelhetett, ismert helyiségben, a figyelmeztetés elmaradt.

A rejtélyes jelenség megoldását az a körülmény hozta meg, hogy a csodá
latos hatás akkor se mutatkozott, amikor a kísérleti személy fülét vattával dugta 
be. Ha a fül szabad volt, de az arcot papírálarccal födte el, a simogató érzés ismét 
jelentkezett.

Arra következtetett tehát, hogy az érzés forrása mégis a hallással függ össze, 
noha voltakép tapintási észlelet.

Későbbi vizsgálódásai sorén megállapította, hogy a hatás oka kétféle. A vak 
ember lépteitől mozgásba hozott légoszlop az előtte lévő akadályba ütközik és halk 
visszhangot ver. Aztán az emberi test hősugárzásától a test és az akadály közötti 
légoszlop fölmelegszik. Nem igaz az, amit azelőtt hittek, hogy a vakok érzéklése 
jobb, mint a többi emberé, de észrevételük mégis finomabb, mert tudatukat nem 
köti le egészen az, amit látnak.

Figyelmük azért van úgy, fölcsigázva, mert állandóan aggódnak, hogy bele
ütköznek valamilyen tárgyba. Úgy rémlik, hogy az aggodalomból származó állandó 
készenlét hat az arcizmok beidegzésére s ezek a legkisebb hallási ingerre, mely a 
hanghullámokból származik, összehúzódnak. Valószínűleg ez kelti az arcbőrön a 
simogató érzést. (Pesti Hírlap).
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A beszédről és beszédhibákról a nagyközönség tájékoztatására Tö
rök öandor igazgató hosszabb cikket irt, amely a „Szegedt Uj Nemzedék“ 
c. napilapban jelent meg.

A* alsói'oktl beszáll t ük a (ás 
olvasm án yain ak  a k ö v etelm én y ei  

és a „K ép es O lvasókönyv“ .
M u rán yi A n tal.

Aj5 ^sófokon a beszédtanítással kapcsolatos olvasmányok iránt kü
lönböző, egyrészt általános, másrészt a kis siket lelkiségéből folyó különleges 
pedagógiai természetű követelményeket támasztunk. A siketek beszédokta
tásában, mivel a jelben való gondolkodástól akarjuk leszoktatni őket, sza
vakban pedig még nem tudnak gondolkodni, az ad létjogosultságot és 
szakszerűséget egy képes olvasókönyvnek, hogy ha az a gondolatokat odaillő 
és megfelelő szöveg kíséretében képekben tárja a gyermek elé.

A képes olvasókönyv használatát általában előzze meg a tervszerűen 
alkalmazott kifejezéseknek, szólamoknak, mondatoknak, cselekvéseknek az 
illusztrálása és dramatizálása, illetve megfelelő képeknek, rajzoknak és 
cselekvéseknek beszéddel (írással) való kifejezése. Ezután következzenek 
adott, egyszerű kis olvasmányokon végzett tartalommegértési előgyakorlatok. 
Ezeknek az előgyakorlatoknak egyik — későbbi — foka a képes olvasó
könyv használata.

Egy képes  ̂ olvasókönyv megteremtésénél feltétlenül a szöveghez 
kell alkalmazni és megalkotni a képet. Egyrészt azért, mert a szöveg áb
rázolásának a kivitelezése sokkal könnyebb, mint a képnek szándékaink 
szerint való megszövegezése, másrészt meg nagyon nehéz olyan képeket 
találni, amelyeknek témái részleteikben is megfeleljenek követelményeinknek. 
Az adott képnél a szövegnek kell alkalmazkodni ahhoz. Ez meg rendszerint 
arrp vezeb hogy a képpel való viszony kidomborítása érdekében sokat kell 
feláldozni a szöveg pedagógiai célkitűzéseiből. Amennyiben pedig a szöveg 
a képpel való szoros viszonyt nem veszi figyelembe, akkor az tulajdonképpen 
csak mint a szöveg megindítója szerepel és a továbbiakban már távol esik 
a mondanivalótól. A képeknek, ha már együtt vannak, minden körülmények 
között támogatniok kell a szöveget. A képek legyenek színesek, elevenek, 
egyszerűek, cselekménnyel bírók, a kis siket érzelmi és értelmi színvonalá
hoz alkalmazkodó, világos és könnyen érthető tartalmúak.

A képes olvasókönyv olvasmányai a kis siketek érdeklődési köréből 
valók legyenek. Az olvasmányok megítélésénél az azonban senkit ne ve
zessen félre, hogy a gyermekek a könyvet érdeklődéssel és szívesen for
gatják. Teszik ezt főleg azért, mert örülnek, hogy nyomtatott alakban fel- 
fedeznek egy-egy szót és kifejezést s azt meg is értik. De nem kisebb az 
örömük akkor sem, ha egy eldobott újságpapíron fedezik fel a „kalap“ 
szót vagy ha az ABC és könyvük „fáj a fejem“ s vagy még tízféle fájda
lomból fakadó mondatát értik meg. Az érdeklődés magának a témának, 
magának a bennefoglalt cselekménynek szóljon. Ne csak itt-ott értsen meg 
a gyermek egy-egy kifejezést, hanem értse meg az egészet. Ez is a céh 
Mindenesetre a tanult beszédanyagnak és kifejezéseknek az olvasmányban 
való ismétlésszerű végigvonultatása könnyebben megérthetővé és élvezhe- 
tővé teszi a szöveget. De ne a tanult kifejezéseknek az egymásmellé raká
sából álljon az olvasmány. Ez csak azt jelenti, hogy a témát az ismert 
kifejezések alkalmazásával szövegezzük meg. Az ismert kifejezések elevenné
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és hasznossá viszont csak akkor válnak, ha érdekes, könnyed variációkban 
megfelelő tartalmak kifejezésre szolgálnak, ha helyzetekre illően alkalmazva 
fordulnak elő, ha újszerűén hatnak és ha nem elvont tartalomra vonat
koznak.

Az olvasmánynak feltétlenül legyen cselekménye, magja, ami körül a 
szöveg felépül. Cselekmény nélkül a gyermek az olvasottakat nem tudja 
egybefoglalni és megérteni. A cselekmény nélkül való olvasmány nem viszi 
a gyermek képzeletét és gondolkodásra sem késztet. Enélkül a gyermek 
csak tudomásul veszi a leírottakat anélkül, hogy azok nyomot hagynának 
benne. Az alsó fok olvasmányai nem ismeretközlésre valók, oly értelemben, 
amint azt például a beszédtanítás teszi. Itt csak a cselekmény megértéséről 
van szó. Az előforduló ismeretközlés csak m agára a cselekményre vonat- 
kozhatik és csak olyan mértékben, amennyit a cselekmény önmaga meg
követel. Célját téveszti az a törekvés, amely az olvasmányt annak keretein 
túllépő ismeretközlésre használja fel. Az elmondottak azt is feltételezik, hogy 
az olvasmány inkább érzelmi, mint értelmi színezetű legyen. Inkább elbe
széljen, mint leírjon. Általában pedig az olvasmány a kis siket gyermek 
fejlődésének és beszédtanulásának a pszichológiáján  épüljön fel.

Egy képes olvasókönyv olvasmányainak tulajdonképpen azt a szol
gálatot kell tenniök az alsófok beszédtanításában, mint aminőt a számtan
tanításban a jól szemléltetett szöveges gyakorlati példák tesznek. Azaz szol- 
gálniok kell a tanultak gyakorlati alkalmazását. Ebben a viszonylatban a 
tételem ez: A számtanpéldában a mennyiségek viszonyából a gyermek fel
ismeri a számtani műveletet, a művelet végrehajtásával pedig megoldja a 
feladatot. Az olvasm ányban hasonlóképpen a kifejezések viszonyából fel
ismeri a cselekmények lefolyását s a cselekmények lefolyásából pedig meg
érti a  tartalmat. Ebből pedig az következik, hogy ha ismeretlenek a szöveg 
Hífejezéséí, ha m aga a  kifejezés, vagy a kifejezett viszony elvont dolgokra 
vonatkozik, ha a gondolatok nem irányulnak egy témakör felé, ha a cse
lekmény nem alkalm as a képzelet és a gondolkodás felkeltésére, akkor a 
gyermek sem a példát nem tudja megoldani, sem az olvasmányt nem fogja 
megérteni.

Ha a Szép-féle „Képes Olvasókönyv“ olvasmányainak belső tartalmát, 
szerkezetét és pszichológiai felépítését a fent elmondott szempontok figye
lembevételével vizsgáljuk meg, akkor azt találjuk, hogy egyetlen olvasmánya 
sem felel meg kielégítő mértékben a követelményeknek, jóformán egyetlen 
viszonylatban sem. Ezen állításomat a könyvből vett példák az alábbiak
ban igazolják:

A képek: színesek, elevenek és élénkek. Derűt és mosolyt kelthetnek 
a gyermekben, mint minden ilyen kép. Csak szemgyönyörködtetésre valók. 
A magam részéről inkább egy, az I. osztály számára, készült képeskönyvbe 
tenném őket, fogalomszerzés céljábafT igen kevés; szöveggel. Arra azonban 
nem alkalmasak, — csak kevés kivétellel — hogy az alsó foknak megfelelő 
olvasmányszöveggel lássuk el őket. Több kép teljesen mellőzendő lenne. 
Az alkalmasabbaknak a témája általánosságban felhasználható ugyan, de 
igen nehéz megfelelő szöveggel ellátni őket úgy, hogy szoros és támogató 
kapcsolat legyen a szöveg és a kép között. Bizonyítja ezt az a tény, hogy 
ezek a képek csak elindítják az olvasmányt, de a továbbiakban már 
a kép nagyon messze esik a szövegtől. Igaz, hogy ebben a szerző maga 
is benne van, mert szívesen elkalandozik a képtől távoleső területekre is, 
minden különösebb szükség nélkül. A legtöbb olvasmány a kép témájából 
indul ki, de azután elfordul attól. Mégpedig úgy, hogy rendszerint a témá
ból folyó asszociáció révén igen hamar a rendes beszédtanítási területre
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lép át s onnét kezdve azt a szokásos módon tárgyalja. Végeredményben 
tehát a képek csak ürügyül szolgálnak arra, hogy elindítsanak egy tipikus 
beszédtanítási anyagot „olvasmány“ leplébe burkoltan. Külön példát itt 
erre nem hozok fel, mert ez úgyszólván valamennyi olvasmányból kitetszik. 
Megjegyzem, hogy az eszme nem volna kárhoztatandó egyébként, ha maga 
a beszédtanitási anyag, mint olyan, megfelelő lenne. De a beszédtanítási 
anyag nyomtatott alakban való megjelenítését még nem lehet „olvasmány“- 
nak nevezni. Az a kis olvasmányszerű íz, ami rajtuk van, csak hátrányéra 
van az érthetőségnek.

A képek és a szöveg viszonya: Amint említettem, a képek csak meg
indítják az olvasmányt, de a továbbiakban nincsenek kapcsolatban vele. 
Sokszor még az indítás sem mondható szerencsésnek, némelykor pedig 
egyenesen hibás. Például a 18. olvasmány képén két fiú hajadonfővel, tri
kóban, rövid nadrágban és rövid zokniban van. A télnek nyoma sincs 
A szöveg pedig így indul: Uj év van . . . (? 1) — A 28. olvasmány képe 
egy iskola tanítónénijének a születésnapi felköszöntését ábrázolja. A szö
veg pedig a március 15-ki ünnepélyről beszél. így történik meg azután, 
hogy a március 15-ki verset a képen levő leányka egy nagy virágcsokorral (? 1) 
a kezében mondja el és emellett — pizsamában van. — A 43. olvasmány 
vasúti utazásról szóló szövege szerint: „Mi a III. osztályon utazunk. A III. 
osztályban fapadok vannak“. A képen levő gyermekek pedig párnázott 
ülésen, tehát II. osztályon utaznak. A kép és a szöveg között levő ellenté
tet így meg kell . magyarázni a gyermekeknek. Az csak nem lehet célja az 
alsó fok olvasmányainak, hogy a II. osztályú kocsinemet tegyék megbeszé
lés tárgyává? Egyébként ez az utazási szöveg vonatsebességgel viszi a 
gyermekek fantáziáját. A szöveg ezt mondja: „Nini, ez folyó. Ez falu. Ez 
város, itt sok ember lakik. Mi ez ? Ez gyár. Ez állomás.“ — és mindezek
ből semmi sincsen a képen 1 Az szükséges, hogy az olvasmány serkentő
leg hasson a gyermek fantáziájára, de nem úgy, hogy leírunk és megne
vezünk egy csomó fogalmat, hogy most azokat képzeljék el. A jó olvas
mány szövegével, cselekményeinek a lefolyásával és történetével hat a 
gyermek képzeletére acélból, hogy az elmondottak egybefogásával a tartal
mát megértesse. Ha a könyvbeli olvasmány csak magára a vasúti utazás 
tényére szorítkozott volna, esetleg annak a képpel kapcsolatos momentu
mára, akkor elolvasása után feltehetném azt a kérdést, kogy mit látott az 
a kislány (a képen levő) az ablakból. Ebben az esetben a feleletek kétség
telenül a gyermekek képzeletéből fakadóak lennének. De ha a szövegben 
mi magunk nevezzük meg azt, amit a kisleány lát, akkor a gyermek csak 
elképzeli, ha ugyan elképzeli, azt, ami le van írva. Míg ha nem adom meg 
ezeket a fogalmakat, akkor a gyermek beleéli magát a képen levő s az 
ablakon kitekintő kisleány helyzetébe s képzelete diktálja neki, hogy ott 
egy folyó, stb. van. A könyvnek több ilyen olvasmánya is van, ahol a 
gyermek a tartalomba való beleélés nélkül kényszerül jelen nem lévő, de 
leírt fogalmaknak az elképzelésére. — Ugyanilyen típusú a 11. olvasmány 
is, amely a költöző madarakról szól. (A téma egyébként, különösen annak 
megszövegezése, nem való az alsó fokra.) A szöveg elején ez van : „Ni, 
ni! Mi repül ott. Gólya! Fecske! Jaj, de sok gólya! Jaj, de sok fecske!“ 

és a képen sem gólya, sem fecske, sem más madár nincsen. Itt a nö
vendékeknek meg kell magyarázni, hogy a képen levő felfelé néző gyerme
kek ezeket látják. Ezzel szemben, ha a 34. olvasmány indulna így; Jaj, de 
sok fecske 1 akkor ez a felkiáltás helyesen volna alkalmazva, mert a ké
pen valósággal hemzsegnek a fecskék. Ez a felkiáltó kifejezés ebben az 
esetben valóban a húsból és vérből való gyermekek kifejezésévé válna.
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De itt meg a szöveg egyszerűen csak leírja, hogy visszajött a sok fecske.
— A 49. olvasmány meg típusa annak, hogy a szöveg a képtől hogyan 
távolodik el távoleső területre. A kép ugyanis két lepkét kergető kisleányt 
ábrázol. A szöveg nem marad meg ennél a kedves kis témánál, nem ala
kít belőle egységes cselekményű olvasmányt, hanem a lepke hasznosságá
ból szőtt hídon átsétál a selyemlepke, a tojás, a selyemhernyó, az eperfa
levél, a gubó, a selyem, annak minősége és ára elmondására. A selyem 
lepkéről szóló leírás mindenesetre jó volna a selyemgyártást szemléltető 
gyári mintakollekció alá, a VI. osztályban. De nem jó a képpel és a II—III. 
osztállyal kapcsolatban.

Az olvasmányok szövege: Az egyes olvasmányok túlságos gondos
sággal és pontossággal vannak „felépítve“. De alig van bennük cselekmény. 
Nincsen magjuk. Ami kicsi pedig van, az széjjel van nyújtva. Az egyes olvas
mányokból a növendékek csak itt-ott értenek meg egy-egy összefüggéstelen 
részt, viszont az olvasmányok nem olyanok, hogy az ismeretleneket kombinatív 
gondolkodás segítségével az ismertekből kitalálják. Ha az egyes mondato
kat külön-külön meg is értenék, azokat nem tudnák egységbe foglalni, mert 
a szöveg szétfolyó. Nem tehető fel egyetlen olyan kérdés, amelynek a fe
lelete nyomán ellenőrizhetnénk, hogy vájjon megértették-e az egész olvas
mányt. A könyv olvasmányainak egyik legnagyobb hibája az, hogy cse
lekmény hiányában a kis gyermekeknek meg nem felelő, sokszor elvont 
ismereteket (tananyagot) közvetítenek leíró formában. Maga a megszövege
zés nagyon és mesterkélten iskolás. A tartalom pedig a kis siket érdeklő
dését és eszmekörét meghaladja. Emellett túl sok tartalmi anyaggal terheli 
meg őket. Igen sok ismeret teljesen távoleső az alsófokú beszédtanítás 
tárgykörétől. Az olvasmányok hangja összetettségüknek megfelelően egy- 
részben túl fellengzős, másrészben meg szárazon leíró. Példák: A 29. ol
vasmány allegorikus képe a tavaszt ábrázolja. Az alája tartozó szöveg 
meg a következő asszociációs gondolatscrozaton épül fel, megfelelő kibő
vítéssel : Tavasz — elmúlt a tél — meleg — süt a nap — a hó elolvadt — 
a föld száraz — fű — zöld — rügy — falevél — barackfa — cseresznyefa
— virág — méh — méz — édes — mézeskenyér — jó — szeretem. Vájjon 
tudják-e követni a kis gyermekek a tavasznak ezt a száraz, leíró, lexikon- 
szerű gondolatmenetét? Vájjon a kis gyermekek érdeklődésében, fantáziájá
ban és asszociációs menetében ilyen-e a tavasz? Vájjon mit felelnek az 
olvasmány „Én a tavaszt szeretem a legjobban“ állítása után következő 
„Miért“-re? Ha az olvasmány valamelyik mondatával felelnek, akkor a fe
leletük nem lesz őszinte. Ha meg nem azzal felelnek, akkor az olvasmány 
nem jó. — Nagyon kirí a 34. olvasm ányból a gyermekek ismeretein innen 
levő földrajzi fogalmaknak a jelenléte (Igaz-e, hogy Afrikában voltál? Jó 
volt-e Afrikában? Itt a legjobb, szép Magyarországon.) szemben a kisgyer
mek naivitásából fakadó térmészetrajzi leírásokkal (A fecskének szép fe
kete kabátja van. A mellénye fehér.), amelyen viszont már túl vannak. — 
Nem helyes a mi kis gyermekeinknek a bérmálást (36. olv.), a víznek fokok 
szerint való hőmérsékletét (41. olv.), elvont egészségügyi mondásokat (37. 
olv.: Melyik jobb: az egészség-e, vagy egy nagy-nagy arany?) s hasonló
kat az alsófokon olvasmány keretében tárgyalni, ahol az ilyen fogalmakat 
érintő értékelő képességnek a jelenléte teljesen bizonytalan.

Legyen szabad két saját példával szolgálnom arra, hogy milyennek 
képzelem el én az olvasmányokat a siketek oktatásának az alsó tagozatán.

a) Kép: Kert, almafa piros almákkal, alatta egy fiú eszik valamit, 
körülötte néhány játék.

Szöveg: Pista a kertben játszott. Valami leesett a fáról. Piros színű
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és gömbölyű volt. Pista odafutott. Felkapta. Beleharapott és megette. — Mi 
volt az?  (V. ö. a könyv 3. olvasmányával.)

Ennek a szövegnek a meséje egységes. Van benne cselekmény. Al- 
kalmas a szellemi áífogásra. Ha a gyermek megfelel a kérdésre, akkor 
megértette az egész szöveget. A felelet csak az egész szöveg megértése 
árán okoskodható ki, mert a válasz-szó nincs is a szövegben. Ez a kis 
olvasmány gondolkodásra és elképzelésre szoktatja a gyermeket.

b) Vessük össze az alábbi szöveget a Képes Olvasókönyv hasonló 
tárgyú 24. olvasmányával, amelyik pedig egyike a könyv legsikerültebb ol
vasmányainak:

A példa: Nagy hó volt. Palika kiment az udvarra. A hóban egy kis 
macskát látott. Nagyon sovány volt szegényke és fázott. A kis m acska fel
nézett Palikára és azt mondta: Miau, miau. Palika nagyon megsajnálta. 
Felvette és a  kabátja alá dugta, hogy ne fázzon. Azután bevitte a szobába  
és tejet adott neki.

A 24. olvasm ány: Szegény madárka éhes. Nincs ennivalója. Tél van. 
Magas hó van mindenfelé. Akis  madár nem talál ennivalót. Palika jószívű 
fiú. Sajnálja az éhes kis madárkákat. Mindennap kenyeret ad nekik. A ma
darak odarepülnek az ablakra. Nagyon örülnek a finom ennivalónak. Nem 
félnek Palikától. Nem repülnek el. Én is szeretem a madárkákat. A madár 
hasznos. Miért? Sok csúnya hernyót megeszik. Nem szabad megfogni a 
madárkákat. Kínozni sem szabad.

Ebben az olvasmányban a gyermek fantáziája minden önálló műkö
déstől meg van fosztva, mert az olvasmány mindent elé ad. Pedig az első 
olvasmányban is benne van mindaz, anélkül, hogy egy szóval is említe
nénk, ami a második olvasmányban le van írva. így az első olvasmány
ból is kitetszik, hogy tél van, hogy Palika jószívű fiú, hogy a kismacska 
nem fél Palitól, hogy nem szalad el, hogy Palika szereli a macskát stb. 
A különbség a két olvasmány között az, hogy amíg az első olvasmányból 
ki lehet érezni mindezeket, a második olvasmányból pedig meg kell azo
kat tanulni. Az első olvasmány átérzetí és megértett szövegéből fakadó 
érzelem és gondolkodás alapján a gyermek önállóan fog azokra a kérdé
sekre is feleletet adni, amelyekre felelet a szövegben nincs. (Elszaladt-e a 
kis macska? Miért nem szaladt el? Miért nem félt Palikától? stb.) A má
sodik olvasmány esetében a gyermekek a feltett kérdések alapján csak is
métlik azokat a feleleteket, amelyek a szövegben vannak, ha azokat meg
tanulták. Kétségtelen, hogy a 24. olvasmány is jószándékú, nemes célú és 
oktató célzatú, de vájjon szükséges e az, hogy a cselekményt ízekre szed
jük, a cselekménytől annak leírásában messze eltérjünk és agyon magya
rázzuk ?

A Képes Olvasókönyv innét-onnét kikapott példái azt hiszem elég 
világosan bebizonyítják, hogy a könyv első kiadása nem alkalmas egy má
sodik kiadás kibocsátására, amit pedig a hozzászólásra való felhívás ki
látásba helyez. Nem pedig azért, mert a szerzőnek az első kiadásba bele
fektetett jószándékú próbálkozása, munkássága és áldozatkészsége a má
sodik kiadásban sem tudna érvényesülni a belefektetett munka arányában. 
Ügy vélem ugyanis; hogy annyira át kellene forgatni a képeket és a szö
veget egyaránt, hogy egy teljesen új könyvnek a kiadása sem járna több 
költséggel és fáradsággal. A haszon pedig aránytalanul nagy lenne. Ma, 
amikor az anyagiak nem engedik meg, hogy hasonló könyvekből nagy vá
lasztékunk legyen, úgy érzem, hogy egyetemleges felelősséggel tartozunk a 
szakoktatásunkban megjelenő tankönyvekért. Különösen akkor, ha egy ilyen, 
bár jelentőségében nem is olyan nagy, de mégis úttörő könyvnek a meg



Az alsófokú beszédtanítás olvasmányainak a követelményei. 15

honosításáról van szó, amelyik a fejlődésnek egyik irányító tényezője lehet 
hosszú időn át.

Csak még annyit, hogy szeretném, ha az alsó fok osztályaiban egy 
kis asztalka állana három—négy székkel együtt az osztály egyik sarkéban. 
Ezen a kis asztalkán nyolc—tíz darab jól megválasztott, általános haszná
latú képes, mesés stb. könyv lenne kirakva. Ha a növendéknek nincsen 
különösebb elfoglaltsága, üljön oda az asztalkához amikor akar és olvasson 
azt, amit akar. Ilyen célra összegyűjtött könyvek közé oda lehetne tenni a 
Szép-féle „Képes Olvasókönyvet“.

H ozzászólás R é d ig e r  K á ro ly  
„ K in c s k e re s ó s “ <•. e ik k ó h ez.*
S a m a y  Ödön.

Mint egyike azoknak, aki a siketnéma oktatásban a dr. Bárczi- 
féle új eljárást a kezdettől (1924) mai kifejlődöttségéig ismeri és aki 
dr. Bárczi irányító útmutatása, pedagógiai elgondolása és felügyelete 
alatt sok és különböző korú, nemű (és nemzetiségű) siketnéma gyer
meket tanítottam meg az élő beszédre sokkalta rövidebb idő alatt, 
aránytalanul kevesebb tetterő felhasználásával, mint amennyit az 
általában szokásos tanítási módszer megkíván és ami a legfontosabb, 
gazdagabb, jobb, tartósabb eredménnyel, érthetően élénk figyelem
mel kísérem a dr. Bárczi-féle eljárással kapcsolatban megjelent sajtó
megnyilatkozásokat is. Valljuk meg őszintén és büszkén, ezek a 
kereteket túlnőtték és messze az országhatárokon túl is jogosan ér
deklődést váltanak ki a siketnéma-oktatás (új) alapjainak lerakásánál.

Mint magyar ember, de mint gyógypedagógiai tanár is meg
döbbenéssel olvastam, hogy a gyógyped. tanárképző siketügyi vonat
kozásban gyakorló iskolájának, a budapesti áll. int.-nek egyik tanára 
nem ismeri a Bárczi dr.-féle új tanítási mód lényegét.

Cikkező kartársam a következőket írja: „Hogy mi vezette erre 
az eljárásra dr. Bárczit, azt nem árulta el. Bőhm Károly nyomán 
azonban mintha rájöttem volna a nyitjára!“ Hogy Rédiger kartársam 
Bőhm Károly nyomán jött volna a Bárczi-féle eljárás nyitjára, — 
azt kizártnak tartom. Kizártnak tartom pedig azért, mert annak egvet-

* Lapunk legutóbbi számában megjelent „Célkitűzések“ c. cikknek egyik ki
tételét értesülésünk szerint dr. Bárczi Gusztáv magája nézve bántónak, sőt sértő
nek találta. Ezt őszintén sajnáljuk, mert kísérleteit és már eddig is felmutatott ered
ményeit mindannyian nagyra értékeljük. Amidőn itt utalunk az 1933. évi 8 — 9. szám
ban megjelent „Beköszöntőre“, a jelen esettel kapcsolatban is kijelentjük, hogy a 
névvel megjelenő cikkek tartalmáért mindenkor írójuk a felelős s azzal a szerkesztő
bizottság magát nem azonosítja. A jelen esetben is a teljesen ellentétes tartalmú 
cikkeknek helyet adtunk.

A szerkesztőbizottság.
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len sorában sem lehet a dr. Bárczi-íéle eljárásnak még csak a nyo
mát sem felfedezni. Azt ellenben a cikkben hemzsegő idézetekből 
inkább feltételezem, hogy ezt az 1892-ben megjelent munka vezette 
rá a Bárczi-féle eljárás megértésére.

De kérdem, a megértéshez miért kellett 1892-ig visszamennie? 
Vagy talán azt az idézett alaptételt, hogy— „a siketnéma beszédje nem 
volna kifejleszthető, ha arra az egyes indivídiumokban nem volna 
meg a beszédre való képesség és készség“ — csak most fedezi fel 
és veszi védelmébe? Annak idején a tanárképzőn nagynevű taná
rom, Istenes Károly élet-, lélek- és neveléstani jegyzeteiben páratlan 
szabatossággal, sokkal határozottabban körvonalazta és minden egyes 
hallgatójától megkívánta annak pontos szakkifejezését (terminus tech
nikusát)! Ezen a tételen — azt hiszem — kevesen vitatkoznak és 
még kevesebben mosolyogják azt le!

De vegyük a cikk többi idézeteit: „Hogy a tudat hiánya tartja 
lekötve sorssújtottjainkat . . . „Az okozat nem egyéb, mint megvál
tozott ok .......... Hogy az emberi lélekben, mint csírában mindazon
tevékenységek szunnyadozóknak gondolandók, melyek idővel belőle 
kifejlenek . . . „A szellemi életnek nagyrésze öntudatlan, illetve van
nak látási és hallási képek, sőt fogalmak és indulatok is vannak, 
akkor is, ha arra az öntudat nem világít rá“ . . , — Vagy „a beszéd 
agykérgi központjai a balhomloki tekervény kanyarulataiban vannak 
és alkotják a motorikus és sensorikus központokat; az előbbi a 
Broca-féle központ, az utóbbi a Wernicke-féle beszéd-megértő köz
pont . . . „Csekély inger is idézhet elő erős ösztöni reactiot; minél 
nagyobb az inger, annál nagyobb a reactio . . .“ stb.

Hiszem, hogy mindezeket nem most veszi csak tudomásul? 
Mert a tanárképző bármely hallgatója is ezeket a megállapításokat 
a mai kor szellemének és pedagógiai követelményeinek megfelelőb
ben, a kísérleti pszihológia számos gyakorlati eredményeivel alátá
masztottan, határozottabban és szakszerűen körvonalazza. Rédiger 
kartársam említett idézetei ma már nem tekinthetők kincsnek! Fur
csa is volna, ha valaki ma fontoskodva jelentené be, hogy a vasat 
felfedezte, am ikor abból már acél is készül. Ezeket az általános ér
vényű megállapításokat az adottságoknál fogva csigalábakon haladó 
siketnéma-oktatás gyakorlata messze meghaladta ma! Ott vannak 
Urbantschitsch, Preyer, Michels kísérletei, Bezold elméletei, amely 
Németországban a siketnéma intézetek kereteinek módosítását és a 
nagyothallók iskolájának széles kiépítését vonta maga után.

' A cikkírónak az a megállapítása pedig (222. old. utolsó be
kezdés), hogy a siketnéma halláshiánya valaha is térnyeréssé vál- 
hatik, képtelenség. Az érzéki fogyatékosság közvetett és közvetlen 
kárt jelent az egyénre. (Lásd: dr. Linus Bopp : Allgemeine Heilpä
dagogik). Továbbá: (223. old. I. bekezdés) „A siketnéma halló ideg
pályái a tapintási idegekkel összefogva mindig készen állanak az 
öntevékenységre, ha azokra bármilyen hatás gyakoroltatik, tehát ki
fejezésre törekszenek“. — A. hallóidegpályák vagy a tapintási ide
gek törekszenek-e kifejezésre ? Nagyon merész állítás, melyet eddig
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semmiféle kísérlet nem igazolt! — Az akarat meghatározása siket
néma vonatkozásban pedig egészen más valami, mint önkéntes bele
szállás a pótlékolás körfolyam atába  (225. old. I. bekezdés). Hivat
kozom e tekintetben tekintélyeinkre, dr. Ranschburg, dr. Kornis, Is
tenes, dr. Szondy idevágó szakmunkáira. Ennyit az érem egyik ol
daláról és a kincsleletről.

De nézzük meg a másik oldalát is. Kartársamnak cikkéből két
ségtelenül kiolvasható, hogy a Bárczi-féle eljárást helyesnek, jónak 
tartja, ezt azonban olyan formában fejezi ki, mely nem felel meg a 
valóságnak. Úgy vélem, hogy az ő beállításában cikke az aposztro
fált dr. Bárczira sértő is lehet. Ezt pedig az az ember, aki évtizedes 
kísérleti munkásságával a siketnéma-oktatásnak nagy hasznára volt 
és a tanárságnak pedig elismerést vívott ki, az nem szolgált rá és 
azt minden szakembernek vissza kell utasítania.

Nem tartom szerencsésnek Rédiger kartársamnak azt a kitéte
lé t: „Hogy mi vezetle erre az eljárásra dr. Bárczít, azt nem árulta 
el“. Ezt valószínűleg azért állítja ilyen határozottan, mert nem ol
vasta el azokat a bár 1892 után megjelent idevágó szakmunkákat 
és folyóiratokat, melyek minden kétséget kizáróan tájékoztattak volna 
arról, hogy Bárczi ténykedésének mi a rugója, alapja, célja. Lehet, 
hogy nem hallotta vagy félreértette Bárczi dr. lépten-nyomon elhang
zott előadásait, fejtegetéseit. Ha jól értelmezné, nem állítaná azt, 
hogy Bárczi dr. voltaképpen a dinamikai hallásra épít. Mert mit is 
mond Bárczi? Nézzük eljárásának nyomtatásban megjelent ismerte
tését.

Az Iskola és Egészség 1934. III. számában többek között az 
alábbiakat írja. A beszédnek, mint mozgási jelenségnek, vannak 
anatómiai, élettani és pszichológiai faktorai. Az anatómiai tényezők: 
mellkas, tüdő, légcső, gége, garat, szájüreg, orr és melléküregei, nyelv, 
fogak, ajkak, fül, központi idegrendszer és az a bonyolult idegháló
zat, mely a központot a környékkel összeköti. Pszichológiai tényezője: 
a tudat. UgY az anatómiai, mint a pszichológiai tényezők azt mutat
ják, hogy á'beszéd egyike a legnehezebb élettani problémáknak és 
ha figyelembe vesszük még azt, hogy a beszéd anyaga a hang, ak
kor számolnunk kell a hangtan fizikájával, az ezzel járó kinesztéti- 
kával és optikával is. Az emberi beszéd három komponensből épül 
fel: dinamikai (hangforrás ereje), ritmikai (hanginger egymásutáni
sága) éŝ  cbromatikus (a hang színezete) komponensből. A beszéd 
meghallása is erre a három komponensre irányul. Az első kettő tisz
tán mechanikai és változó jellegű és mint tapintás bonyolódik le. 
A felhasználható tapintás itt mindaz, ami a tapintási érzékszerv ha
táskörébe tartozik, megtetézve a legspeciálisabb, a chromatikus kom
ponenst felfogó végkészülékkel: a Corti-féle szervvel. A két mecha
nikai komponens még nem nyújt hallást, csak akkor válik azzá, ha 
a két komponens ingereire ráterelődik az egyén figyelme és ha a 
figyelem nyomán a két komponens emlékképei leraktározódnak. 
A hallásnál pedig létrejön a hangingernek chromatizálódása, meg
születik a beszédhallás, a harmadik komponens kötődése révén. Ha



18 Samay Ödön:

a beszédhangok chromatizáló végkészüléke, a Corti-féle szerv beteg, 
akkor természetesen nem tanulhatja meg a gyermek a beszédet, si
ketnémává válik. De látszólagosan siketnémává válik akkor is, ha 
elmarad a mechanikai ingerek chromatizálódása, ami kizárólagosan 
a figyelem és az emlékezet zavaraira vezethető vissza. Tehát a né
maság, mint tünet közös, de az ok nem. Az első esetben periférikus, 
érzékszervi megbetegedéssel állunk szemben, a második esetben a 
némaság oka lelki tényező. A némaságnak pontos diagnosztikája és 
terápiája tehát speciális orvos-pedagógiai feladat. Vagyis, ha egy 
néma gyereknél megvannak a mechanikai komponensek, akkor vál
laikozhatom arra, hogy megfelelő módszerrel a mechanikai ingerek 
chromatizálását is létrehozom és ezzel oldom a néma gyermek si- 
ketségét. Ezen az alapon ez a néma gyermek hallóvá nevelhető. Fel
tétel : ép idegrendszer, kószált, de rendezhető tudat. — Surdomutitas 
corticalis c. munkájában az alábbiakat mondja: — Megállapítottam 
a statisztikai adatokból, hogy hazánkban a siketnéma-intézetek meg
indulásakor az intézetekbe felvett gyermekek 85—90%-nál fülészeti 
ártalom volt pontosan kimutatható. A ma beiskolázott 1100 siketnéma 
gyermek közül csak 164-nél van fülészeti eredetű siketség. Met figyel
tem azt is, hogy ez a 15°/o-a a tanítási eredmény szempontjából a 
jó és legjobb anyagot képezi, tehát a 100 év előtti gyermekanyag 
számára kitermelt módszerrel a kitűzött cél velük elérhető, míg a 
többi gyermek (85%) ezzel a régi módszerrel csak igen hiányosan 
oktatható.

Ezeknél a gyermekeknél az egyszerű szájról való leolvasási 
módszer nem adott a fülészeti siketségekhez hasonló minőségű ta
nítási eredményt. A nem fülészeti eredetű siketség okai között a lues, 
encephalitis, meningitis viszi a főszerepet. Ezen folyamatok eredmé
nyeképpen a hallási képesség hiánya mellett pszihológiailag ponto
san megállapítható súlyos figyelem-concentratió és emlékezet-zavarok 
is jelentkeznek ezeknél a gyermekeknél. Ugyanekkor a fül részéről 
semmiféle elváltozás kimutatható nem volt. Á további kísérletek iga
zolták, hogy ezen gyermekeknek primitív hallási reakciójuk pozitiv. 
Állandó gyakorlattal, a szavak ritmikai és dinamikai hatásának fel- 
használásával neveltük ki a figyelem és az emlékező képességet az 
akusztikai differenciák befogadására.

A dr. Bárczi-féle módszer fokozatai:
1. Dinamikai és ritmikai alapon való gondolatközlés hangkép

zés céljából.
2. Ranschburg-féle szópár-gyakorlatok a védekezési reakció 

megjelenéséig.
3. Bárczi-féle mondatpár-gyakorlatok a távolsági hallás meg

jelenéséig.
4. Rövidített beszéd a hangvilla hangjainak felismeréséig.
Bérezi dr. e munkájában, mely egyébként a VI. nemzetközi

phonetikai és beszédgyógytani kongresszuson tartott bemutató elő
adását tartalmazza, felsorakoztat egy pár kísérleti alanyt, kiket a már 
említett kongresszuson be is mutatott. A 2-es és 3-mas számmal je
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löltek mellett két évig nevelősködtem és a kezdet kezdetén Bérezi 
dr. módszerével tudtam csak elfogadható, jó eredményt elérni. Bérezi 
dr. állításait egyébként mindenben megerősítem. Ezen kísérleteit 
Bérezi dr. nem titokban csinálta. Prof. dr. Sarbó, aki pedig e téren 
szaktekintély és ki e kísérleteket figyelte, a 17-es számú gyermek 
haladására a következőket mondja :

„Mindezen kísérletekből kétségtelenül megállapítható, hogy a 
kezelés kezdetén minden irányban siketnek mutatkozó egyén hallá
sát felkelteni lehetett. E felkeltett figyelem mellett a begyakorolt sza
vakat utána mondja anélkül, hogy a hangforrást látná. Hangjának 
színezete a kezelés alatt mindinkább közeledik a normális kifejezés
hez, és a hangsúlyozáshoz“.

Az általam itt közreadottakból megállapítható, hogy dr. Bérezi 
eljárásának lényegét soha véka alá nem rejtette, sőt annak gyakor
lati eljárását nyomtatásban és természetben, kísérleteinek alanyaival 
szemléletesen is bemutatta!

Hogy mi vezette erre az eljárásra dr. Bárczit, azt is elárulta! 
A siketnémák váci és budapesti intézeteinek anyakönyveiből meg
állapította, hogy a bevezetett 2100 gyermek közül 1080 gyermek van 
bizonyos fokú hallással elkönyvelve. Kísérletei, valamint ezen tények 
is arra késztették, hogy a siketnémák oktatását a hallás útján való 
tanítás mezejére kell terelni, ha jobb eredményeket akarnak elérni. 
Optiphont szerkesztett és ennek segítségével végeztette kísérleti ala
nyainak oktatásét. 1932 december havában az eredményt éppen a 
siketnémák áll. intézete tornatermében mutatta be, ahol bebizonyo
sodott, hogy még a laikus által is lényegesen könnyebbnek felismer
hető optiphon-gyakorlatokkal maradandóbb és szebb eredmény lett 
volna biztosítható. (Lásd : Orvosi Hetilap 76. évf. 32. sz. különlenyo
mat. Rádió felhasználása a siketeknél és nagyothallóknál. Dr. Bérezi.)

Végül még csak annyit jegyzek meg, hogy a siketnémák buda
pesti áll. intézetében a kísérleti osztály dr. Bérezi eljárása szerint 
végzi munkáját és működéséről beszámoló is jelent meg szaklapunk 
hasábjain. (Murányi.)

Ha Rédiger kartársam a Bérezi dr.-féle eljárás indító okait akarta 
felfedezni vagy a metódus lényegét és gyakorlatát megismerni, biza
lommal fordulhatott volna dr. Bárczihoz vagy akár saját igazgatójá
hoz, Istenes Károlyhoz, mert ő volt az, ki e kísérleteket elősegítette, 
azok folytatására dr. Bárczit serkentette és munkáját szeretettel és 
áldozatkészséggel támogatta.
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Hivatkozással a Tekintetes Igazgatóság ama megkeresésére, 
amelyben felkért arra, hogy az u. n. dr. Bárczi-féle eljárással tanított 
osztályt előmenetelében figyeljem és észleleteimről véleményemet a 
Tekintetes Igazgatósággal közöljem, 1934 szeptember 15. óta a mai 
napig a következőkről számolhatok be :

Valamennyi 9 gyermek a táblára írt és rajzolt illusztrált szö
veget úgy a füibe-mondás, mint leolvasás útján hangos kiejtéssel 
után mondja, ill. kiejti. A régi módszerrel szemben a gyermekek kiej
tése föltűnően tiszta, erőlködésnek nyoma sincs, gutturalis színezetű 
hangok teljes hiánya mellett absolut rithmikai beszéd állapítható meg, 
és csak imitt-amott fordult elő, hogy egyik-másik szó kiejtésénél némi 
tisztátalanság észlelhető. A kiejtésnek rendkívüli, csaknem az egész
séges beszédhez való teljes hasonlatossága, még feltűnőbb lesz 
akkor, ha összehasonlítjuk ezen új eljárással tanított első osztályos 
tanulók hangos beszédét az iskolát végzett tanulók beszédjével s 
akkor kitűnik, hogy az új eljárással elért tisztaságú és ritmusú be
szédet a régi módszerrel még csak elképzelni sem lehetett. Feltűnő 
jelenségnek találom azt a könnyedséget, amivel ezek a gyermekek 
a szájról való leolvasást felfogják, megértik. Kétségtelennek kell tar
tanom, hogy a dr. Bárczi-féle módszerrel a gyermekek értelmiségi 
foka feltűnő módon kifejlődik és ezt annak köszönheti, hogy a mód
szerbe több érzékszerv behatásainak kapcsolata szerepel.

Az a határozott vélemény, hogy az eddigi eredmények teljesen 
elegendők arra, hogy megállapítsam azt, hogy a dr. Bárczi-féle taní
tási mód gyakorlatilag teljesen bevált és ennélfogva kívánatosnak 
tartom, hogy bevezetése a siketnémák oktatásában most már köte
lezővé tétessék.

Amidőn a Tekintetes Igazgatóságnak ezen véleményemet tudo
mására hozom, egyben arra is kérem, hogy a maga hatáskörében 
is tegyen meg mindent, hogy a siketnémák oktatása véleményemnek 
megfelelő módon szerveztessék ót.

Sarbó Artúr s. k.
egyetemi tanár.
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A M agyar G yógypedagógia 
a la p ítá sá n a k  tö rté n e te .
Cseresnyés F e re n c.

A Magyar Gyógypedagógia 1934. évi 7—8. száma vezetőhelyen 
kegyeletes szavakkal emlékezik meg a magyar gyógypedagógiai 
oktatásügy meghalt nagy vezető alakjáról, Berkes Jánosról. Meleg 
szívvel egyet éreztünk a valamennyiünk leikéből beszélő cikkíróval 
és amint végigtekintettük Berkes János  nagy munkásságának a cikk
ben fölsorolt tényeit, ismét tisztelettel állottunk meg elköltözött egy
kori vezérünk nagy érdemei előtt.

. Egy mondaton azonban megakadt a szemünk. Ezt írja a cikk : 
„És ő (t. i. Berkes) a legelső, ki a hazai gyógyító nevelés szellemi 
értékeinek fejlesztése és biztosítása kedvéért megalapítja az első, 
kimondottan gyógypedagógiai szaklapot, a Magyar Gyógypedagógiát.“

A magyar gyógypedagógiai nevelésoktatásügy története meg
kívánja a szaklapok múltjának, alapításuk körülményeinek tisztázá
sát és Berkes János  életrajzába sem valók téves ada'ok. Mind a két 
irányban szolgálatot vélünk teljesíteni az ügynek, amikor itt rövidre 
fogva elmondjuk a Magyar Gyógypedagógia alapításának történetét.

Századunk első évtizedében, a hazai gyógypedagógiai oktatás
ügy fejlődésének e nagy évtizedében, a gyógypedagógiai tanárok két 
táborba oszoltak. Az egyik, a nagyobbik volt a siketnémák, a má
sik, a kisebbik a vakok és gyöngeelméjűek* tanárainak tábora. El
választotta őket egymástól az, ami szorosabban össze akarta őket 
kapcsolni: a szakképzésük 1900-ban történt összevonása, egysége
sítése.

A siketnémák tanárai ugyanis úgy vélték, hogy ők a múltjuk 
és a beszédtanítással járó fáradságos, sokszor művészinek mondott 
munkájuk alapján erkölcsileg más, különb elbírálást és következőleg 
nagyobb javadalmazást is igényelhetnek, mint a másik két szak 
tanárai; ha ezekkel egy elbírálás alá esnek, ezek nekik csak 
koloncaik lesznek az erkölcsi és anyagi téren való előrehaladásuk
ban. Ezért fordultak az egységesítés ellen, ezért különítették el magu
kat külön táborba, azzal a cél- és szándékkal, hogy a hivatalos 
minősítésben való elkülönítésüket is kivívják.

Táboruknak a Siketnémaintézeti Tanárok Orsz. Egyesülete volt 
a fellegvára s az egyesület hivatalos lapja a Magyar Siketnéma- 
Oktatás éveken át támadta az egységesítést. De nem egyszer röpül

*A fogyatékos értelműeket, fogyatékos erkölcsűeket és nehezen nevelhetőket 
akkoriban még „képezhető hülyék és gyöngeelméjűek“ vagy röviden „gyöngeelmé
jűek“ gyűjtőneve allatt foglalták össze hivatalosan is.
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tek táborukból a napisajtón át is nyilak Náray-Szabó Sándor dr. 
miniszteri tanácsos felé, aki állásfoglalásuknak, törekvéseiknek jogo
sultságát nem ismerte el s aki a képzőtanfolyamok összevonásával, 
egységesítésével olyan talajba ültette a tanárképzést, melyből a jövő
ben nem táplálkozhattak elkülönítő törekvések.

A másik, a kisebb táborban, a vakok és gyöngeelméjűek 
tanárainak táborában az emberek méltatlankodtak az ő szükebb 
munkaterületüket érintő támadások miatt s fájtak nekik a Náraynak 
irányított nyilak is, mert ők Nárayban  a gyógypedagógiai oktatás ügyé
nek erőskezű fejlesztőjét látták s úgy gondolkoztak, hogy az ügy 
fejlődésével párhuzamosan szóhoz jutnak majd az ügyet munkáló 
tanárok erkölcsi és anyagi érdekei is. Ok barátjukat látták Náray
ban és attól tartottak, hogy a támadások elkedvetlenítik a nagy újí
tót, aminek aztán az egész gyógypedagógia s valamennyi munkása 
kárát vallhatja.

Ez volt a helyzet képe 1908-ban s a lelkeknek e helyzetben 
származott feszültsége hozta létre a kisebb táborból kiindulólag a 
Magyar Gyógypedagógiát.

A lapalapítás eszméjét Á kos István pendítette meg. Az ő 
kezdeményezésére megindult és szűkebb körben folytatódott eszme
cserék után ő szerkesztette azt a fölhívást is, melv a gyógypedagógiai 
intézeteket, tanárokat és rokon intézményeket fölhivta, hogy kötelez
zék magukat három éven át évi tíz koronával hozzájárulni egy 
olyan folyóirat fönntartásához, mely a magyarországi gyógypedagógiai 
oktatás, gyógypedagógiai intézetek és munkásaik összességének 
érdekeit szolgálja. Miután úgy száznegyven aláírás gyűlt össze, a 
lap fönntartása biztosítva volt. Ákos erre 1908 végén értekezletre 
hívta össze az aláírókat. Ez az alapító értekezlet elhatározta, hogy 
Magyar Gyógypedagógia néven havi két-három ívnyi terjedelemben 
megjelenő folyóiratot indít s hogy ennek föntartására állami támoga
tást nem vesz igénybe. Felelős szerkesztőül, Berkes Jánost, szer
kesztőké Klis Lajost, Herodek Károlyt és Á kos Istvánt, a kiadó- 
hivatal vezetőjéül pedig Éltes Mátyást választotta meg az értekezlet.

A szerkesztők megválasztásában hallgatólag a lapíndítás főelve 
volt az iránytadó: a szakműveltség emelése mellett a két tábor 
közötti ellentétek kiküszöbölése, az összes gyógypedagógiai tanárok 
egybeterelése, egy zászló alatt való egyesítése. Ezért került a lap 
élére Berkes Jánosnak  a hivatalos hatalmat éreztető, minden irány
ban nyomást gyakorló neve*. Ezért kapott a felelős szerkesztőn kí
vül még három szerkesztőt, minden szak képviseletére egy-egy olyan 
egyént, aki állásának súlyával, egyéniségével a tanárság kisebb- 
nagyobb csoportjaira irányítólag hathat.

*B erkes János  igazgatója volt a gyöngeelméjűek budapesti áll. intézetének, 
igazgatója volt a gyógypedagógiai tanárképzőnek és előadója volt a Náray-Szabó 
Sándor elnöklete alatt működő Orsz. Gyógypedagógiai Szaktanácsnak. Ez utóbbi 
minőségében a tanfelügyelőkénál, illetve a tankerületi főigazgatókénál is több tekin
tetben kiterjedtebb ügy-és hatáskört töltött be a gyógypedagógiai intézetek és azok 
személyzeti ügyeiben. A kinevezések és áthelyezések is mind az ő javaslatai alap
ján történtek.
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A lap 1909 januárjában indult meg és megfelelt céljának. Már 
magában véve a létesítése is tompítólag, mérséklőleg hatott a táma
dók táborára s jóllehet nem szólt hangosan mellette, mégis része 
volt abban, hogy a következő esztendőben, 1910-ben a táborok falai 
leomlottak s az összes gyógypedagógiai tanárok megint csak Ákos 
Istvánnak a kezdeményezésére és az ő vezetésével javadalmazásuk 
érdekében első országos kongresszusukra, együttes ülésekre gyűltek 
egybe Budapesten.

Három év múlva, 1911. végén az alapítók közgyűlése nem 
vállalt további anyagi kötelezettséget a lap fenntartására s ettől kezdve 
a szerkesztők és a kiadóhivatal vezetője egy ideig együttesen az 
előfizetésekből tartót ák fönn a lapot, míg a kongresszus végrehajtó
bizottságának egyik gyűlésével kapcsolatos közlemény miatt Berkes, 
Klis és H erodek ki nem léptek a kiadók társaságából, ,úgyhogy az 
1912. év nagyobb részében Á kos mint szerkesztő, és Éltes, mint a 
kiadóhivatal vezetője, magukramaradva adták ki a lapot. 1913-ban 
a lap kiadása máskép alakult és szerkesztését Schreiner Ferenc 
vette át.

Az elmondottakból tényként világlik ki, hogy a Magyar Gyógy
pedagógiát nem Berkes János  alapította. Alapításának eszméjét 
Ákos István vetette föl s az eszme Á kos vezetésével is öltött testet. 
Alapítani azonban az a körülbelül száznegyven intézmény és egyén 
alapította a lapot, aki kötelezettséget vállalt három évi fönntartására. 
Ezeknek az alapítóknak a zöme pedig gyógypedagógiai tanár volt. 
Berkes a lap szerkesztésében sem vett részt. (Hisz a szerkesztőség
ből való kilépésére is csak azért származhatott ok, mert távol állott 
a szerkesztői munkától). Rendkívül nagy elfoglaltsága miatt lap szer
kesztésre nem is ért rá. Csak a neve szerepelt már említett okokból 
a lap fején. Ákos István szerkesztette a lapot az első négy eszten
dőben teljesen önállóan s míg tagjai voltak a szerkesztőségnek, 
Herodek és Klis segítették szerkesztői munkájában.

Ez a Magyar Gyógypedagógia alapításának rövid története. 
Részletesebb adatokat nyújtanak a lap alapítása és fönntartása ér
dekében megtartott, a lap irattárában őrzött értekezleti jegyzőköny
vek, valamint magának a lapnak idevonatkozó közleményei.
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H árom  k arácso n y fa .
D n rá c z k y  Jó z s e f ,

E címen jelent meg a Somogyi Újság hasábjain, Deschensky Ferenc
nek, a siketnémák kaposvári intézete igazgatójának karácsonyi tárcája. 
Lelkének gazdag melege sugallta, hogy felébressze Kaposvár lakosságának 
megértő szeretetét, fogyatékosaink iránt. Megelevenítette, az olvasók lelki
szemei előtt a csendország fiai, az örök sötétség gyermekei és az értelem 
szegényei szomorú karácsonyát. A sorstragédiákat legmélyebben érző, fáj
dalmas anyai szivet szólaltatta meg, aki hiába csendíti meg a szeretet 
ünnepének ezüsthangú harangját, — gyermeke nem hallja, hiába gyújtja 
meg csodákat-váró anyai leikével, a szent este derűt adó gyertyácskáit, 
— gyermeke nem látja — s hiába zengi el ájtatos szívvel a „Mennyből 
az angyal“ örömteli szózatát, — gyermeke nem érti.

Drámai erővel emlékeztet soraiban. Nem kér és nem hívja fel társa
dalmunkat kötelességére, de gondolatai elemi erővel kényszerítik az olva
sót ; Ember gondolkozzál! Neked a Mindenható ép érzékeket és ép értel
met adott, téged irgalmas szíve megóvott a megpróbáltatás számodra elkép
zelhetetlenül súlyos keresztjétől, — ember érző szíved van, nyisd meg tehát 
bezárt kapuit s egészséges, boldog világodból — gondolj a fogyatékosokra 1

** *
És most szabadjon beszámolnom a „Három karácsonyfa“ lelkeket 

rázó útjának eredményéről:
Sokan elolvasták. Sok érző ember szemeiben jelentek meg az együtt

érzés fájó könnyei. Itt maradt növendékeinket sok szerető kéz állította meg 
sétáik alkalmával és simogatta meg arcocskájukat lágy kezekkel. De egyéb 
nem történt. Régen, de még néhány évvel ezelőtt is, sok-sok csomag, pénz 
és meleg ruha érkezett a szeretet ünnepére, emlékeztetés nélkül is,— amik 
most emlékeztetéssel is elmaradtak.

Mi történt az emberekkel ? Megkeményedtek az áldozatos szívek? — 
Nem,! Csak kimerült az emberek egyre szűkebbre szabott adakozó tarsolya. 
Az Elet egyre nehezebb s a terhek egyre súlyosabbak. Kiutasított testvé
reink ezrei érkeztek és munkát kérnek, munkanélküli véreink tízezrei élni 
akarnak. A társadalom megosztja kisebb-nagyobb kenyerét velük s mire a 
fogyatékosokhoz érnek, számukra csak érző, meleg könny és testvéri együtt
érzés marad. Minket pedig kínoz és gyötör a kérdés, mi lesz a fogyaté
kosokkal ?

Nem a szeretetcsomagok elmaradása bánt, mert Istennek hála, inté
zeteink mindezideig tudtak dolgozni és gondoskodni, hanem a fogyatéko
sok jövője aggaszt. Mi lesz velük, ha az életbe lépnek és élni akarnak ? 
Nagy kérdés és mai helyzetünkben szinte megoldhatatlan.

1934. fekete karácsonya búcsúzunk tőled. Új évet várunk és új hitet 
élesztünk. Erős, megtörhetetlen és győzedelmes hitet, mely megtántoríthatat- 
lanul hisz a minden baj, a minden szenvedés és minden nyomor megvál
tásában. Várjuk az új időket s várjuk alázatos, hívő lélekkel az új esztendő 
húsvéti feltámadását, — ami előbb, vagy utóbb, de a mi népünknek is 
meghozza az irgalmas Úrtól oly esdve kért magyar feltámadást!
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A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a következő jelen
tős, intézeteink nevelési munkáját lényegesen javító üdvös rendeletét 
adta ki: 46205/1934. V/2. ü. o. szám. Az 1934. évi 38.563/V. a. 2. ü. o. 
szám alatt kiadott rendeletemmel a gyógypedagógiai intézeti felügye
lők (nevelők) alkalmazásánál a gyógypedagógiai intézeti okleveles 
tanároknak elsőbbséget biztosítottam.

Figyelemmel azokra a fontos gyakorlati szempontokra, amelyek 
a gyógypedagógiai intézeti tanárok fokozottabb nevelési-gyakorlati 
jártasságát teszik szükségessé, úgy rendelkezem, hogy az 1935/36. 
tanévtől kezdődően úgy az állami, mint pedig a nem állami gyógy
pedagógiai intézeteknél tanári minőségben csak az alkalmazható, 
aki a gyógypedagógiai tanári oklevelének megszerzése után legalább 
egy évig valamely gyógypedagógiai intézetnél felügyelői — felügyelő
női (a továbbiakban nevelő tanári) szolgálatot teljesít. Ez a szolgá
lat — mint a gyógypedagógiai intézeti tanárképzés kiegészítő ré
sze  — ideiglenes és sem a rendes tanári szolgálati időbe be nem 
számítható, sem pedig a nyugdíjjogosultság megállapításánál figye
lembe nem vehető.

A nevelő tanárok alkalmazása az iskolafenntartó, állami és az 
állami intézetekkel egyenlő elbánás alá tartozó államilag segélyezett 
intézeteknél a magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter hatás 
körébe tartozik.

A nevelő tanári alkalmazásokat a nem állami intézetek fenn
tartói — a szolgálati beosztás és díjazás megemlítése mellett — a 
gyógypedagógiai intézetek és kisegítő iskolák országos szakfel
ügyelőjének tartoznak bejelenteni. Az alkalmazásról a gyógypeda
gógiai intézetek és kisegítő iskolák országos szakfelügyelője a m a
gyar kir.^vallás- és közoktatásügyi miniszternek jelentést tesz és 
tudomás"végett közli aZgyógypedagógiai tanárképző főiskola igaz
gatójával.

Az‘állami- és az államiakkal egyenlő elbánás alá tartozó álla
milag segélyezett gyógypedagógiai intézeteknél — a magyar kir. 
vallás- és ; közoktatásügyi miniszter által alkalmazott nevelő tanárok 
neveit, szolgálati helyüket és beosztásukat ugyancsak a gyógypeda
gógiai intézetek és kisegítő iskolák országos szakfelügyelője közli 
a gyógypedagógiai tanárképző főiskola igazgatójával.

A gyógypedagógiai intézetek és kisegítő iskolák országos szak" 
felügyelője az alkalmazott nevelő-tanárokról részletes kimutatást 
vezet, iskolalátogatásai során a nevelő tanárok munkásságát külö"
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nős figyelemmel ellenőrzi és nevelői, pedagógiai jártasságukról fel
jegyzéseket végez.

Egy évi nevelő tanári működés után a nevelő tanárok részére 
a gyógypedagógiai intézetek és kisegítő iskolák országos szakfelü
gyelője működési bizonyítványt állít ki. A működési bizonyítvány 
kiállításnál a gyógypedagógiai intézetek és kisegítő iskolák országos 
szakfelügyelője — az érdekelt intézet igazgatójának meghallgatása 
után — a szolgálat kezdő és befejező idejének megemlítése mellett 
a nevelő tanárokat „igen buzgó“ „buzgó“ „kevésbbé buzgó“ minő
sítési fokozatokkal minősíti.

A kiállított működési bizonyítványok másolatai a gyógypeda
gógiai tanárképző főiskola igazgatójának másolatban megküldendők, 
aki azokat az érdekelt tanárok anyakönyvi lapjain feljegyzi.

A nevelő tanárok — megfelelő pedagógiai jártasság elsajátítása 
végett — legalább heti 6 tanítási órára osztandók be, amely óraszám 
indokolt esetben heti 8 órára, különösen indokolt, kivételes és rövi- 
debb ideig tartó helyettesítések esetén legfeljebb heti 12 órára emel
hető fel. Á nevelő tanárok önnálló osztályvezetéssel azonban meg 
nem bízhatók.

Az állami és államiakkal egyenlő elbánás alá tartozó állami
lag segélyezett gyógypedagógiai intézeteknél alkalmazott nevelő taná
rok 1934. évi szeptember hó 1. napjától kezdődően havi 80.— pengő 
utólagosan esedékes díjazásban részesülnek, amely összegből a 
szabályszerű járulékok és havi 12.— pengő élelmezési terítmény 
hozandók levonásba.

A nem állami intézeteknél alkalmazott nevelő tanárok illetmé
nyei az egyenlő elbánás elve alapján — lehetőleg az államiak
kal azonos mértékben állapítandók meg. Indokolt esetben — a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélye atapján a nevelő
tanárok díjazása az államiaktól eltérő mértékben is megállapítható.

A nevelő tanárok szolgálati beosztását — az intézeti felügye" 
lőszemélyzethez hasonlóan — az illető gyógypedagógiai intézet igaz
gatója állapítja meg és jóváhagyás végett minden évben az intézeti 
órarenddel egyidőben a gyógypedagógiai intézetek és kisegítő isko
lák országos szakfelügyelőjéhez felterjeszti

A nevelő tanároknak — éppúgy, mint az intézet egész felü
gyelő személyzetének — szolgálati beosztása — a tanulmányi 
érdekek szigorú szem előtt tartásával — úgy állapítandó meg, 
hogy a nevelő tanároknak és az intézeti felügyelő személyzetnek 
hetenkint legalább egy fél napjuk szabad legyen.

A nevelő tanári szolgálat egész éven át tart, úgy azonban, 
hogy karácsonykor legalább egy, a nyári nagy szünetben pedig — 
a szolgálat érdekeinek szem előtt tartásával — legalább két, leg
feljebb azonban hat hét szabadság engedélyezendő.

Mindaddig, amig az intézet egyéb — nem gyógypedagó" 
giai tanári oklevéllel rendelkező — felügyelő személyzetének szol-
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gálati viszonyai szempontjából az újonnan kiadandó egységes rend
tartási szabályzatban rendelkezem, az eddigi illetmények megtartása 
mellett, általában a nevelő tanárokra vonatkozó szolgálati szabályok 
az irányadók.

Budapest, 1934. évi december hó 11-én. A miniszter helyett: 
Dr. Szily Kálmán s. k. államtitkár.

In té ze te in k  életéből.

A váci siketnéma intézet cserkészei jól sikerült tábori beszámoló és 
farsangi ünnepélyt rendeztek márc. 5-én. Az ünnepély műsora a következő 
volt: 1. Magyar Hiszekegy. 2. Cserkésztörvény. Vers, írta Zsembai Ferenc, 
elmondta egy VII. o. cserkész. 3. Beszám oló  az 1934. évi VI. 26— VII. 7-ig 
Balatonfenyvesen megrendezett táborról. (Vetített képekkel.) Tartotta Zsem
bai Ferenc tanár, cs. parancsnok (a képek részben az ő felvételei, részben 
Tamás Lajos  humoros cserkészrajzai. Vetített Krupa Pál tanár). 4. Cserkész- 
tréfák : a) A horgász, b) A büszke fiú és az erőművész. 5. Babatánc, járta 
a leányfogl. int. 2 növendéke. 6. Tűbefűzés, tréfás jelenet. Bemutatta a 
leényfogl. int. növendéke. 7. Cserkésztréfák: a) A bátor cserkészőrszem, b) 
Almavásár. 8. Magyar kettős. Tánc; járták fogl. növendékek. Bábszínház, 
rendezte Tamás Lajos tanár. A Zsembai Ferenc, Tamás Lajos és Tamás Lajosné 
rendezésében megtartott ünnepély, míg egyrészt az igazgató és tanári testület 
előtt számot adott arról a munkáról és életről, melyet a váci s a többi in
tézetbeli siketn. cserkészek a Balaton mellett végeztek és éltek, másrészt 
ugyanekkor sok derűs percet szerzett a növendékeknek.

Az intézetek kárácsonyfaünnepélyeiről beküldött tudósításokat most 
már, érthető okokból, nem közölhetjük, amiért szíves elnézést kérünk. Szerk.

A siketnéma fiúk váci áll. foglalk. intézetének Borbély Sándor 
önképző köre mulatságos estét rendezett. Néhány ügyes növendék mintegy 
tizenöt tréfás rajzot mutatott be. Majd ötletes képrejtvényeket adtak fel egy
másnak és volt öröm, mikor sikerült azokat megfejteni. Tamás Lajos tanár
elnök bűvész mutatványokkal szórakoztatta a növendékeket, többekről tré
fás karikatúrát rajzolt. Bábszínház-játékkal fejeződött be az est, mely min
denkit víg kedélyre és jókedvre derített. A növendékek örömmel várják a 
következő önképzőköri gyűlést. — A sikerült est Tamás Lajos tanár érdeme.

A Siketnémák Váci Gyámolító Egyesülete f. évi jan. 30-án tartott, 
évi rendes közgyűlésen az igazgató-elnök indítványára tb. elnökei rsorába 
választotta Nagy Péter ny. kir. orsz. siketnéma-intézeti igazgatót, az egye
sületnek volt elnökét a siketnémák gyámolitása terén kifejtett érdemei elis
meréséül.

A siketnémák váci kir. orsz. intézetét február 18-án d. e. látoga
tásával tüntette ki Kornis Gyula dr., v. államtitkár, egyetemi tanár, ország- 
gyűlési képviselő. Az igazgatónál tett látogatása utánjj három osztályban 
(az I. b, a III. a, és a VI. osztályokban) meghallgatta a hangosbeszédtaní- 
tást, ő maga is kérdéseket intézett a növendékekhez, egyik-másik növen
dék a magas látogatóhoz. Ezután Öméltósága a rajztanitást nézte meg a



28 intézeteink életéből.

VII. és Vili. osztályokban, hosszasan elbeszélgetett Gerstner Ödön rajztanár- 
íal, az intézetnek volt növendékével s utoljára a magyar szobát szemlélte 
meg amely az intézet növendékeinek tervező ügyességét, jóízlését és keze- 
mjUn államtitkár úr látogatása végeztével megelégedésének
adott kifejezést s a siketnéma tanárok munkájának nehézségéről és nagy- 
szerűségéről meleg elismeréssel nyilatkozott.

A soproni siketnéma intézet Szalézi Szent Ferenc napját bensősé
ges ünnepséggel ülte meg. Ekkor tettek fogadalmat az új cserkészek, akik
hez Végh Ferenc tanár, cserkészparancsnok intézett buzdító beszédet. — 
Március 4-én jól sikerült farsangi mulatságot rendezett az ifj. önképzőkör, 
László Gézei tanál vezetésével. A műsoron cserkésztréfák, gyorsrajzolás 
tréfás jelenetek, némajátékok és táncok szerepeltek. Megjelent a mulatsá
gon a tanári kar is teljes számmal.

A Szabad Líceum keretében jan, hó 27-én népes társaság kereste 
tel a siketnémák budapesti intézetét. A vendégeket Istenes Károly igazgató 
fogadta, aki előadást tartott a sikeínémák oktatásáról és bemutatta az in
tézetet is.

Cserkészvezető-tiszti látogatás a siketnémák budapesti m. kir. állami 
intézetében. Korompay Győző, a II. cserkész kerület vezető tisztje ellenőrző 
átogatást tett a siketnémák budapesti m. kir. állami intézetében. Ez alka

lomból az intézet vendégkönyvébe a következőket jegyezte be: „Mint all.cserk. 
kerület vezető tisztje a legnagyobb meglepetéssel és a cserkész parancs- 
nők nagy munkája feletti csodálkozással láttam olyan eredményt, amit fel 
sem mertem volna tételezni. Hálásan köszönöm a látottakat. Buzdításul 
szolgál ez nekem és rajtam keresztül társaimnak arra, hogy a mi sokkal 
könnyebb munkánkat még nagyobb lelkesedéssel végezzük. A Cserkész- 
szövetség nevében hálásan köszönöm ezt a nagy jómunkát!“ Ezek az elis
merő sorok Pirovits Jenő  kartársunknak szólnak, aki az ő felkészültségével 
és rátermettségével kiváló irányítója és vezetője a fentnevezett intézetben a 
cserkészetnek is. (sk.)

Istenes Károly igazgató előadásai. Nevezett kartársunk egyrészt a 
síketnémák nevelés-oktatása köréből, másrészt pedig a beszédhibák kérdé
séről a közetkező közületeknek tartott előadási:

1. A Budapesti Szabad Lyceum hallgatóinak.
2. A Jézustársasági Noviciátus egyházszónoklati főiskola jelöltjeinek. 

i o. A Budapest Székesfővárosi Iskolánkívüli Népművelési Bizottság 
hallgatóinak.

4. Vácott pedig a Szülők Iskolája közönségének.
Szükségesnek tartjuk az ügy érdekében lapunkban is leszögezni azo

kat az elismerő sorokat, amelyeket Alker György a Jézustársasági Novi-
vezefő-tanára S. J._ tanár jegyzett be az intézet vendégkönyvében • 

„A Nagyságos Igazgató Ur szíves jóvoltából több mint 2 óráig figyelhettük 
ez intézet áldozatos munkáját. Lélekben mélyen megilletődve a legnagyobb 
hálával távozunk. Kezdjük megérteni mily ajándéka Istennek a beszélő
tehetség es mily jótevői a nemzetnek azok, akik az Élet áldozatait megta- 
nitani fáradoznak arra, mit az Elet mostoha ráhatások következtében meg
vont tőlük. Isten áldása legyen e nemes törekvésen ! “

A/ker vezető-tanár felkérte Istenes igazgatót arra is.hogytartsonhall- 
gatoik részére fonetikai előadást is. Ez a tárgyú előadás ugyanis közvet- 
eaü J s, érdekli az ő itt megjelent noviciusaikat, akik mint az egyház szónok- 

lati főiskola hallgatói jövő pályájuk érdekében kell hogy foglalkozzanak a 
fonetika kérdéseivel is.
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Szegeden igen erős influenza járvány dühöng, amely betöri a siket
néma intézetbe is. A tanári testületnek és a növendékeknek több mint fele 
feküdt betegen. A járvány miatt a tiszti főorvosi hivatal a szegedi összes 
iskolákat egyelőre március hó 12-től 18-ig bezárta, s így a tanítás ezidő 
alatt a siketnémák intézetében is szünetel.

V e g ye s.

Uj tankerületi beosztás. A Miniszter Úr Önagyméltósága is
kolafelügyeleti átszeivezéséről készült tervezetéről — bizonyára ok 
nélkül — az a hír terjedt el a gyógypedagógiai tanárság egyik ré
szében s okozott méltán aggodalmat, hogy az új iskolafelügyelet 
nem számol a gyógypedagógiai szakintézmények felvirágoztatásához, 
tanítás-nevelés ügyének irányításához szükséges és kívánatos egysé
ges felülbírálásával, szakellenőrzésével s ezért a gyógypedagógiai 
intézeteket is, amelyeknek pedig a száma nem nagy, a hét tanke
rületbe osztja szét. A mi tudomásunk szerint az uj iskolafelügyeleti 
törvényjavaslat-tervezet a gyógypedagógiai intézetek orsz. szakfelügye
lőségének szabályozására intézkedéseket nem tartalmaz s bár a szak
iskolákat valóban az uj tankerületekbe szétosztandónak Ítéli, azon
ban nem hisszük, nem hihetjük, hogy az egységes felülbírálást és 
irányítást feláldozva, az együttes iskola igazgatás elvéért másként 
intézkedik majd, mint úgy, hogy az országos szakfelügyelőség tovább
ra is megmarad, vagy pedig legrosszabb esetben, valamennyi gyógy
pedagógiai intézetünket egy és pedig a budapesti tankerület hatás
körébe utalja.

Preszly Elemér államtitkár. Preszly Elemér dr-t, Pestvármegye 
főispánját, aki annak idején a váci siketnéma foglalkoztató intézetek 
igazgató tanácsának tagja volt, a Kormányzó Úr Őfőméltósága bel
ügyi államtitkárrá nevezte ki. Őszinte szívvel köszöntjük uj országos 
méltóságában az oktatás ügynek régi meleg pártfogóját.

Krakker Kálmán főispán. Krakker Kálmán  dr. váci polgár- 
mestert, Őfőméltósága Pest vármegye főispánjává nevezte ki. Krak
ker Kálmán főispánnak néhai boldogemlékű édes apja a siketnémák 
váci kir. orsz. intézetének volt érdemes gondnoka. Krakker Kálmán  
dr., az ősszel Vácon magas nívójú Cházár András emlékbeszédet 
mondott, akinek neve néhány hete egyébként — belügyminiszteri 
engedéllyel — Karay-Krakker Kálmán. Meleg szívvel köszöntjük 
Öméltóságát magasra ívelő pályája újabb állomásán.

A kultuszminiszter új képviselője a Vakokat Gyámolító Or
szágos Egyesületnél. Hoór Károly dr-nak ki hosszú éveken át a 
kultuszminiszter kiküldött képviselője volt az egyesületnél, miniszteri 
tanácsossá történt előléptetése és más ügyosztályba való áthelyezése
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következtében a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter Damja- 
novich Lajos dr. miniszteri osztálytanácsost bízta meg képviseletével. 
Az egyesület elnöki tanácsa jegyőkönyvileg mondott köszönetét Hoór 
Károly dr-nak azért a lelkes és a vakok ügye iránti szeretettől ve
zérelt eredményes munkásságáért, mellyel az egyesület nyugodt és 
zavartalan működését elősegítette, valamint ezért a jóindulatú tá
mogatásáért, mellyel az egyesület érdekeit mindenkor megvédelmezte. 
Az elnöki tanács egyben üdvözölte az ülésen először megjelent 
Damjanovich Lajos dr-1 és arra kérte, vegye pártfogásába a nemes 
ügyet és legyen segítségére az egyesület vezetőségének abban, hogy 
feladatait a jövőben is eredményesen oldhassa meg. T.

Jelentés intézményeink öt évi működéséről. A nm. vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr elrendelte, hogy a magyar- 
országi gyógypedagógiai intézmények öt (1930—1935.) évi működé
séről a folyó tanév befelyeztével jelentés adassék ki.

A Vakok „Homeros-énekkará“-nak hangversenye. Mint ér
tesülünk, a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület „Homeros-ének- 
kar“-a ez idei nagy hangversenyét április hó 8-án tartja a Zenemű
vészeti Főiskola nagytermében. A kar kiváló teljesítményt szükség
telen olvasóink előtt külön hangsúlyozni, hiszen a legutóbbi évek 
páratlanul szép sikerei oly nevet biztosítottak a karnak, melynek 
híre az ország határain túl is ismert lett és mindenütt dicsőséget szer
zett hazai zenekultúránknak. Schnitzl Gusztáv igazgató, a kar érde
mes karnagya a legkiválóbb szerzők műveit tanítja be a tőle meg
szokott precizitással, éppen ezért meggyőződésünk, hogy a változa
tos szép műsor meghallgatása pazar élvezetet nyújt a közönségnek.

T.
Szakűlés. A „Magyar Gyógypedagógiai Társaság“ f. évi február 

7-én szakűlést tartott, amelyen — Schulmann A dolf igazgató beszá
molt a Nemzetközi Beszédgyógytani Kongresszus Budapesten tartott 
VI. értekezletéről.

Új nemzetközi szakfolyóirat indult meg Altmann Szigfridnek 
a vakok hewarte-i intézete igazgatójának kezdeményezésére. A ne
gyedévenként megjelenő folyóirat címe : „Archiw für das Blinden- 
wesen und fűr die Bildungsarbeit an Sehschw achen“. A folyóirat 
munkatársai kiváló szakemberek a világ minden tájáról. Háromtagú 
szerkesztőségének egyik tagja dr. Tóth Zoltán, Tanárképző Főisko
lánk igazgatója. (Hírek a Vakok Világából.) Sp.

Új iparág a vakoknál. A Vakokat Gyámolító Országos Egye
sület foglalkoztató intézetében, mint értesülünk, — az egyesület ve
zetősége új iparágat kíván bevezetni. Az uj iparág az ecsetkészítés, 
melyet a vakok ugyanolyan ügyesen készíthetnek, mint az általuk 
űzött egyéb iparágakat. Örömmel üdvözöljük a vezetőségnek ezt a 
törekvését, hiszen a mai nehéz viszonyok között ez az újítás is elő-
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segíti a vakok intenzívebb foglalkoztatását és ezzel megélhetését és 
boldogulását is nagy mértékben biztosítja. T.

Masszőr-törvény Csehországban. A cseh törvényhozás a masszíro
zást engedélyhez kötött iparágnak minősítette. Az engedélyt csak egészsé
ges emberek kaphatják meg megfelelő szakvizsga és gyakorlat után. A 
törvény kifejezetten utal arra, hogy a vakság nem akadálya az engedély 
elnyerésének, ha a jelölt különben megfelel az előírt követelményeknek. 
(Hírek a Vakok Világából.) Sp.

A Magyar Fonetikai Társaság megválasztott tisztikara az 1935 feb
ruár hó 19-én tartott közgyűlésen: Elnök: Lénárt Zoltán dr„ Alelnök: De- 
seő Dezső dr. (ügyvezetés), Némái József dr. (ülésvezetés), Istenes Károly 
(ülésvezetés), Főtitkár : Bajkay Tibor dr., Titkár: Ajkay Zoltán dr., Pénztá
ros : Szecsey György dr., Ellenőr: Kanizsai Dezső, Számvizsgáló bizottság: 
Pollatschek Elemér dr., Réthi Aurél dr. és Schulmann Adolf.

A Vakok Társasköre legutóbb igazgatósági ülést tartott, amelyen 
megállapították, hogy a hangolás, — de különösen a zeneközvetítés ma 
már alig számbavehető keresethez jutatja a vak zenészeket. A lefolyt félév 
alatt mindössze 41 hangolási és csak 13 zenei munkaalkalom adódott a 
sok száz családos vak zenész és hangoló részére. A nyári idény természe
tesen még lesújtóbb lesz ! (Hírek a Vakok Világából.) Sp.

A Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola ifjúságának mulatsága.
A Gyógypedagógia Tanárképző Főiskola ifjúsága március hó 3-án este jól 
sikerült táncmulatságot rendezett a Gyógyszerész Casinó Aggteleki-utcai 
helyiségeiben. A táncestélyen megjelent dr. Tóth Zoltán igazgató, a Főis
kola több tanára, a gyakorló intézeti igazgatók és tanárok, nagyszámú 
előkelő közönség és a Főiskola ifjúsága teljes számban. A táncestély egyik 
legjobban sikerült mulatsága volt az ifjúságnak, vidáman és kellemesen a 
reggeli órákig elszórakoztak . T.

A Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek Orszá
gos Elnökségének VII. országos ülése. A Vakokat Gyámolító Ma
gyarországi Egyesületek Országos Elnöksége VII. országos ülését f. 
évi március hó 6-án és 7-én, a Vakokat Gyámolító Országos Egye
sület tanácstermében tartotta. Az ülést sipeki Balázs Béla dr. ny. 
főispán, országos elnök nyitotta meg. Az ülésen a m. kú. vallás és 
közoktatás ügyi miniszter úr képviseletében Damjanovich Lajos dr. 
min. osztálytanácsos és Szatter Ferenc számvevőségi főtanácsos 
jelentek meg, továbbá megjelentek Petrouácz Gyula, az Országos 
Egyesület társelnöke, Liber Endre dr. alpolgármester, társelnök kép
viseletében Szigethy István d’\ valamint az Országos, a Dunántjii, 
a Délmagyarországi, a Borsód-Miskolci és az újpesti egyesületek 
kiküldöttjei, köztük Klug Péter és Simon József szakfelügyelők, 
Vollmann János  igazgató és a Vakok Társasköre részéről behívott 
tag. Balázs Béla elnöki megnyitój i után Tóth Zoltán dr. főiskolai 
igazgató, országos előadó ismertette az egyesületek 1934 évi műkö
déséről szóló jelentését, majd Szatter Ferenc, a számvizsgáló bizott
ságok országos elnöke nagy szaktudással és részletességgel bírálta
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felül az egyesületek 1933/34 évi számadásait, rámutatott azokra a 
feladatokra, melyeket az egyesületek, fedezetük arányában megöl- 
dottak és megállapította, hogy a rendelkezésre álló összegek célsze
rűen használtattak fel. Dr. Tóth Zoltán országos előadó ismertette 
ez után az egyesütetek 1933/34 évi költségvetését és az ellenőrzés 
tekintetében megnyugtató felvilágosításokkal szolgált. Az Országos 
Elnökség VII. ülésének gazdag tárgysorozata foglalkozott mindazok
kal a kérdésekkel, melyek a vakok ügyét egyetemesen érintik. A 
sok értékes javaslat között különösen említésreméltó Tóth Zoltán 
d i . országos előadónak az a javaslata, mely az új vak generáció 
hasznos foglalkoztatását és jobb megélhetését célozza. Az országos 
előadó ugyanis a nevelő-intézetből kikerülő vak ifjak részére, az 
Országos Egyesület keretében négy évfolyamú kereskedelmi tanfo
lyamot kíván szervezni, hol a növendékek úgy elméletei téren, mint 
gyakorlatilag elsajátíthatják azokat a kereskedelmi és ipari ismere
teket, melyek birtokában akár mint önálló iparosok, akár mint ke
reskedők értékes és megélhetésüket biztosító tevékenységet fejthet
nek ki. Az Országos Elnökség ülése keretében Hikkel István gond
nok ismertette az egyesületek gazdasági megerősödését az Országos 
Elnökség megalakulásának idejétől, amit az Országos Elnökség 
örömmel vett tudomásul. Az Országos Elnökség tagjai nagy figye
lemmel hallgatták meg az előterjesztéseket, számos gondolat merült 
fel a jövő évi munkaprogrammal kapcsolatban, melyek megvaló
sulása egyrészt az egyesületek további fejlődését biztosítja, másrészt 
pedig a vakok megélhetését is lényegesen elősegíti.

Megnyílt Szegeden a beszédhibások tanfolyama. — A Sze
geden lévő gyógypedagógiai intézetek különböző ügyeiben még múlt 
év debember hó elején Damjanovich Lajos dr. miniszteri osztályta
nácsos, — Schöpflin-Pogány Károly dr. miniszteri titkár és Klug 
Péter orsz. szakfelügyelő tárgyalásokat folytattak Szeged szab. 
kir. város polgármesterével. E tárgyalások során szóba került a Sze
geden régóta nélkülözött beszédhibások tanfolyama is. Az illetéke
sek között megállapodás jött létre, mely szerint a V. K. M. megfe
lelő szakképzett tanárokat bocsájt e célból rendelkezésére, míg a 
város biztosítja a megfelelő helyiségeket s azok fűtését és világítá
sát. A tanfolyam igazgatása Török Sándor siketnéma intézeti igaz
gatóra bízatott, a tanfolyamokat pedig Zengő Péter tanár és Sófalvy 
Rózsa oki. tanár vezetik. A megejtett összeírás szerint a Szegeden 
lévő iskolákban 206 a hibásbeszédű tanulók száma. Ezek közül 
az. ,eIen?i jskolába jár 96, polgári iskolába jár 23, középiskolába 77, 
különböző szakiskolákba 6, az egyetemre 4. — Felhívásra eddig 
56 tanuló iratkozott be és pedig 35 dadogó és 21 pöszebeszédes, 
akiknek kezelése március hó 13-án megkezdetett.

Szaktanácsi ülés. A Gyógypedagógiai Intézetek Orsz. Szaktanácsa 
f. év január 11-én Szily Kálmán dr., államtitkár elnöklete alatt elnök
ségi ülést tartott az alábbi tárgysorozattal. A tárgysorozat letárgyalása 
előtt Klug Péter orsz. szakfelügyelő tisztelettel köszöntötte Szily Kál
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mán dr. államtitkárt, a Szaktanács uj elnökét, aki az üdvözlést meg
köszönvén, meleghangon emlékezett meg Petri Pál dr., államtitkárról 
és Greszler Jenő  miniszteri osztályfőnökről, a tanács volt érdemes 
elnökéről, illetőleg helyettes elnökéről. I. Miniszteri rendeletek: 1. a 
2854-1934. ein. számú r., nm. dr. Petri Pál államtitkár úrnak az el
nöki tisztségről való lemondásáról és dr. Szily Kálmán államtitkár 
úr őm. elnökké történt kinevezéséről, 2, a 45060/1934. sz. r- Greszler 
Jenő ny. min. osztályfőnök úrnak a h. elnökségről történt lemodása 
és dr. Bernáth Géza min. tanácsos úrnak h. elnökké történt kineve
zéséről. 3. a 45782/1934. V. a. 2. sz. r., a székesfővárosi gyógyped. 
intézetekre vonatkozó szakfelügyelői jelentésnek a székesfőváros pol
gármesterével leendő közlése. 4. a 45786/1934. V. a. 2. sz. r., a bu
dapesti áll. gyógyped. nevelő intézetek szakorvosa jelentésének 
tudomásul vétele. 5 a 46033/1934. V. a. 2. sz. r., az elnöki tanács 
junius 23-i üléséről fetvett jegyzőkönyv tartalmának jóváhagyása tu
domásul vételéről. 6. a 46032/1934. V. a. 2. sz. r., az elnöki tanács 
junius 26-i üléséről felvett jegyzőkönyv tartalmának jóváhagyó tudo
másul vételéről. 7. a 46000/1934 V/2. sz. r. Szép József Képes olvasó
könyvének engedélyezése tárgyában. 8. a 3527/1934 eln. sz. r., a 
minisztérium uj személyzeti és ügybeosztásának megküldéséről. 9. a 
47223/1934. V. a. 2. sz. r„ a siketnéma fiuk váci foglalkoztató intéze
tének átszervezése tárgyában. II. A szaktanács 1933/34 működéséről 
szóló jelentés. III. Előterjesztés a teljesülés összehívására. IV. Eset
leges indítványok. Jelen voltak az ülésen : dr. Szily Kálmán elnök 
dr. Bernáth Géza h. elnök dr. DamjanovichLajos, dr. Schöpflin Po
gány Károly, dr. Emődy, István, Klug Péter, Simon József. Herodek 
Károly, Istenes Károly, Éltes Mátyás.

Az első nevelőtanárok. Nevelőtanárokul alkalmaztattak a mi
niszter úrnak, más helyen közölt rendelete alapján: Szalai Vilma 
Egerben, Sófalvy Róza Szegeden, Láng Mária Debrecenben, Vissi 
Margit Sopronban, Jónás Erzsébet Vácon, Tapodi Ernő Szegeden, Ho- 
rényi János és Horváth Lajos  Budapesten, a siketnémák intézetében, 
Laborfalusi Gyula Kisújszálláson a Gyógyped. Intézetben, Siposs Jenő  
Egerben, szintén a siketnéma intézetben. Kívánjuk, hogy e beléjük helye
zett bizalomnak, a nevelőtanárok munkássága eredményébe vetett 
reménységnek teljes mértékben megfeleljenek. Áldásos munkálkodást 
kívánunk mindnyájuknak !

Siketnéma tornacsapatok szereplése a Motesz debreceni 
tornaünnepélyen. A Motesz f. évi junius 8, 9, 10-én 50 éves fennállása 
alkalmából a debreceni Stadionban nagy országos és nemzetközi 
tornaünnepséget rendez. A siketnémák debreceni intézetének tor
nacsapata ezekre az ünnepségekre 5 műsor számot kapott, de mivel 
néhány szám nagyobb tömegek szereplését kívánja, Magyarország 
siketnéma intézeteinek válogatott tornacsapatának szereplését vetet
tem föl tervként. A tervet szívesen fogadták, sajnos azonban, hogy az 
idő rövidsége miatt felső hatóságaink hozzájárulását ehhez a nagyobb
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tervhez már nem kaphatjuk meg. A gyakorlatok összeprobálása is 
nehézségekbe ütközne és hosszabb időt venne igénybe. így tehát 
kénytelenek voltunk a tetszetős tervet elejteni. Felkértem azonban a 
siketnémák egri intézetének igazgatóságát, hogy intézetük tornacsa
patával néhány tornásszámban együtt szerepeljen. Válaszukat még 
nem kaptam meg. A 3 napos tornász ünnepélyeken a következő 
műsorszámokkal veszünk részt : Junius 8-án lesz a férfi tornászok 
bemutatója. E nap délutánján a debreceni és az egri siketnémák 
intézeteinek fiú tornacsapata, talajtorna gyakorlatot mutat be. 9-én 
lesz a hölgytornászok bemutató napja. Ezen a napon a debreceni 
siketnémák intézetének leánycsapata páros-talajgyakorlatokkal sze
repel. 10-én a debreceni fiú és leány és az egri siketnémák intéze
tének fiú csapata ritmikus, zenés gyakorlatokat fognak bemutatni. 
Az ünnepségek egyik kiemelkedő és minden esetre igen érdekes 
számának Ígérkezik ez a különös, és sokak előtt hihetetlennek látszó 
bemutató. A csapat élére egy hallótornászt fogunk állítani, akit a 
jól begyakorolt siketnéma növendékek könnyen fognak utánozni. 
Ugyanazon a napon a debreceni és a környékbeli középiskolák és 
a debreceni siketnémák intézetének fiú tornacsapata játékos-torna 
bemutatót fog tartani. E napon még a „Debreceni Torna Egylet“ és 
a debreceni siketnémák intézetének tornacsapatai parterre-gyakorla- 
tokat is fognak bemutatni. Egy-egy gyakorlat legfeljebb 10-12 percig 
tarthat. Intézeteink tornászait fokozatos és céltudatos munkánk révén 
kezdik megismerni és értékelni. A majdnem minden évben megis
métlődő országos tornász-ünnepségre mindig több és kiválóbb torna
csapatokat kell felvonultatnunk. Nagy köszönettel tartozunk a Motesz 
pártatlan és önzetlen lelkes vezéreinek, akik nekünk alkalmat adnak 
annak a bizonyítására, hogy a siketnéma tornászok méltó versenytársai 
az épérzéküeknek. Tinschmidt Ernő.

