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M erre és m eddig?
S z erk esztő b izo ttsá g.

A  napi sajtóban a gyógypedegógiai intézetekről csak nagy 
ritkán esik szó s neveltjeinkről ezekben is gyakran csak egy—egy 
éretlen tréfa keretében lételik említés. Újabban azonban többet 
foglalkoznak ezeknek az intézményeknek problémáival és ez a 
foglalkozás odáig emelkedett hangban, tendenciában, hogy még a 
törvényhozás egyik házában is olyan tárgyalásnak tétettek ki inté
zeteink, ami azt a látszatot keltheti az érdektelen és érdekelt szem
lélő előtt is, mintha ezek az intézetek feleslegesek és szükségtelenek, 
köznevelésüknek csak luxusos alkotásai volnának, pedig aki csak né
mileg is behatóbban foglalkozik ezeknek az intézményeknek céljával, 
működésével és az áldásos eredményeivel, annak meg kell hallania 
és meg kell látnia mind azt, ami hazai siketnéma és vak, de álta
lában a gyógypedagógiai intézeteinket oktatásügyi intézményekké 
emeli, szociálgazdasági és emberbaráti céljait nemessé izmositotta.

Sokban ezeknek a külső jeleknek kell tulajdonítanunk, hogy az 
intézményeink felett lebegő csendesség újabban valami sejtelmes 
bizonytalanságot takar s erről a bizontalanságról csak négyszemközt 
merünk beszélni. E helyen azonban föl kell tennünk azt a kérdést, 
hogy ilyen viszonyok között fölfelé tör-e még az a lelkesedés, ami 
ezeket az intézményeket országos hirüekké tette, vagy lehull a 
tettrekész kéz is az ekevasról és görcsös vonaglásában elereszti a 
munka eszközét ? Kétségtelen, hogy vak bizonytalanság és siket 
szándékok állottak meg előttünk, valamint az is, hogy oktatásügyünk 
területe a fullasztó szélnek és sokszor a vadvizek áramlásának a 
vonalába került bele.

Oktatásügyünk minden megmozdulása az ezerszemü társadalom 
vizsgatekintete előtt folyik és történt. Érdekes, hogy egyrészről felü
letes és ferde megítéléseknek van ügyünk kitéve, más részről akár
mennyire túl van terhelve ez a társadalom a maga problémáival, 
nem szűnik meg csodálva bámulni azt az embermentő munkát, 
amit a fogyatékosok intézetei végeznek s hogy bámulatát jobban 
érzékeltesse, anyagi segítségét is odaadja azoknak az intézeteknek, 
amelyek a vakot, a siketet polgáriasuk életformák közé juttatják. 
Csodálatos, századunkat a gyermek századának mondják s mégis 
sokszor okkal, vagy ok nélkül mondanak a gyermekre, s jogaira 
kellemetlen és következményeiben igen súlyos Ítéletet. Pedig jól 
jegyezze meg mindenki, hogy,, utolsó kincsünk a magyar gyermek“ 
s ne nézze azt, hogy fogyatékos-e, hanem köszöntse egy halálraítélt 
és talán halálba menő nemzedék urát és királyát a magyar gyermeket. 
Azt akiben visszaszerezhet, akiben megnyerhet mindent“ . Ezek a 
nagy feljajdulások, amik egy prófétalelkü egyházi férfi ajkán lobban
tak ki, miért nem igazítanak el bennünket mindnyájunkat és min
deneket abban, hogy a siket és a vak ugyanazon embersors szén-
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1936. 6—8. sz.
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vedője, mint mi, azzal a különbséggel, hogy mi kimenekültünk abból 
a tragédiából, amiben ők bennmaradtak. Ez a tény semmiképen 
sem indokolja, hogy libát őrizzen csak a siketnéma és a szellemi
fogyatékos, a vak pedig csak kolduljon, Nekünk világitó tüzeink 
voltak, akik hirdették és törvényünk is van rá, hogy a vak és a 
siket a köznevelésben való részvétel jogos követelője. Megdöbenve 
kell látnunk, hogy amikor már százados fákká izmosodtak intéz
ményeinknek ősei, az Urnák 1936. esztendejében, mint villámcsapás 
vág bele csendes munkánkba az egyoldalú összehasonlítás, hogy 
vagyunk-e értékben annyi, mint más intézménye a magyar közmű
veltségnek s egyben vitássá tétetik az az emberi jog is, amivel a 
társadalom filléreit s az államhatalom áldozatát fogyatékosaink el
várják.

Az emberi gyarlóság hovatovább „úgy látszik“ nem kiméi tra- 
ditiót sem. Hogy-ha már olyan időkben élünk, amikor mindent le 
kell építeni, hát legyen. Azonban kímélje meg ez az emberi gyarlóság 
az abszolút igazságot és azt a gyakorlati szükségességet, hogy 
addig sémit sem szabad ledönteni, vagy alkotóelemeire bontani, 
amíg annál jobbat, szebbet, céljaiban nemesebbet nem sikerül meg
alkotnunk. Amikor pedig az uj, az egyetlen és az igazi már kiál
lotta a próbát, csak akkor jöjjön a robbantóerő gyujtózsinorjának 
lángja és tüze. Égessen fel mindent akkor úgy, hogy az elhamvadt 
múlt pernyéi közül egyetlen emlék se keljen ki. Lehetséges-e ez? 
Azt hisszük, hogy nem.

Ebből az elgondolásból az az emberi vetület érződik ki, hogy 
oktatásügyünk nem fitogtató öntetszelgéssel irta meg hagyományosan 
szép, nemes levelét, hanem tanárképzésünk emelkedett szintjén, az 
önművelődés nem hangos területén, az egyesületi élet legszebb esz
tendeiben szedte össze azokat az értéket, amelyekkel jogosan di
csekedhetünk. Történetcsináló eleink tiszteletreméltó és boldog em
lékezetét háboritanók meg, ha alkotásaikkal szemben tiszteletlenek, 
útmutatásukkal szemben érzéktelenek lennénk, mert akkor a jelen 
zűrzavarában valóban eléghet minden, még a pernye is szétszóród- 
hatik.

Botor fővel lehet csak azt mondani, hogy intézeteinkben a 
siketnémából Demoszthénes lészen, vagy, hogy a vak a Blodin 
bátorságával fog palacsintát sütni a Niagara felett kifeszitett drótkötélen, 
azonban azt is csak botor fővel lehet tagadni, hogy ezeknek a fogyatéko
soknak joguk van a közneveltség részesévé lenni. Ezt a jogot senki 
sem vitathatja el, ezért az eljövendő esztendőknek nem szabad 
válogatni abban, hogy ki és mire képes fogyatékos embertársaink 
között. Elismerjük, hogy látók nem lehetnek a vakok s hallók a 
siketnémák intézeteinek növendékei, de ezzel szemben fennen kell 
hirdetnünk, hogy ezeket az intézeteket a nagy alkotók, az emberi 
panasz, az emberi fájdalom, az emberi irgalom és az emberi elhi- 
vatás köveiből emelték és emeltették, ahol minden vaknak, min
den siketnek ajtót kell nyitni. És megingathatatatlan hittel, szilárd
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meggyőződéssel valljuk intézményeinknek kulturális és szociálgazda- 
sági szempontokból való rendeltetését.

Ezért nemzetgazdasági szempontok ezeknek az intéze
teknek kapuit csak akkor csukhatják be egészen, vagy hagyhatják 
nyitva íélig, ha az emberi jóakarat már bevégezte a szerepét, vagy 
pedig csődöt mondott eredményeiben minden gyógypedagógia inté
zetünk. Csődöt modott-e intézeteinknek rendeltetése, szabad-e mun
kánk lelkesültségét és küldetésünket vadvizekkel elárasztani? Erre 
csak egy felelettel adhatunk választ, hogy nem és százszor nem, 
mert ezek az intézetek a legnemesebb szándék szülöttei abból a 
célból, hogy az ember önmagát nemesítse meg, nemcsak a jótett 
és jócselekedet érzései mellett, hanem magához ölelje azt az ember
testvérét, aki sajátmaga hibáján kívül lett lélekben, vagy testben 
fogyatékossá, emberronccsá,

Ennek az iskolai esztendőnek a végén, amikor tovább lendítő 
elhatározásoknak kell a megismételt oktatási eredmények nyomán 
minden oldalról megszületnie, magunknak ismételjük meg a kérdést: 
merre és meddig?! Feleljünk rá egy akarattal: tradíciót ismerve, 
egymást és ügyünk szentségét megbecsülve, közös akarattal előre 
Kartársaink!.