Névváltoztatás. Schaeffer Mátyás váci siketnéma-intézeti tanár 
nevét belügyminiszteri engedéllyel Besenyői-re változtatta.

Seprőkötő vakok önálló üzlete. A vakokat Gyámolító Orsz. Egylet buda
pesti foglalkoztatója hazánk egyik legnagyobb seprőkötő üzemét tartja fenn, s abban 
100-nál több világtalan munkást foglalkoztat. A szakmában te'jes jártasságot szer
zett két világtalan ifj, Baki Mihály és Fogarasi Elemér most önálló üzemet nyitott. 
Ez az első önálló kisipari seprőkötő műhely, melyet vakok létesítettek. — Az üzem 
Budapest. VI. Bajnok u 14 sz, alatt van, s aki ott vásárol, nemcsak a világtala
nok törekvéseit támogatja, de előnyösebb árban mindig jó árút is kap ! (Hírek a 
Vakok Világából.) ' Sp

A vakok farsangi mulatsága. A Vakok Gyámolító Országos Egyesület 
felkaroltjai kedves, estét rendeztek az internátus társalgójában, hogy a far
sang utolsó napjait a maguk számára is vidámmá és örömteljessé tegyék. 
Március hó 4-én este jókedvtől volt hangos a társalgó, hol a leányok a 
késő esti órákig vidáman táncoltak és kellemesen elszórakoztak. T.

Takéts Gyula soproni tanár, Sopron műkorcsolyázó bajnoka február 
13-án a korcsolyapályán szerencsétlenül járt. Az egyik műkorcsolyázó hölgy 
oly súlyosan sebesítette meg alsó lábszárát, hogy a kórházban kellett ösz- 
szevarni a sebét.
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Pensio vakok részére. A vakok újpesti menházának' most nyugalomba vonuló 
igazgatója — Jankovics L ajos — Tóth községben kényelmes otthont szándékozik 
teremteni jómódú, intelligens vakok részére. Az „Otthon“ nyár elején nyilik meg. 
(Hírek a Vakok Világából.)

Némabál. Némabálnak nevezték el Kecskeméten azt a jótékonysági mozgal
mat, amely a bálra költendő pénzt a szegények téli felsegítésére juttatta.

Barometer vakok számára. A Centrale für Blindenhilfsmittel des Reichs 
deutschen Blindwerbunds (Drezda1 Moltkestrassze 7) tapintható skálával ellátott 
barométereket hoz forgalomba darabonkint 17 50 márkáért. A helyimagasság beállí
tása után a tengerszintre átszámított légnyomás nehézség nélkül, pontosan leolvas
ható tapintással. Ezzel a vak is tájékozhatik a körzetben várható időjárási viszo
nyokról ! (Die Blindenwelt nyomán.) Sp.

Előadás Olaszországról. Március hó 8-án délután 6 órakor a siket- 
némák budapesti állami intézetében rendkívüli gyűlést tartott a „Náray 
Szabó Sándor“ kör, ennek a gyűlésnek keretében hangzott el dr. Cholnoky 
Jenő egyetemi tanár előadása „Itália értékei és szépségei“ címmel. A rend
kívül megnyerő megjelenésű ősz professzor korát meghazudtoló frissesség
gel két órán keresztül valósággal lebilincselte szép számú hallgatóságát 
élénk előadásával. A gyönyörű vetített képekkel — melyek nagyrészt saját 
felvételei — szinte végig éltük a természeti és történelmi kincsekben gaz
dag Itália minden szépségéi. Különösképen tanulságos lesz az előadás a 
tanárképző IV. éves hallgatói részére, akik hír szerint a húsvéti szünetben 
három hetes tanulmányútra mennek Olaszországba. Szívből kívánjuk, hogy 
siker koronázza tervüket.

Lapzárta után vettük a megdöbbentő hírt, 
hogy Deschensky Ferenc kaposvári siketnéma- 
gyógypedagógiai oktatásügy értékes vezeíő- 

férfia váratlanul elhúnyt. Halálát a kaposvári intézet tanári testületé a kö
vetkező gyászjelentésben adta hírül:

„A siketnémák kaposvári á ll s. intézetének Tanári Testületé lesújtva 
és mélységes fájdalommal tudatja, hogy jóságos és szeretett igazgatójuk 
Deschensky Ferenc siketnéma-intézeti igazgató, a Ggógypedagógiai Orszá
gos Szaktanács tagja, a II. osztályú polg. hadi érdemkereszt, hadiékítmé- 
nyes vöröskereszt érem és egyéb kitüntetés tulajdonosa, szám os kulturális 
e's társadalmi egyesületek választmányának és tanácsának tagja, rendkívül 
munkás és tevékeny életének 56-ik évében folyó hó 22-én váratlanul el
húnyt.

A megboldogultban a tanári testület tagjai, érdemekben gazdag és 
jóságos igazgatóját vesztette el, ki önmagával szemben kíméletet nem is
merő kötelességteljesítéssel végezte feladatát, akiben a növendékek szerető 
atyjukat gyászolják.

Felejthetetlen igazgatónk temetése folyó hó 24-én, vasárnap d. u. 3 
órakor lesz, a róm. kát. Anyaszentegyház szertartása szerint, a keleti te
mető ravatalozójából. Az engesztelő szentmise-áldozat f. hó 26-án reggel 
8 órakor fog a belvárosi plébániatemplomban az Úrnak bemutattatni.

A szeretet apostola, a melegszívű mester, aki 36 évig odaadó lel
kesedéssel és nagy szaktudással szolgálta a siketnéma-oktatás szent ügyét, 
— örökre eltávozott körünkből. Nagy és pótolhatatlan űrt hagyott maga 
után, de örök emléket állított a lelkekben útmutatóul, egy magasztos köte
lesség hű teljesítésére. Kaposvár 1935. évi március hó 22-én.

Em léked nemcsak élni fog közöttünk, de világítani is nemes, de ter
hes pályánkon. Isten v eled !“
(Deschensky Ferenc értékes munkásságáról jövő számunk emlékezik meg. — Szerk.)

j DESCHENSKY FERENC |
intézeti igazgató kartársunk, a
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Wolkóber János január 6-án a váci-deákvári Urániában a világhírű zeneszer
zőkről tartott előadást gyakorlati bemutatásokkal igen szép számú közönség előtt.

Szép József február 25-én a váci Szülők Iskolájában „Az idegesség és a 
gyermek“ címen igen világosan és élvezetes formában szólt a hallgatósághoz, erről, 
á ma.különösen aktuális problémáról.

Zsembai Ferencet, mint a pestvidéki X. cserkészkerületnek január 20-án 
megtartott közgyűlésen újólag megválasztott intézőbizottsági tagját, a kér. intéző 
bizottsága ismételten megbízta tisztipróbáztatásoknál a cserkészpedagógia és táboris- 
meret vizsgáztatásával, ezenkívül a X. cs. kér. fegyelmi tanács tagjává is meg
választotta.

Tóth Árpád kartársunkat a debreceni református egyház, egyháztanácsosai 
közzé választotta meg.

A debreceni református egyház leányköre, az elmúlt év december 9-én a 
szegény gyermekek karácsonyi felruházására, nagyszámú közönség előtt jól sikerült 
műsoros estét rendezett. A műsoros estén Tinschmidt Ernő kartársunk Magyar ka
rácsony című színdarabját is előadták.

Istenes Károlyt, a siketnémák budapesti m. kir. állami intézete igazgatóját 
a budapesti Szent Erzsébet Egyházközség alelnökévé választotta. Nevezett ugyan
ezen Egyházközség Sajtószakosztályának az elnöke.

Szentgyörgyi Gusztáv, kir. orsz. sikeínémaintézeti igazgatónak, a váci nem zet 
munkavédelmi hivatal vezetőjének a Váci Hírlap február 20-i száméban a vác 
nemzeti munkavédelem feladatairól cikke jelent meg vezetőhelyen.

Völker József igazgatót az újonnan alakult városi törvényhatósági bizottság 
kisgyűlésébe és W ayán Ferenc tanárral több bizottságba tagokul beválasztották.

Kanizsai Dezső, az izr. siketnémák orsz. intézete és a lovag Wechselmann- 
féle vakok intézete igazgatója március hó 3-án, a Teleia egyesület rendezésében a 
Térsadalomegészségügyi Múzeumban „A fogyatékos érzékűek, szellem űek éserkö l-  
csűek sexualitásáról“ címen előadást tartott.

Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető Farkass Károly.
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Amire e sorok napvilágot látnak, alighanem már törvénnyé 
válik a magyar királyi vall. és közoktatásügyi miniszternek az or
szággyűlés elé az említett cím alatt beterjesztett tervezete. Legalább 
arra enged következtetni az a körülmény, hogy a képviselőházban 
pártkülönbség nélkül nagy érdeklődéssel, dicsérő elismeréssel és 
megértéssel tárgyalták le a javaslatot és végül —, ami ritkaság —, 
egyhangúlag el is fogadták azt. Merjük remélni, hogy a törvény
hozó testület másik tényezője, majd a legfőbb szentesítő hatalom 
ugyanazzal az elismeréssel, a jobb és szebb jövő előkészítésének 
tudatában ruházza fel a nemes és építeni akaró elgondolást a tör
vény lekötelező erejével. Mint hazánk közoktatásügyének odaadó 
munkásai, mi is örömmel köszöntjük azt a törekvést, amely az 
igazgatás és irányítás feladatát kerületi egységbe foglalással nyolc fő- 
igazgatóságra osztja fel és ezzel lehetővé teszi, hogy a népoktatási 
intézmények a szak-, középfokú- és középiskolák egy szerv 
hatásköre alá jussanak. El tudjuk fogadni és őszintén helyeseljük, 
hogy a főigazgatóság intézménye a maga összeállításában teljes 
hatáskörrel felruházottan a rendelkezésre álló szervekkel, azoknak 
véleményére és javaslataira támaszkodva meg tudja oldani a neve
lés és oktatás feladatait olyan értelemben, hogy szerves kapcsola
tot teremt iskolafaj és iskolafaj között, át tudja hidalni mindazokat 
a kérdéseket, amelyek ma elénk meredeznek és amelyek abban 
nyilvánulnak meg, hogy az egyes iskolafajok között, az egyikből a 
másikba való átmenet kapcsán a gyermeknek óriási nehézségekkel, 
sokszor áthághatatlan akadályokkal kell megküzdenie. Minden ne
velőnek, tanítónak és tanárnak egyaránt elgondolása, kötelesség
szerű követelése, hogy a népiskola, vagy a következő tanintézet 
feladatát oly módon oldja meg, hogy a középiskola, szakiskola 
minden nehézség nélkül építhessen annak előkészítő munkájára. 
Ezt a törekvést, az egységes felépítési szándékot érezzük ki a tör
vény betűiből, annak minden szakaszából.

A törvénynek ezt az alkotni akaró szellemét a következőkben 
foglalhatjuk össze : A tankerületek élén mint a közoktatásügyi köz- 
igazgatás vezetője, a nevelés és oktatás irányítója a középiskolákra, 
a középfokú iskolákra, a szakiskolákra, népiskolákra, óvodákra, 
gyermekmenházakra, valamint az azokkal kapcsolatos internátusokra, 
nevelő intézekre, az előkészítő és ismétlő tanfolyamokra kiterjedő 
hatáskörrel a főigazgató áll. Erre az állásra a törvény értelmében 
oly egyének nevezhetők ki, akik a közoktatás vagy a közoktatás- 
ügyi igazgatás terén a középiskola, vagy az ezzel egy elbírálás alá 
eső iskolák tanáraira előírt tanári; főiskolai tanári, vagy a fogalma
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zói személyzet tagjaira előírt képesítéshez kötött állásban legalább 
10 évig működtek. A főigazgató mellett kerületenkint a szükséghez 
képest fogalmazói személyzet van beosztva. A törvény ezekre vo
natkozólag úgy intézkedik, hogy az ezidőszerint való főigazgató
ságok, középfokú iskolai és szakiskolai főigazgatóságok vagy szak
felügyelőségek, királyi tanfelügyelőségek fogalmazási és felügyeleti 
teendőit ellátó személyzetet, a tanügyi fogalmazói személyzet létszá
mában kell egyesíteni.

A tanügyi fogalmazói személyzet összesített létszámába az 
nevezhető ki, akinek középiskolai-, vagy középfokú szakiskolai ta
nári oklevele, vagy a közigazgatás körébe a fogalmazási tennivalók 
ellátására előírt képesítése van. Ennek kapcsán kimondja a törvény 
azt is, hogy a tanügyi fogalmazói létszám terhére legfeljebb 15 °/o 
erejéig polgári iskolai-, ill. népiskolai előadókká olyan polgári isko
lai tanári, v. népiskolai tanítói oklevéllel bíró egyének is nevezhe
tők ki, akik tanulmányi felügyelői-, vagy körzeti iskolafelügyelői mi
nőségükben elismerésre méltó munkát fejtettek ki. A tanügyi fogal
mazói személyzet jogász tagjainak képesítésére a közigazgatási 
fogalmazói, tisztviselők részére előírtak az irányadók. A tanügyi 
fogalmazói személyzet tanári képesítésű tagjainak közigazgatási el
méleti és gyakorlati képzését a továbbiak folyamán a vallás és 
közokt. miniszter a belügyminiszterrel együtt fogja szabályozni.

A középiskolák, a középfokú iskolák és szakiskolák tanulmá
nyi ellenőrzésében tanulmányi felügyelők működnek közre. Ezeknek 
alkalmazása, bármikor való visszavonási joggal mindenkor az illető 
iskolafaj számára előírt képesítéshez és legalább 10 évi szolgálat
hoz van kötve.

Minden főigazgatóság mellett egy Tankerületi Közoktatási Tanács 
működik, melynek kötelessége a tankerület iskolai életét állandóan 
figyelemmel kisérni és a főigazgató felhívására, vagy az Országos 
Közoktatási Tanács megkeresésére, avagy saját kezdeményezéséből 
oktatási és nevelésügyi kérdésekben véleményt mondani, javasla
tokat előterjeszteni.

Az iskolai nevelést és oktatást érintő kérdésekben az ország 
tanintézményeinek életét állandóan figyelemmel kisérő és a legfőbb 
tanügyi hatóság felhívására, vagy a saját kezdeményezéséből véle
ményt mondó és javaslatot tevő Országos Közoktatási Tanács a 
vallás és közokt. miniszter állandó tanácsadó és véleményező szer
ve gyanánt működik.

Intézkedik a törvény a székhelyeken megalakítandó tankerületi 
fegyelmibizottságokról is. E bizottságoknak a közoktatásügyi minisz
tertől három évre kinevezett elnöke, elnök helyettese, hat rendes és hat 
póttagja van. A fegyelmi bizottság az elnökön kívül két tagból álló 
tanácsban tárgyalja az ügyeket. A középiskolák, szakiskolák, stb. 
igazgatóinak és tanárainak, valamint a főigazgatói hivatal személy
zete tagjainak, a tanulmányi felügyelőknek fegyelmi ügyeiben első 
fokon a tankerületi fegyelmi bizottság, másod- és végső fokon a 
vallás és közokt. miniszter határoz. Miután a vallás és közoktatás
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ügyi miniszter saját hatásköréből a legtöbb ügyet átteszi a főigaz
gatósághoz, ennek következtében annak esetleges sérelmes intéz
kedései, határozatai ellen a magyar kir. közigazgatási bírósághoz 
lehet panaszt tenni.

Nagyjában és egészében áttekintve a törvényt, csak újból 
hangsúlyozhatjuk, hogy mi is kiérezzük belőle azt a törekvést, hogy 
hazánk tanügyét új vágányokra terelve, utat nyisson a haladásnak, 
az előretörésnek, a közoktatási intézmények egyedeinek, fajtáinak 
különleges, erőteljes és mégis szervesen összefüggő fejlődésére. 
Amikor ezt készségesen elismerjük és megállapítjuk, amikor magyar 
szívvel és magyar lélekkel őszintén óhajtjuk, hogy kultuszminiszte
rünknek a törvényhez fűzött minden álma teljesedésbe menjen, 
nekünk siketnémák és vakok tanárainak ezernyi gondunk közepette 
is meg kell állnunk egy pillanatra. Mert úgy érezzük, hogy mi, akik 
a társadalom legszegényebbjei ügyének szolgálására vagyunk elhi
vatottak, akik Isten szeretetparancsától ihletten emberi kötelességet 
teljesítük és az elesettek felemeléséért, a szegények érvényesülésért 
fáradozunk; akik azt akarjuk, hogy az a kis siketnéma, az a vak 
gyermek kikerüljön a testi és lelki elmaradottság szomorúságot, sok
szor sajnálkozó lélekfájást kiváltó omladékai közül; akik arra törek
szünk, hogy a nevelés és oktatás nyomán a magasabbra hivatottság 
köntösében jelenjék meg a társadolomban ; hogy az értelmi, szellemi 
képzettség, lelki műveltség, a munkára való rátermettség és készség 
jogán helyet kapjon az életben, nekünk akik önzetlen szolgálássa! 
emeltük európai színvonalra a gyógyp. oktatás-ügyet, mélységes 
agodalmaink vannak a törvény végrehajtása kapcsán. Miután előbb 
nem volt módunkban megnyilatkozhatni, az utolsó pillanatban emel
jük fel kérő szavunkat azok érdekében, akikért a legnehezebb ok
tatási munkában naponként a szó valódi értelmében verítékezünk, 
de méltán és joggal azokért is, akik szellemük feszítőerejének latba- 
vetésével a legnemesebb embermentő munkát végezik. A törvény 
csonka hazánk gyógypedagógiai intézményeit-, akár csak az ezer
számú népiskolát, a meglehetős mennyiségű közép-, polgári-, v. ke
reskedelmi iskolákat fekvésük, dl. kerületbe való esésük’ szerint 
egy-egy főigazgatóság körletébe osztja be. így esik meg hogy pl. a 
székesfehérvári tankerületben 1, a szombathelyiben 4, a pécsiben 
3, a szegediben 5, a debreceniben 6, a miskolciban 8, a budapes
tiben 10 gyógypedagógiai intézet van. Nyomatékosan kell azonban 
hangsúlyoznunk azt, hogy amikor pl. a szegedi tankerületben 5 
gyógypedagógiai intézetről beszélünk, akkor ezalatt egy siketnémák 
tan- és nevelő- és egy vakokat foglalkoztató intézetet, egy beszéd
hibát javító tanfolyamot és két kisegítő iskolát kell érteni. A szom
bathelyi tankerületben meg egy siketnémák intézetéből, egy vakokat 
foglalkoztató intézetből, egy heti 4 órás beszédjavító tanfolyamból 
és egy kisegítő iskolából adódik a gyógypedagógiai 4-es csoport. 
Talán felesleges külön is hangsúlyoznunk, hogy akár a kis létszámú 
osztályok, akár pedig a kisegítő iskolák nem mondhatók egészen 
nyugodt lélekkel a gyógypedagógia munkássága hatáskörébe eső
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intézményeknek. Velünk ez idő szerint csak annyiban mutatkozik 
némi kapcsolatuk, amennyiben egyes ilyen iskolában, jobban egyes 
esetekben gyógypedagógiai tanári képesítéssel rendelkezők is működ
nek. Ha az intézményszámba nem menő beszédgyógyító tanfolya
moktól, a kisegítő iskoláktól, a kislétszámú osztályoktól és tanügyi 
nevelési vonatkozásban csak kis mértékben irányításra és felügye
letre utalt vakokat foglalkoztató intézetektől esetleg eltekintünk, ak
kor a gyógypedagógia fogalmi körébe teljes joggal beleeső siket- 
némák, vakok nevelés- és oktatási-, gyógypedagógiai szellemi fogya
tékosok intézményeinek a száma nagyon összezsugorodik. Nem sza
bad elfelejteni azt sem, hogy habár a képzés és az oktatásügy ér
deke azt kívánja, hogy az érzéki- és szellemi fogyatékosok ügyét 
összevonják, ágazatonként nagyon különbözik és lényegesen eltér 
egymástól akár a nevelés, akár az oktatás munkája, ténye, keresz
tülvitele és feladata. Ha így vizsgáljuk a dolgokat, erre pedig min
den mérlegelhető szempont kötelez, akkor szinte fájó érzéssel kell 
megállapítanunk azt, hogy tankerületenként az egyes gyógyped. in
tézmények szinte magukrahagyatottan maradnának, mert fajták sze
rint elveszítenénk a kapcsolatot a hasonló, de más főigazgatóságok 
körébe tartozó egyes intézetekkel. A szombathelyi tankeiületben 1 
siketnémák-, egy vakok foglalkoztató intézete van. A pécsiben 1 
siketnémák intézete, a szegediben 1, a debreceniben 1 és így tovább. 
Ilyen keretekben alig van remény arra hogy ezek akár a főigazga
tóságok fogalmazási karában, akár a tanulmányi felügyeletben, a 
Tankerületi Közoktatási Tanácsban, vagy akár a minisztériumban 
megfelelő és kívánatos képviselethez jussanak. Amíg tehát a többi 
iskolákkal kapcsolatban adva kínálkozik és természetes következ
mény, hogy a különböző és felsorolt tényezők közrehatásával pezs- 
dülő életfolyamat induljon, megaddig a mi magábanálló, a többiekkel 
vagy egyáltalában nem, vagy csak a legritkább esetben érintkezést 
találó intézeteink ki vannak téve az elsorvadás veszedelmének.

Az volna tehát a kérésünk, hogy az új korszakot megnyitó 
reformtörvény végrehajtásával karöltve történjék intézkedés e tekin
tetben, hogy a gyógyp. intézmények csekély számuknál fogva utal
tassanak egy, és pedig a budapesti, vagy a budapestvidéki tanke
rület hatáskörébe. Hasonló vagy még vigasztalanabb képet mutat 
a többi gyógypedagógiai intézmények helyzete, eloszlása.

Ezzel aztán az igazság és méltányosság érvényesülésével 
megoldható lesz az a kérésünk is, hogy amit a törvény szakiskolák 
címen foglalt össze, munkanem és feladatkör címen kerüljön kife
jezésre és a gyógypedagógiai intézmények státusa köréből állomá
nyának és az ország közoktatásügyének tett értékes szolgálata ará
nyában tagozatonként való eloszlása és érdeke szerint nyerjen kép
viseletet a főigazgatóság fogalmazási karában, a tanulmányi felügye
letet gyakorló személyzetben, az Orsz. Közoktatásügyi- és Tankerületi 
Közoktatásügyi Tanácsban, a minisztériumban és a fegyelmi testületben.

Aggályunkat fejezzük ki és az egyetemesség részéről elhangzott 
panaszra megnyugtatást szeretnénk kapni, hogy a nyilvánvalóan
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tanügyi-, a nevelés és oktatás nemzetmentő, tudásának, jövőjének 
alapját letevő szervezetben nem fognak-e esetleg túltengésbe jutni 
a jogi végzettséggel birók a pedagógusok hátrányára. Ez minden
esetre sajnálatos volna és nagyon korlátozná egyrészt tanügyi-, más
részt személyi vonatkozásban az amúgyis csak szűk működési körre 
szorított tanárság és tanítóság kívánatos, szükséges befolyását és 
érvényesülési lehetőségét, eshetőségeit. A százalékszerű megosztás 
mindenesetre megnyugtatóbb volna.

A gyógypedagógiai oktatásügy, mely hazánkban a fejlődés 
magas fokára jutott és a külföld megbecsülő, elismerő és mindig 
dicsérő figyelmében részesült, nem nélkülözheti a szakonként való 
egységes irányítást, útmutató célkitűzést. A közoktatásügy kiépíté
sében akár szociális, akár emberi, művelődési, nemzetvédelmi fel
adatát vegyük, elhivatottság vár rá, kötelességek hárulnak rá. Mind
ezeknek az új törvény szellemében és előírása szerint meg akarunk 
felelni, meg akarjuk valósítani kultúrpolitikus miniszterünknek elgon
dolásait. A holt betűkbe, a szakaszokba temetett tartalmat életre 
kívánjuk kelteni és az ifjúság, a jövő nemzedék fejlődésének elvévé, 
szilárd alapjává tenni. Szükségesnek tartjuk azonban megemlíteni, 
hogy az érdemesek sorában mi is számolunk és igényt tartunk arra, 
hogy érveink, kérésünk meghallgatásra találjanak és hogy ami a 
törvény szellemével egyáltalában nem ellenkezik, a mellőztetési 
lehetőség kiküszöböltessék.

ES13
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Kínig P é te r .

1935 július 1-én, aki ezt a 
nevet viselte és viseli, kivált 
saját kérésére abból a sor
ból, amelybe egy teljes élet 
beleállításával besoroltatta 
magát. Ez a név fogalommá 
nemesült. Hogy mit végzett 
a viselője, mi volt hivatali 
állása, arról nem kellett be
szélnie senkinek, mert tudta, 
hogy Klug Péter a szegedi 
siketnémák és vakok inté
zetének építője, alapítója, a 
gyógypedagógiai intézetek és 
kisegítő iskolák országos 
szakfelügyelője, egy egyenes
járású, előre és imádságos 
lélekkel felfelé néző ember, 
aki két kitárt karjára vett 
kezdetben két intézetet, az
után 28—32-t s tízévi szak- 
felügyelői munkája után 52 
intézményt ölelt által. En
nek az 52 intézménynek 
minden terhét hozzáértése, 
átfogóképessége gazdagsága 
folytán könnyű szerrel vitte.
Mert neki ez a teher, ez a 
munka öröm et je len tett, 
büszkeséget nyújtott s az 
alkotó léleknek azt a területét jelentette, ahol a férfias elhatározás 
sok tekintetben új, modern eszközökkel vívta meg harcát, teremtett 
reformot, élesztett reformtörekvéseket és eszméltetett új utak nyitására.

Neki ez a munkaterület az egész életét követelte, oda is adta 
maradék nélkül. Sokan egy hideg arcot láttak benne, de elfelejtettek 
a szemébe nézni, elfelejtették a szemén keresztül a lélek örömteli 
repesését nézni, amint az kereste, hol tehet jót, hol cselekedhet mind
nyájunkért valót, hol védhet igazat, hol engesztelhet ki megbántó- 
dottat, vagy megbántottat. Amikor rejtett tűszúrásokat sejtett valaki, 
ő azt fenséges nyugalommal szerelte le, ezért volt és lett az arca 
mozdulatlan. Valamint azért, hogy a lélek, a benne levő hatóerők 
parancsszavára annál többet dolgozzon, annál többet alkosson. A 
viz sima tükrén át jobban meg lehet látni a tó fenekét, alját.

Siketnémaintézeti tanár és igazgató volt és vakintézetet létesí
tett. „Vad siketnéma-tanár“ hírében állott s a gyengeelméjűekért és 
gyengetehetségűekért is egyenlő erővel és eredménnyel dolgozott.
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Szegedi intézetünk az ő igazgatósága idején szinte máról-holnapra 
lett országos viszonylatban is második intézetünkké. Senki sem tudta, 
hogy annak minden anyagi biztosítékát hogyan, honnan gyűjtötte 
össze. De nem kért érette, nem várt érette dicsérő elismerést- 
Amikor szakfelügyelőnk lett, fokozott mértékben vetette bele magát 
az alkotás, a szervezés lázába. Neki ez a láz az ereje, a tudása a 
csalhatatlan fegyvere, a kitartása a legnagyobb biztosíték arra, hogy 
biztos, helyes, egyedül lehető úton járt és vezetett mindnyájunkat, 
irányította intézeteinket. Megnyugtatott biztos járása, bölcsesége, hogy 
nem ingoványon, hanem nyugodt, sziklakemény úton járunk, ha utána 
megyünk.

Nem ingoványon járunk . . . Ennél a gondolatnál az ötlik előmbe, 
hogy Klug Péternek mérnöknek kellett volna lennie s nem tanárnak. 
Mert benne minden feltétel megvolt arra, hogy ha a biztosító szele
pet előtte fel nem találták volna, ő csinálja azt meg. — Gyógyítva 
nevelésünk összes intézményeit mindenkor a fokozott evolútiós 
törekvések alkalmas vagy éppen alkalmatlan feszítő ereje nyugtala
nította. Ez a feszítő erő kétségtelen szükséges volt mindenkor, mert 
mert ez indította el útjára mindig és mindenütt a reformokat, az 
újításokat, de a feszítő erők alkalmatlan időben való munkái 
forradalmakat csinálhattak volna nálunk is. Meg is próbálkoztak vele 
többször, többen, közcélból, vagy egyéni érdekbő1, de Klug Péter 
olyan biztosító szelepet konstruált tudósának, alkotásának gyűrű- 
zetével. hogy a robbantó erők valahogy, valamiképpen, de elültek, 
vagy valahogyan kifáradtak.

Kifáradtak és elültek azoknak a láttán, amiket Klug Péter csele
kedett. Egységes szervezeti szabályzatainak, amelyek közül kettő, 
a siketnéma- és vakintézetek számára régen érvényben van, a gyenge- 
elméjűek intézetei részére szolgáló pedig jóváhagyattatását régóta 
várja,  ̂csak egyik bástyája annak az övezetnek, amelyet Klug Péter 
formált ki. A kisegítő iskolák helyzetének újjáalakítása, a beszéd
hibák javítására szolgáló intézmények újjászervezése, a gyenge- 
elméjűek nevelési és foglalkozási rendjének megváltoztatása, az intézeti 
felvételeket megelőző orvosi és pedagógiai vizsgálat jobbátétele, a 
siketnéma fiú- és leányfoglalkoztatóink szervezetének újítása, minde- 
nekfelett pedig a gyógyítva nevelő intézeteink megújítandó tantervei
nek eddigi munkálatai mind-mind a Klug Péter nevéhez, kezéhez 
tapadnak, intézeteinknek eddig D voltak jó tantervei, hozzá út
mutatókul olyan nevek csináltak módszeres utasításokat, mint boldo
gult emlékű Borbély Sándor, de hogy ennek dacára a tantervreform 
elengedhetetlan volt semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy a 
tantervi előmunkálatokban maga Borbély Sándor is tevékenyen részt 
vett, valamint az, hogy az egyes intézetek tanárai egyetemlegesen 

^vágytak arra, hogv a tanterveink és módszeres utasításaink a leg
újabb időben felvetődött pedagógiai elgondolásoknak adjanak 
helyet s a régi módszeres eljárások frissüljenek fel azokból az élet
tani és lélektani, psychológiai megállapításokból, amelyek szakoktatá
sunk területén az orvos °s pedagógus, a psychológus és pedagó
gus közös munkájaként kitermelődtek.
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Kár és százszorosán kár, hogy az a hatalmas munka, amit a 
tantervreformban eddig is kifejtett, Klug Péter szervező és biztosan irá
nyító kezéből még nem jutott teljesen tető alá, de szakoktatásunknak 
elengedhetetlenül szükséges kérnie, hogy azt a hatalmas erőtényezőt, 
amit Klug Péter eddig is képviselt, a tantervek elkészítéséig se 
nélkülözzük.

Bízunk abban, hogy történetíró, történettudós nagy Miniszte
rünk, aki — biztos tudásunk szerint — ügyünket minden vonatko
zásban apró részletekig ismeri, a szakoktatásunk történetének utolsó 
10 esztendejét reprezentáló szakférfiúnak, Klug Péternek megadja azt 
a lehetőséget, hogy kezdeményezései legnagyobbikának, a tanterveink
nek tetőzetét is elkészíthesse.

Jöhetnek korok és jöhetnek új emberek, jöhetnek új hatások, 
de Klug Péter működése korát nem lehet elhomályosítani, az új 
emberek nem lehetnek oly nagyok és magasak, hogy Klug Péter mun
kásságához ne kelljen lehajolniok, lehetnek jóllakottak, de nem 
annyira, hogy a Klug Péter munkaasztalán ne találjanak kellemes 
falatokat, — s a szerények apró morzsákat.

Klug Péter, szakfelügyelőnk, a nyugalmi esztendők sokasága 
csak arra lészen elégséges — hitünk szerint — hogy tovább dolgozz 
oktatásügyünkért mindnyájunk büszkeségére, mert tudjuk, hogy 
kiválóan értékes tanári működésed nagy gyakorlati tapasztalatait is 
formába kívánod önteni. Ezért bármennyire nyugalomba helyeztetted 
magadat, feléd, rád nézünk, hogy egymáson legyen tekintetünk. Tud
juk. érezzük, hogy a Te tekinteted ezután is megelőzi a mienket. 
Azért nem is búcsúzunk el Tőled. (ni.)

S u rd o m u titas  co rtica lis .
E g y  h é t B á rc z i  d r-n á l B u d ap esten .
A n ém et sza k la p  részére irta  : E . S clio rsch  (B erlin.)

Bárczi Gusztáv dr. fülorvos a nemzetközi logopádiai és fonia- 
triai társaság 1934 szeptemberében Budapesten megtartott VI. kong
resszusán előadást tartott, mely előadást a budapesti Siketnéma 
Intézet kutató osztálya német fordítással egyetemben közölt. Bárczi 
ebben egy új kórképet írt le, melyet ő Surdomuütas corticalisnak 
nevezett el és  ̂egyben új utat mutatott e betegség kezelésére. A 
„Sonderschule“ egyik számában adtam belőle kivonatot. A sorozatos 
látogatásaink folyamán Bárczi dr. úrral kialakult ismeretségünk, a 
magyar szakembereknek Bárczi dr. pedagógiai kísérleteire és eredmé- 
nveire vonatkozó elismerő nyilatkozatai, továbbá az a tény, hogy 
1934 szeptemberétől egy kísérleti osztályban Bárczi módszere sze



Egy hét Bérezi dr-nál Budapesten. 45

rint folyik a tanítás, arra indítottak engem, hogy e módszer alapjai
val közelebbró'l megismerkedjem és munkát a helyszínen tanulmá
nyozzam. A módszer helyes megértése céljából Ranschburg profesz- 
szor két művét kell megemlítenem : 1. Über Alexie und Agnosie, 
Ztsch. f. d. ges. Neurologie und Psychiatrie Bd. 139 (1932.) 2. Lese- 
und Schreibstörungen im Kindesalter.

Klug Péter orsz. szakfelügyelő és Istenes Károly igazgató szi
ves beleegyezésével a folyó évi május hó 12—18. terjedő hetet 
Ottó Schmáhl dr. bresslaui igazgató társaságában a budapesti siketnéma 
intézetben töltöttem. A magyar kartársak részéről szíves és nagy
szerű elbánásban volt részünk, megbeszéltük velük a fontosabb si 
ketügyi kérdéseket, de különösen Bárczi dr.-tól kaptunk újabb és 
igen gazdag ösztönzést a további munkára. Minden túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy órákon keresztül a legmélyebbrehatóbb élmények
ben és megható tságban volt részünk. Olyan dolgokat láttunk, amelyek 
a  hosszú gyakorlati tapasztalataink során leszűrt higgadt és komoly 
vélekedésünket a siketnémák ügyére vonatkozóan teljesen meg
ingatták és felforgatták. A belső megindulás és megrázkódtatás ezen 
óráiban sokkal reményteljesebben néz ünk a jövőbe, új és gazda
gabb területek tárultak fel lelki szemeink előtt. Bárczi dr. nagy el
foglaltsága ellenére is teljes részletességgel megismertette velünk 
elgondolását, munkáját és összes eddig elért eredményeit, készséggel 
hallgatta meg bírálatunkat és kétségeinket, pompás ellenérveket so
rakoztatott fel minden cáfolatunkra és eloszlatta újra és újra feltörő 
kételkedéseinket. Ezáltal nemcsak a Surdomutitas corticalisra vonat
kozó pedagógiai módszerének a megértésére vezetett, hanem egy
ben egyéniségének és munkálkodásának nagy tisztelőivé tett és 
őszinte hálára kötelezett bennünket.

Egy délelőttön megjelent Ranschburg dr. idegorvos, a budapesti 
egyetem rendkívüli tanára, hogy az ő szemszögéből is megvilágítsa 
nekünk beleegyezőleg Bárczi dr. elgondolását és egyben hallja a mi 
vélekedésünket az új elmélettel kapcsolatban.

A következő sorokban kívánjuk a német szaktársakkal mind
azokat a mély benyomásokat közölni, amelyeket a tapasztalatokban 
oly gazdag hét alatt szakszempontból észleltünk és magunkévá 
tettünk.

I. Bárczi dr. egyénisége és az út 
a Surdomutitas corticalis elméletének felállításáig.

Bárczi dr. tanítói oklevelének megszerzése után siketnéma in
tézeti tanár lett, s mint ilyen működött egészen a világháború kitö
réséig. Mint súlyos sebesült került haza a frontról és medikus lett. 
Minthogy a háború után Budapesten is lakásínség volt, Bárczi dr. 
a siketnéma intézettől, praxisa folytatása céljából helyiséget kért, 
ugyanazt a helyiséget, ahol most is kora reggeltől késő estig foly
tatja áldásos működését. Közben több helyiséget hozzászerzett, a 
helyiség felszerelését kiegészítették, úgy, hogy az évek múlásával 
úgy általános orvosi, mint fülészeti szempontból tökéletesen ellát-
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háttá az intézet tanulóit és növendékeit. Bárczit, aki közben fülészeti 
képesítést szerzett, 1921-ben megbízták a nagyotthallók iskolájának 
megszervezésével. Akkor kintjárt nálunk Berlinben és megalapította 
utána a nagyothallók első iskoláját. E feladat elvégzése után meg
bízták őt Magyarország valamennyi siketnéma növendékének tanít
hatóságuk szempontjából való megvizsgálásával. Ezek valamennyiénél 
megállapította a dobhártyaleletet és a kalorikus ingerekre való nys- 
tagmus reaktióját. E vizsgálat közben arra a meglepő eredményre 
jutott, hogy a kerek 1.100 növendékből csak 164 esetben volt meg
magyarázható a siketség fülbetegségből származóan. A többi esetek
ben nem volt a hallószervben semmiféle defektus megállapítható, de 
a gyermekek mégis siketnémák voltak, így tehát joggal voltak be
iskolázva a siketnéma intézetekbe. Kiderült továbbá, hogy pl. Buda
pesten még kevesebb volt a beiskolázott siketek között olyan, mely
nek siketsége füli eredetre lett volna visszavezethető, mint a vidéki 
intézetekben (pl. Szegeden), ahol a lakosság fülorvosi szempontból 
kevésbbé jól van ellátva. Bárczi ezekután főleg azokkal a gyerme
kekkel foglalkozott,, akikről nem volt füllelete, ill. nem volt füli ere-
detű a siketsév. Ügy számított, hogy amennyiben egészséges...fül
mellett, mégis siketség áll fenn, úgy az ok nem annyira acustikai 
területen, mint inkább a fület és az agyközpontot összekötő vezető- 
palyában és magában az agyközpontban keresendő.

így állította fel Ranschburg és Sarbó professzorok gondolat- 
menetére támaszkodva a siketségnek azt a kórképét, melyet eleinte 
Surdomutitas centrális psychologikának, majd Surdomutitas cortica- 
lisnak nevezett el, mivelhogy a siketnémaságot előidéző defektusok 
minden valószínűség szerint az agyban, és pedig a cortex hangfel
fogó közponjában keresendők.

Nem lehet feladata e rövid cikknek Bárczi teóriáját, mely a 
neurológia mélyebb területeibe is behatol, továbbá annak az eddi
giek során történt megokolását minden részletében feltárni. A mi 
számunkra  ̂egyenlőre fontosabbak azok a végkövetkeztetések, melyek 
a pedagógiai befolyásolásra és kezelésre adódnak. Bárczit kutatá
sai legelőször egy általa optiphonnak elnevezett eszköznek a meg- 
szerkesztésére vezették, mely mikrophonból, tükörből és fejhallgató- 
' Ezzel az eszközzel képes volt, mintáz nekünk Urbantschitsch 
és Bezold  nyomán ismeretes, hallásmaradványos gyermekeknél szép 
Bídményt elérni. Egy másik csoportnál azonban ezek a kísérletek 
meddőknek bizonyultak. Erre a csoportra irányította most Bárczi 
kizárólagos figyelmét. Az ilyen gyermekekkel foglalkozott évekig a 
legnagyobb csendben és magányban, majd beavatta módszerébe 
és céljaiba szaktársainak egy kis körét. Bár volt egy-egy balsikere 
ési visszaesése, mégis kitartással tovább dolgozott és kiépítette ke
zelési módszerét és mostan át is adta a nyilvánosságnak. Schmáhl 
dr. és én lehettünk az első külföldiek, akiknek ő módszeréről be
ható és összefüggő ismertetést nyújtott. Miben áll Bárczi dr. munkája?
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II. Az esetek bemutatása.
Bárczi dr. a második napon három növendéket 

nekünk, kiknek hallási állapotáról magunk is accordikus\arjnonT 
segítségével megyőződhettünk. A hallásvizsgálat alkalmá\ 
hallócsövet vezettünk a páciensek fülébe, úgy hogy az 
rezgések direkt úton kerültek oda. Ilyenképen meggyőzó'dhettünk 
mindhárom növendék teljes siketségéről. Az első gyermek egy kis, 
hat éves unintelligens leánykának benyomását keltette és az elő
készítő osztály növendéke volt. Bárczi egy hangos „o“-t mond a 
növendék tenyerébe. Néhányszori tenyérbemondás után a gyermek 
hangadással reagál, és pedig m-szerű hangot hallatott. Ezt a folya
matot nevezi Bárczi elsődleges dinamikai hallási reaktiónak. Ezután 
ugyanazzal a növendékkel a papa és fa szót gyakorolta Bárczi. A 
második gyermek, akit ily módon mór régebben tanítottak, a túlhan- 
gos beszéd ellen fejének heves elrántásával védekezik, (Bárczi sze
rint védekezési reaktió). A harmadik gye’mek egy 9 éves leányka 
már egy évi tanításban részesült. Bárczi 5 mondatocskát gyakorol 
vele, melyek papírra felírva a gyermek szeme előtt vannak. Bárczi 
az átlagosnál alig valamivel hangosabban beszél a fülébe. A 
gyermek minden mondatot ismétel, eleinte ki-kisegíti magát a papírra 
való rápillantással, később azonban önállóan felel. Ez a kisleány 
már 180 mondatocskát hall. Kérésünkre az említett növendékkel 
Bárczi a következő német szavakat gyakorolja be két csoportban : 
Schaf, Kuh, Ziege, Anna, Vater, Berlin. Stock, Palme, Tintenfass. 
A leány valamennyi felsorolt német szót, tisztán és helyes hang- 
súlyozással ejti ki. Szájról való leolvasásban is jó jártasságot mutat 
a nevezett leány.

A harmadik és negyedik délelőttön Murányi kartárs tíz gyer
mekből álló kísérleti osztályába vezetett bennünket Bárczi. Megem
lítendő, hogy egy párhuzamos osztályban a szokásos régi módszer 
szerint folyik a tanítás. Ezeknek a gyermekeknek hallását Ransch- 
burg és Sarbó tanárok felügyelete és ellenőrzése mellet, igen pon
tosan állapították meg. Az osztályban a teljesen siket és hallásma- 
radványos növendékek vegyesen vannak képviselve. Ebben az osz
tályban 8 havi munka eredményéről volt alkalmunk megyőződni. 
A növendékek olvasnak, hallanak és utána mondanak egy-két és 
több szótagú magyar szavakat, visualis segítséggel, majd anélkül. 
A tanítás során eleinte szópárokat (értelmes sensualis kapcsolatok, 
mint pl. Anna, barna, tábla, fekete) gyakorolnak írásosan és utána 
fülón keresztül hallás útján Később tartalmilag összetartozó szópá
rokat (tárgyak és tulajdonságaik, mint például: kalap, fej, ház, ma
gas) először visualisan, majd hallás útján gyakorolnak be. A gya
korlatok előrehaladásával az előbb gyakorolt mondat első szavát 
mondjuk a gyermek fülébe, a gyermek azt utána mondja és kiegé
szíti azt a hozzátartozóval (pl. tanár mondja: Ottó, a tanuló hallja 
és mondja : Ottó — szőke — tanár: Ferenc — rossz,) Ha a tanár 
olyasmit mond, ami az előbb gyakorolt mondatok tartalmával ellen
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tétben áll, akkor észreveszi az eltérést és helyreigazítja, (pl. tanár : 
Ottó — fekete. A gyermek hallja és mondja : Ottó nem fekete, Ottó 
szőke). A tanár parancsokat mond a gyermek fülébe, a gyermek 
teljesiti. (Ferenc állj fel, Ferenc gyere ide.) Mindig ezt követik tiszta 
mondat jellegű szópárok. (Papa — pá). Majd : Öttó dob, fiú dob. 
A gyermekek ezek nyomán önállóan alkotnak értelmes mondatokat 
a „dob igealakkal, de élénken tiltakoznak, amikor a tanár azt 
mondja: kefe dob. Magától érthetődik, hogy ezekkel a gyakorlatok
kal párhuzamosan a tanár leolvasási és írási gyakorlatokat is alkal
maz, mint szívesen látott változatosságot. Ezeket a tanár nagyon 
ügyesen és élénken használja.

A vakok intézetében tett látogatásunk alkalmával egy teljesen 
vak siketnéma fiút láttunk, aki a váci siketnéma-intézet növendéke 
volt, de minthogy közben meg is vakult, itt nyert felvételt. Itt meg
lehetősen nagy szókincsre tett már szert. Kérésünkre a tanár ezt a 
magyar szót gyakorolja be vele : nyakkendő. A tanuló megtapogatta 
nyakkendőmet, a tanár leírta neki a szó írásos képét a tenyerébe, 
majd hangosan a fülébe mondta. A növendék a fülébe mondott szót 
azonnal helyesen kimondotta. Ezután a tanár a következőket mondja 
a növendék fülébe: ülj le A fiú leül. Állj fel. A fiú feláll. A tanár 
kérdezi; Idol van a kulcs ? A vak-siket-néma megkeresi a kulcsot 
és mondja : Itt van a kulcs. A tanár: Hol van a kályha ? A gyer
mek tapogatva halad a termen keresztül a kálvháig és mondja : Itt 
van a kályha. Kérésünkre a tanár ezt a szót mondta a gyermek fü
lébe : aula. Anélkül, hogy egyúttal tapogatással is megismertette volna 
vele. A gyermek ugyan nem ismeri ezt a szót, ennek ellenére azon
nal hibátlanul ejti ki.

Különösen hatásosak voltak az utolsóelőtti est bemutatásai, 
amikor is Bárczi régebbi növendékei jelentek meg, akik eredetileg 
teljesen siketek voltak, és akiket — egy kivételével — mind nagyot
hallóknak tekinthetünk.

a) Egy 16 éves leány, siketen született, most látogatja egy le 
ánygimnázium V. osztályát. Egy idő óta németül is tanul, úgy hogy, 
németül beszél és szájról olvas. Visualis képek nélkül is hall német 
szavakat. Német kiejtése hibátlan. Magyarul gyorsan és folyékonyan 
beszél, mint a vízfolyás.

Egy másik 15 éves siketen született leány, most a polgári is
kola növendéke, a beszédet fültől mintegy 20 cm.-nyi távolságra hallja.

c) A harmadik eset egy kb. 11 éves leány. Siketen született. 
Hat év óta áll kezelés alatt. Jól beszél és hall. Számos kérdésre hi
bátlan feleletet ad. Kérelmünkre Bárczi dr. a Piroska és a Farkas c. 
mese egyik részletét mondja a fülébe. A rögtönzött kérdésekre adott 
feleletek, melyeket Bárczi németre is lefordít, az első ízben képek
ben nyújtott és felfogott szöveg tökéletes megértéséről tesznek ta
nulságot. Ez a leány is sikerrel végzi a polgári iskolát.

d) Egy 9 éves, meningitisben megsiketült gyermek, két év óta 
jár Bárczihoz  kezelésre, néhány hónap óta németül is tanul, éppen 
most olvassa a „Vogel am Fenster“ c. olvasmányt. A fülbe mon
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dott német kérdésekre a gyermek németül felel, a német szöveg 
lökéletes megértését igazolva. A gyermek jelenleg a polgári iskola 
második osztályát látogatja.

e) Egy siket fiatalembernél ez a munka teljesen eredménytelen 
maradt. Ez ugyanis még 3 éves korában két oldak radikális műté
ten esett keresztül és azóta teljesen siket. Minthogy a hangfelfogó 
készülék teljesen szét van roncsolva, nem lehet a hallási gyakorla
tok által az agy e parlagon hagyott területeit kiművelni.

f) Egy 17 éves siketen született leányt Bárczi már 11 év óta 
tanít. Jelenleg az ipariskolába jár. Két méterről hallja a . társalgási 
beszédet, ami tehát majnem normális.

Német kartársaink bizonyára csodálkozni fognak ezeken az 
eredményeken, de mi is hasonlóan jártunk s én igen örülök annak, 
hogy mellettem volt Schmáhl, a hideg kritikai szemmel néző német 
kartársam, aki éppen úgy mint én, erős kétséggel utazott Buda
pestre. Ő is saját szemével láthatta Bárczi eredményeit és tanúm 
lehet az elmondottakra vonatkozóan.

Az a ké dés most már, melyik volt az az út, amely ezekhez 
az eredményekhez vezetett. Bárczi dr. úrnak tartom fenn, hogy ta
nítási eljárást teljes részletességgel a német szaktársakkal közölje. 
Ezen a helyen csak az általa tartott előadások nyomán, s Bárczi- 
nak előttem fekvő kéziratából akarom a módszer lényegét vázolni 
— a kézirat egyes mondatainak idézőjelben közölt, szószerinti fel- 
használásával.

III. Bárczi dr. módszere.
a) Mely gyerm ekek jöhetnek számításba a Bárczi-féle tanítási 

eljárás szempontjából ?
Bárczi úgy véli, hogy minden gyermekkel tanácsos kísér

letet végezni az ő módszerével, de feltétlenül érdemes azokkal vé
gezni, akiknek fülleletük minden különösebb elváltozás nélkül való. 
Természetes, hogy hallási maradvánnyal biró gyermekeknél az eljá
rás különösen eredményes lesz és sokkal rövidebb időn belül fog 
célhoz vehetni. Nagy általánosságban azt állíthatjuk, hogy mindazok 
a gyermekek alkalmasak erre a tanítási eljárásra, akik rövid ideig 
tartó előgyakorlatok után az elsődleges dinamikai hallási reakciót 
mutatták, — azt a reakciót, melyet a nekünk elsőnek bemutatott 
gye-meknél tapasztaltunk. Már előre is kizárhatók mindazon siketek, 
kiknek hallószervük idegi része teljesen szétroncsolódott. Természe
tes, hogy a szülői ház nagy igyekezete és velük való együttmun- 
kálkodása sok tekintetben segítségünkre lehet, amennyiben az isko
lában tanult mondatokat otthon a szülő a gyermek fülébe mondva 
igen szépen begyakorolhatja azokat.

b) Mi az  átvezető híd a Bárczi-féle módszer megértéséhez.
Mindenek előtt azt a tényt kell hangsúlyozottan kiemelnünk,

hogy az acustikus-sensoros szócsoportok ritmusokra nézve sokkal 
észrevehetőbben diferentiáltak, mint optikai képeik. Bárczi tehát arra 
a gondolatra jutott, hogy lehetséges siketeket célszerűen beosztott
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hallási gyakorlatokkal és különös tekintettel a beszéd ritmusára — 
a beszédre megtanítani. „Az ez irányban történt kísérletek és vizs
gálatok azt eredményezték, hogy a siketnémák sok egymástól kü
lönböző ritmuscsoport begyakorlása után, egy-egy ritmuscsoporton 
belül is képesek voltak különbséget észlelni és ezen a fokon a si
ketnémák megtanult hallóképessége alig különbözött a normálisan 
halló emberek hallásától*. A siketnémaságnak vannak bizonyos ese
tei, amelyeknél a hangok és hangsorok, valamint azoknak szótagokká 
és szavakká való összekapcsolásához szükségelt tudat, az auditív 
felvevésnél és visszaadásnál betegesen meg van szűkülve. Hason
lóan áll a helyzet, amint azt Ranschburg már ismételten bebizonyí
totta, a gyermekkori veleszületett alexianál és agrafianál, valamint 
az eredetileg olvasni tudó, de agyilag sérült felnőttek agnostikus 
alexiajánáL Bárczi most már a beszédritmus segítségével akarja a 
hangok és hangsorok felvételére és visszaadására alkalmatlan meg
szűkült tudatmezőt lényegesen kibővíteni. Természetes, hogy a figye
lem felébresztése és annak a beszédre való állandó irányítása rend
kívül nehéz feladat.

c) Hogyan jut el a siket a beszéd hallásához ?
Az előkészítő fokon Bárczi arra törekszik, hogy a kb. hat éves 

siketnéma gyermeket a kéz és szájmozdulatok megértésére megtanítsa. 
Értem ezalatt azokat az első leolvasási gyakorlatokat, melyeknek 
tanítására nálunk egy jó óvodában törekednek. Ezen a fokon azonban 
kizárandó Bárczi szerint minden utánmondás és artikuláció a gyer
mek részéről. A gyermeknek egész figyelmét a visualis területre kell, 
hogy irányítsuk. A Bárczi- féle előkészítő munkánál teljesen elmarad 
az acustikai sensoros úton felkeltett gondolkodás synchronisatiója. 
Felépítendők ezen a fokon a logikai gondolkodás és cselekvés alap
pillérei, az aktív és passzív játékok, magyarázó rajz, valamint a 
gyermeknek a társadalmi együttélésbe való bevezetése által. Külö
nösen az aktív játékban, betűkkel, szavakkal, látott és hangtalanul 
utánzott száj mozdulatokkal való játékban, rithmikus gyakorlatokban, 
színes utánrajzolásokban és írásgyakorlatokban domborodik ki a 
főfeladatra való előkészület. Az előkészítő fok sikeres munkája után 
kezdetét veszi a globális úton felismert szavak és mondatok, vala
mint a teljesbeszédartikuláció synchronisatiója. Az alapgondolatot, 
mely Bárczit ebben a munkájában vezeti, azt ő a következőképen 
fejezi k i: „Az öntudatmező acustikai sensoros és acustikai motoros 
hangképterületei specifikus beszűkülésének gyógypedagógiai úton való 
korrekciója és tágítása. A cél egyes-egyedül a globális gondolatközlés 
és gondolatkivetítés alapján automatikusan beálló tudatszélesítés az 
én kiművelése által“. Minthogy a gyermek beszédfejlődése legalsó 
fokán mindig gondolatokat, más szóval mondatokat nyilvánít, ezért 
Bárczi hallásgyakorlatai alapját, nem értelmetlen hangokkal, hanem 
egyes értelemmel bíró hangokból és szavakból álló mondatokkal 
veti meg. Globálisan kikeresteti az „ó“ hang írott képét, melyet a 
gyermek az előkészítő fokon a csodálkozás jeleként, mint szájmoz-
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dulatot és írásképet megismert, felíratja a táblára, megmutatja a 
megfelelő száj mozdulatot, a gyermek tenyerébe hangoztatja az „ó“-t, 
majd ugyanezt a füle tájára is, a gyermek pedig utána mondja. 
Ezután az ó mellé magyarázó rajzzal egy csodálkozást kifejező 
alakot rajzol, újra a gyermek fülébe hangoztatja és a gyermekkel 
saját fülébe is mondatja az ,-,ó“-t, miközben visualisan figyelteti az 
„ó“ írott alakját. Később a gyermek leírja az „ó“-t és ki is mondja 
a hangot, mely tulajdonképen egy hangból álló mondat.
A most következő szavak kiválasztásánál úgy járunk el, hogy azok 
rithmikai, dinamikai, optikai és kinesthetikai jellege jó legyen. Ebből 
a szempontból a legjobbnak a papa szó mutatkozott. Ezt ugyanúgy 
begyakoroltatjuk, mint az „ó“-t. Ezután az „ó“ mellé a papa szót 
is felírja és felváltva gyakorolja mindkét szót fülbemondással. A gyer
mek közben eleinte ránéz a szó írásos képére, később azonban 
minden támasz nélkül meg kell hallania. Hasonló módon és a di
namikai és rithmikai tényezők figyelembevételével kikeresünk más 
jellegzetes szavakat is, melyeket a gyermek olvasásban, hallásban 
egymástól megkülönböztet. Óvakodni kell azonban attól, hogy kez
detben több mint három szót gyakoroljunk és megkülönböztessünk 
a gyermekkel. „Soha sem szabad szem elől téveszteni azt, hogy a 
Surdomutitas cor.icalis kezelésénél a gyakorlás kezdeti fokán visualis 
képek használata nélkülözhetetlen, hogy azoknak száma azonban 
az egyszerre való exponálás szempontjából korlátok közé szorított“.

Szó és mondatpárok segítségével következik a beszéd visualis- 
taktilis, auditív associaciónak Bárczi által gondosan megtervezett 
felépítése. Az így összegyűjtött szókincset Bárczi kartoníapokra íratja 
és megfelelő méretű dobozokban helyezi el. Ezek a „Ki?“ „Mi?“ 
„Hogyan? „Mit csinál? „Hány? „Hol? stb. feliratokat viselik. 
Ilyen összeállítások révén kényelmes módon a variációk hatalmas 
tömege képezhető, egyúttal a nyelvérzék is fejlődik az analógiák 
segítségével. A gyakorlatok további során a visualis segítség mincT- “ 
jobban háttérbe szorul és kizárólagosan az acustikai figyelmet veszi 
igénybe a gyermek. Különösen ki kell emelnem, amennyiben az az 
eddig tárgyaltak során nem tűnt volna ki, hogy az az eljárás mellyel 
Bárczi a Surdomutitas corticalist kezeli, semmiféle vonatkozásban 
sem azonos Urbantschtisch eljárásával. A halláshoz vezető úton a 
Bűrczi-féle gyakorlatok lényegesen különböznek azoktól a gyakor
latoktól, visualis és taktilis területen, és Bárczi a hallást tudatosan 
nem a fülnek a funktiója-képen, mint inkább az agy megfelelő terü
leteinek a munkabeállításakepen fogja fel.

E tárgytól teljesen függetlenül közlöm, hogy Istenes Károly 
igazgató vezetésével meglátogattuk az intézet többi osztályait is. 
Tapasztalhattunk jó kiejtést, élénk tanítást, csodáltunk kitűnő rajz 
és slőjd munkákat. A felső osztályok tisztában voltak a harmadik 
birodalom viszonyaival, és köszönési módunk is ismeretes előttük.

IV, Befejezés.
Bárczi eljárásában még néhány kérdés nyílt. Ezeket a megfi

gyeléseink hetét lezáró bírálat és megbeszélés részére Bárczi által
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megállapított órákban közösen megtárgyaltuk. Az osztálytanításnál 
elegendő lesz-e a tanár fizikai ereje ahoz, hogy 10— 12 gyermeknél 
Bárczi módszere szerint vigye keresztül a hallási gyakorlatokat? 
A tanítás továbbfolytatása során hogyan fog a tanítás a közép és 
felső fokon kialakulni? Lehetséges lesz-e akkor többfejhallgatós 
készülék alkalmazása? A további kutatások során fog-e majd a 
Btírczi-féle módszernél az eljárás psychikai megalapozása után, a 
hallásmegszerzés a fiziológiai és lelki folyamatainak a beillesztése 
a mi eddigi tudományos megismerésünkbe maradéktalanul sikerülni? 
Egyelőre c^ak annyit mondhatunk: a siker megvan. Bárczi gyakor
latilag bebizonyította, hogy lehetséges siketnémákat visualis taktilis 
észrevevés útján az auditív beszéd megértéshez vezetni, vagyis 
siketnéma gyerm ekeket nagyothallókká változtatni; embereket, akik
nek eddig örökös csendben kellett életüket leélniük, a várva várt 
és hőn óhajtott hallás világába bevezetni.

A v ak o k
n ev elésén ek  te rv e .*
S ch reiner Ferenc.

Bármiféle iskolának belső, tartalmi munkáját eddig „tantervek“ 
szabályozták. Évszázadok nemzedékei ilyenek mellett nőttek fel, 
tanterveknek megvalósított szándékai által lettek testileg, értelmileg 
és erkölcsileg munkabírókká, fejlettekké.

A gyógyító-nevelés területei szintén „tantervek“ alapján valósi■ 
tották meg eddigi feladataikat, a feladatok útján céljaikat. És ha a 
vakok nevelése és oktatása érdekében időszerűvé vált tantervmódo
sítás alkalmával ezúttal mégsem „tanterv“-et, hanem „nevelési terv“-et 
adunk, akkor mi indokolja ezt a változást ?

a) Indokolja az élet megnövekedett igénye, mely a vakok ne
velése alkalmával mértékül vett épérzéküeknél csődbe juttatta a 
régebbi tanterveknek „ismeretet az ismeretért“, sőt „tudományt a 
tudományért célzatú törekvéseit. Az elmének egyoldalú kiművelé
sével szemben az újabb tantervek már oly hatások biztosítását ke
resik, melyek az embert több oldalról érik és többirányú fejlődés

* A vakok számára új tanterv készül. Az anyaggyűjtés munkálatait a Vakok 
József nádor kir. orsz. intézetének tanári testületé befejezte és már csak az egyön- 
tetűsítés vár megoldásra a gyógyítónevelői feladatok figyelembevételével. Ezzel a 
tanári testület Schreiner Ferencet bízta meg, ki az anyagot „nevelési terv“ keretébe 
helyezte s erről a tanári testületet a folyó évi június 17-én tartott módszeres érte
kezleten tájékoztatta. Nevelési elgondolásai és megállapításai újszerűek és ezért — 
részben, hogy a testület tagjai ezekkel behatóbban foglalkozhassanak, részben, hogy 
a gyógyító nevelés más területein működő, vagy akár az épérzékűek oktatásával 
és nevelésével foglalkozó kartársak is ezekről tudomást szerezzenek — közreadjuk 
az értekezést egész terjedelmében.



A vakok nevelésének terve. 53

felé terelhetik. Teszik ezt azzal, hogy az ismeretgyarapítás, tehát a 
tanítás uralkodó célzatossága mellé nevelési feladatokat is helyez
nek. Mégis még ma is sok a panasz az emberalakítás hiányosságai 
miatt. Ezek pedig nem a pedagógusi felkészültség, a pedagógusi jó
indulat tökéletességein múlnak. Mert a legfejlettebb tanítói vagy 
tanári képzés esetén is mindaddig meg nem szűnnek, míg gyökeré
ben meg nem változik a tanítás és nevelés viszonyának értékelése. 
Ez pedig a nevelésnek a tanítással szemben mutatkozó egyetem e
sebb  érvényéhez vezet, melyben a tanítás csak eszköz  oly feladatok 
és célok szolgálatában, miket az élet igényeihez szabott ember ér
dekében a helyesen értelmezett nevelés adhat csupán a maga cél
szerűen kiépített nevelési rendjével. Ezért állapítunk meg „nevelési 
terv“-et, nem pedig „tanterv“-et.

b) Indokolja azonban a változást a vaknak érvényesülési joga  
is. Amennyiben okok tömege bizonyít az érvényesülési jog kétség
telen volta mellett, észre kell vennünk az okok sokaságában leg
alább azt az egy végzeteset is, njely a vakok nevelésében és okta
tásában csak az oktatást helyezte gyógypedagógus kezébe és csak 
arra terjesztette ki a hivatalos ellenőrzés hatáskörét. Magát a neve
lést pedig a nevelés tényének hagyományos értelmezése alapján 
alkalmi nevelőkre bízta; illetőleg amennyiben bizonyos tantárgyak 
célmegállapításaiban nevelési célok valóban kifejezésre jutottak, 
azokat a legutóbbi esztendőkig csupán az értelmi tudás elsőbbségé
nek biztosításával ismerte el fontosaknak. Értékek vesztek el így, 
melyek miatt az értelmileg néha valóban, sokszor azonban csak 
látszólagosan fejlett vak az életben nem boldogulhatott, esetleg csak 
nehezen érvényesülhetett.

Az oktatási feladatok egyoldalúsága és az oktatási cél egyirá- 
nyúsága ellenére is a vakok intézeteinek tanárai elméleti felkészült
ségükkel, gyakorlati tapasztalataiknak és kutató vizsgálódásaiknak 
megfelelően mindig érezték és ismerték a látási fogyatékosok külön
leges helyzetét az épérzékűekkel szemben, akár az iskolaköteles 
kort megelőző családi nevelés viszonylatában, akár a hasonló korú 
egészséges látók iskolai körülményeinek, vagy társadalmi alkalmaz- 
kodói képességeinek vonatkozásában. A különbözőségeket a,tanítás 
mellett alkalmazott nevelési töblettel iparkodtak kiegyenlíteni. Éspedig 
olyképpen, hogy nevelési jellegű területeket nyitottak, amikor az 
életpályákra való nevelés célzatosságával fejlesztették a többágazatú 
ipari kiképzést, újabban a kántorképzést, a háztartási és kereske
delmi, illetőleg irodai kiképzést. Ez nagy haladást, a gyógyítva neve
lés vonalán alapvető haladást jelent. Ezek mint disciplinák határo
zottan körvonalazott nevelési területeket foglalnak magukba. Ugyan
úgy jelentős nevelési, egyúttal tehát érvényesülési igény megvalósú- 
lását jelenti az óvónak felállítása és benépesítése, a rosszullátók 
iskolájának megszervezése, a vak-siketeknek külön oktatása, a 
gyógyt mának bevezetése, a tornának egy kézben való tömörítésé
nek szándéka és a tornajátékok megszervezése. Mind ezek neve
lési célzatosságú oktatási területek a gyógyító nevelés kívánságai
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szerint. De még nem merítik ki a gyógyítva nevelői kötelességek 
egész rendszerét, mert egyrészt még nem teljes a bennük folyó 
munka célirányozottsága, másrészt az osztálymunka nagy és fontos 
keretei között a nevelés ma is még csupán alkalomszerű adottsá
gokkal kapcsolatosan nyer megoldást, minden különlegesen és hatá
rozottan megszabott nevelési rend nélkül. Ha ez a — bár sok igyek- 
véssel, de a kellő rendszeresség hiányával végzett nevelési tényke
dés a gyógyító nevelésnek határozottan körvonalazott egyéb több 
területét műveletlenül, határozottan kijelölt egyéb több útját bejárat- 
lanul hagyta, — holott ezeken és ezek által is jutna a vak érvé
nyesülési igényeinek biztosításához, — akkor az legfőképpen a tan
tervnek hibája volt, mely az osztálymunka számára túlontúl oktatási 
tervet adott, viszont a nevelési munka tervéből alig valamit. A hi
ányt megszüntetni, a szükségletet kielégíteni csak annak a feladat
körnek tökéletes kiépítésével tudjuk, melyben a hiányok, a hibák 
gyökereznek. Miután pedig ilyennek a nevelési tevékenységet ismer
tük fel, viszont a nevelési rendet irányító nevelési gondolatnak he
lyes értelmezése az oktatást eszköznek minősíti a nevelés fogalmá
nak egyetemes érvényességével szemben, nyilvánvaló: hogy az 
oktatás egyoldalúságát szolgáló „tanterv helyett az egész ember 
sokoldalú fejlesztését célzó „nevelési terv -et kell megállapítanunk.

*

Miért eszközi jellegű tevékenység a tanítás ?
Az iskolai munka keretében napjainkig a tanításra esett a 

hangsúly. Elsőbbséget jelentett és kizárólagosságot. Benne és általa 
valósult meg az iskola célja, azért a pedagógia sem tudott céli mi- 
voltjának elismerésétől szabadulni.

Ma már nem azt jelenti, mert lényegének megfelelőbben értel
mezhető és azért okszerűbben is érvényesíthető. Ma eszköze, kizá
rólagos és egyetlen eszköze az emberalakításnak. Eszközi jellegére 
eszméltet már hagyományos jelentőségének egyszerű mérlegelése 
is. A tanítás ismeretet, tudást nyújt. Ezzel gazdagítja a lelki tartal
mat, és egyúttal arra ad lehetőséget, hogy a sok tartalom közötti 
egyezéseket és különbözőségeket önkénytelenül felismerje a lélek, 
a viszonyokat és összefüggéseket akaratlanul értékelje, az ok és 
okozati kapcsolatokat szinte ösztönszerűen mérlegelje. Ily lehetőség
gel pedig a tanítás gondolkodási folyamatokat fejleszt, az értelmi 
képességeket növeli, magát az értelmet neveli. A tanításnak tehát 
nevelési eredménye támad. Minden eredményben pedig ,az a tarta
lom, amit elértünk: az cél, amivel elértük: az eszköz. íme a taní
tás csak eszközi jellegű és ha csak ilyen, akkor sohasem lehet 
célt megszabó s ezért munkánknak tervét sem adhatja „tanterv“.

Nyilvánvaló, hogy tevékenységünk számára feladatokat és cé
lokat csak az a tartalom állapíthat meg, amelyért a tanítást eszkö
zül felhasználjuk. Ez pedig az előbbeni taglalás alapján a nevelés.

Amenyiben világos előttünk a tanítás és nevelés viszonya, 
könnyen merülhet fel az a kérdés, hogy — egy-két nevelésfogalmi
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megállapítótói eltekintve — miért nem vették ezt észre régtől fogva, 
s miért állt napjainkig az iskolai munka előterében a tanítás és nerrí 
a  nevelés? Oka ennek az, hogy az élet- és világszemléletnek sok
oldalúsága alapján nem kapott a nevelés fogalma tartalmi szempont
ból egyöntetű jegecesedési pontokat. Nem alakulhatott ki ennélfogva 
tárgya sem. S a kettőnek határozatlansága által támasztott zavart 
növelték még a nevelés célmegállapításában mutatkozó szélsőségek 
és egyoldalúságok is, kezdve a „vezetés“ gondolatának célkitűzött- 
ségével*), a „kultúraátadás“ vagy akár az „erkölcsi irányú fejlesz
tés egyedülvalóságának útján át egész a „személyiség kialakításé“- 
nak célzatosságáig. Széles területeket ölelt fel a legtöbb törekvési 
forma annyira, hogy az egyes irányzatok saját célkitűzéseiket sem 
tudták egységes, átfogó kibontakozáshoz juttatni. Önmagukban hul
lottak szét, mint amilyenre példa a kizárólagosan erkölcsi célok 
egyoldalúságát szolgáló nevelési rendszer, mely az általános erköl
csön kívül ismer és szabályoz valláserkölcsöt, társadalmi- és polgári 
erkölcsöt, különböztet gyermek és felnőtt erkölcse között, lát élet
erkölcsöt, hazafias erkölcsöt, munkaerkölcsöt, jogi- stb. erkölcsöt, 
holott az erkölcs csak egy. A nevelés igy a maga bizonytalan, egy
másnak ellentmondó, gyakran egymást keresztező, vagy sokszor 
egyoldalú célt követő fogalmi meghatározásával mindig valami kö
döst, valami távolit, valami meg nem ragadhatót jelentett.

Ezzel szemben a tanítás kézzelfogható volt, mert határozottan 
és félremagyarázhatatlanul ismeret átadáshoz, az ismeretek sokféle
sége ellenére is megállapított, pontosan körülírt tudományfajokhoz 
és tárgykörökhöz volt kötve. A tanítás ezzel a kötöttségével képvi
selte azt a valósságot (konkrétumot), melyhez mérhető eredmények 
fűződtek. Es miután az iskolai munka célhozjutását a tanítás ered
ményeinek hitték, sőt véljük még ma is : ugyanazt a helytelen kö
vetkeztetési folyamatot hajtották végre, mint ha azt mondanók, hogy 
az asztalos készítményei a gyalunak, a fűrésznek, a kalapácsnak, 
vagy akár a gyalulásnak, fűrészelésnek vagy kalapácsolásnak az 
eredményei, holott pl. a fűrészelnitudás még nem vezet el az asz
talkészítés tudásához. Itt az eszközi cselekedeten túl egy töblettel 
kell számotvetnünk és éppen ez a többlet maradt mindig figyelmen 
kívül o. nevelés lényegi megállapításánál. Azért ahogy alapvetően 
helytelen az iménti következtetésvonás, éppúgy indokolatlan a taní
tást célbiztosító mozzanatnak minősíteni.

Kétségtelen, hogy a viszonyoknak ily határozott elkülönítése 
tanítás és nevelés között, szokatlan. Elméleti pedagógusaink közül 
aiig egy-kettő teszi s akkor is csak az értelmi képzés viszonylatá
ban ; míg a gyakorlat emberei által meg éppenséggel figyelmen kívül 
hagyott mozzanat. Amennyiben a legjáratosabb pedagógusi elmék
ben eleddig a tanítás nevelési válfaj vagy forma gyanánt élt és él, 
akkor ezt csupán helytelen megítétésnek kell minősítenünk, mely a 
lényegi határozmánynak rendkívül nehéz felismerhetőségében leli

*)_ A „nevelés“ fogalmának történeti kialakítása igazolja, hogy kezdetben a 
„vezetes volt mindeneket magában foglaló határozmánya.
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magyarázatát. Ámde a felmerülés pillanatától ez a viszonykülönbö
zés világos és észszerű.

Pótolhatja-e a nevelés azt, amit eddig a tanítás célzatosságá
hoz kapcsoltunk ?

Ha a „tanítás“, eszközi jellegzetességével, kikapcsolódik az 
iskolai munkának eddig célt is megszabó tényezői közül, akkor fel
merül az a fontos kérdés, hogy a „nevelés“ egym agában  átfogja-e 
mindazt, amit oktatási célmegállapításokban csak a tanítás által és 
a tanítás révén tudtunk elengedhetetlen követelmény gyanánt falál
lítani? Van-e a nevelés fogalmában annyi tartalom, hogy elbírja a 
tanítás fogalmához eddig kötötteknek pótlását és megvan-e a neve
lésben egymagában a tanítási irányzat eddigi időszakában sokszor 
— és nem alaptalanul — hangoztatott hiányoknak maradéktalan 
megvalósulási feltétele ?

Előre jelezhetjük, hogy: megvan, azonban csak abban az eset
ben, ha világosan és határozottan a „nevelésinek valóban lényegi 
vonásait sikerül megragadnunk. A lényegi vonásokat olyan határoz- 
-mányokként, melyekből mindazon mozzanatok is természetes kö
vetkezmény gyanánt adódnak, miket a „nevelés“ hagyományos 
megállapításai kielégítetlenül hagytak.

Hogy ezt megtehessük, személytelenítenünk kell a nevelést, 
mert csak így láthatjuk meg azt a legegyetemesebh vonását, mely 
mentesít attól a hagyományos vélekedéstől, hogy a nevelés emberi 
találmány, felfedezés. Nem a z ! Annyira mélyen gyökerezik a termé
szet rendjében, annyira szubstanciális valóság, hogy a nevelés: 
felismerés vagy akár ráismerés.

Az egyed, melyet mi úgynevezett nevelési hatások alá bocsáj- 
tunk, mint létező részese annak a világfolyamatnak, melyben min
den létező érvényesülés felé törekszik. Egyetemes ez a törekvés, 
kölcsönös és folytonos, azért szüntelenül egymásra ható is és azt 
eredményezi, hogy az egyiknek hatása a másiknak törekvését ser
kentőleg vagy gátlólag fejleszti, illetőleg visszafejleszti, elnyomja.

Az ember a maga mérlegelő kritikájával észreveszi a serkentő 
és gátló hatásokat. Látja bennük a célszerűt, az értékest a káros
sal, az értéktelennel szemben akár anyagi, akár szellemi viszony
latban. Ennek a kritikai észrevevésnek szándékban és cselekvésben 
eredménye támad. Az értékesnek kifejlését maga mesterségesen is 
támogatja, részben úgy, hogy a serkentő hatások érvényesülését a 
jóval szemben biztosítja, a rosszal szemben érvényteleníti; részben 
pedig úgy, hogy a gátló hatásokat a jóval szemben kirekeszti,, azt 
azoktól óvja, viszont azokat a rosszal szemben érvényesítteti. És ez 
az, amit személytelenül növelésnek vagy nevelésnek mondunk. Tehát; 
az értékek felé való fejlődésnek biztosítása serkentés és óvás által. 
Így kapta a növény és állatvilág egyedeinek értékes fejlesztése is a 
„nevelés“ elnevezését. Nagyon helyesen beszélünk tehát pl. gyü
mölcsfák neveléséről vagy fajállaíok neveléséről.
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íme : a nevelés szükségképpeni folyománya a természet rend
jének, a fejlődés felé való egyetemes törekvésnek.

Személyhez kötötten mi most már az a különböztető többleti 
vonás, mely az em bernevelés fogalmát elválasztja a nevelés általá
nos fogalmától ?

Ennek határozmánya abban a mozzanatban keresendő, mely 
elvezetett a fejlődés szándékos biztosításához. Ez — amint az előbb 
megállapítottuk — a mérlegelő kritikában rejlett. Tehát egy lelki 
műveletben, melynek legsajátosabb eleme, tengelye s ezért alapja 
is minden más lelki műveletnek, az ítéletalkotás, maga az ítélet. 
ítéletből származik lefelé a fogalom, ítélet juttat felfelé, a következte
téshez, tehát a gondolkodási műveletek elemeihez. Ámde ítélni az 
állat is tud annyira, hogy H. Bergson, a Nobel-díj nyertes francia 
lélekbúvár még az állat ösztöni életében is kimutatta a tudatosság 
jellemzőit az ösztönértelem alapján. Nekünk az ítéletnek emberben 
és állatban meglévő közös állapjain tűi kell tehát különböztető vo
nást felismernünk. Ez pedig az értékítélet.

Az „értékítélet“ nem közkeletű kifejezés. Sajnálatos, hogy peda
gógusi körökben sem általánosan ismert tartalom, pedig az egyetlen 
tartalom, mely rendet teremthet az embernevelés világos látásában, 
tiszta kialakulásában.

Az értékítéletnek sajátsága a közönséges (ontológiai) ítélettel 
ellentétben, hogy mindig tudatos és sohasem gépies, hogy nincs 
érzéki szemlélethez kötve, független minden szenzorikus adattól. 
Azért a közönséges ítéletnek valami létezőhöz való kötöttségével 
szemben mindig érvényességet fejez ki. Megállapítja pl. azt, hogy 
valami célszerű, megfelelő, hasznos, alkalmas, fölemelő, követésre 
méltó ; valami igaz, helyes, szép ; valami emberhez méltó, valamit 
érdemes akarni, valamiért érdemes küzdeni. E példákban kettős 
vonást kell észrevennünk. Az egyik az, hogy mindegyike mindig 
értéket, értékességet jelent; a másik, hogy egyúttal törekvést ennek 
az értékesnek elérése felé. Képessé tenni valakit az értékesnek fel
ismerésére és képessé tenni az értékes felé való törekvésre, annak 
megvalósítására és az elérnek megtartására: ez az embernevelés, 
ez a mi munkánk lényege. A nevelés tehát fejlesztő, illetőleg óvó 
hatás azzal a célzattal hogy értékítéleteket alkothassunk és azok  
szerint cselekedjünk. Ezzel a nevelés az igazi élet, az értékes, helyes 
élet igényeihez mért tudatos állásfoglalási képesség fejlesztője.

Újabban a nevelés munkájának jellemzőjét, sőt célbiztosító 
kizárólagos feladatát az egyén értékelő képességének kialakulásához 
kötötték. Az értékelő képesség kifejlődésének mérve egyúttal mértéke 
a nevelés eredményességi fokának.

Hogy ez nem helyes felismerés, kitűnik abból a tényből, hogy 
az értékelés viszonylagos művelet. Függ az egyéni hajlamtól, érdek
lődéstől, képességtől, és bár jóllehet kritikai elkülönítések érvénye
sülhetnek benne, mégis az egyéni alkattól való függéséből folyólag ered
ményei nem mindig egyetemes és kizárólagos értékűek. Pszichológiai 
tényezőkhöz kötöttek, nem pedig logikaiakhoz. Az értékítéletek ezzel
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szemben logikai alapokra épített érvényes ítéletek, melyek impera- 
tívusi jellegűek, koroknak és nemzedékeknek az igazsághoz ért vagy 
igazságokhoz érkező abszolút érvényű megállapításait tartalmazzák. 
Ezeknek tudatosított felismerése, és c-elekedetekben, tevékenység
ben való tudatos alkalmazása igazi nevelési határozmány.

Ha az értékelő képességnek nincs is meg a nevelés eredmé
nyét illetően az a jelentősége, mint amilyent hajlamosak ma érték
biztosító és értékmérői vonatkozásban neki tulajdonítani, mégis mi 
is fölötte jelentősnek minősítjük abból a szempontból, hogy oly 
készség, oly területe a lelki folyamatoknak, melyből maga az érték- 
itélet nő. Az értékelő képesség így előfeltétele az értékítéletek alko
tásának.

A nevelésnek fentebb adott meghatározása mellett megvan-e 
az a terjedelme, hogy vele az embert egész mivoltjában átfoghas
suk ? Igen, mert az értékek anyagra és szellemre egyaránt vonat
koznak, amiért testi és lelki értékekre azonos érvénnyel illenek. A 
nevelés tehát ilyen fogalmazás mellett az ember,testi, értelmi, erköl
csi és alkotási értékességére közösen terjed ki. És különben termé
szetes folyománya annak a megá lapításnak, mely kifejezést nyert a 
nevelés általános jellemzése alkalmával az érvényesülés határoz- 
mányában. (Lásd a 53. oldalt.) Az érvényesülés területe 1. a test a 
maga épségével, erejével, gyakorlottságával, edzettsr gével, szóval 
munkabírásával; 2. az értelem  a maga helyes gondolkodási folya
mataival, melyekkel az igazság felismerésének és követésének szol
gál ; 3. az erkölcsileg értékes cselekedetek  területe, melyen a gondol
kodási folyamatok által szabályozott cselekedetek — mint a jellem
ben gyökerező törekvési vagy akarati megnyilvánulások — az isten- és 
emberszeretet, a (művelődés kultúravédelem, munka, szórakozás stb.j, 
a jog és becsület eszményei irányában fejlődnek; 4. végül a csele
kedeteknek értékes alkotásokban mutatkozó eredményterülete: az 
értékek megjelenési területe, hol a fejlődés határozmány a it az eszté
tikailag értékesnek úgynevezett kategóriái szabják meg, mint amilyen 
a bájosnak, kedvesnek, Ízlésesnek, illendőnek, gyűlöletesnek, undo
rítónak, stb.-nek megjelenési formája.

A nevelés tartalma így átfogja az egész életet, az életben az 
egész embert, amikor a test neveléséből indulva, a gondolkodó és 
erkölcsös ember nevelésén át eljut az értékek megjelenési területéig. 
Ez a legteljesebben összefüggő életmegriyilvánulási tartalom, mert 
felöleli a testet, mint a szellemnek, léleknek szervi előfeltételét; az 
értelmet, a szellemet, mint a cselekedetek függvényezőjét; a csele
kedetet, a tevékenységet, mint az alkotások előfeltevését; és az 
alkotást, a cselekedetek megjelenési formáját, mint az „ember“ érté- 
kességi jelzőinek megvalósítóját, ténylegesítőjéh És miután átfogja 
az egész embert minden életviszonylatában, azért maga a nevelés 
is egységes és oszthatatlanul egyetlen. Az érvényesülési területek 
ennélfogva nem jelentik, mert nem jelenthetik a nevelésnek eddigi 
hagyományos minőségi, vagy faji különbözőségeit, mint ahogy a 
nevelési munkák kivétel nélkül beszélnek pl. hazafias nevelésről,
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vallásos nevelésről vagy erkölcsi nevelésről. Nincs külön „testi ne
velés“, külön „erkölcsi nevelés“, vagy „vallásos nevelés“ és „haza
fias nevelés“. Külön-külön felállított nevelési renddel akár a „haza
fias nevelés“, akár a „vallásos nevelés“ zsákutcába visz. És ha 
sokszor és jogosultan panasz hangzik a hazafias érzelmek lanyha 
volta, a vallási érdeklődés megfogyatkozása miatt, akkor ez csupán 
azért mutatkozik ilyennek, mert a ketiő, mint a nagy nevelési egy
ségtől különvált részletirányú hatás, nem tudta szerves egés-zé tömö
ríteni mindazt, amire a jól alapozott hazafiságnak vagy erős hitnek 
más egyéb nevelési vonatkozások révén elengedhetetlenül szüksége 
van. A háború után következett nagy hitéletbeli fellendülést például 
nem a „vallásos nevelés“ hathatósabb volta eredményezte, hanem 
azok az értékítéletek, melyek révén az ember a háború nyomorú
ságával kapcsolatosan az új értékek keletkezését, fenntartását és 
gyarapítását, a szegényes életnek minden üdvös mozdulását, a rossz
nak múlását, a jobbnak elkövetkezését az isteni szeretet hatalmától 
várta és reményli. Ezek az értékítéletek pedig a gonosszá fajzott 
emberek anyagi erejében, értelmi és erkölcsi értékállapotában, egyi 
úttal abban a viszonyban gyökereznek, melyet az előbbeniekkel 
szemben a jobbérzésű emberek anyagi, értelmi és erkölcsi érték
állapota mutat. Pedagógus ember azért tehát nem beszélhet külön
álló vallásos nevelésről, hanem csak arról az egyetemes ember- 
nevelésről, melyben az alakuló embernek egyik szükségképpeni ér
vényesülési területe a hit, illetőleg annak etikai alapokra helyezett 
rendszere, a vallás. De amennyiben mégis beszélnénk erkölcsi, val
lásos, hazafias, nemzeti vagy más egyéb minőségű nevelésről, akkor 
ezt csak metonimiás értelemben szabad és. lehet tennünk, mintami
kor faj helyett példányról, egész helyett a részről, többes helyett az 
egyesről szólunk.

*

Mivel megállapításaink szerint a nevelés a fejlődés biztosítása 
értékítéletek alkotása felé, azért a mód  e biztosításhoz vagy az 
óvásban  kínálkozik, amikor egyrészt a gátló hatások érvényesülését 
kiküszöböljük, másrészt a fejlődésnek már meglévő fokát, vagy 
már megszerzett feltételeit védjük; vagy kínálkozhatik a fejlődés 
biztosításának módja a serkentésben  is, amikor a lehetőségi és ké- 
pességi korlátozottságból származó hibák, rendellenességek és fogya
tékosságok figyelembevételével az értelmi, érzelmi és akarati moz
zanatokat oly mértékben állítjuk célunk szolgálatába, hogy általuk 
csak a fejlődést kedvezően irányító hatás érvényesüljön, a kedve
zőtlen pedig elfojtódjék, esetleg megsemmisüljön. így tekintve meg
állapításainkat, a nevelésnek csak két módja van: az óvás és a 
serkentés.

*

Bármily széles is a nevelésnek általunk értelmezett területe, 
az eszköz e neveléshez mindenütt és mindenben a tanítás, mert 
csak általa valósítható meg a nevelésnek végcélját megszabó érték
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ítéletek alkotása és az azok szerint való cselekednitudás. És miután 
eszközi mivoltjában mindenütt és mindenben érvényesül,,azért épp 
oly egyetemes, mint amilyen céli mivoltjában a nevelés. így tanítás 
által érjük el a test nevelésének végcélját: a testi egészség, ügyes
ség, edzettség stb. óvására, és serkentésére vonatkozó tudatos érték
ítéleteknek megalkotását. És csak tanítás által válnak rátiók helyes 
viszonymérlegelései a testi kultusz biztosítékaivá. Ámíg csak azért 
mosdik, napoz, vagy tornázik a gyermek, mert ezt bizonyos parancs 
büntetés eshetősége mellett megkívánja, addig nem neveltük meg a 
gyermeket teste számára, addig a mosdás, napozás vagy tornázás 
kauzák  hatására történik s puszta kötelező  tevékenységnél nem 
jelent egyebet. Tanítás által érjük el az értelem megnevelését is 
ugyancsak a helyes értékítéletek megalkotásának biztosításával, 
amire a nevelési tervvel szemben alkalmazott évszázados tantervi 
gyakorlat elég bizonyító erővel ad elfogadható tényeket. Ámde 
ugyanúgy boldogulhatunk csak tanítással az erkölcsös ember neve
lésének végcélja érdekében is, ahol ugyancsak a tanítás által tuda
tosított értékítéletek képesítenek arra, hogy ratiók alapján a jót ön
magáért a jóért tegyük, az igazat önmagáért az igazért cselekedjük.

A tanításnak egyetemes eszközi jellegével szemben könnyen 
felvetődhetik egy látszólag igaznak hangzó megállapítás azzal, hogy 
az ápolás, — bár nem tanítás —, mégis szintén eszköze a nevelés
nek. Ez tévedés, mert az ápolás színtiszta nevelés, melytől csak 
érvényesülési formája által különbözik, amennyiben közvetett neve
lés. Hiszen ápolás által egy tehetősnek már kialakult értékítéletei 
érvényesülnek egy még tehetetlennek öntudatlan érvényesülési igé
nyei érdekében. Ezzel az érvényesülési célbeállítottsággal az ápolás 
a nevelésnek határozmányával rendelkezik.

*
íme, előttünk áll az iskolai munkának egész rendje, melyben 

a nevelés szab célokat, a tanítás pedig csak eszköz e célok eléré
séhez. A viszony közöttük a leghatározottabb alárendeltségnek vi
szonya és miután az elérendő célokat és megvalósítandó feladato
kat a nevelés szabja meg a tanítás számára, azért a következen- 
dőkben a nevelésnek érvényesülési területei szerint csoportosul és 
az érvényesülési területekhez alkalmazkodik mind az, amire „neve
lési terv“ keretében a látási fogyatékosokat meg kell tanítanunk a 
képesség és lehetőség, a hibák, rendellenességek és fogyatkozások 
szempontjából.
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Az ..r*’ fe jlesz tési idejénelc  
m egrövid ítése .*)
Szabó Géza.

Mielőtt cikkem megírására vállalkoztam, két fontos körülmény, 
az időszerűség és az illetékesség kérdésének, tisztázása hárult reám. 
Beszédhangról és fejlesztéséről lévén szó, elsősorban meg kellett 
állapítanom, hogy vájjon nem múlta-e már idejét mai napság ilyes
miről tanulmányt írni ? Jóleső örömmel vettem tudomásul arra ille
tékes személytől, hogy főiskolánkon is foglalkoznak még az „r“ fej
lesztésének problémájával. így hát még nem esett áldozatul minden 
hangfejlesztési érték a globalizmus és neoglobalizmus megsemmisí
téssel fenyegető áradatának.

Az illetékesség kérdésének tisztázása már nem igényel külö
nösebb utánjárást. Gyakorlati szakember vagyok és eredményekkel 
is sikerült bebizonyítanom, hogy hivatott munkása vagyok a legne
hezebb hangok elővarázsolásának. Ezen az alapon van tehát jog
címem ebben a kérdésben való megszólalásra.

Ha számbaveszem az elméleti és gyakorlati fonétika nyomta
tásban közkinccsé tett eddigi eredményeit, kénytelen vagyok meg
állapítani, hogy édes-kevés az, amit az „r ’-rel kapcsolatosan alkottak. 
Ez talán túlzásnak látszik, de az alábbiakban 100%-ig be fogom 
bizonyítani, hogy igazam van.

Hihetetlenül hangzik az is, hogy az „r“ kifejlesztésére vonatkozó 
hazai és az átültetett külföldi közlemények túlnyomó részükben nél
külözik a természettudományi gondolkodást és nem mélyednek el a 
természettan idevágó törvényeiben. Az ok és okozat között meglevő 
szoros kapcsolatnak, a „miért“-nek és a „tehát“-nak természettudo
mányi értelemben semmi szerepet sem juttatnak az „r“ fejlesztésé
nél. Ilyen körülmények között nem lehet csodálkozni azon, hogy 
amit 2—3 hét alatt sőt olykor 3—4 nap alatt játszva elérhettek, 
ahhoz a régi iskola híveinek sok esetben 1—8 év megfeszített mun
kája sem elegendő.

Egyéni módszerem lényegének ismertetése előtt, legyen szabad 
vázolnom annak megszületését. Harmadszor tanítottam az első osz
tályban. A tanulmányaim során lelkemre kötött napi 10 percet 
(néha többet is) mindig az „r“ fejlesztésére fordítottam. A főiskolán 
előadottak és a fonétikai irodalom teljes fegyverzetével fáradoztam 
a makacskodó kis nyelvek megperpetésén. És bár az előző első 
osztályokban nagy üggyel-bajjal az iskolai év végéig minden növen
dékemnél kifejlesztettem az „r“-t, mégis lassan és bizonytalanul 
haladtunk. Egy szép napon arra lettem figyelmes, hogy osztályom 
komikusának is van már „r“-je. Behatóbb vizsgálat után kiderült, 
hogy örömöm korai volt, mert a nyelv hegye helyett a jobb széle

*) Szerző e tanulmány, bő kivonatát a siketnémák egri intézete tanári testü
letének f. évi május 11-én megtartott módszeres értekezletén ismertette.
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pergett. Nem vagyok az az ember, aki a felsikerrel is megelégszik. 
Gondolkodóba ejtett a dolog. Vájjon a széle helyett miért nem a 
hegye perdült meg annak a nyelvnek? Erre irodalmunkban sehol- 
sem találtam kielégítő magyarázatot. Az eset fonétikai vonatkozású 
archimedesi pontját kezdtem kutatni. Boncoló-kés alá vettem a hangot. 
Mi is hát voltaképen az „r“ ? Olyan hang, melynél a tüdőből ki
áramló levegő hatására a nyelv rezgésnek indul, miközben hegye a 
felső foghúshoz ismételten vissza-visszatér. Az „r“ tehát gyors egy
másutánban ismétlődő pattanó-hang (explozíva). A pattanás pedig 
természettan! értelemben parányi robbanás (explozió). Mi sem termé
szetesebb, minthogy a robbanásnál tapasztalt törvényszerűségek a 
pattanó-hangokra s így az „r“-re is érvényesek. Nézzük csak mi 
történik a robbanásnál! A minden oldalról zárt térben összesűrített 
légnemű test feszítő ereje utat tör magának arra, amerre legkisebb 
az ellenállás. No és hol legkisebb az ellenállás ? Ugyebár ott, ahol 
legvékonyabb, illetve leggyengébb a légnemű testet körülvevő fal, 
vagy burok. Ez a gondolatsor világossá tette előttem, hogy miért 
pereg a növendékem nyelvének jobb széle. Amint látjuk, azért, mert 
tüdőből kitóduló levegő ott talál legkisebb ellenállásra. Mi tehát a 
teendő? Elsősorban az, hogy megfelelő gyakorlattal a nyelv hegye 
fölött kényszerítsük a levegőt távozásra. Ezt nyelvhegy-vékonyító 
gyakorlattal érjük el.

Csak a rugalmas nyelv alkalmas az „r“ képzésére. A nyelv 
rugalmalmasságát izmainak^ főképen a hosszanti izmoknak megfe
szítésével biztosítjuk. Az „r“ fejlesztése során tehát a nyelvizom- 
feszítő gyakorlat szükségessége forog fenn elsősorban. Tollforgató 
gyakorlati fonétikusaink sem erről, sem pedig az előbbi gyakorlatról 
soha egy szót nem írtak. Azt kívánták a növendékektől, hogy „r“-t 
ejtsenek olyan nyelvvel, amelynek hegye nemcsak hogy nem elég 
vékony, de nem is rugalmas. (Ezt így és ilyen határozottsággal 
állítani nem lehet és nem is bizonyíttotta be. Szerk.).

Az „r“ képzésénél igen fontos az a szeg, melyet a nyelv hegye 
a foghússal alkot. Ha kicsi a szög, akkor a levegő nem ütközhetik 
kellő erővel a nyelvbe s a pergés elmarad. Miután a mérsékelten 
homorított kanál alakú nyelv perdül meg legkönnyebben, oly gya
korlat is végzendő, mely a nyelvnek ilyen formájú beidegződését 
mozdítja elő.

Következő lépésem e három mellőzhetetlennek felismert köve
telmény megvalósítására irányult. Ügy célszerűségi, mint időnyerési 
okokból olyan megfelelő gyakorlat utárí kellett kutatnom, amely 
mind a háromnak tulajdonságait egyesíti magában. Sikerült is ilyet 
találnom s az osztályom kis komikusán azonnal kipróbáltam. Az 
eredmény minden várakozást felülmúlt. Háromszor 10 percig tartó 
foglalkozás után a legszebb nyelvhegyi „r“-t ejtette ki. Azóta még 
kétszer vezettem első osztályt és mindannyiszor sikerült hasonló 
eljárással 2—3 hét alatt az összes növendékek „r“-jét kifejleszteni, 
jóllehet legutóbbi I. osztályomban három képezhetetlen növendék is 
volt.
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Sikereimnek híre ment az intézetben és közkívánatra ki kellett 
próbálnom más osztályú növendékeknél is módszeremet. Összesen 
nyolcszor tettem ilynemű szívességet a kartársaknak. Az csak ter
mészetes, hogy a legsúlyosabb esetek kerültek kezelésem alá. Volt 
közöttük 1., II., III., és egy VIII. osztályos növendék. Hatnál 3—5 nap 
alatt értem napi — 10 percnyi foglalkozás után — célt Hetedik és nyol
cadik vendégtanítványom már keményebb dió volt, amennyiben az 
előbbivel 10, az utóbbival 15 napig volt szerencsém foglalkozni. 
Legreménytelenebbnek látszott az utolsó növendék kórképe. A VIII. 
osztályba járt és már tavaszodott. Félő volt, hogy „r“ nélkül távo
zik az intézetből. Osztályfőnökének tudta és beleegyezése nélkül 
foglalkoztam vele. Valami idétlen laterális „r“-t ejtett minduntalan, 
amelyhez olykor az arclebeny rezgése is járult. Szakemberek előtt 
fölösleges részletekben ecsetelni, hogy milyen nehézségekkel kellett 
megküzdenem. És noha vele sem foglalkoztam többet napi 10 perc
nél, a 15-ik napon felszabadult.

De térjünk a gyakorlatra. Eljárásom a következő. A nyelvet 
egész szélességében a két ajak közölt a lehetőségig kitoljuk és az 
orr alá görbítve, teljes erővel a körkörös izomhoz szorítjuk. Minél 
közelebb férkőzünk a nyelv hegyével az orrhoz, annál hamarabb 
könyvelhetünk el sikert. Az így alkotott zárlat a nyelv hegyének 
közepénél 1 — lVa cm. szélességben erélyes légárammal megnyitandó, 
ügyelve arra, hogy a keletkezett rés mentül szűkebb legyen és hogy 
egy lélekzetkibocsátásra kettőnél több nyitás ne jusson. Erre az óvó
intézkedésre egyrészt azért van szükség, hogy elejét vegyük a rekesz 
és mellkasi izmok gyors kifáradásának, másrészt és főképen azért, 
mert a légáramba második zárlatnyitás után már annyira meggyen
gül. hogy az „r fejlesztésének kezdetfokán amúgy sem alkalmas a 
nyelv megpergetésére. Érzékeltetni legjobb a mutató új hegyén és 
a hasfalon. Ezt 6 napon 5—10 percen át gyakoroltatjuk növendé
keinkkel. A második héten (az értelmesebb növendéknél a negyedik 
napon) a nyelv hegyét a foghúshoz helyezzük és kétszer egymásu
tán megkiséreljük pergetni. Ne mulasszuk el a kelleténél erőteljesebb 
zárlatot és légáramot mutató újjunk hegyének a növendék kezefe- 
jére gyakorolt nyomásával és húzásával érzékeltetni. Ezután ismét 
ki- és feltoljuk a nyelv hegyét az orr alá és gyors egymásutánban 
nyitjuk kétszer a zárlatot. Ezt folytatjuk 3 —4 nap 5 —10 percen át. 
Meglepetve észlelhetjük majd, hogy növendékeink nyelve sokkal 
előbbb perdül meg, mintsem azt gondoltuk volna. Amelyik gyermek
nek a második hét ötödik napján sem volna még zöngétlen „r“-je, 
azzal tovább folytatjuk a váltakozó gyakorlatozást olymódon, hogy 
egyre ritkábban térünk vissza a kiinduláshoz. így a legkedvezőtlenebb 
adottság mellett is a harmadik héten eljutunk munkálkodásunk utolsó 
állomásához, sorát ejtjük a zöngésítésnek, ami, ha két magánhangzó 
között gyakoroljuk, egyáltalában nem okoz nehézséget.

Az „r“ fejlesztésének ez a módja első tekintetre nem látszik 
sokatmondónak. Vajmi keveset árul el abból a tényből, hogy a vá
zolt gyakorlat az „r“ három igen fontos elemének letéteményese.
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Alighanem ez a körülmény ejthette tévedésbe azt a kartársamat, 
aki váltig kitartott a mellett, hogy a gyakorlat épenséggel nem új, 
mert alkalmazták és írtak róla a német szakírók, köztük Stern 0 . is. 
Kartársam állítása nem mutat kellő tájékozottságra. Vele szemben 
fenntartom és állítom, hogy sem a német, sem pedig a hazai szak
munkák nem tesznek említést olyan eljárásról, amely elgondolásá
ban és következményeiben a fentebb részletezett gyakorlatot fedi.

Stern 0 . hogy így megkapja a kanálalakot, a nyelvet az ajakra 
teszi, két oldallal hátrább azonban azt írja ; „A legtöbb sike.tnémá- 
nál a fent leírt módon aligha érhetünk et nyelvhegyi „r“-t.“*) És hogy 
nem sikerült Stern Ottónak a kartársam szerint azonos gyakorlattal 
„r -hez jutni, ugyanúgy nem sikerült volna nekem sem azzal — 
többek között — két növendéket is 4 nap alatt az „r“-re megtaní
tani. A Stern 0 . ajánlotta nyelvi elhelyezkedés az ajkon pusztán 
annak a követelménynek tesz eleget, hogy a nyelv kanálalakot kap
jon. De még ez a törekvés sem sikerül, mert a nyelv hegye ilymo- 
don a kelleténél sokkalta kisebb hajlási szöghöz szokik, ami meg 
a gyors és jó eredménynek nem csekély akadálya. Az én gyakor
latomnál a nyelv hegye a felső ajak szélétől 6—8 mm.-re van az 
orr alatt. Ebben a kelyzetében a nyelv kanálalakja, izmainak feszült
sége és hegyének vékonysága olyan, mint amilyen szükséges az „r“ 
képzésénél. Ennek köszönhető, hogy alkalmazása sohasem eredmé
nyez nyelvoldal-, nyelvhát- és arclebeny „r“-t.

Stern 0. a Váradi Zs. fordításában megjelent tanulmányában 
közli Magnat és Vatter eljárási módját is. Kartársam valószínűleg 
ezekre is gondolt, amikor a német szakírókra utalt. Ha nem röstelli 
a fáradságot, meg fog győződni róla, hogy úgy Magnat, mint Vatter 
egyszerű ajakközti (bilabiolingvalis) „r“-t javasol előgyakorlatul, mely
ről az érdeme szerint való véleményemet az alábbiakban fejtem ki.

Eljárási módom értékeinek kiemelése céljából szükségesnek 
vélem, hogy egyik legjobb gyakorlati fonetikusunknak az „r“-re vo
natkozó megállapításait ismertessem. És csak természetes, hogy 
egyidejűleg nyilvánosságra hozom a hozzájuk fűzött észrevételeimet is.

Úgyszólván tehetetlenül állunk az „r“-el szemben“ -— írja em
lített fonétikusunk. Válaszom rá : A fentiek után ilyesmit nem állít
hatunk a hang kifejlesztéséről.

„Igen sokszor csak hosszas gyakorlással sikerül“ — mondja 
tovább. Válaszom: Nincs szükség hosszas gyakorlásra.

„Ezért már az év elejétől kezdjük meg a próbálkozásokat“. 
Válaszom: Teljesen elhibázottnak tartom az év elejétől való próbál
kozásokat.

„Tanácstalanságunkban nincs más hátra, mint folytonos pró
bálgatás mellett várni a kifejlődésre, ami a legtöbb esetben a vélet- 
lenség dolga“. Válaszom: Tökéletesen igaza van abban, hogy az 
eddig ismert módszerek mellett az „r“ a véletlennek műve, ered
ménye.

‘) V. ö. M. S. 0 . XVI. évf. 24., 26 1.
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„Ha az időnkénti próbálkozások során sem sikerülne legalább 
zönge nélküli „r“-t teremteni némelyik gyermeknél, akkor nem ma
rad más hátra, mint a gyakorlatok egész sorával kísérletezni“. Vá
laszom . Ezzel ellentétben állítom és állításomat JK. példán kész 
vagyok bizonyítani, hogy az „r“-rel kapcsolatos célkitűzésben a fen
tebb ismertetett egyetlen előgyakorlat is meghozza a sikert.

„tgy hátránya van az ilyen munkának, t. i. nagyon keményen 
ejti a sok gyakorlatozás következtében“. Válaszom : Sohasem tapasz
taltam, hogy növendéKeim keményebb „r“-t ejtettek volna a kelleté
nél, ami érthető is, hiszen a legtermészetesebb módon és hihetet
lenül rövid idő alatt sajátítja el minden növendék.

Mindenesetre kívánatos, hogy az i. tanév végére minden tanuló 
tűrhetően tudja az „r -t. Mi ennek az értelme? Az, hogy nem sokai 
egy egész tanévet áldozni az „r ‘ kifejlesztésére ?

Tárgyilagosan óhajtok a tanulmányból átvett és ismertetett 
gyakorlatokkal foglalkozni. Kiváló fonétikusunk az év elején ajak 
„r“-ből indulj ki. Szerintem már a kezdet rossz, mert ahhoz, hogy 
valaiti az „r -t jól ejtse, nincs szükség az ajak „r előzetes megta
nulására és gyakorlására, másrészt meg az „r“ 2—3 hét alatt min
den körülmények megtanítható lévén, felesleges növendékeinket a 
tanév elejétől vele gyötörni.

Miért nincs szükség ajak „r -re, hisz a gagyogás szakában a 
legtöbb gyermek nagy örömét leli az ajakpergetésben ? — vethetik 
fel a kérdést. Tényleg úgy van. De a gyermek sok egyebet is ejt ki 
a beszédtanulás kezdetén anélkül, hogy annak később hasznát 
látná. Az „r‘ kifejezetten nyelvhang. Semmi köze sincs az ajkak- 
hoz. Előgyakorlatul tehát csak olyasmit vegyünk, ami a nyelv izmai- 
nak összrendezettségét szolgálja. Mégis valahogy csak tudatossá 
kell tenni a pergést — vethetik ellenem. Maradéktalanul eleget te
szünk ennek a követelménynek, ha tanítványaink előtt egypárszor 
magára ejtjük ki a nyelvhegyi „r“-t. Vájjon eszünkbe jut-e ha valame- 
lyik növendéknél nem megy a „k“, ujjgyakorlatokat végeztetni ? Ugy-e 
nem . Pedig az ujj csettintése és a „k között csaknem olyan közeli 
a rokonság, mint az ajak „r“ és a nyelvhegyi „r“ között. Mindeze
ken felül az ajak „r“ mögött jelentős veszedelem is lappang, amennyi
ben a száj körkörös izma ernyedten vesz részt annak képzésében, 
pz az ernyedtség a megszokás következtében a nyelv izmaira is 
átragadnak s így odalyukadhatunk ki, ahová legkevésbbé gondoltuk. 
Olyan nyelvi beidegződőttséghez juthatunk, amely mindenre inkább 
alkalmas, mint a nyelvhegyi „r“ kiejtésére.

Második állomásul az ajkak közé ékelt nyelvnek megberregte- 
tését ajánlja. Állapodjunk meg itt egy pillanatra és fejezzük ki rész
vétünket mindazoknak a jobb sorsra érdemes pályatátsaimnak, akik 
a múltban az „r hiánya miatt szenvedtek erkölcsi és anyagi már- 
tíromságot, mert ami baj az „r ‘ kapcsán nálunk felvetődött, az jó
részt erre az ajakközti „r“-re vezethető vissza. Az ajakközti „r“-t 
rendkívüli mértékben veszedelmesnek tartom a nyelvhegyi „r“ szem
pontjából, mert nemcsak hogy nem segíti elő kifejlesztését, hanem
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egész mivoltában akadálya annak. A nyelvhegyi „r“ képzésénél 
mint fentebb láttuk, elengedhetetlen kellék a vékony nyelvhegy, a 
nyelv rugalmas feszültsége és a kanálszerű homorítottsága. Ha e 
három kellékből csak egy is hiányzik —• nincsen „r“. Az ajakközti 
„r“ vájjon minek egyengeti útját? Egyiknek sem. Kiejtésekor a 
a nyelv izmai petyhüdtek, a hegye vastag és a kanálalakot is nél
külözi.

A régi iskola híveit elgondolásukban az tévesztette meg, hogy 
a két ajak között egyenes irányban kitolt nyelv könnyen pereg. 
Igen ám, csakhogy a pergésnek ez a faja nem magából a nyelvből 
indul ki, hanem az ajkaktól ered. Ha az ilyen ajakközti „r“ után a 
foghűsnál próbálunk „r“-t képezni, nem fog sikerülni, mert a nyelv
nek nincs honnan átvennie a pergést — mert hiszen a foghús moz
díthatatlan. Ennek az eljárásnak tehát egyáltalában nincs haszna. 
Ellenben annál nagyobb kárt okoz. Mivel könnyen képezhető, a 
tanár sűrűn gyakoroltatja és a növendékek is vígan ropogtatják, pe
dig ha tudnék, hogy az ajakközti „r“ gyakorlása és a nyelvhegyi 
„r“ megtanulása között idő tekintetében fordított az arány, akkor 
rögtön felhagynának buzgalmukkal. A nyelv rossz beidegződöttsége 
a nem kívánatos gyakorlat következtében megrögződik és alkalmat
lanná válik az „r“ képzésére. Aki tehát azt szeretné, hogy tanítvá
nyai az ajakközti „r“ gyakorlása után ejtsenek nyelvhegyi „r“-t, 
az egyszerűen lehetetlenséget kíván tőlük.

E helyütt ismét előtérbe kerülhet egy ellenérv. Ha az előbbi 
tétel megáll, hogyan van, hogy mégis csak kevés magyar embernek 
hiányzik az „r“-je, holott az épérzékű gyermekek gagyogás szakában, 
a siketnémák pedig az előkészítő, illetve az I. osztályban elég gyak
ran pergetik nyelvüket a két ajak között ? Ez szerintem tisztára az 
akaratnak és a véletlennek együttes műve. A gyermek ugyanis 
mindenáron meg akarja tanulni az „r“-t. Addig-addig próbálgatja, 
amíg végül is ráhibáz. Az egyiknél ez viszonylag elég hamar 
sikerül. A másiknál évek küzdelmes munkája is meddő, marad. 
Meggyőződésem, hogy az „r“ elsajátításánál tapasztalható nagy 
időbeli különbségek a nyelvközti „r“ káros befolyásának kell tulaj
donitanunk. Az egyik gyerek azért tanulja meg hamarabb az „r“-t, 
mert rövid időt fordított ajakközti „r“ gyakorlására. A másiknál 
viszont azért megy nehezen vagy sehogy a kiejtése, mert az ajak
közti „r“ gyakori ejtése miatt a nyelvét nem tudja megfelelően be- 
idegezni.

A fogsor közé tett nyelv pergetése is szerepel a javasolt gya
korlatok sorában. Miután ez a gyakorlat szintén nagy mértékben 
gátolja növendékeinket az „r“ megtanulásában, azért egyetlen per
cet se vesztegessünk reá.

A „t“-ből való kiindulást is célravezetőnek tartja egyes esetek
ben. En nem. Beszédtechnikai szempontból a „t“ és az „r“ között 
lényeges különbség van. A „t“ képzése merőben eltér az „r“-étől, 
mert míg az „r“ valódi, addig a „t“ csak álexplozíva. Kiejtésekor 
a zárlatot nem a nyelv mögött összesűrített légárammal, hanem a
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nyelvnek a foghúsról való lepattintásával nyitjuk meg, miközben a 
nyelv hegye összehúzódik és megvastagodik. Az „r“-nél viszont 
sohasem tapasztalható ilyfajta összehúzódás és megvastagodás 
Nyelvünk az „r képzésekor a zárlat feltörése pillanatában kilendüi 
s amint a levegőnyomás enged, eredeti állásába a foghús vissza
pattan. A nyelvnek ez a mozgása szenvedőleges, mert izmai feszült
ségében az egész művelet alatt nem állt be semmi változás. De 
más tekintetben is nagy az ellentét a két hang között. A nyelv he
gye mindkét hang képzésekor bizonyos utat tesz meg. A „t“-nél 
megtett út egyenes, le-és hátrafelé irányuló, vagyis a nyelv hossz- 
tengelyével azonos. Ettől egészen elütő a nyelv hegyével leírt út 
iránya_ az „r hangoztatásakor, amely tudvalevőleg előre és kissé 
etele irányuló ív és a nyelv tengelyére, mint sugárra mindig merő

leges A két hang zárlati mozzanatánál mutatkozik valamelyes ha- 
sonlatosság. Mindkét hang ̂ zárlatát a nyelv hegyével a foghúsnál 
eszközöljük, azonban a t -nél a nyelv észrevehetően vastagabb és 
rímes meg a kanál formája. Amikor pedig a nyelv hegyét a foghús- 
í ™ JUk’ -az *s vastag nyelv még vastagabb és rugalmat-

eszi as ,a , a an, arra’ hogy a foghúshoz visszapattanjon. 
Miután csak a kilendülést követheti a visszapattanás, a „t“-nél pe
dig nincs kilendü és, ennélfogva le kell mondani arról, ho°v a t“ 
révén sikerül ^könnyen és gyorsan „r“-hez jutnunk.

'hői való kiindulásról, amit szintén eredménnyel kecseg
tetőnek tart, semmi jót sem mondhatok. Ha célkitűzésünknél a t“ 
nem válik be, alig lehet remény arra, hogy a „d“-ből sikerülne „r”‘ t 
kicsiholni. Az „r kiejtése, tanulása, elsajátítása szakában erős lég
áramot igenyel. A „d híjával van ennek, mivel hangoztatásakor a 
hangszalagok megrezegtetése folytán a levegő eleven erejéből sokat 
veszít. A „d -vei tehát ne is kísérletezzünk!

Kartársunk még egy fejlesztési módot javasol a következő 
eljárássá!: A nyelv hegyét az alsó metszőfogakhoz támasztjuk, míg 
a ÍTulv oldalszelei a felső zápfogakhoz nyomódnak s ekkor hirtelen 
fellebbentjuk a nyelv hegyét s ezzel egyidőben erős hehezetet eresz
ei11™ ra, mire pergesnek indul a nyelv zöngével, avagy anélkül“ — 
Nehezen képzelhető el ugyanis, hogy a nyelv ilymódon minden 
növendék eseteben pergesse} örvendeztessen meg bennünket. Ritka 
kivetelkep tálán sikerül, ámde ez nem jogosíthatja fel az í. osztály 
vezetőjét arra, hogy tanítványainak „r“-jét a jó szerencsére bízza. 
Két novendekemnel kísérleteztem ezzel a gyakorlattal, de min
den eredmeny nélkül.

Most lássuk mi és mennyi az, amit a szakirodalom szerszám- 
kamrajabol haszonnal értékesíthetünk az „r“ fejlesztésénél? Az 
egész bizony nem sok. Három mondatba sűríthető össze- 1 Az r“-t 
ne szobán fejlesszük/2. Előbb a zöngétlen „r“-t fejlesszük ki’l 3 
Ne használjunk segédeszközt!

Hátra volna még az „r tanításánál zsinórmértékül szolgáló 
tannemet taglalasa. A régi iskolával ellentétben vezérelvünk legyen: 
„Ne siessünk! Tehát ne kezdjük el mindjárt a tanév elején a fejlesz-
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iést. Annyit azonban mindenesetre meg kell tennünk már az első 
naptól kezdve, hogy az „r“ kifejlesztésének útjában álló gátlásokat 
szorgalmasan irtogatjuk. E nem kívánatos gátlások: az ajak, — 
ajakközti — és fogsorközti „r“ gyakorlása. Még az első fölött oly
kor-olykor szemet hunyhatunk, de a két utóbbi egyetlen egy esetben 
sem tűrhető. Legcélszerűbb a tisztító munkát már az előkészítő osz
tályban megkezdeni. Érdemben csak az „sz“ után fogjunk az „r“ 
fejlesztéséhez, tehát körülbelül dec. elején. Ha az 1. osztály vezetője 
szigorúan alkalmazkodik utasításaimhoz, akkor karácsonyra min
den növendékének meglesz az „r“-je. Addig azonban ne fűzzük 
szóba, amíg minden növendék jól nem tudja!

A „r" a siketnémák oktatásának szempontjából azért fontos 
mert nagy mértékben meghatározza az í. osztály taneredményét. 
Mennyivel többet tudtak volna a múltban növendékeink, ha a 
hónapokon, sőt az egész éven át elfecsérelt 5—10 perceket jobban 
hasznosították volna. A tőlem kezdeményezett módszeres eljárás
nak igazi jelentőségét tehát az időnyerésben kell látnunk. Ezen
felül nem kicsinyelhető az a lelkiöröm sem, amit növendékeink 
az „r“ megtanulásának pillanatában éreznek. Köztudomású, hogy 
azokkal a tanítványainkkal, akik feltűnő hosszú ideig tanulják 
az „r“-t, társaik szeretnek évődni, ingerkedni Egyfelől ezért, más
felől, mert a sok hiábavaló próbálkozás kedvüket szegi: hova
tovább elvesztik önbizalmukat, szórakozottak és zárkózottak lesz
nek. Fellépésüket a bátortalanság, beszédüket a bizonytalanság 
jellemzi. Nem vitatható tehát, hogy az ilynemú gátlásnak az álta
lános előmenetel kialakulásában is számottevő szerepe van. Az 
„r“ megtanulásával a növendékek egy csapásra megszabadulnak 
a lidércnyomásszerű tehertől. Vitán felül áll az is, hogy az „r“ ért
hetőbbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé teszi a beszédet. Kifej
lesztése tehát több szempontból is indokolt s ezért egy pillanatig 
se foglalkozzunk elejtésének gondolatával. Hozzuk meg tanítványa
inknak ezt az áldozatot már csupán azért is, mert mindössze 2—3 
hétig tartó munkát kíván tőlünk!

Lehet, sőt valószínű, hogy egyik-másik kartársamnak nem fog 
sikerülni az ajánlott eljárással rövid idő alatt minden növendékénél 
eredményt elérni. Ez azonban nem bizonyítja a módszer tökéletlen
séget. Az jó, mert a hozzáfűzött várakozást az én esetemben telje
sen igazolta. Mint sok más művelet, úgy az „r“ kifejlesztése is az 
elméleti felkészültségen kívül finom érzéket s talán egy kis sugalla
tot is kíván.

Még egy kedves mellékeseményt mondok el. Mikor pár évvel 
ezelőtt magánszorgalomból a már említett Vili. osztályos növendék 
„r“-jét kifejlesztettem, észrevettem, hogy tanítványom sokat szenved 
társai gúnyolódása miatt. És habár erélyes föllépésemre a tapintat
lankodás megszűnt, tanítványom lelkifájdalma, arcáról olvastam le, 
nem szűnt meg. Ez a körülmény fokozottabb buzgólkodásra sarkalt. 
Vállalkozásom idejét három hétre irányoztam elő, de már a tizen
ötödik napon teljes siker koronázta fáradozásomat. Amikor tudtára
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adtam tanítványomnak, hogy az „r“-je kifogástalanul jó, növendék
társai felé fordult és megvető tekintettel mérte őket végig. Ebk>en a 
tekintetben benne volt a közel nyolc évnek sok felgyülemlett kese
rűsége és néma fájdalma. Majd rámmosolygott úgy, hogy hosszú 
tanári működésem alatt hasonló hálás mosolyban nem volt részem. 
Attól a naptól kezdve a növendék szorgalma az alkotmánytanban, 
melynek én voltam tanára, örvendetesen ívelt fölfelé. Jöhetnek 
áramlatok, amelyek eltemetik hagyom nyainkat, ám az ilyen sokat
mondó mosolyért és a szorgalomnak ily örvendetes irányban való 
tereléséért a vérbeli siketnémaintézeti tanár mindenkor kapható lesz 
az „r“ kifejlesztésére. 1 SL

Az 1935—36. évi állami í
költségvetésnek gyógypedagógiai- ! »
intézetekre vonatkozó része. ! y

Népoktatás.

1935/36. évi1
1934/35.évre

C D megállapított
C D
>
O

>
O előirányzat költségvetés

cc < ■
pengő

III. Gyógyítva nevelő iskolák.

13 Személyi járahdóságok :

í

1 Rendszeres állandó illetmények (fi- ■ 7

zetések, lakáspénzek, családi pót-
lékok. s t b . ) ..................... 768.477 780.477

2 Nem rendszeres illetmények (tisz-
teletdíjak, b é re k ) .......................... 36.091 36.091

3 Jutalmak és segélyek..................... 772 772
Összesen 13. rovat 805.340 817.340

14 Dologi kiadások :

1 Beszerzési költségek..................... 329.000 329.000
2 Elhelyezési költségek..................... 79.000 74.000
3 Egyéb dologi kiadások . . . . 900 900

Összesen 14. rovat 408.900 403.900

15 Kiküldetési és átköltözködési költ-
ségek ............................................... 1.500 500

16 Tanárjelöltek segélyezésére .  . .. . 8.640 8.640

Gyógyítva nevelő iskolák összesen 1,224.380 1,230.380
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INDOKOLÁS:
III. Gyógyítva nevelő iskolák.

Ez alcím keretébe tartoznak a gyógypedagógiai és foglalkoz
tató intézetek (siketnémák, vakok és szellemileg fogyatékosak inté
zetéi), a gyámolító egyesületek intézetei, a beszédhibák javítására 
szolgáló tanfolyamok, a kisegítő iskolák, a Gyógypedagógiai Tanár
képző Főiskola, végül egyes vonatkozásaiban ide tartozik a Gyer
meklélektani Intézet, Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó.

A gyógypedagógiai intézetek célja a tanköteles korban levő 
siketnéma, vak és gyengeelméjű gyermekek képzése, általános 
ismeretek nyújtásával. A foglalkoztató tagozatok a gyógypedagógiai 
intézetekből kikerült növendékek egy részének ipari kiképzéséről, 
valamint az idősebb korban megvakultak oktatásáról gondoskodnak. 
Ebben a tevékenységükben az intézetek munkáját hathatósan kiegé
szítik a legnagyobbrészt a társadalom áldozatkészségével működő 
gyámolító egyesületek. A beszédhibák javítására szolgáló intézmé
nyek célja a dadogok, pöszebeszédűek, hallónémák és egyéb beszéd
hibában szenvedőknek a hibátlan, tiszta kiejtésre és a folyékony 
beszédre való tanítása. A kisegítő iskolák a tanköteles korban levő 
gyenge tehetségű gyermekek elemi oktatását végzik.

A Gyermeklélektani Intézet, Nevelési és Pályaválasztási Tanács
adó általában a nehezen nevelhetőség pszichikai okainak viszgála- 
tával, nevelési és pályaválasztási tanácsadással s általános lelki
egészségügyi kérdésekkel foglalkozik.

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola a hozzátartozó Gyógy
pedagógiai Gyógy- és Kórtani Laboratóriummal a gyógypedagógiai 
intézetek tanári szükségletének kielégítéséről gondoskodik.

13. rovat. Személyi járandóság.

1934/35. évre megállapított Összeg . . . .  817.340 P
1935/36. évre előirányzott ö ssz e g .....................  805.340 „

az 1935/36. évre tehát kevesebb . . . 12.000 P-vel.
Az 1. alrovaton  gondoskodom a gyógypedagógiai intézeteknél 

és az állami kisegítő iskoláknál működő tarárok, illetőleg állami 
kisegítő iskolai tanítók és egyéb alkalmazottak illetményeiről.

A mutatkozó csökkenés oka idősebb tanerők nyugdíjazása és 
kezdők alkalmazása. A végleges létszám elérhetése céljából meg
szűnt 1 VI. fizetési osztályú igazgató állása, továbbá 6 tanári állás, 
viszont felvétetett 4 helyettes tanári állás.

A 2 alrovaton előirányzett összegből nyer fedezetet az óradíjas 
helyettes tanárok (9) és a női kézimunka tanítónők (5) óradíjátalánya, 
internátusi és kisegítő iskolai szakorvosok (12) évi tiszteletdíja, a 
gyógypedagógiai tanárképző iskola előadó tanárainak, valamint az 
óraadó hitoktatóknak óradíja, 2 díjnok fizetése, 1 lelkész tiszteletdíja, 
továbbá 12 irgalmasnővér díja.



Az állami költségvetésnek gyógypédagógiái-íhtézet'ekfe vonatkozó- része 73

14. rovat. Dologi kiadások.

1934/35. évre megállapított összeg . . . .  403.900 P
1935/36. évre előirányzott ö ssz e g .....................  408.900 „

az 1935/36. évre tehát több . . 5.000 P-vel.
A többletet a szervezés alatt álló balatonarácsi Erzsébet Szere/ 

tetház, állami gazdasági irányú siketnéma intézet felállítása indokolja. 
Ez az intézet a múltban polgári iskolai internátus céljára szolgált s 
költségelőirányzata a Középfokú tanintézetek cím keretébén külön 
rovaton ugyanilyen összegben szerepelt. Ezt a rovatot most meg
szüntettem s a kiadást ,ezen a rovaton irányoztam elő.

Az 1. alrovaton gondoskodom 1.080 bentlakó növendék ellá
tásával és ápolásával és 2.066 bejáró növendék nevelésével és okta
tásával, valamint a 120 főnyi személyzet ellátásával járó dologi 
kiadásokról. Ezen az alrovaton számoltatnak el a 15 internátussal 
ellátott gyógypedagógiai intézet és 18 állami kisegítő iskolai iroda
szer, nyomtatvány és bútorbeszerzési, elméleti és gyakorlati oktatási, 
tanári és ifjúsági könyvtári kiadásai, továbbá a tanszerek, a tanítási 
célt szolgáló ipari eszközök és anyagok beszerzési költségei, vala
mint a telefondíjak és különcdíjak. ,

A nem állami jellegű, de államilag segélyezett gyógypedagógiai 
intézeteken kívül a Gyermekléktani Intézet, Nevelési és Pályaválasz
tási Tanácsadónak a tárcára eső dologi költsége, nemkülönben a 
Gyógypedagógiai < Tanárképző Főiskola, Állami Gyógypedagógiai, 
Gyógytani és Kórtani laboratóriumának dologi szükséglete, valamint 
a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület és a vakok szegedi, vala
mint szombathelyi államilag segélyezett ipariskolája és foglalkoztató 
intézetének államsegélye is ebből az összegből nyer fedezetet.

A 2. alrovaton irányoztattak elő a siketnémák Heves vármegyei 
államilag segélyezett intézetének és a pestszenterzsébeti állami kise
gítő iskolának évi házbére, továbbá kb. 1.000 helyiség tisztogatási, 
lűtési és világítási költsége, valamint a vízdíjak, kéményseprési és 
csatorna járulékok.

A 3. alrovaton  vannak előirányozva az Országos Társadalom- 
biztosító intézeti járulékok.

15. rovat. Kiküldetési és átköltözködési költségek.

1934/35. évre megállapított ö s s z e g .....................  500 P
1935/36.. évre előirányzott összeg . :. •. . . 1.500 „

az 1935/36. évre tehát több . . . 1.000 P-vel.
A többlet az 1935/36. évben szükségessé váló nagyobb arányú 

áthelyezések folytán áll elő.
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16. rovat. Tanárjelöltek segélyezésére.

1934/35. évre megállapított ö s s z e g .....................  8.640 P
1935/36. évre előirányzott összeg ..................... 8.640 „

tehát változatlan.
Az egyes gyógypedagógiai intézetekhez osztályvezetésre kiren

delt okleveles tanárok segélydíja, valamint a Gyógypedagógiai Tanár
képző Főiskola hallgatóinak segélyei e rovaton számoltatnak el.

Az á lla m i és á llam ilag  seg ély ezett gyógypedagógiai in téz
m én y ek  és in té z e te k  a k ö v e tk e z ő k :

I. Tanárképzést szolgáló intézmények.

1. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és a vele kapcsolatos 
Gyógypedagógiai Gyógy- és Kórtani Laboratórium, Budapest.

2. Gyermeklélektani Intézet, Nevelési- és Pályaválasztási Ta
nácsadó, Budapest.

II. Siketnémák intézetei.
1. Erzsébet Szeretetház, állami gazdasági irányú siketnéma 

intézet, Balatonarács.
2. Siketnémák intézete, Budapest.
3. „ államilag segélyezett intézete, Debrecen
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.

Eger 
Kaposvár 
Kecskemét 
Sopron 
Szeged

orsz. kir. intézete Vác 
Siketnéma leányok foglalkoztatató intézete, Vác 

„ fiúk „ „ Vác.

III. Hibásbeszédűek intézete és tanfolyamai.

1. Hibásbeszédűek állami intézete, Budapest
2. Beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam, Szeged
3. „ ,, ,, ,, Vác.

IV. Vakok intézetei.

1. Vakok József Nágor kir. orsz. intézete, Budapest
2. Vakok államilag segélyezett központi foglalkoztató intézete 

és Vakok ipariskolája, Budapest
3. Vakok államilag segélyezett ipariskolája és foglalkoztató 

intézete, Szeged
4. Vakok államilag segélyezett ipariskolája és foglalkoztató 

intézete, Szombathely.
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V. Szellemi fogyatékosok intézetei.

1. Állami gyógypedagógiai nevelő intézet és annak kétéves 
továbbképző tagozata, Budapest

2. Békésmegyei Pártfogó Egyesület gyógypedagógiai intézete 
(leányok számára), Gyula

3. Békésmegyei Pártfogó Egyesület gyógypedagógiai intézete 
(fiúk számára), Kisújszállás.

VI. Kisegítő iskolák.

Állami kisegítő iskola van Budapesten, Baján, Csongrádon, 
Debrecenben, Diósgyőrben, Egerben, Hajdúhadházán, Gyöngyösön, 
Kecskeméten, Kiskunhalason, Kispesten, Kispest-Wekerletelepen! 
Mezőtúron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pestszenterzsébeten, Pécsett! 
Szegeden és Újpesten.

Államilag segélyezett kisegítő iskola van : Győrben.

Tiibb leh ető ség et !
v. j .

Lapunk más helyén olvashatjuk, hogy Dr. Bárczi Gusztáv szak
orvos és siketnémák tanára, kartársunk sok reményre jogosító- és 
végeredményben esetleg egész oktatásunkat, az eljárást és az ered
ményt átformáló, siketnémák beszédelsajátítását gyorsító, az érthető
séget és folyamatosságot előnyösen befolyásoló kísérletezéseinek, gya
korlatainak a tanulmányozására a siketnémák áll. budapesti intéze
tében érkezett és egy hetet szánt a tanulmányozásra Németország 
egyik legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakembere, Schorsch £., a 
gyönyörű és szinte lenyűgöző arányú berlini siketnémák intézetének 
ny. igazgatója és a Németbirodalmi Siketnémák Tanáregyesületének 
elnöke Schmahl breslaui igazgató és szintén kitűnő szakember a 
felesége kíséretében. Ha figyelembe vesszük, hogy munkánk és 
törekvéseink híréből talán csak hangfoszlányok, rövidke ismerteté
sek juthanak a mostani mostoha viszonyok között a külföldre, ha 
továbbá arra is gondolunk, hogy kicsiny nép vagyunk és hogy az 
ezek sorsa szerint csak elvétve számíthatunk a nagyok elismerésére, 
akkor ennek a látogatásnak, tanulmányozásnak és az annak nyomán 
elhangzott komoly, a lényeget felismerő és kiemelő megnyilatkozás
nak, a megismertetési és kipróbálási készségnek, amit a tanulmá
nyozók előttem is elmélyülő fejtegetésekben hangoztattak, igenis nagy 
jelentősége van. E tényekkel, az örvendetes jelenséggel szemben 
azonban valamire rá kell mutatnom, ami már soszor foglalkoztatott 
és ami bizonyos mértékben saját hibánkul róható fel. Nem ügyelünk
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eléggé arra, hogy;: tudásunk és termelésünk gyümölcse fémjelezve 
(márkázva) kerüljön forgalomba. Amikor annak idején, azelőtt 35 évvel 
az alkalomszerüség, a közvetlen beszédtanítás és elsajátítás elvén 
felépített és ezzel a siketnémák oktatásában üj korszakot, uj lehető
séget megnyitó tantervűnk megjelent, első'dolgunk volt azt németre 
lefordítani és az összes németországi illetékes tényezőkhöz eljuttatni. 
Meg is jelent az ismertetés a szaklapokban. Árra azonban nem volt 
elég gondunk, hogy bár a mi meglátásunk és gyakorlatunk lassan 
-lassan, szinte észrevétlenül átszivárgód és polgárjogot nyert a kül
földön is és ma már egy csapáson, velünk párhuzamosan haladnak 
a módszeres célkitűzésben és eljárásban, az mindig és minden körül
mények között, írásban és szóban, elméletben és munkaműhelyben 
a magyar teremtő szellem kezdeményezésének ismertessék el és 
ezen a címen-jogon kerüljön az általános, nemzetközi viszonylatban 
egyetemes siketnéma-oktatástörténet méltó lápjaira.

A jelen esetben nem az aggaszt, hogy egy sokrahívatott kar
társunk kutatásainak, tudományos felkészültséggel megalapozott kí
sérletezéseinek munkája mikéntjének, menetének és eredményeinek 
hírét el-kivehetik és kamatoztathatják. Nem, hiszen az emberiség le- 
sujtottjainak a megmentés, a felemelés a cél. Ez a krisztusi gondolat 
pedig nem tűri sem a féltékenységet, sem az elhatároltságot. Ha a 
lényeg jó, ha lesz haszna az időt, szervi és szellemi erőt igénylő 
áldozatos munkának, ám váljék az közkinccsé. Terjedjen és terjengjen 
a világosság a szegényekért, a rászorultakért a főid minden táján, 
annak minden zugában. Ámde, amikor ezt valljuk, annyi nemes 
önzés csak lehet bennünk is, hogy a mi gyertyánk lángja, a mi 
szívünk és elménk melegének a tüze sugározza széjjel a szebb, a 
boldogabb jövő -Ígéretét. Orvosok, tanárok összejövetelén, szaklapok
ban, egyesületünk ¡közgyűlésén; a szaktanács tárgyalásai alkalmával 
hangzottak eiinyilatkozatok, ismertetések, tudományos fejtegetések, 
tanúi lehettünk ('.gyesek bemutatás alapján a kísérletezések szülte 
eredményeknek íis. Mindez elegendő ahhoz, hogy a szakember a 
a várakozás, a remény esetleg a kétségeskedés álláspontjára helyez
kedjék, de semmiképen nem elég ahhoz, hogy teljesen, maradékta
lanul meggyőzzön, hogy engem, téged, mindenkit ez ügynek, ha kell, 
harcos katonájává, apostolává, vagy hozzáértő művelőjévé avasson. 
Az előlegezett bizalom feltétlenül kijár részemről dr. BárCzinak, mert 
látom és szívesen veszem, sokra tartom azt a határtalan lelkesedést, 
a problémát a gyökérzettől taglaló, boncoló felkészültséget, de viszont 
azt is merem állítani, hogy orvosnak, tudósnak, tanárnak váratlan, 
meglepő megállapításai akkor emelkednek értékben előttünk, ha 
módunkban van személyes tapasztalások, beavatkozás és kísérlete
zés révén bepillantást nyerni és megvizsgálni a gyakorlatot. Csak 
azokra, a tényekre!'esküdhetem, amelyekét megtapasztalok, amelyek 
rajtam keresztül, velem kapcsolatban váltak azzá, amelyek személyes 
élményeim. A siketnémák tanítása és az azzal összefüggő eredmény 
ma még olyan, hogy semmiképen Sem jogosíthat fel teljes megnyug
vásra. Ellenekezőleg éppen ez sarkalja a legkíválóbbakat arra, hogy
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mindig újabb utakat, módozatokat feeressenék féladatuk tökéletesebb 
és megnyugtatóbb megoldásra. Bárczinak Ígéretes, utrakeléspt nyere
ségnek könyveljük el ama szerencsétlenek javára, akikkel ő foglalkozik, 
akik közvetlen pártfogoltjai és akiket az ő ellenőrzése, útmutatása, 
szándékának megértésével tanítanak. Ha, amint egyetemi tanárok, fe- 
lelőséges szakemberek nyilatkozatából tudjuk, a dr. Bárczi féle eljá
rásnak ezeket a komoly tényezőket meglepő eredményei vannak, 
akkor mirídenképen' jogosult a kérés és ezt sürgetni kötelességünk1, 
hogy a gyakorlati szakemberek legnagyobb vagy jelentékeny részé
nek legyen alkalma alaposan azt megfigyelni, tanulmányozás tárgyá
vá tenni. Tovább megyek 1 A fémjelzés mégéjtésébe, a várható ered
mények megállapítására szükségesnek vélném, hogy a legkiválóbb 
gyakorlati szakemberek közül legalább hármánrnégyen együttes vizs
gálat alá vehessék az eljárást és hogy azok véleménye szerint, Íté
lete, ajánlása alapján nyerjen az polgárjogot a siketnémák oktatá
sában; Elvégbe ; nemzeti ügyről, égy, áz o k tatás egyik ágazatában 
messze kövétkeizményékkel járó tényről van szó. Megérdemli a tariúl- 
mányozást és jelentőségének tisztaságát. ** : •' / é k’ Á

Ha amint merem és akaróin remélni, a feltevés a mi részünk
ről is beválik, akkor nekünk gyakorlati szakembereknek léS z1:gond úrik 
rá és kötelességünk is árt állani á felett, hogy a mágyaf gondolat
hódító útjában el ife sikkadjon.* - ;
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* Fentire'vonatkozólag jóleső megnyugvással közöljük, hogy agyógyb. szaktanács
május 15-i és folytatólag’ május 29-i ülésén részletesen foglalkozott ezzel a kérdés
sel s értesülésünk szerint 18 napos továbbképző tanfolyamharíásé'ra tett javaslatot 
a nm. minisztériumnak. Ez a tanfolyam a szaktanács elgondolása szerint szepte.m? 
berben tartatnék’ meg s azon az. igazgatók, ill. testületek kijelölése szerint minden ük 
tézet 2—2 tanára fog résztvenni.' A tanfolyamon a résztvevőket téljes részletességgel 
§mertétik meg a Bárczi-féle módszerrel. Szerkesztőbizottság. ■ : . . .
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A g y a k o rla ti  m u n k a  k ö réb ő l. 

S ik e tn é m a -v a k o k  o k ta tá sa .
dótf$ O ttó.

A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében Vollmann János 
igazgató az elmúlt tanévben ismét lehetővé tette, hogy a siketnéma- 
vakók külön oktatásban részesülhettek, akiknek száma jelenleg 
három, mégpedig a következők:

1. K. J. 11 éves kisfiú, egy évig a váci siketnémák intézeté
be járt. Látása mindinkább romlani kezdett s így a többi társával 
nem tudott együtt haladni, emiatt zárkózott lelke nem tudott bele
helyezkedni ebbe a környezetbe. Szülei hazavitték, a 2 évi otthoniét 
alatt a látását teljesen elvesztette: így került a vakok budapesti 
intézetébe, mint teljesen siket és teljesen vak. Itt is eleinte idegen
kedett környezetétől, de csakhamar otthonosan érezte magát nálunk, 
eddigi zárkózott lelke egyszerre megnyílt s miután T. J. ben (na- 
gyotthalló-vak) nagyszerű pajtásra lelt, vele együtt élénk, jókedvű, 
minden iránt érdeklődő tanítványom lett.

őt kezdettől Dr. Bárczi-féle módszer alapján tanítottam s mond
hatom, hogy egészen új perspektívák nyíltak meg előttem, mert en
nek a módszernek a segítségével sikerült elérnem azt, hogy a má
sodik tanév végére kb. 300 szót tanult meg a fülén át meghallani, 
azt kiejteni (annak értelmét megfelelően rekonstruálni), Braille-ben 
leírni, azt elolvasni és végül Braille-ben kézbepontozni. Ilyen szó
kincsnek a birtokában természetesen nemcsak a köznapi haszná
latban előforduló szólásmódok, kifejezések és egyéb egyszerű mon
datok használata vált lehetővé nála, de megkezdődhetett a hangos 
beszéd tervszerű kiépítése is, amely szintén teljesen Dr. Bárczi 
Gusztáv szisztémája alapján történik. Az eddigi jelek szerint a lehe
tőségeknek nagy területére van kilátás a kis siketnérna-vak további 
beszédfejlődését illetőleg. Különösen, ha figyelembe vesszük azt, 
hogy a látás hiánya őnála még szájról való leolvasás lehetőségét 
is kizárja, mily óriási előnyt nyújt neki az, hogy a fül útján sikerül 
a hangos beszéd birtokába juttatni.

2. T. J. 10 éves kisfiú a második tanítványom. Egészséges, 
pufók arcú kedves kisfiú. Mozgékony, élénk, értelmes, minden iránt 
érdeklődik. A két keze állandóan kinyújtva, tapogató mozgásban, 
alig győzünk az állandó ostromló kérdéseire felelni. Otthonról is sok 
ismereret hozott magával. Teljesen vak. Jobb fülére siket, bal fülére 
nagyothalló. Ez a megmaradt hallása az oktatásnál felhasználható, 
a rendesnél hangosabb beszéddel, közvetlenül a bal fülébe kiáltva. 
Hallási maradványa stagnál, a két tanév alatt se nem romlott, se 
nem javult. A kezdetben érthetetlen, dünnyögő beszéde idővel ja 
vult. Az idei (második) tanév végére megtanu!ta nemcsak a Klein, 
hanem a Braille-féle írás-olvasást is tökéletesen, az I. osztály érzé- 
keltető-oktatási anyagát és a 30-as számkörben a négy alapműveletet
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teljesen. A többi vak gyermekkel együtt való oktatása • '¿élj' 
eredménytelen lenne, így azonban kiemelve, egyénileg kül 
kozva, sikerrel megmenthető a társadalom részére.

3. A harmanik növendék — leány: S. J. 15 éves. Fínö 
szorgalmas, tehetséges kislány. A III. polg. leányiskolába járt, a 
látását hirtelen elvesztette : így került a vakok intézetébe. Itt rövidesen 
a hallása is romlani kezdett s miután orvosilag esetleg a hallás 
teljes elvesztésére is lehetett számítani, beosztatott a siketném-vakok 
csoportjába, hogy — még mielőtt a katasztrófa bekövetkeznék — 
még idejében megtanulja a hallás és látás hiánya mellett is az 
emberekkel való érintkezést. E célból elsősorban a Braille-kézbepon- 
tozást és ceruza-írást tanulta meg. Azonkívül kísérleteket végeztem 
vele a rendes (folyóírás) kézbe, illetve tenyérbe való írásával is, 
abból indulva ki, hogy a látási időszakból látási emlékképei 
maradtak meg, — ennek azonba őnála — nem tudni még mi okból 
— sok nehézsége van és még további kutatást, kísérletezést igényel. 
A többi rendes tárgyakra a saját (az idén az I. továbbképző) osz
tályba járt, ahol megfelelő, sőt általános jeles eredményt, illetve 
előmenetelt tanúsított. Ebben nagy segítségére volt az is, hogy idő
közben orvosi kezelésre a hallása örvendetesen javult. Ez okból ki
folyólag hozzám is a lefokozott szükségletnek megfelelően — 
utóbb mór csak mint vendég volt beosztva napi 1 — 1 órára.

Szükség v an -e  g y ó g y to rn ára  a v ak o k n ál ?
A napi sajtóban minduntalan felbukkan a hír arról, hogy a 

székesfőváros egyes intézeteiben, iskoláiban bevezették a gyógytornát, 
vagyis a rendes testnevelési órákon kívül hetenkint több órán át 
foglalkoznak megfelelő szakemberek olyan gyermekek testnevelésé
vel, akik a rendes testnevelési órákon különböző okoknál fogva, 
(gyenge testalkat, vérszegénység, gyenge tüdő, gerincelferdülés vagy 
más rendellenes fejlődés miatt) — nemcsak, hogy nem részesülhet
nek az általános elfogadott és bevezetett testnevelésben, — de az 
egyenesen károssá, sőt életveszélyessé is válhatik rájuk nézve. Ezért 
ma már több mint 300 osztályban folyik a fővárosnál a gyógytorna
oktatás !

A Vakok József Nádor kir. Orsz. Intézetében kb. 8—10 évvel 
ezelőtt történt e tekintetben kísérlet, s több éven át 20—25 fiú-nö
vendék részesült is gyógytorna oktatásban! A kísérlet 4—5 éven 
át tartott, s azután megszűnt! A megszüntetés okát nem tudom, 
nem is kutatom azt sem, hogy miért csak fiúk részesültek különle
ges eszközök segítségével gyógytornában, de az évtizedeken át szer
zett tapasztalataim folytán kialakult véleményem szerint (a testnevelés 
kifejezetten szaktanárainak és orvosainak is ez a véleményük) a 
vakok legalább 60%-a rászorul gyógyító tornára.

Szakemberek előtt közismert tény, hogy a vakgyermekek az 
iskoláskor előtti időben testnevelés szempontjából a legszomorúbb
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helyzetben vannak. Legtöbbször magukra hagyatva élik le életük 
első 6—8 esztendejét, a látó gyermekek mozgásait nem utánozhat
ják, játékaiban részt nem vehetnek, példájukat követni nem tudják, stb.

Nem szorul szerintem bővebb indokolásra, különösen szak
emberek előtt az, hogy ha valahol, hát a mi intézeteinkben indokolt 
a gyógytorna bevezetése ! '

Most amikör az új tantervűnk készülőben van, ’amikor talán 
évtizedekre előre megállapítjuk a reánk bízott gyermekek testneve
lésénél követendő eljárásokat, különös gonddal, körültékintéssel kell 
ezt a kérdést elintéznünk. Szemünk előtt lebegjen: csakis éptestű, 
egészséges tüdejű, jól fejlett vak egyénből lehet majdan megelé
gedett iparos és a nemzetnek, társadalomnak hasznot hajtó tagja!

Nem tartom elegendőnek a heti óraszámot sem. A középisko
lákban mindenütt felemelték a testnevelési órák számát- — növendé
keink 8—18 évesek!— csak nálunk rögződött meg az a  vélemény, 
hogy heti 3 óra elegendő a vakoknak is a testnevelésre. Szerintem: 
inkább valaminél kevesebb elmélet, csak jusson minhél több az 
egészséget, tehát a megelégedettséget, boldogságot jelentő testne
velésből !

Szent meggyőződésem, hogy helyesen gondolkodom, > éppen 
ezért kérem a kartársakat, gondolkodjanak e kérdés fölött, szóljanak 
ahhoz, mielőtt végleg döntenének.

Különösen a következő kérdésekre kérek a lapok hasábjain sürgős 
válaszokat:

1. Heti hány órában részesüljenek a vakok akár. rendes, akár 
gyógytorna oktatásban?

2. Hány százalék szorul a vakok közül gyógytorna oktatásra?
3. Szükség van-e tehát a vakoknak gyógytornára?
A reánk bízott vak gyermekek jóléte, boldogsága érdekében 

szíves szeretettel minél több hozzászólást kér
Sp.

Isk o la i film o k ta tá s  a gyógy
pedagógiai in tézetek b en ,
Szent^yörg-yi G usztáv.

Az iskolai filmoktatást a siketnémák és szellemi fogyatékosok inté: 
zeteibe hasznos volna az egész vonalon bevezetni, ezért ennek .megvaló
sulása érdekében először Geszti Lajoshoz, az Oktatófilm Kirendeltség igaz
gatójához, majd intézeteink, igazgatóihoz, illetőleg azok tanári testületéihez 
fordultam, hogy azok is mondják el idevonatkozó észrevételeiket. Közrea
dom az intézetek beérkezett válaszait, mindegyikből csupán a határoza
tot, abban a sorrendben, ahogy azok Vácra befutottak. A válaszokból 
megállapítható, hogy a tanári testületek szükségesnek tartják az iskolai 
filmoktatásnak intézeteinkre való kiterjesztését.
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Siketnémák kir. orsz. intézete, Vác:
„Krupa Pál tanár örömmel üdvözli Szentgyörgyi Gusztáv igazgatónak 

azt a törekvését, hogy a széles elterjedettségré irányuló filmoktatósi akcióba 
bekapcsolni óhajtja intézetünket, illetőleg intézményeinket. Ugyanis a film 
haszna, jótékony hatása és szükségszerű volta a tanításban ma már min
den kritikán felül álló. A modern technika vívmánya szinte nélkülözhe
tetlen eszköze a tökéletes szemléltetésnek. Még ha az eleven élet szemlé
lőjévé tesszük is növendékeinket, akkor sem vágyunk képesek sokszor oly 
világos fogalmat teremteni növendékeink lelkében, mint a filmmel, mely a 
természetnek olyan rejtett titkait is képes elénk tárni, melyeket felületes 
szemléletre szóktatott szemünk észre sem vesz, vagy nincs idő, alkalom, 
hogy a legfontosabb mozzanatok szemlélőjévé lehessünk. Indítványozza, 
hogy kérje meg a tanári testűiét a vallás és közoktatásügyi miniszter úr 
öexellentiáját, hogy tegye lehétővé a gyógypedagógiai intézetek részére is 
a : keskenyszallagú filmgépék'beszerezhetését, s a megfelelő filmekhez való 
hozzájuthatást, mert ha valahol, úgy intézetünkben fontos a legtökélete
sebb szemléiődési lehetőség. Intézetünkben évek óta használatban van ily 
készülék és konkrét tapasztalatunk van arra nézVe, hogy mily értékes ta
nító és nevélőhatása van a filmnek, amely elénk tár sok oly Íiaszríos tud
nivalói, amelyről talán soha nem lenne alkalmunk tudomást venni; alapos 
ismeretet szerezni. Többeknek hasonló értelmű hozzászólása után a tanári 
testűiét magáévá teszi Krupa Pál indítványát és úgy határoz, hogy mély 
tisztelettel kéri Oexéllentiéja engedélyét intézeteinknek a közép- és közép
fokú iskolák filmokíatási szervezetébe való bekapcsolódásához.“ -

Siketnémák áll. s. Intézete, Debrecen :
„Ad 100—935. sz. köhratban foglaltakra való hivatkozással értesítem 

Tek. Igazgatóságot, hogy intézetünk tanári testületé a filmnek az oktatás 
szolgálatába való állításának kérdésével már több ízbén foglalkozott. Vetí
tőgép beszerzésére vonatkozó határozatunk legalább 10 évé jóváhagyási 
nyert. Gépünk még ma sincs, nincs pedig azért, mert a helybeli mozik 
által rendezett ifjúsági előadások megtekintése kevesebbe kerül, mintha 
filmet mi vennénk kölcsön s mutatnánk be saját helyiségünkben. Égy jó 
vetítőgép beszerzésének itt semmi különösebb akadálya nincs. Azonban á 
gép használhatóságáról, könnyen kezelhetőségéről, gazdásági hasznáról a 
vétel előtt meggyőződést kívánunk szerezni.“ C /

Siketnémák áll. fiú-foglalkoztató intézete, Vác :
„A filmnek elsőrangú haszna a siketnémák oktatásánál nem vitás. 

A megindított mozgalom üdvös és jó. Száz százalékos sikert kívánok. Jö j
jön előbb a gép és a sok jó kép.“

Gyógypedagógiai Intézet Kisújszállás:
„Testületünk lelkesen üdvözli az iskolai filmoktatás tekintetében meg

indult akciót és azt minden erkölcsi erejével igyekszik támogatni. Ha az 
elemi iskolák filmügye rendeztetik, az egyelőre megfelelő lenne nekünk is. 
Később a mi redukált igényeinknek megfelelő esetleg speciális filmek is 
lesznek bizonyára.“

Siketnémák áll. s. Intézete, Eger:
„Tanári testületünk Örömmel üdvözölte a filmoktaíással kapcsolatban 

tett lépéseket. Mint minden intézetnek, nekünk is régi vágyunk ennek meg
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valósítása és hogy eddig nem történhetett meg, nem rajtunk múlott. Éppen 
ezért kérjük, szíveskedjék ezt az igen üdvös gondolatot felszínen tartani 
és megvalósítását szorgalmazni. Természetesen mi is szívesen közremű
ködünk ebben a munkában, ha erre sor kerül.“

Áll. Gyógypedagógiai Intézet, Budapest:
„A tanári testület az iskolai filmoktatásra vonatkozó cikket beható 

tárgyalásra vette és a tárgyalás eredményképpen megállapította, hogy a 
filmoktatásnak a gyógypedagógiai intézetekbe való bevezetését rendkívül 
szügségesnek és fontosnak' tartja. Megállapítja egyben, hogy a gyógypeda
gógiai intézetek számára készítendő filmoktatásban a gyógypedagógiának 
különleges igényei vannak, így a film anyagának kiválasztásánál és fel
dolgozásánál a gyógypedagógiai nevelés-oktatás követelményeit is figye
lembe kellene venni. A tanári testület úgy látja, hogy a .más típusú iskolák 
(mezőgazdasági, közép, polgári, elemi iskolák) részére készült, oktató film
anyag csak részben szolgálhatja a szellemi fogyatékosok oktatásának cél
kitűzéseit, azért szükségesnek mutatkoznék a szellemi fogyatékosok Intéze
tei részére különleges oktatófim készítése is. Egyébként a tanári testületé 
az oktatófilm megvalósítása iránti törekvést a legnagyobb örömmel üdvözli 
és annak megvalósításához készséggel ajánlja fel szolgálatait.“

Siketnémák Intézete, Szeged:
„A tanári testület örömmel fogadta az iskolai filmoktatás érdekében 

megindított akciót és módszeres értekezlet keretében a következőket adja 
tudomásul:

1. Az ideális megoldás az lenne, ha valamennyi intézet kaphatna a 
V. K. M.-től díjtalanul egy olyan egyszerű és veszélynélküli kezelhető olcsó 
gépet, amely nemcsak a leadásra, hanem a felvételekre is alkalmas lenne.

2. Gondoskodni kellene olyan filmekről, amelyek a tantervűnkben 
előírt és filmesíthető beszédanyagot tenné mozgóképekben szemlélhetővé. 
Ezeket a filmeket takarékosság szempontjából egyelőre az intézetek egymás 
között kicserélnék, de legjobb az lenne, ha valamennyi intézet tulajdonába 
meglenne minden sorozat, s szükség szerint lehetne elővenni egy-egy óra 
keretében.

3. A felvevő készülék igen jó szolgálatot tenne abban a tekintetben, 
hogy az intézetek székhelyein előforduló természeti és különböző helyi 
sajátosságról (hegyvidéki, síkvidéki élet, stb.) felvett képeket az intézetek 
megküldhetnék egymásnak.

4. Lehetővé kellene tenni, hogy a gépek szakszerű kezelését egy-egy 
erre vállalkozó tanár tökéletesen elsajátíthassa.

Valamennyien tisztában vagyunk a filmoktatás rendszeresítésének 
nagy hasznával és éppen ezért a további részletezést feleslegesnek tartjuk. 
Mindenesetre kérjük Szentgyörgyi igazgató urat, hogy nagy horderejű akci
óját folytatni és mielőbb sikerre vinni szíveskedjék. A magunk részéről 
felajánljuk egyen-egyen és összeségünkben is készséges támogatásunkat.“

Áll. Siketnéma Intézet, Budapést:
„Az iskolai filmoktatási mindig nagyra értékeltük. Annak idején bele

kapcsolódtunk a középiskolai filmoktatásba, ezek a filmek azonban külön
leges céljainknak csak igen kevéssé feleltek meg és azt hisszük, hogy a 
jövőben is így lesz, a középiskola ifjúság részére készült filmek nekünk 
nem megfelelőek. A népoktatás céljait szolgáló iskolai filmek már inkább 
tölthetik be hivatásukat a siketnéma intézeteknél, igazában azonban csak
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az intézeteink tanulói részére készített oktatófilmek lehetnek teljes értékűek. 
A vetítőgépek beszerzése, a filmkölcsöndíjak megfizetésére, növendékeink 
hozzájárulása szintén nehezebben megoldható kérdés, mert a szülők sze- 
genyek, nem vehetők ily szempontból igénybe. Egyébként az iskolai film- 
oktatas elevenen erdekel bennünket, a fejleményeket élénken figyeljük a 
filmoktatasnak megvalósítását az intézeteinkben szívvel, lélekkel teljes 
erőnkkel támogatjuk'

Izr. siketnémák orsz. Intézete,% Budapest:
„A gyógypedagógiai intézetek iskolai filmoktatását minden tekintetben 

hasznosnak és célszerűnek találjuk. Természetesen a legcélravezetőbb az 
volna, ha a növendékeink speciális értelmi és érzelmi képességinek meg- 
tele o oktatófilmek készülhetnének. Erre azonban a rossz gazdasági viszo
nyok következtében, legalább is egyelőre nem számíthatunk. A V . K  M 
Uktatohlm Kirendeltség vezetőjének, Geszti Lajos tanár úrnak „Milyen lesz 

i or r esz fllmoktatás ? c. cikkében lefektetett elgondolásait' a fenti 
okoknál fogva mi is magunkévá tesszük és azok megvalósítása őszinte 
örömünkre szolgálna.

Siketnémák áll. s. Intézete, Kaposvár:
„Az oktatófilmek iskolai bekapcsolódásának gondolatát intézeteink 

reszere ís kiterjesztetni vitán felül hasznosnak és eredményesnek látja tan
testületünk. Ha speciális, csak a mi intézeteink részére előállított oktató- 
hímeket nem is remélhetünk, már azt is igen üdvösnek találnánk ha az 
elemi iskolák részére készített oktatófilmek kölcsönzésébe bekapcsolódhat
na™. A vetítőgépek beszerzését megoldhatónak tartjuk minden intézet 
szamara, bot azt is lehetségesnek gondoljuk, hogy évente néhány legszük- 
segesebb oktatófilmet egy-egy intézet véglegesen megszerezzen. Felkéri 
tehat a siketnamak kaposvári áll. s. intézete tanári testületé Szentgyörgyi 
Gusztáv igazgató urat, hogy érezze a maga háta mögött mindenkor inté- 
zetunk tantestületet es kövessen el mindent, hogy az oktatófilm hasznos 
gondolata intézeteink részére is megoldható legyen

Siketnémák Intézete, Sopron:
„Március 26-án kelt átiratára értesítem, hogy a filmoktatás szerveze

tebe a vezetesem alatt álló intézet örömest belép, felismervén az oktató- 
tilm ontossagat a siketnéma-oktatás terén. Amennyiben Geszti Lajos tanár 
Ur, <r.1u . bejn ,teít eszmék megvalósulásának és a nagyméltóságú V. K. M. 
a költségeket biztosítaná úgy, kérem a vezetésem alatt álló intézetet iiyen 
vetítőgéppel ellátni, illetőleg annak ellátását javaslatba hozni.“

Gyógypedagógiai Intézet, Gyula:
„A tanári testületünk egyhangúan és örömmel foglalt állást a film

oktatasnak intézetünkre való mielőbbi kiterjesztése mellett. Megindoklás- 
kent csak annyit említek itt meg, hogy növendékeink a képek, a színek 
alakok, s mozgások iránt éppen úgy érdeklődnek, mint a normális társaik’ 
Az allo es mozgóképes vetítésekből leszűrt tapasztalatok pedig arról győz- 

i J716*8- -hogy az így szerzett látási benyomások mélyreható s
oly tartós értékű emlekképekkel bővítik növendékeink ismereteit melyek a 
tanítás során eppen úgy, mint a gyakorlati életben is felhasználhatók. 
Urommel üdvözöljük Tek. Igazgatóságot, intézetünknek a filmoktatásba 
való bekapcsolása érdekében indított kezdeményezése alkalmából. Ily irá- 
nyíl munkásságát szives örömest elősegítjük s felhívására abban rész is 
veszünk.
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Siketnéma leányok áll. foglalkoztató intézete, Vác:
Á leányfogiaikoztató-intézet növendékei, amióta a kir, or,sz. intézetnek 

vendégszeretetét élvezik,- a vetítőgépek áldásaiban is részesülnek. Az oktató
filmanyag, a megfelelő ismeretterjesztő- és kedélyképző, léleknemesítő filmek 
hiányát azonban, egyre inkább érzik, s ezért az Oktató Film- Kirendeltség 
gondoskodásának kiterjesztése intézeteinkre igen üdvösr hasznos volna. 
Mindaz a film, amely pedagógiai filmcenzurán keresztül ment, jó, használ
ható nálunk..

L ap szem le.
■ • . ■ ■ w '

Az értékelőkészség és képesség fejlesztésé címen Dr. Tóth Zoltárt 
Cikket írt a Néptanítók Lapja 1935 évi 7. (április 1-i) számábá:

Az „Ujnemzedék“ 1935. junius 20-i számában „Korszakalkotó m a
gyar felfedezés a siketnémák megmentésére“ főcím alatt három hasábos 
hosszú, szenzációs cikket írf „g“ jelzésű írója a lapnak a siketnémók buda
pesti áll; intézetének évzáró vizsgájáról, a Bárczi Gusztáv dr., féle uj mód
szerről, a Murányi A,ntal által bemutatott kísérleti osztályban tapasztalt szép 
eredményből, ,, t;.

: ,-A Váci Hírlap 1935, junius 23-i számában „Ilyeprégen a  cirkuszban 
láttunk!" címen a siketnémók váci kir. orsz. intézete évzáró tornavizsgájá
ról, „Ballagnak a  siketnémák“ c. alatt pedig ugyanezen intézetnek évzáró
ünnepélyéről, az ennek keretében tartott „Utolsó órá-ról“ és a!végzett nő
dének ballagásáról emlékezik meg meleg, elismerő hangom

„Szép eredménnyel zárult a beszédhibások tanfolyama“ címen ir 
a „Szegedi Uj Nemzedék“ 1935. junius 13-i számában a szegedi hibésbte- 
szédüek három hónapos tanfolyamának évzáró vizsgájáról részletesen me
legen méltató cikket és elismeréssel szól az eredményről s azokról is akik
nek munkája az eredményt előidézte : Török Sándor igazgatóról, Zengő Péter 
és Sófalvy Rózsa tanárokról,

Gyéngénlátók és vakok foglalkoztatása. Szeben Klára a Gyermek- 
védelem 1935. április (4) számába cikket írt e címen.

A gyógyítva nevelésügy Szlovenszkóban. , Az „Uj Elet“ 1935. évi 
2.—3. számában „A szjovenszkói népiskolák helyzete számokban“ c. alatt 
közlemény jelent meg, amyelynek végén a következő sorokat találjuk :

„A népiskolákkal kapcsolatban még röviden ki kell térnünk az úgy
nevezett kisegítő iskolákra, amelyekben abnormis és testi fogyatkozásban 
szenvedő gyermekekkel foglalkozik.

így Szlovenszó területén 6 süketnéma intézet van, amelyből a komá
romi magyar tannyelvű. Az 1931—32.iki iskolái kimutatás szerint 8 osztálya 
van, amelyben 85 gyermek volt felvéve. A tanerők száma 10.

A szlovák iskolák a következők: Dubnica 108 gyermek, -— Jolsva 87, 
— Körmöcbánya 452, — Pozsony 20, — Kassa 31.

Vakok részére egy szlovák iskola van Lőcsén 59 növendékkel. 
Gyöngeelméjüek részére 3 szlovák iskola van Pozsony, Kassa és Tren- 

csén városokban összesen 157 gyermekkel.
Nyomorékok részére Pozsonyban és Szlavnicán állítottak fel 2 szlo

vák iskolát (60 növendék.)“
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siketnémák és vakok temesvári intézeteiről. A „'í'onics vő re r 
¿eitimg f. évi junius 18-i száma másfél oldalas tudósítást közöl a temes
vári siketnéma intézet 50 éves jubileumáról és évzóróünnepélyéről, Schaffer 
Károlynak az intézet alapító igazgatójának és Hrivnyák László jelenlegi 
tanárnak arcképeivel. Ez utóbbinak most volt a 35 éves szolgálati jubileu- 
™a- A tudósítás hosszasan ismerteti az intézet keletkezésének történetét, 
behatter Karoly v. igazgató életrajzót, az intézettel kapcsolatos érdemeit A 
jubileumi ünnepségről a következőket iktatjuk ide. G. Athanasiu jelenlegi 
igazgató üdvözölte a megjelent előkelőségeket — a népjóléti minisztérium 
lOigazgatojat L. btanescut és a többi vendégeket, majd ismertette az in- 
lézeí történetét. Megemlékezett az intézet jóttevőiről Bonnáz püspökről és 
1 elbisz v. polgármesterről, az intézet jelenlegi pártfogóiról. Ezután a jubi- 
ans Hrivnyák László tanár érdemeit méltatta, köszöntötte a mór nyuga- 

iomban levő Zador Endre igazgatót is. Hrivnyák László köszönő szavai 
után nezmelit Konstantin a gyógypedagógiai tanárok egyesületének elnöke 
í ej ez te ki meleg elismerését a tanári testület működése felett. Ez után az 
osztály bemutatások, az osztályvizsgák következtek. Megtudjuk a tudósítás
ból, hogy az intézetnek jelenleg hét osztálya, 120 növendéke, 11 tagú cser
készcsapata van. A vizsgák utón a megjelent közönség az intézet kiállítá
sát tekintette meg. A tudósításból kitűnik az is, hogy az intézet agyag (szob
rászati) műhelyét külön kinevezett mester vezeti. A bútorkiállítás darabjait 
az intézet asztalos műhelyében készítették. Ezt az ipart is külön mester ta
nítja. Van azonban az intézetnek cipész és szabó műhelye is, tehát az in- 
íézet nemcsak elméleti, hanem ipari képzést is nyújt a növendékeinek. Este 
az intézet igazgatója vendégül látta az előkelőségeket és a tanári kart

Dicséretes kegyeleti aktusról is beszámolt a tudósítás. Az ünnepségen 
reszvettek ugyanis az intézet v. növendékei is, akiknek külön egyesületük 
van ott is. Elnöke az egyesületnek Becker Ede sn. női szabómester A ta
gok csaknem valamennyien tanitvónyaí voltak Schaffer Károlynak és ezért 
e napon úgy emlékeztek meg nagy jótevőjükről, hogy testületileg kivonul
o k  a sírjához. Egy küldöttség előzőleg felkereste Scháffer Fülöp v. rendőr- 

apitanyt s meghívták, mint a család képviselőjét a kegyeleti aktuson való 
reszvetelre A sírnál imádkoztak a megboldogult lelkiüdvéért és Zsutty B éla  
ianar megható szavakkal méltatta az alapító igazgatót, akit a siketnémák 
?̂a[s.°°lk adjanak nevezett. Ezután koszorút helyeztek a sírra, végül 

behatter Lulop a család nevében mondott köszönetét a szép megemléke- 
zesert. Itt sajnálattal említi a cikkiró, hogy akadt egy vezetője az intézet- 
nek, aki az intézet három alapítójának olajfestésű képeit levétette a díszterem 
táláról. A jelenlegi igazgató azonban visszahelyeztette Bonnáz püsök Tel- 
bisz polgármester festményeit a tanári szoba falóra. Scháffer Károly ’képe 
azonban — sajnos — megrongálódott.

Ugyancsak e napon tartotta évzáró ünnepélyét a vakok-intézetó is 
Az ünnepélyt a királyhimnusszal kezdték. Majd Artenie János dr„ igazga
tó üdvözölte a szépszómmal megjelenteket és ismertette az intézet keletke- 
zeset. A népjóléti minisztérium kiküldötte sajnálatának adott kifejezést a 
felett, hogy hiányoznák az anyagi eszközök az intézet továbbfejlesztéséhez. 
A minisztérium sajnos — csak a meglévőnek fenntartására szoritkozha- 
1 i - i i “°?y a társadalom segítségével mégis lehetséges lesz az

intézet kibővítését keresztülvinni. Az ünnepség műsorában karének, szava- 
valatok, hegedűtriók, zozgoradarabok, szólóénekek zongorakisérettel, stb. 
szerepeltek. \ égül Gh. Joan  János  vaktanár, aki érettségi vizsgája után 
háromévi főiskolai kurzuson megszerezte a tanári diplomát a vakok írástaní
tásához, bemutatta a vak növendékek Írását és olvasási készségét. Ezek 
után a gyakorlati kézügyességét, mint pl. a kosárfonást, székfonóst is bemu-
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Tornaünnepély, rajzkiállítás, ballagás és évzáró a váci siketnéma- 
intézetben. A váci siketnéma-intézei ez évi évzáró ünnepélyeinek mind
egyike : a tomavizsga, a rajzkiállítás, a ballagás és az évzáró ünnepély 
keretében az „utolsó tanóra“ tanúbizonysága volt annak az élénk nevelői 
munkának, ami az intézetben Szentgyörgyi Gusztáv igazgató irányítása mel
lett az elmúlt évben is az ismeretek közlésével párhuzamosan folyt.

Az évzáró ünnepségek ugyanis nemcsak ismeretekben gazdag nö
vendéktípust mutattak, de nyilvánvalóvá tették azt is, hogy e növendékek 
teste is meg van edzve s elő van készítve a munkára, még pedig az ala
pos, a szép és a jó munkára. Szívük pedig tiszta, s lelkűk emelkedett, 
telve tisztelettudással embertársaik irányában, hálaérzettel jótevőikkel szem
ben, s élnek bennük a kötelességtudásnak, a hazaszeretetnek és Istenimá
datnak legszebb erényei is.

A tornabemutató az intézet udvarán június 15-én d. u. folyt le a 
jelenlévő előkelő közönség élénk tetszésnyilvánítása mellett. A bemutatott 
szép,; eredmény Bíró Sándor és Bíró Sándorné Tihanyi Erzsébet lelkes mun
káját dicséri.

A tornavizsgával kapcsolatosan rajzkiállítás is volt az intézetben, 
amelyen rajzbeli ügyességüket mutatták be az intézet növendékei.

A tornabemutató után az est beálltával a VIII. osztály 14 növendéke 
lampionos ballagás keretében búcsúzott el — ezúttal először — az intézet 
igazgatójától, tanáraitól, tanulótársaitól s azoktól a helyiségektől, amelyek
ben a nyolc hosszú év alatt mindannyian oly sok hasznos és kellemes 
időt eltöltöttek. ,

Az a néhány könnycsepp, ami a búcsúzáskor szemükben megjelent, 
bizonysága volt annak, hogy léleknemesítő munkáját is jól végzi az intézet.

Az évzáró ünnepély a szülők jelenlétében jún. 16-án folyt le az in
tézet dísztermében. Szentgyörgyi Gusztáv igazgató nevelési tanácsadásai 
után a VIII. osztályos növendékek egy utolsó tanóra keretében számoltak 
be nagy vonásokban értelmük kiművelt voltáról, majd pedig ünnepélyes 
fogadalmat tettek arra, hogy az életben úgy fognak élni, hogy az intézetre 
szégyent,hozni nem fognak soha. — A ballagást és az utolsó órát Zá- 
borszki Árpád intézeti tanár rendezte. (—)

A soproni intézet ez évben is megtartotta egésznapos kirándulását a 
kiesfekvésű Hubertusz-vadászlakhoz.

A váci siketnéma-intézet felső osztályos növendékei tanulmányi ki
rándulásukat ezidén Visegrádra tették meg.

A soproni intézetet meglátogatták tanulmányi célból az orsolyarendi, 
az Irgalmas nővérek tanítónő, az ev. tanítóképző V. éves és a Zrínyi tiszti 
leánynevelő intézet felső évfolyamos növendékei.

Az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesületnek 1934—35. évi működése a 
vakok budapesti országos intézetében. Intézetünk vöröskeresztes csoportja 
az elmúlt évek szellemében folytatta lelkes munkáját. Ez a munka két 
irányú volt. Az első: az óvós növendékek, a nagy leányok, kis leányok 
és kisfiúk a kedves nővérek vezetése alatt; a nagy fiúk pedig a nevelők 
irányítása mellett készítettek különböző gyöngy-, háncs-, pálcika- és famun
kákat.

A másik irányú munkálkodás: a tisztikar gyűlései és az időközön-
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kint tartott gyűléseken való szereplés. A tisztikar gyűléseinek az egyesületet 
érintő ügyek megbeszélése és a műsor megállapítása volt a tárgya.

Az év folyamán 4 tisztikari-, 4 rendes- és 1 díszgyűlést tartottunk,, 
összesen 47 műsorszámmal. Ezek közül volt: 15 szavalat, 2 monológ 1 
páros jelenet, 1 színdaraab, 8 felolvasás, 6 ének- és 11 zeneszám. (2° or
gona, 5 zongora, 1 gordonka, 1 hegedű, 2 zenekari és 3 saját szerzemé
nyű darab.)

1934 december hó 8—9-én résztvettünk az Ifj. Vöröskereszt Egyesü
lj^ rendezésében történt kiállításon. Csoportunk kiállított tárgyait megelége
désük kifejezése mellett Petri Pálné kegyelmes asszony és Dr. Karafiáth  
Jenő  nyugalmazott kultuszminiszter úr tekintette meg. A kiállítás a szép 
erkölcsi siker mellett megfelelő anyagi sikerrel is zárult. A kiállított tárgyak 
előadásából összesen 75 P 10 f folyt be.

Csoportunk munkásságát az országos vezetőség is elismerésben ré
szesítette. A fiúcsoport elnökét, Jablonszky Lászlót és a leánycsoport elnök- 
nojet Lzeitler Erzsébetet bronz éremmel és elismerő oklevéllel tüntette ki. 
A nevezett két ifjúsági elnöknek a kitüntetéseket Vollmann János intézeti 
igazgató úr i. é. június hó 16-án tartott tanévzáró ünnepélyen elismerő sza
vak kíséretében nyújtotta át. g_a

Évzáró ünnep a vakoknál. A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Inté
zetében f. évi június hó 16-án folyt le a szokásos ünnepélyes keretek kö
zött az évzáró ünnepség. Már a kora reggeli órákban lázas munkában van- 
nak a növendékek. A nagyobbak elkészültek a csomagolás nagy munká
jával, hiszen nevelőik szerint egész éjjel egyebet sem tettek, s most szíves 
készséggé! segítenek abban kicsiny sorstársaiknak, utasítást adnak, segít- 
seget ígérnek a kevésbbé bátor utazóknak az útra vonatkozólag. A kilépők 
jövendő terveiket beszélik meg egymással, búcsúznak azoktól akikkel 10 
even át együtt éltek, s akikkel talán soha többé nem találkoznak.

Lassanként gyülekeznek a szülők, hozzátartozók, majd kigyul az arca 
egy-egy világtalannak, mert felismerte apjának, anyjának hangját! Repesve 
indul ielejuk, oru a „viszontlátásának! Nyolc óra felé felkeresik tanárai-
ka r ii ,ai?a,r ar , van az édesanyám, tessék szíves lenni engem
is teleltetni, hogy hallhassa, mit tudok! ?

Minden osztályban bőven van vendég, s az élénk, pattogó feleletek 
megnyugtató hatással vannak a hallgatóságra. Kilenc órakor sebtében át- 
öltözködnek a tornához, miközben a közönség megtekinti a kézügyességi- 
az ipari- és a női kézimunka kiállítást.

Kint az udvaron, már csoportokban állnak a növendékek, mikor a 
záporeső elmosással fenyegeti a készülő ünnepséget. Végre kitisztul az ég, 
kisüt a_ nap és kezdődik a tornabemutató. A meghatóan szép zászló előtti 
tisztelgés és a himnusz eléneklése után sorba vonulnak fel az egyes cso
portok. A kicsinyeknek némileg niég bizonytalan, de kedves mozdulatai 
után a nagyobbak kiegyensúlyozott gyakorlatai teljesen magukkal ragadják 
a  nézőközönségét. Minden mozdulat, gyakorlat zene mellett történik, s mint 
újdonság kölönosen kiemelkedők a nagy leányok zenés talaj- és padgya- 
korlatai. Legvégül a nagy fiúk csoportja vonul fel. Katonás testtartásuk 
bemutatott talaj- és korlátgyakorlataik feledtették a nézőkkel, hogy vak tor
nászokkal a lanak szemben. Megkezdődtek az egyéni versenyek : A síkfutás 
helyből távol- és magasugrás, súlydobás és korlátgyakorlatokból álló öt- 
tusa verseny győztese Keindl Imre teljesen vaktanuló lett, akinek figyelemre- 
méltó eredményei: 45 m-es síkfutásban 6 mp (intézeti rekord), helyből .té- 
volugrásban 265 cm, helyből magasugrásban 114 cm, súlydobásban pedig 
659 cm voltak!
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A közönség hosszas tapssal kísérte az egyes versenyszámokat, s ta
lán senki sem gondolt e pillanatban arra, hogy milyen óriási munkába ke
rült tanárnak és növendéknek egyaránt ez a szép eredmény ! A szakem
berek is megállapították, hogy 25—30 évvel ezelőtt ilyen eredményekre va
koknál még gondolni sem lehetett.

Tizenegy óra felé kezdődött meg a díszteremben a záróünnep befe
jező része. Az óvós csöppségek bájosan esetlen mozdulatai kicsalták köny- 
nyeinket, majd valóságos iapsorkán kísérte a szavalatokat, az ének- és 
zenekar művészi előadásait. Amikor pedig az egyik kilépő növendék egy
szerű, de szívből fakadó szavakkal búcsúzott igazgatójától, tanáraitól, a 
kedves nővérektől, az intézettől és sorstársaitól, mély meghatottság ülte 
meg a lelkeket.

Vollmann János igazgató ezután az ő egyéniségét jellemző meleg 
szavakban biztosította a végleg távozókat arról, hogy kint az életben is 
mindenkor rójuk fog gondolni, ügyes-bajos dolgaikban bizalommal fordul
janak hozzá és tanáraikhoz. Majd a „Vakok Barátja“ alapból minden
egyes kilépő növendéknek 40—40 pengő tutalmat ádott ét, mire a „Hiszek
egy“ magasztos hangjai mellett befejeződött a mindannyiunk lelkében ki
törölhetetlen kedves emléket hagyó ünnepély.

Évzáró vizsga a siketnémák kaposvári intézetében. Az 1934—35 
tanévet június hó 16-án, nyilvános évzáró vizsga keretében, fejezte be a 
kaposvári tantestület. Az évzáró vizsga reggel nyolc órakor tornavizsgával 
kezdődött. Az intézet udvarán megrendezett tornavizsga nagyszámú érdek
lődő jelenléte mellett folyt le, s a növendékek minden tekintetben kifogás
talan, preciz munkája méltán ragadtatta tapsra a közönséget. A tornavizs
ga utón az intézet tornatermében megrendezett kézimunka és rajzkiállítást 
tekintették meg az érdeklődők s a látottakon ismét csak elismeréssel és 
csodálattal adóztak. Utána az osztályfőnökök tartották meg, az egyes osz
tályokban, tanévzóró bemutató vizsgájukat, majd a Vili. osztályt végzett 
növendékek búcsúztatására újra a kiállítási teremben gyülekeztek az érdek
lődők és a növendékek, a tantestület vezetése mellett. A 8 életbe kilépett 
növendékhez Hámory L. A ladár szólt s búcsúztatója alatt szem nem 
maradt szárazon. A tanévzáró vizsga eredményéről a helybeli lapok igen 
szép emlékezésben számoltak be.