Fenti soraink kiszedése után megjelent a nm. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter úrnak a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935. 
évi VI. t. c. életbeléptetése tárgyában kiadott 3500/1936. eln. számú 
rendelete, amelyet lapunk más helyen teljes egészében közöl, s 
amely szerint más intézmények sorában a gyógypedagógiai intézetek 
országos szakfelügyelőjének és hivatalának működését megszünteti 
és a hatáskörébe tartozott iskolák felügyeletének és igazgatásának 
vezetését a tankerületi főigazgatókra ruházza át. Részleteket ez a 
rendelet nem tartalmaz, de intézményeink egységes vezetése, fejlő
dése és a feltétlenül szükséges szakszerűség azt kívánná, hogy az 
intézetek egy főigazgatósághoz osztassanak be s ott, valamint a mi
nisztérium nevelési osztályában az előadó olyan gyógypedagógiai 
tanári képesítésű legyen, aki az oktatásügyünket és státusunk egye
temes érdekét hathatósan tudja képviselni s egyben gátat tud vetni 
annak a fel-feltűnő romboló szellemnek, amely az oktatásügyünk 
legelsőbb rendű érdekét hovatovább veszélyezteti. Hinni és remélni 
akarjuk, hogy mindnyájunknak ezt az egységes óhajtását illetékes 
helyen meghallgatják.



V a k o k  ipari továbbképzése és foglalkoztatása,*)
H erod e k  K á ro ly .

A világtörténelemnek a nagyháborút követő mai korszakában éppen 
egyik legtragiksuabb vonása, hogy mind a testi, mind a szellemi munká
sokban erősen megbénult a hit, a munka erkölcsi értékében és örömében. 
A népek ezen mélyen lehangoló érzületének hatása alól nem vonhatja ki 
magát a mi kis maroknyi nemzetünk sem. Az államnak és társadalomnak 
mindent el kell követnie, hogy a munka erkölcsi értékébe vetett hitet az 
emberekben újból felébresszék és a régi, a munka gyümölcséből fakadó 
kenyérillatú, egészséges állapotokat visszaállítsák. Evégből minden állami, 
hatósági és társadalmi szerv, továbbá politikusok és szociológusok benső 
meggyőződés hangján hirdetik, hogy a dolgozni tudó és akaró embereknek 
ne alamizsnát adjunk, hanem a legigazibb szociális jótéteményt, a munkát. 
Azonban a munka keresése mellett csaknem minden oktatási ágazatban, az 
eddigi képzési idő felemelésével, arra törekedtek és törekszenek —  s ez 
alól nem képezhetnek kivételt a vakok intézményei sem, sőt! hogy a 
tanulókat szakmájukban alaposan és tökéletesen kiképezzék, abban, őket 
elmélyítsék, ami által a kezük alól kikerült termelvények formailag szebbek, 
minőségileg tartósabbak, kereslet szempontjából pedig kapósabbak lesznek. 
Az élet nagy versenyében az iramot csak így lehetséges követni és fenn
tartani.

Ma, a munkaalkalom hiányában a tömegnyomor olyan hihetetlen mér
veket ölt, hogy minden nemesen érző szívet és emelkedetten gondolkodó agyat 
cselekvésre sarkal. Ebben a tömegnyomorban talán legjobban vannak sújtva 
azok, akik látóképességüket nélkülözni kénytelenek, akik, szegények, tőlünk vár
ják a segítséget. Örvendetes tényképen kell tehát üdvözölnünk a A akokat Gyá- 
molító Orsz. Egyesületnek azon humanisztikus elhatározását, hogy a látási 
fogyatékosok egyetemes érdekeit a munka erkölcsi értékének helyreállítása 
és munkaalkalmak felkeresése, nemkülönben alkalmas munkaterületek be
vonásának jegyében kívánja szolgálni. Az Egyesület, mint minden egyéb 
kérdésben, úgy ebben is, teljes tudatában van annak, hogy a vakok képzé
sére és foglalkoztatására szolgáló intézmények feladatuknak akkor tudnak 
hiánytalanul megfelelni, ha fanatikus ügyszeretettel, áldozatos lélekkel és 
altruisztikus gondolkodással és munkássággal szolgálják a gondjaikra 
bízott ügyet. Nem szabad soha egy percre sem szemeiül téveszteni, hogy mi 
a világtalanok ügyével frigyre léptünk s ha minél több nehézség és baj 
ostromolja portánkat, annál nagyobb és bensőségesebb szeretettel, annál 
lendületesebb és acélosabb áldozatkészséggel ragaszkodunk hozzá és segít
jük át az elébe tornyosuló nehézségeken.

Nekünk ezúttal az képezi feladatunkat, hogy keressük a vakok, de 
legkivált az Országos Intézetből kikerült tanult vakok ipari továbbképzé
sének és foglalkoztatásának módozatait és feleljünk arra a kérdésre, miként, 
lehetséges azokat intézményeink védencei javára és boldogulására célki
tűzéseinkhez képest a legjobban és legpraktikusabban megoldani.

Felolvasíatott a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület 1935. dec. 2-án tartott 
országos szakértekezletén.



Vakok ipari továbbképzése és foglalkoztatása. 111

Sohasem üdvözölhettünk nagyobb örömmel és lelkesedéssel tanügyi 
főhatóságunk részéről megnyilatkozó óhajt és rendelkezést, mint azt, 
amely a 38,ó83/ 1933. sz. miniszteri rendeletben kifejezésre jut. Ebben 
a rendeletben a humanisztikus ügyhöz illő szeretetteljes komolysággal és 
minden kétséget kizáró határozottsággal a kultuszminisztérium kijelenti, 
hogy «súlyt helyez arra, hogy a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében 
kitanult vak ifjak még 3—4 évi olyan ipari vagy egyéb gyakorlati irányú 
képzést nyerhessenek, hogy azután önálló foglalkozást űzhessenek s hogy 
önállósításukra való törekvéseikben az egyesület részéről megfelelő erköl
csi, esetleg anyagi támogatásban is részesíttessenek. Kéri továbbá az Orsz. 
Elnökség szíves intézkedését a miniszteri rendelet az iránt is, hogy az 
Országos Intézetből kilépett és felvételt kérő minden világtalan a foglal
koztató intézetekbe befogadtassék».

Mielőtt ezt a reformot jelentő rendelkezést részleteiben és kiviteli 
módozataiban megtárgyalnék, célszerűnek vélem, ha rövid visszapillantást 
vetünk a múltba és magunk elé idézzük azokat a törekvéseket és alkotá
sokat, amelyeket a vakok ipari oktatása ügyében külföldön és nálunk az 
arra hivatott tényezők egyaránt tettek.

A Vakok Országos Intézete ezelőtt pont 4o évvel, tehát 1896-ben 
tűzte zászlajára az akkori reform időszak legújabb vívmányát, amely 
szakított a kizárólagos zenei képzéssel és aláhúzottan hangsúlyozta, hogy 
a látási fogyatékosokat nem elégséges csupán zenei tárgyakban kiképezni, 
hanem az ipari pálya is olyan terület, amelyen megfelelő szelekció alkal
mazásával és szakbeli kiképzéssel, a vakok a látókkal szemben a legszebb 
reményekre jogosító kilátással és eredménnyel vehetik fel a versenyt és biztosít
hatják boldogulásukat. A Németbirodalom vezérállamában, a porosz királyság
ban működő berlin-steglici intézet tette meg a foradalmi jelentőségű lépést a 
XIX. század utolsó évtizedeiben, pontosan 1888— 1892-ig terjedő időben ami
kor is a nagy tehetségű, lankadatlan energiájú Wiüf Károly, hírneves 
thypló-pedagógus írásban és szóban hirdette azt a gyakorlatban kijegece- 
sedett álláspontot és tényekkel is nagyszerűen beigazolt eredményt, hogy 
a vakok a fonási és kötési kézműiparban, milyen figyelemreméltó ered
ményt képesek elérni és hogy a szakszerűen berendezett iparműhelyekkel 
párhuzamosan létesített, altruisztikus alapon álló, családias jellegű ott
honok, az ú. n. «Heimok», milyen tiszteségesen szolgálják megélhetésüket.

Az idea sokak tetszését megnyerte és a földkerekség minden részéről 
siettek felkeresni a Németbirodalom Mekkáját, a poroszállam berlin-steglici 
vezérintézetét, hogy saját tapasztalataik alapján meggyőződést szerezzenek 
mindarról, amiket a lelkes és a vakok ügyéért törhetetlen buzgósággal 
fáradozó szakférfiú létesített.