Tanévzáró ünnepély a siketnémák budapesti m. kir. áll. intéze
tében. A siketnémák budapesti m. kir. áll. intézetében, f. évi június hó 
17-én zajlott le a tanévzáró-ünnepély, amelynek legfőbb pontjaként a Dr. 
Bárczi-féle módszer szerepelt. Istenes Károly igazgató bevezető beszéde 
után maga Dr. Bárczi Gusztáv ismertette meg a hallgatósággal módszeré
nek lényegét. Ezt követőleg pedig Murányi Antal tanár mutatta be a Bárczi- 
féle 1-ső osztály eredményeit. Az évzáró ünnepély közönsége mindvégig 
feszült figyelemmel hallgatta az új módszerrel kapcsolatos fejtegetéseket 
és a bemutatott gyakorlati eredményt. Jelen volt többek között Sarbó Artúr 
dr. professzor is, aki ezt az alkalmat is felhasználta arra, hogy méltó
képpen kiemelje a Dr. Bárczi-féle új módszer gyakorlati értékét.

A tanévzáró ünnepéllyel kapcsolatosan kiemeljük még, hogy a min
denképpen szakszerűen és ízlésesen elrendezeti kiállítások is (rajz, női 
kézimunka, anyag, papír és famunka) igen tetszettek a közönségnek.

Erről a kiemelkedő évzáró ünnepélyről, az Üj nemzedék, a Pesti 
Hírlap, az Az Újság, a Pesti Napló és a Magyar Hírlap adtak le közlése
ket. (sk)
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c . , Cserkésztáborozás, A siketnémák kaposvári intézete „Náray Szabó 
Sándor cserkészcsapatának 11 növendéke, Bács László  tanár intézeti 
cserkészparancsnok vezetése mellett, ez évben is elment nyári táborozásra 
tíalatonboglárra. A táborozás június hó 18-tól június hó 29-ig tart.
c l  Lá‘ogátások a siketnémák budapesti m. kir. áll. intézetében* 
Schorsch Lrnő berlini ny. siketnéma-intézeti igazgató és Schm áhl Ottó bres- 
laui siketnéma-intézeti igazgató egy egész héten át tanulmányozták a 
a siketnémák budapesti m. kir. áll. intézetében a Dr. Bárczi-féle új mód
szert. Itt nyert benyomásairól Schorsch tollából származó cikkel lapunk 
vezető helyen foglalkozik, (sk)

Vác. A siketnémák kir. orsz intézetében az újépület főbejáratában ideig
lenesen tatalapzaton elhelyeztek Borbély Sándor és Náray-Szabó Sándor bronzból 
öntött szobrait A szobrokat Vaszury L ászló  szobrászművész mintázta. — Júnins 
b-án az intézet juniálist rendezett a Buki-sziget környékén, a váci vízmű közelében 
Vác varos újonnan megválasztott polgármestere Ruszthi-Rusztek L ajos dr. is meg
jelent feleségévé együtt a juniáljson — A liú-foglalkoztató intézet növendékei Ma- 
gyarkutra^rándultak ki. Az önképzőkör június 18-án jól sikerült családias tábor
tüzet rendezett sok mókával

E g y e s ü l e t i  é l e t .
Tanáregyesületünk választmányi gyűlése. A Siketnémák és Vakok 

tanárainak Országos Egyesülete f. évi május hó 18-án Völker József 
elnöklete alatt választmányi gyűlést tartott a siketnémák budapesti állami 
intézetében.

Az elnök megnyitójában a szeretet és megilietődöttség kegyeletes 
szavaival emlékezett meg Deschensky Ferenc, a siketnémák kaposvári 
intézete igazgatójának és és igazgató-tanárának, Radnóti (Rieger) Györgynek 
váratlan és megrendítő haláláról. Méltatta mindkettőt, mint embert, mint 
nevelő-oktatót, akik a siketnémaoktatás avatott apostolai voltak és legelső 
sorban küzdöttek védenceik élet- és érvényesülési lehetőségéért. SajnáTátíal 
jelenti, hogy Istenes Károly és Cseresnyés Ferenc lemondtak alelnöki 
tisztségükről. A tanügyi közigazgatás újjászervezésével kapcsolatban jelen- 
tette az elnök, hogy arra illetékes tényezők révén eddig is igyekezett sérel- 
meinkre, kívánságainkra felhívni a jóakaró figyelmet, a közeljövőben pedig 
az elnökség küldöttséggel szándékozik a nm. m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi Miniszter Úrhoz járulni azzal a kéréssel, hogy az összes gyógypeda
gógiai intézményeket egy főigazatóság tankerületébe osszák be. Megemlí
tette, hogy az egyesülés tárgyában köriratban igyekezett tájékoztatni a 
testületeket az elnökség felfogásáról és bekérte a véleményeket.

A titkár jelentésében részletesen ismertette az Egyesület admirtisztra- 
tiv dolgait.

A pénztáros beszámolt az Egyesület pénztárának állapotáról. Ezsze- 
rint a bevétel 1934—35 évben 3002 P 89 f„ a kiadás pedig 1680 P 91 f. 
volt, a pénztári maradvány tehát 1312 P 98 fillér. A Szt. István jubileumi 
alap vagyona 261 P és 31 fillér. Számadatai mutatják, hogy Egyesületünk 
pénztárnoka elismerésre méltó munkát végzett és teljes rendet teremtett a 
tagdíjak beszedése körül. A választmány Gáldy Andor egyesületi pénztár
noknak ezért az önzetlen és eredményes munkájáért meleg elismerését 
fejezte ki.
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A szerkesztőbizottság nevében Szentgyörgyi Gusztáv igazgató tett 
szerkesztői jelentést, aki ezúttal is kérte az egyesület tagjait, hogy lapunk
ban minél többen és többet Írjanak. Egyébként a közgyűlés óta három lap 
szám jelent meg a szaklapnak 58., ilí. 42, a legutolsó 36 oldal, együtte
sen 136 oldal terjedelemben.

A választmány e jelentéseket tudomásul vette.
Az idei gyűlés helyéül a választmány Vácot jelölte ki az évről- 

évre megújuló kegyeletes Cházár-ünneppel kapcsolatban ; e közgyűlés elő
adóit a választmány későbbi időben állapítja meg.

Az indítványok során foglalkozott és határozatot hozott a választ
mány : a letárgyalt tanügyi reformjavaslat, az alapszabályok módosítása, 
az egyesület tisztségeinek az összes tagok bevonásával történő betöltése 
tárgyában, — továbbá a Gyógypedagógiai Társaság, — a Gyógypedagógiai 
Tanárok Egyesülete- és Tanáregyesületünk egyesülése ügyében.

Különösen élénk és emelkedett szellemű vita folyt a tanügyi közigaz
gatás és az egyesülés kérdésében. Mindkét esetben az elnök vázolta és 
ismertette á  dolgok állását. Az egyesülésnek szerinte nincsenek leküzdhetet
len akadályai, ami különösen a Tóth Zoltán dr. körirata kapcsán az elnök
ség felhívására beérkezett tájékoztató azokból a válaszokból állapítható 
meg, amelyek, a kecskeméti kivételével, minden intézetből befutottak. 
A testületek nagyrészben elvben nem ellenezik az egyesülést, de ezt a kér
dést a mi egyesületünk keretében közgyűlési határozattal látja megoldható
nak. Csak Eger foglalt ellene állást. Elnök felolvasta a május 18-án beérkezett 
Tóth Zoltán dr.-féle indítványt, melyben azt kéri, adjon a választmány fel
hatalmazást az elnökségnek, hogy a Gyógypedagógiai Tanárok Egyesületé
vel tárgyalást kezdhessen. Több felszólalás után az a vélemény alakult ki, 
hogy egyesületünk örömmel fogadja és várja a velünk egy arcvonalban 
harcoló kartársainkat, jó barátainkat és szívesen nyújt nekik alkalmat a 
belépésre. — Ha ez bekövetkezik, semmivel sem maradnak alul, minden
ben azonos jogok és kötelességek illetik meg őket és hárulnak reájuk. 
A választmány felhatalmazta az elnökséget a Tóth Zoltán dr.-ral és a má
sik testvéregyesülettel való tárgyalásra.

A tisztújítással kapcsolatban még megboldogult Deschensky Ferenc vál. 
tag indítványt nyújtott be, hogy ezután a tisztújítás úgy történjék, hogy a 
választásban minden tag kivétel nélkül résztvehessen. Ujvárosy József tit
kár azt a javaslatot tette, hogy a közgyűlést megelőzőleg az utolsóelőtti 
válaszmányi ülés a kiküldött jelölő bizottság s az egyes testületek véleményé
nek a meghallgatáséval, minden tisztségre 3 tagot jelöljön. A választmány 
az elfogadott jelölő-listát minden 'tagnak megküldi, aki azon tetszés szerint 
változtathat. Az őrszem a szavazatokat név nélkül tanuk előtt összehajto
gatva egy zárt borítékban megküldi az elnökségnek, vagy a titkárnak. Az 
utolsó választmányi gyűlés előtt a szavazatszedő bizottság a szavazatokat 
összeszámlálja, jegyzőkönyvet vesz fel róla és a választmányon keresztül 
a választás eredményét bejelenti a közgyűlésnek. — A választmány fel
hatalmazta Ujvárosy József titkárt e kérdés részletesebb kidolgozására és 
a technikai kivitel végrehajtására. — Alapszabály módosítására ezzel össze
függően semmi szükség nincsen, mert elégséges lesz az ügyrendben a vá
lasztás mikéntjét körülírni.

A felsoroltakon kívül letárgyalta és tudomásul vette a népes választ
mány a többi szokásos, a tárgysorozatban felvett, pontokat is.

A Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési Segélyegyesülete választ
mányi ülése. Május hó 18-án, a siketnémák budapesti intézetében Klug 
Péter orsz. szakfelügyelő elnöklete alatt válaszmányi ülést tartott a Gyógy-
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pedagógiai Tanárok Temetkezési Egyesülete. Az elnök kegyelettel emléke- 
zett meg Descnensky Ferenc igazgató és Radnóti (Rieger) György ig.-tanár 
tagtarsaink elhunytéról. Uj tagul felvétetett Dr. Szollás Ella, a vakok József- 
nádor orsz. intézetéhez kinevezett középiskolai tanár.

pénztáros előterjesztette azután az 1934. évi zárszámadást, amely 
szerint a tiszta bevetel: 2066 61 P. kiadás 72075 P. Készpénz maradvány, 
mint egyenleg az 1934. év végén: 1345'86. P.

. ,A;L„1935. március 22-én elhunyt Deschensky Ferenc igazgató özve- 
gyenek 730 P-t fizetett ki a Segélyegyesületünk. Az V. hozzájárulási díjat 

űzette be 935 50 P. összegben, ennek 80°/o-a 74840 P. kikerekítve 
750 P. Ez az összeg fizettetett ki az 1935. április 11-én elhunyt Radnóti
KYf0 ĝí  oi7^nU5kr?ZVeigyenon' A VI. hozzájárulási díj címén 160 tagtól befolyt: 917 50 P. Ennek a 80%-a kerül legközelebb (bár minél később!) 
kifizetésre. Miután 2 tag a kiszabott határidőre (május 15.) nem küldte be 
a tagdíjat, az alapszabályok idevágó rendelkezése értelmében már nem 
agjai Segelyegyesufetünknek. A pénztár jelenlegi állapota : bevétel 322245 P. 

kiadas 1486 88 P. Készpénz, mint egyenleg 1735'27 P.
„ A Pénztáros ezúton is felkéri a kedves Tagtársakat, hogy minden

nemű változást, tehát nyugdíjazást, szolgálati hely (áthelyezés) — , név — , 
es egyéb változást a pénztárosnak bejelenteni sziveskedjenek. —

(Góts.)

f  D e sch e n sk y  F e re n c
1 8 7 9 — 1 9 3 5 . 

í r t a : W a y á n  Ferenc.

, A  siketnémák kaposvári intézetének a megszentelt falai között 
március z2-én is visszhangzott a legnemesebb munka lázas üteme, 
roiyt a tanítás élénk-elevenen, lelkesen. Gagyogó hang- és szó- 
.osz.anyok hallatszanak itt, élénk csevegés, társalgás csendül fel ott. 
■ , Az egyik teremben talán éppen az első tavaszi nap csil-
ogasan, igézetes szépségén örvendezett a vidám gyermeksereg, — 

— amikor hirtelen a szél fagyasztó lehelete tódult a tantermekbe és 
az egesz épületen végigsikoltott ery kiáltás: „Meghalt az Igazgató Úr!“ 

A megdöbbenés leírhatatlan volt. Az arcokról egyszerre eltűnt 
a.J u ó munka örömpírja. A mosolygó szemek elborultak s a 
gfjfy° gést, a csevegést, az élő beszéd zenéjét megrázó zokogás 
váltotta fel.

, . .Az első tavaszi nap reggelén gyászbuborult a siketnémák kapos- 
van intézete, mert elvesztette életének a lelkét, irányítóját, igazgató- 
ját. Keserű könnyekkel siratják a tanárai, akiknek páratlan mestere, 
mindig áldozatra kész segítőtársa, jóbarátja volt. Siratják őt siket
néma tanítványai, akiknek ő nyitotta meg szólásra ajkukat. Váratlan 
elmúlását gyászolja Kaposvár nemes városa, melynek nagyrabecsült 
polgára volt. Mélységes gyásza van áldott, jó hitvesének, akinek 
önfeláldozó, hűséges élettársa volt a megboldogult. De legnagyobb 
a vesztesége, gyásza a magyar siketnéma-oktatásügynek, amelyet 
egyik legérdemesebb munkásától fosztott meg a kegyetlen végzet
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Deschensky Ferenc nincs többé. Ügyünknek e buzgó apostola, 
egyik leglelkesebb bajnoka kidőlt sorainkból. — Oly nehéz lesz majd 
kitűnő egyéniségét, alapos szaktudását, mindig találó ítéleteit, talpra
esett felszólalásait nélkülöznünk. Mondanivalói mindig tartalmasak, 
tapasztalatokon alapulók, új gondolatokban gazdagok voltak s a 
tiszta meggyőződés erejével hatottak. Aki szakirányú fejtegetéseit, 
írásait olvasta, lebilincselő előadásait, mindig világos és logikus beszé
deit hallgatta, csakhamar meggyőződhetett arról, hogy kivételes tehet
ségű férfiúval áll szemben. Aki osztályában járt, munkáját figyelte, 
az a gyakorlati tanítás kápráztató mesterfogásainak legértékesebb 
kincseivel gazdagodott. Nagy művésze volt nehéz munkánknak. Bol
dog lehetett, aki munkaműhelyébe betekintést nyerhetett. Utolérhe
tetlen volt az a könnyed mód, ahogyan kis gyermekseregét vezette, 
oktatta, nevelte. Egy-egy beszédtanítási, vagy olvasmánytárgyalási 
órát nála végighallgatni, élményszámba ment.

De nemcsak a reábízott gyermekeket szerette és nemcsak ezek
nek a boldogulásáért, jólétéért küzdő t és fáradozott Deschensky 
Ferenc. Szerette, nagyon szerette és megbecsülte munkatársait és 
valamennyi tanártársát is. Egyesületünk életében állandóan részt vett 
és ott mindig a tanárság anyagi jóléte és erkölcsi megbecsültetése 
érdekében dolgozott. Mindenkor készségesen elismerte és méltányolta 
az oktatásügyünk terén szerzett érdemeket és őszintén tudott örülni 
kartársai mindennemű sikerének. Egyike volt azoknak, akik különös
képen is reá tudtak mutatni a múlt és jelen szakembereinek munkás
ságára, módszerfejlesztő jelentőségére.

Hogy oktatásügyünk intenzív fejlődését minél jobban szolgál
hassa, állandóan tanult, olvasott és kereste az érintkezést a külföldi 
szakemberekkel is. Nagyszabású külföldi tanulmányútra indul, ahon
nan értékes tapasztalatokkal gazdagon tér haza, hogy aztán itthon 
felhasználja, gyümölcsöztesse és közkinccsé tegye az ott látottakat. 
Külföldön biztosszemű megfigyelője a modern eljárásoknak és ered
ményeknek. De joggal és büszkeséggel állapította meg, hogy a mi 
eredményeink minden tekintetben vetélkednek a külföldiekével.

Deschensky Ferenc nemesen gondolkodó férfiú, jó ember volt. 
Oly sokszor éreztük kartársi szeretetének kedves melegét. Megértő, 
csupaszív-lelkülete csak barátokat szerzett neki. Ahol ő volt a vezető, 
az irányító, ott mindenkor kellemes kartársi élet uralkodott. Derült, 
bizakodó lelkűidének sugárzása átragadt környezetére is. Baráti körök
ben tisz'elték, szerették. Mindenütt értékelték kedves modorát, szel
lemes társalgási módját. Ünnepi, vagy alkalmi felszólalásai minden
kor a befejezett szépmű hatását keltették. Ahol megtelepedett, ott 
rövid időn belül felfigyeltek reá, észrevették rendkívüli tehetségét, 
csakhamar az elsők közé emelkedett és elhalmozták a megtisztelő, 
díszes tisztségek egész sorával.

Ez volt Deschensky Ferenc, akire büszkék vagyunk, büszkék 
lehetünk.

És most nézzük meg, hogy ez a szellemi értékekben oly gaz
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dag férfiú honnan, hogyan indult el az élet útjára s hol és mik vol
tak földi pályafutásának nevezetesebb állomásai

Nagy-Magyarország egyik legbájosabb vidékén, a Lajta-hegység 
lejtőin fekvő Felsőkismartonhegyen született, 1879 szept. 4-én. Szor
galmas, derék iparosszülőknek volt gyermeke. A munka szeretetét, 
a lelkiismeretes kötelességteljesítést már a szülői házban tanulta meg. 
Szüleit rajongásig szerette és meglett férfikorában is mindenkor az ő 
ő körükben töltötte szabadságának nagy részét.

A kismartoni áll. polg. isk. V. osztályának elvégzése után a 
modori áll. képzőbe került, ahol 1898-ban oklevelet szerzett. Ezzel 
az oklevéllel a kezében nagy ambícióval foglalja el az első állomás
helyét a sopronmegyei Németkeresztúr községben. Nagy buzgalom
mal nevelte, tanította a rábízott gyermeksereget. De szárnyaló lelkét 
ez a munkakör nem elégítette ki egészen. Szíve tele volt irgalommal, 
szeretettel. A kötelességteljesítésen túl jót is akart cselekedni. Olyan 
munkakörre vágyakozott, ahol, áldozatos lelke állandóan fényes és 
melegítő lánggal loboghatott. És ezt a neki legmegfelelőbb helyet és 
alkalmat a siketnémák váci kir. orsz. intézetében találta meg, ahol 
1899 nov. 1-től, mint a tanárképzőnek ösztöndíjas hallgatója telítette 
szomjúhozó lelkét a siketnéma-oktatás felettébb érdekes, értékes 
tudományával és teljes embert kívánó nehéz gyakorlatával. Itt, a 
nemes tradícióktól visszhangzó 100 éves intézet falai között talál iga
zán önmagára, itt olvad fel egész valója abban a munkában, ame
lyet mindezideig keresett, amelyet oly helyes megérzéssel, odaadás
sal és már kezdettől fogva is oly kiváló eredménnyel végzett.

Képességeit kartársai és felettes hatóságai is csakhamar fel
ismerték. Négyévi működés utón, 1904-ben már a siketnémák buda
pesti intézeténél találjuk Deschensky Ferencet, ahol az időközben 
odatelepített tanárképző hallgatóinak nagy hasznára váltak az ő 
felejthetetlen mintatanításai. Példás munkálkodása teljes elismerésre 
talál 1908-ban, amikor vezetőállásba kerül s a siketnémák ungvári 
intézetének igazgatásával bízzák meg. Egy évet töltött ennél az inté
zetnél. A felső hatóság a fejlődésnek induló pozsonyi intézetbe he
lyezi át. A kitüntető bizalmat azzal hálálja meg, hogy Pozsonyban 
a siketnéma-oktatásnak egyik legszebb hajlékának a felépítését szor
galmazza ás valósítja meg. „Méltán állíthatom, — írja az 1911 — 12-iki 
értesítőjében — hogy Pozsony városa minta-intézetet teremtett“. És 
valóban: „ . . . ennek a modern barokk stílben épült intézetnek a 
tervezője nemcsak az ész logikájával, hanem a szív meleg szerete- 
tével feküdt neki munkájának és a lelkét öntötte alkotásába“. — Oly 
büszke volt Deschensky erre az intézetre! És oly boldogan élte le 
ott a működésének talán legszebb éveit.

Es amikor végre megnyugodhatott volna, amikor azt hitte, hogy 
abban a kifogástalan, minden igénynek megfelelő palotában most 
már zavartalanul élhet nemes hivatásának, . . . jött a világháború, 
az összeomlás, Pozsony megszállása és a kiutasítás abból az otthon
ból, amelyet mindörökre a magunkénak tartottunk. Deschensky erős 
lélekkel fogadta e sorscsapásokat. Némán tűrte a megalázásokat.
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Fájó szívvel hagyta ott azt az alkotását, amelyre olyan büszke volt. 
Az akkor férfiasán elfojtott zokogás, a szive mélyén dúló háborgás 
azonban mégis előtört. 1921-ben, a Cházár András emlékünnepélyen 
tartott beszédébe öntötte a szíve-lelke minden keserűsűgét és fájdal
mát. De akkor is erős, bizakodó maradt a hite. Mérhetetlen nyomo
rúságunk közepette is a Parnasszusra irányítja tekintetünket és leg- 
legnagyobb kétségbeesésünk éjjelén is a szeretet evangéliumát hir
deti. „Iparkodjunk továbbra is dolgozni, a haza javára!“ — mon
dotta akkor.

És ment dolgozni,. Ment Budapestre, osztályt vezetni. Azután 
elment Kaposvárra, szervezni, vezetni, igazgatni. Ott és mindenütt a 
munkában keresett és talált vigaszt és megnyugvást. Kaposvárott is 
nagy, maradandó és nevét mindig hirdető emléket állított: meg
nagyobbította az intézet épületét s tágas, napos játszóteret létesített 
siketnémáinak.

És ott, a mindig vidám gyermeksereg játszótere mellett volt szépen 
gondozott virágos kertje, legkedvesebb tartózkodási helye. Még már
cius 21 délutánján is ott látták mosolygó arccal. Azon az enyhe dél
utánon is ébredező kertjét gondozta, fakadó virágait figyelte és a 
tavaszt várta Deschensky Ferenc. A tavaszt várta . . .  a tavaszról 
csevegtek a kis csillogószemű tanítványai i s . . .  És másnap üres 
volt a kert. Március 22-éii a kegyetlen végzet hideg lehelete letarolta 
a kaposvári intézet nyíló reménységét és a magyar siketnéma-okatás- 
ügy embereinek örömét.

Mélységesen megrendülve búcsúzunk Tőled, felejthetetlen jó 
Deschensky Ferenc 1 A Mindenható jutalmazzon meg mindazért a 
sok jóért, amit a legszegényebbekért cselekedtél és mindazon érté
kekért, amiket nekünk hagytál örökül!

R ad n óti G yörgy.
1885—1935.
í r t a :  G y ö rg y íy  Á k o s

A gyógypedagógiai oktatásügy gárdájának „Cházár András“ 
százada ismét elveszített egy értékes harcost. Harcost, aki a harc
vonal első soraiban küzdött s tört utat a mögötte állóknak. Mert 
harc a siketnéma-intézeti tanár élete. Ölő, emésztő, de egyben ter
mékeny harc. Szíve, lelke, tudása s lankadást nem ismerő előre 
törése teszi termékennyé azt a nagy küzdelmet, mit a néma ajkak 
megszólaltatásáért s a siket lelkek hallóvá tételéért folytat. Már pe
dig Radnóti György igazgató-tanár ilyen munkát végzett pályájának 
kezdetétől az utolsó tanítási órájáig. Ha valaki lélekkel rajongoti a 
siketnémáért: Radnóti György volt a z ! Ha valaki minden tudósát, 
erejét a siketnémák emberré tevésére áldozta: Radnóti György volt
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a z ! S ha valaki mindezt kifelé a legnagyobb szerénységgel, szinte 
hangtalanul tette: Radnóti György volt az! S azok miatt a nagy 
szellemi, lelki értékek miatt tanulságos, példaadó az ő élete s fog 
élni emléke azok között, akik őt ismerték, szerették s megbecsülték.

Radnóti (Rieger) György 1906 szeptemberében jött, az akkor még 
két éves, gyógypedagógiai tanfolyamra. Kezdettől fogva a siketnémák 
iránt érzett különös vonzódást s szinte boldog örömmel foglalkozott 
az előadás vagy hospitálási órák szünetében a budapesti áll. siket- 
néma-intézet folyosóján vagy udvarán a siketnéma növendékekkel. 
A tanfolyam elvégzése után a jolsvai siketnéma-intézethez küldte 
felettes hatóságunk. Itt tanárkodott nagy buzgósággal és lett az inté
zet igazgatójává is. A megszállás után menekülnie kellett és szülő 
vármegyéje székhelyén, a kaposvári intézetben kapott tanári beosz
tást. Elsőrendű pedagógus, kiváló szakértelmű tanár, növendékeinek 
mindenkor és mindenben szerető szívű atyja volt. Kisportolt, erős 
szervezete azonban nem tudott megbirkózni a kórral, mely a Kapos
váron , járványszerűen fellépett spanyol náthalázzal támadta meg. 
Egy hónapi szenvedés után nemes szíve megszűnt dobogni. A drága, 
jó barát 1935. április hó 11-én örökre lehunyta szemét. Temetése 
nagy részvét mellett április 13-án történt meg. Sírjánál Bács László 
tanár mondott emlékbeszédet, mely után az édes anyaföldnek adták 
át porló hamvait. A kaposvári siketnéma-intézetnek zarándok helyévé 
lett e hant, mely fölött a kiváló igazgató-tanár szelleme lebeg soha 
el nem múló szeretetével.

*
Drága, jó Barátom! 1906. szeptemberében a vakok budapesti kir. 

orsz, intézetének II. emeleti 65. számú szobájában, mint gyógyped. 
hallgató társat pályánkra érkezésedkor én fogadtalak az első öröm
teli üdvözlő szóval. Istenben boldogult Mayer András tanfolyam és 
szobatársunknak szintén én modtam az első fogadó, baráti szót. 
Isten rendeléséből én búcsúztattam őt is e lap hasábjain három 
évvel ezelőtt. Most ismét az én szomorú szívesbús feladatom, hogy 
távozásodkor Neked is én mondjam az utolsó búcsúszót e földi 
életben, aki először üdvözöltelek Tégedet. Isten Veled! Nyugodj 
békében ! A viszontlátásig!

Dr. Bárczi Gusztáv munkássága: Nevezett kartársunk „Beszedne- 
veléstani jegyzetek“ címen igen terjedelmes és az ő módszerével kapcsola
tosan igen tájékoztató és tartalmas munkát adott ki. A munka egyelőre 
gépírással sokszorosítva jelent meg. Mindenképpen ajánljuk azt az intézetek 
figyelmébe. Kívánatos volna ennek beszerzése, mert abból lényegében is
merjük meg Dr Bárczi-féle új módszer elméleti elgondolását és gyakorlati 
használhatóságát. A kérdéses munka a szerzőnél rendelhető meg. (sk)

Házasság. Weszelouszky Lajos gyógypedagógiai tanár Kisújszálláson 
oltárhoz vezette Rapcsányi Zoltán állampénztári tanácsos leányát Gizellát. 
Gratulálunk!.
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Kolossváry Mihály váci nagyprépost a gyógypedagógiai ok
tatásügyért. A felsőház közoktatásügyi bizottsága május 14-én tár
gyalta kultuszminiszterünknek a magyar közoktatásügy igazgatás 
sának átszervezéséről szóló törvényjavaslatát, amelyet általánosan 
mint a magyar törvényhozás nagy alkotásai közé sorozandó refor
mot ítélnek meg. A törvényjavaslat előbb említett bizottsági tárgya
lásánál Kolossváry Mihály, a váci székeskáptalan nagyprépostja is 
felszólalt, s a Nemzeti Újság május 15-i számának tudósítása sze
rint a következőket mondotta:

„Kolossváry Mihály nagy elismeréssel nyilatkozik a javaslatról, 
amelyről azt állítja, hogy az utolsó évtizedek legkitűnőbben készült 
törvényjavaslatai közé tartozik. Közoktatás szempontjából örvendetes 
eseménynek tartja, hogy eddig a kereskedelmi miniszter alá tartozó 
szakiskolák most már kizárólag a kultuszminiszter hatásköre alá 
fognak tartozni. Részletesen foglalkozik a fegyelmi eljárásról szóló 
fejezettel. Az 1907. évi XXVII. t.-c.-nek idevonatkozó rendelkezéseit, 
illetve ezek további fenntartását nem tartja szerencsésnek. Figyel
m ébe ajánlja a  miniszternek a gyógypedagógiai intézetek és a ta
nulmányi felügyelet egysége érdekében kívánatosnak tartja egy ta
nulmányi felügyelőre bízni a  siketnéma intézetek felügyeletét az  
egész országban. Foglalkozik végül az ipariskolákkal, sürgeti a fő
hivatásos oktatók képzését és a műhelyi demonstrációs oktatásnak 
az egész vonalon megvalósítását. A javaslatot elfogadja“.

Értesülésünk szerint, amikor Kolossváry  váci nagyprépost úr a 
gyógypedagógiai intézetek külföldi jóhíréről szólott, Jankovich A la
dár v. kultuszminiszter és Balogh Jen ő  ny. igazságügy miniszter úr 
élénken helyeseltek, Hómann Bálint dr. közoktatásügyi miniszter úr 
pedig azt válaszolta, hogy a gyógvpedagógiai intézeteket is be kel! 
osztania a tanügyi igazgatás végett a 8 tankerületbe, nehogy az új 
törvényen rést üssünk, azonban az intézmények tanulmányi felügye
leténél az intézetek szakszerűségére s a siketné na-intézetek egysé
ges felülbírálatára tekintettel lesz a tanügyi kormányzat.

Tanáravató díszülés. A M. Kir. Állami Gyógypedagógiai Ta
nárképző hőiskola Tanárvizsgáló Bizottsága június hó 8-án délelőtt 
fél 11 órai kezdettel a Vakok József Nádor Királyi Országos Inté
zete dísztermében tartotta nyilvános tanáravató dís?ülését.

A díszülést Greszler Jen ő  ny. miniszteri osztályfőnök, a Tanár
vizsgáló Bizottság elnöke nyitotta meg és bejelentette, hogy Bojtay 
Béla, Fehér Sándor, Flaris Malvin. Hanyvári Pál, Irsay Klára, Ki
rály Endre, Knisz Ilona, Lévay Adrienné, Léhmann László, Mitter- 
m ayer Magda, Nagy Sarolta, Quitt Magda, Seper Jenő, Szabó László, 
Tóbik Éva, Váradi Szilvia és Wallrabenstein Frigyes rendes hall
gatók, valamint Murányi Mária magánhallgató tanulmányi kötelezett
ségeiknek mindenben eleget tettek, tanárrá avatásuk ellen semmi
féle gátló ok fel nem merült, éppen ezért a Tanárvizsgáló Bizottság
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határozata értelmében felkérte Dr. Tóth Zoltán igazgatót, hogy az 
avatandó tanárjelöltektől a hivatásbeli fogadalmat vegye ki.

A fogadalom letétele után Greszler Jenő  elnök a nevezetteket 
gyógypedagógiai tanárokká avatta.

Dr. Tóth Zoltán lendületes szavakkal kitartó munkára buzdí
totta az új tanárokat, rámutatott azokra a feladatokra, melyeket a 
gyógypedagógiai tanárnak meg kell oldania Felhívta az új tanárok 
figyelmét, hogy sok nehézséggel kell megküzdeniök, de a lelkes ügy
szeretettől vezérelt komoly kötelességtudás mindenkor jótékonyan 
fogja éreztetni hatását.

Az új tanárok nevében Wallrabenstein Frigyes mondott kö
szönetét a Főiskola tanári karának mindenkor tanúsított jóindulatá
ért és kérte, hogy értékes tanácsaikkal a jövőben is legyenek se
gítségükre.

A díszülés keretében a Főiskola ifjúságának énekkara, vala
mint á vakok Horrieros énekkara énekszámokat adott elő, Takács 
Irén hallgató pedig szavalatával gyönyörködtette a nagyszámban 

,egybegyűlt előkelő közönséget. (T.)
Halálozás. Paul Preauer berlini gyáros, aki a berlini nagyothalló 

ügyének egyik apostola és mecénása volt, Budapesten f. évi június 14-én 
hirtelen elhalt. Budapest gyógyfürdőit kereste fel és itt érte őt váratlanul a 
halál. Itteni eltemetéséről Schorsch Ernő nyugalmazott berlini-siketnéma- 
igazgató gondoskodott. Az elhalt temetésén Schorschon kívül résztvettek 
Klug Péter, Istenes Károly, Simon József, Vida Lajos és Magyar László 
kartársak. A megboldogultat a siketnéma tanárok közül többen ismerték. 
Nevezetesen ő is résztvett a váci intézet 125-éves jubileumán. Nyugodjék 
békében ! (sk)

Deschensky Ferenc igazgató temetése. Tragikus hirtelenség
gel elhunyt, szeretett igazgatónkat, Deschensky Ferencet március 
24-én kisértük el utolsó földi útjára. Egész Kaposvár város lakos
sága velünk érzett mély fájdalmunkban. A város ravatalozójának 
hatalmas kupolacsarnokában kezdődött a gyászszertartás, ahonnan 
sok százan kiszoru tak a temetésen megjelent barátai, hívei és tisz
telői közül. A kupolacsarnokban a kaposvári tantestület nevében 
Bács László kartársunk vett búcsút megboldogult igazgatónktól. Me
leg érzésektől áthatott gondolatai híven tolmácsolták mélységes fáj
dalmunkat. Sírja előtt Simon József h. szakfelügyelő búcsúztatta el, 
lelkünket megnyugtató, gondolatokban gazdag és a Mindenható tit
kait és akaratát megértő mélységesen szép gyászbeszéddel tolmá
csolva az Orsz. Szakfelügyelőség és a Siketnémák és Vakok Tanárai 
Orsz. Egyesülete őszinte együttérzését. Végezetül Wayán Ferenc soproni 
kartárs vett búcsút volt pozsonyi direktorától. Izzó hazaszeretettől 
hevített lelke, elvitte tőlünk igazgatónkat az ősi koronázó városba, 
hogy lelkét oda állítsa szent ügyünk templomába őrként, mely mind
addig küzd és vigyáz, mig a magyar feltámadást kérő, váró és ér
demlő népünk vissza nem térhet a dicső ősök nagymultú városába. 
A siketnémák budapesti áll. intézete nevében Istenes Károly igaz-
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gató vett részt a temetésen s enyhítette fájdalmunkat megjelenésé
vel. Ezúton mond köszönetét tantestületünk minden kartársunknak, 
akik a hozzánk eljuttatott részvétükkel megosztották azt a fájdalmu
kat, amit nekünk és egész oktatásügyünknek Deschensky Ferenc 
elhalálozása jelentett. (Duráczky József.)

Simon József lett az új szakfelügyelő. A vallás- és közokt. 
miniszter úr 3761/1935. eln. számú rendeletével — addig is, amíg 
a tanügyi közigazgatásról szoló rendelet életbelép — orsz. szakfe
lügyelőség vezetésével Simon József eddigi helyettes szakfelügyelőt 
bízta meg. Nagy megnyugvással és őszinte örömmel értesültünk a 
nm. miniszter úrnak erről az intézkedéséről s szeretettel üdvözöljük 
az orsz. szakfelügyelőség élén Simon Józsefet, kinek nagy szaktu
dása, páratlan ügyszeretete, kiváló adminisztratív képessége feltétlen 
tárgyilagossá és mindig megnyilatkozó jóindulata a legnagyobb biz
tosíték arra, hogy a beállott személyi változás semmiben sem fogja 
káros hatását éreztetni s intézményeink továbbfejlesztése és irányí
tása a legjobb kezekben lesz. A miniszter úr bizalmának e meg
nyilvánulásában az ő eddigi értékes alkotó munkásságának az elis
merését látjuk s szivünkből kívánjuk, hogy most már az ügyek élén 
állva, további sikeres és ügyfejlesztő munkásságával tetőzze be a 
már eddig is annyira értékes és eredményes működését.

Közöljük egyben, hogy a tanügyi közigazgatásról szóló törvény 
rendelkezései szerint a miniszter úr a siketnéma-intézetek tanulmá
nyi felügyeletével Istenes Károly, a vakintézetek felügyeletével Voll- 
mann János  és a szellemileg fogyatékosok intézeteinek felügyele
tével Szabó Károly igazgatókat bízta meg. E tisztségükben szintén 
melegen üdvözöljük említett kartársainkat s annak a reményünknek 
adunk kifejezést, hogy a szakfelügyeletnek e rég óhajtott megoldása 
az ügy fejlődésére áldásos lesz.

Kitüntetés. A T. E. Sz. orsz, elnöksége László Géza soproni tanárt, 
kér. főtitkárt, a Nemzeti Munka Érdem kérész tjével tüntette ki a Soproni 
Munkahét megszervezése körüli érdemeiért, A kitüntetettnek v. Szepessy Ala
dár ny. altábornagy, kér. elnök, a T. E. Sz. választmányi ülésén adta át 
ünnepélyes külsőségek között az Érdemkeresztet.

A gyógypedagógiai intézetek szaktanácsa f. évi május hó 14- 
én és folytatólag 29-én ülést tartott. Az ülésen az elnöki tisztet dr. 
Szily Kálmán  elnök akadályoztatása miatt dr. Bernáth Géza h. el
nök elnökölt s az elnöki tanács tagjain kívül részvett azon dr. Dam- 
janovics Lajos osztálytanácsos és dr. Emődy István min. fogalma
zó úr is. Az ülés tágyai voltak :

I. Miniszteri rendeletek.
1. 44475/1935. V. 2. sz. m. r., a január hó 12-en tartott ülés 

jegyzőkönyve tartalmának jóváhagyó tudomásul vételéről.
2. 43603/1935. V. 2. sz. m. r., a teljes ülés összehívása tárgyá

ban.
' 3. 44038/1935. V. 2. sz. m. r., az orvosi véleményürlapok ki- 

nyomatása tárgyában.
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4. 45150/1935. V. 2. sz. m. r., a siketnéma fiuk váci fogl. inté
zetének átszervezése tárgyában,

sz- m- r- a siketnéma fiuk váci fogl. inté
zete szővőüzemének bérszerződése tárgyában.

6. 53129/1935. V. 2. sz. m. r., a budapesti áll. gyógyped. inté- 
tézet továbbképző tagozatának szabályzata és tanterve tárgyában.

E- E A gyógypedagógiai intézeteknek átszervezése a tanügyi 
igazgatásról szóló törvényjavaslat szellemében.

2. A gyógypedagógiai tanárképző főiskolára felvett érettségizett 
hallgatók pedagógiai előkészítése.

3. A m. kir. gyógytani és kórtani laboratórium jelentése és mun- 
kaprogrammja.

4. A siketnémák budapesti m. kir. áll. intézete szakorvosának 
je entése és munkaprogrammja. Előterjesztés a tanári továbbképző tan
folyam létesítésére, (dr. Bárczi féle módszer megismertetése.)

5. A vakok József Nádor kir. orsz. intézete fülorvosának jelen
tése.

6 A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet szakorvosá
nak jelentése és munkaprogrammja.

7'- A biz<?ttság jelentése dr. Schnell Jánosnak a budapesti 
áll. gyógypedagógiai nevelő-intézetben folytatott vizsgálatok ellen fel
merült észrevételekre vonatkozó viszonválasza tárgyában.

Előterjesztés a gyógypedagógiai intézetek rajz-és kézimunka 
kiállításának tárgyában.

9. Előterjesztés a növendékek létszámának megállapítása tár
gyában.

10. Haberstroh József lemondása a III. bizottságban viselt tag
ságáról.

III. Esetleges indítványok.
Orsz. gyógypedagógiai kongresszus Ez év őszén lesz Buda

pesten a IV. gyógypedagógiai kongresszus, amely a fogyatékosok 
házasságának kérdését veszi vizsgálat alá.

Névmagyarosítás. Weninger Berta soproni tanárnő nevét bel
ügyminiszteri engedéllyel „Fertőszegi“-re változtatta.

„Vattyai -ra változtatta nevét belügyminiszteri engedéllyel Vat- 
ter Ferenc kartársunk, a siketnémák váci fiúfoglalkoztató intézete 
igazgatója.

Tanulmányi kirándulást tettek főiskolánk III. éves hallgatói 
folyó évi június hó 11 — 16 között Schreiner Ferenc tanár vezetése 
és irányítása mellett. Gyulán, Szegeden és Cegléden tanulmányozták 
a gyógypedagógiai intézményeket. Mindenütt szívesen látott vendé
gek voltak, sok szépet és jövendő pályájukon haszonnal járót láttak.

Sp.
Tanárjelöltjeink olasz nyelvvizsgája. Tanárképzőnk negyedéves 

hallgatói április hó 5.-én a Berlitz nyelviskolában vizsgáztak az olasz 
nyelvből. A tanárképző fennállása óta ez az első eset, Hogy kötelező 
modem nyelvnek a hallgatók az olasz nyelvet választották. ' Örvendetes
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módon, kivéíe! nélkül. A hallgatóinkat az olaszmagyar testvériség vezette 
ebben az elhatározásban, továbbá az a törekvés, hogy egy olasz tanulmány
úba! igyekeznek az olasz gyógypedagógiai kapcsolatokat megteremteni és 
azt a jövőben kimélyíteni.

A vizsgán az Olasz Kir. Követség részéről Olaszország képviseleté
ben megjelent Paulo Galabro perugiai egy. tanár, Dr. Tóth Zoltán főisko
lai igazgató, elnök, Füzesi Árpád főiskolai előadó-tanár és még számosán. 
A vizsga végeztével Paulo Calabro proffessor olasz nyelven fejezte ki 
elismerését a szép eredmény fölött. Füzesi Árpád tanár olasz beszéddel 
köszöntötte az olasz kurzus kiváló tanárát Eugenio Riciolí proffessort, aki
nek lelkes munkája és szakszerű vezetése tette lehetővé, hogy a hallgatók 
ily szép eredményről tettek tanulságot. A hallgatók nevében Knisz Ilona 
tanárjelölt nyújtotta át Ricioli piefesszornak a hallgatók kedves megemléke
zését, egy mindnyájok általai aláírt igen szép kivitelű, bekeretezett dísz- 
ökmányt.

Az olasz nyelvi vizsgálat a Berlitz nyelviskola délszaki növényekkel 
gazdagon díszített dísztermében, az olasz magyar barátság méltatásával ért 
végett.

Olaszországi tanulmányút. A Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskolának volt IV. éves tanárjelöltjei, számszerint 18-an, H erodek  
Károly és Füzesi Árpád előadó tanárok vezetése alatt június hó 
10-én, a reggeli gyorsvonattal indultak el olaszországi tanulmány- 
útjukra.

A 23 napra tervezett tanulmányutat elsősorban is az olasz ki
rályi követség előzékenységének és közbenjárásának köszönhetik 
tanárjelöltjeink, mivel az olasz kormány a tanulmányút egész ideje 
alatt vendégeiül tekinti a résztvevőket, sőt külön autóbuszt is telje
sen díjtalanul biztosított részükre, hogy Olaszország szépségeit mi
nél inkább megismerjék. A tanulmányút keretében felkeresik a tri
eszti, velencei, páduai, firenzei, bolognai, milánói, nápolyi és római 
gyógypedagógiai intézményeket és mindenütt megnézik a városok 
nevezetességeit is. Mint értesültünk, Mussolini olasz miniszterelnök 
kihallgatáson fogadja a tanulmányút résztvevőit, mely alkalommal 
köszönetét mondanak hallgatóink azért a megtisztelő kitüntetésért, 
mellyel Mussolini a tanulmányút tervének megvalósulását elősegítette.

Ez a tanulmányút hivatott lesz az olasz—magyar kulturális 
kapcsolatot a gyógyító nevelés területén is megteremteni és remél
jük, hogy ott szerzett tapasztalataikat itthon értékesen felhasznál
hatják. (T.)

Leleplezték Deschensky Ferenc igazgató és Radnóti György 
tanár arcképeit. A siketnémák kaposvári intézete tanári testületé 
június hó 15-én bensőséges emlékünnepély keretében leplezte le 
a hirtelen elhúnyt igazgatójának és hasonlóképpen érdemekben 
gazdag tanártársának Deschensky Ferencnek és Radnóti Györgynek 
megnagyított arcképeit. A leleplezési ünnepélyen először Hámory 
L. A ladár igazgató szólt a tanári testület tagjaihoz és a növendé
kekhez, majd a növendékek hódoltak felejthetetlen mesterük emléke
zetének. Végezetül Deschensky Nándor szólt kegyeletes szavak
kal a növendégsereghez.



Változás a debreceni sikefnéma-iníézet vezetésében. A
debreceni siketnéma-intézetnek élére — nyugalomba vonult volt igaz
gatója M a r W s  Árpád  helyébe — közoktatásügyi kormányzatunk 
ló th  Á rpád  debreceni siketnéma-intézeti tanárt állította ideiglenes 
igazgatói minőségben. Kartársi szeretettel köszöntjük az érdemeslérfiút 
új tisztében és kívánjuk őszinte szívvel, hogy munkásságát a debre
ceni intézet, az oktatásügy javára a legszebb siker jellemezze.

A kaposvári siketnéma-intézeí új igazgatója. A nm. V. K
M. úr a siKetnémák kaposvári intézetének elárvult igazgatói székébe 
tiám ory L. A ladár kaposvári-intézeti tanárt nevezte ki. A kineve
zés mind a tanári testületben, mint pedig Kaposvár város társa
dalmában osztatlan megelégedést, igazi örömet keltett. Munkában 
gazdag élet nyerte el jutalmát e kinevezéssel, szerény, mindig jóaka- 
ratú vezető harcossal lett gazdagabb oktatásügyünk, istennek bőséges 
áldását kívánjuk Hámory L. Aladár működésére!

o HÉreík a varko,k viíágából. Vakok napja volt május hó 9.-én sipeki 
i n 2 s Pelál}é  es ro-oinyi Tihamémé úrhölgyekkel az élén, nyolcvan úrhölgy 
lelkes buzgósóga mellett, s az eredmény felülmúlván a múlt évit 13000 
pengőt tett ki.

Bocskai Imre, intézetünk volt növendéke; — jelenleg pedig Thóman ta
nítványa a zeneakadémián — május hó 18.-án az akadémia mesteriskolá
jának hangversenye kereteben nagy tetszést és elismerést aratott saját szer
zeményű három tételes szonátájával.

Keinél Imre és Csernai János, a vakok József Nádor Kir.- Orsz. inté
zetének most kilépett növedékei folyó hó 21.-én jeles eredménnyel kántori 
vizsgát tettek az esztergomi rom. kath. tanítóképzőben.

■ A német hadivakok száma körülbelül 3000, akik mindannyian egye
sületbe tömörülve küzdenek közös érdekeikért. '

. A vakok eszperantó nyelven tartandó nemzetközi kongresszusa au
gusztus hó 3.-án Rómába lesz megtartva.

A Homeros-énekkar esztergomi hangversenye. A Vakok 
Homeros énekkara folyó évi május hó 5-én Esztergomban hang
versenyt rendezett. A kitűnő énekkar Schnitzl Gusztáv igazgató ve
zetése alatt magas színvonalú teljesítményt ért el és a nagyszám- 
oan megjelent hallgatóság lelkes tetszéssel jutalmazta a kar művé
szetét. Esztergomban ugyanaznap az énekkar a tanulóifjúság szá
mára is hangversenyezett. pp)

A fonetika mívelése. Istenes Károly igazgató kartársunk, mint főis- 
koíankon  ̂a fonetikának is tanára, a most lezárt tanév tartalma alatt a 
kővetkező kérdésekben végzett tanulmányokat:

a) A magyar beszéd asszimilációs vonatkozásai. (8 tábla) Erről elő
adást is tartott a Magyar Fonetikai Társaságban.

\ ^  magyar beszédhangok képzésmódjénak rendszere. (8 tábla) 
c) A magyar beszédhangok táblázatos kimutatása. (2 tábla)
Az itt említett fonetikai tanulmányai vagy önnállóan, vagy pedig 

lapunkban lógnak majd megjelenni. A táblázatot Horváth Lajos, a siketné- 
mák budapesti m. kir. áll. intézetének nevelő-tanára készítette el. Olyan
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természetűek ezek, hogy kívánatos volna azoknak intézeteink részére való 
beszerzése. Istenes Károly, mint szerző felhatalmazást adott Horváth L ajos  
nevelő-tanárnak arra, hogy a fent említett táblázatokat az egyes intézetek 
részére elkészíthesse. Ez ügyben tehát az érdeklődő intézetek forduljanak 
közvetlenül Horváth Lajos  tanártársunkhoz, (sk)

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület közgyűlése. A Vakokat 
Gyámolító Országos Egyesülete ez évi közgyűlését június hó 16.-án déle
lőtt fél 11 órai kezdettel tartotta az egyesület dísztermében.

A közgyűlést dr. sipeki Balázs Béla  ny. főispán, ügyvezető elnök 
nyitotta meg. Üdvözölte a m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium 
képviseletében megjelent dr. Damjanovich Lajos min. osztálytanácsost és 
Szatter Ferenc számvevőségi főtanácsost, a székesfőváros képviseletében 
megjelent Déry Sándor főigazgatót, valamint a nagyszámban megjelent egye
sületi tagokat és érdeklődő vedégeket.

Az elnök lelkes szavú megnyitója után Hikkel István gondnok ismer
tette az 1933—34 évi zárószámadásokat és a számvizsgáló bizottság jelen
tését, melyet a közgyűlés tudomásul vett és a felmentvényt megadta. Braun 
Ruben, a Vakok Társaskörének elnöke köszönetét mondott az egyesület ve
zetőségének azért az áldozatkészségéért, mellyel az intézeten kívül élő va- 
kakokat az egyész éven át támogatta és megélhetésüket elősegítette.

Dr. Tóth Zoltán igazgató az 1935—36. évi költségvetés-tervezetet ter
jesztette elő, ismertette az egyes tételeket és rámutatott azokra a feladatokra, 
melyeket az egyesületnek meg kell oldania. A közgyűlés a költségvetést 
elfogadta.

Dr. Tegyey Jenő  titkár ismertette a választmányi tagok megválasztá
sára vonatkozó javaslatot, melyet a közgyűlés jóváhagyott.

Az elnök zárószavai után a közgyűlés véget ért.
A közgyűlés befejezése után az egyesület megtartotta tanévzéró nyil

vános ünnepélyét, melyek keretében a Homeros-énekkar magas művészi 
felkészültséggel több számot adott elő Schnitzl Gusztáv igazgató vezetése 
alatt. Schnitzl Gusztáv igazgató beszédében elimerését fejezte ki az inter
nátusbán felkaroltak és Vakok Ipariskolája növendékeinek példás magavi
seleté és szorgalma felett és felolvasta azok névsorát, kiket az egyesület kü
lön pénz-jutalmazásban kiván részesíteni.

Kiejtéstani táblázatok: Ehling Jakab  budapesti kartársunk, hogy 
beszédtanításunk egyik legfontosabb része, a kiejtés állandóan és tervsze
rűen gondoztassák, három részből álló kiejtéstani táblázatot állított össze 
Azokat és azoknak használati módját egy arra kijelölt módszeres értekez
leten mutatta be. Kívánatosnak tartanánk, hogy nevezett kartársunk erről 
a kérdésről tanulmányt készítene és közölné azt szaklapunkban hozzászó
lás céljából annál is inkább, mivel beszédtanításunknak ez a része igen
igen sok tevékenykedést kíván. Ezeket a táblákat Ehling adatai alapján 
Horényi János, a siketnémák budapesti m. kir. áll. intézetének nevelő-taná
ra rajzolta meg. (sk.)

Számtani példatár a siketnémák számára. A váci kir. orsz. siketné- 
ma-intézet tanári testületé legutóbbi módszeres értekezletén számtani pél
datárt vitatott meg, amelynek szerzője Bartalos Sándor, aki azt a siketnéma- 
intézetek II—VIII. osztályai részére állította össze. A módszeres tanácskozás 
észrevételei figyelembevételével Bartalos Sándor átdolgozza munkáját s az 
intézet tankönyvpótló jegyzetként házilag sokszorosítja s a jövő évben hasz
nálatba veszi. A munka kiindulója az osztályonkint összegyüjtendő szám
tani példáknak és számtani feladványoknak.
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É v v ég i é r te s í tő k e t ! 
x. v. z.

Az asztalomon gyülekeznek az évvégi iskolai értesítők. Itt van pl. 
egy polgári leányiskolái. A legfelül van. Most érkezett. Megnézem, átnézem 
ezt is. Pedig semmi közöm hozzá. Se fiam, sem leányom nem járt ebbe 
sem. Csupa „idegen“ magyar leányka volt növendéke és azért mégis oly 
érdeklődéssel nézem, olvasom minden lapját, mintha minden osztályban 
legalább is egy édes gyermekem ült, tanult, nevelődött volna. Megnézem 
az érdemjegyeket mindenütt és ahol sok a jeles, az örömöm nagy. Olyan 
értesítőm is van, amelyik más városból jött. Nem tudom miért küldték. 
Talán azért, hogy örüljek. Talán tudják, hogy minden értesítőt átnézek 
érdeklődéssel. Átolvasom mind első lapjától az utolsó lapjáig s próbálom 
magam elé képzelni az iskolát, amelyről szól. Külső belső képét, az életet, 
a szellemet, ami különös sajátossága. Az értésítő külső képéből következ
tetek a belső életre. Lehet, hogy néha tévedek. De azt hiszem csak néha. 
Az értesítő szavaiból, anyagából, tartalmából következtetni lehet az iskolá
ban folyó munkára. Azért is szeretem az értesítőket nézegetni. Olvasgatom 
az idegen, az ismeretlen iskolák értesítőit és igen sokat tanulok belőlük. 
Nemcsak értesítőt szerkeszteni, hanem újat, amit iskolánkban érvényesít
hetek. Nagyon sokat lehet tanulni az értesítőkből, azért örülök nekik.

Sok értesítő jön. Csak egy nem akar jönni. Nem jön a miénk. Nem 
jön abból az intézetből, amelyikben magam is nevelek, tanítok, pedig azt 
nézegetném igazi nagy örömmel és hasonlítanám össze másik értesítőkkel 
és igyekeznék tanulni a másokéból. De sajnos nem lehet. A siketnéma- 
intézeteknek már réges-régen nincs értesítőjük. Hiányzik is az a tanároknak, 
a növendékeknek egyaránt. Vagy talán ez utóbbiaknak már nem is hiány
zik. Nem is tudják sokan, hogy mi fán termett. Sohse láttak olyat. Talán 
a családban látnak majd a kis testvérnél. S akkor mondják, vagy gondol
ják, de jó volna nekünk is. ilyen.

Hát miért is nincs ? Örökre így lesz ez, hogy nem lesz az intézeteink
nek értesítője? Szép szép az az együttes jelentés, de már elég volt belőle. 
Annyira elég volt, hogy már megelégelték egészen mások is, mert már meg 
sem jelenik. Most lesz a hír szerint egy ötévet egybefoglaló. Helyes, öröm
mel várjuk. Még jobban örülnénk azonban annak, hogyha újra az intézetek 
adhatnának ki maguk, külön-külőn, egyéni ízzel, sajátos zamattal. E téren, 
ezen keresztül is megindulna a nemes verseny, ami az intézeteinknek 
csupán javára válnék. Sokat tanulhatnánk belőlük s fűzné, fonná a növen
déket és tanárt az iskolához s mind őket egybe-egybe, a sok családot a 
nagy magyar együliesbe. Nagyon jó, hasznos dolog az intézeti értesítő. Ha 
pénzbe is kerül, megéri. Adják vissza az intézeteknek a régi jogot, s adja
nak ki értesítőt, hogy meglegyen a régi örömünk és ezeken keresztül is 
örökítsük meg a tisztes jelent, munkáljuk a magyar jövőt 1

Egyesületünk elnöke Hóman miniszternél. Hóman Bálint 
dr. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltósága június 
hó 22-én Sopronban időzvén, ez alkalommal kihallgatáson fogadta 
egyesületünk elnökét, Völker József igazgatót. Elnökünk teljes rész
letességgel vázolta azokat az aggodalmakat, amelyek a tanügyi 
igazgatásról szóló törvény kapcsán a siketnémák és vakok tanárait 
eltöltik s kérte a nm. miniszter urat, hogy a kiadandó végrehajtási 
utasításban legyen figyelemmel intézeteink különleges érdekeire. 
Őnagyméltósága nagy érdeklődéssel kísérte elnökünk fejtegetéseit 
és meglepő nagy tájékozottságról, valamint a legteljesebb jóindu-
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iáiról tanúskodó válaszában kijelentette, hogy minden körülmények 
között fenn kívánja tartani az egységes irányítást és gondoskodni 
kíván az ágazatonként való tanulmányi felügyeletről is. Úgy véljük, 
hogy egyesületünk minden tagja őszinté örömmel és nagy meg
nyugvással veszi tudomásul ezt a híradást. A nm. miniszter úrnak 
jóindulatú szándékáról hálásan veszünk tudomást, de elnökünknek 
is őszintén köszönjük, hogy elhatározott lépésével nagyban hozzá
járult aggodalmaink eloszlatásához.

Süakoktatásajík ism ertetése.
istenes Károly a siketnémák budapesti áll. intézetének igazgatója már

cius 24-én „Siketségből származó némaság“ címen előadást tartott a siket- 
néma oktatásról az Orsz. Központi Kát. Legényegylet Szál. Szt. Ferenc siket
néma csoportja kultúrestjén.

Szentgyörgyi Gusztáv a sikeínémék váci. kir. orsz.intézetének igazgatója 
március 30-án a váci idegenvezető tanfolyam hallgatóinak, május 4-én a 
budapesti angolkisasszonyok I—V. évfolyamú növendékeinek, május 5-én 
a váci Credo Egyesületnek június 24-én a miskolci izr. el. isk. tanítók és 
polg. isk. tanárok tanulmányi úton levő csoportjának tartott előadást a 
siketnémák oktatásáról, a váci intézet történetéről. Az angolkisasszonyok
nak tartott előadását Zimányi Mihály kormányfőtanácsos, hittanár, a Credóét 
AOüdcs Vince dr., apát, kanonok-plébános köszönte meg szívélyes sza
vakkal,- Krupa Pál siketnéma-tanár a Credónak tartott ismertető előadás 
alkalmával a siketnémák gyakorlati tanítását mutatta be.

Kartársaink közéleíi szereplése.
A váci r. k. egyházközség újjáalakulásakor képviselőtestületi tagjaivá válasz

totta váci kartársaink köréből: Szentgyörgyi Gusztáv és Vattyay Ferenc igazgató
kat, besen yői Mátyás, Szép József, W olkóber Ján os  tanárokat.

Szép József, váci siketnéma-intézeti tanár március 29-én Pestszenterzsébeten 
az ottani Urániában vetíteitképek kíséretében Vácról tartott sikerült ismertető elő- 
adást.

Szentgyörgyi Gusztáv igazgató a váci idegenvezető tanfolyamon a váci köz- 
míézmények ismertetését vállalta és végezte a város idegenforgalmi hivatalának 
felkérésére.

Szép József a Cházár András könyviárt, Vattyay Ferenc igazgató a fiúfoglal
koztatót ismertette ugyanezen tanfolyam hallgatóinak.

A soproni Magyar Férfidaikör husvétvasárnap és hétfőn ünnepelte meg 
rragyszabású és sokáig emlékezetes Rákóczi ünnepség keretében fennállásának 60 
évfordulóját. A „hűség városának: ezen az ünnepélyén résztvett a „Budai dalárda“! 
a szombathelyi „Máv“ énekkar és a győriek neves vegyeskara, A vármegye terüle
téről 10 kiváló dalárda vonult fel. A két napig tartó ünnepség keretéből kiemeljük, 
hogy a díszközgyűlésen X'ölkev József ügyvezető elnök olvasta fel a magyarságért 
való küzdelemben örök érdemeket szerzett egyesületnek változatos történetét. Sokak
nak meghatottsága, könnyes hálája jutalmazta meg a szép múlt krónikását, az ígé
retes jövőnek melegszívű szószólóját.

Wayón Ferenc soproni tanár, mint az Orsz. Frontharcos Szövetség soproni 
főosztályának alelnöke a vármegye több községében vett részt szervező gyűléseken 
amelyen beszédeket is tartott.

Horváth Vera soproni testnev. tanárnőt a Rákóczi-reálnevelő intézet sport í 
köre a műkorcsolyázás tanítása körül szerzett érdemei elismeréséül díszes herendi 
porcellánszoborral lepte meg.

Kapisztrán-Nyomda Vác. Felelős üzemvezető : Farkass Károly.
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M egnyitóbeszéd.
A z o k tó b e r 5-1 ta n á re g y e sü le t! k ö z g y ű lé s e »  elm o n d o tta:
Vőlfeer József.

M élyen  tisztelt K özg y ű lés  !
K ed v es  K a r tá r s a k !

A korosabbak közé tartozó, de még inkább a karíársak akaratá
ból a sorok elejére állított jogán, nehány igénytelen szót hallatnék 
mindenkihez való illendő tisztelettel és avval a szívbéli érzéssel, 
mely úrrá lett rajiam és bennem attól az órától, amikor magamat, 
szellemi képességeimet az elesettek, a gyámolításra szorulók mély
ségesen emberi ügyének eljegyeztem és amely az apostolkodók és 
követők lelkes, áldozatos és öntudatos munkássága láttán mindin
kább nyert jelentőségben, mélységben.

A siketnémák és vakok tanárai országos egyesülete XXXI!. 
közgyűlésének gazdag tárgysorozata, különösképpen pedig a hirde
tett szakelőadások bőséges aratást és termést ígérnek mindnyájunk 
számára. Nem volna tehát helyes, ha a megnyitó során hosszadal
mas fejtegetésekbe fognék és a lelkek készségét önzőén a magam 
számára foglalnám le. Tudom, érzem, a kartársak hajlandósága és 
figyelme akkor követ jó szándékkal, ha röviden lelkűk elé vetítem 
mind azt, ami foglalkoztat bennünket, amit az élet kitermelt, amit a ma
gunk, családunk, védenceink javára köteles gondossággal mérlegel
ni tartozunk és mérlegelvén, azt jelentőség szerint a nagy közössé
gért való munkásságunk előterében állítjuk.

Mielőtt azonban ezt tennők, szálljon képzeletünk néhány pilla
natra a múltba . . .

Valahányszor az ősi intézmény küszöbét átlépem, mindig az 
az érzésem, az a gondolatom, hogy a magyar siketnéma- és erede
tében a magyar gyógypedagógiai oktatásügy pantheonjában járok. 
Befelé néző szemmel látom elvonulni mindazokat, akik az ember
szeretet oltárán segíteni akarással áldozatot mutattak be, akik mécsest, 
tüzet, lángot gyújtottak. Az ősi püspöki palota minden zuga, talpalatnyi 
tere, minden köve emlékeket hordoz, történésekről beszél: „Tégy 
jót a némákkal!“ . . . Cházár hallhatatlan szelleme körülöttünk. Int 
és buzdít, hangos szónál is hangosabban, saját tetteivel hirdeti, 
hogyha valaki felveszi gondját a szegényeknek, a nyomorultaknak, 
az emberiség Lázárjainak: a vakoknak, siketeknek, lelki szegények
nek, akkor az Úrnak gondját veszi fel és nagy lészen az ő jutalma, 
mert nincsen nagyobb jutalom a jótett örömnél. És megjelennek 
egymásután, jönnek sorra-rendre és tiszteletadásunk szól mindezek 
emlékének, a nagyoknak, akik alkottak és a kicsinyeknek, a név 
nélkül valóknak, akik csendesen dolgoztak.
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És akármerre nézek és akármerre fordulok, az ötnegyed szá
zad sírjából fényben tündöklő nevek kelnek k i: Ferenc Király, Si
mon Antal, Schwarzer, Fekete, Klis, Borbély, Gácsér, Pivár, Berkes, 
Mihalik, Németh László, Náray-Szabó Sándor, Telbisz Károly, Kada 
Elek, Tóth Antal, és szellemük sugárzó fénye beragyogja azt a nagy 
területet, amelyet lelkűk éltető ereje táplált, a parlagból kiemeli 
és a magyar közoktatásügy, virágos kertjévé varázsolt. Hallom fi
gyelmeztetésüket : „ezt cselekedjétek a mi emlékezetünkre és áldot
tak lesztek és munkátok sikerét átveszik az utódok és ápolják, fej
lesztik, míglen elkövetkezik, megvalósul az álom, hogy a szegény 
némák az épek nyelvén, szaván szólnak és a vakok a világosság 
fényét és melegét érzik“.

A jelennek eredője a múlt, a múltnak folytatása a jelen. A 
jelenre következik a jövő. Összekapcsolódó láncszemei az időnek, 
így van ez egy ezeréves nemzet történetében és így kell lennie 
a siketnémák és vakok évszázados oktatásának históriájában 
is. Az a nemzet és nemzedék teljesíti kötelességét, érdemli meg a 
jövőjét, amelyik minden értéket áthoz, a múltból és igyekszik azt 
megnövelve és meggyarapítva átadni az utókornak. íme kedves kar
társak a múltnak tanulsága, mely elénk rajzolja feladatunkat, amely
ből megszületik az ige, amelynek jelszavait nemcsak ajkunkon kell 
hordanunk, de a munka műhelyében értékre kell váltanunk, annak 
kohójában ténnyé, valósággá kiformálnunk. A példa előttünk. Neveket 
soroltam fel. Mindmegannyian hatalmas tényezők voltak a haladás 
meredekén. Ha az ő szellemük iránytűje vezet bennünket, ügyünk
nek mindig lesznek, mintahogy vannak fáklyahordozói.

A múltról szólván, szívünk lelkünk összeszorul, ha a legutolsó 
év történetére tekintünk vissza. Amikor közgyűléseink alkalmából 
a nagy, a boldog Magyarország tájait, most pedig már 17 év óta 
megcsonkított országunk városait járjuk, soha sem hiányzott közü
lünk egy férfiú, akinek nevéhez a pozsonyi intézetnek, az intézmé
nyek közül a legszebbiknek a megépítése, a kaposvárinak pedig 
a  kibővítése fűződik. Egész valónk megrendült, amikor hírét vettük, 
hogy az erős, a hatalmas, a munkás ember nincs többé. Kihűltek 
beszédes ajkai s mi nem gyönyörködhettünk többé gondolatainak, 
a gondolatok kifejezésének színpompájában. Nincs többé az, aki 
mestere, művésze volt elhivatottságának és aki csodálatos képes
séggel könnyítette meg a siketnémák beszédelsajátításának lehetőségét. 
Legyen áldott Deschenszky Ferenc emléke. Akik pedig mellette és vele 
dolgoztak, merítsenek ihletet és lelkesedést ettől az istenadta tehetségtől!

A lélekfájás izgalma azonban továbbra is hatalmába vette 
rendünket és egymásután kellett elsiratnunk valamennyiünknek 
kedves pályatársát, Radnóti Györgyöt, Kleitsch Jánost, majd pedig 
Dr. Gurszki Ernőt. Mindenik egy-egy fogalom volt a maga helyén. 
Mindenik a magasabb szellemirendűség jegyében látta el azt a 
tisztet, azt a munkakört, ahová elhivatott. Külön fájdalmuk volt és fáj
dalmunk, nekünk, hogy sorsuk a nemzet végzete szerint sodródott. Meg
szállott területről származtak. Ott dolgoztak, küzdöttek és fáradtak
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a béke boldog éveiben. Az az érzés, amely emlékük nyomán fa
kad, legyen közöttünk erős kapocs, az ösztönözzön testvéri össze
fogásra és élessze az elhatározást, hogy szüntelenül a magunk és 
nemzetünk egységéért, a magunk és nemzetünk felemeléséért dol
gozzunk azon a téren, ahová az isteni rendelés állított bennünket.

Ma egy éve a kartársak akarata engem állított ennek a díszes 
testületnek aẑ  élére. Ereztem akkor is és érzem most is erőim fo
gyatékos voltát. Az a tudat tartott meg ezen a helyen, hogy életem 
elvével, meggyőződésemmel jöttem volna ellenkezésbe, ha kitérek 
a munkavállalás elől. A siketnémák és vakok tanárai nevében 
azonban kötelességet teljesítek, amikor innen, e helyről szeretettel, 
tisztelettel és hálával meghajtom az elismerés zászlóját ama férfiú 
előtt, aki évtizedreterjedőleg irányította bölcsességgel, szeretettel, 
teljes szellemi felfegyverkezettséggel, véghetetlen munkakedvvel és 
tiszta önérzettel egyesületünknek hajóját. Herodek Károlyt nem kell 
külön méltatnom. Herodek neve fogalom volt minden téren, min
denütt ahol munkásságát igénybe vették. A magyar siketnémák ok
tatásügye terén ifjú korában is az eredmények elismerésreméltó soro
zata lűződött nevéhez, a vakok oktatásügyében pedig nevének 
fénye, csengése van és tisztelettel emlegetik e hazán kívül is min
denütt, ahol emberek és emberbarátok vakok oktatásával foglalkoz
nak. Egyike azoknak, akik e nemzet ügyét azzal szolgálják, hogy 
leikükön keresztül maradéktalan betekintést engednek kulturális 
törekvéseinkbe, azok megbecsülésre méltó eredményeibe. Herodek 
Károly elnöksége, elnöki tevékenysége méltó folytatása volt elődei 
munkásságának és azért büszkén tekinthetünk vissza arra a 32 
esztendőre, amióta ez az egyesület igyekezett elhatározásainkat, 
célkitűzéseinket, nemes szándékainkat, vágyainkat a megvalósulás ér
dekében egy akaratba, egy közös elhatározásba sűríteni. Herodek Ká
roly eltávozott az élről, letette a vezérséget, de itt is, innen is sze
retettel hangzik feléje a barát és szakember köszöntése, kérőszava, 
hogy továbbra is legyen az, aki eddig volt, ennek az egyesületnek 
tettekkel, tanáccsal és tapasztalataival, szolgálatkészségével hűséges 
tagja.

Az 1935. év június havának vége változást hozott a gyógyped. 
oktatásügy felügyeletében. Eltávozott, nyugalomba vonult az a fér
fiú, aki egy évtizednél tovább irányította vezette, intézményeinek 
tanulmányügyeit. Mi, akik szemlélői és tanúi lehettünk a kivétele
sen nagy munkabírással, kivételes szellemi képessegekkel megál
dott ember fáradhatatlan és odaadó munkásságának; akik láttuk, 
hogy az ő tevékenységének rugója, törekvéseinek célja a magyar 
gyógypedagógiai oktatásügyet a fejlettségnek arra a fokára emelni, 
amelyen megállja a versenyt és az összehasonlítást a külföld telje
sítményeivel és ahonnan mint sziklaszilárd talajról joggal követel
heti és várhatja az anyagi és erkölcsi elismerést az a gárda, ame
lyet a magyar gyógypedagógiai tanárság képvisel, megilletődve vesz- 
szük távozását. Klug Péter szószólója, ható, ösztönző tényezője volt 
minden nemes ügynek. Sarkalója volt az emelkedett törekvésnek,
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fáradhatatlan buzdítója a gyengének és mindenekfelett való meleg
szívű kartársa annak, akiről tudta, hogy megteszi kötelességét. Az 
ő szakfelügyelőségének jelentőségét méltatni nem tartozhatik nehány 
mondat keretébe. Annyit azonban joggal vélek kinyilváníthatni, 
hogy a mi megérzésünk, meglátásunk és megítélésünk szerint: a 
nemzet hálájára érdemes az, aki a legnehezebb időkben, az anya
giak terén talán legmeddőbb korban olyan alkotásokra tekinthet 
vissza, mint amilyeneknek a megalapozásában, létrehozásában, 
vagy felvirágoztatásában neki volt része. Mi mindenesetre a gyógy- 
ped. oktatásügynek érdeme szerint való megbecsülését látnok és 
éreznők ki abból, ha ennyi munka, ennyi odaadás, ennyi áldozat- 
készség, ennyi hozzáértés nem maradna észrevétlenül. A mi szívünk, 
lelkünk óhajtása, hogy a nyugalom évei is alkotásoknak gazdag 
sorozatával kezdődjenek és folytatódjanak.

Amikor volt szakfelügyelőnktől nehéz szívvel búcsúzunk, nem 
vétünk egyénisége ellen, de szívünk szavát is követjük, amikor 
utódját szeretettel, tisztelettel és annak hangoztatásával köszöntjük, 
hogy tőle, aki Klug mellett dolgozott, de mindenkor önálló elgon
dolásai voltak, aki külön egyéniség volt a magyar gyógyped. okta
tásügy szolgálatában, tőle, a szív és a lélek emberétől sokat várunk. 
Várjuk, hogy törhetetlen eréllyel és akarattal harcolni fog a gyógy
ped. oktatásügy felvirágoztatása érdekében. Várjuk, hogy elhivatott
ságában való hittel és meggyőződéssel fokozott mértékben rátereli 
minden hivatott tényezőnek figyelmét azokra, akiknek egyedüli meg- 
mentője az emberszeretet lehet. Várjuk tőle, hogy az igazság és 
méltányosság irányítják tetteit és hogy komoly eltökéléssel fogja 
munkálni a gondjaikra bízottak- és azokéval együtt a dolgozó, nehéz 
sorsot vívó tanárság javát is. Mi úgyhisszük, hogy Simon Józsefben 
nem csalódhatunk, mert ő az az ember, akinek lelkét a jó Isten 
szép erényekkel, nemes indulatokkal ruházta fel. Ez a mi Istenho
zottunk és ebben az értelemben valljuk őt a magunkénak.

Az 1935. év meghozta a közoktatásügyi igazgatás újjászerve
zéséről szóló törvényt. A törvény életbeléptetésével kapcsolatos in
tézkedések most vannak folyamatban. A törvény a mi ügyünk igaz
gatásában, felügyeletében is változást teremt. Hisszük azonban, hogy 
mindazok a kérések, azok a kívánságok, amelyeket a törvényjavas
lat tárgyalása kapcsán hangoztatattunk, amelyeknek különböző té
nyezők előtt kifejezést adtunk, teljes megértésre találtak és az élet
beléptetéssel kapcsolatban a gyógyped. oktatásügy is a fejlődésnek, 
az emelkedésnek új útjára léphet. Arra kérünk mindenkit, azt várjuk 
el mi, ez az erkölcsi testület, hogy akiknek a törvény életbeülteté
sével kapcsolatban kötelezettségeik lesznek, képességeiket és szolgá
lataikat az ügy javára, boldogulására és a kartársak, a szakemberek 
elismerésére érdemesen kamatoztassák.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
A napi problémák homlokterében változatlanul ott állanak a 

régóta megoldásra váró kérdések. A mostani időkben, amikor vala
miképpen az a szomorú tény kezd gyökeret verni, hogy az érzéki
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és értelmi fogyatékosok nevelésének és oktatásának feladatát csak 
rideg pénzügyi szempontból szabad felfogni, fokozott kötelességünk 
kitartani a gyógyped. oktatásügy nagynevű apostolának : Náray- 
Szabó Sándornak ama kinyilatkoztatása mellett, hogy az országok 
kultúrájának fokmérője emberbaráti, jóléti intézményeinek a száma, 
de az ország jövője és megbecsülése érdekéken ki kell tartanunk 
és ki fogunk tartani egyik legnagyobb kultuszminiszterünknek, gr. 
Klébelsberg Kunónak ama igazsága mellett is, hogy ez a kicsiny- 
ország szellemének és kultúrájának fölényével vivja és vívhatja csak 
ki a maga igazságát.

Az ország létének alapja a gyermek. A gyermekért küzd, dol
gozik, fárad a szülő. Annak erőit igyekszik fejleszteni, fokozni a 
biztos jövő érdekében az állam is. A szegény, a megfogyatkozott 
érzékű, vagy értelmű gyermek esetében ez a kötelesség fokozott 
mértékben háramlik szülőre, társadalomra, államra egyaránt. Isten 
és ember előtt való kötelességünk tehát szorgalmazni, sürgetni, hogy 
a  természet mostoháiról minden vonatkozásban: az oktatás, a ne
velés kérdésében, az életlehetőségek megteremtésében gondoskodás 
történjék. Követelnünk kell, hogy a tankötelezettségről szóló törvény 
minden vonalon végrehajtassák, követelnünk kell azt is, hogy a 
rideg önzés, a szociális kötelességeknek át nem érzése, meg nem 
értése ne akadályozhassa meg egy-egy szegény szeiencsétlen gyermek 
beiskolázását, mert ezzel mintegy bezárja előtte az emberi élet kapuját!

Evek hosszú sora óta a telkekből fakadt kívánságnak megfe- 
lelőleg foglalkozunk a tanterv időszerű megújításának a kérdésével. 
Lényegében azonban nem történik semmi e téren. Ennek a testü
letnek a kötelessége a maga erkölcsi súlyával, tekintélyével követel
ni, hogy ez a tehertételünk általános megnyugvásra megoldást találjon.

De érdekünk és érdeke tanítványainkak is, hogy tankönyvek 
álljanak rendelkezésre és azért az ál'amnak kell anyagi lehetősé
get adni ilyenek megírására. Úgy gondolom, hogy valamiképpen a 
többi iskolatípusoknál sem kizárólag az egyén anyagi áldozatkész
ségén múlott a könyvkiadás, azonképpen nálunk sem várhatják 
azt, hogy a szükséges tankönyveket a saját erőnkből állítsuk elő.

A ma gondja-baja sokszor megül bennünket. Nehéz terhet vi
sel, aki zaklatott lélekkel áll munkába. A magyar tanárság azonban 
tudott olyan emelkedett szellemű lenni, kogy az iskola falai között 
mindig tiszteletben tartotta a gyermeknek az életörömhöz való szent 
jogát. A maga jobb jövőjének és kenyerének harcát pedig a meg
győzés fegyvereivel igyekezett megvívni. Tudjuk, hogy az az ideál, 
amelyet mi igyekszünk a gyermeki lélekben oltárképpé kiformálni, a ha
za, nehéz sorban sínylődik. De minekünk ő a gondviselő anyánk. Nem 
zúgolódva követelünk, de szemünk felragyog, ha azt látjuk, hogy egy
formán édes gyermekei vagyunk minden magyar testvérünkkel együtt.

Október 6-nak előnapján, amikor a hazafias önfeláldozás örök 
eszményeinek himnusza lüktet a magyar szívekben, testvéri érzés
sel köszöntőm az egybegyűlt kartársakat, XXXII. közgyűlésünket 
megnyitom és munkánkra Isten áldását kérem.
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Urbantschitsch a wieni egyetem fülészetének volt nyilvános 
rendes tanára és egyúttal mérföldjelző a siketném áknak fül útján 
való tanítása terén.

Nehezen határoztam el magam e főleg fiziológiai alapon nyugvó 
kérdésnek a boncolására, bárha az egyszersmind pedagógiai feladat 
is. Hiszen tanításról van szó, melynek végrehajtása ma-holnap a mi 
vállainkra nehezedik. így meg egyenesen kötelességünk e kérdéssel 
foglalkozni. Hogy megkönnyítsem a helyzetet, lehetőleg a mindennapi 
szakstílusunkhoz ragaszkodtam és csak a legszükségesebb esetekben 
használtam a nekünk szokatlan műkifejezéseket.

Kiindulásul a hallószerv vázlatos bonc- és élettanát kell vennem, 
hogy így mintegy érzékeltessem az itt-ott elvontnak tetsző dolgokat.

A hallószervet 3 részre osztjuk: 1. külső-, 2. középső- és 3. 
belsőfülre. A tulajdonképpeni hallószerv a belsőfül.

1. A külsőfülhöz tartozik a fülkagyló a külső hangvezetékkel. 
Feladatuk a hanghullamokat megfelelően a középsőfülhöz juttatni. 
A fülkagyló esetleges hiánya folytán nem igen szenved az ember 
hallása. A külső hangjárat görbült és ez a fölfelé domborodó görbület 
gátolja azt, hogy idegen testek könnyen ne jussanak bele. Ha idegen 
test zárja el (pl. babszem, felgyülemlett fülzsír), ez már befolyásolja 
a hallást.

2. A középsőfül. — A középsőfül a dobhártyával kezdődik, 
amely a külsőfültől elválasztja. A középsőfülhöz tartozik még a kala
pács, az üllő és a kengyel. A dobhártya össze van nőve a kalapács 
nyelével. A hanghullámok megrezegtetik a dobhártyát és a vele 
összefüggő hallócsontocskákat. Valahányszor a kalapács befelé mozog, 
követi az üllő, ennek hosszú nyúlványa pedig benyomja a kengyel 
talpát a belsőfül pitvarának ablakába. A dobhártya és az összes 
haílócsontocskák normális működése azonban csak a kifogástalan 
halláshoz elengedhetetlenek, mert ezek együtt alakítják át a külön
böző erejű és kiterjedésű hanghullámokat a belsőfülnek megfelelőekké. 
A dobhártya azonban nemcsak a hallócsontocskákat rezegteti meg, 
hanem körülöttük a dobüregben levő levegőt is, sőt e rezgések át
terjednek a dobüreg lágy fali részeire és ezek a rezgések is elérik 
a belsőfület, de mivel a haílócsontocskák vezetése sokkal kedvezőbb, 
ezért ezek a m ellékrezgések  nem jönnek tekintetbe rendes viszonyok

* A Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesülete váci közgyűlésén, 1935. X. 
5-én vázlaosan ismertetett tanulmány.
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között. De hasznosak is lehetnek ezek a mellékrezgések, amint ezt 
Dr. Ernst Urbantschitsch egy példán bemutatja, amikor egy állandó
sult (chronicus) középfülgyulladásos, jó vokálishallású siketnéma 
leánykán „Radikáloperáció“-t végzett, kiszedte a dobhártyát, a kala
pácsot és az üllőt, gyógyulás után 6 méterre terjedő szó- és mondat
hallást ért el gyakorlás által. Ugyanis a dobüregi levegőrezgés a 
megmaradt kengyeltalp megrezegtetésével juttatta el a hanghullámokat 
a belsőfülhöz. Megemlíti, hogy siketnémáknál található esetleges 
középfülbeli elváltozások nem jelentenek minden esetben szerzett 
siketséget, mert a veleszületett siketnémaságban szenvedő gyermek 
is áteshet középfülgyulladáson. És viszont lehetnek siketnémasági 
esetek, ahol a hallószerv átesett valamelyes betegségen, a Corti-féle 
szervben sérülés is történhetett, de a gondos fülorvosi kezelés folytán 
szembetűnő nyom nem maradt, s így a mai fülvizsgálat épnek találja 
úgy a közép, mint a belsőfület. —- Ahol esetleg a belsőfül is kiope
ráltatott, ott többé hallási működésről szó nem lehet. —

A dobüregbeli levegő a dobhártyára gyakorolt külső levegő 
nyomását hivatott ellensúlyozni. A dobüreg levegőjének a kicserélő
dése, szabályozása a szájon keresztül történik a fülkürt (tuba Eusta- 
chii) segítségével, amely minden nyelésnél, mély lélekzésnél, zönge- 
hangzásnál megnyílik. Erről egyrészt azért kellett megemlékeznünk, 
mert a gyermekkori fertőző betegségek (difteria, vörheny, kanyaró) 
az Eustachkürtön át idézhetnek elő középfülgyulladást, agyhártya
gyulladást (meningitisth Másrészt azért, mert a középfülben a hany- 
hullámok vezetése nemcsak kívülről befelé, hanem belülről kifelé is 
lehetséges. Pl. ha a bal fülünket éri egy erősebb hanghullám, akkor 
a rezgések a koponyán kérésziül terjednek át a jobb fülre és innen 
a szabadba. Ez a tény azért fontos, mert a fül útján való tanításnál 
a jobban halló fülre leadott hang a koponyán átterjed a másikra, 
illetve az egyik oldal hallási központiának izgalma a másikra is hat 
s lassan megerősíti annak esetleg gyenge működési képességét is. 
De saját hangunk belülről az Eustachkürtön is átterjed a fülbe, 
amire legjobb bizonyíték az, mikor csukott szájjal köhintünk, egészen 
jól halljuk a hangunkat, sőt erősebben, mintha nyitott szájjal köhö
günk. A belső hangvezetést a gyakorlatban is használjuk az „ú“ 
erősítésére olyformán, hogy a siketnéma gyermek mindkét fülét be
fogja. Annyi bizonyos, hogy ilyen úton a rendes zöngével beszélő 
siketnéma meghallja a hangját, vagy legalább is megérzi azt, tudomást 
vesz arról agyilag a csontvezetés útján. Tény az, hogyha a hang
hullámok fejünket érik, a koponyacsontok egyes részei, különösen 
a halánték, rezgésbe jönnek és ezek a rezgések el is jutnak a fel- 
fogó-készülékhez, a belsőfülhöz.

Ez a csontvezetés azonban sohasem olyan tökéletes, mint a 
rendes hangvezeték vezetése, ezért mi normális hallók észre sem 
vesszük; de Urbantschitsch és Bárczi nagyszerűen értékesítették ezt 
a siketnémák hangérzésének a felébresztésére és tudatos hallásának  
az előkészítésére. Ugyanis különbséget kell tennünk a tudatos hallás 
és a hangérzések közt. Hangérzésünk annyiszor jön létre, ahányszor
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az agykéreg megfelelő sejtjei izgalomba jönnek, tudatos hallásról 
azonban csak akkor lehet szó, ha ezeket a hangérzéseket valamely 
külső ingerforrással hozzuk logikai kapcsolatba.

3. A belső fü l (labyrinthus) vízzel (perilymphával) telt csontos 
üregében vannak elhelyezve: 1. a  h a llá s  tu la jd on kép p en i k ész ü lék e  
a  c s ig a ; 2. továbbá testünknek egyensúlyozó szervei a tornácban 
és az ívjáraíokban, melyeknek a halláshoz semmi közük. Hangér
zések keletkezése szempontjából c s a k  a  c s ig á n a k  van  sz erep e . Az 
agyból jövő hallóideg (nervus acusticus) a belső hallójáratba jutva 
két ágra oszlik. Egyik az előcsarnokba, másik a csigába fut s ott a 
Corti-féle szervet alkotja. A Corti-féle_ szerv legfontosabb részei a 
Corti-féla ívek, melyekből körülbelül 4500 rost ered és ezeken mint
egy 45.000 különböző hosszúságú húr van. . .

A belsőfül hallást szolgáló részének élettani működése az egész 
füllel kapcsolatosan a következőképpen megy végbe: a hanghullámok 
rezgésbe hozzák a dobhártyát, ennek rezgése átmegy a fülcsontocs- 
kák rendszerére, amely a pitvarban lévő fülvizecskét hozza hullám
zásba azáltal, hogy a kengyel talpa a rezgéseknek megfelelően hol 
be, hol kiemelkedik a pitvari ablakból. A fülvíz lengései átterjednek 
a Corti-Reissner-féle hártyára, innen a Corti-féle ívekre, ott a lengé
seknek megfelelően hangolt íveket és húrokat hozzák együttrezgésbe, 
amely itt id eg izg a lom m á  á ta laku lv a , a z  a g y b a  h a la d  a  nerv. acus- 
ticuson, és ennek itteni, ugyanannyi számú rostvégződésein lévő 
idegsejtekben jön létre a húr hosszának megfelelő mélyebb, vagy 
magasabb h an g érzés . Ha elég erős külső hanginger folytán erről a 
hangérzésről tudomást vesz az agy és kivetíti, azaz logikai kapcso
latba hozza a külső hangforrással, akkor hangemlékképek, vagyis 
tudatos h a llá s  jö n  létre . . . (Veress élettana után).

A siketnémákra nézve ebből azt a következtetést vonhatjuk le, 
hogy csak az olyanoknak lehetnek h a n g em lék k ép e ik , illetve h a llá s 
m arad v án y a ik , akik valamikor beszéltek, tehát a beszédfejlődés 
haladottabb fokán estek át a súlyos fülbántalmon. Ezeknek a vör- 
heny, kanyaró, diíteria, mumps, szamárhurut stb.-ből eredő közép- 
és belsőfülgyulladása, agyhártyagyulladása (meningitis) eseteiből 
eredő, szerzett siketségben szenvedő egyéneknek — lehetnek hang
emlékképeik elraktározva, amelyek azonban a hallószerv működé
sének csökkenése folytán tu d ata la ttiakká  váltak, de mihelyt ez a 
csökkent értékű hallószerv, a rendesnél fokozottabb hangingereket 
megkapja az iskolában, újból tudatosakká válnak. Ilyenkor minden 
különösebb ránevelés nélkül, tanítás közben megindul a hallási 
készség és pedig úgy a hangok felfogására (percipiálására), mint 
kivetődítésére, amikor egyesek gagyogással, beszédtöredékekkel jelent
keznek. Ezek a közismert vokálishallású növendékeink. — Akiknél 
a bántalom a beszédfejlődés kezdőfokán állt be, azoknál csak hang
érzetek villannak még fel reflexszerűen, minden tudatos kivetítés 
nélkül s mint zörejhallókat könyveljük el őket. Eltűnt hangemlék
képeik azonban csak a fül fokozottabb igénybevétele mellett, a hallási
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készség fokozásával éleszthetők fel újra, mint ezt Urbantschitsch 
annakidején tette. Ezeknél nem is szoktunk hallásmaradványról 
beszélni, mégis előnyös helyzetben vannak, mert beszédszerveik már 
mozogtak valamikor. Az eddigi tanítási eljárás mellett egyik-másik 
csak évek múltával jelezte, hogy hall. Bárczi elmélete szerint ezek 
az utóbbiak is az agykérgi siketség csoportjához tartoznak, mert 
hallási tudatmezejük beszűkült.

Szószoros értelemben vett hallásmaradványt, — melynél a hallási 
készség és ennek eredményekép a hangkivetődés azonnal jelent
kezik, mihelyt a fokozottabb hangbehatás megtörténik —, csak a 
később szerzett némasági esetekben találunk.