A hazai illetékes körök szintén csakhamar felismerték a Németbiroda
lomban feltörő egészséges irányzatot és megtettek mindent arra nézve, 
hogy azt a hazai viszonyok szemelőtt tartásával ideplántálják. E célból a 
Vakok Országos Intézete i 8g5-ben gyökeres átszervezésen esett át s a 
nevelő-tagozat intenzív művelése mellett a továbbképző —  illetőleg szak
képző-tagozat, jelesül pedig annak ipari része kiépítésére törekedett. Egy
magában az ipari képzést, főképpen pedig a termelt cikkek eladását a 
célirányosság szervezés rugalmasságának hiányánál fogva nem volt képes
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lebonyolítani, miért is a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesülettel kétoldalú 
szerződést kötött. Az Egyezményben vannak lefektetve azok az elvek és kí
vánalmak, amelyek egyrészről a Vakok Országos Intézete szempontjából a nö
vendékek kiképzése és további foglalkoztatása tekintetében felmerültek, más
részről pedig, amelyekre az Egyesület humanisztikus missziójának tudatában 
vállalkozott és azok teljesítését feladatának ismerte. Nagyjelentőségű lépés volt 
ez annak idején, mert egyfelől mentesítette az Országos Intézetet az olyan 
terhektől, amelyeknek eíküzdésére nem érzett magában elegendő erőt, 
másfelől biztosítva látta az intézetből kikerülő iparos növendékek további 
sorsát és az ipar terén való állandó tevékenységüket. Az Egyezményben 
mindazonáltal leglényegesebb volt annak a szakszempontnak körülbástyá
zása, hogy a tanulók mesterségükben alaposan és tökéletesen képeztesse- 
nek ki. Ez az intenzív képzés idők folyamán mindinkább veszített erejé
ből és hatályosságából, aminek okát részben a megváltozott gazdasági 
viszonyokban, részben pedig abban kellett keresnünk és megtalálnunk, 
hogy az Országos Intézet szervezeti szabályzatában biztosított jogainál 
fogva a tanulók felvétele tekintetében orthodox álláspontra helyezkedett 
s így a múlttal szemben 8 évesnél idősebb korú gyermekek, különösen 
amióta az ovoda vette át a családi otthon szerepét, ritkán kerültek az 
előkészítő, illetőleg az első osztályba. Amikor pedig a szabályszerű 
haladás folyamán a szakképző-tagozat évfolyamaiba felkerültek, nem ren
delkeztek azzal a fizikai és szellemi érettséggel, amely valamely élethivatási 
tárgynak tökéletes és hiánytalan elsajátításához és komoly gyakorlati űzésé- 
hez szükséges. 1 7—  18 éves tanulókat a mai körülmények között alig lehet szak
májukban jártas egyéneknek tekinteni, különösképpen akkor nem, ha meggon
doljuk, hogy a 3 évre terjedő szakképző-tagozaton a tanulók tetemes 
elméleti, kedélynemesítési és fizikai képzésben részesülnek, ami az ipari 
órák kisajátításával, mind az iparoktatásügy rovására történhetett és 
történhetik.

Az Országos Intézet igazgatósága éppen azért helyesen járt el akkor, 
amidőn az intézetben kitanult vak ifjak részére még 3— 4 évi olyan ipari, 
vagy egyéb gyakorlati irányú kiképzést sürgetett a tanügyi főhatóságnál, 
amiáltal lehetővé válik, hogy esetleg későbbi éveikben önálló foglalkozást 
űzhessenek. Ezt a 3—4 évre terjedő gyakorlati, irányú kiképzést a Vakokat 
Gyámolító Egyesületek foglalkoztató intézeteiben és azok közreműködésével 
véli a hivatkozott számú miniszteri rendelet megoldani, miért is felkéri 
az Orsz. Elnökséget, az iránt, hogy az Országos Intézetből kilépő és 
felvételt kérő minden világtalan a foglalkoztató intézetekbe befogadtassék.

Abban az időben, amidőn a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete 
a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesülettel kötött Egyezményben, megegyezett 
arra nézve, hogy a tanulókat ipari foglalkoztatójában elhelyezi és foglal
koztatja, azt a célkitűzést tartotta szem előtt, hogy minden világtalan 
kilépő növendéket intézményével kapcsolatos internátusaiban helyezzen 
el, ez felelt meg az akkori idők szellemének is. Ennek a gondolatnak 
megvalósítása érdekében rendre létesítette a vidéki fiókegyesületeket, így 
1 (joő-ben létesült a dunántúli fiókegyesület és foglalkoztató intézet, Szom
bathely székhellyel, amelyTet nyomon követett az alföldi: Szeged, délmagvar- 
országi: Temesvár, erdélyi; Kolozsvár, északmagyarországi: Miskolc szék
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hellyel, majd az újpesti és eperjesi fiókegyletek, illetőleg menház és 
foglalkoztató intézet. A végzetes kimenetelű világháború kezdőpontjáig nem 
is merült fel semmiféle akadály, hogy az Országos Intézet növendékei az 
Orsz. Egyesület és fiók egyesületi intézményeiben a megkötött Egyezmény 
értelmében elhelyezést és foglalkozást nyerjenek. Súlyos helyzetbe az 
Egyesület a vesztes háború utáni időkben került. A trianoni békeparancs 
gyönyörű földrajzi egységet alkotó országunkat részekre darabolta, intéz
ményeink tekintélyes része az utódállamok birtokába ment át, s mint ezt 
betetézte a kommunizmus és az azt követő gazdasági összeomlás, amely 
anyagi tönk szélére sodorta szépen ívelő humanitárius ügyünket. Az állami 
és egyéb közületek anyagi támogatása pedig a minimumra redukálódott. 
A szükséges anyagi erő hiányában az Egyesület minden jóakarata dacára 
sem tudott megfelelni az Egyezményben kötött megállapodásoknak, de nem 
tudták azt vállalni a perifériákon működő vakok foglalkoztató intézetei 
sem, mert mint a központtal szerves egységet képező intézmények hasonló 
nehéz helyzetbe kerültek. Ilyen formán mély pontra esett a Vakok 
Országos Intézetének az a törekvése, hogy iparilag képzett és kilépő 
növendékeit a foglalkoztató intézetekbe elhelyezze. Hogy a nehéz és 
súlyos helyzeten könnyítve legyen, az Országos Intézet kezdeményező 
lépést tett védencei elhelyezése és foglalkoztatása érdekében. 20 évre 
visszamenőleg statisztikai adatokat gyűjtött össze az intézetből most kilépő és 
a most kilépett növendékekről s miután azokat céljainak megfelelően szak
szerűen feldolgozta, kellő indokolással felterjesztésileg a kultuszkormány elé 
juttatta. Ebből az 1902-ben benyújtott hivatalos felterjesztésből tárgyunkra 
vonatkozólag nem lesz érdektelen egy- és más szempontot kiemelnünk.

Az 1931/32. tanév végével a Vakok Orsz. Intézetéből 19 olyan 
növendék lépett ki, akik tanulmányaikat befejezték és akiknek a megkötött 
Egyezmény értelmében, —  ha a vesztes háborút követő súlyes években az 
eddig élvezett anyagi támogatás az Országos Intézetből kilépő növendékek 
számarányához képest nem redukáltatik, —  a foglalkoztató intézetekben 
kellett volna elhelyezést nyerniök. Sajnos, a 19 közül csupán egy nyert 
felvételt az egyesület seprőkötő iparágára.

A helyzet, mint általánosan ismeretes, azóta sem változott lényegesen; 
azonban minden okunk megvan arra nézve, ha valaki fájlalja, a helyzetnek 
ily módon való alakulását, úgy elsősorban az Országos Egyesület. 
Az Egyesület az Országos Intézettel egyetértőén a legilletékesebb 
fórum, az Orsz. Szaktanács elnökségi gyűlésén messzemenő megértéssel 
támogatta a Vakok Országos Intézete reformjavaslatát, már csak azért is, 
mert tudatában volt annak, hogy a szakbeli, humanitárius és erkölcsi szem
pontok figyelembevétele mellett számításon kívül nem hagyható az a körül
mény sem, amely a növendékek nevelés-oktatása és kiképzése tekintetében 
éppen a nemzeti vagyon értékelése szempontjából súlyos tehertételként 
jelentkezik.

Ugyanis, ha növendékeknek, ellátási és nevelés-oktatási költségeit 
számba vesszük, legkevesebb évi 600 P-ben állapíthatjuk meg az egy személyre 
eső kiadást. A 19 növendék évi tartásdíja tehát 1 i ,4oo P-be kerül az államnak. 
Minthogy pedig az óvodai oktatással 1 o éven át részesülnek nevelés-oktatásban, 
a 19 növendék költségei i i 4,oooP-re emelkednek fel. Nagy pénz ez, olyan
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nagy, amelynek ellenértékét a nemzeti vagyon gyarapítása szempontjából min
den józanul és hazafiasán gondolkodó embernek keresnie kell. Sajnos, a ma 
érvényben levő rendszer mellett a megoldás fonalát sehol sem találhatjuk 
meg. Éppen azért az Országos Intézet komoly számításokat végzett és ter
veket terjesztett elő a tanügyi főhatósághoz "a kérdés megoldására nézve. 
Elsősorban is kimutatta, hogy kis Magyarországon 336 intézetet végzett 
világtalan tanulónak kell elhelyezkedést találnia a vakok egyesületeinek foglal
koztató intézeteiben s ott napi szorgos munkálkodásukkal a nemzeti vagyon gya
rapításából nekik is ki kell venni részüket. Ebből a tekintélyes számból 
azonban csupán 102 növendék tudott elhelyezkedni az Egyesületben, míg 
2 34 kívül esett az ipari foglalkoztatás keretein. De, hogy reálisak marad
junk számításunkban, ezt a nagy értéket képviselő számot tovább kell 
elemeznünk. A 2 3 4-es létszámból 3o világtalan növendék nem kívánta 
igénybe venni az Egyesület támogaátsát; ezek saját erejükben bízva, maguk 
vették fel a létért való küzdelmet, vagy pedig anyagi helyzetüknél fogva 
nem igénylik a további támogatást. A leánynövendékek közül időközben 
n -en  férjhezmentek, a többieknek, vagyis 34-2 3o/0-nak életkörülményei 
és adatai ismeretlenek maradtak, mert a hozzájuk eljuttatott körkérdéseink
re választ nem adtak. Hihetőleg az élet taposó malmában a jó emberek 
támogatásába vetett bizalmukban megcsalatkozva részben elpusztultak, rész
ben elzüllöttek; alamizsna kéregetőkké lettek, vagy mint eltartottak élik 
életüket. Jígy tehát voltaképpen a künnrekedtek, illetőleg bebocsátást kérők 
száma 63-ra apadt le, ami aránylag numerikusán csekély. Ha most ehhez 
hozzávesszük az utóbbi 1934 35. években kilépett iparosnövendékek számát, 
kerek számban túlzott reális számítással, 80-ban állapíthatjuk meg az 
Országos Intézetből kilépett, de elhelyezésre nem tálát növendékek lét
számát.

A ekünk ezek után ennek a 80 növendéknek elhelyezési kérdésével 
kell foglalkoznunk. Számbavesszük elsősorban is a meglevő "foglalkoztató in
tézeteket, továbbá azt is, milyen létszámmal működnek ezidőszerint s milyen be
fogadóképességgel bírnak. 4, illetőleg 5 foglalkoztató intézetről: Budapest, 
Szeged, Szombathely, Miskolc, és Debrecenben működő intézetekről eshetik 
szó. Az Egyesület budapesti intézetében az Országos Szakfelügyelőség hivatalos 
jelentése szerint 2i 4 világtalan van elhelyezve. Ide férőhely hiányában több 
nem vehető fel, legfeljebb olyan megoldással, hogy a munkában kifáradtak, 
elaggottak és gyengék, tehát nem kombattáns elemek, áttétetnek a vakok 
újpesti menházába, a gyengébb szervezetűek, vagy rekonvalescensek, a 
debreceni intézetbe. Ilyenformán mintegy 20— 2 5 hely üresednék meg, 
ahová a fiatalabb generációból ugyanannyi intézetet végzett tanuló 
volna elhelyezhető. A vakok szegedi intézetében ezidőszerint 4 9 
egyén nyer elhelyezést, ezzel szemben az intézet befogadóképessége legalább 
80-ra van tervezve s ennyi el is helyezhető lenne, a szombathelyi intézet
ben 58 világtalan egyén foglal helyet, noha ez az intézet 100 egyél? 
befogadására szolgál. Sőt a miskolci intézet 2 3-as létszáma is a múltakhoz 
képest mérsékelt emelést megbír. A most készülő debreceni intézet még 
tiszta lap, amennyiben szervezés alatt áll s ide azok kerülhetnek, akikről 
fentebb érintőleg szólottunk.
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Ezek után kíséreljük meg összegezni a felsorolt intézetekbe még 
beutalható világtalanokat. E szerint:

a budapesti foglalkoztató intézetben elhelyezhető lenne 20
a szegedi „  „ )> >> 81
a szombathelyi ,, ,, >, 4^
a miskolci „  „ » » 7

Összesen: 100
világtalan ifj ú.

Ennyi férőhely áll rendelkezésre a befogadásra váró intézeti évfolya
mot végzett iparos növendékek számára; nem is számítva az újpesti 
orsz. menház férő helyeit. Ezt a létszámot a felsorolt intézetekben a 
növendékek megfelelő átcsoportosítással minden nagyobb nehézség nélkül 
el lehet helyezni.

Az anyagi tekintetében nagy segítségünkre szolgál a már ismételten 
hivatkozott 38.483/iq 33. sz. miniszteri rendeletnek idevonatkozó kitétele, 
amelyet nagyhorderejénél fogva szószerint idézek:

«Kellő férőhelyek biztosítása céljából mindenekelőtt eltávolítandók a 
foglalkoztató intézetekből a munkaképtelen és elaggott vakok. E törekvé
seiben hajlandó vagyok az Országos Elnökséget úgy' az illetékes ható
ságoknál, mint a vakok újpesti menháza elnökségével szemben teljes 
erkölcsi hatállyal támogatni, ha e tekintetben külön konkrét adatokkal 
indokolt felterjesztést intéz hozzám.

Kívánatosnak tartom továbbá, hogy a budapesti központi foglalkoztató 
zsúfoltságának megszüntetése és újabb férőhelyek biztosítása céljából a 
nők egyrésze a szegedi intézetbe, viszont a férfiak onnan a szombathelyi 
és miskolci foglalkoztató intézetekbe telepítessenek át. Felkérem tehát az 
Országos Elnökséget, hogy e tekintetben tegyen hozzám kimerítő és 
részletes előterjesztést, hogy annak alapján a délmagyarországi gyámolító 
egyesület elnökségének hajlandóságát megkeresésemmel szintén biztosít
hassam.*)

Ugyancsak kívánatosnak tartom, hogy a debreceni foglakoztató intézet 
az e célra szolgáló hagyatékból mielőbb megszerveztessék, miért is felkérem 
az Országos Elnökséget, hogy kezdje meg ez ügyben az illetékes tényezőkkel 
a szükséges tárgyalásokat és azok eredményéről terjessze fel hozzám 
jelentését».

A debreceni intézetnek megszervezési ügye előrehaladott stádiumában 
van és igen jó vágányon halad a végső kifejlődés felé.

Hogy mennyire várják és óhajtják felvételüket a künnrekedtek, 
arról az Egyesület legilletékesebb nyilatkozni, mert neki bizonyára nyilván
tartása van. Itt jegyzem meg, nagyon célszerű és üdvös volna a vakok 
kataszterének felállítása. Egynek-egynek jajkiáltása hozzám is elhatott, 
mint egykori igazgatójukhoz. így például adatgyűjtések alkalmával a 
következőket írja egyik volt növendékem: «Régen volt akkora örömöm, 
mint, amikor hozzám küldött levelét olvastam. Istenem, mégis van valakim, 
aki jóakarattal gondol reám stb. S levél így fejeződik be: «Nagyon kérem, 
ha valamely foglalkoztatóban üresedés lesz, szíveskedjék jószívvel reám'

*) A vakokat gyám. egyesületek orsz. elnöksége 1934. évi közgyűlése ebben 
az irányban máris hozott határozatokat.
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gondolni és felvétetni». Ugyancsak egyik volt növendékem f. évi november 
hó 12-én kelt levelében egyebek közt a következőket írja: «Tessék elhinni, 
hogy nekem is, meg szüleimnek is kimondhatatlanul fáj az, hogy én még 
eddig bárhová, vagy bárkihez fordultam kérésemmel, segítségre és meg
hallgatásra sajnos, sehol sem találtam. Feltettem ezért magamban, hogy 
rábízom magamat teljesen a jó Istenre, mert láttam, hogy az emberektől 
nem várhatok segítséget. Itt a tél, azt lehet mondani, hogy semmivel 
kezünkben állunk előtte. Istenem, csak az Egyesületbe vennének fel 
egyszer, de tudom, hogy nekem erre még gondolni sem lehet. Bocsánatot 
kérek, hogy pontírású levelemmel alkalmatlankodom, ceruzával akartam 
írni, azonban a sírás miatt nem tudtam».

Avagy felemlítsem-e annak a növendékemnek levelét, aki végső két
ségbeesésében Őszentségéhez, XI. Pius pápához fordult segítségért, hogy 
bejuthasson az Egyesületbe. És még sok ilyen tartalmú és hangú levelet 
tudnék felsorakoztatni. —  Sokat és sokáig a dolog felett nincs mit töpren
geni, az idő sürget, legfőbb teendő tehát az volna, hogy azokat az intézetet 
végzett növendékeket, akik ajtainkon felvételért kopognak, mielőbb besegít
sük az Egyesület kereteibe. Segítségünk nélkül elkallódnak az élet súlyos 
küzdelmei közepeit, vagy lecsúsznak a moralitás talajáról s mint utca
sarkokon és templomküszöbökön kolduló egyének alamizsnakéregetéssel 
kénytelenek szegényes életüket tengetni. Nem akarok baglyot vinni 
Athénbe, amikor újólag és aláhúzottan megállapítom, hogy a legjobb 
alamizsna és a legbecsesebb segély a munkaalkalom biztosításában található 
meg. Ideillenek a nagy germán költő titánnak, Schillernek pörölyütésként 
hangzó, döbbenetes szavai: Élni és nem látni nagy szerencsétlenség; nem 
látni és nem dolgozni: ez a valódi szerencsétlenség!