Tehát h a llá s i k é sz ség  és h a llá sm ara d v án y  között különbséget 
kell tennünk, mert az első pusztán a hallóérzék működési lehetőségét 
jelenti (pl. zörejhallóknál), míg a második alatt ennek a működésnek 
az agyban elraktározott eredményét értjük (pl. vokálishallóknál, szó
hallóknál).

_ Ilyen értelmezés mellett a veleszületett némasági esetekben 
hallásmaradványról nem is beszélhetünk, mert születésük után a 
mindennapi élet normális hangvilága, beszéde nem volt elég erős 
arra, hogy hallószervüket illetve hallási központjukat annyira inge
relje, hogy hangképek keletkezhessenek. Mindamellett tökéletes síket- 
séget még abban az esetben sem tudok elképzelni, h a  sú ly o sab b  
z a v a ro k ró l is voln a szó , mert valamelyes hallási képesség, hallásra 
való készség lehetősége fenn kell, hogy álljon mesterséges hangin
gerek útján, ha a hallószerv nem mutat különösebb rendellenességet. 
Bárczi elmélete szerint ezek a súlyosabb agykérgi siketség esetei. 
— Ezek jórészt „D osztályba valók, mert itt bizonyos mérvű intelli
gencia zavar is fennáll.

De viszont az is lehetséges, hogy az öröklött (veleszületett) 
terheltség az agykéreg mezejében, valamint a hallóideg végződései
ben csak kis mérvű elváltozásokat idézett elő. ilyenkor a vokális
hallásnak megfelelően maradhatott fenn h a llók ép esség ,  de a napi 
beszédéíet nem szolgáltatta még ezeknek sem a szükséges erősebb 
hangbehatásokat. így hát ezeknek csak reflexszerű hangérzeteik 
lehetnek, hangemlékképeik (hallásmaradványaik) azonban nincsenek, 
de erősebb hangingerekre hamarosan reagálnak és pedig elég erő
teljesen. Ezek azok a növendékeink, akiknek a csengő hangja már 
az első hetekben elárulja, hogy hallásuk kellene hogy legyen, de 
tagadják, mert nem tudatos. 2 —3 havi beszédgyakorlat után azon
ban vokálishallásúakká válnak és mindenkeppen a legértékesebb 
tanulóink szoktak lenni. Bárczi elmélete szerint agykérgi siketségben 
szenvedők ezek is. — Mint érdekességet kell hogy felemlítsem, jelen
legi osztályomban oda fejlődtek a gyermekek a beszéd következtében, 
hogy egyetlen teljesen siket sincs a 11 tanuló között, mert a leg
kisebb hallási fok köztük a zörejhallás.

Ezen általános tájékozódás után lássuk, Urbantschitschnak a 
siketnéma-oktatás terén kifejtett működését „Űbér H őrűbungen  bei 
T au bstu m m heit“ stb. című munkája nyomán, amelyet 1895-ben adott
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ki. (1910-ben adott ki a nagyothallók hallási gyakorlataival foglalkozó 
munkát, de abban nem tér ki a siketnémákra vonatkozó módszeres 
hallási gyakorlatok részletezésére. 1880-ban pedig a siketnémák száj- 
rólolvasásáról írt).

Könyvének előszavában  hallástornának (Hőrgymastiknak) nevezi 
módszeres hallási gyakorlatait, „melyek a siketnémáknál egy látszó
lag holt érzéknek, a hallásérzéknek  (Hőrsinn) életre keltését, ha nem 
is meggyógyítását célozzák“. —

Bevezetésében azt mondja, hogy „a lecsökkent hallás a halló
érzék hangvezető (középfül), vagy hangfelfogó (belsőfül, nerv. acus- 
ticus) részének, vagy a kettőnek együttes megbetegedéséből eredhet“.

Az a gondolat, hogy „hallási gyakorlalokkal“ hassunk a siket
néma hallóérzékére (Hőrsinn) nagyon régi, mondja Urbantschitsch. 
Archigenes (I. században) hallócsővel és erős hangbehatásokkal 
akarta a legyengült hallási érzéket feléleszteni. — Tralles a VI. szá
zadban ugyanezt teszi. — Guidó Guidi (1595) erős zörejekkel és 
kiabálásokkal igyekszik a szunnyadó hallóérzéket felébreszteni. — 
Ernaud (1761) megállapítja, hogy nincs teljes siketség és elitéli a 
hallócsövet. — Itard 1805-ben 6 siketnémával kísérletezett „hallócső 
nélkül“, ezeknek a száma leapadt 3-ra, kikkel egy éven át napi 1 
órában gyakorolta a beszédet és kettővel szép eredményt ért el. 
Halála után más franciák is dolgoztak hasonlóképpen.— A németek 
közül W olf (1845) ad  értékes módszeres utasítást egy „orthophoniai- 
orthoacusticai“ oktatáshoz, mely szerint a siketnémákat a  vokálisok 
és konsonánsok m eghallására és kiejtésére lehet megtanítani (Lincke, 
Handbuch dér Ohrenheilkunde. 1845, III. pag. 223.). — Hasonlóan 
próbálkoznak angolok is. Majd az északamerikaiak buzdulnak fel 
Itard sikerein s végeztek, de végeznek még ma is hallási gyakorla
tokat. — Ausztriában és Németországban inkább vokálishallókkal 
kísérleteztek a Renz és a Verrier-féle hallócsővel egyik-másik inté
zetben az 1890 es években. Pl. Bezold prof. a müncheni sn. int.-ben 
végzett hallási kísérleteket hangvillákkal, hallócsővel és a Galton- 
féle síppal. Ennek eredményekép fejlődtek ki a nagyothallók iskolái. 
— A váci intézetben 1898—1900-ig végeztek hallás- és beszédma- 
radványos csoportokkal hallási gyakorlatokat, amelyeket azonban a 
vallás- és közokt. minisztérium fedezet hiányában beszüntette. A tan
testület jegyzőkönyvbe foglalta, hogy „valamennyi növendéknél 
tapasztalható a kiejtés javulása, valamint az intellektuális hallás 
fejlődése, ellenben az akusztikai hallás javulása csak egyeseknél 
tapasztalható“. Walther Handbuch-jában csekélynek találta a befek
tetett munka eredményét, panaszolja Urbantschitsch.

Urbantschitsch 1888—1889-ben tanított először egy sikefnéma 
fiút hallás útján, aki 2 évi tanítás után a normális iskolába ment át. 
Ezután mindig több és több siketnémát tanított az ő methodikai- 
acustikai gyakorlataival. Közülök egyeseket szakorvos kartársaiva! 
is megvizsgáltatott a tanítás megkezdése előtt, akik vele együtt teljes 
siketséget állapítottak meg s ezért siketnéma-intézetbe valóknak 
nyilváníttattak és mégis az ő eljárása folyamán egész mondatokat
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tanultak hallani. Holott az első fülorvosi vizsgálatnál semmiféle hang
villaképet nem adtak, sem hangszerre, vagy fülbe kiáltásra nem 
reagáltak. Mikor első kísérleteinek eredményeivel a nyilvánosság 
elé lépett, először kétkedve fogadták, majd mikor azoknak a való
ságáról meggyőződtek, szemére vetették, hogy ez az eredmeny nem 
éri meg a reáfordított időt, sem a fáradozást (Sitzung dér k. k. Ge- 
sellschaft dér Aerzte in Wien 1894; Bericht dér 3. deutschen Taub- 
stummenlehrer-Versammlung in Augsburg 1894).

Urbantschitsch elismeréssel emlékszik meg a wien-döblingi siket- 
néma-intézet tantestületének ebbeli működéséről. Itt 60 siketnémát 
tanítottak az ő módszere szerint sikerrel, köztük olyanokat, akiket 
totál siketeknek tartottak. Az alsóausztriai tartománygyűlés kimondta, 
hogy a hallás útján való oktatást mindenképpen elő kell mozdítani.’ 

Politzer, — a wieni egyetemen az akkori idők egyik világhírű 
fülorvos professora, akinek szakmunkái ma is irányadóak — a siket
némáknak 30 %>-át találta csak alkalmasnak erre a munkára.

E kedvező és kedvezőtlen véleményeknek az előrebocséjtása 
után mégis szükségesnek véli módszerének a részletes ismertetését, 
mert a történelmi visszapillantás szerint elődei inkább félsiketekkel 
(halbtaube) végeztek hallási gyakorlatokat, holott a „totál“ siketekkel 
más eljárást kell követni, mondja Urbantschitsch. Ezután több, mint 
100 oldalon írja le mondanivalóit. Számtalan egyéni példa részletes 
kórbonctani leírásával rengeteg értékes adatot, gondolatot vet felszínre, 
amiből a türelmes olvasó igen sokat tanulhat és az elmerülő szak
ember ma is hasznosíthat a fül útján való tanításnál. De ebből a 
szertelenül felsorolt adathalmazból az ő módszeres eljárását kihá
mozni, ahhoz is türelem és odaadás kell. A hűség kévéért lehetőleg 
az ő szavaival írom le azt.

Módszerem ismertete'se címmel kezdi (19. oldal): „Veszem egy 
látszólag teljesen siketnek, vagy majdnem teljesen siketnek az esetét, 
ahol tehát a különféle hangvillahangok, az erős harmonikahangok 
és a közvetlenül a fülbe kiáltott vokálisok semmiféle hangbenyomást, 
vagy nagyon csekélyét mutattak ki“. — (31.) Az első életévekben 
naponta többször ajánlatos különféle hangszerekkel a gyermek halló
érzékét izgatni. Harmonika, fúvó- és vonóshangszerek, dob, csengő, 
verkli játékszerű használása adhatnak hangingereket. A 3—4. élet
évtől kezdve különféle tárgyakat mutatunk képeskönyvben, miközben 
fülére mondjuk a szót, hogy így lassankint hangérzeteket, hangké
peket kapjon a gyermek. Majd apró mondatokat hozunk füle útján 
tudomására. Szájról is leolvastatja ezeket. (191). — (31—923.) A 6, 
életévtől kezdve az artikulációs oktatást a hallási gyakorlatokkal 
kell kombinálni olyformán, hogy a fülbe mondottak szájállását meg
figyelhesse a tanuló, sőt ennek a tükörben való szemléltetését is 
nelyesli. (19.) A gyakorlást úgy kezdem, hogy a szájról most már 
olvasni tudó siketnémának ismételten a fülébe kiáltom az „a“ v. „o“ 
vokálist erősen, nyújtottan, ha ez nem ébreszt hangérzést, más voká
lissal próbálkozom, ha ez sem segítene, akkor hangerősítőhöz for
dulok. . . Két tenyeremmel tölcsért csinálok és ezen át beszélek a
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fülébe. — (A hallócsövet nem használja a tanításnál, mert ez mellék- 
zörejeivel eltorzítja az emberi hangot s csak tudományos célra szolgál 
néha-néha.) — Ilyenkor (t. i. fülbekiálíáskor) rendszerint jelentkezik 
az első hallásnyom, ha erre se jelentkeznék az, akkor a harmonikán 
játszom a gyakorlatba felvett magánhangzónak megfelelő hangot 
néhány percen át a gyermek fülére. A harmonikát kisegítő eszköz
nek használja, hogy ezzel a tanárt kímélje, „mert az akusztikai 
gyakorlatok oly nagy követeléssel lépnek fel a tanár fizikai erejével 
szemben, hogy egy gyengébb szervezet nem alkalmas erre“. (34.) 
A gyakorlást nem egyforma erősségű és hosszúságú hangoztatással 
végzem, hanem változatosan, lökésszerűen is kiáltok a gyermek 
fülébe, mert az ellentétes ingerek sokkal hatásosabbak. (64.) Hallás
nyom keresésénél feltűnt nekem, hogy az első hangérzések a fülön, 
vagy a fejen támadt. Hogy mennyire finom a siketnéma tapintási 
(tactil) érzéke mutatja az a tény, hogyha az első hangérzés már 
jelentkezett, s a fül tájára hangosan, vagy hang nélkül beszélünk, 
azt határozottan észreveszi, amikor egyik növendéke így nyilatko
zott: „most csak levegőt érzek, most levegőt és még valamit érzek“, 
hogy ez a még valami a hangérzés felébredése, azt a teljesen siket 
akkor még nem tudja, hiszen hangfogalma, hangemlékképe még 
nincs, ez csak a további gyakorlás folyamán következik be, mondja 
Urbantschitsch. (62) Hogy a tapintási érzéseket a hangérzésektől elkü
lönítse, ezért a gyakorlás folyamán papírt, vagy a kezet teszi a gyer
mek füle és a beszélő személy szája közé. Sőt ennek fokozása vé
gett növeli a két személy közti távolságot is. Legjobb csontvezetéses 
helynek a halántékot és a homlokot találja.

A hallásnyom keresésénél feltűnt neki az is, hogy vannak 
pillanatok, amikor a gyermek arcán feltűnő változást észlelhetünk 
(61), ami annak a jele, hogy a hangbehatás elérte az ingerküszöböt 
s rövid idő múlva jelentkezni fog a megfelelő vokális. (25) Ez a 
hang, pl. az „a“ azonban csak akkor lesz, mint igazi „a“ hang 
felfogva, ha más vokálissal gyakoroljuk felváltva. így kerülnek rendre 
a többi vokálisok, vegyesen gyakorolva felírás szerint. A könnyen 
felcserélhető mássalhangzókat különösen jól kell begyakorolni. (27) 
Miután az ilyen egyes hangok tanítása hamar elvenné a gyermek 
kedvét, azért mihelyt csak lehet a neki kedves és könnyen felfog
ható szavaknak a hallás útján való tanítására kell átmenni, mint 
pl. papa, mama, szem, orr stb. A gyakorlandó szót előre közöljük 
a gyermekkel (szájrólolvasás, írás útján). Szótárnak a vezetését fontos
nak tartja, hogy a gyermek szemével kísérje azt, amit a fülébe 
mondanak. (28) A többször előmondott szónak a hangbehatása biztos 
szóemlékképet teremt, amelyet a különben beszédsiket személy 
akárhány új szó közül hallás útján felismer. Ezután rövid mondato
kat gyakorolunk. Az emlézést fontos tényezőnek tartja ennél a mun
kánál. Így lassankint elég nagy szó- és mondatkincsre tesz szert, a 
különben még mindig beszédsiket egyén, amelyeket azonban gya
korlás folytán biztosan felismer fül útján és reprodukál akkor, amikor 
a nem tanított, legegyszerűbb szavakat nem képes ez idő szerint
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még meghallani. A szavakat, mondatokat eleinte erősen és vonta
tottan, majd gyengébb hangon s gyorsabb ütemben kell fülbe mon
dani és a gyermekkel is hasonlóan elmondatni. (29) A hallási kész
ség fokozására rokonhangzású mondatpárokat vesz fel, mint pl. Dér 
Bauer pflűgt. Die Grille zirpt. Majd felcseréli a két mondat részeit, 
hogy így a tényleges hallást és a kombinatív hallást elkülöníteni 
tanulja a gyermek. Hasonló szellemben tanít ezután rokonhangzású 
szavakat, mint pl. Sand, Wand. Sőt a jobb figyelemre való szoktatás, 
a tényleges hallás fokozása végett figyelmezteti az illető egyént, hogy 
értelmetlen szavakat is fog közbeszúrni. Megjegyzi, hogy a mondatok 
felfogása fül útján jelentékenyen könnyebb, mint szavaknak a meg- 
hallása, mert több az értelmi kombináció lehetősége. (31) Meglepő, 
hogy egyesek  mityen könnyen értik meg aztán fül útján a beszédet, 
hogy egész könnyedén lehet velük elbeszélgetni, holott a fülre külön- 
külön mondott hangokat, értelmetlen szótagokat meg sem hallják. 
A kombinatív halláshoz ilyenkor elég egy-egy magánhangzónak a 
meghallása a mondatból (30). Sőt megindul a belső beszédfolyamat 

amit egyes siketek így fejeztek k i: „ilyenkor úgy tűnik nekem, 
mintha semmit sem hallanék füleimen át, hanem hirtelenül tudom, 
hogy mit mondtak“. (34) További gyakorlás folyamán sorra kerül a 
hangos, féíhangos és a suttogó beszéd gyakorlása a fültől való távol
ság és hely megváltoztatásával. (40) A hang magasságára is figye
lemmel kell lenni, mert egyik a skála mély hangjaira, másik a magas 
hangokra fogékonyabb. A szakemberek legtöbbje e tekintetben 
Helmholtz elméletét fogadta el, t. i. a csiga alapjának sérülései a 
magas, míg a csiga csúcsának a fogyatékossága a mély hangok 
felfogását nehezíti meg, minthogy a csiga alapi részénél rövidebbek, 
csúcsi részénél hosszabbak a húrocskák. (42) Hogy a siketnémát a 
különböző hangszínezethez hozzászoktassuk, szükséges, hogy a 
hallási gyakorlatokat férfiak, nők és gyermekek felváltva végezzék.

- Haladottabb fokon a hangképek emlézésére pedig igen előnyös, 
ha a gyermek a saját hangjával gyakorolja a fülét.

A végcél szerinte az, „hogy a siketnéma a normális hangforrá
sokat hasznosíthassa és a saját hangját meghallja légvezetés útján, 
s csak kis mértékben (nur zum geringen Teile), vagy egyáltalán nem 
csontvezetés által“.

Urbantschitsch módszere szerint a wien-döblingi sn. int.-ben 
az 1893—94. és az 1894—95. tanévekben 60 növendéket tanítottak, 
minden másodnap 5 —10 perces időben növendékenkint. Erről a 
munkáról csak táblázatos kimutatást közöl, hogy minden egyes növen
dék hallási foka hogyan fejlődött a tanítás folyamán, pl. teljes siket- 
ségből zörejhallás, esetleg vokálishallás, szóhallás; vagy a meglévő 
zörejhallás, vagy vokálishallás hány esetben mivé alakult á t . . .

En ajánlott levélben kértem erre vonatkozólag bővebb felvilá
gosítást az intézet jelenlegi igazgatójától Freunthallertől és egy akko
riban Urbantschitsch módszere szerint itt dolgozó, még ma is élő 
kartárstól, Baldrian nyug. igazgatótól, de választ nem kaptam egyik
től sem . . . Meg kell még említenem, hogy a centrális siketségről
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többször emlékezik meg könyvében, így pl. a 89. oldalon ezt mondja : 
„az is lehetséges, hogy az akusztikai centrumban lefolyt fejlemények 
nem végeztek itt rombolást, hanem csak a működési képességet 
zavarták vagy állították meg, amely az ő gyakorlataival újra meg
indítható“.

Ezzel be is végzem Viktor Urbantschitsch ebbeli munkálkodá
sának az ismertetését . . .  A tárgyaltakból kitűnik, hogy ő a fül útján 
való beszédtanításnál igénybe vette az összes segítő tényezőket: 
szótárt használt, szájról olvastatott, figyelemmel volt a tapintásra, 
gondolt a beszéd erősségi, magassági, időmértéki elemeire, a hang
színre, még a szóemlézést sem hagyta figyelmen kívül . . .

Ne felejtsük azonban el, hogy ezt a munkáját 40 évvel ezelőtt 
írta meg . . . Tudós volt, de nem képzett pedagógus és így össze
függő, rendszeresen felépített, iskolai oktatásra alkalmas módszert 
nem írt le. Úgy vélem azonban, hogy a szerteszórt gondolatokból 
elég hűen állítottam össze hallási gyakorlatainak a módszeres mene
tét, hogy ki-ki alkothat magának ebből képet Urbantschitschnak e 
téren kifejtett működéséről. — Fejtegetéseimben csak a munka peda
gógiai részére terjeszkedtem ki, hogy tanítási eljárását megvilágítsam. 
A sok egyénnel kapcsolatos kórbonctani és kórélettani nézeteit nem 
tárgyaltam, mert ez nem pedagógiai, hanem orvosi feladat.

Nézzük most már a siketnéma-oktatás legmodernebb képvise
lőjének, Dr. Bérezi Gusztáv siketnéma-intézeti szakorvosnak a mód
szerét, (részben Dr. Bérezi munkái nyomán) amely úgy orvosi, mint 
pedagógiai szempontból a leggondosabb tervszerűséggel van ki
dolgozva.

Pedagógiai szempontból a Bárczi-féle módszer szerint a siket
némák 2 főcsopoitját volna célszerű megkülönböztetni. — Az első 
csoportba tartoznának azok a szerzett siketségiek, akik még hang
em lékképekkel, vagyis tényleges hallásm aradványokkal rendelkez
nek-, a másodikba azok, akik hangem lékképekkel nem bírnak, — 
tekintet nélkül arra, hogy szerzett, v. veleszületett siketségről van-e 
szó. — Az első csoportbeliek — éppen hallásmaradványukra való 
tekintettel — Bárczi módszere nélkül is boldogulnak úgy az iskolá
ban, mint az életben. Ezekhez nem kellett Bárczinak alkalmazkodnia 
módszere felállításakor. — A második csoportbeliek Bárczi elmélete 
szerint valamennyien az „agykérgi siketség“ („Surdomutitas cortica- 
lis“.) fogalma, illetve kórképe alá tartoznak. Ezek egy részénél (a 
szerzett siketségiek e csoportjánál) az agykéreg hallási íudatmezeje 
beszűkült, miután az első életévekben beállt siketség folytán hang
emlékképeik eltűntek, de mégis előnyös helyzetben vannak, mert 
beszédszerveik már mozogtak; míg a másik részük — öröklött csa
ládi degeneráltság, vagy egyéb ok következtében — már silányabb 
haliásmezővel született s ezért nem működik a hallási képességük 
és hangemlékképekkel sohasem rendelkeztek. Az agykérgi siketség 
elmélete ugyanis abból a feltevésből indul ki, hogy ép fül mellett az 
agyilag siketnek is van hallási képessége, a hallásra való lehetőség 
készsége . . . Csak az ép fülnek és a hallási központnak az egymás
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hoz való alkalmazkodásában, az együttműködésében áll fenn zavar 
a hallási tudatmező beszűkülése, illetve satnyasága következtében 
és ezért nem hall ténylegesen az egyébként normális szellemi képes
ségű siketnéma. Ezt a zavart akarja Bérezi — a beszédnek a tapin- 
tás csontvezetés és a hangok látási tényezőinek az együtthatá
sával dinamikai, ritmikai úton — megszüntetni, hogy meginduljon a 
hallási készség a hallási tudatmező tágításával és így aztán a kombi- 
natív hallás útján elsajátíthassa a siketnéma a beszédet. Bérezi az 
ő elméletét a Ranschburg prof. által körülírt alexia elméletéhez köti. 
Eszerint az agykéregnek a működési zavara gyengébb vérellátás 
következtében a vegyületek elégéséhez szükségelt oxigén  ̂hiányából 
és az elhasznált anyagok rendetlen eltakarításából ered. Úgy látszik, 
hogy Bérezi aztán a fejletlenségi (infantilis) beszédhallési siketség 
analógiájából indul ki, amely szerint a szellemileg visszamaradt 
gyermek néha még 4 éves korában sem vesz tudomást környezeté
nek a beszédéről és ő maga sem beszél. Mikor aztán egy napon a 
fül és a hallási központ összeműködése megindul, beszélni kezd az 
eddig szófián gyermek.

Az agykérgi siketségnél azonban nem fejletlenségből, hanem 
az akusztikai és érző- és mozgatóközpontoknak a működésbe helye
zéséhez és üzembentartásához nincs meg, valamelyes zavar miatt, 
a szükséges hajtóerő arra, hogy az ép füllel az összeműködést 
idegen segítség nélkül megindítsák, mondja Bérezi. Ezen esetekben  
■ az előkészítőosztályban látási, tapintási és hallási ingerekkel a 
logikus gondolkodásra és cselekvésre előkészített siketnémánál — a  
hiányzó összem űködésnek a  megindítására legalkalm asabbnak tartja 
a legegyszerűbb érzést, a tapintást, amelyhez a csontvezetést kap
csolja. A tanár a sn. gyermek üregszerűen alakított tenyerébe han
gosan mondja az „á, a, ó, u' magánhangzók egyikét, mire a nor
mális eszű siket tapintás érzésének a hatása folytán fenti vokálisok 
valamelyikével felel. Ezt a zöngehang észrevevést nevezi Bérezi: 
elsődleges, dinamikai hallási reakciónak. Azért mondom zöngehang- 
nak, mert nincs meg neki fenti vokálisok egyikének a jellemző szí
nezete sem. Ha a sn. nem felel meg a próbának, az annak a jele, 
hogy szellemileg nem felel még meg ennek a munkának, vagy 
nagyon súlyos, ki nem mutatott anatómiai roncsolásról van szó. 
Utóbbi esetben egyáltalán nem lesz alkalmas erre a munkára. 
Ugyanis a tenyérbe mondott hangos, vagy hangnélküli „ó“ tulajdon
képpen nem más, mint a hangrezgések felfogására vonatkozó intelli
genciavizsgálat, amely tájékoztatást nyújt arra nézve, hogy a nö
vendék mennyiben képes majd a finomabb megfigyelést igénylő 
hangingereket felfogni a csontvezetés, illetve a légvezetés segítsé
gével. Ilyenkor ugyanis a hangnélküli „ó“ csak hőérzést vált ki, mig 
a hangos „ó a kisebb hőérzés mellett a hangrezgésnek mechanikai 
behatására erős tapintási érzést vált ki.

Következő lépés az „ó — mint a csodálkozás globális kifeje
zője írott képének a kikeresése, felírása a táblára, szájrólolvasása, 
hangoztatás a sn. tenyerébe és a füle tájára. Majd magyarázó rajzzal
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kapcsolatosan lesz hangoztatva a növendék fülére és viszont a 
tanár fülére. Erre jön a hangnak, mint gondolatképviselőnek a le- 
íratása a szótárba és újra való hangoztatása.

Erre következik egy, a dinamikai-, ritmikai-, optikai-, kinaesthé- 
tikai jelleget jól egyesílő szó, pl. „papa“. E szó írott-és tárgyi képé
nek a társítása (asszociációja), a fogalomra emelése már az elő
készítőben történt meg a különféle foglalkoztatások kapcsán. A „papa“ 
szó megtanításának a fokozatai: 1. az előkészítői átismétlés, 2. szájról- 
olvastatás, 3. fülbemondás, 4. kimondatása a tanulóval, 5. leírás, 
ieíratás, 6. elolvastatás, 7. ismételt szájrólolvastatás, 8. ennek a gya
korlása a tanult „ó“-val felváltva.

Mikor aztán a gyermek már kellemetlennek érzi az erős hang
adást s elkapja a fejét, védekezik ellene, akkor Bérezi szerint beáll 
aö úgynevezett védekezési reakció. — A fül tájékára való hangoz
tatásnak az a célja, hogy e durvább, tapintásos csontvezetés által 
készíttessék elő a hangvezeték a  légvezetésre, a hallási készség 
fokozására. Amikor az ó és más vokálisok felismerése szavakban, 
mondatokban megjött, akkor beáll a differenciált (megkülönböztető), 
tudatos hallás, vagyis az a hallási készség, amelynél a légvezetéses 
hallás előkészítésére, már fülbekiáltással közölhető a beszéd. Ezzel 
a fül és a hallási központ között fennállott működési akadály, gátlás 
megszűnt. Ilyenkor már a beszédhang színezetében némi zenei elem 
is mutatkozik, amit most már rendszeresen történik a hangos gon
dolatközlés.

A „papa“ szó után továbbra is egész gondolatot kifejező' 
szavakkal, majd szópárokkal, mondatpárokkal bővíti a beszédanyagot. 
A szóemlézést úgy teszi könnyebbé, hogy a hallásilag már tanul
takhoz mindig csak egy-egy újabban felírt szót, szópárt, vagy mon
datot gyakorol hallás útján. Eleinte hármat, 10 egységnél többet 
azonban sohasem gyakorol hallásilag egy időben.

5 hónap alatt megtanítja az összes hangokat kiejteni, írni és 
olvasni körülbelül 50—60 hallásilag is begyakorolt szón, 10-es cso
portokban.

Körülbelül 250 mondatot tanít az első tanév végéig hallani. 
Ekkor már elég, ha a mondat vázát képező vokálisok dinamikai-, 
ritmikai hatását érzi a gyermek, hogy ebből az egész mondatot fel
fogja, vagyis beáll a kombinativ hallás, ami egyúttal a belső . beszéd
folyamat megindulását is jelenti.

Hogy aztán ki, hol, mit csinál stb. kérdések szerint rendezi és 
gyakorolja az anyagot dobozokkal, kartonokkal, ezek már nem új 
dolgok.

Igen értékes és nálunk különösen az I-ső oszt.-bán szinte nél
külözhetetlen a Ranschburg-féle szópárrendszer alkalmazása. T. i. 
két-két egymással valamilyen vonatkozásban lévő felírt szó közül 
az elsőnek, mint hívó szónak a fülbekiáltására a másodikkal felel 
a gyermek, pl. tábla—fekete, cukor—édes. Ezek a szópárok kiválóan 
alkalmasak a szóemlékezet nevelésére, ezzel a gondolkodás fejlesz
tésére és önálló beszédre való szoktatásra.
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Ezzel be is fejeztem volna a Bárczi-féle módszernek vázlatos 
ismertetését, amit már mások is megtettek és így első pillanatra 
szükségtelennek tetszik . . .  De mégsem az, mert további fejtegetéseim 
éppen a Bárczi-féle módszer körül forognak s így ennek lelki sze
meink elé való állítása elengedhetetlen. Előre kijelentem, hogy nem 
akarok most még a bírálat fegyverével élni, mert az korai volna 
az osztály eredményére nézve, elmélkedni felette azonban csak 
hasznos lehet.

Hogy vannak Bárczinak magántanítványai, akik nyilvános 
elemibe, polgáriba, ipariskolába járnak, vagy ott vizsgáztak, az nem 
újság. El is hisszük, hogy ilyenekkel szinte csodákat lehet mívelni, 
főleg hallás útján való tanítással, mert ott a családnak minden tagja 
egyúttal tanítója is ennek a gyermeknek, a napnak legalább 12 
órájában .. .

Node az eddigi módszer is mutathat fel hasonlókat. Pl. a buda
pesti áll. int. egyik volt növendéke rendes úton végezvén a gimná
ziumot, az egyetemet is végezve gyógyszerész lett. Két aktív rajz
tanárunk közül az egyik siketen született, főiskolát végzett, a beszé
det tartalmilag és alakilag úgy bírja, mint bármely más diplomás 
ember. Freunthaller Adolf bécsi igazgató mutatta be nekünk annak 
idején egyik sn. születésű magántanítványát, aki akkor 5 éves korá
ban teljesen bírta a gyermekszoba nyelvét. Igaz, a gyermek édes
anyja reggeltől estig ápolta sn. fiának a beszédét. Nem folytatom 
tovább, nem akarok dicsekvésbe esni, mert mindegyikünknek voltak 
már hasonló esetei és szomorú tapasztalataink is vannak az iskolai 
tömegmunkából. — Viszont fáklyaként világítanak a múltból Vatter- 
nak világraszóló beszédsikerei, amikor csak 4—5 kifogástalan ké
pességű tanuló volt egy osztályban és a kis internátusbán minden 
alkalmazott csak szóval érintkezhetett a növendékekkel.

Ezzel kapcsolatban nem mulaszthatom el, hogy ne szenteljek 
néhány szót Dr Bárczinak az eddigi módszerrel szemben elhangzott 
egyes kijelentéseire, amelyekkel a mindenféle származású, nagy 
korkülönbségű, vegyes szellemi és hallási képességű, 15-ös növendék
létszámú osztálymunkát vette kritika a l á . . .  Mi tanárok megtettük a 
magunkét, az kétségtelen, de a módszer is jobban állta volna meg 
a helyét, ha az imént említett növendékviszonyok a módszernek 
megfelelőek lettek volna. Hogy jó oldalai is vannak, azt legjobban 
bizonyítja az a tény, hogy sokat tud belőle Dr. Bárczi ma is fel
használni. Hogy csak egyet említsek, nevezetesen a gyakorlati fone
tika az ő módszerénél még nagyobb szerepet fog játszani, mint 
eddig, mert a globális tanítás megköveteli.

A „Surdomutitas corticalis“ c. munkájának a 2. oldalán többek 
közt azt mondja, hogy : „szájról való leolvasás segítségével tanították 
és tanítják ma is őket stb. Úgy állítja be a dolgot, mintha csak  
szájról való leolvasás segítségével tanítanák ma a siketnémákat, 
holott „látásos-, tapintásos-, mozgásérzéses“ alapon tanítunk. — Igaz, 
hogy fölbukkant egyszer egy olyan újabb felfogás, hogy csak globá
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lisan beszélni kell állandóan a siketném ához  és a beszéd dinami
kája, ritmikája magával ragadja a siketnémának a veleszületett 
beszédképességét. Ennek a lehetetlensége azonban hamaros-an^be
igazolódott. Ehling is kiemeli „A siketnémák megszólaltatása“ c. 
tanulmányban, hogy „a dinamika-ritmika a természetes beszéd 
kulcsa“, sőt a hangszínezésre is van abban útmutatás. — A tény
leges, vagy csak vélt hallás kihasználására is volt gondunk a 17-ik 
oldalon, pl. „Majd egymás íülébe kiáltanak, különösen olyanokéba, 
akikről már megállapítottuk, hogy valamelyes hallásuk van. Hama
rosan annyira versenyeznek, hogy még a teljesen siketek is hallani 
vélnek és kiabálni igyekszenek, ami legtöbbször sikerül is“. Jó magán
hangzókat az I-ső oszt.-bán csak fülre hatólag kaphattunk ; sőt a 
vezérszavakat, mint pl. „papa“, „páva“, „tete stb. is így taníttattak 
már évtizedek óta. Már régen nem indulunk ki az egyes hang fej
lesztéséből, hanem gondolatot kifejező beszédegységekből tanítunk 
globálisan. „Hiszen tulajdonképpen nem is hangkifejlesztést végzünk, 
hanem beszédtanítás folyik az első perctől." A 26. oldalon ez á l l : 
„Ettől eltekintve a siketnémák legtöbbjének van valamelyes hallása: 
amelyeket csak fel kell ébreszteni. Ezt megtesszük már az elő- 
gyakorlatokkal kapcsolatosan, amikor erős hangadó eszközökkel s 
különféle fogásokkal (játékokkal) kiabálásra serkentjük a növen
déket.“

Ezeket csak azért említettem, mert Bárczi az előkészítő oszt.- 
ban nem akar tudni hangadásról, hangos szóról. Nem gondolok 
hangfejlesztésre . . .  Hát az aktív játékokban csukod szájjal vesznek 
részt a gyermekek ? . .  . A testet-lelket szinte a sarkából kiemelő 
játék hangos kitörések nélkül szinte el sem képzelhető. Ezek a lélekből 
fakadó nevetések, kérő, tiltakozó elkiáltások tükröztetik vissza a 
gyermeknek a természetes hangját, amelyet semmiféle elméletiek 
mesterséges munkával létrehozni nem lehet. Miért volna „műhiba 
ennek a megfogása és megtartása az I.-ső osztály számára ? — Még 
igen sok kérdés merül itt fel az osztálymunkával kapcsolatban ..  . 
Á fő „test“ próba, a tenyérbe mondott „ó“-val döntő jelentőségű 
lesz-e arra nézve, hogy aki ezt kiállta, az tanítható a B.-éle mód
szer szerint? — Hogy mindegyik növendék nem lesz alkalmas erre 
a munkára, az bizonyos... Mi lesz azokkal, akik lemaradnak? 
Tud-e minden intézet a hallás útján való tanításhoz szükséges ele
gendő növendéket összehozni egy a Vili. osztályig felmenő osztály 
számára? A III. osztálytól kezdve összehozott 10—15 növendéket 
képes-e egy ember éveken át tanítani ? Nem volna talán jó minden 
gyermeket tisztán a Bárczi-féle módszer szerint tanítani az előkészí
tőben, az I. és a II. oszlályban minden tantárgyon át, míg a III. 
osztálytól kezdve csak bizonyos óraszámban volnának hallási gya
korlatok, a nyert hallási készség fenntartása végett ?

Kétségtelen, hogy a főleg hallás útján elsajátított beszéd kelle
mesebb hangzású és érthetőbb kell hogy legyen, már csak azért is, 
mert a beszéd természetszerűleg a hallásnak szóló tünemény, amit 
a hallani tanult siketnéma jobban ellenőrizhet, mint pusztán az
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izomérzés útján. Azonkívül a fül útján szerzett emlékképek dinamikai
ritmikai eredetükre nézve határozottabbak, mint az optikaiak.

Ha befejezésül mégegyszer rápillantunk az agykérgi siketség 
elméletére, akkor azt látjuk, hogy ennek az elbírálására hivatott tudó
sok, mint Urbantschitsch, Bezold, Fröschels, Seemann, Sarbó ; Ransch- 
burg professzorok két pártra szakadtak. Ez érthető is, mert Bárczi 
elmélete; egy hypothesis, amelyet a 2 X 2 = 4 . mennyiségtani igazság 
mintájára egyik félnek sem sikerül bebizonyítani. — A valóság az, 
hogy a perifériás siketség mellett is lehetnek centrális hallási zavarok, 
amint azt Urbantischitsch is elismerte. Viszont az agykérgi siketség 
sem zárja ki az esetleges perifériás fogyatékosságokat. A fő az ered
mény, amely mindkét irány tanításánál megvan. Az osztálytanításnál 
Urbantschitsch módszere nem vált be, mert Wien, — Döblingben és 
Vácon napirendre tértek felette már annak idején. Bérezi most van 
abban a helyzetben, hogy bebizonyítsa módszerének az általános 
használatra való célszerűségéta budapesti állami siketnéma-intézetben.

Hogy Bárczi-féle módszer van az bizonyos, de a Wolff-Urban- 
tschitsch-féle hallási gyakorlatok nélkül aligha született volna meg. 
Sok a közös vonásuk, ha ellentétes is az elméleti felfogásuk. Mert, 
amíg Urbantschitsch fül eredetűnek mondja a siketnémaságot, addig 
Bárczi agyi természetűnek állítja be. Urbantschitsch ezért a fogya
tékos, legyengült fület akarja az erősebb hangingerekkel felébreszteni 
s így a nerv-acusticuson át megteremteni a kapcsolatot a hallási 
központtal. — Bárczi pedig előbb a hallási központot akarja a külön
féle komponensekkel működésbe hozni, hogy így a nerv. acusticus 
segélyével az egész fület beállítsa a hallástanítás szolgálatába. Hogy 
melyik részen van az igazság, az a természet titka. Döntő bizonyíték 
itt csak az országszerte meginduló osztálymunka eredménye lehet... 
Várjuk!
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Az érze lm i von atkozások  
a h eszéd tan ítás szolgálatáb an .*)
S c h r e in e r  F e r e n c .

A beszéd a lélek tartalmainak legsajátlagosabb megnyilatkozási 
formája. Erről a lélekről pedig jó tudnunk azt, hogy sok szálból 
szövődött alkatában és bonyolult életnyilvánulásaiban a legkülön
bözőbb hatásokra pillanat alatt válaszoló érzékenységével ezt a lel
ket voltaképpen csak két mozzanat kormányozza : törekvés valami 
felé és m enekülés valami elől. Törekvés minden felé, ami kellemes, 
ami öröm és kedvtelés; menekülés minden elől, ami kellemetlen, 
ami szomorú és fájdalmas. A léleknek két alaptevékenységét tehát 
érzelmek irányítják, amiből önként következik, hogy érzelmek irá
nyítják mindazt is, ami p  két alaptevékenységből különböző lelki 
tények gyanánt adódik. így érzelmek kormányozzák az érdeklődést, 
a figyelmet, az akaratot; érzelmek szabályozzák az ingerek érvényesü
lési lehetőségét, az érzetek és képzetek mennyiségi és minőségi ki
alakítását, az emlékképek erősítését vagy elhanyagolását; és érzel
mek szabnak ütemet a képzettársítás élénkségének, a fogalmak ki
építésének, ítéletalkotásnak, következtetőképességnek, szóval az 
egész lelki életnek értelmi, érzelmi és akarati vonatkozásokban, hív
ják bár ezt a vonatkozást egyúttal serkentésnek vagy gátlásnak.

Érzelmi alapokon nyugszik tehát a léleknek minden nyilvánu- 
lása. Érzelmek előznek meg és kísérnek minden gondolatot, minden 
cselekedetet és alkotást. Érzelmek tehát egyúttal az ősi alakítói is 
mindannak, amit emberi véges mivoltunkban az öröknek osztályo
saiként a „lélek“-ben bírunk.

És ennek a léleknek legsajátlagosabb kifejezési formája a 
beszéd.

Feltűnhetett, hogy eddigi megállapításaimnak rövid menetében 
is már másodízben jelzem a beszédet a lélek „kifejezési formájá“- 
nak, holott eddig a beszédet „kifejezési eszközének ismertük. Tuda
tosan teszem ezt; mert más a beszéd mint kifejezési forma és más 
mint kifejezési eszköz, Ha csak eszköz, akkor lényegéhez csupán 
a tagolt vagy tagolatlan hangadás, a betű ismerete, az elemekből 
összefűzhető, szó- vagy mondatalkotás képessége tartozik, egy zászló
vagy fényjel, vagy mozdulat, esetleg egy összetettebb tevékenységi 
folyamat, amelyből meg tudom állapítani, hogy pl. egy járó ember 
a városba tart-e, vagy kifelé a határ felé, hogy valaki írni szándé
kozik, valaki valamiért meglepődött, stb. Ha pedig kifejezési forma 
a beszéd, akkor belső lelki tartalmak válnak általa szemlélhetőkké,

* A Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesülete 1935. X. 5-i, váci köz
gyűlésén elhangzott előadás.
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érzékelhetőkké. Akkor jelzi azt a kitörő lélekerőt, amely emel, gyújt, 
lelkesít, vagy megaláz, porig sújt és egy szavával hadseregeket le
fegyverez. Érezteti a bocsánatot nyújtó szóban a lélek simogató 
szeretetét, melegét; dorgáló szavában a harag fájó ostorsuhintását. 
Megsejteti az isteni hatalom mérhetetlen voltát az egyszerű „legyen !“ 
parancsolatjában és tud százféle tartalmat adni egy közönséges szó
nak is, amikor, hogy példával éljek, a „lámpádban nemcsak dol
got, tárgyat látunk, hanem fényforrást, technikát, kultúrát; valamit, 
ami családi összetartozandóságot jelent, otthoni megnyugvást vagy 
győzedelmet a sötétség fölött. Az ilyen beszéd a léleknek kifejezési 
formája, éppenúgy, mint a zene, a festészet, a szobrászat azzal a 
hozzátétellel, hogy a legátfogóbb forma, mert általa és benne is 
cseng és szól, zsong és bong, kacag és sír a hangszerek húrja, 
sípja, a szó is rajzolhat és mintázhat jelenetet, tájat, személyt. És 
tudja mindezt azért, mert érzelmek és érzelmi hangulatok alapjaiból 
vetődnek felszínre a gondolatok, érzelmi és akarati elhatározások; 
érzelmek sugároznak belőle a társlelkek felé és érzelmek teremte
nek azokban is hajlamosságot és lehetőséget az együttes gondolko
dáshoz, érzelmi és akarati beállítottsághoz.

Az érzelem, vagy érzelmi hangulat annyira fontos az igazi, az 
ú. n. belső beszéd kialakulása szempontjából, hogy bizonyos hang
tani, szójelentés- és szóalaktani vagy mondattani sajátságok éppen 
érzelmi kapcsolataiknál fogva váltak elfogadott és elterjedt nyelvi 
tényékké. Sőt bátran állíthatom, hogy minden nyelvi jelenség, tar
tozzék bár a nyelvtan, vagy akár a stilisztika, retorika és poétika 
területére, majdnem kizárólagosan azokból az alakító erőkből szár
mazik, melyekkel az érzelmek hatnak a lelki folyamatokra. Meg
világíthatná állításomat sokszáz példa. A tényt azonban egy-két jel
lemző eset is igazolja.

Ma a „hadnagy“ a tiszti,rangsor legelején áll, tehát a legkisebb 
tiszti rangfokozatot képviseli. És ha mégis a „hadnak nagyja“, csak 
úgy lehetett az, hogy a pálya kezdetén álló, minden reményre jogo
sító ifjú katonát a reményektől, de még inkább a szeretettől eltelt 
hozzátartozói tréfásan eleve is a legmagasabb lehetőség rangjával 
címezték. így a szeretetnek gyakran kedélyeskedő címzése nyelvi 
ténnyé vált.

Milyen ijesztő, félelmetes, mégis tréfás ízű képzeleti alkotás ma 
a „vasorrú bába“. Pedig ez keletkezési alapjaiban egy rendkívül 
ősi és igen komoly, egyúttal a pogány magyaroknak valláserkölcsi 
értékeire igen nagy fényt vető szokásnak ma jelentésben átalakult 
maradványa. Őseink a halottat annyira tisztelték, hogy az asztalnál 
helyét hónapokon, sőt éveken át más nem foglalhatta el. De hogy 
az emlékezetnek mentői érzékelhetőbb formában támaszt adhassa
nak, a halottnak üresen maradt helyére egy bábut ültettek Könnyű 
volt annak karjait, lábait, törzsét felöltöztetni, arcát valami módon 
megformálni, de az orr elkészítése bajjal járt. Legkönnyebben sike
rült, ha vasból készítették. Innen a : vasorrú bába. Idők múltával a 
bábu által megszemélyesített halott emléke egyre halványodott, a
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bábu meg egyre kopottabb, törődöttebb lett, egyre csúfabb és  a 
csúfnak érzelmi hatására az ijesztő, öreg, csúf asszonyokat nevez
zük ma vasorrú bábáknak.

íme két példa az érzelmek hatására a szó jelentésváltozásának 
köréből.

Hasonló viszonylatokat találunk az alakváltozás területén is, 
vonatkozzék bár ez a változás a szó hang- vagy nyelvtani alakjára. 
Hiszen mivel magyarázhatnók egyébként a magyar szavaknak azt 
a roppant mennyiségű eltérését attól a szabályozottságtól, hogy egy 
szótestben vagy csupa mély, vagy csupa magas hang szerepeljen. 
Megengedem, hogy az ősi szavak javarésze meg is felelt ennek a 
követelménynek, de ha ma a kocsi, fiú, deszka, dió, csizma stb. 
szavakban nem követjük ezt a szabályozottságot, akkor annak oka 
csak abban az érzelmi állapotban kereshető, mely menekül az egy
hangú egyformaságok elől s mely ma például a túlontúl e-s színe
zetű magyar beszéden is a felett helyett a fölötte1,  a megett helyett 
a mögötte1, csengetnek helyett a csó'ngeínefekel, stb.-vel akar javí
tani. Ugyanilyen célzatú érzelmi erőnek tulajdonítható az is, hogy a 
hangzóilleszkedésnek ellentmondóan e  szavak: sír, nyíl, szíj, vív, 
héj, cél, derék, noha ragtalan alakjukban nem is fordulnak elő mély 
magánhangzók, mégis mélyhangú végződéseket vesznek fel.

Nyilvánvaló az érzelmi hatás abban is, hogy mindaz, ami szép, 
kellemes, víg, kedves, kicsi, közeli, mennyei, erénves stb.: több
nyire magashangú; ami durva, csúnya, undok, útálatos, goromba, 
nagy, távoli, pokoli, gonosz stb. : többnyire mélyhangú szó. Hasonló
képpen csak érzelmi hatások következményének kell tekintenünk, 
az oly nyelvalaki változásokat is, mint amikor ez a régi alak : en
gem  küldött téged látnom  a mai „elküldött, hogy lássalak“ alakjává 
formálódott. A lassan fejlődő nyelvi ízlés, amely éppen azért, mert 
ízlés, s mint ilyen, bizonyos stílusnak kedvelésében  mutatkozik, csak 
érzelmek hatására vonatkoztathatta a régi idők tudnotok kezditek, 
azt fogom nekik mondanom-lé\e jövőidejű alakjai a mai tudni fog
játok  és azt fogom nekik mondani alakokká. Itt bizonyos régi kép
zetek új képzelekkel párosultak, s amennyiben az újak győzedel
meskedtek a régieken, azt csak az ú. n. képzetérzelmeknek hatására 
tehették, melyek mindenféle képzetváltozással együtt járnak.

És ha még ezekután rátérünk a stilisztika, a poétika és retorika 
területére és megfontoljuk, hogy a világossággal együttjáró könnyű 
megértésnek és élvezésnek az érzelme, a stilisztikai ú. n. jóhangzás, 
a hasonlatok, ellentétek, megszemélyesítések, az összes szó- és 
gondolatalakzatok, a rímelési sajátosságok, az ütemek és lábak saját
ságos ritmusú változásai, a strófák alakulásai, a műfajok belső tar
talmi és külső alaki változatai, a hév, a meggyőző erő, a fordulatos
ság, az írásművek tagoltsága: mind-mind a lélek érzelmi színétől 
kaptak tartalmat is, alakot is, akkor bizonyos, hogy az érzelem, és 
maga az érzelmi beállítottság több puszta jelenségnél. Erő az, mely 
teremt; képesség, mely rombol és alkot; hatalom, mely életet irá



Az érzelmi vonatkozások a beszédtanífás szolgáltában. 127

nyit; eleven szándék, mely lelket formál; és a beszédnek megindí
tója, kifejlesztője, vére, íze, zamatja, maga az egész beszéd.

Amennyiben ezek a megállapítások meggyőződéssé válhatnak, 
akkor egy nagy horderejű további megállapítással akarom az érzelmi 
szempontok következményeit is megvilágítani. Nevezetesen: az érzel
mek alá lehetnek vetve törvényeknek, de maguk az érzelmek tör
vényeket soha nem teremtenek, annyira nem, hogy pl. ma is még 
nyitott kérdés, vájjon azért sírunk-e, mert szomorúak vagyunk, vagy 
azért vagyunk szomorúak, mert sírunk?, jóllehet gyakran örömeink 
közepette is könnyezünk? Miután az érzelmek törvényt nem terem
tenek, azért m agában az  élő nyelvben, mint az érzelmek által irá
nyított léleknek kifejezési formájában sincsenek törvények. Minek az 
alapján állíthatom ezt, holott eddig éppen a nyelv törvényszerű
ségének ismeretével dicsekedhettünk valamennyien, kik a nyelv té- 
nyeivel foglalkoztunk. A törvény fogalmi lényegéből állapítom meg, 
hogy csak ott beszélhetünk törvényről, ahol előre jelezhetem, hogy 
egy bizonyos ok miféle okozatot eredményez. A törvény lényegében 
tehát ok és okozati egybehangzás jut kifejezésre, szabályos ismétlő
dés útján. Fedi ennélfogva a törvény fogalmi lényegét pl. az a sza
bályosság, hogy a támpontjától megfosztott test a föld középpontja 
felé igyekszik; vagy hogy a meghatározott pályán mozgó Halley- 
üstököst egy bizonyos esztendőnek bizonyos napján, sőt bizonyos 
percében láthatjuk újra. A nyelvi tényeknek egyike sem mutatja ezt 
az ok és okozati egybehangzást, ezt a törvényszerűséget, mert soha
sem tudhatom, hogy amit ma bizonyos formában fejeztem ki, azt 
holnap nem fogom-e ugyanolyan ok hatására egészen más alakkal, 
változott hangok sorozatával vagy változott szóalakkal kifejezni. Dé
vai Bíró Mátyás idejében pl. az az  névelő z-je helyett mássalhang
zókkal kezdődő szó előtt a szókezdő mássalhangzót írták így: al 
lapát, a f farkas, ak  kéz  stb. Ez ma már csak néhány különleges 
összetétben fordul még elő, mint amilyen az abban, akkor, attól stb. 
Miután nyelvi tények ok és okozati viszonylatot nem mutatnak, 
ennélfogva az élő nyelvnek (!) nincsenek is törvényei.

Kérdezhetné valaki: hát nem törvénye ez a nyelvnek, amikor 
azt mondjuk: a mondat tárgya az, amire a cselekvés hat. Ez nem
csak, hogy nem nyelvtani törvény, de egyáltalán nem törvény, mint 
ahogy e tétel: kétszer kettő négy sem az. Ezek, megállapítások, íté
letek minden ok és okozati kapcsolat nélkül. Éppen ezen alap-ok
nál fogva nincsen az oly sokszor következetesnek, sőt rendkívül 
következetesnek feltüntetett ikes-ragozásnak sem törvénye, már csak 
azért sem, mert maguk az ikes igék is hol állandóak, hol válto
zóak, ragozásuk pedig éppenséggel 3 csoportba sorozható különb
ségeket mutat. Magam a nyelvvel kapcsolatosan azért mégis isme
rek egy törvényt, de ez meg nem nyelvtani természetű. Ez — a 
nyelvvel vonatkozásba hozható egyetlen törvény pedig: beszéljünk 
magyarul, magyarosan és magyarán. Ez törvény 1 Ez nem puszta 
ítélet, vagyis megállapítás, hanem ok és okozati összefüggések alap
ján jövőbelátás, mert előre tudom megmondani, hogy a szabályt ki
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váltó ok érvényesülése alkalmával rontok, végtelenül sokat rontok — 
úgy szokták mondani: a nyelv szellemén, valójában pedig a magam 
és mások lelkén.

Hogy törvények nincsenek a nyelvben, a beszédben, az az 
érzelmi hatások változóságának tudható be. Ahogy az érzelmek 
keletkezésében és alakulásában nincs következetesség, sem állandó
ság, és ahogy az érzelmek övében egy-egy érzelemnek rendkívül 
sok a színe, árnyalata, ereje és hatásfoka, ugyanígy tényes meg
mutatkozásaikban, a tevékenységek alaki és tartalmi minősítésében 
is szinte kiszámíthatatlanok az érzelmek, hatásbeállítottságukhoz mért 
eredményeikben pedig sokszor váratlanok és felborítanak minden 
szokást, melyet már ideig-óráig meggyökeresedettnek véltünk. De ha 
nincs törvény, szabály, akkor mégis minek minősítendők azok az 
egyezések és hasonlóságok, melyek minden szabály ellenére is 
szabályozottságot mutatnak? Mindenek előtt ezek az egyezések és 
hasonlóságok sem szabályok tükrei, hanem eredményei bizonyos 
megszokottságnak, kényelemszeretetnek, könnyű eligazodásnak, 
amit a régi mód, a régi alak, a régi tartalom utánzása biztosít. A 
nyelvi tények tehát analógiás hatások eredményei, melyeket annál 
inkább sikerül majd az analógiák légkörébe vonnunk, mentői inkább 
tudjuk az utánzás alapján való újraalkotást, tehát magát az analógia 
lényegét kideríteni. Mindenesetre van közöttük még meg nem fejtett, 
titokzatos megmutatkozás is, mert ma hivatásos tudósok sem esz
méltek még arra pl., hogy nem egészen véletlen, ha fe-val kezdődik 
sok olyan szó, mely a kar-ral összefüggésben á ll: kar, kap, köszön, 
kér, könyörög, kíván, küld, köt, könyök, kasza, kapa, kosár, kereszt; 
vagy hogy a hallással összefüggő sok szavunk h-val kezdődik: hall, 
harang, hang, hír, húr, hív, hadar, hahotázik, húzd rá, stb.

Az analógiás hatásoknak némely fel nem derített jelenségén 
kívül azonban biztosan állítható, hogy a nyelvi tények kivétel nél
kül utánzásból nyertek életet, akár ha a hangtani jelenségeken át 
egész  ̂ a nyelvjárások keletkezéséig haladnánk, vagy akár a képzet- 
társításoktól egészen a másodlagos komplikációs vonzásokig, mint 
amilyenek: fel nem tudom fogni ésszel, töri az eszét, fő a feje, 
zakatol a lelke, összetipor minden emberi törvényt, stb. Ez az után
zás, vagyis az analógiás hatások érvényesülése, megvéd az újra
tanulástól, az újrateremtéstől. Azért ha ismerünk egy használatos, 
elfogadott nyelvi alakot, akkor az analógia révén a kifejezésre váró 
gondolatot erre ráilleszthetjük és az adott példa szerint kifejezhetjük 
a bármely érzelem által megindított lelkitartalmat.

Az érzelmi irányítottság által megszabott külön-különféle lelki
tartalmak és az analógiás beszédalakok  tehát főtényezőí, mondhat
nám biztosítói a beszédkészségnek. Ehhez egészen különleges esetek 
alkalmával, mint amilyen a korán megsiketült gyermekeknek beszédre 
való megtanítása, egy harmadik, egy technikai mozzanat is járul: a 
hang fejlesztés, illetőleg a már kifejlesztett hangoknak épségben tartása.

Ennek a három mozzanatnak értékeléséből és egymásrahatásá- 
ból gyakorlati szempontból főként a sn.-okt. szempontjából a követ
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kezők adódnak természetes folyomány gyanánt, az eddigelé kifejtettek
nek indokoltságával:

1) Minden beszéd mögött lelki tartalomnak kell kifejlődnie. Mi
után ez a lelki tartalom csak megfelelő érzelmek hatása alatt kelet
kezik, érzelmi hangulatból nő, azért ezt az érzelmi megfelelőséget, 
ezt a beállított hangulatot semmivel megbontani nem szabad, még 
hangjavítási célzatokkal sem. Mert fontosabb a beszélni tudás szem 
pontjából is a gondolat, az érzelem , a szándék  kialakítása, tehát a 
kultúra szolgálása, mint a hosszú időt igénylő, mégis kétes bizton
ságú í vagy cs, vagy bármely más hang. Ilyen megfontolás mellett 
a beszédet nem a beszédért fogjuk tanítani, hanem a belső ember 
emelése kedvéért és a belsőleg emelt ember által helyesebben és 
értelmesebben, sőt érthetőbben használt kifejezési forma kedvéért. 
Ez pedig akkor már nem puszta beszédtanítás, hanem igazi beszéd
nevelés.

2) Amennyiben a folyam atossá vált beszéd  alkalmával a fi- 
gyelmi széttagozódás alapján a hangok romlanak és javítást igényel
nek, akkor a fölöttébb fontos hangulati beállítottság megóvása ked
véért a hangjavítást külön időben, rendszeresen megállapított gya
korlatokkal lehet csak eredményesen végrehajtani. A hangadás tech
nika kérdése és ha művészi finomságokat igénylő mozgásos munká
ban nem restel a kifejlődött művész sem naponta is órákat szánni 
különleges ujj-, kéz', kar- stb. gyakorlatokra, holott alapjában ezek
nek az elkülönült gyakorlatoknak a művészethez semmi közük: 
akkor nekünk beszédmestereknek sem szabad ezekkel könnyen meg
alkudnunk, még akkor sem, ha látszatjelszók a technikát, mint állító
lag értéktelen és lélekölő valamit, az iskolából ki akarják irtani. 
Végeztessünk azért minden nap, minden osztályban rendszeres, a 
a beszéd célját szolgáló kiejtési gyakorlatokat.

3) Mivel az analógiás érvényesülés mintamondatokra támasz" 
kodik, melyek sokszoros gyakorlás és többoldalú, tehát vizuális- 
kinesztéziás és motorikus, esetleg akusztikus hatás útján biztosítói 
a kifejező készségnek, azért nemcsak kívánatos, de elengedhetetle
nül fontos, hogy a nyelvnek, illetőleg beszédnek összes alapalakjait, 
mint amelyekben csak a szavakat kell változtatni s máris kibonta
kozik a beszéd a maga sokszerű változatosságával: tehát a beszéd
nek alapalakjait állapítsuk meg és szedjük rendszerbe, mert ezek
nek a bizonyos mondatsémáknak száma alig 120—130, s begyako- 
roltságuk —- a helyes sorrend utján — biztosítja a megszóíamlás 
helyességét.

Az érzelem épsége, a különidejű kiejtési gyakorlatok és a nyelvi 
alapalakok felhasználása olyan eredményeket biztosíthatnak, ame
lyek alapján büszkén mutathatnánk gyermekeinkre: íme a beszélő 
siketek!
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A m ik o r M ussolini vendégei vo ltu n k .*
F ő is k o lá n k  h a llg a tó in a k  első  o la sz o rszá g i ta n u lm á n y  ittja .  
I r t a : F ü zesi Á rpád.

Évek óta minden esztendőben, főiskolánk utolsó-éves hallgatói 
egy-egy külföldi tanulmányúttal fejezik be tanulmányaikat. Gazdasági 
okoknál fogva ezek a tanulmányutak a múltban legfőbbképpen 
Ausztria szakintézeteire szorítkoztak. Mivel pedig kartársaink igen 
nagy többsége előtt az ausztriai gyógypedagógiai intézmények ismer
tek, ezekről a főiskolai tanulmányutakról lapunkban nemigen jelent 
meg szakközlemény. Az elmúlt tanév-végi olaszországi tanulmány- 
utunk azonban nem csupán azért érdekes, mert Mussolini újjászüle
tett Olaszországa gyógypedagógiai vonatkozásban is egészen modern 
és megújhodott, vagy mert Olaszország szépsége és kultúrája világ- 
viszonylatban is egyedülálló, avagy mert főiskolánk első olaszországi 
orientálódásáról van szó, hanem főleg azért, mert első eset a gyógy
pedagógia történetében, hogy oktatásügyünkhöz egy külföldi kormány
férfi, egy világnagyság lehajlott és azt meleg szivei, bölcs megértéssel, 
hatalmának teljes súlyával támogatta. Hazájának és a világnak nagy- 
politikájával elfoglalt Mussolini szeretettel karolta föl a hozzáforduló 
főiskolai hallgatóinkat és vendégül látta őket hazájában több mint há
rom héten keresztül, elhalmozva őket a magyar testvérnemzetnek szóló 
szeretetével, minden elképzelhető figyelmével és bőkezűségével.

Igaz viszont, hogy kevés tanulmányútjukhoz készültek föl olyan 
alapossággal hallgatóink, mint ehhez, mert ennél az előtanulmányok 
teljes egy esztendő rendszeres munkájába kerültek.

Ennek az első olaszországi gyógypedagógiai tanulmányútnak 
anyaga oly bőséges, értékes és tanulságos, hogy annak szakértékeit 
sajnálnám semmitmondó zsúfoltságba adni, melyből kevés terméke
nyítő erő sugározna oktatásügyünkre. Az élvezhetőség, de főleg a 
rendszeresség kedvéért tehát a tapasztalatainkat csoportosítanunk 
kell. Ennek a tanulmánynak legfőbb célja, hogy utunkról mint olyan
ról számoljon be. Legalább vázlatos képet óhajtok adni az egész 
útról és arról a szerétéiről, baráti érzésről, mellyel az olasz kartár
sak fogadtak bennünket és az olasz-magyar együttműködés gyógy
pedagógiai területeinek sorompóit részünkre megnyitották. Világosan 
látom azonban magam előtt a beszámoló további részletes prog- 
rammját. Ugyanis legközelebb az olaszországi gyógypedagógiai okta
tásügy általános helyzetéről, a különböző szakok intézményeiről, vala- 
mintazok működéséről ke'l hű képet adnunk.

Nem lesz talán érdektelen, ha mindenekelőtt röviden elmondom, 
hogyan jött létre a tanulmányút, milyen úton-módon jutottunk el 
Mussolini nemes szívéhez.

Ott kell kezdenem, hogy az idén végzett hallgatóink, Ill-ad 
éves korukban, megkérdezték nem lennék-e hajlandó az évfolyamot 
egy hőn óhajtott olaszországi út megvalósításában támogatni. Ha 
igen, úgy fölkérnek, — a szerénynél is szerényebb pénzügyi helyze

* Vácott, a tanáregyesület 1935. évi okt.5-én vetített képekkel fűszerezett beszámoló.
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tűk nyomatékos hangsúlyozása mellett, — az előkészítő munkálatok 
elvégzésére. Midőn ezt vállaltam, megkértem őket, hogy a tanul- 
mány-út eredményessége, valamint a gyógypedagógiai oktatásügy 
olasz-magyar kapcsolatainak megteremtése érdekében, a negyedik
éven amúgy is kötelező modem nyelvül valamennyien az olaszt 
válasszák. Ez megtörtént. Sőt egy okmányban le is íektették ezt az 
ígéretüket, melyben úri szavukra fogadják, hogy a legkomolyabban 
fognak az olasz nyelvvel foglalkozni. Fogadalmukat tiszteletreméltó 
lelkesedéssel tartották meg és a Berlitz nyelviskolában velem együtt 
heti 2 órában hallgatták a nyelvórákat. Az olasz nyelvből, az Olasz

Mussolini Őexcellenciához intézeti díszalbum-szerű kérvényünknek első oldala.

Kir. Követség képviselője DrPauló Calabro egyet, tanár, igazgató előtt, 
Dr. Tóth Zoltán főisk. igazgató elnöklete alatt olyan szép eredmény
nyel vizsgáztak, hogy az olasz követség kiküldötje melegen gratu
lált és örömének adott kifejezést a szép eredmény fölött.

Második lépésünk a tanulmányút gazdasági lehetőségeinek a 
megteremtése volt. E célból sajátkezűleg készítettem egy díszalbu
mot, melyet nagy bullával ellátva vörös bőrbe köttettünk. Az öt kilo
grammos, hatalmas albumon arany betűkekl díszlett a magyar cí
mer és az „ISTANZA“ (kérvény) szó. Úgy okoskodtunk ugyanis, 
hogy olyan kérvényt kell írnunk Mussolininak, mely terjedelménél 
fogva nem kerülhet papírkosárba. A díszes oldalakon elmondtuk 
Őexcellenciájának, hogy az olasz-magyar testvériség alapgondolatá
ban, a gyógypedagógia szakterületein is szeretnénk megteremteni 
az együttmunkálkodást. Szeretnők megismerni az újjászületett Olasz



132 Füzesi Árpád:

ország szakintézményeit. Fő célunk azonban személyes kapcsolatok 
létrehozása a két nemzet további közös munkájához. Hivatkoztunk 
szegénységünkre. Rámutattunk egy esztendei előtanulmányainkra. 
Pontosan megrajzoltuk a kért útvonalat, fölsoroltuk a tanulmányozni 
óhajtott intézményeket (város, utca, házszám) és kértük, hogy olcsó 
vasúti jegyet és ellátást legyen kegyes részünkre biztosítani. Ezt 
magam mint az ifjúság megbízottja aláírtam, valamit a IV. éves hall
gatók aláírták és főiskolánk igazgatósága, — a nm. vallás és Köz- 
oktatásügyi Minisztériumnak való bemutatás után, — pártoló sorok
kal ellenjegyezte.

A díszalbumszerű kérvényt ügyünk lelkes támogatójának Dr. Al- 
berto Gianola egyet, tanárnak közbenjárása után, — személyesen 
adtuk át az olasz kir. követnek Colonna herceg Őexcellenciájának, 
ki kérésünket legnagyobb előzékenységgel támogatta és a kérvényt 
futár útján volt szíves még aznap Rómába útnak indítani.

Az ifjúság, — velem együtt — a várakozás ideje alatt nehéz he
teket élt át, dacára a Mussolini nagylelkűségébe vetett határtalan 
bizalomnak és a törhetetlen optimizmusnak. A várakozás közben is 
dolgoztunk. Vasárnaponként vetített képekkel, gramofonnal élveze
tessé tett előadásokat tartott más-más hallgató az olasz városokról, 
kulturális, művészi, szakpedagógíai és egyéb vonatkozásokban. Fölké
résünkre Dr. Cholnoky Jenő egyet, tanár is tartott részünkre Olasz
országról egy szép előadást. És persze folyton tanultunk olaszul.

Végre néhány hét múlva a követség útján rövid és határozott 
válasz jött, Mussolini kérésünknek helyt adott és utasította az olasz 
belügyminisztériumot (Ministero deli’ Interno), hogy Gr. üff. Dr. Au- 
relio Nicolodi, az „Olaszorszá- / /
gi Vakok Uniója.“ („Unione Ita- 3  £  ^  . / /

liana Ciechi“) elnökének útján 
„(egye megvalósíthatóvá és fa
könnyűvé“ a tanulmányutat a FeggjoímiicaN 
magyar főiskolai hallgatók szá
mára.

Az alap megvolt. Az út sike
rének a valószínűsége reális ala
pokon nyugodott. Megindult a 
részletekre vonatkozó levelezés 
a fienzei rendezőséggel.

A tanulmányutunknak útiter
vét a következőkben állítottuk 
öszsze : Trieste, Venezia, Pado- 
va, Bologna, Firenze, Roma, Na- 
poli,Pisa, Reggio Emilia, Milano, #1
Trieste. Ez azonban csak a fő-
útvonalunk volt. Erről jobbra-balra, kényelmes 30 személyes autó
buszunkkal,gyakran és könnyen tettünk 40—60 kitométer kitérőket 
(Pl. Viareggio, Littoria, Lago di Garda stb.).

/
C ilvcrn jctlztrj^ .
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Munkát jelentett még az utat siralmasan kevés pénzünkhöz 
gazdaságilag is hozzáhangolni. Sok olasz és magyar levélbélyeg 
fölhasználása után végül teljesen ingyenes szállást és ellátást 
ajánlottak föl az olaszok. Vasút helyett pedig, a kényelmes autó
buszt javasolták, ami — szerintük — „csupán“ 5000 Líra. 23 napra, 
20 személynek valóban rendkívül mérsékelt összeg. Aránylag. De 
nekünk még ennek a fele sem volt meg, nem szólva arról, hogy a 
Magyar Nemzeti Bank nem volt túlságosan elragadtatva tanulmányi 
utunk „lírai“ támogatásától. És levelezgettünk tovább, míg a firenze- 
olasz rendezőség közölte velünk, hogy az olasz—magyar testvériség 
nevében az olasz nemzet szeretettel felajánlja az ingyenes autóbuszt, 
valamint az egyéb, (kiállítások, múzeumok, szórakozások stb. stb.) 
költségek fedezését. Ugyanekkor megküldték nekünk az általuk ösz- 
szeállított olaszországi részletes programmot, melynek összeállításá
ban a szakszerűségre való törekvés, a műsorgazdagság, végtelen 
figyelem és alaposság az első pillanatra szembeszökő volt.

Költségeink tehát a következőkre zsugorodtak össze: Buda
pesttől a határig 50 %-os, — Jugoszlávián át teljes, — az olasz 
határtól Triesztig 70 %-os (!) vasútijegy. És némi zsebpénz. Ezekre 
fedezetül a főiskola tanulmányi alapja és valamelyes állami támo
gatás szolgált. A valuta-beszerzés nagy nehézségeit Dr. Tóth Zoltán 
főiskolai igazgatónk támogatása segítette megoldani.

Június hó 10-én a triesti gyorssal a magyar Himnusz és a Gio- 
vinezza hangjai mellett indult el a 18 hallgató (9 férfi, 9 nő) azaz 
pontosabban : már gyógypedagógiai tanár, — Herodek Károly és 
Füzesi Árpád előadó tanárok vezetésével.

Amíg robog a gyors, bemutatom a részletes programmunkat:
Indulás Budapest Déli-vasút pályaudvarról június 10-én, 7'30.-kor.

TRIESTE:
június 10 : Érkezés este 20 55
június 11 : Reggel a város megtekintése. St. Giusto bazilika, a Tengerészeti 

Kiállítás („Mostra dél Maré“) megtekintése. — Délután: Opcina. 
Tőrre Monumentale. stb.

június 12 : 8 órakor a Miramare park megtekintése. 9'30 a vakok intézete (Is- 
titato „Rittmeyer") meglátogatása. Délben ugyanezen intézetben 
bankett. Délután 14 órakor indulás Monfalconeba, közben mintegy 
félóráig tartózkodás Radipugliában, a hősök temetőjében. — Este 
19 órakor érkezés Veneziába.

VENEZIA :
június : 13 Reggel a St. Marco. Palazzo Reale stb. megtekintése. Délután Mu- 

rano, Giardini Reali és Istituto a  M arocco. Amministrazione Pro
vinciáié. (Értelmi fogyatékosok intézete) megtekintése.

június 14 : Reggel utazás a Lidóra, fürdés. Ebéd a Lidón. Délután 3 órakor 
indulás Padovéba. Útközben az Istituto Fondazione Valm arana  
per Sordomuti (siketném ák intézete) megtekintése. Este 19 órakor 
érkezés Padovéba.

PADOVA:
június 15: Reggel a város és a Basilica dél Santo megtekintése. Délután 14 

órakor látogatás az Istituto pei Ciechi „Confogliacchí“-bán (vakok
intézeté) ahol szórakoztató hangverseny és tea. — Este 17'30-kor 
indulás Bolognába. Érkezés • este 20 órakor.
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BOLOGNA
június 16 :

június 17 :

FIRENZE: 
június 17 : 
június 18:

június 19 :

június 20 :

RÓMA: 
június 21 :

június 22 : 

június 23:

NAPOLI: 
junius 24 :

június 25:

június 26 : 

június 27

Reggel a város és a St. Petronio megtekintése. — S. Stefano. — Archi- 
ginnasio.— Palazzo d, Accursio. — Casa dél Fascio stb. megtekintése. 
— Délután 2 órakor Mostra Agricoltura, (Mezőgazdasági Kiállítás) meg
tekintése. 15'30 látogatás a vakok : Istitato „Cauazza" intézetében. 
Ugyanott hangverseny és tea.
Reggel látogatás a Littoriale sport-stadionban és Certosaban. 10 
órakor látogatás az Istitato „Gualandi“ pei Sordomuti siketném ák  
intézetében. — Délután 2-kor indulás Firenzébe.

Érkezés este 19 órakor.
Reggel a város, a Duomo. Palazzo della Signoria, Uffizi meg
tekintése. — Délután Piazzale Michelangelo. — Colli. — Palazzo 
Pitti. — Istituto Nazionale pei Sordomuti (siketnémák intézete) meg
látogatása. — Este kirándulás Fiesoleba.. Ott bankett.
Reggel 8 órakor Cascine. — 9 órakor az ístitute Nazionale dei Cie- 
chi (vakok intézete). — Giardino Boboli megtekintése. — Délután 
8 órakor S. Croce. — Bargello. — Palazzo della Lana és Casa di 
Dante. — 5 órakor „Istituto Umberto I. pei Bam bini Tardivi‘ (ér
telmi fogy. int.) megtekintése.
Reggel 8 órakor indulás Rómába. Útközben : megérkezés Sienába 
8'30-kor. Onnan tovább 9'30-kor, majd vagy Aquapendentében vagy 
Lago Bolsenában ebéd. Továbbutazva 3 órakor érkezés Viterbóba. 
Körutazás a városban. 6 órakor érkezés Rómába. — Este látogatás 
a Villa Borgheseben és a Pincion.

Reggel 8 órakor a S. Pietro és Musei Vaticani megtekintése. 1 óra
kor pápai kihallgatás. Délután látogatás az Istituto Giardino per 
Deficienti (ért. fogy. int.) -ben, majd az  Istituto Marguerita di Sa- 
voia per i Ciechi (vakok intézete) megtekintése. — Ugyanott atlé
tikai verseny, tea. — Gianicolo.
Reggel utazás Castelli Romani-ba. — Nemi. — Ebéd : Aqua Albulo- 
ban. — Délután Villa Adriana. — Villa D, Este és Tivoli.
Látogatás a Foro Mussolini-n. — Campidoglio. — Altare della Pat
ria megkoszorúzása. — Ara Caduti Fascisti. — Capella Votiva. — 
Palazzo deli Littorio és visszatérve a G. U. F. (Palazzo Braschi.) — 
Délután látogatás a R. Istituto Sordomuti (siketném ák) intézetében 
— Casa Lavoro Ciechi di Guerra (háborús vakok intézete) szóra
koztató hangverseny tea. —

Reggel 7 órakor indulás Napoliba. Via Frosinone Caserta. Látoga
tás a Palazzo Reale Casertában és parkban. Érkezés Napoliba 11 
órakor. A város megtekintése. — Délután látogatás az Istituto Cie
chi di „Caravagio“ (vakok) intézetben. — Piazza Dante. — Hang
verseny és tea. Este Vomero.
Reggel 9 órakor látgatás a Museo Nazionale“-ban. 10'30-kor az Is
tituto „Paulo C oloám o“ (vakok) intézetének megtekintése. Ugyan
ott ebéd. Délután 2 órakor körutazás a Campi Flegrei és „Solfatara- 
ra. 5 órakor atlétikai verseny az Istituto Principe di Napoli (vakok) 
intézetében.
reggel 8 órakor a kikötő megtekintése. 9 órakor indulás hajón Cap- 
riba. Látogatás Capriban : a „Grotta A zúrra.A nacapri. Capriban 
ebéd. Visszaérkezés Napoliba este 7 órakor.
Reggel 7 órakor indulás a pompei Santuarioba. — Scavi di, Pompei 
megtekintése. — Ebéd délután 2 órakor: indulás Rómába. Útközben 
Sabaudia és Littoria városok megtekintése. Érkezés Rómába este 
20 órakor.
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június 28 : Reggel indulás Pisaba 7 órakor. Érkezés déli 12 órakor. A Duomo
megtekintése. Ebéd. Délután 3-kor indulás. Viareggio Sarzana meg
tekintése után este 19'30-kor érkezés Reggio Emiliába.

REGG10 EMÍLIA:
június 29 :

MILANO : 
június 30 :

július 1

Reggel 8 órakor a város megtekintése. 9'30-kor látogatás az ístituto 
„Garbaldi"-bán (vakok intézete) Ebéd. Délután 2 órakor indulás 
Milanóba. Közben Parma városában 1 óra tartózkodás. Este 18 
órakor érkezés Milanóba.

Reggel 8 órakor a város megtekintése. Duomo. Castello Sforzesco. 
10 órakor látogatás az ístituto Ciechi „M irabello“ (vakok) intézeté
ben Ugyanott ebéd. Délután 3 órakor látogatás a (Scuola Deficienti 
Mirabello iskolában  (ért. fogy.) Este 6 órakor látogatás a „Popolo 
d, Italia“ szerkesztőségében. — Federazione Fasci Combattimento, 
-  G. U. F. -
Reggel a város megtekintése. Látogatás az ístituto al Trotter Pinaco
teca di Brera-ban. Palazzo Marino. Délután 5 órakor látogatás az 
ístituto Ciechiben. (vakok intézete) Hangverseny, tea. — Este Pa
lazzo Sport, vagy Piscina Cozzi vagy lppodromo S. Siro. — 

július 2 : Reggel 8 órakor indulás Comoba. — Villa D, Este. — Bergamo. —
Brescia. — Veronában ebéd és a város megtekintése. — Aréna. — 
Délután 2 órakor indulás Vicenza-be. Treviso, Trieste, Postumia. 
Indulás Triestből este 20 30 Budapest felé. 

július 3 : Reggel 9'55-kor érkezés Budapest Déli-pályaudvarra.
A Trieste-be berobogó gyorsról leszállva a bizottság élén Comm. 

Vincenzo Corvo miniszteri tanácsos fogadott, Nicolodi elnök üdvözlő 
levelével, melyben szeretettel üdvözöl bennünket olasz földön és 
sajnálatának ad kifejezést, hogy betegsége miatt csak Firenzében 
találkozhat velünk. Comm. Corvo Rómából érkezett, mint Mussolini 
megbízottja, fogadásunkra. Egész úton velünk volt kalauzolónk, 

fáradhatatlan vezetőnk, gazdasági főnökünk egy 
személyben. Aranyos kedélyű vérbeli olasz, csu
pa szív, lelkesedés, derű és erély. Utunk végén 
könnyes szemmel búcsúztunk tőle, annyira meg
szerettük. Az állomás előtt már várt a hatalmas 
modern autóbusz, mely magyarul beszélő soffőr- 
jével 23 napig a közlekedés hihetetlen kényelmét 
biztosította számunkra. Triesteben éppen úgy, mint 
a többi városban a város legjobb szállójában 
laktunk és étkeztünk, a legelőkelőbb módon. Meg
kaptuk a tanulmány-út kék,- merített-papirra nyo
mott programmját, sőt külön nyomtatott névjegye
ket, podgyászjelzőnek. Megnéztük a várost, a ki
kötőt, fürödtünk a tengerben. A„Rittmeyer“ vakok 
intézetében a növendékek magyar nyelven éne
kelték (!)a Himnuszt és a Hiszekegyet. Morpurgo 

elnök és Tessér igazgató fejejthetetlen bőkezűséggel és szeretettel 
zsúfolták tele a triestei napokat. Bankettünkhöz a morajló tenger 
adta a muzsikát. Délután pedig, az Opcinán fehér rózsák tengerével 
árasztottak el. De mennünk kellett. Venezia felé már a csodás olasz 
úton siklott autónk. A „strada“-k bámulatosan tökéletes tükörsima

Dolt. Grand. Uíf. Cap. 
Aurellio Nicolodi
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utak, melyek egész Olaszországot behálózzák. Ve- 
nezia, a Lidó művészi és hangulati szépségét ki
élveztük. Veneziában szakintézet nincsen, de a 
környéken lévő siketnémák, — valamint értelmi 
fogyatékosok intézetét megtekintettük. Útközben 
Padova felé a „Valmarana“ siketnémák intézetét 
is felkerestük, mely 20 holdas hatalmas őspark
ban áll. Apácák tanítanak benne. Csak leányokat. 
Padovában már szinte zavarba voltunk attól a 
végtelen szeretetreméltóságtól, mellyel elhalmoztak. 
Mert nem elég, hogy a múzeumok, fürdők, kiállí
tások, cukrászdák és esti szórakozások költségeit 
viselték az olaszok, hanem Padovában a „Con- 

Comm. Oreste Pog- figliacchi“ vakok intézete látogatásunk emlékére 
g‘°  mi mindannyiunk részére érmet veretett, főiskolánk 

címével s a látogatás napjával, Bolognában, a „Cavazza“ vakok 
intézetének ötven éves jubileumáról szóló díszmunka már a szállo
dában 20 példányban várt reánk. Ebben az intézetben csak muzsi
kát tanítanak.

A olaszok egyik büszkesége a bolognai „Littoriale“ sportaréna, 
mely nemcsak a modern építészet remeke, hanem a sportorvos és 
az emberanyag legmodernebb együttműködésének temploma. — 
Autóutunk 1000 méter magasan vezet át a csodás Appenineken, 
Balbó hazáján. Majd a három méter magas kender- és virágzó 
rízsföldek rónáig következtek. A világszép Firenzében az „Olasz Va
kok Uniójának" alapító-elnöke Dott. Grand Uff Aurellio Nicolodi 
és Comm. Oreste Poggilini a „Federazione Nazionale déllé Istituzi- 
oni Pro Ciechi" szakfelügyelője, kiváló olasz szakíró, tanulmányutunk 
agilis szervezője és utunk rendezőségének olasz vezérkara várt. A 
szálló előcsarnokában 20 hatalmas vörös-rózsacsokorral fogadtak és 
mindenkinek átnyújtották azt a vörös bőrbe kötött albumot, melyen 
arany betűkkel névre szóló ajánlás volt. Benne Nicolodi intézetének 
ismertetése, Poggiolini szakmunkái, fényképek stb. Dott. Grand. Uff. 
Aurelio Nicolodi, akinek neve szakügyi téren világviszonylatban is
mert, aki mint katonatiszt a háborúban vesztette el a szemevilá- 
gát, a talpig úriember mintaképe. A „Vakok Mussolinije“. Rendkí
vüli tekintélyű, csupaszív-ember. Egyesületének és személyének szóló 
tiszteletünket és hálánkat küldjük innen is feléje Az „Istituto Nazi
onale dei Ciechi“ vakok intézetének is Nicolodi az elnöke. Intézete 
fényűző, hipermodernül tökéletes. — Láttuk a 140 növendékes „Gua- 
landi“ siketnémák intézetét, (felekezeti) és „Istituto Nazionale pei 
Sordomuti“ állami siketnéma intézetet. Ez utóbbi csodás kertésze
téből, mindenki hatalmas csokrot kapott, amit kegyeletüuk jeléül a 
GUF. („Gruppo Universitario Fascista“) a fascista főiskolai hallgatók 
egyesületének forradalmi hősi halottainak sírboltjában tettünk le. 
A Pitti, az Uffizi csodás látványosságai után este Fiesoléban a tisz
teletünkre rendezett banketten átnyújtotuk Nicolodinak azt a díszalbu
mot, melyet utunk emlékére neki készítettünk. A város külső részében 
van az „Umberto 1.“ értelmi fogyatékosok intézet. Szűk, régi intézet.
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Rómába menet érintettük Siena-t, ahol a siketnémák intéze
teinek központi könyvkiadása történik a „Scuola Tipografica Sor- 
domuti“-ban.

Rómába azzal a boldog tudattal érkeztünk, hogy Mussolini jú
nius 22-én délután 3A 7 órakor a Palazzo Veneziaban fogad ben
nünket. Az olasz beszédet éjjel-nappal vágtam. Sajnos azonban, — 
bennem maradt, mert Mussolini az utolsó pillanatban az abesszin 
viszály ügyében Edén angol pecsétőrhöz Milanóba repült. Ugyanaz
nap 2 méteres hatalmas babérkoszorút helyeztünk „Scuola Pedagó
gia Curativa Budapest“ felírással az ismeretlen katona sírjára, az 
„Altare della Patria -ra. (Az olaszok figyelme a koszorú költségeit 
sem engedte fedezni sem itt, sem más esetben.) Ehhez hasonló ko
szorúval fejeztük ki tiszteletünket a római „GUF“-nál a fascista hő
sök sírboltjában. Kihallgatáson voltunk a Pápa Ószentségénél. —

Főiskolánk tanulmányi csoportja megkoszorúzza a hősi emlékművet.
Rómában 935. VI. 22.

Az „Academia d, Ungheria“-ban, Dr. Luttor Ferenc prelátus szent
széki tanácsosnál, tisztelgő látogást tettünk, megköszönve a pápai ki
hallgatással kapcsolatban nyújtott rendkívüli segítségét. Szép beszé
dében meglepő szakismeretet „árult el a magyar és olasz gyógype
dagógiai állapotokat illetően. Ö is megerősítette azt az általunk is 
fölismert tényt, hogy a fasizmus 13 esztendeje az olasz gyógype
dagógia szempontból is reneszánszt jelent.

Az „Istituto Gaetano Giardino“ ért. fogy. intézete 300 növen
déket nevel. Látogatásunk alkalmával a növendékek fúvó-zenekara 
fogadott. Annakidején az intézet megnyitásánál az olasz király és 
Mussolini is megjelent. A „Margherita di Savoia“ (vakok intézete)
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V. Pius pápa régi, 14 holdas nyaralójában van. A vakok „St. Ales- 
sio“ intézete szép tornát és érdekes tömeg kerékpár-gyakorlatokat 
mutatott be növendékeivel. — Kint voltunk Tivoliban is az ezer szö
kőkutas Villa d’ Este-ben. „A háború vakjainak menedékháza,, Ró
mának egyik legszebb intézménye. Modern. Hatalmas munka folyik 
benne. A „Rokkantak Központi Háza“ (Casa Madre Dei Mutilati) 
fejedelmi bőkezűséggel épült. Kívül'belül csodás. A siketnémák 
római áll. intézete (120 növendékkel) egyike a legrégibbeknek. Szabó, 
cipész, nyomdász, könyvkötő és faműhelyeiben a növendékek rend
szeresen tanulják az ipart.

Olaszország hadi készülődését Nápoliban vettük leginkább észre. 
Hatalmas hadihajókkal, tengeralattjárókkal, hidroplánokkal volt zsú
folva a kikötő és katonákkal a város. Szakügyi szempontból a va
kok „Paulo Colosimo“ intézete messze kimagaslik egész Olaszor
szág hasonló intézménye közül. Iskola és foglalkoztató. Műhelyei 
alapján már inkább gyárnak nevezhetnők. Az intézet 19 éves. 
Könyvkötészettel, fém- és fa-esztergályozó műhelyekkel. Szövőter
me van 60 óriási, villanyerőre működő szövőgéppel, ahol a saját 
tervezésű (!) brokátoktól, a katonák számára készülő zsávolyig, a 
legszebb dolgokat készítik. Vaggontételekben. Tervező műhelye, a 
pedagógiai szakszerűség ékessége. Könyvtára 6000 műből áll. Van 
két vaksiketje is. Az intézet _ gazdasági ügyeinek hátterében többek 
között a „Banca Di Napoli“ áll. Az igazgatója Periele Roseo feje
delmi fogadtatással és bankettel tisztelte meg kis csoportunkat. 
Olasz és magyar, címeres lobogókkal díszített épülettel és hatalmas 
meghívott vendégsereg jelenlétében, ünnepéllyel fogadott bennünket 
a Vomeron az „Istituti Principe Di Napoli“ vakok intézete. A foga
dóbizottság élén a kerületi kormányzó üdvözölt bennünket.

Napokból két nagyon szép kirándulást tettünk. Az egyiket ha
jón Sorrentóba és Capriba. Itt is, mint az egész úton a látott szép
ségeket csak fokozta az a fényűző ellátás, melyben napról-napra 
részünk volt, A másik kirándulást Pompeibe tettük. Fényképeztük a 
Vesuvionál sokkal érdekesebb kis Vesuvio-t a „Solfatara“-t, mely
nek borzalmas, piszkosszürke masszája ott forrtyogott előttünk 2—3 
méterre. Fürödtünk a Tirheni tengerben is.

Napoli volt az utunk legdélibb pontja. Visszafelé más útvona
lon jöttünk. Már estébe hajlott az idő amikor Mussolini lecsapolt 
mocsarainak a helyén, az egy év alatt világra-varázsolt csodavá
rosba : Littoriába futott be autóbuszunk. Ez a város száz évvel meg
előzte a korát. — Rómában éj jeleztünk, azután Pisát és Viareggiot 
meglátogatva egy felejthetetlen éjszakai utón keltünk át az Appeni- 
neken és reggel 4 órakor érkeztünk meg a bájos Reggio Emíliába. 
A „Garibaldi“ vakok intézete és az „Istituto Psychiatrico di S. Laz- 
zaro“ értelmi fogyatékosok intézete nagyon szépek.