E szegények felvétele elé legnagyobb nehézségeket az gördít, hogy 
a tartásdíjakat addig, míg megfelelő ügyességre és gyakorlatosságra tesznek 
szert, nem képesek fedezni; a községek, vagy egyéb közületek pedig a 
mai súlyos közgazdasági viszonyok folytán elzárkóznak a segélynyújtástól. 
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy e tekintetben is kaptunk útmutatást a 
38.483/ ig 33. sz. miniszteri rendeletben, amelyet sok és értékes, részben 
fentebb ismertetett, nemkülönben a jelenlegi változott körülményeket figye
lembevevő rendelkezéseiért a vakok ügye Magna Cartájának nevezhetünk, 
abban az esetben, ha életet és erőt tudunk belevinni. íme a rendelet a 
tartásdíjakra vonatkozólag a következőket tartalmazza:

«A felvételnek súlyos akadálya lévén a tartásdíjak biztosítása, miért 
is közlöm az Országos Elnökséggel, hogy jól megokolt előterjesztésére, 
amelyhez az illető város, vagy vármegye területéről való intézeti vakok ki
mutatásai is csatolandók, hajlandó vagyok a Székesfőváros, vármegye, 
vagy más közületek közönségét a foglalkoztató intézetek hathatósabb 
segélyezésére szintén felkérni, illetőleg az Országos Elnökségnek ily 
irányú megkereséseit a magam részéről is támogatni. Éppen így támogat
nám azokat a megkereséseket is, amelyeket azonos célból különböző jó
tékonycélú intézményekhez, vagy egyesületekhez intéz az elnökség.

Másrészt azonban hangsúlyoznom kell, hogy a felvételt nem lehet a 
tartásdíjak fizetésétől függővé tenni. Helyeslem, ha az igazgatóságok 
minden lehetőt elkövetnek, hogy a felvételt kérők tartásdíjait a hozzá
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tartozók, vagy illetőségi községek megfizessék, azonban a folyamodókat 
ezen igyekezet sikerétől függetlenül is fel kell venni a nyújtott állam-, 
segély és gyűjtésekből befolyó jövedelem terhére».*)

Ezekután egy harmadik igen fontos és nagyjelentőséggel bíró kérdésre 
is ki kell térnünk, amely úgy az intézetben, mint az intézeten kívül élő 
vakok foglalkoztatására, illetőleg iparáguk önálló művelésére vonatkozik. 
A három kérdés: még pedig az intézeti iparos növendékek továbbképzése, 
azoknak internátussal kapcsolatos foglalkoztatókban való elhelyezése és 
a teljesen kiképzett vak iparosoknak önálló foglalkoztatása egymással 
coordinált viszonyban van s összességükben adják az általupk felvetett 
témakör valódiságának tengelyképletét.

Azt hiszem, hogy a vakok továbbképzéséről és foglalkoztatásáról 
kifejtett szemléltetőkör lehetővé teszi számunkra azt, hogy bizonyos ideális 
magaslatról vizsgáljuk a vakok társadalmában felmerülő azon óhajokat 
és vágyakat, amelyek az önállósítás érdekében el szoktak hangzani. Nem
csak nálunk, hanem külföldön is tapasztalható a világtalanoknak az a 
törekvése, hogy a szociális életben a látó iparosok és kereskedők módjára 
képesek legyenek elhelyezkedni. Ha figyelemmel kisérjük a nevelőintézetben 
az ipari pályára készülő ifjúságot, legtöbbnek, főképen azoknak, akikben 
nagyfokú leleményesség és bátorság tapasztalható, szövögetik terveiket, 
elgondolásaikat, miként rendezhetnék be későbbi életkörülményeket oly- 
képen, hogy saját erejükből képesek legyenek magukat fenntartani és 
egyenjogú polgároknak érezzék magukat épérzékű embertársaikkal. Azt 
hiszem, ez az a kincs a vakok ügyének sivár talajában, amlyet, mint 
Isis istennő titkait fedőfátylat, csak a megértéstől és szeretettől ihletet kéz 
lebbentheti fel. Nem szabad attól félni; hogy az önállóságra törekvő vakok 
egészségtelen konkurrenciát fejtenek ki azokkal az ipari gócpontokkal szem
ben, amelyek a látási fogyatékosok tömegeinek munkáltatásáról és így 
megélhetéséről gondoskodnak. Erre nézve a nyugati államokban nagyon 
figyelemreméltó intézményes rendelkezéseket olvashatunk és számos olyan 
példát találunk, amelyeket a látókkal kombattáns világtalan iparosok ér
dekében meg lehet valósítani.Ha a kérdést minden vonatkozásában szoros 
és beható vizsgálódás tárgyává teszük, arra a megállapodásra jutunk, hogy 
aránylag kevés azoknak a vakoknak a száma, akik az életben való harcot 
a siker reményében képesek felvenni; sőt maguk az intézmények is komoly 
szelekció alapján szokták kiválogatni azokat, akiket az élet nehezen eligazod
ható zűrzavarába bocsáthatnak. így például láthatjuk, hogy a wiesbadeni 
vakok intézete hat éven át io  növendékét vizsgáztatta le az iparhatóság 
előtt, —  kefe és kosárfonásból tették le a segéddé képesítő szakvizsgát. 
Történt pedig ez azért, hogy saját erejükre támaszkodva, a társadalomban, 
mint önálló iparosok, kíséreljék meg az elhelyezkedést. Más államok ismét 
egyéb szempontból igyekeznek a vakokon segíteni önállósításra irányuló 
szándékaikban. Stockholmban és más vidéki városokban pl. a Vakok

*) Nagyon közel fekszik az a gondolat s ezzel egy csapásra megoldható lenne a í 
évre tervezett továbbképzés ügye, ha az Országos Intézet ipari oktatásban részesült kilépő 
növendékeit a kultuszminisztérium továbbra is tanulóknak minősítené —  aminthogy tény
leg azok is és a reájuk eső tartásdijat, az Országos Intézet megállapított költségvetésének 
érintése nélkül folyósítaná.
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Szövetsége elárusító helyeket létesített az önálló vakok készítményeinek 
eladására, sőt altruisztikus alapon anyagbeszerző központot tart fenti 
számukra. A nagy Németbirodalom törvényes védelem alá helyezte a 
fizikai munkások érdekeit, amidőn kimondotta, hogy minden német szá
mára és ez alól nem képezhetnek kivételt a vakok sem, meg kell adni a 
lehetőséget arra, hogy munkája által kenyerét megkeresse. Ha megfelelő 
munkaalkalom nem adható számára, a szükséges életforrásról gondoskodni 
kell. Ennek a törvényes rendelkezésnek a nyomában megszülettek azok az 
intézkedések, amelyek folyamányaként a nagyobb gyárak és ipartelepek 
a munkások számarányához képest vakokat is felvesznek és állandó fog
lalkoztatásban részesítenek. Ma már minden fejlett állam tudatában van 
annak, hogy az alamizsna destruálja az erkölcsi erőket, vagy, mint 
Anatole Francé helyesen állapítja meg: megerősíti a szegények szegény
ségét, ami pedig a társadalomnak semmiképpen sem lehet feladata.

A látási fogyatékosok ügyének felkarolása talán sehol sem mutat olyan 
nagyszerű követésre méltó példát, mint az olasz fascista államban. Benitó 
Mussolini figyelmét nem kerülte el a világtalanok ügye sem s a nemzetétől 
imádott Duce meleg szeretetének és rokonszenvének lehet betudni 1934. 
október hó n -én  alkotott azon törvényt, amely a dolgozni akaró és tudó 
vakok védelmét és felkarolásának módozatait szabja meg. A törvény négy 
pontban a következőket állapítja meg:

1. A törvény célja megélhetést nyújtó foglalkozáshoz segíteni min
den testi, vagy szellemi munkára alkalmas világtalan olasz polgárt.

2. Ennek megkönnyítésére munkaközpontot létesítenek, ipari műhe
lyeket állítanak fel, minden fontosabb városban, ahol nem jótékonysági, 
hanem iparszövetkezeti alapelvek szerint igyekeznek foglalkoztatni a va
kokat. Az okvetlenül szükséges látó segítséget hadirokkantak közül vá
lasztják.

3. Állami és államtól függő intézményeket kötelezik, hogy a rendes 
forgalmi árak mellett a vakok készítményeit, szükségleteik legalább 100/0-ig 
vásárolják.