Milano a legmodernebb olasz város. Zsúfolt programunkból ki
emelkedően érdekes volt a háborús vakok foglalkoztatója, csodás 
üdülőháza, valamint a 600 növendékes impozánsan tágas régi va
kok intézete. („Istituto dei Ciechi di Milano“.) Látogatást tettünk a
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„Popolo d Italia szerkesztőségében, Mussolini lapjánál, ahol tol
mácsoltuk hálánkat, amiről a lap másnap meg is emlékezett. Az 
olasz sajtó állandóan különben a legmelegebben nyilatkozott rólunk. 
Minden városban, a napilapokban éppen úgy, mint a szaksajtó cik
keiben. Ezek a cikkek is, utunk szép emlékei. Meglátogattuk a cso
daszép olasz tavakat: Lago Di Como, Lago di Garda stb. Majd 
Bergamo, Brescia, Verona után pompás soffőrünk mintegy 3000 Km. 
megtett út után a legkissebb baj nélkül vezette be a remek vörös 
autóbuszunkat Trieste-városába ahol már a „régi“ kedves barátaink 
fogadtak. Szívélyes búcsú után az esti gyorssal indultunk haza.

Ezzel a tanulmányúttal az olasz—magyar gyógypedagógiai 
kapcsolatok első alapkövét tettük le. A szép és értékes tapasztala
ton kívül nagyszámú személyes ismeretség, a kölcsönös megismerés, 
ügyünknek nagy értéket jelent.

Külön kell megemlékeznünk az út „kézzel-fogható“ eredmé
nyeiről. A szebbnél-szebb dedikált albumok, díszmunkák, könyvek, 
szakmunkák és ismertetések, füzetek, fényképek, emléktárgyak és 
egyéb ajándékok, mellyel az olaszok elhalmoztak bennünket, 3 mé
termázsánál többet tettek ki. Figyelmességükre jellemző, hogy mikor lát
ták, hogy ezek az ajándéktárgyak megsokasodnak podgyászunkban, 
azokat ládába csomagolva vasúton küldték el részünkre Budapestre. 
Azonkívül a „Federazione Nazionale déllé Istituzioni pro Ciechi“ 
karöltve az „Unione Italiana Ciechi“ egyesülettel, pályázatot tűzött 
ki a tanulmányúton résztvevő hallgatóink részére, (külön egy hölgy 
és egy úr számára-) Feladat: röviden, pontosan és élénken ismer
tetni a tanulmányutat. A pályadij: a „Divini Comedia“ díszkiadása.

Az olasz nemzet és Mussolini iránt azonban nem csak hálát 
érzünk, hanem azt is érezzük, hogy erkölcsi kötelességeket vállal
tunk magunkra ezzel az úttal. Mindenképpen meg kell találnunk a 
módot arra nézve, hogy, ha — természetszerűen — szerényebb ke
retek között is, de viszonozzuk az olaszok vendégszeretetét. Ezen
felül megkívánjuk alakítani az Olaszország barátainak gyógype
dagógiai csoportját, melynek munkálkodásával óhajtjuk megterem
teni azt a testvéri szeretettől áthatott szoros és közvetlen együttmun- 
kálkodást, melyből majdan — többek közöt — talán egy másik, a 
tanárokkal és hozzátartozókkal rendezett tanulmányút fejlődhetik ki.
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A s ik e t g y erm ek .
ír t a  : H u n  E rnő.

Az érzékszervi fogyatékosság súlyos akadályt gördít a gyermek 
lelki életének kifejlődése elé, környezetére pedig nehéz feladatot ró. 
A siket gyermek, habár nagy nehézségek gátolják, egy kis szellemi 
tőkével kerül az iskolába. E szellemi tőke tartalma a fogyatékosság 
mértéke szerint több-kevesebb eltérést mutat a hasonlókorú épérzékű 
gyermekétől. A hallási fogyatékosnál az akusztikai megismerések 
hiányoznak, vagy hiányosak, nem teljesek a hallási érzékeléseket 
tartalmazó asszociációk, és elmosódottak azok a tudatállapotok, me
lyekben a hangképek az uralkodók. A különbség annál feltűnőbb, 
minél súlyosabb a baj, és minél kevesebb segítséget nyújtott a 
környezet.

A fogyatékosság legfeltűnőbb következménye, hogy a hang
beszéd kifejlődésének szokásos menete nem következik be. Ez a 
jelenség messzemenő következtetésekre vezet. Ha a lelki folyamo
tok értékét a tisztán elméleti szemlélődést szolgáló tevékenységek 
szempontjából vizsgáljuk, miként a régi filozófusok tették, akik sze
rint csak „ez az emberi lélek illő és méltó foglalkozásra“, akkor 
feltűnő lesz az épérzékű és siket gyermek között az űr. Megválto
zik a kép, kisebb lesz a távolság, ha a vizsgálódás súlypontját az 
élettani alapokra helyezzük. A szervezet elsősorban gyakorlati fel
adatok megoldására szolgál. A lelki tevékenységek arra valók, hogy 
segítsenek az alkalmazkodásban, vagyis jó sorsunk legyen és so
káig éljünk. Tökéletesebb érzékszervekkel, működésképesebb ideg- 
rendszerrel kétségtelenül sikeresebben oldja meg az élőlény feladatait.

A hallási zavar jelentékenyen csökkenti a szervezet alkalmaz
kodóképességének kialakulását. Amikor a fejlődés útjait követem,, 
a siket gyermek pszichikai életének jelenségeit összefoglalom, el 
nem kerülhetem az ismert adatok felsorakoztatását. Az ismétlés 
azonban haszonnal jár, különösen akkor, ha abból gyakorlati értékű 
következtetéseket vonhatunk le.

1. Érzékszervi előgyakorlatok.
A lelki élet kapui az érzékszervek. Működésük, vagy munka

beszüntetésük döntő jelentőségű a szellemi élet kialakulására és 
fogyatékosságuk nagy hátrány az életküzdelemben.

Az élet első éveire nem emlékezünk vissza. Ez az idő azonban 
nem tűnik el nyomtalanul. Mikor a gyermek a fejlődés olyan fokára 
ér, hogy a múltra vonatkozólag maradandó emlékképei vannak, mór 
nagy haladást tett a lelki élet útján.

A pszichikai jelenségek szoros összefüggésben vannak a szer
vezet, de főként az idegrendszer fejlettségi fokával. A csecsemő, a 
lelki képességek és az önfenntartás eszközeinek használatát illetően, 
nagy korlátoltságot mutat. Az újszülöttnél csak a nyúltagy és a
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környező részek, valamint az érzékszervek fejlettek, míg az értelem 
és emlékezet központjai közül csak a szaglás és az Ízlés központja 
működésképes. Az optikai és akusztikai központok, valamint a 
Flechsig-féle asszociációs centrumok még nincsenek használható 
állapotban. Az utóbbiak az élet 4-ik és 10-ik hónapja között fejlőd
nek odáig, hogy résztvehetnek az idegrendszer munkájában. Teljes 
kifejlődésüket pedig csak a 30-as évek körül érik el. De fejlődés 
alatt vannak a vezető idegpályák nagy része is.

A kis gyermek mozgásai tisztán automatikusak. Az oxigén 
hiánya ingerli a nyultagyat, s megindítja az első lélekzőmozgásokat. 
A táplálék hiánya hat az egész szervezetre és számos mozgás 
megindítója. Az első reflexmozgásokon kívül tudatos megnyilvánu
lások fel nem ismerhetők. Nem is lehet ez másképen, hiszen a 
vegetatív központokon kívül mások még nem léptek működésbe. 
De már néhány nap múlva megjelennek az első pszichikai műkö
dések, melyek a már fejlett szagló és izlő érzőközpontok életreke- 
lésének bizonyságai. Az éhségérzet és evési szükséglet ellenére 
mindig erélyesebben utasítja vissza a meg nem felelő táplálékot. 
Az emlékezés és akarat ezen első megnyilattíozásai, melyek segít
ségével őrködik az önfenntartás magasabb érdekein, már lelki jelen
ségek. Tapasztalatok és kísérletek kétségtelenül igazolják, hogy az 
élet legelső idejétől kezdve vannak izlési és szaglási megismerések 
és figyelem, valamint akaratmegnyílvánulások. De ezekkel egyenlőre 
teljesen kimerültek a kis gyermek lelki tehétségei. Az ismeretszerzés 
ezt a két útját egész életen keresztül egyidejűleg használja az em
ber, s a létfenntartás szempontjából mindig nagy a gyakorlati jelen
tőségük. Az érzések sokféleségéből ebben a korban csak kettőt 
mutat a gyermek, melyekkel közérzését jelzi: a jólérzést és a rosz- 
szulérzést. Kiváltó okok egyrészről a táplálkozás, fürdés, másrészről 
az éhség és a hosszú ébrenlét, erős szagok, szoros bepólyázás 
előidézte kifáradás. Ezek az ellentétes érzések az ember életét végig 
kisérik, de tartalmuk kiszélesedik.

Az élet első három hónapja igen fontos a gyermek fejlődésé
ben, mert ekkor tanulja meg a rendkívül bonyolult tapintási, látási 
és hallási érzékszervek használatát és ekkor lépnek működésbe a 
megfelelő központok. Ezén idő alatt érik el ezek az érzékszervek 
azt a fokot, amelyen az Ízlés és szaglás már az élet kezdetén van. 
Jelentőségüket emeli, hogy ezek az alapjai a lelki étet kifejlődésé
nek. Ez a kor az, mely az optikai és akusztikai zavarok folytán 
az épérzékű, vak és siket gyermek közötti különbséget megteremti.

Az érzékszervi előgyakorlatok ezen idejében a vak gyermeknél 
a  Iáió—, a siketnél a hallószerv gyakorlatainak lehetősége hiányzik, 
s amikor az asszociációs központok működésbe lépnek (4.—10. hó), 
mikor a gyermek igen apró léptekkel az öntudatlan állapotból a 
tudatosba lép, nélkülözi a vak egyik igen fontos, a siket pedig a 
legfontosabb eszközt a lelki élet kiépítéséhez. De hiányzik az a 
lényeges támogatás is, melyet a látó-, illetve a hallószerv által 
szerzett gyakorlatok a működő érzékszervekre megindítólag és
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ösztönzőleg kifejtenek. Azok, akiknél a szervi baj később követ
kezik be, jobb helyzetben vannak, mint a születéstől fogyatékos 
gyermekek.

A tapintószerv fejlődése azonos az ép és a siket gyermeknél. 
A kis gyermek élete első napjaiban nem érez hőkülönbségeket, s 
a tapintás útján keletkező fájdalom iránt sem igen érzékeny. Csak 
az ajak és az azt környező rész mutat nagyobb érzékenységet és 
ezért igen hamar oda jut a gyermek, hogy igyekszik a tárgyakat a 
szájába venni. Ez a cselekvése az első aktív tapintási megnyilat
kozás. A megismerés ez újabb útja annyira jellegzetes, hogy igen 
sokáig, sőt a felnőtt korban is megmarad a tapintásnak ez a módja. 
Az érzőidegek és központok fejlődésével ez az érzék folyton töké
letesedik. Az ajak és arc tájékain nemcsak a közvetlen, hanem a 
bizonyos távolságra elhelyezett meleg tárgyakat is érzékeli a gyer
mek idővel, amit az arc arra fordításával jelez. Ezzel egyúttal meg
indul izomérzésének fejlődése is. A passzív tapintási figyelem las
sanként az egész test felületén jelentkezik, habár csekélyebb inten
zitással, minek oka az érző idegvégződések kisebb száma s főként 
a hő- és fájdalomérzések felfogására szolgál. Ezzel kapcsolatban a 
közérzés fejlődésében is előhaladás mutatkozik, ami az önmegis
merés kezdetét jelenti. A gyermek cselekvő szervezete éber álla
potban egy pillanatig sem nyugszik. Igyekszik kibújni a pólyából, 
hogy kezeivel, lábaival mozgásokat végezhessen. Ezek a gyakorlatok 
szükségesek, de ennél többre nem is viszi az első három hónap 
alatt.

A látási érzékelés és figyelem megszerzése is igen bonyolult, 
s rengeteg gyakorlatot igényel. De a gyermek igyekszik e feladatot 
is megoldani. Igen korán mutatja a fény érzékelésének jeleit. A 
fénykeresés azonban nehezen megy, hiszen eleinte a szemgolyók 
sem működnek mindig egyöntetűen. Az első észrevevések kétség
telenül csak reflexszerűek, de csakhamar magasabbrendű látási 
tevékenységek jelentkeznek, mégpedig előbb a szemek huzamosabb 
mozdulatlansága, majd egyik tárgyról a másikra való irányítása, 
de csak fénypontokra és a fej fordításával. Üjabb lépés, mikor 
lassan mozgó tárgyat kísér a szemek mozgatásával és a szemiz
mokat alkalmazza. Ezekkel még nem fejezte be a látószerv hasz
nálatának előgyakorlatait. Mint legmagasabb fok, a szem alkalmaz
kodóképességének elsajátítása következik. A közelebbi és távolabbi 
tárgyak éles meglátásához a szemlencse finom izmainak működése 
szükséges. Ezen bonyolult mozgások csak a harmadik hó vége felé 
érik el teljes kifejlődésüket. Ennek a hosszú , útnak a végére csak 
rendkívül sok gyakorlattal jut el a gyermek. Éber állapotban sza
kadatlanul nézeget. Eleinte a szemek céltalanul vándorolnak egyik 
tárgyról a másikra, de lassanként nyugvópontokat fedez fel. Tekin
tetét egy-egy tárgyra függeszti, s lehetővé válik a recehártyán a kép 
keletkezése, a szemlencse beállításával az éles kép megjelenése.

A siketen született gyermeknél ezeken a lassan épülő utakon 
keresztül indul meg a pszichikai fejlődési folyamat. A hallási
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fogyatékosok jelentékeny számánál ,később áll be a hallószerv rész
leges, vagy teljes működészavara. így ezeknél jut idő az akusztika 
előgyakorlatok elvégzésére, sőt a hangbeszéd kezdő szakain is túl 
jutnak egyesek. Habár a feledés az első években látszólag teljes, 
azonban a megszerzett készség a fejlődés későbbi folyamán a há
rom típus haladása között gyakran szembetűnő különbséget teremt.

Az érzékszervi előgyakorlatok befejezése után beálló hallási 
zavar nem akadályozhatja az akusztikai előgyakorlatok végzését. 
Igen érdekes, hogy a hallószerv, habár sokkal bonyolultabb szer
kezetű, mint a szem, könnyebben vehető igénybe és sokkal ural- 
kodóbb szerepet tölt be az első három hónapban, mint a látószerv, 
mintegy jelezve rendkívüli jelentőségét. A legtöbb esetben már a 
második, harmadik héten észrevehető, hogy a gyermeknek vannak 
hangérzetei. Később a hirtelen ketetkező zajra meglepődéshez ha
sonló jelenségek figyelhetők meg. Lassanként keresi a hangot, fejét 
fordítja, majd szemével is a hangforrás felé tekint. Huzamos gya
korlatra van szüksége, hogy a hangok zűrzavarából kiválogathassa 
a dominólót. Ezen gyakorlatokat is lankadatlan szorgalommal végzi 
a gyermek. Jelentőségüket különösen emeli az az ösztönző hatás, me
lyet a látási és mozgási érzékelésekre gyakorolnak.

A kis gyermek első reflexmozgásait az érzékszervek műkö
désbelépésével bonyolult folyamatok egészítik ki, melyek már igen 
hasonlítanak a magasabbrendű pszichikai jelenségekhez, de még 
nem bírnak az öntudat jellegével. Azt a felfogást is lehet méltá
nyolni, hogy e reflexműködések az átöröklés, tehát az elődök hosz- 
szas gyakorlata folytán szerzett emlékezet maradványai. Azok a 
pályák, melyeken e működések lefolynak, születéskor teljesen ké
szek. Ezen öröklött, gépies cselekedetekkel szemben mindennapi 
életünk tulajdonképpeni alapjai az érzékszervek gyakorlata által fel
ébresztett és rögzített szerves emlékezet eredményei. Míg ezek az 
állatoknak mondhatnók velükszüL tett képességei, az embernek 
előbb meg kell szereznie, mégpedig hosszas és sok gyakorlattal. 
Kétségtelen ezen jelenségek szoros összefüggése az anatómiai fejlődés
sel, de a gyakorlat fontosságát emeli, hogy a múlt tapasztalatai nyomán 
gyűjtött tőkéből él és cselekszik a felnőtt szervezet.

A szerves emlékezet —- az öntudat hiányát kivéve — min
denben hasonlít a lélektani emlékezethez és egyénenként változó, 
egyiknél gyors, másiknál lassú. Az ügyetlenség rossz szerves emlé
kezetére vall. Tartósságát illetőleg is azonos jelenségeket mutat e 
kétféle emlékezet. Egyeseknél maradandóak a képzettársítások, má
soknál az elfelejtés megy könnyen. Az érzékszervi gyakorlatok, s 
később a játék jelentősége is részben abban van, hogy a gyermek 
cselekvéssorozatokat gyakorol be. E műveletek kitartó ismétlése a 
felnőttek előtt igen gyakran érthetetlen. Mikor azt halljuk, hogy nem 
értem hogyan tud ez a gyermek órák hosszat egy dologgal eljátszani, 
meg kell állapítanunk, hogy nagyon is célszerű volna ezt meg
érteni, nem pedig akadályozni a kis gyermeket foglalatosságaiban.
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2. Asszociációs gyakorlatok.
Amíg az érzékszervi előgyakorlatok (1.—3. hó) korában az ép 

és siket gyermek közötti eltérés az utóbbiak hallási érzékelésének 
hiányosságában mutatkozik, fokozottabb különbségek támadnak a 
következő időszakban, amikor az élet tudatos megnyilvánulásai 
jelentkeznek.

Az asszociációs központok működésbe lépésével (4.— 10. hó) 
indul meg az öntudatos lelki élet. Indító és mozgató okok az ideg- 
rendszer, az agy fokozatos fejlődése és területeinek munkába állása, 
melyek minden hatásra visszahatással felelnek. A múltak gyakorlata 
és emlékei a meg nem szűnő külső és belső hatások alatt örökö
sen mozgásban tartják a rendkívül bonyolult gépezetet. Az izlési 
és szaglási megismerések korai megjelenését most tapintási, izom- 
érzési, látási, néhány esetben hallási megismerések egészítik ki és 
tökéletesítik. A gyermek a múltakhoz viszonyítva fokozottabb tevé
kenységet fejt ki mindinkább szaporodó tudatos jelleggel. Míg az 
érzékszervi előgyakorlatok idején megtanulja ezen apparátusok 
alkalmazását, most a gondolkodás megtanulásának feladata áll 
előtte. A gyermek, hogy ennek megfelelhessen, asszociációs gya
korlatokat végez, melyek természetes folytatásai és kiegészítői 
korábbi tevékenykedéseinek.

Az asszociációs műveletek kezdete — a fokozottabb élénk
séget és megszaporodott mozgásokat kivéve — látszólag nem tér 
el az előbbi kortól. A nagyszámú mozgást azonban nem tisztán 
mechanikai, hanem főként lelki szükség kielégítésére végzi a gyer
mek. A sokféle mozgással elsősorban tapintási és izomérzési kap
csolások keletkeznek. A kétféle érzés minden mozdulattal határo
zottabban jelentkezik és lassanként látási behatásokkal egészül ki. 
Amíg eleinte az előbbi két érzés köti le a gyermek figyelmét, ké
sőbb az optikai érzékeléseknek is mind nagyobb szerep jut. Hosz- 
szú gyakorlat után eljut odáig, hogy a kéz mozdulatait már a szem
mel is irányítja. Ha meggondoljuk, hogy igen sok cselekvés, az írás 
is. a szem vezetésével történik, kitűnik az asszociáció e fokának 
jelentősége A gyermek azonban folyton újabb és újabb nehézségek 
elé kerül. Amikor a lábát megfogja, arra a váratlan felfedezésre 
jut, hogy két tapintóérzése keletkezett, amit nem tapasztalt a kör
nyezet tárgyainak megérintésekor. Ugyanazt érzékeli, ha bármely 
testrészhez nyúl, sőt egy egészen meglepő érzése támad, ha a 
szemébe kap. Ezek az újabb talányok lassanként elkülönítik a kör
nyezettől. Ezen műveletek a gondolkodás alapjai. Amikor a gyer
mek mozgásaival szünetet tart, amikor a szem munkája egy-egy 
pillanatra megszakad, a kezében lévő tárgy ütögetését megszünteti, 
nagy feladatokat végez, mert ekkor visszaemlékezni igyekszik a 
történtekre. És a cselekvés kitartó ismételgetése a hamar kialudni 
készülő emlékezet felújításának egyetlen lehetősége. Bámulatos 
szorgalommal végzi a gyermek ezeket a gyakorlatokat. Erre nagy 
szüksége is van, mert az asszociáció és reprodukcó rendkívül bo
nyolult művelet. Minél összetettebb a funkció, annál nagyobb a
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feledés lehetősége. Ezért kell állandóan ébren tartani és felújítani 
az emlékezetet. A gyermek foglalkozásai és játékai így bővülnek 
jelentőségükben, mert a cselekvések kiindulópontjai az emlékező 
munkának és begyarkorlás módjai a gondolatsoroknak. A környe
zet pedig a gyakorlatok és behatások állandó ismétlésével segíti a 
gyermeket e munkájában. Nem is unják ezt a mulatságot, sőt min
den alkalommal élénk az érdeklődés. Szakadatlan gyakorlattal meg
tanulja saját énjének a környezettől való megkülönböztetését, s 
tájékozódása mind határozottabb jelleget ölt. Ez a megismerés örö
met és akaratjelenségeket vált ki. Megjelenik az első tudatos mo
soly, mely élénk eltérést mutat a korábbi reflektorikus mosolygástól. 
Felismerhető a figyelem ereje, mely már háromnegyed éves korban 
olyan fejlett, hogy a hirtelen jött nem túl erőszakos új benyomás 
nem tudja azonnal eltéríteni figyelme tárgyától.

Az elméleti megállapításunk az lehetne és e felfogással gyak
ran találkozunk, hogy a halló gyermek ebben az időszakban sokkal 
nagyobb elevenséget tanúsít, mint a hallási fogyatékos. Nem lesz 
érdektelen néhány feljegyzésem siketen született gyermekekről. E 
gyermekék kis korukban semmiféle betegségben , nem szenvedtek 
és így tévedés esete nem állhat fenn. 1.) T. A. Édesanyja egyszer 
sem észlelte, hogy erős zajra összerezzent volna, ami azt a gyanút 
keltette, hogy nem hall. Ha szóltak hozzá, mindig arra fordult, ami 
az előbbi feltevést hatálytalanította. Kezébe adott csörgő rázásakor 
azonnal jelezte, hogy van benne valami. Ugyanígy rögtön észre
vette, ha egy dobozba tettek valamit, ami a szülőket még inkább 
félrevezette. Élénkségével, mozgásbeli ügyességével és állandó 
érdeklődésével, mely egy pillanatra sem szűnt meg környezetét 
követni, még fél éves korán túl is tévedésben tartotta hozzátartozóit 
siketségét illetően. Nyolc hónapos korában szokatlan ügyeséggel 
csúszik és minden azonnal a kezében van. Egy éves korában teljes 
birtokában van a járási mozgásoknak, sőt kiválóan fut, amivel 
nagy gondot okozott anyjának. A gyermek ma kitűnő tornászó. 
Cselekvések végrehajtásában a hasonlókorú legügyesebb épérzékű
vel versenyez. Jó tanúló. 2.) H. G. A gyermek a beszédre nem 
figyelt, zörgésre nem reagált, de ha súlyosabb tárgy esett le, jelezte 
az érzékelést, ami természetesen nem hallási érzékelés. Tudták, 
hogy siket, de igen eleven és minden iránt élénken érdeklődik. 
Semmi feltűnőt nem tapasztaltak — a halláshiány kivételével — 
ami eltérést mutatott volna halló testvére e korabeli fejlődésétől. 
13 hónapos korában jár. Ügyessége kifogástalan, ő sem marad el 
tekintetben hasonlókorú épérzékűektől. Jeles tanuló.

Az akusztikai előgyakorlatok hiánya, a hallási megismerések 
és asszociációk nélkülözése akkor kezd feltűnőbb alakot ölteni, 
amikor a legösszetettebb lelki tevékenység, a beszéd elsajátításának 
ideje elérkezik. A halló és siket közötti eltérés, mely eddig igen 
kis körre terjed, most mindinkább fokozódó különbségeket mutat. 
Ezt az eltérést nem csekély mértékben nagyítja a felnőttek előítélete 
és a környezet nagyarányú tájékozatlansága. Az embert az állatvilág
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idegrendszerbelileg legjobban felszerelt alakjaitól is az különbözteti 
meg, hogy nála az értelem központjai jelentékenyen nagyobb kiterje- 
désűek és éppen ezért minden szokatlan jelenséggel szemben 
mindig talpraesett, nem áll tanácstalanul. A hallási fogyatékos gyer
mek ezt a tényt kétségtelenül igazolja.

A szellemi munkásság egyik legfontosabb működése a beszéd, 
igen bonyolult asszociációs folyamat. A gyermek, hogy élettani fel
adatának megfelelhessen, már igen korán használatba veszi az 
érzelmek és gondolatok kölcsönös kicserélésének ezt a lehetőségét. 
Az összeköttetést a környezettel a gyermek első beszédmegnyílvá- 
nulása, jeladása indítja meg. Első megnyilatkozásai mindig ösztön- 
szerűek és szubjektív jellegűek. Amikor a kis gyermek arckifeje
zéssel, taglejtéssel, sírással figyelmezteti környezetét ép úgy beszél, 
mint a felnőtt, s csak fokozati különbség van beszédjük között. 
Az az állapot, amikor a jeleket és azok jelentőségét meggondolás 
tárgyává teszi, már a fejlődés eredménye. Az első fiziológiai meg
nyilatkozások nem maradnak sokáig elhatároltak. Az asszociációs 
központok működésbe lépésével az együttélés, a környzettel való 
kölcsönös érintkezés a kezdetleges beszédfajok ösztönszerű formáit 
önkéntesen használt, objektív jellegű kifejező eszközzé alakítják.

A beszéd első, fiziológiai jellegű részében a halló és siket 
gyermek nem mutatnak feltűnő különbségeket. A fejlődés későbbi 
folyamán azonban fokozatos elkülönülés támad. Az épérzékű a 
hangbeszéd utánzó korszakában állandó ösztönzés hatása alatt 
gyors haladást tesz. A siket gyermeknél nem tudja olyan mértékben 
fejleszteni az érintkezés lehetőségét a környezet. A beszéd formái 
közül a hangbeszéd nem lehet közvetítő eszkösz. Más alkalmas 
beszédforma, a jel, megoldhatallannak látszó probléma elé állítja a 
halló embert. Az eltérést fokozza a lehetőségek csekély kihasználása. 
Az izomérzés, mely a hangbeszéd megtanulásának is egyik eszköze, 
nem részesül kellő gyakorlatban, de hiányzik a gyakran meglévő 
hallási maradvány ébrentartása, esetleg fokozása.

A nehézség bármilyen nagy is, a környezet igyekszik elősegí
teni a hallási fogyatékos szellemi fejlődését. De megállapítható az 
is, hogy a kölcsönös megértés nehézkessége mindinkább elkülöníti 
a gyermeket. A magárahagyott kis siket így fokozottabb hátrányba 
kerül, épérzékű társával szemben. Rá kell mutatnom folytatólagosan 
azokra a jejenségekre, amelyek a szervi fogyatékosság, az abból 
folyó érintkezési nehézség és a fejlődési lehetőség nem ismerése 
nyomán a siket gyermek különállását megteremtik.

A hallási fogyatékos gyermek is tudomást szerez a hangról. 
Ez a megismerés azonban gyakran eltér a hallóétól, s az izomérzés 
és megfigyelés eredménye. Ez a ténykedése jellemzően mutatja 
gondolkodási tevékenységét. A siket gyermek is, akár a halló, jó 
vagy rossz kedvében hangokat hallat. A fejlődés folyamán a épér
zékű az akusztikai benyomásokat utánozni igyekszik. Ez a törekvése 
nehezen sikerül, mert a motorikus tevékenység elsajátítása neki is 
igen nehéz. Már sok szó jelentése ismerős előtte, de még nem
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beszél. Az artikuláció, de még inkább a hangok kapcsolása olyan 
bonyolult feladat, hogy annak megoldása nagy gyakorlatot igényel. 
A siket gyermek a hangadással izomérzési megismeréseket gyűjt. 
Ezek a mozgások két szempontból is érdeklik a gyermeket. Míg 
egyrészről rezgési szükségleteket elégít ki és mozgási gyakorlatokat 
végez, másrészről idővel arra a megfigyelésre jut, hogy ilyen meg
nyilatkozásai környezetének vele való foglalkozására vezetnek. Ké
sőbb kiegészül tapasztalata azzal, hogy hozzátartozóinak kellemetlen 
ez a hang. És itt egy újabb gátló hatás lép fel. A helyett, hogy a 
hallónak is nehéz motorikus gyakorlatok végzésére buzdítanák, 
segítségére volnának, éppen az ellenkezőjét cselekszik.

A siket gyermeket ép úgy érdeklik a környezet, a külvilág 
tárgyai, eseményei, miként az épérzékűt. Ez a törekvés ép úgy fel
ismerhető, nála mint a hallónál. Mégis az a helyzet, hogy a kis 
siketnél ezt a tudásvágyat igen gyakran nem veszik figyelembe. így 
várakozó álláspontra kényszerítik, míg maga talál valamilyen meg
oldást, vagy míg az iskola ad feleletet. Pedig semmi sem könnyebb, 
mint a kis kiváncsit kielégíteni, de válasz nélkül ne hagyjuk. Egy 
kis növendékem a „tehén“ szó tanulásakor azt kérdezte, természe
tesen még csak jelekkel, hogy miért mozgatja az állat a száját, 
amikor fekszik. Az a felelet, hogy „eszik“ kielégítette. Később azon
ban visszatért e jelenségre, s most már nem volt megelégedve 
ilyen rövid magyarázattal. Nem talált összefüggést. Amikor azonban 
elmagyaráztam a kérődzés műveletét, felderült arccal jelezte, hogy 
ezt nem tudta. Ez az ismeret természetesen még kiegészítésre szo
rul. Amikor majd odáig jut. hogy az emésztés szerkezetével is meg
ismerkedik, teljes lesz a kép. A hangbeszéd korai ismerete jelen
tékeny haladási lehetőséget biztosít az épérzékűnek, aki könnyedén 
juthat részletesebb ismeret birtokába. Megfelelő szemléltető eszköz
zel segíteni lehet valamit, azonban nem szabad feledni, hogy ilyen 
irányú igyekezet korai, még az épérzékűnél is meghaladja az érdek
lődés határait.

Vannak ugyan olyan gyermekek is, akik — miként a szülők 
érdeklődésemre beszámoltak — addig nyügösködtek, amíg meg
kapták a kívánt feleletet. Ezek aztán az iskolában is az elsők kö
zött vannak. A gyermekek között sokan vannak olyanok, akik ha 
valamilyen tárgy, vagy jelenség fölkelti figyelmüket, megelégszenek 
annak általunk történt megnevezésével anélkül, hogy igyekeznének 
utánunk mondani, még kevésbbé megjegyezni. A nyügösködők 
azonban tudni is akarnak és ezért nem csak leolvassák, hanem 
azonnal ismételgetik is azt.

A kis siket, habár készségesen vesz részt társai foglalatos
ságaiban, s a felnőtteknek is igyekszik segítségére lenni,, de itt is, 
ott is mind kevesebb közös munkának lehet részesévé. íme néhány 
példa: 1.) K. B. iskolás kora előtt igen szeretett halló kis pajtásai
val játszadozni. A barátság kerekének megkenésére behívta őket 
konyhájukba és megkínálta őket tésztával, vagy egyéb gyermeknek 
kedves eleséggel, s azután mentek szórakozni. Most már kerüli a
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halló gyermekeket, egyedül foglalatoskodik otthon. Éveken át gyűj
tött tapasztalatok arra a belátásra kényszerítették, hogy a halló 
kortársaknál sokkal kellemesebb az egyedüllét. 2.) Iskolás kora 
előtt történt M. J.-sal a következő eset. A templomban látta, hogy a 
gyermekek énekelnek, ő is hozzá fogott. Több se kellett a hallóknak, 
M. céltáblájuk lett. Eredmény: nem szeret templomba menni és 
azt el is kerüli otthon, de kerüli a halló gyermekeket is.

Hogy a környezet miként szorítja háttérbe a kis siketet, nem 
kell külön fejtegetnem.

Míg a halló gyermek cselekvéseit a hangbeszéd állandóan 
kiséri és megelőzi, addig a siket nagy fokban nélkülüzi azt a jóté
kony hatást, melyet ez a kiegészítő, vezető munka magában rejt. 
A halló környezetnek igen nehéz az érintkezést folyamatban tartani.

A szervi fogyatékosság nehezen leküzdhető akadályt állít és a 
környezettől fokozottabb munkát kíván. Mivel nem várhatjuk, hogy 
e súlyos feladat a családban kielégítő megoldást találhatna, a 2—3 
évi óvodai előkészítés szüksége előtérbe nyomul, amikor sok tekin
tetben pótolható lehetne a szülői ház mulasztása. Különösen érté
kesnek tartanám az óvodai előkészítésnek azt a módját, amikor a 
kis siket ott lábatlankodna a konyhában, szobában, kertben, mint 
az anyja körül ügyetlenkedő kis halló és míg minden cselekvésben 
részt venne, a hangbeszéd szükségletei is kielégítetnének, ösztö- 
nöztetnének. Ez a játékos idő fokozatos átmenetet képezne a ko
molyabb iskolai munkára.

Nem hagyhatunk figyelmen kívül még egy fontos tényt, mely 
a siket gyermeknek minél korábban szakavatott kezekbe való átadá
sát sürgeti. Biológiai megállapítás, hogy azok a műszerek, melyek 
nincsenek kellőleg foglalkoztatva, fejlődésükben visszamaradnak, 
használhatóságuk tetemesen csökken. A siketség következtében az 
agy megfelelő központja, mely legtöbb esetben hibátlan, a használat 
hiánya miatt fejlődésében visszamarad. így az agy egy része nem 
vesz részt az asszociációs munkálatokban. Azon esetben is, amikor 
valamilyen hallási maradvány feltalálható, a gyakorlat elégtelensége 
folytán veszít működésképességéből, ami a gyermek szellemi fejlő- 
lődése szempontjából kiszámíthatatlan kár. Igen jellemzően mutatják 
a hallási maradvánnyal bíró gyermekek a gyakorlat hiányát. A 
hangérzet által megindított gondolkodási folyamat és a motorikus 
tevékenység csak lassan követik egymást. Csak az iskola oldhatja 
meg azokat a feladatokat, hogy minél korábban használatba vétes
senek az elhanyagolt, kikapcsolt területek.

3. A gyermek érdekei.

Az érdek mindig valamely szükségletnek a jele, s minden 
élőlénynél megszabja a cselekvést, ami vagy azonnal, vagy bizo
nyos idő múlva következik be. A fejlődés magasabb fokán el is 
maradhat ez a visszahatás, mert érdeke sokszor nem cselekedni, 
ami azonban fiziológiai szempontból ép oly pozitív idegtevékenység, 
mint a motorikus cselekvés. Minden ilyen esemény maga is új
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benyomás alakjában tér vissza, így tudomást szerzünk róla és an
nak következményeiről is. Ez a visszahatás teljessé teszi a tapasz
talatot.

Az élet első szakait tisztán élettani érdekek jellemzik, később 
előtérbe nyomulnak a pszichológiai érdekek. A felnőtt korban ez 
utóbbiak visszaszorulnak és igen nehezen ébreszthetők fel, kivéve 
azon eseteket, amikor valamely önös, személyes érdekkel kapcso
lódnak össze.

A csecsemő alapérdeke a táplálkozás és pihenés. A táplálko
zás szükséglete a mozgási érdekek megindítói és a gyermek min
dent a szájába vesz, amit csak elérhet. Az érzékszervek működésbe 
lépésével minden érdekli a gyermeket, ami ezekre a készülékekre 
hat, s az asszociációs műveletek megindulásával az ébredező ön
tudat sokirányú kielégítést keres. A gyermeket érdeklik a körülötte 
lévő tárgyak, de csak azért, mert azokon az alkalmazkodás moz
gásait begyakorolja. Az ő számára a tárgyak csak valami szopni, 
látni, megfogni való dolgok. A halló zörög, hogy a hangot hallja, 
a siket másnemű rezgési érdekeket elégít ki. Érdeklik a gyermeket 
saját mozgásai is, de csak annyiban, amennyiben ezek által a kö
zeli tárgyakat elérheti. Az érdeklődés köre a közvetlen környezet 
és saját tesztrészei is. Részletek nem kötik le figyelmét, ezek még 
sokáig kívül esnek az érdeklődés határain.

A második évtől a hallónál a nyelvi érdeklődés lép előtérbe. 
Igen jellemző, hogy a gyermek előbb tanul beszélni, mint járni, 
amivel mintegy kiemeli, hogy a szellemi fejlődésben ez bir a leg
nagyobb jelentőséggel.

A hallási fogyatékos gyermeknél is jelenkeznek a nyelvi érde
kek, környezete azonban nem tudja eléggé támogatni. A szükséglet 
kétségtelenül meg van, s miután megfelelő kielégülést nem talál, 
kerülő úton igyekszik elérni. Ezért járási érdekei lépnek előtérbe 
és így keres nyelvi szükségleteinek munkálásához módot. Nyelvi 
érdekeit jeleivel és ami lényegesebb, cselekvéseivel igyekszik kielé
gíteni. A jel és a cselekvés az ő kifejező eszköze és mások gon
dolatainak tolmácsolója, s míg az iskola segítségére jön, lelki fejlő
désének egyedüli lehetősége. Azért vesz részt olyan készségesen 
környezetének munkájában, mert ez az ő gondolkodási és beszéd
beli érdeke. Nem is marad a hallók mögött, mert cselekvései ép 
oly jók és helyesek, a tárgyak használata ép oly megfelelő, mint 
azé. A helyes cselekvés pedig a gondolkodás szabályosságának 
kifejezője.

Amikor a siket gyermek jeleit és cselekvéseit gondolatkicse
rélésre használja, már intellektuális érdekei nyomulnak előtérbe. A 
halló gyermek az értelmi érdekek megjelenésével nagy lépéseket 
tesz a szellemi fejlődés útján és pszichológiai érdekei szélesen 
bontakoznak ki. A siket gyermeknél a hallás hiánya, vagy hiányos
sága folytán az érdeklődés területének megszűkülésével mélyreható 
eltérések támadnak. A harmadik, negyedik évben a gyermek tudás
vágya élénk kérdezgetésben nyilvánul. Ez a kíváncsiság érzéki
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alakban jelentkezik, de a hallónál természetes folytatás lesz ma
gasabb jellegű értelmesebb alak ja: a tudományos tudnivágyás és 
mindig könnyebb felkelteni nála az érdeknélküli kíváncsiságot a 
siker nagyobb bizonyoságával, mint a hallási fogyatékosnál. A gyer
mek érzéki kivácsiságát mozgó tárgyak, élőlények és cselekvések 
kötik le elsősorban. Ebben a tekintetben nem is mutatkozik szá
mottevő eltérés ép és siket között. A különbség akkor lesz feltűnő, 
amikor a halló gyermek az érzéki érdeklődés tárgyainak, cselek
véseinek hangbeszédben, tehát bizonyos mértékben elvont módon 
való ismétlésével olyan tevékenységre indíttatik, melyet a siket tel
jes mértékben nélkülöz. Ez a kiesés pszichikai tevékenységét nagy 
mértékben befolyásolja, s a magasabb rendű szellemi munkálatok 
elé jelentékeny korlátokat állít. Ez a hiány megrövidíti gyermekkorát, 
érdekeit a felnőttekéhez hasonlóan sokkal korábban a hasznosságra 
állítja be. Mivel a gyermek cselekvései a felnőttek érdekeivel meg
egyeznek, minden szülő ázt mondja, hogy az ő gyermeke nagyon 
ügyes, okos. Az iskola munkája elé azonban igen nagy akadályt 
gördít ez a fogyatékosság, amennyiben nem könnyű feladat a hang- 
beszéd szükségét a gyermek érdekeinek központjába állítani. A 
nehézséget fokozza az, hogy a gyermek ismeretei számosabbak, 
lelki tevékenységei sokkal előrehaladottabbak, semhogy azok huza
mos időn át a hangbeszéddel, melyet előbb meg kell szereznie, 
előbbrevihetők volnának. A hallási zavar folytán elhomályosult, 
vagy háttérbe szorult érdekek kiemelése az iskola feladata és így 
ez elhárítani igyekszik azt a veszélyt, mely a gyermekkor megrövi
dülésével a szellemi élet kialakulását fenyegeti.

Folytatjuk.
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É r te k e z le t  a  V a k o k a t G jám o lító  Ö rs*. 
E g y e sü le t székhazaiban.
HikJkcI István .

A Vakokot Gyámolító Magyarországi Egyesületek Országos Elnöksége 
1 9 2 8 .-ban történt megalakulása óta állandóan felszínen tartja a vakok 
életének gyakorlati képzéseit. Most elérkezettnek látta az időt arra, hogy 
a künn élő vakok, valamint a foglalkoztató vakjainak jövőbeni boldogu
lásuk érdekében új utakat jelöljön meg. Elgondolását több éven át tartó 
munka előzte meg és ezek eredményeiről kívánt beszámolni f. évi decem
ber hó közepén tartandó országos értekezleten. Szükségét érezte azonban 
annak, hogy mielőtt tervezetét az országos értekezlet elé terjeszti, egy 
szakemberekből álló gyűlés keretén belül letárgyalja azokat a javaslatokat, 
melyek hivatva vannak a jelenlegi viszonyoknak megfelelő újításokat meg
állapítani.

Ezt az értekezletet az országos elnökség folyó évi december hó 2 .-ra 
hívta egybe, melyen az egyesület elnökén és belső munkatársain kívül 
megjelentek a vakok vidéki intézeteinek igazgatói, a Vakok József Nádor 
Kir. Orsz. Intézete igazgatója és tanári kara, valamint a vakok érdekeltsé
gének képviselői.

Az értekezletet Balás Béla ny. főispán, országos elnök nyitotta meg, 
ki üdvözlése után az értekezlet szükségességének hangoztatása mellett 
a cél érdekében eggyüttmunkálkodásra és összetartásra hívta fel a meg
jelenteket.

Tóth Zoltán dr. főiskolai igazgató, országos előadó, mint a terv 
kidolgozója, ismertette első sorban is az értekezlet célját. Rámutatott 
arra, hogy az Országos Elnökség megszervezése óta alapszabályszerűen 
foglalkozik a vakok összességének minden, így megélhetési, képzési és 
önállósítási kérdéseivel is, de az egyesületek szervezete és anyagi helyzete 
nem engedték meg a tervbe vett újításokat. Vázolja az egyesületek háború
előtti, valamint a forradalmakat követő idők utáni helyzetét, ismerteti a 
mai helyzetet és hangsúlyozza, hogy az utóbbi évek érezhető anyagi erősö
dése alapot ad az újításokhoz. Felhívja az értekezlet figyelmét arra, hogy 
az előterjesztendő tervezet lényegében nem mai keletű, mert annak elő
készítéséhez évekre terjedő adatgyűjtésre és a helyzetnek mérlegelésére 
volt szükség. Ismerteti a továbbiak folyamán az értekezlet feladatát és 
anyagát és bejelenti, hogy az idevonatkozó referátumokat az üggyel hiva
tásszerűen foglalkozók terjesztik elő.

Herodek Károly ny. igazgató az egyesület alelnöke számol be a 
Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetét végzett növendékek gyakorlati 
irányú elhelyezkedéséről. Rendkívül érdekes és a kérdést teljes egészében 
felölelő előadásban ismerteti a vakok ipari oktatásának kiindulását és fe j
lődését. Rámutat azokra az okokra, melyek közel két évtizeden át akadá
lyozták az egyesületeket újabb lépések megtételében és kifejti azokat az 
okokat, melyek a budapesti foglalkoztató intézet zsúfoltságát előidézték. 
Végül pedig ezek alapján megjelöli azokat a gátló körülményeket, ame
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lyek a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézet kilépő növendékeinek a 
foglalkoztatóba való felvételét lehetetlenné teszik. Idézi a hozzáforduló 
volt növendékeinek kétségbeejtő sorait, melyben őt kérik fel felvételük 
támogatására. Ismerteti a nagyméltóságu m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium 38.483— 1 9 3 3 . V. a. 2 .ü. o.sz.. rendeletét, melyben 
az Országos Intézettől kilépő és felvételét kérő minden világtalannak a fog
lalkoztató intézetekbe való befogadása iránti intézkedést sürget és fel
kéri az Elnökséget, hogy: «az intézetben kitanult vak ifjak még 3— 4 
évig olyan ipari, vagy egyéb gyakorlati irányú kiképzést nyerhessenek, 
hogy azután önnáló foglalakozást űzhessenek, hogy az önállósításukra 
való törekvéseikben az Elnökség b. vezetése alatt álló egyesületek részé
ről megfelelő erkölcsi s esetleg anyagi támogatásban is részesíttessenek.» 
Ezt a miniszteri rendeletét jelöli meg a mai értekezlethez vezető terve
zet kiindulásának és bejelenti, hogy az Országos Elnökség részéről a ren
deletre adott jelentést a nagyméltóságu m. kir vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium 49-2 1 4 — 1 9 3 5 .V. 2 . ü. o. sz. rendelettel, mint javaslatot elfo
gadta és «a szervezendő tanfolyam tantervére és költségeire nézve»— fel
hívja az Elnökséget— » tegyen részletes, konkrét előterjesztést.»—

Tegyey Jen ő dr. országos titkár az intézetekben élő vakok munkatel
jesítményeiről és munkaértékeiről terjeszti elő nagy koncepcióval felépített 
jelentését. Előadását igen szemléltető grafikonokkal támasztja alá és meg
állapítja a vakok ipari foglalkoztatási lehetősége korlátolt voltát. Sajnálattal 
közli, hogy a rendelkezésünkre álló kevés szánni iparág a gépipar fejlődésé
vel mindinkább kisebb körre szorítkozik s a jövő semmi jóval sem biztat. 
Előadásában még a szakemberekre nézve is meglepő számadatokban mu
tatja ki a vakok részéről űzött iparokban a vak munkásoknak a látó mun
kások munkateljesítményétől való elmaradását, valamint a munkaképesség
nek a munkateljesítményhez való arányszámát. Konstatálja, hogy a vakok 
részéről űzött egyes iparágak, így a kefekötés megfelelő reorganizálás 
útján, az adott körülmények között a munkások létszámának csökkentésé
vel jövedelmezőbbé tehető, viszont egyeseket munkaalkalmak hiánya miatt 
(székfonás) mint megélhetést ezidőszerint ma már nem jelentő iparágat 
törülnünk kell. Más iparágakban (kosárfonás) viszont a Taylor munkarend- 
szer bevezetését tartja helyesnek, ahol a vakoknak részmunkákkal való 
foglalkoztatása sikerre vezethet. A cirokseprü készítését azonban olyannak 
jelöli meg, mely a vakok képzésében nagyobi) létjogosultságot nyer és 
ebben a vak munkások munkaképessége a látó munkások munkaképességét 
jelentékenyen megközelíti. Végül általánosságban is leszögezi azt a tényt, 
hogy a vak ipari munkások munkaértéke és munkateljesítménye nem felel 
meg a várakozásnak, de megjelöli ennek okait abban, hogy a foglalkoztatók 
tőkeszegények, a nyersanyagok konjukturális beszerzése éppen ezen oknál 
fogva utópia és az intézetekben igen sok iparilag gyenge növendék van, 
akiknek foglalkoztatását más irányban kell terelni.

Bánó Miklós dr. terjeszti elő a Budapesten és környékén élő vakok 
munkateljesítményéről és kereseti viszonyairól szóló tanulmányát. Beje
lenti, hogy feladatának megoldása érdekében 3 2 8  sorstársának az adatait 
és életkörülményeit jegyezte fel. Kimutatja, hogy a kataszterbe vett 32 8 
sorstársa nagyrésze későbben megvakult, a nevelőintézetet végzettek a
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kataszter 4o<>/o-át teszik. Jelenti, hogy a künn élők kereseti viszonyai rend
kívül nehezek, elvétve akad egy-kettő, kiknek megélhetése biztosítva van. 
A legtöbb tanácstalanul áll a jövőt illetőleg és az Országos Elnökségtől várja 
helyzetének javítását. Az összes künn élő vakokról kataszter készítését sür
geti, hogy ennek alapján a helyzetükön való javítás útján ez adatok figye
lembe vétele mellett találjuk meg.

Tóth Zoltán dr. országos előadó a vakok gyakorlati képzéséről szóló 
javaslatát terjeszti elő. Az összes vakokat foglalkozásuk szerint csoporto
sítja és csoportok szerint foglalkozik velük a teendő intézkedéseket illető
leg. Javasolja, hogy a munkaképesség teljes mértékű kihasználhatása érde
kében csökkenteni kell az iparban dolgozók számát és fel kell menteni az 
ipari foglalkozás alól azokat, akik napi 5o fillérnél kevesebbet tudnak ter
melni. Azoknak, akiknek napi keresete az egy pengőt nem éri el, de 5o 
fillért meghaladja, kettő évi haladékot kíván adni munkakészségük pótlá
sára. Ha a próba ezeknél nem vezetne eredményre, az ipari foglalkoztatás 
alól ők is felmentendők. A munkaképesség megállapítása és ellenőrzése ér
dekében helyesnek tartja, hogy évenként ipari versenyek rendeztessenek. 
A munkateljesítmény fokozása érdekében a keféknek gépekkel való levága- 
tását, a kosárfonó iparban a Tavlor-féle rendszer bevezetését ajánlja. Yégtil 
újabb ipari és egyébb foglalkoztatási ágaknak bevezetését sürgeti. Foglal
kozik a vakok önállósítása előkészítésének kérdésével is és e célból gyakor
latibb tartalmú ipari és kereskedelmi tanfolyam megszervezését találja 
szükségesnek. Bejelenti, hogy az erre vonatkozó tervvel foglalkozott és 
felkéri Hikkel István gondnok, gyógypedagógiai tanárt annak előterjesz
tésére.

Hikkel István gondnok rövid visszapillantást tesz a múltra és meg
állapítja, hogy az önállósítás kérdése nem új, az egyesület életében. Kimu
tatja, hogy a háborúelőtti években igen sok nemlátó iparos törekedett önál
lósításra és e céljukat az egyesület támogatásával sok esetben eredményesen 
megvalósították. A háború és forradalmak utáni idők gazdasági leróni bV 
sának tudja be, hogy a vakok önállósításának kérdésében éveken át újabb 
intézkedések nem történhettek. Ráirányítja a figyelmet Herodek Károly 
alelnök részéről ismertetett miniszteri rendeletekre és bejelenti, hogy az 
utóbb kelt rendelet kifejezett óhajára a tervezet részletei most vannak 
kidolgozás alatt. A tervezethez az a kétéves kereskedelmi tanfolyam adott 
tapasztalatokat, melyet Tóth Zoltán dr. igazgató már 1 9 3 3 .-ban próbaképen 
megszervezett. A miniszteri rendeletben megjelölt ipari, vagy egyéb gya
korlati irányú kiképzés lehetőségét egy 4 évre terjedő ipari és kereskedelmi 
tanfolyam vinné keresztül, melyre a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézet 
kilépő növendékei, valamint az arra megfelelő képességgel bíró, később 
megvakultak vétetnek fel. Bár a létesítendő tanfolyam teljesen független 
a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetétől, mégis célirányosnak mu
tatkoznék, hogy az intézet és az Országos Elnökség e kérdést együttes 
munkával oldja meg. Az elgondolás szerint a József Nádor Intézet 8 éves 
évfolyamból a továbbképzésre eső 3 évfolyam megkezdése előtt a növendé
kek nemcsak elméleti eredmények szempontjából bíráltatnának el, ha
nem abból a szempontból is, hogy van-e bennük képesség, ügyesség 
ér munkakedv, amelyre az ő jövőbeni megélhetésük érdekében építeni
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lehet. — Éppen ezért a mai gyakorlat szerinti továbbképzőbe kerülő 
növendékek e kettős szempont szerint bíráltatnak el és a fokozott gyár 
korlatiasságra törekvő de még mindig a mai értelemben vett 3 évfo
lyamos továbbképzőbe csak azok a növendékek kerülnének, akik ipari 
rátermettséget, vagy megfelelő szellemi értéket, mutatnak fel. Azokat a 
növendékéket, akik ily értelemben nem felelnek meg, vagyis ipari kép
zésre nem alkalmasak, képességeiknek megfelelő egyszerűbb foglalkozási 
ágakban célszerűbb kiképezni. A tervbe vett 4 évre terjedő kereskedelmi 
és ipari tanfolyamon a képzési idő is két részre van osztva. Az első két 
évben a lefokozott elmélet mellett, mely az anyag és árúismeretre, vala
mint a kalkulációra vonatkozik, a hangsúly a gyakorlati képzésen van. 
A második két év a meglevő ipari képzés mellett nagyobbfokú, kereskedelmi 
irányú elméleti képzésre törekszik és megfelelő közgazdasági és kereske
delmi ismeretek, kereskedelmi és ipari törvények ismeretére, az egyszerű 
könyvvitelre a levelezésnek különböző formáira, valamint a gépírásra ter
jednek ki. Ily elméleti képzés mellett a III. és IV. évfolyam az ipar terü
letén való különleges képzést is elsőrendű feladatának tekinti. A tervezet 
előkészítésében annak előkészítőit egyedül az a cél vezérelte, hogy nem
látó embertársaink jövőbeni megélhetését és boldogulását biztosabb ala
pokra helyezhessék.

Tóth Zoltán dr. főiskolai igazgató még ismerteti az egyes vidéki 
boltok és u. n. kereskedelmi kolóniák megszervezésére vonatkozó elgondo
lásait, majd pedig szól a meglevő ipariskoláknak alsóbbfokú ipari és mező- 
gazdasági iskolákká való átszervezéséről. Ezek után a vakok intézményeinek 
jövőbeni rendszerének és szervezetének elgondolását röviden összefoglalva 
megállapíthatja, hogy:

1. ) A i4  éves kor előtt megvakultak ezután is a 8 évfolyamú neve
lőintézetben kerülnek, melynek 3 felsőbb évfolyamán a művelődési tárgyak 
megfelelő csökkentése mellett gyakorlatibb irányú ipari képzés történnék.

2 . ) A i4  éves kor után megvakultak a mai ipariskola helyett ipari és 
mezőgazdasági iskolákba kerülnének, az eddigi 4 évfolyammal.

3. ) A nevelőintézetben végbizonyítványt nyert fiúk és leányok, vala
mint azok a később megvakultak, akik az ipari és mezőgazdasági iskolában 
megfelelő eredményt értek el, 4 évfolyam ipari és kereskedelmi tanfolyamra 
kerülnek.

4. ) Az ipari és kereskedelmi tevékenység végzésére a jövőben rendel
kezésre állanak: a.) a budapesti foglalkoztató intézet első sorban leányok, 
másodsorban fiúk részére, — b.) a szombathelyi foglalkoztató intézet 
kizárólag fiúk részére és c.) a miskolci foglalkoztató intézet kizárólag 
fiúk részére.

5. ) A háziipari és mezőgazdasági foglalkoztató intézetek: a) a szegedi 
intézet iparra nem alkalmas leányok részére, b) a debreceni intézet a 
mezőgazdasági téren foglalkoztatott fiúk részére.

6. Menhelyi tagozat a munkaképtelen és könnyebb betegek részére.
Balás Béla országos elnök az előterjesztések elhangzása után is

mét rámutatott arra, hogy a vakok jövőbeni boldogulásának kérdése, 
milyen fontos és nehéz feladat, miért is kéri a megjelenteket, hogy
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Hozzászólásukkal járuljanak a tervezet minél alaposabb és célszerűbb 
kiépítéséhez.

Vollmann János, a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetének igaz
gatója örömének ad kifejezést a hallottak felett. Kijelenti, hogy sok érté
kes gondolatot és eszmét hallott, melynek a köztudatban való vitele 
neki is örömére szolgál. Sajnálja azonban, hogy az előkészítő munkála
tokban sem ő, sem tanártársai nem vehettek részt, pedig az Országos Inté
zet tanári testületé régóta foglalkozik e kérdésekkel és ezeknek meg
oldása érdekében készítette el új tantervét is. Éppen ezért neül látja szük
ségesnek, hogy amikor intézetében a megfelelő tanári kar, a szükséges 
felszerelés megvan, a vakok továbbképzésének kérdése tantervűktől el
térő megoldást nyerjen. Kijelenti, hogy készséggel szolgálna ő is adatok
kal, de az elhangzottak egyszeri hallására nem áll módjában javaslatait 
előterjeszteni. ;

Cseresnyés Ferenc c. igazgató kiván ezután hozzászólani az elő
terjesztett munkaprogrammhoz. Örül, hogy a Gyámolítónak ez irányban 
való megmozdulását látja, hozsannával üdvözli a terveket, de megállapítja, 
hogy ezeket nem tartja újaknak, mert az ipari továbbképzésre vonat
kozó tervezetet az Országos Intézet már 3 évvel ezelőtt elkészítette. Az 
erre vonatkozó elhangzott előterjesztésekben sok olyat talált, amely ¡az! 
Országos Intézet tantervének megfelelő részéből vétetett ki. Minden
nek ellenére ismételten örömét fejezi ki a Gyámolító Egyesület törekvése 
felett.

Tóth Zoltán dr. országos előadó az elhangzottakra való válaszában 
rámutatott arra, hogy e tárgyban nem érheti szemrehányás az Országos 
Elnökséget, mert hiszen azért hívták egybe az értekezletet, hogy a szak
embereknek alkalmuk legyen hozzászólni. Ő egyébként ismételten ke
reste az alkalmat, hogy a Vakok József Kir. Orsz. Intézete tanári tes
tületé előtt álláspontját és felfogását kifejtse, erre azonban mód nem 
adatott.

Simon József szakfelügyelő, mint mondja: «Lelkét, mint harang 
szava ütötték meg Tóth igazgató előterjesztései. Megállapítja, hogy az 
államnak tényleg nagy kiadást jelent a vakok nevelése, de ezt oly aktí
vának tartja, melyről lemondani nem szabad. Szerinte minden fillér 
kötelesség és nem adomány, áldozat csak a velük foglalkozók mun
kája. Hangsúlyozza, hogy az elhangzottakról érdemes vitázni, de nem 
az a fontos, hogy a tervezetet ki készítette el, előbb, vagy később, hol 
fogják megvalósítani, csak az a fontos, hogy a gondolatok akár hol is, 
de testté váljanak. Igaz, hogy a szaklapok a vakoknak megélhetési prob
lémáival foglalkoztak, ez azonban nem zárja ki, hogy megvalósításáért 
mindent, mindenkor megtegyünk. A kolonizálásnak nagy híve, mert a 
nagyközönség így jobban fog felfigyelni a vakok ügyére. Véleménye sze
rint a vakok ügyével állandóan foglalkozni kell, mert ez a foglalkozás 
erkölcsöt javít.»

Balás Béla országos elnök ezután köszönetének kifejezése mellett az 
■értekezletet bezárta.
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A hibásbeszédfiek  
í rá s -  és m ozgásvizsgálata.
S ttl^ O in i'S e h n ln ia n u  A d o lf.

A nm. vallás és közoktatásügyi minisztérium az 1934 évi 
40.674/ V. a. 2. ü. o. számú rendeletével ad'a ki a beszédhibák 
javítására szolgáló intézmények új szervezeti szabályzatát.* E sza
bályzat egyik fontos része az a kérdőív, amelyet az új növendékek 
felvétele és vizsgálata alkalmával kell kitölteni. Ennek II. 2. pontja 
a mozgási készség (járás, írás és beszédmozgás) vizsgálatát is köte
lességünkké teszi.

A mozgás- és írásvizsgálatnak elrendelése azoknak a klinikai- 
és gyógypedagógiai vizsgálatoknak az eredményeképen történt meg, 
amelyek a gyógypedagógiai kórtani és gyógytani laboratóriumban 
és a hibásbeszédüek állami intézetében folytak le. Ezekből a vizs
gálatokból kiderült, hogy a „distónia generális,“ tehát az egész 
egyéniségét átható tónus-zavar jellemzi leginkább a dadogok nem- 
összíendezett, dezorganizált egyéniségét. A disztóniának egyformán 
fontos jelenségei: a beszéd inkoordinációja és a vérkeringés tónus- 
zavara mellett még a dadogok írászavara, izommozgásaik tónusza
vara, továbbá az állás, járás és testtartás zavara is. Szondi szerint 
a distónia generális mögött a legmagassabb életidegközpontoknak 
és az extrapyramidális idegrendszernek működési hibája áll. „Szondi 
fontos megállapításai a vazomotoriumról megértetik, hogy a dadogás 
kórtanában miért játszanak fontos Szerepet az affektív tényezők. . . 
a genuin dadogás menetében oly fontos mozzanatot képviselő kedélyi 
és hangulatbeli változásokat, hatásukat csakis a vazomotorium útján 
érvényesíthetik“ (Sarbó). „Az extrapyramidium egyéni változata hatá
rozza meg az egyéni énünk magatartásában megnyilatkozó összes 
egyéni jellemvonásainkat“ (Szondi).**

A modern beszédgyógyításnak az a törekvése, hogy nemcsak 
a beteg beszélő szerveket és a beszédhibákat tegye a gyógyítva- 
nevelés tárgyává, hanem magát az egész az embert, az  egyén t  
A tanárnak tehát a hibásbeszédüt egész, személyiségében lénye
gében, valójában kell megismernie, hogy aztán az egyedre szab
hassa rá azt a gyógypedagógiai eljárást, amely az egyéniség átne- 
velésére, újjáalakítására vezet. A személyiség megismerésének egyik 
fontos tényezője a hibásbeszédű írás- és mozgásvizsgálata is. „Az, 
ember olyan és olyanná lesz, mint ahogyan mozog“ (Prof. H. Lewy: 
Die Lehre vöm Tónus und dér Bewegung).

* Megjelent a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1934. évi 5—6-ik számában.
** V. ö : Sulyomi-Schulmann Adolf: „ A beszédhibák elhárítása, különös, 

tekintettel e  dadogásra“ c. mű 118. ill. 125. oldalával. Bp. 1935.
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A hibásbeszédűek, de főként a dadogok írás- és testmozgásai
ról Románná Goldzieher Klára törvényszéki hites írásszakértő és 
Pátzayné Liebermann Lucy testnevelési tanár, mozgásművész köz
reműködésével a hibásbeszédűek állami intézetében végeztünk 
vizsgálatokat. Az ezekről szóló tanulmányok a „Magyar Gyógypeda
gógia“ (Budapest) szaklapban jelentek meg 1929. és 1932-ben „A 
hibásbeszédűek írása“ és Mozgásvizsgálatok dadogóknál majd az 
„Emberismeret“ (Budapest, 1934) című folyóiratban „A hibásbeszé- 
düek írása gyógypedagógiai szempontból“ címen.

A következőkben rövid és áttekintő vizsgálati mintát adok, 
amely a hibásbeszédűek írás- és mozgásvizsgálatánál haszonnal 
alkalmazható.

I .
A hibásbeszédűek írásában vizsgálat tárgyát képezi: 1. a 

folyamatosság, 2. a nyomás, 3. a külalak és 4. a mozgásos maga
viselet írás közben.

1. Az egyes betűk között, illetve a betűt alkotó vonás meghú
zása közben van-e gyakori megszakítás ? Ha nem látható folytonos- 
sági hiány, akkor van-e erőszakolt, megtört, ismétlődő vonalvezetés, 
esetleg felesleges betoldás? Szabályosan képezi-e a betüíveket, avagy 
az ívelt formák helyett rendszeresen megtört, ú. n. sarkos alakot 
használ-e?

2. Látható-e a vonalvezetésben egyenlőtlen, túlgyenge vagy 
túlerős megnyújtás ? Az árnyékvonalakból kifutó, túleröltetésből szár
mazó foltképződés észlelhető-e? A hosszabb vonalak meghúzásában 
észlelhető-e kisebb, vagy nagyobb lengésű remegés ?

3. A kornak, iskolázottságnak műveltségi foknak megfelel-e az írás 
külalakja általában ? Piszkos, rendetlen-e az írás? Betű-, szótag- vagy 
szóismétlés, gyakori javítgatás előfordul-e ? Szabályos-e a sorirány?

4. Írás közben írásmozgásai összrendezettek-e ? Lassan vagy 
kapkodva ír-e ? Indokolatlanul hosszú és megismétlődő szüneteket 
tart-e? Nem végez-e felesleges mozgásokat, mint pl. kezdésnél keringő 
mozgásokat a levegőben, tapogatódzó mozgásokat a papíron, feles
leges tollbemártásokat, arcfintorokat és egyéb céltalan együttmoz
gásokat ?

A vizsgálathoz a következő próbaírásokat használjuk : 1. Spon
tán írás: fehér, vonajozatlan papíron, lehetőleg saját tollával írja 
le a hibásbeszédű: nevét, korát, iskolai végzettségét, a saját és 
édesapja foglalkozását és lakóhelyét. 2. Tollbamondva írja le meg
szokott írásgyorsaságával: Budapest Magyarország fővárosa. Nem, 
nem, soha ! 3. Kombinált feladat: három megadott szó alapján (pl. 
fiú, kavics, ablak) rövid kis történet fogalmazandó.

Végül az egyes teljesítmények időtartama is feljegyzendő.

II.
A hibásbeszédűek testmozgásában megvizsgálandó: 1. járás, 

2. járásritmus, 3. a mozgásemlékezet.
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1. Járás: a) egyenesirányban rendesen, b) lábújjhegyen, c) csu
kott szemmel.

Megfigyelendő : a) a járásmód ; kontraposztos-e, vagy azonos 
oldali kar-láblendítéssel történik-e? b) A súlyáttevés módja; sagi- 
talis, vagy lateralis síkban történik-e ? c) Lépésmód ; a két láb lépés
hossza különbözik-e, talpelgörbítéssel vagy anélkül lép-e?

2) Járásritmus, a) Járás a tanár által megadott egyenletes rit
musra, egyforma erősségű és időtartamú tapsjelzésre, b) Járás a 
növendék által tapsjelzéssel megadott egyenletes ritmusra.

3) Mozgásemlékezet, a) Egyszerű tornagyakorlatnak vezényléssel 
történő végrehajtása. Ezt a gyakorlatot a növendék 5 perc múl
va a vezénylés elhagyásával megismétli, b) Egyszerű tornagya
korlatot egyszeri bemutatás után emlékezésből ismétel meg a 
növendék.

A mozgásemlékezet általános megfigyelése mellett, még azt is 
meg kell figyelni, hogy milyen módon, motorosán vagy vizuálisan 
emlékszik-e jobban a vizsgálat alatt álló.

Az írás- és testmozgás minősítésére a következő kifejezéseket 
használhatjuk: jól összrendezett, gyengén összrendezett, kisebb fok
ban összrendezetlen, nagyobb fokban összrendezetlen, súlyosan össz- 
rendezetlen.

A vak o k  nevelése.
E c k  P éter.

A „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“ legutóbbi száma közölte 
Schreiner Ferenc tanárnak „A vakok nevelésének terve“ című érteke
zésében a vakok megalkotandó új tantervével kapcsolatos ama meg
állapításait, melyek szerint tanterv helyet nevelési tervet kell alkotni, 
mert a tanítási feladatok a nevelési célok szolgálatában állanak és 
miután előbbiek eszközei az utóbbiaknak, a nevelési munkát kell 
a vakok emberalakítási törekvéseiben uralkodóvá tenni.

Schreiner Ferenc tanárnak e tárgyú értekezése igen bátorságos 
megnyilatkozást tartalmaz és jelentőségében annál inkább figyelemre
méltó, mert tudományos megvilágításban és bölcseleti vonatkozás
ban kifejezésre juttatja, hogy a tanítás eszközi felhasználásával a 
nevelési törekvéseknek azért biztosítandó a főszerep, mert ezeknek 
átfogó és egyetemes értékei szükségszerűbbek, célirányosabbak és 
a vakok különleges helyzete következtében rájuk nézve nélkülöz
hetetlen fontossággal bírnak. Bizonyára bőséges tapasztalatok vezet
ték eme meghatározásokra és találóan helyes az a meglátása, hogy 
vakjaink az életben nem boldogulhatnak, ha a nevelői hatásokat 
kellő mértékben nem alkalmazzuk s éppen azoknál, akiknél a szülői
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ház nevelésének sokszor teljes hiánya, legtöbbször ferdesége vagy 
iránynélkülisége olyannyira indokolttá teszi, hogy ez a nevelés minél 
körültekintőbb és minél kiterjedtebb legyen. Különös nagy súlya 
van ennek azért, mert a vak számára legtöbb érvényesülési lehe
tőséget egyedül a helyes irányú hatékony nevelés teremthet. De 
Schreiner tanár értekezése pompás konklúziókat fejt ki a tanításnak, 
mint céli eszköznek a felhasználását illetően abban a tekintetben 
is, hogy a tanítás mozgató erejének a nevelés célkitűzéseiben kell 
kiütköznie, vagyis a tanításnak tervszerű rendszeres nevelésben kell 
kulminálnia, hogy a gyógypedagógiai ténykedés megfelelő gyümöl
csöket hozhasson. Egyoldalú, egymásra halmozott puszta ismeretek, 
túltömített szellemi értékek a vakoknak az életre való felkészültsé
gét nem szolgálják, érdekeiket nem mozdítják elő és hiányosan 
nyújtanák számukra azokat a biztosítékokat, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy az életben megállhassák a helyüket.

A foglalkoztató intézetek, mint ahová a tan- és nevelőintézetek 
növendékei tanu'mányaik elvégzése után kerülnek, a vakok bizo
nyos hányadánál kiérezték régtől fogva, hogy nem a vakoknak saját- 
lagos helyzetéből származó és a vakság okozta egyoldalúság az 
oka annak, hogy azok nem tudnak érvényesülni és boldogulásukat 
elérni, hanem azokra a hézagokra vezethető vissza, amelyekre 
Schreiner tanár is rámutat és amelyek a tanítás és nevelés egy
öntetűségének, szerves összhangjának hiányosságából származnak. 
E foglalkoztató intézetek igyekeztek kiegészíteni azt a hiányt, amit 
a tan- és nevelési tevékenység itt-ott ápolatlanul hagyott de termé
szetesen nem azzal az eredménnyel, mint ahogy az kívánatos lett 
volna- Ez azonban nem sikerülhetett minden alkalommal azért sem, 
mert a foglalkoztató intézetek gyakorlati irányúak lévén, ily nevelési 
munkára nagyobb figyelmet nem fordíthattak s nem rendelkeznek 
azokkal a kölcsönösen egymásraható eszközökkel, amelyek ezt a 
pótló nevelést megoldhatnák Az ily foglalkoztató intézetekben meg
lehetősen vegyes korú s nagyon különféle előképzettségű növendé
kek, illetve gyámoltak tömörülnek össze s ezek közül a tan- és 
nevelőintézeteket végzettek többször nem váltják be azokat a kívá
nalmakat, amelyek tőlük méltán elvárhatók volnának. Ezek elká
bítva az ismeretek sokféleségétől, az élettel való kapcsolatokat nem 
igen keresték, gyakorlati érvényesülésre nem törekedtek s úgy mond
hatni, nem ambicionálták magukat saját boldogulásukért, önmaguk 
számára megteremteni azokat a feltételeket, amelyek révén a látók 
életével való szorosabb viszonylatba jutva társas lénnyé változzanak. 
Elkülönültségük kidomborodott saját sorstársaikkal szemben is, akik 
későbbi megvakulásuk miatt későbbi korban s bizonyos életismere
tek után szorultak intézeti elhelyezésre és azok olyan képzettséggel 
nem rendelkeztek, mint aminővel ők felruháztattak. Ezek az intelli
gens, helyesebben tanult vakok többször gyakorlati érzék nélkül az 
élet intelmeire sem reagáltak és inkább visszasülyedtek a parlagra, 
mintsem hogy az élet komoly harcát felvegyék, amelyhez pedig sok
évi oktatás-nevelésük révén kellő felvértezettséggel birtak. Sajnos,
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esetek állanak fenn, amikor inkább a koldulást választották, ahe
lyett hogy szembefordultak volna azokkal a követelményekkel, ame
lyeket az élet tőlük elvárt.

Ha szemlét tartanánk mindazon vakok között, akik a legutóbbi 
két évtized alatt tan- és nevelőintézeti gondoskodásban részesültek, 
további életsorsukat illetően Schreiner tanár megállapításai sok eset
ben igazolnák, hogy a vakok szükségszerű nevelésére és ennek az 
oktatással való egyensúlyozott s átható kiművelésére mindennél 
nagyobb gond fordítandó, aminek érvényrejutását éppen az újonnan 
megalkotandó nevelési terv lesz hívatva meghatározni.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy azok az eltérések, amelyek 
az eddigi tan- és nevelési rendszerben mint hiányok, vagy hézagok 
felismertettek, nem általános jelenségek, hanem a vakoknak csak 
bizonyos hányadára vonatkoznak és pedig nagyrészt arra a hánya
dára, amelynél a szülői házból eredően, vagy helyi és családi körül
ményektől befolyásolva az említett káros irányú kinövések előállottak. 
A legjobb szándékú nevelés is sokszor megoldhatatlan feladat előtt 
kénytelen megállani, ha abba át nf m hidalható származási és örök- 
lődési momentumok játszanak közre, amelyekkel szemben minden 
gyógypedagógiai hatás hasztalannak bizonyul. A nevelésben bár
milyen nagy hatóerők is rejlenek, vannak rendkívüli körülmények, 
amelyeknél ezek az erők eltompulnak, de ez már nem tartozik 
pedagógiai területre s így ezzel foglalkozni most tárgykörön kívül 
esik.

A nevelés nagyfontosságú voltára jellemző tapasztalatokat me
ríthetünk egyébként a középiskolák pedagógiai munkájának a meg
figyelése által is. Ezek a középiskolák a tanítást mint kzárólagos- 
ságot gyakorolják és a nevelést csak annyiban mozdítják elő, 
amennyiben a tanítási tárgy ahhoz alkalmat szolgáltat, vagy a tanár 
egyénisége, pedagógiai rótermet’sége azzal külön buzgalmú jószán
dékból foglalkozik. Ezt a neveléssel párosult oktatást a legcéltuda
tosabban a szerzetesi középiskolákban és a kollégiumokban találjuk 
megoldva, ahol ez a pedagógiai munka bizonyos tradíciókon nyug
szik és mélyen gyökerezett, egységesen átható irányzatban ember
nevelő eredményekre törekszik. Hasonló irányban tevékenykednek 
az angol iskolák is, amelyek inkább nevelőintézetek, mint oktató 
intézmények, miután legfontosabb tevékenységük a mélyebbre ható 
jellemfejlesztésre irányulnak. A mi középiskoláinkban nem is elsőd
leges feladat a nevelés, ennek meghatározott irányvonalai nincse
nek, ebből a szempontból tehát különösebb ellenőrzés alatt sem 
állanak és amidőn egyik-másik tanár egyéni megindulásból a taní
tás mellett nevelői hivatást is betölt, azzal csak helyes megérzéséről 
és pedagógiai hivatottsáráról ad tanúbizonyságot. Vannak közép
iskoláink, amelyeknek tantestületei ebben az irányban egységesen, 
pedagógiai összhanggal munkálják azt a célkitűzést, hogy a növen
dékeknek az értelmiek (szellemiek) mellett más lelki tulajdonokat 
is származtassanak át és ezzel erős pilléreket adnak azok részére 
az életben való érvényesülésükhöz. Viszont ez intézményekkel ellen
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tétben állanak azok a középiskolák, amelyek gépies ismeretnyújtá
sokon kívül vajmi kevés nevelési közrehatással gyarapítják az élet 
boldogulásához szükséges értékeket a növendékekben. Ez utóbbi 
középiskolákban a pedagógiai munka nincs egységesítve és a tanári 
egyéniségek különbözőségeinek hatásai sem szolgálják előnyösen a 
növendékek érdekeit és így érthető módon megmutatkozik ez a kü
lönbség abban az eltérésben, amely az egy és ugyanazzal a tan
tervvel, de különbözően ténykedő középiskolák elvégzett növendékei 
között azoknak későbbi különböző mentalitásában nyilvánul meg. 
Mindebből is csak az a megállapítás meríthető, hogy az emberala
kítás legfontosabb tényezője a nevelési munka, amely nélkül két
séges értékűvé válik minden pedagógiai törekvés, szükségszerű tehát, 
hogy az minél egységesebb és áthatóbb legyen, mert ez adja meg 
a pedagógiai tevékenységnek igazi értékét és valódi patináját.

A vakokat tekintve azonban egyéb körülmények is lényegileg 
nagyfontosságúvá teszik, hogy nevelésükre különös gond fordíttas- 
sék és annak hatásai a kiképzésük folyamán minél bőségesebben 
rájuk árasztassanak. Mindenekelőtt a vakságból származó különleges 
állapot igényli a kivételes gondot, amelyhez a gyógypedagógia ad 
megfelelő átvezető utat. Azután az életcélok szabnak irányvonalat 
annak az átalakító tevékenységnek, amely a vakból produktív alanyt 
kíván formálni. És itt figyelemmel kell lenni arra, hogy a közélet a 
világháború óta nagy változásokon ment át. Mindazok a problémák, 
amelyek a közszellemet egykor mondhatni általánosan foglalkoztat
ták, ma új irányba terelődtek és a közfelfogás f gészen elhajolt a régi
től. De nem pusztán a világháború következménye ez a változás, 
nemis az anyagiasságnak az eszményiesség rovására való előnyo
mulásának kell tulajdonítani ezt az újirányú változást, hanem annak 
a fejlődésnek és haladásnak, amely minden téren a jobb és az 
emberi boldogságot mindenáron biztosító előfeltételek után való 
törekvést igyekszik érvényre juttatni. Az új szellemi és testi meg
újhodás iránti elszánt törtetések élénken jellemzik ezt a mostani 
közszellemet, de amiben a humanizmus mindjobban a közjótól el
távolodni látszik és így a vakok helyzete is egy megváltozott irányba 
fog kényszerülni, mert nélkülöznie kell majd azt a támasztékot, 
amely eddig hatékony segítségére volt azok érvényesülésében. Ez a 
közszellem mind észrevehetőbb módon a vakot önmagá'a hagyja, 
a maga erejére utalja, sőt egyedülálló érvényesülésre kényszeríti. 
Ezzel a közszellemmel szemben tehát a vakokat annál inkább fel 
kell vértezni azokkal a tulajdonokkal, amelyek őket a látókhoz 
viszonyítottan egyenlő küldővé alakítják és ezt ugyanazoknak ,az 
eszközöknek a felhasználásával kell megoldani, amelyek a látóknál 
ez irányban útmutatásul szolgálnak. Egészen helytálló tehát ebből 
a szempontból is Schreiner íanár iránymutatása, hogy a vakokat 
ugyanolyan célok (elvek) szerint kell megfelelő felkészültséggel ellátni 
és rendszeres nevelésben részesíteni, mint azt a látóknál teszik s 
ezzel értékállóvá formálni azt a pedagógiai tevékenységet, amely 
boldogulásukat és érvényesülésüket van hívatva előmozdítani.
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A tanításnak a nevelés szolgálatától való elkülönítése termé- 
szetszerűen elképzelhetetlen, annak egységesnek, áthatnak kell 
lennie akkor, amikor minden figyelmet arra vagyunk kénytelenek 
összpontosítani, hogy a vakok testben, értelemben, erkölcsökben és 
eszményekben felemelkedjenek arra a magaslatra, ahol vakságuk 
mellett is átfoghassák emberi mivoltjában azt ez életet, amely a 
valóságban nekik éppúgy osztályrészül jutott, mint látó társaiknak 
és amely emberi életben nekik is fel kell készülve lenni aira, hogy 
a reájuk háramló harcot saját létfenntartásukért megvívhassák. Ki
váltságokra mind kevesebb mértékben számíthatnak, az élet súlya, 
ami vallainkra háramlik, mindenesetre küzdelemteljes lesz, de tuda
tában kell lenniök annak, hogy a munka szeretete nélkül, tehát tarta
lom nélkül az élet még sivár reménységet sem nyújt valaminek 
elérésére, még kevésbbé, hogy az élet boldogságaihoz vezessen.

A vakok eddig alkalmazott tan- és nevelési módjainak kétség
telenül szép és nagy eredményei vannak és amikor a már felismert 
hézagok és hiányok pótlásra kerülnek, ezek az eredmények csak 
általánossá fokozódnak és még teljesebbé válnak. Ennek a fejlő
désnek és előhaladásnak azonban továbbra is az élet kívánalmai
val számolnia kell és a közszellemmel is összhangban kell marad
nia. Ha a tudás értékeivel, az érzelemvilág gazdagságával és a test 
fokozott teljesítőképességével felruházva a vakoknak is a nagy kö
zösségbe való behelyezése valóra válik, nem veszíthető el szemelőtt 
az sem, hogy ennek az élet valóságaival meg kell egyeznie, egy
szóval annak gyakorlatinak is kell lenni. Mert hasztalan állanak 
rendelkezésre kiművelt testi és lelki jótulajdonok, ha azokat fel nem 
lehet váltani és az élet javára érvényre juttatni. Az élet megnyilvá" 
nulásaihoz kell a nevelési, illetőleg az azt szolgáló tanítási munká
nak alkalmazkodnia, miután ellenkezőképen: irányt vesztvén, a maga 
céljait nem érheti el.

A vakok nevelési munkájának művelési területe nem minden 
esetben alkalmas nagyobb felépítésű törekvések megvalósítására, 
sőt talán inkább csak kivételeknél jöhet komolyan számba. A nagy 
általánosság részére a szerényebb keretekben kiépített célkitűzések 
lesznek helyénvalók, de ezeknek annál inkább jó és szilárd elő- 
készitésűeknek kell lenniök. Mérlegelni kell, hogy a származás a 
(tan- és) nevelési, illetőleg tanítói munkának gyakran akadályai, 
mert hiszen az alanyok legtöbbje olyan mélységből kerül felszínre, 
amiért a (tan- és) nevelési és tanítási mag nagyrészt csak megfelelő 
előzetes ápolás útján kerülhet sarjadzásra és további plántálása, 
kifejlesztése azoktól a pedagógiai hatásoktól függ, amelyek hívatva 
vannak ezt a (tan- és) nevelési és tanítási teljesítményt tényleges 
eredményekkel betetőzni. Ajánlatos azonban óvakodni a túlzásoktól 
is és attól tartózkodni, hogy olyan reménységek ébresztessenek, 
amelyek teljesíthetetlenek, meg nem valósíthatók. Azután a vakok 
nevelési és tanítási törekvéseinek egy igen nagy nevelői feladata 
abban áll, hogy a vakok egész gondolat- és érzelemvilágát a látók 
társadalmához, az épérzékűek gondolat- és érzelemvilágához minél
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közelebbb kell hozni, sőt a lehetőség legvégső határáig egészen 
abba kel! illeszteni. A vakok különálló világa, ha az előnyös is 
volna számukra, meg nem alkotható, a nagy közösségből ők ki 
nem emelhetők. Ezért a (tan- és) nevelési célokat a nagy emberi 
közösség szempontjaiból kell meghatározni, élesen megjelölvén azt 
a helyet, amelyen a vakoknak megfelelő érvényesülési lehetősége 
biztosítható. Hiú ábrándokban elringatódzni hiba volna, mint ahogy 
többet akarni, mint ami tényleg valóra váltható, céltévesztett lenne. 
Mentesüljön az új irányú pedagógiai munka a nagy igények ébresz
tésétől, az önámítástól is, amely félrevezetheti a legjobb szándékokat 
és zsákutcába döntheti mindazt a munkateljesítményt, ami a túlmé- 
retezettség által számukra nem haladó szellemű eredményt, hanem 
egyenesen károkat okozhatna.

Az a (tan- és) nevelési és tanítási munka, amit intézeteink a 
vakok elméleti és gyakorlati, erkölcsi és értelmi kiművelésére fordí
tanak, minden elismerésre méltó. Ez a pedagógiai terület telítve van 
különlegesen szép célkitűzésekkel és ezen bizonyára meg is fogják 
találni útját-módját annak, hogyan és miként oldanaók meg mind
azok a kérdések, amelyek a vakok sorsát jobb irányba terelik. És 
amint megnyugtató ez mindazokra, akik a vakok dolgaival foglal
koznak, ugyanúgy ezen sorok is ebben a kérdésben nem mást, 
csak a közelebbi érdeklődést kívánták kifejezésre juttatni.

A beszédfogyatékosok  
gyógyítása A m erik áb an .
K a ri H an sen  tan u lm á n y a  n yom án  
k ö z li:  A n g y a l József.

Az Egyesült Államokban a beszédhibák javításának története 
a XIX. századig nyúlik vissza. Tudjuk, hogy 1893/94-ben már ott is 
nagyszámú beszédfogyatékos gyermek részesült kezelésben. A mód
szeres eljárásban általában Gutzmann hatása mutatkozik. 1910-ben 
Észak-Amerikában már mintaszerű tanfolyamokról tudunk. New- 
Yorkban 1909*ben kezdeményezik a beszédgyógyítást. 1915-ből meg 
már San Franciscóban is találunk nyomokat egy hibásbeszédet gyó
gyító intézmény alapításáról. A XX. század második évtizedében a 
hibás beszéd gyógyítása terén jelentős fellendülést tapasztalhatunk 
s újabb irányzat térhódítását észlelhetjük. Ez az új irány lényege
sen más pedagógiai törekvésekből keletkezett, mint az, amely Gutz
mann szellemében dolgozott. Ez az eljárás az individual-psychologiai, 
psychoanalitikai és psychotherapikus szellemhullámokkal lépett elő
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térbe. Azért az újabb amerikai beszédhiba-javítást szolgáló intéz
ményeket semmiféleképpen nem lehet sem a mi, sem más európai 
szervezetek egyszerű átvitelének tekinteni.

Az Egyesült Államokra általános érvényű szabályokat, akár 
gazdasági, akár kulturális vonatkozásban levonni lehetetlen. Az 
egyes államok szervezetükben s életükben ebből a szempontból 
nagyon eltérnek; de különböznek egymástól oktatási rendszerükben 
is. Éppen ezért tanulmányom során csak az előrehaladottabb váro
sok állapotaival foglalkozom és ebből természetesen az is követke
zik, hogy ítéletem sem általánosítható.

Csak a nyilvános intézményeket kívánom számba venni. Le
hetséges azonban, hogy több városban magán intézetek is működ
nek. Az amerikai beszéd-szakorvosok (Sprachfacharzt) működése 
közismert. Akadnak ott különben egyéb, nem orvosi beszédgyógyí
tók is bőven. Ezeknek magán eljárási módjáról s elterjedtségéről 
azonban nem lehet hiteles adatokat kapni s így tanulmányom folya
mán figyelmen kívül is hagyom őket.

A nyilvános intézeteket a mi klinikáinkhoz hasonlóknak kell 
elképzelnünk. Nevük Speech Clinic Ilyen beszédklinika pl. a „Gyer
mekjóléti-intézet“ (Institute of Childwelfare) keretében a Berkeley 
egyetemen Californiában, egy másik a New-York-i egyetem orvosi 
osztályán, egy harmadik Minneapolisban a Lyman Hunt kórház 
„Gyermek Tanácsadási Kliniká“-ján (Child Guidance Clinic), egy 
negyedik a Smith kollégiumban Northamplonban. Lehetséges, hogy 
még több is van, én azonban csak ezekről tudok.

Amíg a beszédklinikák ilyen csekély számúak, a hibásbeszé
det gyógyító tanfolyamok meglehetősen szaporák. Megjegyzem, hogy 
csak a mi beszédszokásunk szerint kell ezeket az iskolaiberendezé
seket tanfolyam oknak nevezni, amerikai értelmük szerint: „Classes 
fór Speech defective Children“ azonban nem fordíthatók le „beszéd- 
hibás gyermekek osztálya elnevezéssel, mert a gyermekek nem 
külön osztályokban taníttatnak, hanem csak a kezelés időtartamára ke
rülnek ki osztályukból. A tanfolyam beszédjavítással s más tanítással 
nemfoglalkozik. A nagyobb amerikai városokban, ahol a beszédgyógyí
tás már nagyobb méreteket öltött, a speciál-tanítók a tanítás időtar
tama alatt rendszerint egyik iskolából a másikba mennek, vagy leg
alább is egyik gyűjtő iskolából a másikba. A gyűjtő iskolák min
denkor a kerület közepén fekszenek s a környékbeli iskolákból — 
a meghatározott időre — oda küldik a gyermekeket.

A kezelés részben egyéni, részben csoportosan történik. A cso
portosítás azonban nem veszi külön figyelembe a hasonló kort, 
értelmi képességet, vagy a fogyatkozás, beszédhiba azonosságát' 
Ezt az amerikai Horn John Luis is több alkalommal is szóvátette 
és kívánatosnak tartja, hogy a „csoportos“ vagy „egyéni“ kezelés 
előnyéről is érdemben történjék döntés.

Az egy-egy gyermekre eső kezelési idő átlaga helyenként más 
és más. Az egyéni kezelésnél meglehetősen rövid. Pl. Chicagóban
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15—30 perc hetenként. Ezzel szemben Grand Rapidban heti 300 
percet és Seattleban 2 íélnapot fordítanak egy-egy gyermekre.

Néhol a gyermekek egy része házifeladatot is kap. Némely 
esetben pedig az osztálytanító kap utasítást arra, hogy „a gyermek
nek fogyatékosságának leküzdésében hogyan legyen segítségére“.

A San Francisco-i speciál-tanítók, akik a beszédhibák javítá
sával foglalkoznak a „teacher at large“ címet viselik, olykor még 
„fulltime speech teachers“-nek is mondják azokat, akik állami ké
pesítéssel rendelkeznek s arról bizonyítványt is szereztek. Ameny- 
nyire át lehet tekinteni, a beszédgyógyító tanfolyamokon csak taní
tónők tevékenykednek. Egyébként is az amerikai elemi oktatás 
85°/o-át, némely városban 90°/o-át női tanerők látják el.