4- Kezdő üzleti tőkeként másfél millió lírát folyósítanak.
A felvetett kérdést csak általánosságban érintettem, részleteiben és 

konkrét javaslatok formájában az arra illetékesek terjesztik elő véle
ményeiket. Mielőtt előadásom végére pontot tennék, Bánk bán Tiborca 
jut eszembe, aki hűségesen és odaadással szolgálta az urát, azonképpen 
mi is akkor érünk el célt törekvéseinkben, ha ügyünket még a legnagyobb 
nehézségekben is odaadással szolgáljuk, együtt küzdünk a vakokkal a 
vakokért, hogy egyéni boldogulásuk jobbrafordulását és intézményeik za
vartalan működését elősegítsük és biztosítsuk.

A hála és köszönet szavaival tartozunk elsősorban is a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumnak megértő támogatásáért és a Vakokat Gyá- 
molító Orsz. Egyesületnek azért, hogy a reformgondolatok megvalósítására 
módott és lehetőséget nyújtott, mert így hiszem, hogy az eszmék és 
gondolatok tisztázásával végre is sikerül a vakok helyzetét jobbá és bol

dogabbá tenni.



A beszéd fiz ik a i ingerhatása.
(Különös tekintettel a siketek fülön át való beszédtanítására.)
M u r á n y i A n ta l.

A  beszédről általában.

Lelki tartalmunkat legtöbbször a beszélő szervünk által előidézett 
hangok segítségével szoktuk kifejezni. Bár a kifejezés céljából létre
hozott hangok száma csak mintegy 3o— !\o között mozog, mégis könnyen 
jelezhető velük lelkűnknek gazdag tartalma és a lelki történésnek minden 
mozzanata, mert a hangok egymással úgyszólván végtelen terjedelemben 
variálhatók, könnyedén és gyorsan képezhetők. A lelki tartalom hangokkal 
való közlésének módját beszélésnek nevezzük.

A beszéd alkalmával a kifejezési szándék hangra törekvő akarata a be
szédszervek automatikusan lefolyó mozgásában jut kifejezésre. A beszéd- 
szervi mozgások, amelyek ritmikus lefolyásúak, érzékszerveinkkel felfogható, 
ritmikusan ható ingereket termelnek. Ingerül a beszédszervek rezgése, 
mozgása és a beszéléssel járó levegő áramlása szolgál.

A fül útján felfogott rezgést hangnak, a bőr és a csontok útján 
felfogottat pedig vibrációnak nevezzük. A szem útján felfogott ¡moz
gás a beszéd látási képét, az izomérzés útján felfogott pedig ja 
beszélés mozgásérzetét eredményezi. Az áramló levegő hő és nyomás hatása 
csak tapintás útján fogható fel, A beszélés tényével járó ingerek együttesen 
és egyidejűleg fejtik ki hatásukat, de a figyelem ráterelésével külön-külön 
is felfoghatók.

A beszélés műveletéhez, funkciójához nemcsak tevékenység (beszéd
használat), hanem történés (beszédmegértés) is tartozik. A beszéd meg
értése a beszélő és a hallgató által közösen értelmezett beszédszimbólu
mokból fakad. Pl. az alma hangok ilyen sorrendjének magyar nyelvi értelme
zése mindig egy meghatározott gyümölcsfajtára vonatkozik. Kölcsönös szirnbo- 
Iizálás nélkül értelmetlen hangsorokat kapunk. Az idegen nyelven beszélőt 
halljuk, de nem értjük, mert beszédszimbolumaink nem azonosak az övéi
vel. Ha meg akarjuk őt érteni, meg kell tanulnunk az ő hangsorainak a 
jelentését.

A régi nyelvészek szerint szavakban gondolkodunk. Ma már a beszédet 
nem tekintjük pusztán szóhalmaznak. A szavak a mondatban ugyanis el
vesztik egyéni jelentésüket, mert a mondat a maga egységében a beszéd
szándék szerint való gondolatoknak az egymásból folyó viszonyát fejezi ki. 
íia másokat hallgatunk, figyemünket az értelemre irányítjuk, nem pedig 
a szóra, amelyben egyébként a gondolat testet ölt. Ha olvasunk, szintén 
a szólamok, vagy éppen, a hosszú mondatok gondolategészét ragadjuk meg, 
anélkül, hogy kialakítanánk magunkban az egyes szavak külön-külön való 
jelentését.

Megjegyzendő, hogy a gondolatoknak a viszonyba állítása, a mondani
való megformulázása is beszéd, mégpedig belső beszéd. Haed szerint: a 
belső beszéd jelenlétét egyebek mellett az is bizonyítja, hogy a beszédnélküli afá- 
ziás nemcsak hogy nem tud beszélni, hanem írni sem tud. Másolni tudhat, de
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írás útján még sem tudja magát kifejezni. Mivel belső viszonyításra nem 
képes, mert nem tud magához beszélni, nincs mit írnia. E tényből az is 
kitűnik, hogy a siketségből eredő némaság nem azonos az afáziás eredetű 
beszédnélküliséggel, minthogy a siketnek van belső beszédje.

A beszélés célját tekintve, Dewey szerint a nyelv mindenekelőtt arra 
szolgál, hogy másokra hassunk, meg hogy másokkal belsőbb társas kap
csolatba jussunk. Mint a gondolat és a tudás szállítóját csak harmadsorban 
és aránylag későn vesszük igénybe. A beszédre való nevelésnek kell oda 
hatnia, hogy a mindennapi ügyek és szükségletek kifejezésének szokása 
fokozatosan a tudás közlése és a gondolkodás fejlesztésének eszközévé 
váljék. A siketek beszédre való oktatásának tanterve is azt kívánja, hogy a 
beszéd előbb célul tűzessék ki s csak ha mint ilyen el lett érve, szolgálhat 
később eszközül. Ennek sikeres megvalósítása érdekében a beszédet készsé
gen alapuló tevékenységgé kell tenni, hogy a gondolatok szabadon legyenek 
kifej ezhetők. Meg kell tanítanunk tehát a gyermeket a hangok kiejtésére, 
gyarapítanunk kell szókincsét, pontos és szabatos kifejezést kell adnunk 
neki s végül logikus beszédre kell őt szoktatnunk.

A beszéd csak akkor válik két egyén lelki tartalmának zavartalan 
közvetítőjévé, ha ható ingere, vagyis a hang, adequált, úgy a létrehozó 
beszédszerveknek, mint a felfogó érzékszerveknek, valamint az értelmező 
elmének. E téren mutatkozó hiány vagy hibás működés a beszéd rend
ellenességét eredményezi. Bennünket most csak a füli, és az agyi eredetű 
siketségből származó beszédnélküliség, vagyis a siketnémaság s annak 
pedagógiai úton való megszüntethetősége foglalkoztat.

A  siketek beszédre való oktatása.

A siketnek éppen úgy van mondanivalója, mint a hallónak. Ő is arra 
kényszerül, hogy lelki tartalmát valamiképen kifejezésre juttassa. Yan is 
kifejezési eszköze, a jel. Ma már meglehetősen kiművelt jelbeszéddel ren
delkeznek, amelynek segítségével könnyedén és gyorsan tudják egymásközt 
kicserélni gondolataikat a siketek. De amilyen értékes a jelbeszéd a maguk 
társadalmában, annyira értéktelen a hallókkal való érintkezésben. E vonat
kozásban a siket hiába jelel a hallónak, a halló meg hiába beszél a siket
nek. A megnemértés kölcsönös. Minthogy a siket él a hallók társadalmában 
és nem megfordítva, életbevágó fontosságú, hogy ha nem is százszázalékos, 
de legalább is versenyképes egvedként illeszkedhessek abba. Ennek érde
kében át kell vennie tehát a halló társadalom szokásait, elsősorban pedig 
a hangbeszédet. A társadalomnak viszont kötelessége, hogy a 
siketet ehhez hozzásegítse. így született meg a siketek beszédre való okta
tásának gondolata. Ennek a gondolatnak a megvalósítása pedig a siketek 
intézeteiben folyó nevelésoktatási munkára hárul.

A beszédet a halló, meg a siket gyermek is utánzás útján sajátítja ei. 
A halló a fül útján, a siket pedig főleg a szem útján. Jóllehet a beszéd
szándék hangra törekvő aktivitása beszédmozgásban nyilvánul meg, mégsem 
válik a beszéd a halló ember számára mozgásbeli kifejezéssé, mert a beszéd
szándék nem mozgással kíván hatni s az elme sem köti értelmező szim
bólumait a beszédmozgáshoz. A beszédmozgás csak mint hangképző mozgás
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folyik le, amelyről a halló nem is vesz tudatosan tudomást. Az rendesen 
mint tudat alatti tartalom raktározódik el.

A halló a hang utánzására törekszik. A beszédtanulás kezdetén' azon
ban a beszédmozgások a halló gyermeket is erősen támogatják a hang fel
fogásában, és megrögzítésében, aminthogy erősen segítik" a hang utánzásá
ban is. A fül útján szerzett hangkép ugyanis egymagában nem elég ahhoz, 
hogy azonnal előidézze a hallott hang képzésére szolgáló mozgásokat. Moz
gásutánzás nélkül hosszadalmas és fárasztó kísérletezés után volna csak 
kepes a beszelni tanuló gyermek utánozni a hangot, mert ily irányú gya- 
koilat nélkül nehéz felfedezni annak képző mozgásait. A beszédmozgások 
fontosságának szerepét mutatja az, hogy a beszélni tanuló gyermek első 
szavai rendesen azok, amelyeknek mozgási képe kifejezett, pl. papa, pipi, 
babi stb., de mutatja az is, hogy a vakok beszédjében különösen az ajakkal 
módosított, tehát a jól látható hangok képzése terén gyakran láthatunk 
torzított, kiejtéssel képzett hangokat. A beszédmozgáson kívül még a moz- 
gásérzési érzetek is támogatják a gyermeket, különösen ott, ahol" a hang
képző mozgások nem láthatók kifejezetten, mint pl. a k, t, cs stb. hangok
nál. Ezért gyakoriak az ilyen gőgicsélések a csecsemő beszédjében, mint 
pl. ki, ti, gö-gö, psz, balt, tatt, tidl stb.

A beszédmozgások szerepe a hangképzésben való gyakorlat és ügyes
ség növekedesenek arányában mindinkább csökken a későbbi időben. 
Egy részi ől azért, mert a hangképzés technikájának tökéletesedésével a hallás 
útján való percipiálás és utánzás mindinkább könnyebbé válik, ami feles
legessé teszi a látás útján való utánzást, másrészről meg a gyermek a kez
deti hang-mozgáskép szimbolizálásának gyakorlatában rá jön arra, hogy 
környezete csak a hangképet szimbolizálja.''Ezután már számára is a hang
zás lesz a beszéd kiemelkedő eleme, minthogy csak a beszéd hangzó részé
vel tud megfelelő hatást gyakorolni környezetére.

Akkor, amikor a siket gyermek az iskolában beszélni tanul, szintén a 
beszédhangot akarja elsajátítani, de célratörekvésének közvetlen tárgya 
mégsem! a* hangnak az utánzása, mert a fizikai inger hiányában nincs 
utánzandó példája. Ö elsősorban a hozzá beszélőnek beszédmozgásait 
utánozza, látás útján. Az így keletkezett beszédszervi állás mellett "kibo
csátott zöngés  ̂vagy zöngétlen levegő nyomán azután az utánzás helyessé
gének mértékeben jobb vagy rosszabb kiejtésű hang jön létre. Megjegy
zendő, hogy  ̂az utánzóit hangnak emlékezet után való kiejtésekor a halló 
gyermek kiejtése a hallási, esetleg még a látási és a mozgásérzési emlékezet 
kontrolja alá kerül, viszont a siket pusztán csak a mozgásérzési emlékezetre 
támaszkodik. Az előző ellenőrzési lehetőség összehasonlíthatatlanul jobb és 
tökéletesebb teljesítményt biztosít, mint az utóbbi, mert ott három, itt me°- 
csak egy, mégpedig a legkevésbbé értékes tényezőre támaszkodottan törté
nik meg a hang visszaadása.

Közvetlen meggyőződés, vagyis a látás útján mi hallók nem nyer
hetünk tökéletes képet a siket beszédmozgásának minőségéről és lefolyásá
ról- A kísérő hangzási folyamatból azonban már ellenőrizhetjük, hogy a 
siket hangképzésre irányuló beszédmozgása megfelel-e a fonetika °által 
meghatározott beszédhangok képzéséhez szükséges mozgásoknak. Amikor 
tehát nekünk a hang szolgál eszközül a beszédmozgások mikéntvaló lefo
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lyásának megállapítására, a fonetika, mint a beszédhangokkal foglalkozó 
tudomány, nagyon erősen kapcsolódik be a siketek beszédtanításába. A 
kiejtés megtanítása és ellenőrzése során ugyanis tudnunk kell azt, hogy az 
ilyen, vagy olyan hangot milyen úton és módon lefolyó beszédmozgás idézi 
elő. Amennyiben a siket által kiejtett hang azután nem felel meg a meg
kívánt hangnak, akkor a hangzásból megállapíthatjuk, hogy a hangképző 
mozgás mely mozzanata idézte elő a hibát s ehhez viszonyítottan adjuk 
meg majd a kiejtés javítására vonatkozó utasításainkat. Ugyancsak ismer
nünk kell a beszéd légárami, mozgásérzési és vibrációs hatásait is, mert 
tapintás segítségével a siket azokat is érzékelheti s igen jó eligazításul szol
gálnak úgy a beszédfelfogás, mint a beszédutánzás terén.

Megjegyzendő, hogy az öröklött siketség eseteiben a fület nem éri 
olyan károsodás, amellyel megokolható lenne a hangos beszéd fülön át 
való felfogásának képtelensége. Ugyanis náluk a siketség oka nem a kör
nyéki hallószerv hibás voltában, hanem az elmetudatnak a hang iránt való 
passzív magatartásában keresendő. A siketségnek és a némaságnak ezen 
eseteit Dr. Bérezi kérgi siketnémaságnak (surdomutitas corticalis*) nevezi. 
Szerinte e gyermekek a fülön át taníthatók meg a hangos beszédre, még
pedig úgy, hogy a szavak ritmusos látási, tapintási és hallási tényezőinek 
együttes segítségével gondolatot közlünk velük. Az ilyen úton megindított 
gondolkodási folyamat hatása alatt azután a figyelem majd a puszta 
hallásos szavakra és mondatokra is képes ráfordulni.

Tekintve azt, hogy az öröklött siketségben szenvedő gyermekek száma 
nagyobb, mint a szerzett siketségben szenvedőké s tekintve azt, hogy az 
ú. n. artikulációs eljáráson alapuló beszédtanítás nem hozza meg e gyer
mekeknél a megkívánt eredményt, beszédre való tanításuk jövő módszere 
a siketnémaságnak. Dr. Bárczi által megállapított kórképére felépített 
beszédtanítási eljáráson alapulhat.

A siket beszédtanulása, amint láttuk, nem ugyanúgy felyik le, 
mint a halló gyermeké. Beszédtanulásuk sajátos volta különleges be
szédtanítási eljárást igényel, ami egyike azon tényezőknek, amjely a siketek' 
nevelés-oktatásának szakszerűséget ad. »

I. A  beszéd hallási hatása,
1. Az emberi hang.

A hang az anyagnak a rezgése, amit valami hangvezető közeg a hang
felfogó készülékhez vezet. A beszédhangoknál rezgő hangforrásnak a gége 
hangszalagjai szolgálnak. A hangszalagok rezgésének egy részét a levegő 
a fülhöz juttatja, ahol a hanghullámok, vagyis a sűrűbb és a ritkább lég
rétegek váltakozó hatása ingerként hat, ami aztán a hang érzetét kelti 
lelkűnkben.

A beszédhangok közül azokat, amelyek a hangszalagok szabályos 
rezgésváltozataiból keletkeznek zenei hangoknak, a szabálytalanokból kelet
kezőket pedig zörejeknek nevezzük. Az előbbiek rezgő hangforrása a gége 
hangszalagjai, az utóbbiaké a gégének, a garatnak, a száj- és orrüregnek 
a belső fala.

A tüdőből kiáramló levegőnek az útjában álló akadályok (a lágyíny, 
a nyelv, a fogak és az ajkak) a szájüreget ilyen vagy olyan nagyságú és
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alakú rezonáló üreggé alakítják ki. Ettől függően keletkezik azután a 
hangszalagok egyforma erejű és egyenlő számú rezgéséből az á, i, o vagy 
b, d, g, zfe., l vagy más hang. Ha a hangszalagok nem rezegnek, akkor a 
rezonáló térnek a sujáthangja érvényesül, ami nem más, mint a szájüreg 
belső falával érintkező zöngétlen levegő súrlódásából keletkező hang. Ilyen 
hangok pl. a suttogó á, i, o vagy a p, t, k s vagy más hang.

A hangnak van erőssége, magassága, tartama és színe.
A hang erőssége a hanghullámok nagyságától függ. Minél nagyobb 

erővel rezegtetjük meg a hangszalagokat, annál nagyobb terjedelmű 
rezgést végeznek, tehát a levegőben annál nagyobb hullámok keletkeznek 
és annál nagyobb időközökben érnek a fülhöz, aminek következtében 
erősebb lesz a hang hatása. A hang erőssége egyénenként változó. Az 
erőteljesebb fiatalok hangja általában erősebb, mint az aggoké; a férfiaké 
erősebb, mint a nőké s a fejlett mellkasúaké erősebb, mint a horpadt 
mellűeké. A hangerősségnél figyelembe kell még venni a hangforrás távol
ságát is, mert a hang ereje a távolság négyzetével gySngül.