Megjegyzendő, hogy beszédvédelmi szempontból nemcsak az 
Elementary School-ról (1—6. iskola év), hanem a felsőbb iskolákról 
is gondoskodnak és pedig az Elementary School-ra közvetlenül 
épülő „Junior-High-School“-ról (középisk. 7—9. isk. év), valamint az 
erre következő (Senior) High-School-ról (felsőbb-isk. 10—12. isk. év) 
is. Ez az átfogó megoldás azért volt olyan könnyen elérhető, mert 
az amerikai iskolafelyügyelet s vezetés egészen más, mint a miénk. 
Erre vonatkozólag különben Hylla E. a „Die Schule dér Demokra- 
tie“ című könyvében a következőket jegyzi meg:

„Az amerikai elemi-iskola és Amerika egyéb iskolái között 
sokkal szorosabb és életteljesebb a kapcsolat, mint nálunk a mi 
német iskoláinkban. Az elemi-iskola minden osztályán, minden 
gyermeknek át kell magát küzdenie ; a magasabb képzéshez az út 
csak ezeken keresztül vezet tovább. Nincs tehát időelőtt való letérés 
erről az útról, mint az minálunk lehetséges. Az elemi-iskola s a 
felsőbb-iskolák főként kisebb helyekén nem ritkán szoros egységet 
képeznek és egy vezető kezében vannak. De ha nem. akkor lega
lább is mindig egy és ugyanazon felügyelő hatóság alatt állanak, 
helyivonatKozásban is s nemcsak mint nálunk, a központi állami 
szervé alatt.“ „A kerületi felügyelő a szabályzat értelmében kerüle
tének minden iskolájára felügyel; az óvodára éppen úgy, mint az 
elemi, felsőbb és továbbképző iskolákra“. „Az iskola-fenntartás ter
mészetesen szintén hasonlóképen történik. Az iskolák tanerői között 
viszont állandóan kölcsönös áthelyezések vannak. így pl. taníthat 
jelenleg egy tanítónő az elemi-iskolában rajzot, tevékenykedhetik itt 
néhány évet s ha a szünidei tanfolyamokon, vagy szabadságolás 
útján a felsőbb iskolák rajztanítását is elsajátítja, átmehet oda. Meg
esik azonban, hogy később mint vezetőnő újra visszakerül az elemi
iskolába. Némely helyen, ahol az elemi-iskolai tanítók és felsőbb-iskolák 
tanítói azonos előképzettséggel, azonos fizetést kapnak, a hölgyek 
tisztán hajlamuknak engedve a felsőbb-iskolái tanítói állásukat fel
cserélik^ az elemi-iskola hasonló állásával — s természetesen for
dítva is“.

Az elemi és továbbképző-iskolák ily szoros kapcsolata mellett, 
természetes, hogy a közép- és felsőbb-iskolák beszédfogyatékos nö
vendékei is bevonatnak a beszédgyógyító tanfolyam körébe.
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San Franciscóban a tulajdonképeni beszédgyógyító tanfolyamo
kon kívül „kisegítő-intézmény“-ek is vannak úgy, hogy a beszéd- 
fogyatékos gyermekeket az elemi-iskola keretében, a tantestület egyik 
tagja az ú. n. „alkalmi tanítónő“ (Opportunity Teacher) kezeli. Ez 
természetesen képesített tanítónő, de saját osztálya nincs, hanem a 
nap folyamán más és más gyermekcsoportot tanít és pedig azokat, 
akik betegség, költözködés vagy más okból általánosságban elma
radtak, akik az egyes tárgyakban támogatásra szorulnak, vagy aki
ket beszédhiba, esetleg nagyothallás miatt külön is kell tanítani. Az 
„alkalmi-tanitónők“-nek a különoktatásra (speciál) való képesítése 
különböző. 1926-ban a san franciscoi Opportunity Teacher-ek 26%-a 
a beszédhibák kezelésére ugyanolyan képesítéssel rendelkezett, mint 
a Teachers at large. Valószínűleg számítottak is arra, hogy idővel 
ők is speciál tanítók lehetnek. A többiek közül 39%-a szintén részt 
vett a külön kiképzésen, de arról nem szereztek képesítő bizonyít
ványt. További 10% külön kiképzésen csak részben vett részt, míg 
25% semmiféle külön kiképzésben nem részesült. Ezek legfeljebb 
halhattak egyet-mást a speciálisan kiképzett azoktól a tanitónőktől, 
akik a különböző iskolákban demonstráló előadásokat tartottak s ha 
az „alkalmi-tanitónők nem győzték az összes gyermekek tanítását, 
segítségükre voltak abban. Mert az 59 Opportunity Teacher-nek 1928- 
ban a san fracisco-i beszédfogyatékosoknak aránylag nagy tömegét 
3343 gyermekből 2025-öt =  60%-ot kellett kezelnie. S ahogy a sta’ 
tisztikából kivehetem, nemcsak a beszédfogyatékosság bizonyos egy" 
féleségét, hanem mindennemű hibákat kellett javítaniok.

Hogy a vázolt szervezet (organizáció) alkotó (produktív) lehe
tőségeit elképzelhessük, néhány szóval ismertetem, hogy miben tér 
el az amerikai iskolarendszer a miénktől. Hylla E fent említett 
ismertetését követem.

„Az elemi-iskolában lényegében az osztályrendszer az uralko
dó. Egy osztályban ugyanaz a tanítónő tanítja az összes tantárgya
kat. A felsőbb iskolák magasabb osztályaiban a technikai oktatás 
— akárcsak Németországban — szakoktatáson alapul, de bizonyos 
reformkísérletek alapján a szakosításban még előbbre jutottak“. 
Ezzel a törekvéssel, amit „Platón Plan“-nak neveznek, annyira fel
adják az osztályrendszer gondolatát, hogy már a legalsóbb fokon 
is szaktanítót alkalmaznak. Az 5, vagv 6. iskola évtől az olvasás, 
írás és számolás tanítását már szakoktatással oldják meg. A tanító in
kább egy-egy helységgel van szorosabb kapcsolatban és nem egy 
osztállyal, (azaz gyermek csoporttal). A tanár egész idejét a termé
szettudományi-szertárban, zeneteremben vagy könyvtárban tölti el 
s az egyes osztályok úgy jönnek-mennek. ahogy azt a nagyon kompli
kált órarendjük előírja. Egyetlen osztálynak (gyermek csoportot értve 
alatta) nincs meg a maga külön helyisége, hanem minden gyermek
nek van egy elzárható szekrénykéje, ahova az éppen nem szükséges 
holmiját elhelyezheti“.

Világos tehát, hogy a Platon-féle terven alapuló iskolarendnél 
az osztálytanitótól nem várhatunk nagy támogatást a beszédhiba
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javításában. Azonban ott is, ahol az osztálytanító a mi értelmezé
sünk szerint található meg, jelentősége az amerikai iskolarendszer 
sajátsága miatt összezsugorodik, mert a tanitótestületek folytonos 
változása az egész vonalon igen nagy.

„A tanítók és tanítónők megbízatása a legtöbb esetben csak 
egy évre szól“. „Az utolsó 5 év alatt átlagban a tanítóknak 4°/o-a 
hagyta el a tanítói pályát és tért át más foglalkozásra.“. „Némely 
városban ez a szám 15°/o-ig is emelkedik. Átlagban azonban 4°/o-ot 
vehetünk olyanoknak, akik más pályára lépnek át. Ezt azonban 
inkább rendezettebb viszonyú nagy városokra vonatkoztathatjuk. 
Vidéken az egy és két tanerős iskoláknál a helyzet még súlyosabb, 
így Washington államban az 1921—22. évben a tanítóknak 77%-a 
működött az első évben. Ezek közül a második működési évét már 
csak ll°/o-a kezdte meg. Országos átlagban egy tanítóra 7 éves mű
ködés esik“.

Ilyen körülmények között aligha fejlődhetik ki a gyermekek 
s az osztálytanító között szorosabb kapcsolat, ami a dadogó gyermek 
szempontjából oly végtelenül fontos.

Gyakran a kurzus danitójánál sem melegedhetnek fel a gyer
mekek. A San Franciscóban 1928-ban a vezetőnőn kívül tevékeny
kedő 7 speciáltanitónő a vezetőnőn kívül, legkevesebb 1318, de 
valószínűleg 1400 —1500 gyermeket kezelt, ami bizony sok, mert 
átlagban egy-egyre 200 gyermek is jutott. És mindezeket a hét 5 
tanítási napján (szombaton a tanítás szünetel) csoportosan napi 2Va 
órában kellett kezelniök. Nem csodálkozhatunk tehát, ha Horn ezt, 
a  rendszert újabbal akarja felcserélni.

Hogy San Francisco beszédgyógyítási szervezetéről teljes átte
kintésünk legyen, ismét megemlítem, hogy 1915 óta egy nyilvános 
„Beszéd-klinika“ (Speech Clinic) működik a californiai egyetem orvosi 
osztályán, ahol a szombati szünnap délelőtti óráiban kurzusokat 
tartanak a beszédfogyatékos gyermekek, ifjak és felnőttek számára. 
Ugyancsak innen hívták fel a tanítókat, hogy iskolájukból a beszéd- 
fogyatékos gyermekeket diagnózis megállapítása és tanácsadás oká
ból hozzájuk irányítsák. A felnőttek részére a speciál-tanitó kikép
zéssel kapcsolatban esti tanfolyamot rendeznek. Megemlíteni való, 
hogy mindezek az intézmények az utóbbi idő óta egy vezető kezé
ben vannak.

Miután elfogadható képet szereztünk egy haladó amerikai 
nagyváros beszédgyógyító szervezetéről, vizsgáljuk meg azt is, hogy 
mennyire elterjedtek ezek az intézmények. Általában azt tapasztal
juk, hogy inkább Amerika nyugati és északkeleti részén találunk 
ilyen intézményeket. Az Egyesült Államok ezen részeiben különben is 
élénk a kultúrális élet s igen fejlett az iskolaügy is. Ezzel szemben 
a belső és déli részeken nincs beszédgyógyítási intézmény.

A 100.000-nél több lakossal bíró 68 város közül 27 városnak 
van a beszédhibás gyermekek részére tanintézete, ami a nagyváro
sok 40%-a. Magyarországon pedig a 3 nagyváros (100.000 1.) közül 
kettőben a székesfővárosban és Szegeden vannak a beszédfogyaté
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kosok részére tanitézetek, ami 66%-nak felel meg. Németországban 
viszont 45 nagyváros közül 44-ben tehát 98%-ban vannak a nagy
városok hibásbeszédet javító intézetekkel ellátva.

Horn kiszámítoita, hogy a beszédfogyatékosok részére taninté
zetekkel bíró városok lakosai Amerika összlakosságának csak 19%-át 
teszik ki. így elég sivár képet kapunk, de még mindig szebbet, 
jobbat, mintha a mi viszonyainkat mérlegeljük (1375%). Azt ezek
utón sem tudom megállapítani, hogy a szükséglet, az intézetek mi
lyen arányban vannak a beszédfogyatékosok számával.

Hogy ezt megállapíthassuk, azt kellene megtudnunk, hogy mi
lyen gyakran fordulnak elő a beszédfogyatékosságok, vagy legalább 
is azt, hogy az amerikai viszonyok eltérnek-e az európai viszonyok
tól s ha igen. mennyiben. Mert nem lehetetlen, hogy a sok idegen 
nyelvű bevándorlásával a beszédfogyatékosok száma nagyobb, mint 
nálunk. Újabb, nagy területekre vonatkozó adatok azonban nem 
állnak rendelkezésünkre. Csak egyes vidékeken voltak adatgyűjtések.

Egy (1926. évi) california-i értesítő a gyermekek 70/0-át tűnteti 
fel beszédfogyatékosnak. Ingram  5-8%-ra becsüli őket. Horn 3°/0-ra 
Dr. Wallin Madison-ban (Wisconsin) 5.000 gyermeket vizsgált 
meg a High School-ban s 5'69°/0 bán talált beszédfogyatékoso
kat. Kansas City, Milwaukee, Louisville, Albany Cleveland 89.057 
gyermekéből 2 ‘8°/0 beszédfogyatékost állapított meg.

Ha ezeket az európai adatokkal összehasonlítjuk, azt tapasz
taljuk, hogy Amerikában nagyobb °/0-ban vannak beszédfogyatékosok, 
mint nálunk. Végleges s biztos megállapításokra azonban ezek az 
adatok elégtelenek, némi betekintés nyerésére azonban alkalmasak. 
Az a tény azonban, hogy Amerikában, akár minálunk, a beszédfo
gyatékosság gyakrabban fordul elő a fiúknál, mint a lányoknál.

Tárgyilagosan Ítélve megállapítható, hogy Amerika haladó váro
saiban a beszédfogyatékos gyermekek nagy részéről gondoskodnak 
s ott sokkal jobbak a viszonyok, nem is szólva a mi vidéki váro
sainkról, mint egyes európai nagyvárosokban (Hamburg, Bécs).

Az amerikai beszédgyógyítás szervezetét ilyenképpen megismerve 
még annyiban kell tanulmányunkat kiegészítenünk, hogy a fenntar
tás kérdését is érintsük. Erről röviden csak annyit mondhatok, hogy 
hét államban : Connecticut, Wisconsin, Minnesota, Pensylvania, 
California, Ohio és New York-ban állami törvények biztosítják a be
szédfogyatékosok intézményeinek anyagi ellátását. Tanfolyam ok kö
telező látogatására azonban nincs törvény.

A beszédgyógyításnál követett e l j á r á s ,  valamint a speciális 
tanítóképzésről ily szűk keretben nem lehet beszámolni.

Érdekel még bennünket az amerikai beszédgyógyító tanfolya
mok eredménye. Erről csak úgy szólhatnánk objective, ha alkal
mat találhatnánk a személyes megfigyelésre. Ennek hiányában az 
amerikaiak saját adatait kell felhasználnunk.
Alinea Seattle város 54°/0 meggyógyított beszédfogyatékosról számol be; 
Chicago 60%-ról; Pittsburg 75%-ról; Boston 92°/0-ról; New York és 
Buffalo pedig 95°/0-ról. Az amerikai Horn azonban maga is meg
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állapítja, hogy ezek az adatok keveset mondanak, miután igen köny- 
nyű esetekről lehet szó.

Bővebb felvilágosítást nyújtanak Denver, Grand Rapid és ban 
Francisco részletező adatai.

Denverben a monoton, gyors és elhanyagolt beszéd esetében 
az esetek 90o/°-át gyógyították meg, selypítésnél 75°/0-ban, orrhang- 
zós beszédnél 50°/o-ban, a klónikus dadogás esetében 40°/0, s a 
tonikus dadogásnál 20°/0-ban gyógyultak meg a beszédhibások.

Grand Rapidban a tanfolyam egyéves fennállása után bár né
hány gyermek nem is részesült egész évi kezelésben, a következő 
adatokat közölték: az összes eseteknek 44°/0-a gyógyult meg, 47l/o-a 
javult; a dadogóknak 24%>-a gyógyult meg és 60°/0-a javult; a sely- 
pítőknek 56%-a gyógyult meg s 38°/0-a javult, a többi esetekből 
pedig 34°/n gyógyult és 58°/0 javult. ,AOO . ,

San Francisco 1926-ban arról számol be, hogy az iU32, ideges
ségből eredő beszédzavarból 23°/0 gyógyult meg s 69°/0 javult; a 
2148 „artikulációs eset“-ből viszont szintén 23°/0 gyógyult meg és 
71°/0-a javult.

A szakember jól tudja, hogy csak nagyon óvatosan léphetünk a 
nyilvánosság elé az ilyen számokkal, mert az esetek súlyossága s 
a m érték amellyel megállapítjuk, hogy „gyógyult“, vagy „javult 
helyenként nagy mértékben eltér egymástól. így ezek a számok sem 
lehetnek irányadók. Kételyünket alátámasztja az a tény, hogy az 
amerikai Horn annak ellenére, hogy a bírálatok a kedvező ered
ményekben feltűnően egyezők, mégsem tartja a tanfolyamokat meg
felelőknek s gyökeres reformtervvel lép a nyilvánosság _elé.

Követeli elsősorban a „Specialized fulltime school“, a gyógy
pedagógiai beszédiskolák felállítását olyképpen, hogy azok tanerői 
az elemi oktatásra szabályszerűen legyenek kiképezve, de egyúttal 
alapos gyógypedagógiai kiképzésben is részesüljenek. Ez a terv na
gyon merész lehet az amerikaiak előtt, hisz demokratikus beállítással 
az ellen is tiltakoztak, hogy a gyengeteheiségűek oktatását elkülö
nítsék az elemi iskolától.

Horn viszont még ezzel sem elégszik meg. Nemcsak az isko
laköteles gyermekekről, hanem k ö z p o n t i  k l i n i k á k  felállí
tásával a beszédfogyatékos kisdedekről is akar gondoskodni s azok 
szüleit tanáccsal ellátni. Ennek a szervnek a már az iskolából ki
került visszaeső beszédhibásokról is kellene gondoskodnia.

Horn követeli továbbá, hogy beszédfogyatékos gyermekeket 
szakemberek válogassák ki az iskolákban, ezt követőleg pedig szak
orvos vizsgálja meg őket, hogy tisztázást nyerjen, szorulnak-e a gyer
mekek pedagógiai, vagy orvosi kezelésre. A hívatásos psychologies 
is nélkülözhetetlen szerinte. „Mindig akad a gyermekeknek egy bi
zonyos százaléka, amely olyan támogatásra szorul, amelyet a j>sy- 
chologus felkészültségénél fogva jobban elláthat, mint a tanító.

A beszédgyógyítás területén előfordúló számtalan, még eddig 
meg nem vitatott kérdés megoldása céljából szüségesnek látja Horn 
egy k u t a t ó  i n t é z e t n e k  a felállítását is. Amit olyanképpen
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gondol megvalósíthatónak, hogy a washingtoni kormány, vagy más 
tekintélyes nevelés-oktatási alapítvány állítsa fel ezt az intézetet egy 
nagyobb város egyetemével kapcsolatban úgy, hogy a beszédfogya-. 
tékosok minden formájából, intelligencia fokából s életkorából kísér
let céljára egyedek álljanak rendelkezésre. Ennek az intézetnek ki 
kellene kutatni a beszédhibák okait, diagnosztikai methodusokat te
remteni s több kutatáson kívül, még a tanítóképzést is elvégezni.

Záradékul ismételten meg kell jegyeznünk, hogy az Egyesült 
Államok beszédgyógyítási intézményeiben egységesség nincs. Csak a 
california-i állapotokat taglaltuk mélyrehatóbban s így tájékozódott- 
ságunk nem általános és természetesen ítéletünk sem lehet az. Azt 
az egyet azonban általánosságban is megjegyezhetjük, hogy az ame? 
rikai államok egy-egy részében a beszédgyógyítás a mienk mögött 
marad. A haladó államok munkája azonban figyelemre, — becsüTés- 
re, — sőt követésre méltó.

A V ak o k  „ H o m e ro s-é n e k k a rá n a k “ 
d iad alm as h an g v erseiiy ú tja  a D u n án tú lon ,

A gyógypedagógiai intézeteknek feladataik teljesítése közben sok 
nehézséget okoz az a tartózkodás, amellyel a társadalom egyes rétegei a 
fogyatékosok iránt viseltetnek. Nem a részvét és sajnálkozásról van szó, 
hanem olyan kapcsolatokról, amely megértéssel fogadná, hogy a fogyaté
kosok is ugyanolyan vagy megközelítőleg olyan munkás és hasznos tagjai 
lehetnek a társadalomnak, mint az épérzékűek. A sikelnémáknál ez kevésbbé 
feltűnő, a vakkal szemben azonban inkább érezhető ez a sokszor indoko
l t a n  tartózkodás. Pedig a tapasztalat azt mutatja, hogy a vak maradék 
nélkül tudja biztosítani munkájával boldogulását, ha a látó emberek azon 
körét, amelyben boldogulását keresi, ezen tartózkodás indokolatlanságáról 
meg tudta győzni. A régebbi időkben, de talán még ma is akadnak szak- 
emberek is, akik a vakokat illetően az emberi sajnálkozást és részvétet 
állítják előtérbe, a vakok munkás teljesítménye helyett, a látó társadalom
nál. Az emberi részvét meg van hangoztatás nélkül is, a vakok munka
értékét és megbecsülését ki kell harcolni. Nemlátó embertársaink és a 
vakok ügye annyit fog érni, amennyire az intéző köröket és a közönséget 
rá tudja vezetni, hogy a vakok munkáját és teljesítményét a látókhoz hasonló 
mértékkel mérje, értékelje és támogassa.

A fogyatékosok eddig kevés eredménnyel vették fel ez irányban a 
harcot. Az ipari tevékenységnek minden becsületessége és versenyképes
sége mellett sem volt meg az átütő ereje. Hatóságaink és a közönség ugyan 
szórványosan tudomást vettek az ipari tevékenység dicséretes eredményeiről, 
anélkül azonban, hogy érzéki fogyatékosokat bizonyos fokú elszigeteltségéből
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kiemelte volna. Fenti hátrányos felfogás leküzdésére a „Vakok Homeros-ének- 
kara“ találta meg legszerencsésebben az utat. Évről-évre emelkedett azok
nak a száma, kik az énekkart művészi teljesítményéért értékelték és hallgatták 
hangversenyeit.

Ezen értékelés csúcspontját jelentette a Homeros-énekkar dunántúli 
hangverseny-útja. Ha valaha valaki kételkedett abban, hogy a vakok egy 
nagy csoportjának teljesítményéért az extázisig lelkesedni tud a társadalom 
minden rétege és kizárólag a vakok által nyújtott művészetért áldoz, hogy 
azt hallgathassa, úgy erről a dunántúli hangversenyút egyes állomásain 
újból és újból meggyőződhetett.

Az énekkar 70 tagja Schnitzl Gusztáv igazgató vezetésé mellett Jármer 
Lajos  tanár kíséretében október hó 20-án reggel indult Kaposvárra, ahová 
délben érkezett és ahol nagy tömeg jelenlétében a Nagyboldogasszony 
r. kát. egyházközség kultúrbizottságának az élén dr. Hoss József apátplébá
nos meleg szavakkal üdvözölte az énekkart. Az énekesek, cserkészek és 
az egyik leányiskola két osztálya növendékeinek kíséretében a siketnémák 
intézetébe vonultak, ahol fűtött termekben nagyszerűen előre elkészített 
elszállásolásban volt részük. Hámory igazgató az intézeti tanári testülettel 
egyetemben oly páratlanul figyelmes, mindenre kiterjedő, szeretetteljes fogad
tatásban részesítette az énekkar tagjait, melyre kevés példa akad. Megható 
volt a siketnéma cserkészek és növendékek segítő készsége és támogatása, 
amellyel vak énekeseink szolgálatára állottak. Őszinte szívre és meleg ott
honra találtak az utolsó percig és nem egy kibuggyant könny mutatta a 
válás pillanatában, hogy vakok és siketek mily benső megértéssel tudnak 
találkozni. Alig hisszük, hogy valaha szebb bizonyítványt állítottak ki a töké
letes hivatás-teljesítésről, mint a kaposvári siketnémák intézetének kitűnő 
igazgatója és érdemes tanári testületé.

A hangverseny este Vs 9 érakor kezdődött a Városi Színházban. A 
majdnem ezer ember befogadó képességű színház zsúfolva volt és jó néhány 
száz ember próbált még jegyet szerezni az esti pénztárnál, kik előre nem 
gondolkodtak s így kimaradtak. A hangverseny sem erkölcsileg, sem anya
gilag jobban nem sikerülhetett volna. A tomboló sikernek csak gyenge 
visszhangja a helyi lap (Somogyi Újság) másnapi nagyszerű kritikája, mely 
egyes részeiben a következőket írja : „Az énekkar teljesítményéről csak a 
legnagyobb csodálat hangján szólhatunk. Nem tudjuk, hogy mi kelti fel ben
nünk a legnagyobb csodálatot. A kristálytiszta tonalitás avagy a kifogás
talan prozódia, vagy talán a dimanika széles skálájának mesterszerű töké
letes tudása, vagy pedig a ritmika csodálatos precizitása ? Mert egy első
rendű énekkar ezen követelményeivel nemcsak hogy rendelkezik a Homeros- 
énekkar, hanem mindezeket a legmagasabb tökélyre is vitte. Talán nem 
döngetünk zárt kapukat, ha azt állítjuk, hogy az államnak volna első 
feladata az énekkarnak módot nyújtani arra, hogy a gyógypedagógia ezen 
csodálatos teljesítményét és eredményét nemcsak országunk minden kultúr- 
városa megismerhesse, hanem megismerje azt más kultúrállam is. Hogy 
ez az énekkar kulturális szempontból mily nevelő hatással volna úgy hazai, 
mint külföldi vonatkozásban, annak perspektívái szinte beláthatatlanok. Az 
előadáson megjelent a főispán, alispán, polgármester, a katonaság és a 
társadalom minden rétegének képviselői, hogy egy egész estén át állandóan 
ünnepelje a Homeros-énekkart, igazgatóját és Jármer Lajos zongoraművészt. 
Meg kell hajtani az elismerés zászlaját Schnitzl Gusztáv, az énekkar meg
teremtője és vezetője előtt, ki világtalanokból oly énekkart szervezett, mely 
felveheti a versenyt bármely más világi vagy egyházi énekkarral. Vállalko
zása minden várakozáson felül sikerült. Törhetetlen akarata, rátermettsége
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és főleg szeretete csodákat művelt. Az általa vezetett énekkar határainkon 
kívül is egyedül álló és páratlan a maga nemében.

A műsor keretében Járm er Lajos vak zongoraművész nagy sikerrel 
működött közre. Nagy muzikalitással és technikai készséggel előadott zon
gora-számait nagy tetszéssel fogadta a közönség.

Előadás közben a kultúrbizottság elnöke babérkoszorút nyújtott át az 
énekkarnak és karnagynak!“

A hangverseny szünetében a főispán, az alispán és a polgármester 
fölkeresték az énekkart a színpadon és hosszan oly meleg közvetlenséggel 
beszélgettek a tagokkal, hogy a másik részt csak késéssel lehetett megkez
deni. A szüntelenül hangzó taps-orkánra a karnak újabb és újabb ráadá
sokat kellett énekelni.

A kaposváriak szavai szerint az utolsó két évtizedben nem volt ily 
nagysikerű hangverseny, mint a Homeros-énekkaré.

Az énekkar másnap délben utazott el Nagykanizsára, ahová délután 
4 órakor érkezett. Az állomáson ezrekre menő tömeg élén a polgármester 
és a város előkelőségei várták az énekkart. Alig szálltak le az énekesek, 
felhangzott az ipartestületi dalárda jeligéje, utána Szakái Gyula kegyesrendi 
tanár költői lendületű beszédben üdvözölte a kart, majd a Zrínyi irodalmi 
és költészeti kör vegyeskara énekelte el jeligéjét. A Homeros-énekkar jeli
géje után Schnitzl igazgató köszönte meg a meleg ovációt, mire az egyesült 
énekkarok háromszoros „Éljen soká“ eléneklésével feleltek. Az óriási tömeg 
éljenzése közben kísérték ki az énekkart az állomás előtt várakozó két 
autóbusz- és 8 autóhoz, hogy az előre bámulatos körültekintéssel és gond
dal elkészített szállásra térjenek. Alig tették le podgyászukat, a nagykaniszai 
nőegylet, a polgármester és főjegyző feleségének vezetésével szorgoskodó 
nagykanizsai úriasszonyok vendégelték meg a kar tagjait, hogy 5  órakor az 
ifjúsági hangversenyt tarthassák meg. Az érdeklődésre jellemző, hogy az 
alig 500 ember befogadó színházba több mint 800 felsőbb osztályos növen
dék szorult és az értesülések szerint ezeken kívül még 1600 jelentkezett, 
hogy a hangversenyt hallgathassa. Az ifjúság lelkesedése nem ismert határt 
és a hangverseny végén a tanárok tömege köszönte meg azzal, hogy soha 
ily példaadó nevelési alkalmat még nem kaptak. Az esti hangverseny 9 órakor 
kezdődött, amikor külön rendőri és tűzoltói engedéllyel még a színházi 
iolyosók is pótszékekkel voltak megrakva. Dr. Krátky István polgármester 
válogatottan gyönyörű beszédben üdvözölte a kart. Egyébként is a meg
érkezés pillanatától, a kart vivő vonat kifutásáig egy percre sem távozott 
a kar oldala mellől sem a polgármester, sem a neki segédkező városi urak. 
Az énekkar teljesítménye itt tényleg az extázisig emelkedő lelkesedést vál
totta ki a megjelent előkelő közöségből, úgyhogy a ráadásokat állva köve
telte és tapsolta végig a közönség. A hangverseny után finom és dús 
vacsora is felejthetetlenné tette az énekkar tagjainak a nagykanizsai szerep
lést. Itt mutatkozott meg, hogy fogyatékos embertársaink teljesítménye mara
déktalanul legyőzheti a társadalom indokolatlan tartózkodását és amikor a 
vakok művészi teljesítményét ugyanoly mértékkel mérték, mint a szerencsé
sebb látó művészekét, oly benső kapcsolat teremtődött, amelyet soha elfe
lejteni soha egyik rész sem fog és amely végeredményében a vakok mun
kájának egészséges támogatását is magával hozza. Erre bizonyíték, hogy 
a kar még itthon sem volt, hatása alatt Kaposvár és Nagykanizsáról a 
Vakokat Gyámolító Országos Egyesülethez igen sok ipari megrendelés érke- 
zett. A nagykanizsai rendezés lelke Vannay János zeneiskolai igazgató volt, 
akiről megtudtuk, hogy öt év ót, amióta rádión először hallotta az énekkart, 
minden évben, kizárólag a Homeros meghallgatására, Budapestre utazott.
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Senkit sem ismertünk a nagykanizsaiak közül, most találkoztunk velük 
először és sohasem fogjuk elfelejteni, mit tettek a vakok ügyéért.

A „Zalai Közlöny“ (nagykanizsai napilap) többek közt ezeket írja :■ 
„A Városi Színház zsúfolt nézőterét valami különös, még soha nem érzett 
atmoszféra töltötte meg, amely hatalmas tapsviharban robbant ki, amikor 
Krátky lstvám  dr. polgármester a határszéli magyar város hálája és szere- 
tete jeléül babérkoszorút nyújtott át a Homeros-énekkarnak. Ok ezt a meleg 
fogadtatást“ mint kitűnő karmesterük mondotta — dallal köszönik meg. De 
ez a köszönet ajándék volt. Gazdag, nemes ajándék, amit fel-felhangzó 
tapsorkánnal sem lehet megfizetni. A kar, mint egy csodálatos élő emberi 
orgona muzsikált. Mintha minden tagja ezüst síp volna, amelyen tökéletes 
biztonsággal játszik az alkotó szellemével — a karmester. A nőikar énekét 
nem lehet máshoz hasonlítani, mint a szeráfok égi muzsikájához. Lenyű
gözően meggyőző precizitással csendültek fel a nehéz kórusok, a karok és 
szólamok olyan megrendíthetetlenül tiszták, biztosak és frissek, amilyet 
még nem hallottunk. Technikai felkészültségük bámulatos. Biztos fölényes 
tudásukat Bach : Motett-részeinél csodálhattuk csak igazán. Az a-capella 
ének varázsos tisztasága mellett utolérhetetlen együttérzéssel járták a szóla
mok kavargó útvesztőjét, nem ingadoztak sem a tempó, sem a kényes 
ritmusváltozásoknál, vagy a szabad elgondolású legszövevényesebb téte
leknél sem. A lehelet-finom pianot megrázó erejű forte váltja fel, a cres- 
cendók megoldása kifogástalanul hibátlan, a szöveg érthetősége a legma
gasabb fokon áll, — s mindez lélekkel előadva azt a benyomást kelti, 
hogy a kar minden egyes tagja művész. Megható volt az a belső viszony, 
ami az énekesek és az előttük láthatatlan és fáradhatatlan karmester között 
fennállt. A legnagyobb elismeréssel kell adózni a hihetetlen kitartást igénylő 
munkáért és a precíz kivitelért a kitűnő karmesternek : Schnitzl Gusztávnak, 
aki ezt az óriási feladatot, amire vállalkozott, nagy szakismerettel és zenei 
rátermetséggel kifogástalanul oldotta meg. Külön meg kell emlékeznünk 
Jármer Lajos vak zongoraművészről, akinek játéka mély érzéseket váltott 
ki a maga művészi tökéletességében. Jármer Lajos művész a szó legtisz
tább értelmében, aki lelkének húrjain játszik akkor, amikor kifinomult újjai 
könnyedén végigfutnak a billentyűkön. Mindezt egybevetve megállapít
hatjuk, hogy Nagykanizsa kultúrközönsége hétfőn este egy ^különleges és. 
felejthetetlen élmény emlékével távozott a Városi Színházból .

Fájó szívvel hagyta ott a kara reggeli vonattal Nagykanizsát, amely
nek közönsége megmutatta, hogy nem a könnyek mögé bújó tétlen rész-; 
vétel, hanem a támogató lelkesedés egyengetheti csak azt a rögös utat. 
melynek célja a fogyatékosoknak a nemzeti kultúrmunkába való bekap
csolódása.

Október 22-én déltájban érkezett az énakkar a szombathelyi vasút
állomásra, ahol Joó  Sándor, a szombathelyi intézet tisztviselői és csökkent- 
látó növendékei iparkodtak az énekkari tagoknak segítségére lenni. A kar 
az intézet torna- és tantermében nyert elszállásolást. Az intézet igazgató
sága kedves szeretettel gondoskodott az énekkarról és buzgólkodott az esti; 
hangverseny megrendezése körül. Szombathely közönsége úgy látszik neín 
volt bizalommal a kar érkezését megelőző hírekhez, mert az esti hangver
seny padsorai nem teltek meg egészen. A megjelent közönség frenetikus 
elismerése azonban minden képzeletet felülmúlt. A jelenvoltak jó hírhordo
zóknak bizonyultak, mert a másnap délutáni ifjúsági hangversenyen a nagy- 
közönségnek is oly tömege jelent meg, hogy a már előjegyzett ifjúsággal 
együtt be sem fért a hangversenyterembe. Az énekkar művészete itt sem 
maradt hatás nélkül, úgyhogy a szombathelyi hangverseny is egy kivételes
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nap emlékével zárult, úgy a közönség, mint az énekkar tagjai részére. A 
hivatalos zenekritikusok itt sem maradtak adósak az elismeréssel és már 
a címben is kifejezést adtak annak, amikor a következőképpen kezdték 
nagyterjedelmű bírálatukat: „Világtalan dalművészek, akik meghódították 
a nekik láthatatlan világot“. A „Vasvármegye“ így ír: „A Homeros-énekkar 
hangverseny bámulatos fokon álló teljesítményt hozott létre. Szinte elkép
zelhetetlen az a munka és fáradság, mely az eredményt ilyen komoly és 
elismerésre méltó nívóra emelni képes. Stílusos dinamikai szépségekben 
gazdagon hozta a vegyeskar a szebbnél szebb számokat. Elismerésre méltó 
pontossággal hallottuk a szép fugák tiszta intonálésát a különböző szóla
mokban. Drámai deklamáció a kórus feldolgozásában és parlando pianók 
tették hatásossá a dinamikai tekintetben is hatalmasan kidolgozott kórust 
szövegbeli szépségeivel együtt. A Homeros-énekkar mesteréé az érdem, 
hogy a világtalanokat ebbe az előttünk is rejtett nagy mindenségbe elve
zette. Szem nem látta titkokat lebbentett fel előttünk és a legegyetemesebb 
művészet a dal és zenekultúra legmagasabb fokú iskoláján át hozzásegí- 
tette világtalan felebarátait, hogy megragadhassák az emberi lét legszebb 
értékeit. A Homeros-énekkar a magyar gyógyító-pedagógia legcsillogóbb 
ékköve, az egész magyarság méltó büszkesége.“

A „H ír ezeket írja : „Azok sajnálhatják legjobban, akik otthon ma
radtak, hogy megfosztották magukat egy egész emberi életen keresztül emlé
kezetes olyan műélvezettől, aminőre csak igen-igen ritkán nyílik alkalom. 
A közönség egyik ámulatból a másikba esett, amikor a sok szólamra írt 
nehéz műalkotásokat a muguk teljes szépségében nagyszerűségében inter
pretálva hallhatta. A művészi felfogás, ritmusérzék, biztos inlonálás és 
iélegzetvételi technika precíz tökéletessége mellett a hanganyag és szöveg- 
kiejtés is bátran kiállhat minden kritikát. Szép sikert könyvelhet Járm er  
Lajos  vak zongoraművész is, aki minden taktusában helyes művészi fel
fogással és brillións technikáról tanúskodó előadásával, valamint a ráadás
ként játszott saját szerzeményű Őszi hangulattal adta a tanujelét hivatott- 
ságának .

Az ifjúsági hangverseny után az énekkar külön motorossal átment 
a szomszédos Kőszegre, ahol az állomáson nagyobbszémú küldöttség fogadta- 
Este 8 órakor zsúfolt padsorok előtt folyt le a hangverseny, melynek tom
boló sikere a kaposvári és nagykanizsai est fényéhez volt hasonlítható. 
A sikerült hangverseny annyira elhúzódott, hogy a kar majdnem lemaradt 
a vonatról, amellyel visszatért Szombathelyre, ahonnan 24-én reggel indult 
Budapestre. Miután Kőszegnek csak hetilapja van, annak kritikája még 
nem ért el hozzánk. A kőszegi est megrendezéséért vitéz Szabadváry Ferenc 
kőszegi gyárost illeti elismerés.

Mindent egybevetve a Homeros dunánútli hangversenyútja teljes sikerrel 
járt. A kar teljesítménye óriási erkölcsi tőkét biztosított a vakok ügyének, 
annyi őszinte barátot szerzett, hogy a lelkes hangulatban lefolyt búcsúzás 
pillanataiban mindenütt csak ezt hallhattuk: „A viszontlátásra, de minél 
előbb . Ha meggondoljuk, mily nehéz egy ügynek, különösen a mi ügyünk
nek telkes és tevékeny barátokat szerezni, úgy el kell ismerni, hogy a vakok 
rfomeros-énekkara becsülettel megtette kötelességét. Külön elismerés illeti 
az énekkar tagjait azért is, mert nemcsak művészi szempontból, de egyéni
leg is oly kifogástalan magatartást tanúsítottak, hogy valóban büszke lehet 
rájuk a magyar gyógypedagógia.

— I —
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A Magyarországi Gyógypedagógiai Intézetek Működése az 
1930—31,1931-32 , 19 3 2 -3 3 ,1 9 3 3 -3 4  és 1934-35 tanítási evben.
E címen jelent meg most Klug Péter országos szakfelügyelő és Simon Jó 
zsef szakfelügyelő szerkesztésében csonka hazánk összes gyógypedagó
giai intézeteinek a legutóbbi ötévi munkájáról szóló beszámoló. A vas
kos kötet áttekintő képet ad arról az emberbarati és szociálgazdasági 
szempontból is oly értékes kulturális munkáról, ami az ország gyógy
pedagógiai intézeteiben a csökkentértékűek érzéki és szellemi fogyaté
kosok hasznos emberekké tevése érdekében az embermentésnek 
mindegyre növekvő igyekezetével folyik.

E műből tudjuk meg, hogy dacára országunk elesettségének, 
a gyógypedagógiai oktatásügy a háború óta nemhogy hanyatlott, de 
igen szép fejlődést mutat. A szakfelügyelőség létesítésekor, vagyis 
1925-ben ugyanis a fogyatékosok oktatásügyét 34 intézmény szolgálta 
hazánkban, s ez a szám 1930-ig 43-ra, 1935-ben 53-ra emelkedett.

E nagy mérvű haladást, a kormányhatalom támogatása mellett, 
mindenekfelett Klug Péter és Simon Józse f gyógypedagógiai szakfelü
gyelők buzgólkodásának lehet köszönni, akik időt és fáradtságot nem 
kímélve, kiszállásaik alkalmával nemcsak az intézményeket vizs
gálták, hanem a helyi hatóságokkal is érintkezést kerestek s azok 
rokonszenvét és áldozatkészségét is igyekeztek megnyerni a gyógy
pedagógiai intézmények számára. Ott pedig, ahol lehetőség és alka
lom kínálkozott egy-egy újabb gyógypedagógiai intézmény megszer
vezésére, nyomban megindították a tárgyalásokat az ilynemű inté
zetek létesítése és megalakítása érdekében. A 19 új gyógypedagógiai 
intézmény ennek a fáradhatatlan emberbaráti munkának az eredménye.

Azonban nemcsak a számuk szaporodott a gyógypedagógiai 
intézményeknek, hanem azok belső életében is a beszámoló szerint 
feljegyzésre méltó haladás volt. A szakfelügyelőség irányítása mellett 
minden intézmény minden osztálya számára a tanárok részletes 
tanmeneteket készítettek, revízió alá vették a tanterveket, módszer
javítási kísérletek voltak és vannak az egész vonalon folyamatban, 
általános lendületet vett a testnevelés. Igazi reform-munka képe 
látszik mindenfelé élő tanúbizonyságaként a magyar élniakarásnak. 
» A beszámoló mű részletesen és külön-külön fejezet alatt ismer
teti a Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsának és a 
Gyógypedagógiai Intézetek és Kisegítő-iskolák Országos Szakfelü
gyelőségének munkáját.

Intézetenként beszámol a 12 hazai siketnéma-intézet, a Budapest 
székesfővárosi nagyothallók intézete, a hibásbeszédüek budapesti 
állami intézeti, a beszédhibák javítására szolgáló három tanfolyam,
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a vakok 6-, a szellemi fogyatékosok 5 intézetének és a 24 kisegítő
iskolák öt évi működéséről.

Örvendetesen lehet az egész intézetekről szóló közlésekből 
megállapítani, hogy minden intézetben a fogyatékosok érdekében 
kötelességen felüli munka folyik. A helyzetkép azt mutatja, hogy 
minden helyen hivatott emberbarátok állanak, akik a tudomány 
hatalmával s szívük melegével egész, emberként szolgálják a magyar 
gyógypedagógia ügyét.

A műből mindenki, aki kezébe veszi, hű képet szerezhet az 
egész gyógypedagógiai intézménynek 1930—1935-dik évi helyzetéről. 
Értékes tükörképe ez tehát a jelennek, jövő számára pedig a kultúr- 
történész kezében mindenkor felbecsülhetetlen kútfő lesz. (—y — d)

Dr. Bárczi új könyve: Olyan 24 íves könyv hagyta el a sajtót ezév 
júliusában, amely könyv úgy az írója személye szempontjából, mint pedig 
tartalmánál fogva is igen közelről érdekel bennünket. Ez a könyv címlap
ján a következő szöveggel vonja magára a figyelmet: Az egészségvédelmi 
nevelés vezérkönyve. Irta Dr. Bárczi Gusztáv pedagógus-orvos, Budapest 
1935. Az igen szerencsésen megválasztott cím mögött 388 oldalon elejétől 
végig az van ebben a könyvben, amit az író az olvasóval előre megsejtet. 
Az előszót Dr. Bárczi könyvéhez az orvostársadalom egyik kiváló tagja; 
Dr. Horváth Dezső, a budapesti Közegészségügyi intézet osztályvezető fő
orvosa írta. Mindvégig a kérdés lényegét érintő s így mindenképen tárgyi
lagos és igen elismerő előszavából azt a szakaszt közöljük, amelyik egy
magában is igen kitetszően világít rá a könyv írójának könyvével való 
komoly és nagy értékű célkitűzésére, magának a könyvnek pedig igazán 
komoly értelemben vett hézagpótló voltára.

A kérdéses szakasz a következőkép szól: „. . . Iparkodtam belemé
lyedni ebbe a munkába és mondhatom, mennél tovább foglalkoztam vele, 
annál kevésbbé éreztem a munkát terhesnek.

Minél közelebb jutottam hozzá, annál jobban kezdtem megérteni a 
szerzőnek azt a szándékát, hogy egyrészt a tanítással foglalkozó szakem
berek kezébe adjon egy olyan könyvet, amely előttük ismeretes utakon 
vezeti el őket a hygiene jártabb és járatlanabb területeire, másrészt pedig 
iskolaorvosoknak nyújtson betekintést, adjon vezérfonalat a pedagógiai 
módszerekhez illeszkedő ismeretközlésre. Rám nézve igen tanulságos volt 
megismerni, milyen ügyesen és egyénien illeszti be szerzőnk orvosi tudá
sát a tanítva — nevelő céloktól megszabott rendszerbe, miként jár kezére 
így orvosnak, pedagógusnak egyaránt“.

Dr. Horváth Dezső, előszóírónak úgy az itt idézett megállapításait, 
mint pedig a nem idézetteket is mindenképen magunkévá tesszük. Ezek 
mellett mi pedagógusok a szerzőnek különösképen még azt az igen helyes 
elgondolását emeljük ki és értékeljük nagyra, hogy az egészségtant igen 
helyesen nem taníttatni akarja, hanem az egészségvédelem érdekében való 
kívánalmakat minden arra alkalmas tantárgy keretében kívánja belé nevel
tetni a mindenkori jövő nemzedék lelki világába, Ilyen elgondolással köny
vül azoknak szánta, akik a mindenkori ifjúságnak, a leendő jövő nemze
déknek test-egészségi szempontból is elhivatott nevelői, így a tanítóknak, taná
roknak és iskolaorvosoknak. Dr. Bárczirxak ez a gyakorlati szükségletektől 
mindenképen át meg átszőtt munkája hat fejezetre oszlik.

Az I.. fejezetben — statisztikai adatokkal és kísérleti vizsgálati adatok
kal gazdagon telítve — a jövő nemzedék egészségvédelmét a család, á
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falusi — és városi iskola részéről joggal várható követelmények szempont
jából fejtegeti.

A II. fejezetben „A gyermek egészsegvedelme az iskolában cím 
alatt különösképen az állam feladatáról s arról ír a szerző, hogy milyen
nek kell lenni egészségvédelmi szempontból az iskolának s hová kell 
annak fejlődnie.

A III. fejezet alatt olyan kérdésről ír, amely kérdés egészen kőzetről 
érdekel bennünket. A tömegtanításra — és nevelésre alkalmatlan tanköte
les korú siketnéma, hibásbeszédű, vak, csökkentlátású, gyengeelméjű és 
gyengetehetségű gyermekek speciális nevelését, tanítását és gyógyítását 
tárgyalja. Képekkel illusztráltan ad tájékoztatót a szerző a nem szakbeli 
pedagógusoknak és orvosoknak oly értelemben, hogy a gyógypedagógia 
gyűjtőfogalma alá tartozó intézmények növendékanyaga mennyiben és 
miért tér el a rendes testi és lelki fejlettségű gyermektől. Ebben a fejezet
ben a szerző — a legrészletesebben — az ő általa kitermelt újszerű fel
fogás értelmében ad feleletet magáról a siketnémaságról s annak oki és 
Okozati viszonylatairól. Könyvének ez a része nagyban elő fogja segíteni 
a mi növendékanyagunknak a nem szorosan vett szakbeli pedagógus kö- 
Vökben való megismerését, de javára lesz ügyünknek azzal is, hogy orvos
pedagógiai meglátással hirdeti ezeknek a gyermekeknek szakintézetekben 
való elkülönített nevelés-oktatását.  ̂ .

A IV. fejezetben pedig külön-külön cím alatt arról szól Dr. Bárczi, 
hogy az elemi-, középfokú- és középiskolák tantervében milyen címek 
alatt található mód az egészségvédelmi nevelésére. A szerző ezeket a tan
terveket gondosan át- meg átkutatván, az idetartozó anyagot pedagógiai felké
szültségnek igen kitetsző értéke mellett tárja olvasói elé.

Az V. fejezetben az emberi test bonc-élettani felépítetíségét adja tan- 
menetszerűen úgy, ahogyan azokkal nevelési viszonylatokban a nevelőnek- 
foglalkoznia kell azért, hogy a növendékek az egészségvédelem érdekében 
megismerhessék saját testüknek bonc-élettani felépítettségét.

Ezt a fejezetet szerves egységként egészíti ki a VI. fejezetet, amely
ben ugyancsak tanmenetszerűen s igen ügyes pedagógiai érzékkel a szo
rosan vett egészségvédelmi tennivalókat tárja olvasói elé a szerző.

Mivel az' egészségvédelem a mi nevelés-oktatásügyi területünkön, 
ahol abnormis gyermekek vannak, fokozottabb mértékben fontos, éppen 
azért többszörösen is nagy értéket jelent nekünk Dr. Bárczinak itt ismer
tetett könyve. Ily értelemben ajánlom azt intézményeink figyelmébe.

Megrendelhető: Novák Könyvkereskedőnél Bpest, Vili. Baross u. 21. 
Ára : 8 pengő. Istenes.

Ernst Kralt: (sn. int tanár Liegnitz). Új tanítási mód a nagyothallók 
és siketnémák iskoláiban. „S o n d ersch u le  1935 jú liu si sz á m á b ó l.

A jénai (szész-hg) nagyothallók iskolájában született az ú. n. „jénai 
módszer“ (j. eljárási. Föltalálója az iskola igazgatója, Braukmann Károly, 

i Évtizedekig csak ez az iskola alkalmazta és próbálta ki az új tanítási 
eljárást. Csak az utóbbi időben próbálkoznak, kísérleteznek vele a nagyot
hallók egyéb iskolái is. Buzgó követői, e módszernek a svájci hasonló 
célú iskolák. Br. szerint, az ő módszere a nagyothallók tanítását lényege
sen megkönnyíti és természetesebb, úton juttatja azokat a beszéd birtokába. 
WA német nyelv szótag- és alakjátéka (gyakorlatai)“ e. könyvében azt állítja, 
hogy az ő módszere nemcsak a nagyothallók — hanem a siketnémák 
tanításában is teljes érvényű s. így náluk is bevezetendő és alkalmazandó. 
Ezt ír ja : „Tény, hogy a sn. oktatás fordulóponthoz érkezett. Az eddigi
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eljárás 300 éves története zárókövéhez jutott. Az új eljárás fogja megadni 
azt, amit a régi csak elérni iparkodott. Nevezetesen : megadni a siketen 
született gyermeknek is az igazi beszélőképességet — és ezzel visszaálli- 
tani őt a hallók társadalmának szellemi közösségébe. A siketnémák tanárai 
eddig nem jól fogták meg a dolgot. Mi igen. Ez a valóság. Az új eljárás 
segít minden halláshibában szenvedőn, bármily korú, nemű és fokú legyen 
is az, a siketen születetteken és a később megsiketülteken is Br e ki
jelentése közelről érdekli a snk. tanárait. Ezért feladatuk és kötelességük 
— az uj módszer lényege, jelentősége és alkalmazhatósága felől — a siket- 
néma okt. szempontjából is, — világosságot deríteni és róla helyes Ítéletet 
\birálat°t) mondani. En tanulmányoztam ezt a módszert Jénában és több 
több olyan intézetben, ahol követői vannak.

Melyek a j. m. elmélet alapjai ?, indokai ?
, Alapgondolata : „A beszéd mozgás — nem logikai (gondolati) tévé- 
kenyseg . Vagyis a beszéd fiziológiai =  mozgásjelenség. Amint a kis gyer- 
mek öntudatlanul rugdalódzik, fog, — jár, éppúgy megtanul — mozgási, 
osztonetol hajtva — gügyögni, gagyogni és ..beszélni. A beszéd tehát kife
jezése^ a természetes mozgási ösztönnek. Öntudatlanul jut a gyermek __
utánzás által — a beszéd birtokába. Fáradhatatlan a gyermek a beszéd- 
szerveinek játékos foglalkoztatásában. Beszédmozgásait kar és lábmozgá
sokkal is kíséri. Br. úgy találja, hogy ez utóbbi mozgások párhuzamosak 
a beszédmozgásokkal Ennek okát a mozgási agyközpontok közvetlen 
szomszédságában találja, — amelyek egymásra hatnak beidegzés útján 
Ennek a mozgási párhuzamnak Br. óriási jelentőséget tulajdonít. A természet 
megajándékozta a gyermeket nagytömegű veleszületett használható és 
alkalmazható mozgási mechanizmusokkal Br. így erre a következtetésre 
jut. csak egy inger szikra kell, hogy a megfelelő mozgás szükségszerű- 
:.e? 1veg° em,en-*eP- Mozgás minden és a mozgás öröm. Minden gyermek 
Pfái a mechanikus játéknak, különösen annak, amelynél a száj is vele 
játszik. A nyelvfejlődésben négy periódust lehet megállapítani. A mozgási 
perióduson, majd a gagyogás periódusán át eljut a gyermek a beszéd 
periódusába — mig végül a nyelv teljes birtokának fokára jut. A beszéd 
rAp, m' hozzájárulásunk nélkül is megtelítődik szellemi tartalommal, s lesz 
belőle nyelv. A beszédfejlődés alapja a beszédszervek tevékenysége és az 
izomerzés. Br-nak a nyelvkialakuló fiziológiai fejlődés folyamadtára 
vonatkozó nézetei azt bizonyítják, hogy a Ziehen-féle nyelv-fiziológia 
tanítványa.

Milyen a jénai tanítási mód ?
i Hangképző-gyakorlatokkal kezdődik. Az egyenkénti tanítást lehetőleg 
kerüli. Az osztálytanítást űzi. A t. a gyermek kezébe ad egy orsóra tekert 
tona at, elmondja pl. az „á vokálist és biztatja a gyermeket arra, hogy a 
fonalat gombolyítsa le és ő is mondja azt a hangot. Nem lehet természe
tesen tiszta hangot kívánni a tanulótól. Ez nem is lehet célja a kezdő 
tanításnak. Elég, ha a gyermek folyton újabb utánzási ingert kap Mester
séges beavatkozások kerülendők. Ezek határozottan tiltva vannak. A gya
korlás folytán lassan megmutatkozik az eredmény is. A tanár türelme és 
önbizalma a legjobb és egyedüli segédeszközök arra, hogy természetes és 
biztos alapot adjanak a kezdő beszédtanításnak. A hangképzés e módjától 
varja Br. az artikulációsalap természetes fejlődését. Miután ez egyéni ter
mészetű, a tiszta-csengő vokálisképzés csak akkor következhetik be ha az 
ehhez szükséges alap adódik. Az orsóval való játék a gyermeknek látható
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örömet okoz és folyton arra sarkalja, hogy megismételje a játékot és min
dig hosszabb fonalat tekerjen le mindig erősebb hang kíséretében.

Ez a játékos tevékenység a gy. figyelmét egészen a játékra vonja és 
a beszédfolyamat tudatossá tétele elmarad. Bn szerint ez nagy nyereség. 
A beszédfolyamat öntudatlanul megy végbe, természetes, éppen úgy mint 
a halló gyermeknél. A halló gyermek beszédfejlődése legyen a mintánk. 
Állandó előmondós — folytonos utánmondás, együttmondás, a leolvasott 
beszéd visszaadása — a természetes menete a kezdő tanításnak. A beszé
det tehát bizonyos mértékben maga a gvermek alkotja meg magának. 
A beszéd magától jön, a mi hozzátevésünk nélkül. Csak a tanár gondos 
ellenőrzése és irányítása szükséges hozzá.

Az „á“ elmondáséval egyidejűleg a falitáblára kerül a betű alakja, 
a hang hosszúságát a betű után húzott hosszú vízszintes vonallal jelzi a
tanár így : á— .------------------ „ — 4------. --------------------- ------

Lehetőleg gyors ütemben követik ezt a többi hosszú magánhangzók
— ugyanilyen jelzéssel. Tehát á --------------------------------------------------

ó --------------------------------------------------- -
ú ____________________ 1___________
é ________________________________
í _________________________________

ő _______________________________ _
ű ___________________________

Ez a séma ott marad a táblán, hogy ott sokszor lássák, ismételjék 
és gyakorolják- Ezekkel a hangképző- és vokálisképző gyakorlatokkal zárul 
az első része a beszédtanításnak.

A beszédépítés II. foka a szőtagok gyakorlása (játéka). Ez körülbelül 
így alakul: A falitáblára írjuk a mássalhangzók sémáját:

b sz 1 dzs
p z r cs
V g s gy
f k zs ty

d m dz ly
t n c ny

A gyermekek e séma alapján minden mássalhangzót összekapcsol
nak magánhangzóval. Az egyes mássalhangzók különösebb begyakorlása 
nélkül rövidesen áttérünk ilyen hangok összekapcsolására :
’ ba, pa, va, da, ta, végig az egész sémán,

bo, po, vó, fó, dó, stb. — vagy: 
bab, pap, vav, faf, dad, tat — és így tovább.

Br. azon van, hogy a mássalhangzókat — a magánhangzók keretéül 
használja. A magánhangzó színezete nem fix, hanem változékony — vál
tozik a vele összekapcsolt mássalhangzó szerint. Csak ez a kapcsolás 
adja meg a vokálisnak — a beszéd hordozójának — a természetes hang
képet.

E séma felhasználásával a hangkapcsolások óriási tömege .adódik. 
Határtalan, számtalan gyakorlat lehetséges itt. Ezt nevezi Br. szótagjáíék- 
nak. E játékokat testmozdulatok és taglejtések kísérik. A tisztán mechanikai 
szótagjéték ezzel az uj-mozzanattaJ bővül. E mozgások inger-lendület, mo
tor gyanánt szerepelnek, az unalom akadályát elveszik a gyermek elől — 
sőt valódi tanulási és beszédkedvet váltanak ki belőlük. A tanulók a tan
teremben ide-oda járnak, lábukat oldalt, hátra mozgatják, guggolnak egyes 
v. kettős ütemre, amint ezt a szótag éppen megköveteli. Eleven képet nyújt
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a szemlélőnek az ilyen osztály. Az udvaron, ahol e gyakorlatokat folytat
ják — előkerül az ugrókötél és a karika. Különösen alkalmas ingerlő 
eszköz a labda. Egy ütés a föld felé — jelenti a főszótag hangsúlyozását 

egy mozgó, lengő inga a gyorsabb v. lasubb beszédre figyelmeztet és 
a tagolt beszédmódra. Előmondás, leolvasás, együttmondás, utánmondés 
és mozgásgyakorlatok állandó szoros kapcsolatban tartatnak. Ezután a 
tanulót folyékony, természetes, kifejezésteli beszédre vezetjük. A kimon
dott szótagokhoz értelmet, jelentést nem adnak, sőt ez egyenesen el van 
tiltva. Br. szerint ez a fok csak beszéd-gyakorlás nem nyelvtanítás. Bf. 
előbb a beszédtechnikai utat akarja megnyitni és járhatóvá tenni és csak 
később megtelíteni jelentés-tartalommal.

A szóíagjátékot kőveti az ú. n. formajáték. Ennek alapja szintén egy
külön séma. Ennek tanítási módja a következő. A falitáblára fel vannak írva:

én néz az ablakon
te ír levél holnap
ő hoz kenyér
mi varr ruha délután apámnak
ti olvas könyv a szobában
ők ás a kertben délelőtt

alany- állitm- tárgy- határozó alakok.
A tanár tetszésszerinti kapcsolásokra mutat rá. Pl te — ír — levél. 

A labdát odadobja az egyik tanulónak. Ez felszólítás arra, hogy a jelzett 
szavakat alakilag helyesen kapcsolja össze mondattá. A jelen esetben  
ezt kell a gyermeknek mondania. Te írsz levelet. Ezt természetesen más 
mondatrésszel is lehet bővíteni. Ez a mondaíalkotás csak formai — tar
talomnélküli mondatalkotás. E mondatot annyiszor ismétlik, amig minden 
gyermek folyékonyan kimondja. A séma szerint sorakozik egyik mondat 
a másikhoz. E formajátéknál éppúgy mint a szótagjátéknál csak az alakok 
begyakorlására esik a fősúly — sohasem a logikai, gondolati részre. Br. 
ezt a nyelv mechanizálásának nevezi. Csak aki ezt a mechanizációt teije*- 
sen elsajátította, juthat a nyelv teljes birtokába. E fokozattal tulajdonképpen 
be is fejeződik a j. m. E besszédtechnikai nehézségek legyűrése után kez
dődik a nyelv szellemi, logikai részének fölépítése. Most már minden 
figyelem a nyelvképzés e második főrészére, fordítandó. Most már nem kell 
semmiféle beszédtechnikai nehézségre tekintettel lenni. A mostanig szinte 
mesterségesen elfojtott szellemi nyelvfejlődés — minden különösebb fárad
ság nélkül — gyorsan megtermi kétszeres gyümölcsét. Nincs többé akadály 
— szinte magától hull a tanuló ölébe a nyelv egész épülete.

A siketnéma oktatás és a j. m. alapelvei,
A j. m. a nagyothallók tanításából nőtt ki. Hogy mennyire vált be 

általában az összes német nagyothallók iskoláiban, arról hiányoznak 
tapasztalataim. A német sn. intézetekben eddig még nem honosodott meg. 
Ha történtek is itt-ott szórványos kísérletek e téren, de ált. elterjedésről 
beszélni nem lehet. Nem is lehet tehát gyakortati tanítási eredmények 
alapján alkalmasnak minősíteni a siketnéma intézetek száméra Mindazon
által az eddigi megfigyelések alapján is — úgy látjuk, — hogy e módszer: 
sok részét nagy haszonnal alkalmazhatjuk siketnémáink oktatásénál is.

1) Alkalmazhatjuk a hangképzési gyakorlatokat, szótagjátékokat, 
amelyekkel leküzdhetjük tanulóink sokszor nehézkes, erőltetett kiejtését és 
jobb vokalizátiót adhatunk általa növendékeink beszédéhez. Szükebb haté-
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rok között végzett mechanikai gyakorlatokkal talán jobb eredményt fogunk 
elérni beszédoktatásunkban.

2) Hálásak vagyunk Br-nak azért, hogy a játékkal és mozgásokkal 
kísért tanításmódjával olyan segédeszközökre mutat rá, amelyek a mi 
beszédtanításunk mechanikai részébe is örömet és kedélyfölderitő változa
tosságot visznek be.

3) E módszer hatása folytán az eddiginél bizonyára jóval több ilyen 
természetű beszédgyakorlatot fognak végezni. Mert ezek által siketnémáink 
beszédének technikai része és leolvasási készsége is sokat fog nyerni 
könnyebbségben és biztosságban.

4) A siketnémák tanára a hangokat, — különösen a vokálisokat, nem 
magukban, egyenként, hanem kapcsolataiban fogja kifejleszteni. Követni 
fogjuk Br-t abban, hogy az egyes magánhangzókat, mássalhangzós 
keretben fogjuk nyújtani tanításunk közben.

5) A siketnémák tanításában mi is biztosítsunk nagyobb teret a 
közöstanításnak mint az egyénenkinii tanításnak, hogy ezáltal a gyöngéb
beket is magúnkkal rántsuk.

6) Nem értünk egyet Br-nal, akkor amikor a beszéd folyékonyságára 
helyezi a fősúlyt. Ennél értékesebbnek tartjuk az értelmi szempontot. Mit 
ér a könnyen-folyó beszéd, ha hiányzik belőle az értelem ? A kettő között 
választva, ez utóbbinak adjuk a győzelmi pálmát. Csak ez adja meg a 
némának a beszédbeli közlekedéshez szükséges lehetőséget és képességet.

A nagyothallók és siketnémák iskolái között azonban jelentékeny 
különbség áll fönn, amelyet a tanuló anyag különbözősége idéz elő. 
A siketnémák tanárára a siketnéma tanuló fogyatkozása kétszeres feladatot 
ró szemben a nagyothallók tanárával: — egyrészt a tisztén technikai beszéd
fejlődést, másrészt a pszychológiai, intellektuális beszédképzést. A nagyot
hallók és sn. beszédfelfogó képessége között nemcsak fokozati különbség 
áll fenn, hanem lényegbeli különbség is. Ha a nagyothalló hallási képes
sége csökkent v. megbízhatatlan is, mégsincs egészen elzárva előle a hang
befogadás útja a fülön át. Még mindig nyitva marad nála egy keskeny kis 
kapu, amelyen át, környezetének beszéde — ha korlátolt mértékben is — 
hozzá juthat. Ha a korlátolt hang fölfogóképessége mellett a beszédképzés 
technikai része bizonyos mértékben szenved is nála, de a szellemi kép
zésének lehetősége hangbeszéd útján még mindig megmarad. A sn-nál ez 
a kapu teljesen zárt. Miután egyetlen szó sem juthat a leikéhez, a beszéd
tartalmi része is elvész számára. Szellemének növelése hangbeszéddel 
fülén át tehát lehetetlen. Ez a tény érthetővé teszi, hogy nagyothallók isko
lájának problémája beszédtechnikái. A nagyothallók tanárának elsősorban 
íiziológusnak kell lennie. A j. m. e problémával számol is értéke szerint. 
A sn-k. tanára ezzel szemben nemcsak nyelvfiziológus, hanem sokkal 
inkább nyelvpszychológus. A sn. oktatás problémája tehát nem azonos a 
nagyothallókéval. A nagyothallók részére alkalmas tanítási eljárás tehát 
nem húzható minden további nélkül a sn-kra is. Csak olyan módszer, 
amely ami beszédképzésünk szűk ösvényével számol, s amely magát a 
mi oktatásunk keskeny alapjaihoz tartja, nyerhet érvényesülést nálunk és 
vezethet eredményre. A j. m. szerinti beszédfelépítés — nézetem szerint — 
nálunk csak fele részben jöhet szóba. Én tehát hibásnak tartom a snL 
beszédtanításénál azt az eljárási, amely a szótag- és formajátékoknál 
tudatosan elhanyagolja a beszédképzés szellemi részét és azt elhalasztja 
a beszédoktatás későbbi fokára. Mi nem ringathatjuk magunkat abban a 
hallgatólagos reményben, hogy a beszéd szellemi része magától kifejlődik 
majd növendékeinkben. Amit oktatásunkban tervszerűen — fáradtságot nem
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kiméivé fel nem dolgozunk, az nincs is meg. A mi beszédépítésünk 
mindvégig — tudatos és konstruktív munka.

Végül nem értünk egyet Br. e főtételével sem, hogy a beszéd mozgás 
es nem logikai, gondolati-aktus. Szerintünk a beszéd (a nyelv) a szellem 
kifejező eszköze és célja a gondolattartalom közlése. A nyelv formát öltött 
szellem. Csak az beszél, aki gondolkodik. Akinek nincs mondanivalója, az 
nem is mond semmit. Mi tehát a beszédalakítás eme részére fordítsuk 
nagyobb figyelmünket, erre fordítsuk időnk nagyobb részét —- nem úgy 
mint Br., aki hosszú ideig csak a technikai munkára van tekintettel. Mi 
tehát nem a sémát teszük tanításunk pontjául, hogy a szóig eljussunk, 
hanem aszóból indulunk ki és csak akkor jutunk a sémához, ha már 
megértettük a szót.

A j .  m. többé- kevésbbé akusztikai, beszédtechnikai orientálással bír. 
A beszédképzésben a mechanikai részre fordítja ideje javát. A sn. okta
tásra nézve ez oly nagy kerülőutat és időveszteséget jelent, amelyet nem 
engedhetünk neg magunknak. Tehát alapos meggondolások alapján egyen
lőre — e módszer ellen kell állást foglalnunk.

A végleges állásfoglalást — a több helyen folyó kísérletek eredményei 
fogják meghozni.

Fordította : i. s,

Fritz Schürmann soesti sn. int. tanár: Braukmann K. és mi siketm. 
int. tanárok. (Sonderschule 1935. augusztusi sz.

Nem rég alkalmam volt — a jénai, módszert a helyszínén tanulmá
nyozhatni 14 napon keresztül. E módszer az utóbbi években mind jobban 
ismeretessé vált — úgy belföldön, mint a külföldön, ott még jobban, mint 
itthon. Alkalmazzák a gyermekek tanításánál éppúgy, mint a felnőttek ré
szére rendezett leolvasási tanfolyamokon.

Mindenhol közös ez a megállapítás,: e módszer természetes, egysze
rű, könnyű és szép eredményt hozó. — Álljon itt néhány példa.

Dr. Reighard Jakab professzor, —aki maga is nagyothalló, — angol 
nyelvre fordította Br. műveit — és ezeket mondja : „A régi módszer tapasz
talatokon alapul, empirikus. A vele való hosszas kísérletezés dacára sem 
elméletében nem mutat lényeges haladást, sem a gyakorlatban. Itt is csak 
kisebb, lényegtelen fejlődést mutat. Br. új módszere alapjában véve egé
szen más, mint a régi. Alapelvei tudományosan elismert, szilárdan álló 
igazságok. Darwinra emlékeztető türelemmel dolgozott több mint 20 éven 
át teljes csendben a maga intézetében. Tanított nagyothallókat és siketeket. 
Csak 2 év óta lépett módszerével a nyilvánosság elé. E tette valószínűleg 
fordulópontot jelent a nagyothallók szájrólolvasásának történetében. Min
den dicséretet megérdemel Br. igazgató: úr.“

Reighard prof.,egyik női munkatársa részleteket, — mintaleckéket kö
zöl Br. könyvéből. Általában az amerikai szakirodalom élénken foglalko- 
zik e módszerrel. —

Magyarországon  Michelsz (Merész) Fülöp foglalkozott e módszerrel 
és e módszer szerint írta meg „a leolvasás kézikönyve“ c. művét.

Finnországban  — Naimi Paiviö asszony írt e munka alapján ilyen 
„leolvasási kézikönyvet.“ 0  maga is nagyothalló. Azt írja a többek között: 
Voltam Jénában, örömmel és boldogan kísérlem meg e módszert Északon 
is meghonosítani. A módszert nem ismertetem, nem írom le, — mert amint 
ezt maga Br. mondja, az ő módszerét könnyebben lehet bemutatni, mint 
leírni. Az ő módszerét tökéletesen megértettem. — Az e szerint való tanu
lás nemcsak örömetkeltő, hanem a gyakorlati haszon mellett, új életked
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vet, élniakarást is ad az embernek. Aki pedig ezt megkapja, az nem zú
golódik többé fogyatkozása miatt, hanem vígan teljesíti tovább kötelességét. 
Igen, — a Jénában töltött 6 hét̂  — éltem legszebb napjai. Nem túlzók, ha 
azt mondom : itt újraszülettem.“

Hollandiában  igen elterjedt e módszer. Itt Goeman A. a múlt évben 
adott ki egy munkát, — amelyet Br. igazgatónak ajánl — a jénai int. 
40 éves jubileuma alkalmából.

A j. m. legszélesebb elterjedését Svájcban  látjuk. Itt Hanselmann 
prof. — aki a zürichi egyetemen vezetője a gyógypaedagógiai főiskolának — 
melegen ajánlja e módszert — különösen a benne érvényesülő mozgási 
elv miatt. A svájci tanárok egyhangúlag mellette foglalnak állást. Több 
mint 50 szakember tanulmányozta eddig Br. módszerét Jénában. — Midőn 
ott jártam — 3 heti időtartamra egyidőben 5 tanárnő volt a fr. Svájcból, 
és ezeken kívül még 3 kolléga Turbenthalból és Szt. Gál lenből. — Az it
teni szaklapok sokat foglalkoznak e módszerrel — sigen lelkesednek érte.

Még sokkal több példát is föl lehetne itt sorolni — de azt hiszem 
már ezek is eléggé bizonyítják, mily szívesen fogadta a külföld e módszert 
s mennyire terjedt az el ottan.

A halláshibában szenvedők maguk, akik Br-nél voltak, örömteli meg
elégedéssel nyilatkoznak róla. Egy idősebb hölgy, aki 12 éves korában lett 
nagyothalló — s aki 1935 májusában részt vett felnőttek számára rende
zett leolvasási tanfolyamon — e kurzus 3. napján ezt mondotta: „Már 
sokkal szabadabbnak érzem magamat. Csupa öröm és boldogság itt lenni.“ 
Hasonló értelemben nyilatkozott egy 24 éves férfi is, aki gyermekkorában 
siketült meg. Néhány napi gyakorlás után feltűnő készséget mutatott a leol
vasásban. Ehhez jönnek mindazok, akik mint gyermekek 5, 6, 7, 8, évig jár
tak Br. iskolájába. Önálló, kész emberekké váltak, akik az élettel meste
rien megbirkóznak.

És most Németország! — Hogy állunk mi Br-nal és az ő módszeré
vel ? Sokan írtak róla a szaklapokban. Ő maga is. Sokan tanulmányozták 
módszerét, gyakorlati tanítását — meglátogatták iskoláját. Itt-ott kísérleteztek 
is vele olyan értelemben, hogy átvették belőle azt, ami a legjobb. Ezt a 
„vegyes“ módot elnevezték aztán „j. m.“-nek. Itt történt a hiba. Mert ez az 
eljárás téves és hamis vágányokra vitte az igazi „j. m.“-t. — Szakembe
reink igen nagy része azonban egészen passzíve viselkedik ez új eljárással 
szemben, sőt — anélkül, hogy gyakorlati hatását megvizsgálták volna, — 
egyenesen szembefordultak vele. Egyik vád ellene : „Br. kikezdi Vattert!“ 
Ez tévedés. Erre nem is gondol. Tény az, hogy olyan ember — aki más 
alapokra építi módszerét — más szemmel nézi Vatter módszerét — ez vi
lágos és természetesen érthető is. — Mások azt mondják: „Igen, Br.-nak 
könnyű, mert ő kikeresi magának növendékeit!“ Ez sem áll. Legutóbbi ott- 
időzésem alkalmából láttam növendékanyagát. Volt köztük 4 siketen szüle
tett, 2 kora gyermekségében siketült meg, 3 igen erősen nagyothalló a leg
különbözőbb életkorból — 2 ötéves is volt köztük. Láttuk gyakorlatban 
mindazt, amit Br. „Szótag - és formajátékában“ olvashatunk. — Végül so
kan azzal vádolják, hogy az ő tanítása valóságos játékká fajul. Ezeknek 
azt felelem : Br. mester abban, hogy játékos tanításával élénkséget — örö
met hintve — mégis komoly munkát végez. Ő maga mondja: „Szigorú 
fegyelem és önfegyelem eszköze és célja a munkánknak — még akkor is, 
ha ezt játékosan végezzük.“

Még egy dologra kell itt rámutatni. Némely szakember megijed a 
kezdő beszédtanítás mechanikai szótagjátékától, amelynél nincsenek tekin
tettel azok jelentésére, holott sok oly szótag és szó fordul elő a gyakorla
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tokban, amelyeknek van értelme. Br. ezeket csak a beszédmechanizmus 
begyakorlásának céljával éjíékeli és csak téglákat akar bennük nyerni a 
jövőbeli beszédépülethez. 0  maga mondja : „A szótag- és formajáték me
chanizmusa mindenkor csak előkészület a használható szellemi eszközök 
számára. A későbbi tartalmi jelentésbeli kibővítés nem fog már nagy gon
dot okozni.“ — A gyermek azonban kedvet talál e mozgásjátékokban, az 
ezerféle ismétlésekben, a kezek, karok, lábak mozgásjétékában — labda- 
és ingajátékban — amelyekkel együtt játszik — mozog a száj is. —

Mindezen ellenvetések dacára — örvendetes jelenség — hogy a j. m. 
Németországban is terjed — vagy legalább is komolyan foglalkoznak vele. 
Egyet mindnyájunknak el kell ismernünk — és ezért köszönet illeti Br,-t: 
a j. m. egyszerű, természetes, világosan elrendezett, tervszerűen fölépített 
módszer, amelyet könnyen követhet mindaz, aki lényegét megértette. Szük
séges hozzá persze találékonyság, céltudatosság ;— és bizonyos fokú önál
lóság. Nem szabad a könyvhöz ragaszkodni. — Így okoz majd gyermeknek 
és tanárnak örömet és eredményt.

Husvét óta alkalmazom e módszert intézetünk kezdő osztályában. 
13 növendékem közül 9 siketen született, a többiek első és második élet
évükben siketültek meg. 1 lény növendékem erősen nagyothalló, de szelle
mileg gyenge. Már most mondhatom, hogy eme aránylag rövid idő alatt 
csak kedvező tapasztalatokat szereziem e módszer felől. További megfigye
léseimet később fogom e lapban ismertetni. — Már most egészen világos 
előttem, hogy e módszer hasznothajtó és eredménythozó lesz mindenfajta 
halláshibában szenvedők tanításánál, siketen született, — később megsíke- 
íült, — nagyothalló, — szellemileg élénk, vagy gyenge gyermekeknél is.

Schumann Pál mondja egyik dolgozatában : „Az új feladatok meg 
fogják találni, kell hogy megtalálják megoldásukat. A siketnéma oktatás — 
régi és mégis mindig új feladata is — újabb ismeretek és újabb akarások 
kohójában — kell, hogy megfejtést találjon úgy tartalmi, mint alaki szem
pontból.“ Ezek világos és igaz szavak. Szeretném ezeket a j. m.-re vonat
koztatva aláhúzni. — Mi, sn. tanárok szeretnénk fogyatékos gyermekein
ken idejében és a helyes úton-móbon segíteni. Szeretnénk őket beszélőkké, 
keresetképessé tenni. — Feladatunk ily világos tudatában keressük a jó és 
használható útat és eszközöket, — lehetőleg olyanokat, amelyekkel a leg
könnyebben és legbiztosabban elérjük célunkat. Ilyen eszköznek látom én 
a j. m.-t, mert ez természetes és tökéletes egész.

Br. német sn. int. tanár. Mint ilyen működött szolgálatának kezdetén 
a soesti intézetben. Hozzánk tartozik, egyike legkiválóbbjainknak. Gondol
junk erre és ismerjük meg, becsüljük meg azt a 40 éves munkát, amelyet 
nem önmagáért, hanem a siketek javáért végzett. —

Feladatunk tehát az, hogy tanulmányozzuk e módszert előítélet nél
kül, úgy elméleti, mint gyakorlati oldaláról. Kötelességünk ez oktatásügyünk 
érdekében és népünk szolgálata érdekében is. Fordította : i. s.

Sulyomi — Schulmann Adolf : A beszédhibák elhárítása, különös 
tekintettel a dadogásra. (A Magyar Gyógypedagógiai Társaság kiadása.) 
1935. 146 lap. A szerző munkáját Sarbó Artúr dr. egy. rk. tanár, közegész
ségügyi főtanácsosnak, a magyar beszédvédelem legfőbb hadvezérének 
ajánlta s bevezetőjében megmondja, hogy a mű megírásánál és összeállí
tásánál tekintettel volt arra,, hogy azt szülő, tanító és szakember, egyaránt 
haszonnal forgathassa és kellő áttekintést kapjon a különben nagyon tág 
és mély kérdésről.“ Sőt: „ Az illetékes hatóságok figyelmét is szeretném 
e könyvvel a beszédgyógyitás kérdésének kiváló fontosságára felhívni, mert
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a beszédhibás egyének nagy számánál és beszédhibával együtljáró káros 
lelki, társadalmi és kenyérkereseti következménynél fogva ez nem elszige
telt kis kérdés, hanem a nemzet tekintélyes rétegének létkérdése,  ̂ amelynek 
joga van ahhoz, hogy bajában segítséget és gyógyulást kapjon.“ Szülőja
nitó, szakember, hatóság, sokrétű olvasó közönség ! Mindezt ugyanazzal a 
könnyvvel jól, eredménnyel kiszolgálni: merész vállalkozás. Azonban a szö
veg világos és külön dicsérete legyen, hogy a magyar szakkifejezések 
használatára a törekvés a múlthoz képest erősen emelkedő, azután értel
mes okoskodás mindenütt, úgy hogy magasratűzött célját alighanem eléri. 
Aki a könyvet elolvassa, a szerző okoskodásával, következtetéseivel egyet 
fog érteni, aki meggyőzően ir s felhasználja a kutatásoknak bőséges tárót, 
minden meggondolást, elméletet, ismeretet, úgy hogy könyve egyúttal rész
letes szemle az idevágó bel-és külföldi szakirodalom és szakkutatás felett.

Az akinek nincs módjában a beszédgyógyitástan minden megnyil
vánulását állandóan figyelemmel kisérni, azt időnkint megvizsgálni, meg
rostálni, ennek alapján azután elfogadni, vagy elvetni, az uj elméletet talál, 
mert a felfogás a múlttal szemben lényegesen más. Azelőtt beszédhibáról 
beszéltünk inkább, s a hibát mint elszigetelt jelenséget kezeltük, mig ma 
(Sulyomi- Schulmann könyvéből megtudjuk hogy:)

„A modern beszédgyógyitást’an a beszédbántalmat úgy fogja fel, mint 
amely az össz-személyiséggel a legszorosabb kapcsolatban van és pedig 
oly értelemben, hogy feltétele az egész ember, attól függ kialakulása is és 
viszont, a bántalom döntő hatást gyakorol az egész emberre. Gyógyíiva- 
nevelő eljárásunkban, amelyet az össz-személyiség terápiájának nevezhetünk, 
mi nem csupán a beszéd mechanikai hibája ellen küzdünk, hanem küz
dünk a konstitucionális adottságok, nevelési hibák és ezek következményei 
ellen ; lelkileg szenvedő és kétségbeesett embereket, megsérült és összetört 
jellemeket kell felemelnünk és átképeznünk.“

Másutt ezt mondja (126 1.): „A beszéd több mintegy elemi képesség, 
mert fölöttébb fontos tényezőként vesz részt az összegyéniseg értékeinek 
felépítésében és ezért kívánatos volna, hogy a logopatológia és logopédia 
úgy gyógypedagógiai, mint orvosi vonatkozásokban a jövőben méltó figye
lemben részesüljön és méltó érvényesüléshez jusson. “

„ . . . E tényből következik, — olvassuk megint másutt — hogy a da
dogó nemcsak beszédbeleg ember, hanem legfőbb életfolyamataiban is 
összrendezetlen egyéniség. . . “

De idézhetnénk még minden lapjáról az értékes könyvnek érdekes 
megállapításokat s mind azt bizonyítanék, amit már megmondtunk, hogy 
a könyv újszerű felfogás és a legfrissebb eredetű kutatás eredménye, s azért 
akit a beszed közelebbről érdekel ( s kit ne érdekelne ? )  olvassa el a köny
vet, amelyből okul s amelyből, ha annak szellemében tenni is hajlandó, 
iskolában, családi körben, áldás fakad.

Örömmel köszöntjük a könyvet, amely értékes munka s ezért helyet 
kellene foglalnia minden iskola könyvtárában, valamint az intelligens szü
lők családi könyvei között, gyógypedagógusok, orvosok könyvgyűjteményében 
is. Üdvözöljük a szerzőt, akinek értékes munkásságához méltóan sorakozik ez 
az újabb alkotása, amely a beszédvédelem terén jelentős fegyvere lesz a 
védőseregnek. Az ily könyvek elterjesztése pedig a leghatásosabb megelő
zés ! — i—v.

A „Bulletin“ 1935. áprilisi számából. (A siketnéma fiúk és leányok 
Szajna-megyei intézetének és a visszamaradt gyermekek továbbképző is
kolájának évnegyedes Közlönyéből.) A rajz az iskolában. Ez a szó : rajz, na
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gyón tágkörű fogalom. Tartalma sokat felölelő, akárcsak pl. e szavakénak: 
matematika, francia nyelv.

Annyi bizonyos, hogy a szemléltető rajz és a kidolgozott kép külön- 
külön területen mozog, amint, hogy más és más valamit csak megtervezni, 
vagy végre is hajtani. Éppen azért, nagyon nehéz a szép nevelő értékét 
kellőképpen megállapítani.

Mégis megkíséreljük a rajzot különféle kivitelében vizsgálat tárgyává 
tenni és alkalmazását a siketnémák iskolájában megállapítani. A legkézen
fekvőbb és legegyszerűbb, amit a rajz nyújthat, hogy vázlatban meg álta
lános formában a kifejezés eszközét adja, a tanulónak és tanárnak egy
aránt.

Tény, hogy a tanítás folyamán, ha ismeretlen területen mozgunk, az 
eredeti tárgynak a hiányában gyakran folyamodunk az ábrához, az ábra 
azonban csak viszonylagosan elfogadható és nem ritkán nem is alkalmas 
annak a mégmagyarázására, amire törekszünk, mert egész sereg számunk- 
ra hasznavehetetlen részlet van rajta és éppen azt nem domborítja ki, ami
re szükségünk volna. Sőt mi több, a kész kép, ábra megmerevült voltá
ban ugyanolyan a gyermek előtt abban a pillanatban, amikor bemutatják 
neki, akárcsak az óra végén. Kevésbbé ragadja meg a gyermeket, ezért mint 
a tanító által a táblára hirtelen odavetett vázlat, miután a gyermekek fi
gyelemmel követik a krétát, amely szemük előtt formál ki egy előbb isme
retlen képet. Azt hittem, hogy a gyermekeknek ez az odafigyelése, ez a 
kíváncsisága, tapasztalata: kialakulni látni a rajzot, a meglepetés, amikor 
a fejet felismerték, megrögzíti bennük a képet, mert ez éppen a ’ szemük 
előtt történő megszületése következtében élő, eleven maradandó kép.

A gyors vázlat jehál a siketnémák számára a kifejezés elsajátításának 
kiváló eszköze. Ha ő maga eredeti egyéni gondolatot akar kifejezni, ha 
az nagyon nehéz és nem tudja a helyes közlési formát megtalálni: önkén
telenül is vagy a jeleléshez, vagy a vázlathoz menekül. A kifejezésnek ez 
az utóbbi módja tehát nagyon is hasznos. És valóban, amikor növendék 
rajzolás közben a kezét mozgatja, egyúttal elmélkedik is és arra kényszeríti, 
hogy gondolatát a rajzzal egyeztesse, ami meg azt eredményezi, hogy sza
batosan határozza meg, világítja meg, és ha szükséges, javítja is ; ha pedig 
valami lehetetlent rajzolt, ritkaság, hogy rajzolás közben észre ne vegye a 
hibát és ki ne javitsa tévedését még mielőtt közölné a kifejezést és éppen 
ebben van a dolog fontossága.

■ Azonban még többet is várhatunk a rajzolástól. Csináltassunk növen- 
dékeinkKel tervszerűen rajzsorozatokat és egy gyors vázlatot, egy látás 

rQjzot, egy .emlékezetből való rajzot, egy díszítő tervet és egy 
oldaltfelvett vázlatot. Észre fogjuk venni minden egyes növendéknél, hogy 
a rajzok hibáikkal, sajátosságaikkal, hiányaikkal, amelyek minden egyes 
feladatnál megismétlődnek, mindenben jellegzetesek lesznek.

, ^  túzoknak ilyen csoportja gondos lesz ugyan és sajátos, de merev 
és képzelő erő, vagy önállóság nélküli.

Lehetséges, hogy egyes gyermekek kiválóak a szépírásban, a máso
lásban, a kézügyességben és mindenfajta mechanikus munkában, de ami
kor önnálló alkotásra szólítjuk fel, a jó tanuló is csak közepes tanuló lesz.

Egy másik ilyen csoportja a rajzoknak ügyetlenül van kivivé; az 
írón hegye tompa, a vonalak az alapvonaltól elmaradoznak. Bizonyára 
hirtelen természetű a rajzoló.

Más ilyen rajz az írón nyomása következtében nagyon határozott és 
nagyon merev. A gyermek bizonyára összeszedett természetű.

Ugyanezek a jellemek az írásban is megtalálhatók, de a gyermek
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hamarább leplezi le magát a rajzban, mint a szóbeli vagy írásbeli kifeje
zésben.

És ha a rajz komoly eszközt nyújt a kutatásra, természeténél fogva 
segítségünkre van abban is, hogy a hibák megjavítása irányában tájéko
zódjunk.

Vájjon az ilyen növendékeknek, akik a tökéletes másolásra képesek, 
de önálló alkotásra képtelenek, nem volna-e szükségük, hogy a szöveg 
mellé szemléltető vázlatokat vagy díszítő mellékleteket készítsenek ? Nem 
lesz-e ez számára kevésbbé nehéz, nekünk pedig többet mondóbb, mint 
maga a szó ? és vájjon nem vagyunk-e képesek arra, hogy a siketnéma 
gyermeket reávezessük, a gondolatnak könnyed és tömör ábrázolásával ?

A növendékek általában sok találékonyságot mutatnak rajzaikban, 
de semmi gondosságot a rajz egészében és sok merevséget a részletekben.

Vájjon nem tudnók őt begyakorolni, hogy uralkodjék a mozdulatokon, 
hogy kezének több lágyságot szerezzen és fontosságot a kézmozdulatok
ban azáltal, hogy ecsetet adunk a kezébe ? A tollszár erőfeszítést vált ki 
a gyermekben, akinél a legkisebb erőlködés rendesen hibákat szül. Az 
ecset, amely a használatban kényelmesebb, elfojtja a hibákat és több 
lágyságot és pontosságot ad a kéz mozdulatainak : egy hibás ecsetvonás nem 
könnyen elnézhető és jelentéktelen vonást, hanem színes foltot eredményez 
és minden egyes esetben látja.

Ez okból kell a tollat, vagy az irónt, főleg a kemény irónt mellőzni.
Érdekes volna megfigyelni, a siketnéma gyermek szépérzékét is meg

figyelni, mert a siketnémánál ez az egyetlen lehetősége a megnyilatKozás- 
nak, hiszen a zene területe el van előle zárva. De én ebben a rövid ér
tekezletemben nem akartam egyebet, mint az osztálytanító álláspontjára 
helyezkedni, aki gyermek nehézségeit igyekszik felfedezni és könnyíteni 
és aki nem a rajztanár szemszögéből nézi a dolgot. Daniel Ivonne a fiú
iskola tanára. (—th.)

Revue générale de l’Enseignement des Sourds-Muets (Paris) 1935. 
júl. — szept. számában Schulmann Adolf igazgató tanulmányát közli a 
dadogás javításmódjáról és a dadogok alkatelemzésérőí.

Néptanítók Lapja 1935 nov. 15,-í számában dr. Padányi Frank Antal 
ismerteti Sulyomi-Schulmann Adolf igazgatónak „A beszédhibák elhárítása, 
különös tekintettel a dadogásra“ c. könyvét.
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E g y e sü le ti élet.

Választmányi ülés. 1935 szeptember hó 23-án tartotta Tanáregyesüle
tünk az elmúlt egyesületi évben második választmányi ülését Schannen Péter 
társelnök vezetése alatt, melyen résztvettek: Klug Péter nyug. orsz. szak- 
felügyelő Szentgyörgyi Gusztáv, Török Sándor, Schulmann A dolf igazgatók, 
Puha László, Schreiner Ferenc Ehling Jakab  c. igazgatók, Zsenaty Dezső, 
Berinza István, Góts Ottó, Ujvárosy József, Rédiger Károly, Jónás László, 
Györgyfy Ákos, Gáldy Andor, Derbész Bertalan, Hochrein Lajos, Sándor  
Lajos, Szép József és Magyar László tanárok.

Elnök a határozatképesség megállapítása után, kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg Kleitsch János és Gurszky Ernő dr. kartársaink korai 
elhunytáról.

Jelenti továbbá, hogy Völker József a távoli Sopronból, miután a köz
gyűlésre úgyis jönnie kell, nem jelenhetett meg. Felhívta ezután a titkárt, 
tegye meg jelentését.

Ujvárosy József titkár jelentése elsorolta azokat az eseményeket, 
melyek a május 18-án megtartott vél. ülés óta az egyesületi életben lezaj
lottak. A máj. 18-diki vál. ülésnek egyik jelentős tárgya volt a tanügyi 
közigazgatási törvényjavaslat, amikor is elhatároztatott, hogy ügyünk érdeké
ben nekünk is lépéseket kell tennünk. Illetékes helyen, mint ismeretes, 
elnökünknek, Völker Józsefnek  alkalma volt személyesen miniszter Úr Önagy- 
méltóságát kívánságainkról tájékoztatni.

Ezután a titkár ismertette az alapszabály módosítási tervezetet, melyet 
az előző vál. ülés megbízásából készített el. E tervezet szerint a tisztújítást 
és a vál, tagok megválasztásét ezután — amennyiben az alapszabály 
módosítását végrehajtanók — nem a közgyűlés hajtaná végre, hanem 
szavazólapokkal, titkosan, a választásban minden tag állomás helyén venne 
részt és a szavazatszedőbizottság csupán az eredményt jelentené a köz
gyűlésnek.

A titkári jelentés foglalkozott továbbá a Tóth Zoltán dr. féle körleve
lekkel, illetve az egyesülés kérdésével. A testületektől beérkezett válaszok 
általában azt hangoztatják, hogy a nagy horderejű kérdésben a közgyűlés 
kíván dönteni.

Az elnökség a nyár folyamán két kérvényt nyújtott be a vall. és 
közokt. minisztériumhoz, melyek egyikében lapunk részére szubvenciót, a 
másikban pedig könyvtáraink kiegészítésére és szaklapok beszerzésére kér
tünk segélyt.

A titkári jelentéshez Klug Péter és Puha László szólották hozzá, mire 
a választmány a következőket határozta :

A választmányi tagok számát az eddigi 25 helyett az alapszabályok 
értelmében 20 rendes- és 3 póttagban állapítja meg. Olyformán, hogy 
minden intézet abban képviselve legyen 1—1 taggal, illetve a budapestiek 
és a váci intézet 2 esetleg 3 taggal. — Az alapszabály módosítását a 
választmány nem tartja szükségesnek a tisztújításra vonatkozólag, mert a 
szavazólap útján való választást, illetve a közhangulat kipuhatolódását 
anélkül is meg lehet ejteni. A választmány egy öttagú jelölő bizottságot 
Küldött ki, melynek feladata lesz a szavazólapok alapján tájékozódást 
szerezni a tagok állásfoglalásáról.
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A Tóth dr. féle javaslattal kapcsolatban úgy határozói! a választmány, 
hogy azt a közgyűlés tárgyalja le.

A pénztáros jelentés vagyoni helyzetünkről számolt be, amelyből 
megtudtuk, hogy a készpénz álladék jelenleg 1358 P.

A szerkesztőbizottság nevében Szentgyörgyi Gusztáv tette meg rövi
den jelentését.

Ezután következett a közgyűlés tárgysorozatának megállapítása. Elő
adások tartására jelentkeztek Ehling Jakab, Schreiner Ferenc és Füzesi 
Árpád. A, részletes tárgysorozat összeállításával Szentgyörgyi Gusztáv igaz
gatót és Üjvárosy József titkárt bízta meg a választmány.

Az elnök indítványára a választmány határozatiiag kimondotta, hogy 
Klug Péter nyug. orsz. szakfelügyelőt és Nagy Péter nyug. igazgatót a 
közgyűlés örökös tiszteletbeli elnöknek válassza meg.

A titkár végül felolvasta a Rédiger Károly írásbeli indítványát, aki 
kéri a választmányt, hogy az Urbantschitsch-féle munkát, melyet ő német
ből lefordítatott, az egyesület adassa ki. Többek hozzászólása után a 
választmány úgy határozott, adassák ki a fordítás a szerkesztőbizottságnak, 
mely szükség szerint 2—3 taggal kibővítve döntsön a fordítás további 
sorsáról. Ezzel az ülés véget ért. (—y—f.)

Tudósítás a Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesületének
a  Cházár András serlegünnepéllyel kapcsolatosan, 1935. évi október hó 5- 
én Vácott megtartott, XXXII. rendes évi közgyűléséről.

Már a kora reggeli órákban megélénkült a váci siketnémák intéze
tének díszes kertje, udvara s pontosan 9 órakor Völker József elnök meg
nyitotta a népes közgyűlést. Jelen voltak a következő egyesületi tagok, 
illetőleg kartársak: Klug Péter ny. orsz. szakfelügyelő, Simon József szak- 
felügyelő, Istenes Károly, Szabó Károly és Vollmann János igazgatók, tanul
mányi felügyelők, Nagy Péter ny. igazgató, Bartalos Sándor és Válek János 
ny. tanárok, Tóth Zoltán dr- főiskolai igazgató, Baranyay Géza dr., Hámory 
L. Aladár, K ádas György, Pánczél Imre, Schulmann Adolf, Szentgyörgyi 
Gusztáv, Tóth Árpád, Vattyai Ferenc és Völker József igazgatók, Cseres
nyés Ferenc, Ehling Jakab, Puha László, Schannen Péter, Schreiner Ferenc, 
Schnitzl Gusztáv c. igazgatók, Angyal József, Berinza István, Bernáth 
István dr., Besenyői Mátyás, Biró Sándor, Biró Sándorné, Demjén Mária, 
Derbész Bertalan, Duráczky József, Fedor Lajos, Füzesi _ Árpád, Gáldy 
Andor, Gogola Aladár, Góts Ottó, Gáspár Árpád, Gerstner Ödön, Györgyig 
Ákos, Győrffy Pál, Háberstroh József, Járm er Lajos, Jónás László, Konrád 
György, Krupa Pál, Lengyel Gyula, Magyar László, Milassin Gyula, Murányi 
Antal, Némethy Kázmér, Pajer Ilona, Rédiger Károly, Sándor Lajos, Schnitzl 
Gusztáváé, Szaucsek István, Szép József, Szilárd Margit, Szollás Ella dr., 
Szomor Endre, Tatay Vilma, Tekes Júlia, Thüringer János, Tamás Lajos, 
Tamás Lajosné, Üjvárosy József, Vas János, W ayán Ferenc, Vissi János, 
W oIkóber János, Záborszky Árpád, Zsembai Ferenc, Zsemberi József, 
Zsenaty Dezső tanárok, özv. Mayer A ndrásáé óvónő, Mikkel István gondnok. A 
magasszárnyalásu elnöki megnyitót, amely mindvégig lekötötte a hallgató
ság figyelmét, lapunk más helyen közli. _

Az elnöki megnyitó után Simon József szakfelügyelő Bernáth Géza dr, 
Öméltósága és dr. Damjanovich Lajos  min. oszt. tanácsos úr köszönetéi 
tolmácsolta a meghívásért, egyben bejelentette, hogy hivatalos elfoglaltságuk 
miatt maradtak távol a közgyűléstől. Az elnök indítványára a közgyűlés 
táviratilag üdvözölte Hóman Bálint dr. Őnagyméltóságát, Bernáth Géza dr. 
Öméltóságát és dr. Damjanovich Lajos  min. oszt. tanácsos urat.
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Az elnök már a megnyitó beszédében meleg szavakkal köszöntötte 
Klug Péter ny. orsz. szakfelügyelőt abból az alkalomból, hogy folyó évi 
juh 1-én önként megvált állásától és nyugalomba vonult. A közgyűlés az 
elnök indítványára Klug Pétert és Nagy Péter nyug. igazgatót az oktatás
ügy s az egyesület érdekében kifejtett kiváló érdemeikért egyhangú lelke
sedéssel az egyesület örökös tiszteletbeli elnökeivé választotta meg.

A régi szokáshoz híven, amelyek értelmében az egyesület elnöke- 
megosztja az elnöki tisztséget a mindenkori házigazdával a közgyűlés 
idejére, Völker József felkérte Szengyörgyi Gusztáv igazgatót, foglalja el 
az elnöki széket s vezesse tovább a közgyűlést.

Két előadás következett ezután. Az első Éhling Jakab  c. igazgatóé, 
aki Urbantschisch V. dr. egyik munkáját ismertette, majd Bárczi G. dr. 
módszeréről beszélt. Miután az előadás a tervezett időtartamnál hosszabb 
volt, a szakvita nem volt megtartható, hanem az az elnök indítványára egy 
külön vitaülésre halasztatott. Ezután Istenes Károly mentette ki Bárczi G. dr. 
távolmaradását; egyúttal elmondotta Bárczi dr. üzenetét. Majd Schreiner 
Ferenc c. igazgató előadása következett, melyet szintén a lapunkban olvas
hatunk. 12-kor a közgyűlés tagjai az intézet udvarába mentek le, ahoL 
csatlakozván hozzájuk Vác város társadalmának számos előkelősége a 
hősök emlékszobrához vonultak, itt lelkes és tartalmas szavak kíséretében 
'■Mayán Ferenc tanár koszorút helyezett el a hősök emlékére.

Ugyancsak koszorút helyeztünk el Ferenc császár és Cházár András 
szobrára, valamint az újonan felállított Borbély Sándor és Náray-Szabó 
Sándor szobrokra is.

Innen a közönség újból a közgyűlési terembe vonult, amikor az. 
elnöklő Szentgyörgyi Gusztáv meleg szavakkal köszöntötte Vác város 
társadalmának előkelőségeit, névszerint: Ruszthy-Rusztek Lajos dr. polgár- 
mestert, Kolossváry Mihály nagyprépost, felsőházi tagot, Kokovay János  
pápai-prelátus kanonokot, Kovács Vince dr. apát-kanonok, plébánost, 
n errhof Mátyás dr. prépost-kanonokot, Magos Lajos dr.-t a járásbíróság 
elnökét, Horváth János dr. főszolgabírót, Szommer Gyula ev. lelkészt, stb.

Ezután Füzesi Árpád  főiskolai előadó tanár tartotta meg vetített képek
kel kísért érdekes és tanulságos előadását olaszországi tanulmány útjáról. 
'Jattyai Ferenc javaslatára a közgyűlés határozatilag kimondotta, hogy az 

olasz kir. követség útján adjon az egyesület hálájának kifejezést elsősor
ban Mussolini az olasz miniszterelnök úr Őnagyméltósága iránt, továbbá 
üdvözölje DOTT. GRAND. UFF. CAP. AURÉLIG NICOLODI, az „UNIONE 
1TALIA CIECHI“ (a vakok olaszországi uniója) elnökét és az „ISTITUO 
NAZÍONALE PER CIECHI ADULTI intézet igazgatóját, (Firenze) továbbá 
COMM. ORESTE POGGIOLINI a „FEDERAZIONE NAZÍONALE DÉLLÉ 
ISTITUZIONI PRO CIECHI , a vakok nemzetközi szövetségének elnökét, 
amiért főiskolásainkat oly szíves és meleg vendéglátásban részesítették.

Füzesi Árpád előadása után a közgyűlés tagjai és a vendégek az. 
intézeti ebédlőterembe vonultak, ahol a Cházár emléklakoma keretében 
Preszly Elemér dr. belügyi államtitkár úr Öméltósága mondotta el nagyon 
szép serlegbeszédét a Cházár- András-emlékünnepély alkalmából. Szokat
lanul érdekes megvilágításban vetítette elénk Cházár András egyéniségét 
és e helyről is hálás köszönetét kell mondanunk Öméltóságának, amiért 
megjelenésével és ékes, formára és belső tartalomra is remekbe illő beszé
dével, amely a serlegbeszédek hosszú sorában mindenkor kiemelkedő ese
mény marad, annyira emelte az ünnepélyünk színvonalát.

Délután 4 órakor a közgyűlés tovább folytatta munkáját. Szentgyöi" 
gyi Gusztáv szerkesztő és Bíró Sándor lapkiadó jelentése után a közgyűlés
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rendes tagjai sorába felvette Tatay Vilma és Farkas Mária kaposvári,- 
Sófaluy Róza és Tapodi Ernő szegedi,- továbbá Vissi Margit soproni kar
társakat.

Tóth Zoltán dr. korábbi, az egyesülés kérdésében tett, javaslatával 
kapcsolatban az elnök kijelentette, hogy minden kartársat, aki a gyógype
dagógia területén dolgozik, meleg szeretettel, föltételek kikötése nélkül várunk 
az egyesületbe. Ha mindnyájan együtt leszünk, — mondotta az elnök — 
a legmesszebbmenő előzékenységet fogja tanúsítani az egyesület az új 
tagokkal szemben úgy, amint azt megtette tanáregyesületünk akkor is, 
amikor vakintézeti kollégáink is minden kikötés nélkül léplek be egyesüle
tünkbe. Az egyesülés gondolatának engedjünk még időt és amennyiben a 
testvéregyesület részéről valami formában közeledés történik, úgy a választ
mányi ülés foglalkozzék a kérdéssel. Klug Péter és Puha László hozzászó
lása után — kik indítványozták, hogy az egyesülés a címben is érvénye
süljön valamilyen formában, sőt Puha László szerint a közgyűlésnek Ígé
retet is kell tenni erre vonatkozólag — az elnök kijelentette, hogy ragasz
kodik eredeti felfogásához.

A címkérdésben most nem foglal állást és az az óhaja, hogy a régi 
cím ne áldoztassék fel, annál is inkább, mert még nem tudjuk a testvér
egyesület felfogását. Tegyék meg ők az első lépéseket. A közgyűlés az 
elnök javaslatát elfogadta.

Ezután az elnök bejelentette, hogy a régi tisztikar és választmány 
mandátuma lejárt és a közgyűlést a választás megejtésére felfüggesztette. 
Klug Péter, mint korelnök felhívta a jelölőbizottságot, — melynek tagjai 
Milassin Gyula, Sándor Lajos, Záborszky Árpád, Zsenaty Dezső és W ayán  
Ferenc voltak — terjessze elő jelöléseit, Záborszky Árpád  felolvasta a bizott
ság jelöléseit, melyeket a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel fogadott el. 
Völker József újból átvette az elnöki tisztséget s köszönetét mondott a 
közgyűlésnek az iránta megnyilvánuló bizalomért

Akkor amikor szeretettel üdvözöljük Völker Józsefet elnöki székében, 
e helyen meg kell emlékeznünk a tisztikar egyik új tagjáról, Vattyai Ferenc
ről. Amidőn a közbizalom feléje fordult az alelnöki tisztség betöltésénél, 
ez a megtiszteltetés az egyesület egyik legrégibb tagját érte. aki hosszú 
pályafutásán úgy az egyesületnek, mint oktatásügyünknek mindenkor 
becsületes, lelkes munkása volt. Szeretettel köszöntjük őt ez alkalomból.

Végül Záborszky Árpád  indítványára a közgyűlés Schannen Béla dr-1 
az egyesület tiszteletbeli ügyészévé választotta meg.

A közgyűlés lefolyásáról elhangzott tudósítás befejeztével nem 
hagyhatom szó nélkül azt a szeretetteljes vendéglátást, mellyel bennünket 
úgy a vendéglátó házigazda, valamint a mi kedves váci kartársaink, jó 
barátaink a közgyűlés alkalmából elhalmoztak és a szíves fogadtatásért 
köszönetünket fejezzük nekik mindnyájan, akik részesei voltunk a váciak 
vendégszeretetének.

(—y—f.)

Titkári jelentés 1935. X. 5-én. írta: Újvárosy József. Mélyen Tisztelt 
K özgyű lés! Egy nap híjján egy esztendeje annak, hogy XXXI. rendes évi 
közgyűlésünket megtartottuk ugyancsak itt Vácott e falak között. Mielőtt 
beszámolnék arról, hogy az 1934—35 egyesületi évben hogyan teljesítették 
kötelességüket az elnökség, a választmány, engedtessék meg részemről 
egy rövid kis kitérő.

Amikor egy évvel ezelőtt a közgyűlés bizalmából átvettem tisztsége
met Vollmann János  barátomtól, aki azt hosszú éveken át töltötte be, azt
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a legteljesebb megelégedésre — őszintén megvallom, bizonyos szorongó 
erzesek tartottak fogva hosszabb időn keresztül, hogyan birkózom meg az 
elem tornyosuló feladatokkal akkor, amikor szeretve tisztelt elnökünk 
Sopronban, én meg Budapesten képviselem az egyesület érdekeit.

, ... bizonyos időnek kellett elmúlnia, amíg végre is egymésrautaltan 
elnökünkkel egymásrataláltunk bizonyos vonatkozásokban.

11 idők amikor tanácstalanul, önmagunkra utalva álltam helyze
t ű i 6 ^^fHden, de mindig iparkodtam a kapcsolatot elnök úrral leggyor
sabban fölvenni s közös egyetértésben intézni, illetőleg képviselni a Tanár- 
egyesület érdekeit.

• j A,nnyit dáhan kijelenthetek azonban, hogy elnökünkkel egyetemben 
mindenkor a lelkek békéjének a megteremtésén fáradoztam szivvel-lélekkei. 
Nyugodt leikiismerettel, abban a tudatban fogjuk kérni felmentésünket a 
m. b közgyűléstől, hogy kötelességünket híven iparkodtunk teljesíteni azon 
az oihelyen, ahová a közbizalom állított bennünket.

Mindenképpen nehéz esztendőt éltünk ét. Halottainkat elnök úr meg
nyitójában elparentálta. Régen jártunk annyit temetésre, mint ez esztendő
ben. btátuszunkat megnyirbálták, fiatalságunk elhelyezkedési lehetősége, 
vagy helyesebben a rangsorunkban jutása most már csakugyan a mi kidö- 
lésünk után következik be.

Rátérve jelentésem érdemi részére, a következőkben vagyok bátor 
beszámolni :

. A. évi közgyűlés határozatából annak idején feladott üdvözlő 
táviratokra köszönő választ kaptunk dr. Hóman Bálint Önagyme'íf-tól, 
reíri Bal kegye mes úrtól és Damjanooich oszt. tan. úrtól. Ezeket a vála
szokat lapunk közölte annak ideién.
i r.Az elmúlt egyesületi évben két választmányi ülést tartottunk, az elsőt Völ- 
ker Józser elnök úr irányítása mellett, a másikat Schannen Péter társelnök úr 
vezetésével. A vál. üléseket különösképpen foglalkoztatta az új tanügyi 
közig, törvényjavaslat kérdése, azután a Tóth Zoltán dr. által, az egyesülés 
kérdésében benyújtott indítvány, továbbá az esetleges alapszabály módo
sítás a tisztújítás tárgyában és egyéb ügyek, időrendben a következők:
, 1; 1934. nov. hó 9-én Szily államtitkár úr aláírásával a minisztérium
ertesnette az Egyesületet, hogy a siketnéma-intézet tornaversenye, rajz- és 
kézimunka kiállításai csak az esetben volnának megtarthatók, ha arra az 
intézetek találnának fedezetet. így anyagi okokon múlt, hogy ezek elma
radtak. —

2. Völker J. elnök úrtól f. évi feb. hó 10-én bizonyos számú körlevelet 
kaptam hogy azokat az egyes intézeteknek küldjem szét. Ezek azok a 
körlevelek, melyekben kértük a Tóth Z. dr.-hoz beküldött testületi határo- 
zatok másolatát az egyesülés kérdésében. Kecskemétet kivéve minden 
testület beküldte azokat s jelenleg az irattárban vannak a válaszok.

. p^eket a . testületi határozatokat, a vél.-nak bemutattam. A határo- 
zatok jórésze elvben nincs ellene az egyesülésnek, de csaknem egyöntetű 
5--Vfu ,,°fty ebben a nagyhorderejű kérdésben csakis a közgyűlés
dönthet. A vál. felhatalmazta az elnökséget, hogy tárgyaljon e kérdésben 
a testvér-tanáregyesületekkel, ennek azonban eredménye nem volt. Egyéb
ként a közgyűlés tárgysorozatán szerepel e kérdés.

3. Egy kérvény érkezett az egyesülethez Bánó Vilmos dr -tói, aki
„Hírek a  vakok világából c. lapot szerkeszti és anyagi támogatást kért 
lapja fönntartásához. Miután Schannen P. társelnök úr, mint a szerk. bizotts. 
fe®a rSl2 faP°f ‘el szokta használni a mi lapunk számára, a vál.
ülés 20 r-t utalt ki dr. Bánó Vilmosnak lapelőfizetés címen.
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4 F évi április hó 26-án kelt aláírással a^soproni testület kéri, hogy 
az egyesület foglalkozzék a szolgálati időnek 3ö évre való leszállítás kér
désével, valamint a fiatal tanárnemzedéknek kinevezés előtt különböző 
címeken eltöliött éveinek a nyugdíjban való beszámításával Kéri továbbá, 
csatlakozzunk a polg. isk. tanárok hasonló irányú mozgalmához. A vai. 
tárgyalta a felvett kérdést, azonban azt nem találta időszerűnek, egyenlőre 
levette a napirendről.

Egyébként a polg. isk. tanárság küldöttségét épen a 35 éves szolgá
lati idő kérdésében a min. Úr Őnagyméltósága a leghatározottabban eluta
sította a mai nehéz anyagi viszonyok miatt.

5. A választmány sokat foglalkozott, az alapszabály módosításával 
is. Megboldogult Deschenszky Ferenc 1935 feb. havában indítványt adott 
be, hogy megfelelő alapszabály módosítással ezután a tisztújításban minden 
egyesületi tag résztvehessen. Ilyen értelemben javaslatot tettem a választ
mánynak, hogy a tisztújítás és a vál. tagok választása szavazólapokkal, 
titkosan a jelölőbizottság jelölései alapján történjék. Hosszú vita után a 
vál. úgy döntött, hogy a lapszabály módosítást ne hajtsunk most végre, ellen
ben a szavazólapokkal mégis megkérdezhetjük egyesületünk mindes egyes 
tagját titkosan. —• A közgyűlés által kiküldendő jelölo-bizoítság aztán a 
szavazólapok alapján tájékozódva, teheti meg jelöléseit a közgyűlésnek. 
Ez a története a szavazólapok szétküldésének.

6. Behatóan tárgyaltuk a tanügyi közig, törvénytervezetet is. Határo
zatba ment, hogy esetleg egy küldöttség keresse fel Önagyméltóságát, kérve, 
hogy az összes gyógyped. intézmények lehetőleg egy főigazgatóság aiá 
kerüljenek.

A memorandum nem jutott el a minisztériumba, ellenben nagyra- 
becsült Elnökünknek a nyár folyamán alkalma volt Önagyméltóságát Sop
ronban személyesen informálni a mi ügyünkről.

Mint ismeretes hamarosan megtörténtek szakok szerint a tanulmányi 
felügyelői megbizatások.Ezzel a tanárságnak egy rég óhajtott vágya ment 
teljesedésbe. Megragadom a pillanatot, hogy Istenes Károly igazgató urak 
Volmann János igazgató urat és Szabó Károly igazgató urat szereteuet 
köszöntsem ez alkalomból.

Ugyancsak — ha egyenlőre ideiglenes is — egy kézben maradt stá
tuszunk közigazgatása is. Reméljük, hogy ez az ideiglenes állapot is 
mihamar végleges stádiumba jut. Ezzel a másik vágyunk is, hogy az összes 
gyógyped. intézetek közigazgatása egy főigazgatóság alá, egy szakember 
kezébe jusson, szintén valóra fog válni. — Ez alkalommal szeretette; 
köszöntőm Simon József szakfelügyelő urat.

7. A nyár folyamán két memorandummal fordultunk a miniszter úr 
Őnagyméltóságához. Az egyikben lapunk részére kérünk anyagi támoga
tást, a másikban pedig az intézeti könyvtárak kiegészítésére és szaklapok 
beszerzésére folyamodunk segélyért. Döntést még ezekre vonatkozólag 
nem kaptunk.

8. Végül a taglétszámra vonatkozólag az alábbiakat jelenthetem: A 
rendes tagok száma 151. Az elmúlt egyesületi év folyamán elhalálozás 
folytán vesztettünk két tagot. A közelmúlt napokban az Egyesületből va ó 
kilépését jelentette be Kondra Mihály. Viszont két új taggal szaporodtunk, 
Horényi János és Horváth Lajos  budapesti siketnéma-intézeti kartársakkaí.

Ezzel be is fejeztem jelentésemet, melynek tudomásulvételét tisztelettel 
kérem a m' t. közgyűléstől.
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. t ! 934- 35-évi zárszámadásról jelentés 1935. X. 5-én. Gáldy Andor
pénztáros. Tisztelt Közgyűlés! Egyesületünk 1934-35. évi pénztári bevételéről 
es kiadósairól az alábbiakban számolok be:

, „ , Bevétel.
Maradvány az 1933—34. évről........................
Tagdíjakból és az intézetek hozzájárulásaiból.
Kamat jövedelemből............................................
„Revíziós pengő“ befizetésből. .

Összesen
Kiadás.

A szaklap nyomdaköltsége...............................
Szerkesztő tiszteletdíja.........................
A Magyar Szaklapok Orsz. Egy. tagságidíja. 
Adomány a „Revíziós Liga“ számára.
Postaköltség.......................................
Különféle címen.

815 P. 75 f. 
2117 „ 10 „ 

10 „ 54 „ 
84 „ 50 „

3027 P. 89 f.

1081 P. 80 f. 
200 „ —  „ 

10 „ —  „ 
200 „ —  „ 

79 
124

24
45

Összesen : 1695 P. 49 f.
Maradvány 1332 P. 40 f. amely összeg éthozatott az 1935—36 év 

bevetek rovatba. Jelentem, hogy egyesületünknek 152 tagja van. A tagdí- 
!a, c.s.a „ nagy°n kevés kivétellel — a kartársak pontosan fizetik. Hátra
lékban levő néhány kartárs fennálló tartozását szintén törleszti

. Sajnálattal kell jelentenem, hogy Molnár Béla kartársunk többszöri 
felkeresre sem válaszolt. Tagdíjhátraléka 1931. január 1.-től a mai napig 58 P. 
Ez ügyben majd tisztelettel kérem a Közgyűlés határozatát.

jelentem, hogy a pénztár ez idő szerint való bevétele 1963 P. 61 f.
___________ a kiadás 465 „ 70 „

A készpénz tehát 1497 P. 91 f.
oof Jelentem> hogy a S z í - ístván alaP vagyona összesen 266 P. 
88f. Amely összegből 265 P. 88 f. a Pesti Hazai Takarék pénztárnak 34595 
szaTlh[ zárolt betetjekent kezeltetik, 1 P. pedig a Postatakarék pénztárban 
a 29b/b. számú csekszamlán van.

Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy jelentésemet szíveskedjék tudo
másul venni.

193b 36 évi koltsegvetes-előirányzat 1935. X. 5-én. Gáldy Andor 
pénztáros, lisztéit Közgyűlés! Tanáregyesületünknek 1935—36. évi költ- 
s.egvetes előirányzatát a következőkben ismer tetem •

Tagdíjakból 152 tag után á 12 P....................................1S24 P
Kamatjövedelemből............................................  ' 10 "
Egyes személy előfizetési díjából. . . . . . . .  8
Intézetek hozzájárulásaiból..............................................400

Összesen : 2242 P.
Kiadás.

Az egyesületi szaklap nyomdai költsége.................... 1600 P
Szerkesztői tiszteletdíj...................................................  200
Magyar Szaklapok Orsz. Egy. tagságidíja, . . . .  ^10
Hírek a vakok világából c. közlöny előf. díja. . . 20 „
Postaköltségekre.............................................. 112 ”
Különféle címeken történő kiadások.............................  300 ”

Összesen : 2242 P.
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Bevétel előirányzat: 2242 P. 
Kiadás______________ 2242 „
Maradvány: 0000 P.

Számvizsgálóbizottsági jelentés 1935. X. 5-én. Pirovits Jenő, Zsenaty 
Dezső. Tisztelt Közgyűlés! Az egyesület pénztárát f. é szeptember ho 19-en 
megvizsgáltuk s jelentésünket az alábbiakban tesszük meg.

Bevétel volt 1934. julius 1.— 1935 junius 30-ig. . 3027 P. 89 f.
Kiadás volt ugyanezen idő alatt........................  1659 „ 49 „___

Egyenleg mint maradvány 1332 P. 40 f.
Ez az összeg áthozatott 1935—36. évre és a vizs

gálat napjáig befolyt tagdíjakkal együtt jelen
leg a pénztár állománya..........................•

Kiadás 1935. junius 1. a vizsgálat napjáig. ■
A pénztár kézpénz vagyona

Ebből az összegből a Pesti Hazai Takarék- 
pénztár 34922. számú betétkönyvén van. .

A Postatakarékpénztárban a 29576 számú
csekszámlán van elhelyezve..........................

A kézipénztárban...................... ...............................
Összesen :

1698 P. 61 f. 
443 „ 46 „

1255 P. 15 f.

582 P. 21 f.

643 „ 48 f. 
29 „ 46

1255 P. 15 f.
A Jubileumi Szt. István alap vagyona 266 P. 88 f. amely összegből 

265 P. 88 f. a Pesti Hazai Takarékpénztár 34595. számú betétkönyvén van 
elhelyezve, 1 P. pedig a Posta Takarékpénztár 19576. számú csekszámláján 
találtatott.

A vizsgálat alapján tisztelettel javasoljuk, hogy a Közgyűlés a tel- 
mentvényt adja meg.

Az 1935. október 5-én Vácott megtartott XXXII. r. évi közgyűlés által 
megválasztott örökös tiszteletbeli elnökök, tisztikar és választmányi tagok 
névsora: '

Örökös tiszteletbeli elnökök: Herodek Károly, Klug Péter, Nagy Peter
Egyesületi elnök: Völker József.
Egyesületi társelnök: Schannen Péter.
Alelnökök: Vattyai Ferenc, Berinza István.
Titkár: Ujvárosy József.
Jegyző : Jónás László.
Pénztáros: Gáldy Andor.
Ellenőr : Magyar László.
Számvizsgáló bizottság: Pirovits Jenő, Zsenaty Dezső.
Választmányi tagok : Simon József, Istenes Károly, Puha László, dr. 

Bérezi Gusztáv, Szép József,. Záborszky Árpád, Wayán Ferenc, Leopold 
Rezső, Milassin Gyula, Tóth Árpád, Lett József, Hámory Aladár, Kanizsai 
Dezső, Vida Lajos, Vollmann János, dr. Tóth Zoltán, Schreiner Ferenc, 
Sándor Lajos, Schnitzl Gusztáv, Cseresnyés Ferenc. Póttagok: Rédiger 
Károly, Krupa Pál. Góts Ottó.

Szerkesztőbizottság; Herodek Károly, Klug Péter, Schannen Péter 
Szentgyörgyi Gusztáv, Ujvárosy József, Vollmann János. Völker József.
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A Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési Segélyegyesüleíe
. évi szeptember hó 23-án, Budapesten választmányi ülést, majd 

Október ho 5-en Vácott közgyűlést tartott.
, ^ f r ny- orsz- szakfelügyelő, elnök megnyitójában mély 

megilleíodessel es kegyelettel emlékezett meg a f. évben elhunyt 
négy tagtársról névszerint: Deschensky Ferenc, a siketnémák kapos
vári intézetének igazgatója, Radnóti György, ugyancsak a kaposvári 
intézet tanara, KLeitsch János, az ifjú vakok szegedi intézetének 
ígazgato-tanara es Dr. Gurszky Ernő főorvos, a  Gyógyped. Tanár
képző rőiskola előadó tanára, a bpesti gyógyped. nevelőintézet 
tanara, majd szakorvosa — elhalálozásáról

Gótsch Ottó titkári jelentésében rámutatott arra, hogy mind a 
négy elhunyt kartársunk még aktiv volt, s olyan korban szólította 
f i  oket a munka műhelyéből a  könyörtelen halál, amikor a természet 
törvényei szerint munkabírásuk teljességében még javában folytatniok 
kellett volna nemes hivatásukat. Ez a tény is csak amellett bizonvit, 

ogy Segelyegyesülelünk, különösen ilyen esetekben mily áldásosán 
tölti be hivatását, mert olyan helyre juttat el kellő időben anyagi 
segítséget, ahol a  katasztrófa váratlan bekövetkezése miatt hirtelen 
nagyobo összeget előteremteni nem is lehet.

Felvételüket kérték: Sófalvi Róza  és Tapodi Ernő a siket- 
nemak szegedi intézetéhez szolgálattételre beosztott nevelő-tanárok 
f klket a kozgyűlés egyhangúlag a Segélyegyesület tagjai sorába

Bei inza István pénztáros terjesztette elő azután jelentését 
amely szerint Segélyegyesületünk az 1935. július 11-én elhunyt 
Meitsch János  tagtarsunk özvegye részére 730 P-t, az 1935. szep- 
tember 18-án elhugyt Dr. Gurszky Ernő özvegye részére pedig 720 
pengőt fizetett ki. Jelenti továbbá, hogy Segélyegyesületünknek "fenn
állásét óta összesen / halottja volt és segélyképpen közel 5000 ötezer) 
pengőt fizettünk ki.

A Pénztár jelenlegi (okt. 5.) állapota: bevétel =  4957'65 P 
kiadas -  2972 43 P„ készpénz, mint egyenleg 1985 22 P.

Végül a közgyűlés egyhangúlag az eddigi tisztikart választotta 
meg. Eszerint elnök: Klug Péter, társelnök: Schannen Péter titkár - 
Gots Ottó, pénztáros : Berinza István, ellenőr: Zsenaty Dezső. 
Valasztmanyi tagok : Ehling Jakab, Istenes Károly, Kanizsai Dezső 
Cseresnyés Ferenc Puha László, Dr. Tóth Zoltán, Schnitzl Gusztáv, 
Szabó Karoly, Vollmann János. Póttagok: Gáldy Andor, Szomor 
Endre. Számvizsgáló bizottság : Dr. Baranyai Géza, Ujvárosy József, 
Rediger Karoly, Póttag : Sándor Lajos. (Q0 )
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Hírek a vakok intézeteiből: A vakok József Nádor kir. orsz. 
intézetében f. évi szeptember hó 9-én vette kezdetét a tanítás. Az 
ünnepélyes Veni Sande meghallgatása, a házirend, valamint a fe
gyelmi szabályok felolvasása után vonultak be a tanulók az egyes 
Tantermekbe. A növendékek létszáma ez évben 217. Ugyanezen a 
napon nyíltak meg a többi vakok intézetei is Budapesten és a vi
déken. -- Ugyanitt, Bpesten, megalakult az ifjúsági önképzőkör is, amely 
tanári vezetés alatt hetenkint tartja szivet-lelket nemesítő üléseit, ~ ok
tóber hó 6-án pedig kegyeletes gyászünnep keretében emlékezett 
meg aradi vértanúinkról.

A siketnémák váci kir. orsz. intézete növendékeinek létszáma 
175, a siketnéma leányok váci foglalkoztató intézetének pedig 27 a 
növendéke az 1935/1936. tanévben.

Építkezés a kecskeméti siketnéma intézetben. Egy régóta 
aktuális fejlesztési szándék vált valóra kecskeméti intézetünkben. 
A felügyelőbizottság és az igazgató munkája erédményeképpen az 
új építkezéssel a tantermek hiánya megszűnt, a tornaterem kibővült 
s ezzel az intézet épülete igen tekintélyes értékkel nagyobbodott, a- 
mihez a felügyelőbizottság anyagi erején kívül a város vezetősége 
s egy jótékony alapítvány hozadéka juttatta az intézetet. Felette ör
vendünk ennek az intézetnek régvárt gyarapodásán.

A soproni intézetbe az idén 105 növendék és 3 tanoncsorban 
levő fiú nyert felvételt. A mindinkább súlyosodó gazdasági helyzet 
nagy megterhelést ró az intézetre és a szülőkre egyaránt.

Ifj, Vöröskereszt egylet alakul meg próbaképpen a soproni inté
zetben. Vezetője László Géza tanár lesz.

A tanulmányi felügyelő ünneplése. A siketnémák budapesti 
áll. intézetének tanári testületé abból az alkalomból,,,hogy igazgató
ját, Istenes Károlyt a vall. és közokt. miniszter úr Önagyméltósága 
a siketnéma-intézetek tanulmányi felügyeletével bízta meg, tisztele
tére okt. hó 19-én este szűkebbkörű társas vacsorát rendezett. A 
vacsorán, melyen a tanári testület tagjai teljes számmal vettek részt, 
többen családtagjaikkal, -  Ehling Jakab  üdvözölte Istenes Károlyt.

A soproni cserkészcsapat Végh Ferenc soproni tanár vezeté
se alatt szept. 28-29-én egy és fél napi táborozáson volt Brennberg 
bányán és környékén.
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G ondolatok a
V a k o k a t G yám olító O rsz. E g y esü le t
f. évi d ecem b er hó 3 -á n  ta r to t t  gyűléséhez.
K o n r á d  G y ö rg y .

A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület keretében f. évi decem
ber hó 2-én értekezlet tartatott, melyre a V akok Józse f Nádor Kir. 
Orsz. Intézete tanárai is meghívattak. Az értekezleten igen sok ér
tékes gondolat vetődött íel a vakok gyámolításával, foglalkoztatásá
val, nevelésével és oktatásával kapcsolatban. Az előadások anyaga 
azonban oly bő volt és az oktatás és a nevelés kérdéseiről oly fon
tos javaslatok hangzottak el, hogy ezek fölött egyszeri hallás után 
dönteni nem lehet. E kérdések helyes és megnyugtató megoldása 
a dolgokban való elmélyedést és beható, alaposabb vitát igényel. 
Ha a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület a jelenlegi oktatási kere
teket nem tartja elégségesnek arra, hogy a vakok ipari és kereske
delmi téren is jobban boldogulni tudjanak, úgy a megoldás nem 
a ’̂ .k°.gy költségek szaporításával új iskolatípusok szereztessenek, 
különösen akkor, amikor a nehéz gazdasági viszonyok miatt, a lai
kus közvéleményben egy antihumanisztikus felfogás kezd úrrá válni, 

hanem az, hogy a meglévő intézetek tantervei és szervezetei e 
célnak megfelelően módosíttassanak. A Vakok József Nádor Kir. 
Orsz- Intézete tanári kara e kérdések fontosságát már korábban 
felismerte és a tanterv-revizióval kapcsolatban legnagyobbrészt e 
feladatot meg is oldotta és csak a rajtunk kívül álló okokon múlott, 
hogy ez a módosítás még nem lépett életbe. Eddig az oktatás és 
nevelés kérdésének megoldása az intézetek feladata volt, míg a 
Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesülete feladata, ami címében is benn- 
foglaltatik — a gyámolítás és foglalkoztatás, s az oktatás kérdése 
csak annyiban, hogy a felnőtt, intézetbe nem járt, írni és olvasni 
nem tudó vakokat az erre a célra felállított osztályokban írni, ol
vasni megtanítsa és a legegyszerűbb ismeretekben részesítse. Sze
rintem a kérdés helyes megoldása az, hogy a gyámolítási és foglal
koztatási ágat összhangba hozzuk a nevelési és oktatási ággal. E 
kérdésekkel kapcsolatban szóvá kell tennem még azt a sajnálatos 
tényt is, hogy a társadalomban egy antihumanisztikus gondolkodás 
kezd lábrakapni, mely ellen nekünk állást kell foglalnunk, mert ez 
nemcsak a jogállam fogalmával, hanem a keresztény világszemlé
lettel is ellentétben áll. A mi intézeteink egész más elbírálás alá 
esnek, mint az épérzékűek iskolái, mert a mi intézeteink huma
nisztikus intézetek és nem közpénzekből, hanem a magánosok és 
a közületek által, a vakok oktatására, nevelésére és gyámolítására 
adott adományokból és alapítványokból állíttattak fel és tartatnak 
fenn. Az államot szerződésileg csak az oktatás költségei terhelik. 
Intézetünk alapítványainak kezelését pl. az állam vette át s ennek
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fejében szerződésileg kötelezte magát nemcsak a vak növendékek 
oktatására és nevelésére, hanem vagyontalanság esetében, az ok
tatás ideje alatti ellátására is. Intézeteink és az állam között tehát 
nemcsak humanisztikus és oktatási, hanem anyagi és jogi kapcso
lat áll fenn. Mi nem tehetjük magunkévá azt a kizárólagosan materi
alista és ferde felfogást, mely az egyént csak eszköznek tekinti a 
gazdálkodás szempontjából és megfeledkezik annak lelkiségéről és 
szellemiségéről. Mi, nem vállalhatjuk azt a felfogást, hogy az em- 
b°r a gazdálkodásért van és csak gazdasági értéket képvisel, mert 
akkor az emberi értéket háziállataink gazdasági értékével hoznánk 
egyvonalba. A kultúra az emberért van és az emberért teremtette 
meg a gazdálkodást és az a feladata, hogy az embert kiemelje 
a primitiv állati sorból, emberhez méltó megélhetést biztosítson szá
mára és közelebb vigye Alkotójához (*.

f  K le its c h  Já n o s .
1876-1935.
ír ta  : E c k  Péter.

Megdöbbentő gyászhír jutott el hozzánk és hasított be idei 
nyári vakációnkba; kidőlt sorainkból egy azok közül, akik a vakok 
oktatásügye pályáján mélyreszántó munkát végeztek és itthagyta a 
küzdőteret őszinte fájdalmára szerető pályatársainak és nagy vesz
teségére annak az ügynek, amelyet oly odaadó hűséggel szolgált. 
Kleitsch János elment a mi szűkebb körünkből, a hamar végző 
haláltól elragadva egészen váratlanul s örökre megszakítván azokat 
a kapcsolatokat, amelyek a mi szorosan vett vakügyi pályánkhoz 
láncolták.

Hozzánk tartozott Kleitsch János, nekünk oszlopos társunk volt, 
Testestől-lelkestől a mienk, a mi ügyünk osztályrészese. Fájó szo
morúsággal kísérjük megváltozhatatlan távozását s könnyező sze
mekkel nézzük útját, amelyet a mi göröngyeinken végigküzdött, hogy 
előbbrevigye, termővé tegye mindazokat a feladatokat, amelyek a

*) Amikor Hibkel-nek az értekezlet lefolyásáról szóló tudósítását, valamint Kon
yád Gy-nek arra vonatkozó rövid megjegyzéseit szószerint leközöljük, jelezzük, hogy 
úgy a látó és a vak szakemberek, mint a már szabad életpályán élő vakjaink közül 
is° igen sokan hozzá akarnak szólni a kétségtelenül életbevágóan fontos kérdések
hez. Az idő rövidsége miatt ez most lehetetlen, de mindenkit előre biztosítunk, 
hogy lapunk legközelebbi számaiban módot és alkalmat fogunk nyújtani mind
azoknak, akik a fenti kérdésekhez hozzászólni akarnak. Tesszük azt abban a re
ményben, hogy a meginduló eszmecsere eredménye vak embertársaink szebb jövő
jét fogja eredményezni. (Szerk.)
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vakok javát szolgálják. Kiváló pedagógiai érzékét, fáradhatatlanságát, 
soha nem csüggedő lelkesedését, egy emberöltő egész munkásságát 
és abban nemes szivét-lelkét áldozta a vakoknak s hagyta vissza 
örökemlékű örökségül nekünk küzdőtársaknak és annak a sok-sok 
vak embertársainknak, akik tanításainak, neveléseinek áldásaiban 
részesültek.

Akkor került fiatalon ez ügyhöz, amikor a vakok József nádor 
kir. orsz. intézete kebelében új eszmeáramlatok bontakoztak ki és 
lázas munKa folyt a vakok oktatás-nevelés ügyének határozottabb 
irányvonalba való átszervezése érdekében. Beállt ő is a küzdőtérre 
és versenyre kelve munkálkodott mindazoknak az eszméknek és 
gondolatoknak a megvalósításán, amelyek ezt az ügyet a vajúdás
ból magas íveléssel a külföld modern szintjére emelték. Tettes része- 
se v.0 .̂ vakok ügye reneszánsz korának, amely új törekvésekkel, 
új célkitűzésekkel a vakok életsorsát jobb irányba terelték s tollal 
és szóval lelkes harcosa lett e haladó megújhodásnak. Igen értékes 
közremunkálkodásának eredményei nem maradtak nyom nélkül, 
pályatársainak szeretetétől és megbecsülésétől kísérve azt a kitünte
tő megbízatást nyerte, hogy a siketnéma vakok oktatás-nevelésének 
kérdéseivel közelebbről foglalkozzék és Kleitsch János volt az első, 
aki ez oktatás-nevelési módot a gyakorlatban bevezette és éveken 
át sikeresen megoldotta. Ugyancsak Kleitsch János honosította meg 
először az eszperantó-nyelvet a vakoknál, akiket e nyelv ismeretére 
oktatott és Braille-rendszerben eszperantó-szótárt is állított össze.

A vakok magyarországi ügyének általános fejlődése folytán e- 
közben szüségessé vált a vakok eperjesi intézetének olyirányú ki
fejlesztése, amely az elméletet és gyakorlatot, az oktatás-nevelést 
és ipari kiképzést összefoglaltabb módon szoros párhuzamban meg
valósítsa. Reá háramlott a nem könnyű feladat, hogy itt úttörő mun
kát fejtsen ki, s mint ez intézet igazgató-tanára, ennek példásan 
meg is felelt. Sajnos a világháború és az ezután következő meg
szállás félbeszakították az eperjesi intézetnél hívatott önfeláldozó te
vékenységét és menekülése után a vakok szegedi intézetében ka
pott újabb működési területet pedagógiai elhivatottságának folyta
tására.

Kleitsch János a vakok szegedi intézeténél az utolsó évtizeden 
át tanított, oktatott és nevelt, nemcsak lelkiismeretesen, hanem oda
adó szeretettel és fiatalos lelkesedéssel mindig készen arra, hogy 
széles látkörű tudásával, igazi rátermettségével, áldásosán befolyá
solja a vakok művelődését, szellemi és lelki javainak előbbrevite- 
lét. Kleitsch János ízig-vérig pedagógus volt és szerette a vakokat. 
Ezért munkája sohasem volt kényszeredett, hanem meggyőződéses 
lelki folyamat, amely sohasem tért el a természetességtől. Növendé
keinek teljesen átadta magát és bár legtöbbször haladottabb korú- 
akkal kellett foglalkoznia, mesteri módon értett hozzá, hogy ott is 
megfelelő eredményt érjen el, ahol az sokszor lehetetlennek látszott.

Kleitsch János a vakok oktatás-nevelés ügyének fanatikusa 
volt; tanításain mindig friss, haladóirányú lendületes szellem ömlött
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el és abban nem állította meg semmi gátló akadály, vagy nehézség, 
azok elhárításánál utánozhatatlan szakértelemmel bírt. De tudta nö
vendékeit is fanatizálni, azért tanításai maradandó értékű eredmény
nyel jártak. Tudott folytonos érdeklődést ébreszteni és fenntartani 
növendékei között, bármit is tanított, így pedagógiai hatásainak gaz
dag tárházával tudott a növendékek lelki világába beférkőzni s ily- 
képen tudott rossz növendékből jót kiformálni. Szigorú oktató volt, 
de mindig atyai indulatokkal telítve és ezért növendékei bensősége
sen szerették.

Elment sorainkból a szerető jó barát, a hűséges pályatárs, — 
fájó szívvel viseljük korai távozását. Emléke maradjon áldott nekünk, 
akik őt meleg szívvel szerettük és áldott az ügynek, amelyet utolsó 
leheletéig szívvel-lélekkel szolgált.

'Vegyes.

K in ev ezéseit.
I. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesz

tésére Istenes Károly budapesti állami siketnéma-intézeti igazgatót 
és Puha László  címzetes igazgatót, budapesti állami siketnéma in
tézeti rendes tanárt a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt, Buda
pesten, 1935. évi junius hó 28. napján Horthy s. k. Dr. Hóman Bá- 
lint- s. k.

II. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előter
jesztésére Schreiner Ferenc, a budapesti vakok intézetéhez és Sturm 
József, az egri siketnéma-intézethez beosztott állami gyógypedagógi
ai intézeti rendes tanároknak a gyógypedagógiai intézeti igazgatói 
címet adományozom. Kelt, Budapesten, 1935. évi junius hó 28. nap
ján. Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k.

III. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Beré- 
nyi Üveges Sándor váci sikelnéma-intézeti, és Bartal Sándor kisúj
szállási gyógypedagógiai intézeti helyettes tanárt, Metzner Anna és 
Grabler Matild okleveles gyógypedagógiai intézeti tanárokat, a gyu
lai gyógypedagógiai intézethez beosztott állami kisegítő iskolai helyet
tes tanítókat, állami gyógypedagógiai intézeti rendes tanárokká kine
vezte.

Megerősítés. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Vollmann János, a budapesti Vakok József Nádor Kir. Orsz. Inté
zete ideiglenesen megbízott igazgatóját, igazgatói megbízatásában 
megerősítette. (Bp. Közlöny, 1935, nov. 10.)
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Elismerés. A m. kir. belügyminiszter K ádas György kisújszál
lási gyógypedagógiai intézeti igazgatónak 25. szolgálati évfordulója 
alkalmából az áll. gyermekvédelem érdekében kifejtett eredményes 
munkásságáért elismerését és köszönetét fejezte ki. (Budapesti Köz
löny. 1935, november 24.)

Dr. Sípos Sándor miniszteri fogalmazót, aki ügyosztályunkban 
ügyeinknek előadója lett, tisztelettel köszöntjük s őszintén kívánjuk, 
hogy oktatásügyünket megismerve, legyen annak s munkásai minden 
érdekének igazságos, de melegszívű barátja. Ezzel hálánkat és tisz
teletünket fogja kiérdemelni.

Dr Emődy István fogalmazó új ügybeosztást kapott. Az egye
temi ügyosztályhoz került, ahol kísérje, ügyünk érdekében tett mun
kásságáért, hálás elismerésünk és tiszteletünk.

Dr. Tóth István államtitkár nyugalomba vonult. Ez a kijelentő 
mondat arra a hatalmas egyéniségre vonatkozik, aki 35 évig szol
gálta a hazai közoktatásügyet s lett közszolgálatával a magyar köz
nevelés és kultúrpolitika tényezőjévé, országos mértéken túlnőtt 
irányítójává. Mert Tóth István dr. amikor Náray-Szabó Sándor jobb
kezévé avattatott s mint miniszteri fogalmazó hatalmas koncepciói 
megalapozásában segítőtársa lett, családi örökségül kapott ember- 
szeretete minden melegével a hazai gyógyítva-nevelés országossá 
nőtt kérdései felé húzódott, hogy amit az orvos-apa ráörökített, 
oktatásügyünknek tegye értékeivé. Nem lehet azon csodálkozni, hogy 
Tóth István leikéhez miért jutott oly közel gyógyítva nevelésünk. 
Az orvos-apa és Náray Szabó Sándor dr. közvetlen hatásai szőtték 
azt a selymes kendőt, amit Tóth István dr. államtitkár megbecsülő 
figyelemmel és szeretettel borított rá intézményeink és tanártársaink 
minden ügyére. Mindenikünket személyszerint ismerte és ismeri ma 
is ; hisszük, hogy mint szaktanácsunk kinevezett h. elnöke a fiatal
ságunkat, ifjú tanártársainkat is névszerint megismeri. Legalább 
lészen az ő személye ismét az, aki az újabb generációt belekap
csolja a boldog múlt érzésközösségébe s a pálya végéhez közeledők 
megbecsültetéséhez ő maga adja oda férfiasán tiszta lelkét korona
tanúnak. Mert erre a jelennek — úgylátszik — szüksége van, hogy 
a nyugodt jövő felé tekinthessünk. Dr. Tóth István szaktanácsi elnök
ségével az idő visszatért, a körív egybeért. S mi, a gyógypedagógia 
minden munkása tisztelettel köszöntjük Tóth István dr.-ban a félénk- 
hajló emberbarátot, a minket teljesen ismerő státusférfiút. Szeretettel 
kérjük egyben, hogy értékes, közszolgálatának minden emlékével 
vigyen, „vezessen mindnyájunkat s ügyünket tovább és tovább, 
ahogy 0  álmodta s amiből annyit és annyit szolgálata során már 
megvalósított. (nj.)

Kinevezés a Katolikus Tanügyi Tanácsba. A hercegprímás úr 
Oeminentiája Istenes Károly igazgatót, orsz, tanulmányi felügyelőt a 
Katolikus Tanügyi Tanács VI., szakiskolai osztályának, tanácsosává 
nevezte ki.

T Gurszky Ernő dr. A budapesti gyógypedagógiai áll. inté
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zet igazgatósága és tanári testületé, valamint a Gyógypedagógiai 
Tanárképző tanári kara szomorjan adta tudtál, a tanév elején, hogy 
Gurszky Ernő d r ., mindkét intézménynek értékes tagja, az előbbi
nek tanára majd orvosa, az utóbbinak előadó tanára, szeptember 
18-án váratlanul elhalálozott. Mindössze 44 éves volt s az orvosi 
hivatásnak lett áldozata értékes közszolgálatának 25. évében. Szep
tember 21-én temették el nagy részvét mellett Budapesten a farkas
réti temetőbe, amikor kartárs és tanítvány, barát és páciens mind 
őszinte könnyeket hullattak azért, akitől még az oktatásügy sok oda
adó munkát várt, s akivel jó, hű, odaadó barát szállott igen korán 
a sirba. Őszinte részvét vette körül az intézményeket, amelyek ha
lálával a legtöbbet vesztettek, de még inkább a családot, amelyet 
a legnagyobb csapás ért a kegyetlen kaszás suhintása nyomán. Az 
oktatásügynek minden tagja megrendülve fogadta a gyászt, nagy 
fájdalommal annak elköltözését, akinek emléke mindenkor tiszta lesz. 
Legyen áldott drága emléke !

Előlépés. Biró Sándorné és Győrffy Pál, a siketnémák váci 
kir. orsz. intézete h. tanárai a h. kis. iskolai tan. - i fizetéssel alkal
maztattak f. év. julius, ill. november 1-től.

Bérezi dr., az Oktatófilm pedagógiai szakértő bizottságának tagja. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az iskolai filmoktatás ellátá
sára a minisztérium kebelében létesített Oktatófilm Kirendeltség pedagógiai 
szakértő bizottságának tagjává az 1936/1937. tanév végéig terjedő időre 
Bárczi Gusztáv dr. iskolaorvost nevezte ki.

Válaszok a közgyűlésből elküldött üdvözlő táviratokra. I. Igen 
tisztelt Elnök Ur ! A Vácon tartott tanáregyesületi közgyűlés alkalmából kül
dött üdvözlet igen jól esett. Arra kérem, szíveskedjék a tanáregyesület tag
jainak is őszinte köszönetemet tolmácsolni. — Biztosíthatom az Elnök urat, 
hogy a gyógypedagógiai tanárság munkáját mindenkor sokra értékelvén, 
törekedni fogok tőlem telhetőleg a tanárság ügyét lehetőleg előbbre vinni. 
Igaz köszönetem megújítása mellett szívélyesen üdvözli: Bernáth Géza s. k. 
miniszteri tanácsos.

II. Igen tisztelt Elnök Ur ! A Vácon tartott tanáregyesületi közgyűlés
ről küldött szives üdvözletüket szívből köszönöm. Tisztelettel kérem, hogy 
őszinte köszönetemet a tanáregyesület tagjainak is tolmácsolni szíveskedjék. 
—  Értékes munkásságuk iránt érzett nagyrabecsüléssel vagyok igaz híve: 
Dr. Damjanovich Lajos  s. k. miniszteri osztálytanácsos.

A vakok társasköre október hó 27-én tartotta meg szokásos évi 
közgyűlését, amikor is a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület elnöksége úgy 
a tagokat, mint azok hozzátartozóit vendégül látta az egyesület székházában.

Németországban évek hosszú során át folytatott kísérletezések után 
végre jól használható — tapintással leolvasható — hőmérők és barométerek 
kerültek forgalomba! Áruk körülbelül 12, illetve 42 pengő! — Úgy tudjuk, 
hogy B . . . .  y nálunk is készített már évekkel ezelőtt teljesen megfelelő 
hőmérőket vakok számára, s csak a feltaláló ismert szerénysége, valamint 
az anyagiakban való hiány akadálya annak, hogy ez a magyar találmány 
forgalomba kerüljön!

Házasság. Vas Gizellát, Vas János soproni tanár leányát
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szeptember 3-án vezette oltárhoz Palotay István, kir. s. erdőmérnök. 
Az esketési szertartást Dr. Bürchner László  soproni prépostkanonok 
végezte.

Házasság. Horváth Vera, a soproni int. testnevelő tanárnője 
szeptember 10-én esküdött örök hűséget Dr. Szántó Antal nagy
cenki körorvosnak. Az új párt Mentes Mihály győri theológiai tanár 
adta össze.

Gyászhír. W ayán Ferenc soproni kartársunkat gyors egymásután
ban két gyász érte. Apósa, Steltzer Gyula mértékügyi főfelügyelő 
f. évi júl. 18-án meghalt Pozsonyban, ahol öröknyugalomra helyezték. 
Szeptemberben pedig sógora halt el Bécsben.

Bartalos Sándor nyugalomban. Bartalos Sándort, a siketné
mák váci kir. orsz. intézetének tanárát, a kultuszminiszter úr, hadié
veinek beszámitásával, teljes szolgálati idővel saját kérelmére nyu
galomba helyezte. Az érdemes tanártól, a kedves kartárstól, jó ba
ráttól, önzetlen bajtárstól fájdalommal veszünk búcsút, mert sorain
kat, a távozásával megritkultnak, meggyengültnek érezzük. A fájda
lom érzetét csupán az enyhíti, hogy nem vesztettük el őt, a nyuga
lomban is megmarad annak aki volt, mindnyájunk jó barátjának, 
akire számithatunk ezután is, aki a nyugalomban köztünk lesz, s 
aki — ismervén őt, bízvást mondhatjuk, — serénykedik tovább, a. 
nyugalomban is. Debrecen, Pozsony, Vác, ezek a működésének fő
állomásai. Mindenütt jó emléket hagyott, hátra. Mindenütt a szorga
lomnak, az odaadó munkának volt mintaképe, mindenütt mindenki 
szerette, növendék, kartárs egyaránt, de feljebbvalói sem kevésbbé. 
Mindenki számíthatott reá, munkában, segítségben az elsők között 
volt s ezért mindnyájunk elismerésére reászolgált. Vácon hosszú 
ideig mint igazgató-helyettes is megállotta helyét, a felettes ható
ságnak is buzgó, hűséges őrszeme volt. Néhány tankönypótló-jegy- 
zet megírásával a szakirodalomban is megörökitette nevét, a váci 
tanári testület bírja Ígéretét, hogy ezeknek kiadásánál továbbra is 
segítségére lesz. Az egyesületünknek mindenkor hűséges katonája 
volt szintén, de mint valóságos katona, a harcmezőn is a magyar 
hazának volt hűséges fia. Ott is megtette a magáét s megszenvedett, 
meg még az orosz hadifogságban is. Ezért is tisztelettel tisztelgünk 
nyugalomba vonulásékor, de búcsút nem veszünk tőle. Reméljük ő 
is így kívánja. Neki is így esik jól, hogy továbbra a magunkénak 
valljuk. A nyugalomban is „aktív“ barátja marad az oktatásügynek, 
az egyesületnek, amelyért nem szűnik meg továbbra is dolgozni, 
nem szűnik meg áldozni. Legyen ez az időszak minél hosszabb mi
attunk is, de az ő örömére is ! i. v.

Vitéz Simon Elemér-t Sopron vm. és Sopron sz. kir. város 13 éven 
át volt népszerű, kedvelt főispánját, a siketnémák intézetének és minden 
nemes ügynek lelkes barátját a város törvényhatósági bizottsága f. évi 
szept. 24-én megtartott közgyűlésében Völker József igazgató, bizottsági tag 
indítványára Sopron díszpolgárává választotta meg.

A magyar gyorsírók orsz. egyesülete lehetővé tette, hogy versenyein 
— egyenlő feltételek mellett — vakok is résztvehessenek !



Vegyes. 205

Szakelőadás. Schulmann A dolf igazgató : „A hangos beszéd 
mint a gyermek lelki fejlődésének tényezője“ címen a Magyar Phone- 
iikai Társaság Vili. tudományos ülésén (Budapesten, 1935. okt. 25-én) 
előadást tartott. Az előadó szerint:

A helyes és jó magyar beszédre való nevelés nagy és mély 
hatást gyakorol a gyermek, illetve az egyén szellemi, értelmi, érzelmi 
és erkölcsi életére, nemzetnevelő feladata ezért kiválóan fontos. 
A beszéd tehát több, mint elemi képesség, mert fölöttébb fontos 
tényezőként vesz részt az összegyéniség értékeinek felépítésében.

Tudott dolog, hogy a tanítóképzők és a tanárképzők tanulmányi 
rendjében a beszéd egészségtana, a jó beszélésre való nevelés tana 
és a beszédhibák kór- és gyógytana — természetesen az ott meg
felelő keretben — máig sem szerepel. Pedig gyermeket, ifjat tanítanak 
és nevelnek az iskolában, akinek legértékesebb képessége a beszéde, 
amelynek nevelői szempontból való nagy értéke elvitathatatlan s ez 
a képesség még nem részesül a megfelelő gondozásban.

Előadó javaslatára a Magyar Phonetikai Társaság felkéri a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, hogy : 1.) a beszéd egészség
es neveléstanát, továbbá a hibás beszéd kór- és gyógytanát a meg
felelő keretekben vegye fel a tanító- és tanárképzés tanulmányi rend
jébe ; 2.) gondoskodjék a megfelelő szakkönyvek megírásáról; 3.) 
kívánja meg, hogy elsősorban magának a tanítónak és a tanárnak 
a beszédmódja mindenkoron példakép legyen anyanyelvűnk maga
sabb értelemben vett használatában és 4.) népművelési és egyéb 
tanfolyamokon ismertettessenek meg a magyar nyelv szépségei, 
különös tekintettel a beszédmód szellemet és erkölcsöt nevelő 
hatására.

Az előadáshoz hozzászólt Istenes Károly orsz. tanulmányi fel
ügyelő, igazgató, aki Sarbó professzornak ezirányú kezdeményező 
munkáját ismertette, továbbá Sarbó Artur dr. egyetemi tanár és Némái 
Józse f dr. egyet. m. tanár.

A Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek Országos Elnök
sége fennállása óta állandóan céltudatosan munkálkodik azon, hogy a 
vakok összessége és kiváltképpen a künnélő családos vakok helyzetén a 
lehetőséghez képest könnyítsen. Ez év első felében tartott országos értekezlet 
a  vakok megélhetését elősegítő, valamint fenntartási kiadásaiknak csökken
tésére vonatkozó terveket vetett fel. A vezetőség a felvetett tervek életre- 
keltése érdekében eljárt az illetékeseknél és ma már konkrét eredményeket 
mutat fel.

Az Országos Elnök eljárásának első' eredménye az, hogy a miniszter- 
elnök úr őnagyméltósága rendeleti úton intézkedett a minisztériumoknál és 
ezek alá tartozó különböző hatóságoknál, miszerint ezek a vakokat hivatalos 
ügyeikben soronkívül fogadják s így megkíméljék őket a hosszú várako
zástól, a kísérőnek járó költségtöbblettől.

A Budapest Székesfővárosi Közlekedési RT.-hoz intézett azon kérelem, 
hogy a főváros vakjai külföldi példára kedvezményes vagy ingyenes villamos- 
vasúti utazásban részesíttesenek, még nem járt teljes eredménnyel. De Ígé
retet kapott az Országos Elnökség arra, hogy a jövő év elején a kedvez
ményes jegymennyiséget felemelik, a díjakat pedig mérsékelni fogják.



206 Vegyes.

A künnélő vakok foglalkoztatási lehetőségének gyarapítására ismét 
felmerült a vakoknak a masszőrözésben való kiképzési és alkalmaztatási 
terve. E tárgyban Verebély Tibor professzor úr Öméltósága támogatását 
kérte az elnökség, ki az utóbbi napokban adott válaszában messzemenő 
támogatásáról értesítette az egyesületet. A kérdés nem új, de annak felújí
tása remélhetőleg több vak embernek megélhetést fog biztosítani az országos
hírű orvosprofesszor támogatásával.

A vakok debreceni üdülő telepének céljait szolgáló Szabados Ferenc- 
féle 62 holdas alapítványi birtokot október hó 1-én vették át a Vakokat 
Gyámolító Orsz. Egyesület nevében Tóth Zoltán dr. igazgató, Hikkel István 
gondnok és Király Béla, a birtok kezelője.

Az átvétellel megindult Tóth Zoltán dr. igazgató ama üdvös és hiányt- 
pótló tervének kivitele, hogy az intézet dolgozó vakjai, akik nyaranta hozzá
tartozóikhoz pihenni nem mehetnek, a debreceni üdülőtelepen, erdők köze
pette töltsenek pihenésben néhány hetet.

Tóth Zoltán dr. igazgató elgondolása szerint ez az intézmény idővel, 
kellő kibővítéssel, a munkaképtelen és beteges vakok állandó tartózkodó 
helyéül szolgálna, egyben pedig a vakok bizonyos, könnyebb mezőgazda
sági és állattenyésztési munkákban való használhatósága, — mint a teljes 
tétlenségtől való megóvás, — megkísérelhető.

A munkálatok már megindultak, az őszi vetés megtörtént, s jövő 
nyáron az üdülésre szoruló vakok első csoportja megkezdi pihenését.

Borbély Zoltán az Otthon elnöke. A Cházár András Orsz. Siketnéma 
Otthon, amint értesülünk, elnöki székébe néhai Borbély Sándor fiát, Borbély 
Zoltán újságírót ültette.

Életmentő vak. W agner István vak ifjú, aki az elmúlt tanévben 
hagyta el az intézetét mint végzett zenész, a nyár folyamán naponta fürdött 
a Rábában. Egy alkalommal kimentette fuldokló, látó pajtását. Erről a napi 
sajtó megemlékezett, s mi is kérdéssel fordultunk hozzá, mire ő igen jellemző 
választ küldött. Braille-írású levelében részletesen leírta a dolgot s befeje
zésül ezt írta : „Nem tartom olyan nagy dolognak az egészet! Tudok jól 
úszni, hallottam a kiabálást, arrafelé úsztam, megfogtam pajtásomat és 
kiúsztam vele a partra Más is megtette volna.“ Derék ember ez a Wagner ! 
Ügy hisszük, hogy a község jegyzője máris megtette a kellő lépéseket, hogy 
immár a második „életmentő vak“ méltó kitüntetésben részesüljön a leg
magasabb helyről.

Hírek a vakok világából: A londoni állami nyomda elkészítette 
Braille-rendszerben a király ezüst jubileumi beszédeinek és rádiószózatának 
teljes szövegét és azt díjtalanul szétosztotta az angol világirodalom összes 
vakjai között!

A bécsi felnőtt vakok egyesülete szeptember 23-tól október 12-ig 
értékes kiállítást rendezett a vakok munkáinak bemutatására.

Banadics János, a vakok József Nádor int.-nek volt növendéke, jelenleg 
pilisvörösvéri kántor, a rádió magyar nóta pályázatán dicsérő oklevelet 
nyert. A rádió a zeneművészeti főiskolán hangverseny keretében mutatja 
be a nyertes műveket, köztük Banadicsét is. Banadics különben legutóbb 
egy nemzetközi pályázaton háromezer pályázó közt a harmadik helyre 
került és a zsűri bronzéremmel tüntette ki a fiatal művészt.

Miniszteri elismerés. Hóman Bálint dr., m. kir vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter Bartalos Sándor ny. siketnéma-intézeti tanárnak 
hosszú időn át kifejtett eredményes munkásságáért elismerését fejezte
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ki. A miniszteri elismerésről szóló okmányt Szentgyörgyi Gusztáv 
igazgató december 14-én — kedves háziünnepség — kíséretében 
adta át Bartalos Sándornak az intézet dísztermében, mely a növen
dékekkel és a tanári karral, nevelő személyzettel teljesen megtelt. 
Az igazgatón kívül üdvözölték még a nyugalomba vonuló tanárt 
Sommer Gyula ev. lelkész, valamint az intézeti növendékek nevében 
egy Vili. osztályos növendék és a volt növendékei. Bartalos Sándor 
meghatottan köszönte meg az ünnep végén az ünneplést, amelyen 
Istenes Károly igazgató, orsz. tanulmányi felügyelő is megjelent. 
Simon Józse f orsz. szakfelügyelő meleghangú üdvözlő iratban kö
szöntötte Bartalos Sándort.

Halálozás. Gáspár József nyug. m. kir. erdőigazgatósági tisztviselő 
— Gáspár Árpád  kecskeméti kartársunk édesapja — 79 éves korában, 
december hó 7-én elhúnyt Kecskeméten.

Nyugtázás. A váci intézet igazgatósága hálásan nyugtázza Nagy Péter ny. 
igazgató úrnak az int. múzeuma részére adományozott alábbi tárgyakat és iratokat.

1 drb. tollszár. — (Ezzel írta be nevét I. Ferenc József király a kolozsv. int, 
emlékkönyvébe).

Cházár Andrásra vonatkozó iratok.
A kolozsvári „Ellenzék“ egyik száma.
Egy párisi újságszám.
A „Prágai Magyar Hírlap“ egyik száma
3 kötet jegyzőkönyv a kolozsvári sn. int.-töl.
„Handaifabet dér Taubstummen“ c. rajz (üvegezett fakeretben).
„Fiziológikus ábécé“ ,, ... . ,
A siketn. kolozsvári intézetének tanárai és növendékei (tenykep).
Sámuel Heinicke fényképe. , ,
A lipcsei sn. int. 150 éves jubileuma alkalmából készült fényképek.
Németországi sn. intézetek képei.
Emlékalbum Tarilzky F. ig. 30 éves jubileuma idejéből.
Taritzky Anna fél éves korában (fénykép) .
Siketnémák kolozsvári orsz. intézetének 1896. évi millemumi orsz. kiállításon 

bemutatott tanterve és tananyaga. 2 kötet.
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K a r tá r s a in k  k ö zé le ti szereplése.

A váci r. k. egyházközség tanácsának újjáalakulása alkalmával Szentgyör- 
gy i Gusztáv igazgatót (ismételten) r, tanácstaggá, Vattyai Ferenc igazgatót a tanács 
póttagjává, W olkóber Ján os  tanárt az egyháztanács számvizsgálójává választották 
meg. Az Acfiö Catolica Váci vezetősége szintén újjáalakult; az egyházközség kép
viselőtestülete az alkalommal a Kulturális Bizottság világi elnökévé újra Szentgyör- 
gyi Gusztáv igazgatót választotta meg.

Sopron megmentése, magyarrámaradása érdekében 1921 szeptember 8-án 
elesett ágfalvi hősök idei temetői gyászünnepén Völker Jószef igazgató tartott a 
sziveket mélyen megindító emlékbeszédet.

Szentgyörgyi Gusztáv igazgató több kulturális, város rendezési vonatkozású 
cikket irt a Váci Hírlapba. Egyik cikkében (1935. okt. 9. ) azt indítványozza, hogy 
jelöljék meg táblával azokat az utcákat, amelyeket érdemes közéleti férfiakról ne
veztek el Vácon. A táblán elhelyezett rövid szöveg felvilágosítana minden érdeklő
dőt arról, hogy ki volt az, akiről elnevezték az utcát, s miért, milyen érdemekért 
tették ezt. Ez a mód arra is alkalmas, hogy a városokban a városszeretetet emelje, 
elhalt nagyjaink iránt a kegyeletérzést, tiszteletet felkeltse, a városoknak patinát ad
jon, általában a történeti öntudatot fejlessze. Vác polgármestere Ruszthy-Rusztek 
L ajos  magáévá tette Szentgyörgyi Gusztáv elgondolásét s a Váci Hírlap 1935. no
vember 17-i számában felhívással fordul Vác lakosaihoz, segítsék megvalósításra 
az életrevaló indítványt, jelezvén, hogy négy tábla elkészítése már is biztosítva van. 
Ezek között van a Cházár András utcában elhelyezendő márványtábla is, Szent
györgyi Gusztáv egyébként sorra veszi azokat az érdemes férfiakat, akikről Vácon 
utcákat, tereket neveztek el s azoknak éietét, működését egyenkiní ismerteti a Váci 
Urániában, és a Szülők Iskolájában  minden hétfőn.

Szép Jószef tanár előadást tartott november 10-én a váci Deákvári Urániá
ban  „A váci Kalevala kiadás és Finnország“ címen, vetített képekkel,

Végh Ferenc soproni tanár a nyáron, mint a magyar tiszticsapat sajtótudó- 
sitó tagja, részt vett a lengyelországi cserkészet jubileumi táborozásán. Megállapí
totta, hogy a lengyelek között csak egy, a varsói siketnéma cserkész csapat műkö
dik. Ez azonban a táborozáson nem vett részt. A táborozás után Danzigon át a 
Keleti-tengen partján levő Gdijniába utazott: ez ma már világhírre jutott lengyel 
kikötő és tengeri fürdő.

Végh Ferencet a sopronvármegyei cserkészintézőbizottság pénztárosévá vá
lasztotta.

Wolkóber János tanár minden második hétfőn a Váci Urániában  egy egy 
régi magyar nóta ismertetésével kapcsolatban nóta-tanfoiyamot tart a hallgatóság
nak, amely a legtöbbször az ötszáz főt megközelíti.

Zsembai Ferenc tanár résztvett a nyári lengyelországi cserkésztáborozáson. 
Élményeit cikksorozatban irta meg a Váci Hírlapban, tartott azonkívül tapasztala
tairól két előadást a Váci Urániában, egyet a K arolina  r. k. leányiskolában, egyet 
a Deákvári Urániában  valamint a Gombási Urániában.
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VI fizetési osztály.
í . Völker József igazgató 1897. XI. 1. VI. 2. Sopron Siketn. int.
2. Schannen Péter 1898. VII. 18. VI. 2. Budapest Vak. kiránt.
3. Cseresnyés Ferenc c. „ 1898. VII. 19. VI. 2. „
4. Dr. Tóth Zoltán igazgató 1905. X 15. VI. 3. „ Gyp. tank.
5. Istenes Károly 1902. VIII. 9. VI. 3. „ Skn. áll. int.
6. Puha László c. „ 1903. II. 18. VI. 3. Gyp. tank.

VII. fizetési osztály.
7. Palatínus N. K. tanár 1897. III. 18. VII. 1. Debrecen Siketn. int.
8. Hobler Rezső 1897. IX 18. VII. 1. Sopron „ „
9. Vattyai Ferenc igazgató 1899. IIÍ. 1. VII. I. Vác Skn. fiúi. „

10. Ehling Jakab c. „ 1900 XI. 1. VII. 1. Budapest „ áll. „
11. Plichta Béla tanár 1901. VIII. 10. VII. 1. Szeged „ „
12. Vissi János 1901. IX. 1. VII. 1. Sopron „ „
13. Wolkóber János 1901. IX. 16. VII. 1. Vác „ „
14. Derbész Bertalan 1902 II. 25. • VII. 1. Budapest „ áll. „
15. Rédiger Károly 1902. VIII. 9. VII. 1. „ „ „
16. Sándor Lajos 1902 VIII. 9. VII. 1. Vak. kir. „
17. Lázár Pál 1902. VIII. 18. VII. 1. „ Skn. áll. „
18. Erdélyi József 1902. IX. 1. VII. 1. Eger „ „
19. Piroska Károly 1902. IX. 1. VII. 1. Debrecen „ „
2 0 . Bartalos Sándor 1902. IX. 1. VII. 1. Vác „ kir. „
2 1 . Karnav Árpád c. igazg. 1902. IX. 19. Vll 1. Budapest Áll. gyp. int.
2 2 . Záborszkv Árpád tanár 1903.VII. 18. VII. 1. Vác Skn. kir. int.
23. lvény József 1903. IX. 1. VII. 1. Budapest Áll. kis. isk.
24. Hámory L. Aladár igazgató 1903. IX. 18. VII. 1. Kaposvár Siketn. int.
25. Török Sándor 1904. VIII. 4. VII. 1. Szeged Siketn. „
26. Ábrahám János tanár 1904. Vili. 4. VII. 1. „ „ „
27. Pirovits Jenő 1904. VIII. 10. VII. 1. Budapest Skn. áll. „
28. Láng István igazgató 1904 IX. 1. VII. 1. Szeged Áll. kis. isk.
29. Müller Lajos tanár 1904. IX. 1. VII. 1. Szombath. Vakok int.
30. Sz. Szabó László 1904. IX. 1. VII. 1. Debrecen Siketn. „
31. Balázs Géza 1905. II. 16. VII. 2. Kisújszállás Gyógyp. „
32. Simon József szakflő 1905. II. 19. VII. 2. Budapest Gyp. szakf.

33. Vass János tanár 1905. III. 1. VII. 2. Sopron Siketn. int.
34. Bründl Ödön rajztan. 1913. I. 9. VII. 2.

35. Schreiner Ferenc c. igazg. 1905. VII. 18. VII. 2. Budapest Vak. kir. int
36. Szentgyörgyi G. igazgató 1905. VII. 18 VII. 2. Vác Skn. kir. „
37. Ujvárosy József tanár 1905.VIII.26 VII. 2. Budapest „ áll. „
38. Varsányi Ferenc 1905. X. 6. VII. 2. Eger „ „
39. Schulmann Adolf igazgató 1906. II. 9. VII. 2. Budapest Hib. ált. „
40. Hochrein Lajos tanár 1906. II. 18. VII. 2. „ Skn. „ „
41. Szabó Károly igazgató 1906.111. 1. VII. 2. „ Áll. gyp. „
42. Lett József 1906. III. 16. VII. 2. Kecskemét Skn.
43. Schnilzl Gusztáv c. „ 1906. IV. 1. VII. 2. Budapest Vak. fogl. „
44. Krupa Pál tanár 1906. VII. 1. VII. 2. Vác Skn. kir. „
45. Juhász Zoltán 1906. Vili. 20 VII. 2. Eger „ „
46. Tamás István 1906. VIII. 28 VII. 2. Debrecen » ,,
47. Faragó Géza 1906. IX. 1. VII. 2. Budapest Áll. gyp. „
48. Varga Béla 1906. IX. 1. VII. 2. Debrecen Skn.
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49. Deschensky N. tanár 1906. IX. 6. VII. 2. Kaposvár Siketn. int.
50. Wayán Ferenc 1906. IX. 10 VII. 2. Sopron
51. Zengő Péter „ 1907. II. 24. VII. 2. Szeged
52. Vas István j5 1907.111. 1. VII. 2. Kecskemét
53. Tóth Árpád mb. igaz. 1907. VII.31. VII. 2. Debrecen
54. Joó Sándor igazgató 1907.V1II.20. VII. 2. Szombath. V akok „
55. Besenyői Mátyás tanár 1907.V1I1.31. VII. 2. Vác Siketn. „
56. Jávor Gyula 1907. IX. 1. VII. 2. Debrecen
57. Supka Károly 1907. IX. 1. VII. 2. Kecskemét
58. Milassin Gyula 1907. IX. 16. VII. 2. Szeged
59. Strum József c. igazg. 1907. XI. 1. VII. 2. Eger
60. Berinza István tanár 1907. XI. 27. VII. 2. Budapest Vakok „
61. Pető Ferenc c. igazg. 1908. VIII. 24. VII. 3. Siketn. „
62. Katona Géza 1908.VIII.24. VII. 3. Kecskemét ÁH. kisegítő
63. F'iedler Lajos tanár 1908.VIII.25. VII. 3. Budapest Vakok int.
64. Takács Gyula 1908. IX. 1. VII. 3. Sopron Siketn. „
65. Kún Ernő 1908. IX. 1. VII. 3.
66. Kovács Zoltán 1908. IX. 1. VII. 3. Szeged
67. Maár János 1908. IX. 1. VII. 3. Sopron
68. Jónás A. Jenő 1909. III. 1. VII. 3. Kecskemét
69. Konrád György 1909. IV. 5. VII. 3. Budapest Vak. k. „
70. Vollmann János igazgató 1909. V. 1. VII. 3.
71. Góts Ottó tanár 1909.VIII.24. VII. 3.
72. Gábor Lajos 1909.VIII.24. VII. 3. Szeged Siketn. „
73. Dankó István 1909. VIII. 24. VII. 3. Eger
74. Szép Józseí 1910. II. 17. VII. 3. Vác „ kir. „
75. Zsenaty Dezső 1910. III. 1. VII. 3. Budapest Vak. „ „
76. Kákonyi Sándor 1910. III. 9. VII. 3. Szeged Siketn. „
77. F'izáry Bódog „ 1910. III. 16. VII. 3. Budapest Vak. kir. „
78. Kádas György igazgató 1910. III. 16. VII. 3. Kisújszállás Gyógyp. „
79. Zsembery József tanár 1910. III. 25. VII. 3. Vác Siketn. „
80. Gyovay D. Józseí „ 1910. VI. 23. VII. 3. Szeged
81. Zsembay Ferenc 1910. X. 16. VII. 3. Vác ,. kir. „
82. Sólymos Sándor 1910. X. 21. VII. 3. Eger „ „

Vili. fizetési osztály.
83. Füzesi Árpád tanár 1911. III. 1. VIII. 1. Budapest Skn. áll. int.
84. dr. Bessenyei E. 1911. IV. 23. VIII. 1. Kispest Áll. kis. „
85. dr. Bárczi Gusztáv 1911.VI1I.13. VIII. 1. Budapest Skn. áll. „
86. Némethy Kázmér „ 1911. IX. 19. VIII. 1. Vak. kir. „
87. Szabó Géza 1912. I. 22. VIII. 1. Eger Siketn. „
88. Gáspár Árpád 1912. III. 15. VIII. 1. Kecskemét
89. Györgyfy Ákos 1912. VI. 3. VIII. 1. Budapest
90. Molnár Béla igazgató 1912. VII. 25. VIII. 1. Szeged Vakok
91. Gogola Aladár tanár 1912. VIII. 16. VIII. 1. Vác Skn. kir. „
92. Leopold Rezső igazgató 1912. IX. 1. VIII. 1. Eger
93. Pánczél Imre 1912. XI. 19. VIII. 1. Gvula Gyógyp. „
94. László Géza tanár 1913 VIII.22. VIII. 1. Sopron Stketn. „
95. Berényi Ferenq „ 1913. IX. 1. Vili. 1. Budapest Gyógyp.„
96. dr. Schnell János „ 1913. IX. 28. Vili. 1. GvermeklélekL „
97. Haberstroh József 1914. I. 14. Vili. 2. Vakok k. „
98. Vajda Lajos 1914. IX. 1. Vili. 2. „ DVÓDVD. „
99. Gáldy Andor „ 1915. III. 7. VIII. 2. ,, Vak. kir. „
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Sor

szám N é v Állás

Az 1927. évi 
3000 M. E. sz. 
rend. szerinti 

kezdő 
szolgálata

Jelen
legi fi
zetési 
osztály 
és fo
kozat

Állomás
hely Intézet

100. Gresz József tanár 1915. III. 21, VIII. 2. Szeged Siketn. int.
101. H.Schrőder Gizella k m . ttó n ő . 1915. IV. 24. VIII. 2. Kaposvár „ »
102. dr. Baranyai Géza igazgató 19l5. VII. 1. VIII. 2. Budapest Áll. kis. „
103. Révász Kálmán tanár 1915.VIII.28. VIII. 2. „ g y p -  , ,
104. dr. Bernáth István 1915. IX. 19. VIII. 2. Vak.kir. „
105. Bertók I. Andor igazgató 1915. IX. 21. VIII. 2. Kispest Áll. kis. „
103. Cs. Báthory Margit zenetan. 1915. XI. 7. VIII. 2. Budapest Vak. kir.„
107. Horváth Kálmán tanár 1916. IX. 3. VIII. 2. „ Gyp.tank.,,
108. Szomor Endre 1916. IX. 6. VIII. 2. „ Skn. áll. „
109. Gerstner Ödön rajztan. 1916. X. 4. VIII. 2. Vác kir. „
110. Fedor Lajos tanár 1916. XI. 23. Vili. 2. „ „ „ „
111. F. Tichy Marianna k m . t tó n ő . 1917. X. 25. Vili. 3. Budapest Vak. kir. „
112. T. Szabados Ilona k m . ttó n ő . 1918. XII. a. VIII. 3. Debrecen Siketn. „
113. Thüringer János tanár 1919. XI 23. VIII. 3. Budapest „ áll. „

I X . fizetési osztály.
114. Lusztig Jenő tanár 1920. 11. 3. IX. 1. Kecskemét Siketn. int.
115. Horváth Frigyes 1920. IX. 1. IX. 1. Budapest Áll. gyp. „
116. Krieger György 1921. VII. 26. IX. 1. „ „ kis. isk.
117. Greisinger István zenetan. 1921. XII. 1. IX. 1. „ Vak. kir. int.
118. Fehérvári Sándor tanár 1923. VI. 6. IX. 2. Kisújszállás Gyógyp. „
119. Demjén Mária 1923. XI. 9. IX. 2. Eger Siketn.
120. T. Darvas Olga k m . t tó n ő . 1924. 11. 1. IX. 2. Budapest „ áll. „
121 Bács László tanár 1925. IX. 17. IX. 3. Kaposvár „ „
122. Jármer Lajos 1925. XII. 1. IX. 3. Budapest Vak. kir. „
123. Faller Lajos 1925. XII. 16. IX. 3. Eger Siketn.
124. Z. Szakszón G. „ 1926. I. 1. IX. 3. Budapest Áll. kis. .,

X. fizetési osztály.
125. dr. Gurszky Ernő tanár 1926. IV. 24. X. 1. Budapest Áll. gyp. int.
126. Murányi Antal 1926. IV. 24. X. 1. „ Skn. áll. „
127. dr. T .  Ábel Vilma 1927. VII. 6. X. 1. Vak. kir. „
128. Szabó Gyula 1928. XII. 7. X. 2. Szeged Siketn.
129. Tinschmidt Ernő 1928. XII. 18 X. 2. Debrecen „
130. T. Markovics Vilma 1929.VIII.28 X. 2. „ ”
131. B. Kovács Irén 1929.VIII.29 X. 2. Budapest Áll. gyp. „
132. Fertőszegi Berta 1929. IX. 1. X. 2. Sopron Siketn.
133. Tóth Imre 1930. IX. 15 X. 2. Kisújszállás Gyógyp. „
134. Végh Ferenc 1931.V1I1.21 ■ X. 3. Sopron Siketn. „
135. J. Vajda Vilma 1931.VI1I.21 X. 3. Gyula Gyógyp. „
136. S. Reinwarth Lujza 1933. VII. 27. X. 3. Budapest „ »»
137. Szilárd Margit 1933. VII. 27 X  3. „ „ »
138. Berényi Ü. Sándor 1928. IX. 1. X. 3. Vác Siketn.
139. Bartal Sándor 1929. IX. 1. X. 3. Kisújszállás Gyógyp. „
140. Metzner Anna 1929. IX. 11. X. 3. Gyula tt »
141. Grabler Matild „ 1929. IX. 11. X. 3. » „

Státuson-felül rendszeresített állások :
1 . S özv. M . S z lo v e s z k ó  E rzsé b e t ! óvónő 1 1907. X. 1. 1IX. 1. | Vác | Skn. kir. int.

Kézimunkamesternők :
1 . I  ö zv . G á c s é rn é  L a k a to s  Ilo n a 1 k m . m e s te r im í 1924. II. 1. 1XI- 1. 1 Vác 1 Skn. kir. int.
2. | H.Bisztriczky Anna 1 , | 1924. II. 1. | XI. 1. 1 . | „ leányf. „

fíezelési szak :
1. 1 S. Tóth Róza 1 B r a i l le - k ö n w t . 1 1924. 11. 1- 1XI. 1. | Budapest 1 Vak. kir. int.
2. | Balkay Géza I Braille-nvoml 1924.VII.20 1XI. 1. 1 .  - *
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B e tű d o b o z .

A ¡betűvetésnek hasznos, já té k o s  segédeszköze.
Tervezte és kiadja: Szentgyörgyi Gusztáv, a siketnémák váci 

kir. orsz. intézetének igazgatója.
Á ra  (sz á m je g y e k k e l) : 3  peng®.

Megrendelhető a kiadónál,
Vác, Konsiantin-tér 6. — Távbeszélő 16.

TankőnjTpóíló jegyzetek;

Záborszky: Földrajz. VI. o. számára ára 60 fillér.
»9 VII., VIII. o. ., 70 „

Bartalos: Természetrajz. VI. o. 50 .,
„ VII. o. „ 60 „
„ Történelem. VII. o. 70 ,.

Szép : Természettan. VIII. o. 70 „
Záborszky: Alkotmánytan. VIII. o. 60 „
Szép: Képes Olvasókönyv. Kicsinyeink

számára. 52 időszerű olvasmány. Ára 3’— P 
Kiadja a Siketnémákat Gyámolító Egyesület, Vácon. 

Megrendelhető ugyanezen a címen.

Kapisztrán-Nyomda Vác. Felelős üzemvezető: Farkass Károlyi