A hang magassága a rezgések számától függ. Minél kisebb a rezgés
szám, annál mélyebb és fordítva, minél nagyobb á rezgésszám, annál 
fnagasabb a keletkezett hang. A hang magasságbeli változatását hanglejtés
nek nevezzük. A hanglejtés lehet emelkedő, csökkenő és egyenletes.

Az emberi hangszerv hangterjedelme mintegy négy oktávot magában- 
foglalóan lefelé a nagy E-ig (80 rezgés másodpercenként), felfelé a 
háromvonalas c-ig (1024 rezgés) terjed. Kivételesen az emberi hang 
terjedelme ennél jóval nagyobb is lehet. Az ember egyéni skálája általában 
a két oktávot Sem szokta meghaladni. Minden embernek más-más terje
delemben mozog a hangskálája, mert hogy a hangszalagok másodpercenként, 
hány rezgést végeznek, vagyis hogy milyen magasság adására képesek, az 
a rezgő test anyagától, alakjától és feszültségétől függ. így beszélünk 
basszus, tenor, alt és szoprán hangról. J. Müller szerint a basszus hang 
terjedelme 80— 342, a tenor hangé 128— 512, az alt hangé 170— 684 
és a szoprán hangé 2 56— 1024 rezgésszám között mozog.

A hang tartamát illetőleg, aszerint, hogy a hangképzés fiziológiai 
lefolyásának tartamából mennyi idő esik a hangoztatásra, vannak hosszú és 
vannak rövid tartamú hangok. Az egyes csoportokon belül szintén van
nak tartambeli különbségek. Van hosszú és hosszabb, rövid és rövidebb 
hang. A faji és az egyéni sajátságok ráütik bélyegüket a hang tartamára. 
A délvidéki ember gyorsabban beszél, mint az északi; az ideges ember 
beszédje gyorsabb, mint a nyugodt lelkületűé.

A hang színe a beszédszervek felépítettségétől függően fajok, nemek, 
korok és egyének szerint különbözik. Más a hangszíne a magyarnak, mint 
az angolnak; más a férfinek, mint a nőnek; más a gyermeknek, mint a 
felnőttnek s más a szomszédomé, mint az enyém. Ugyanis mindegyik eset
ben más-más a beszédszervek alakja, nagysága és minősege, tehát más és 
más lesz a velük kialakított rezonáló tér színező tulajdonsága is. A hangnak 
hangzási színezete alapján ismerjük fel ismerőseinket, ha nem is látjuk 
őket.

A hang erősségi színezete a hangképzés természetétől függ. Azonos 
nvomatékkal képzett hangok közül annak erőssebb a hangzása, amelynek
Siketnémák es Vakok Oktatásügye 1936. 5—8. sz.
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képzésekor kisebb ellenállású akadály áll a tüdőből jövő levegő útjában. 
Pl. a szűk résen átpréselődő levegő többet veszít energiájából, mint a tág 
nyíláson áthaladó, aminek következtében az utóbbi esetben erősebb lesz 
a hangzás.

A rezgések számával járó magasság nem tévesztendő össze a hang 
magasságbeli színezetével. Ugyanis az alaphanghoz csatlakozó felhangok 
közül a nagy ürtartalmú rezonátor az alacsony rezgésszámú részhangokat 
erősíti fel, míg a kicsi ürtartalmú a magasakat. Ennek következtében pl. az 
ú hang mélyebb színezetű, mint a vele azonos rezgésszámú i hang.

A hang tartami színezete szintén a hangképzés természetével függ 
össze. A pattanó légáram hangok tartama természettől fogva rövidebb, 
mint a folytonosaké.

A hang színével járó hangzás, erősség, magasság és időtartam viszony
lagos. Pl. a kis gyermek hangja más, mint a felnőtté, de utánozhatjuk azt; 
az á hangzósabb, mint az ugyanazon nyomatékkai képzett i, de ha az i-nek 
fokozom a nyomatékét, az lesz a hallhatóbb; az u mélyebb színezetű, mint 
az ugyanazon rezgésszámú i, de ha az u-nak felemelem a rezgésszámát, 
az u hangzása magasabb lesz; az / tartama hosszabb, mintt a p tartama, 
de ejthető olyan röviden is, mint a p.

2. A  beszédhangok hallhatósága.

Gyakran előfordul, hogy tőlünk bizonyos távolságra levő ember be
szédjéből csak néhány hangot hallunk meg tisztán, a többit pedig elmo
sódottan, vagy sehogysem. Ilyenkor azután képzeletünk egészíti ki a hallott 
hangokat, vagy hangfoszlányokat értelemmel bíró hangsorrá, máskor meg 
egyáltalán nem tudjuk eldönteni, hogy mit mondott az illető s csak talál
gatásra vagyunk utalva. Ez a jelenség mutatja azt, hogy egyes hangok 
hallhatóbbak, mint mások.

A beszédhangok hallhatóságát egyrészről a tüdőből jövő levegő útjá
ban álló akadályok milyensége, másrészről pedig az általuk kialakított 
rezonáló tér terjedelme szabja meg.

Minél kisebb ellenállású akadályba ütközik az artikulációs levegő, annál 
kevesebbet veszít erejéből s annál hallhatóbb lesz a hang. Pl. az á hang kép
zésekor sokkal kisebb akadályt kell a szájüregben áthaladó levegőnek legyőz
nie, mint az( i hang képzésekor, tehát az á hallhatóbb, mint az i. A beszéd
hangoknak a nyomaték erejétől és az akadály minőségétől függő hallható
sági sajátságát Horger hangzósságnak nevezi. Minél hangzósabb valamely 
hang, annál hallhatóbb.
1 A magánhangzók közül a nyíltak (vagyis az alsóbb nyelvállással 
képzettek) hallhatóbbak, mint a zártak (vagyis mint a felsőbb nyelvállással 
képzettek), mert az előző esetben gyengébb az akadály ellenállása, mint az 
utóbbiban. Minél nyíltabb valamely magánhangzó, annál hangzósabh s 
minél zártabb, annál, kevésbbé hangzós. (Lásd: i. táblázat.) A mással
hangzók hallhatósági sorrendje a következő: i. az érintődéssel képzettel; 
(pl. m, n, ny, l ) ; 2. a laza réssel képzettek (pl. v, z, zs, j); 3. a laza zárlattal 
képzettek (pl. b, d, dz, dzs, gy, g); 4- az energikus réssel képzettek (pl. /, 
sz, s ) ; 5. az energikus zárlattal képzettek (pl. p, t, c, cs, ty, k). (Lásd:
2. táblázat.).
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A száj üreg rezonáló tere ama tulajdonságánál fogva gyakorol hatást 
a hangzósságra, hogy a rajta áthaladó hangok közül azt, amelynek rezgés
száma megegyezik a magáéval, vagy azokat, amelyeknek rezgésszáma 
egészszámú többszöröse az alaphangnak, nagyon erősíti. Azok a hang
hullámok azután, amelyek ettől eltérőek, a felerősítettekhez viszonyítva, 
gyengék lesznek. Pl. az á hang képzésével járó nagyobb rezonáló tér a 
zöngének több és más (mélyebb) részhangjait s erősebben erősíti fel, mint 
az i ¡képzésével járó kisebb rezonáló tér, tehát az á hallhatóbb, mint az i. 
A nagy ürtartaimú és kis nyílású rezonáló tér az alacsonyszámú, a kis 
űrtartalom és nagy nyílású pedig a magasszámú részhangokat erősíti fel. 
Ezért pl. az azonos ajaknyílás mellett képzett hangok közül a nagyobb 
ürtartaimú mélyebb rezonanciájú lesz, mint a kisebb ürtartaimú, pl. az u 
rezonanciája mélyebb, mint az ü rezonanciája. Viszont az azonos űrtartalom 
mellett képzett hangok közül a kisebb ajaknyílás mellett képzett hang lesz 
a mélyebb hangzású, pl. az ü hangzása mélyebb, mint az i hangzása. A 
beszédhangoknak a rezonáló tér terjedelmétől függő magasságbeli színezé
sét öblösségnek nevezzük. Mennél mélyebb rezonanciájú valamely hang, 
annál öblösebb. Az öblösség növeli a hallhatóságot.

A magánhangzók közül az u, o, a, á hangokat mély színezetű, az e 
ö, é, ü, i  hangokat pedig magas színezetűeknek nevezzük. Minthogy a 
magánhangzókhoz a szájüreg tágassága miatt sohasem csatlakozik zörej, 
miután a szájüreg csak rezonátorként szerepel, vagyis csak színezi a 
gégében keletkezett zöngét, a magánhangzók jól hallhatók. Mennél tága
sabb szájüreg mellett képeztetik valamely magánhangzó, annál hallhatóbb. 
A legalsó, az alsó és a hátulsó nyelvállás, valamint a szádalakú ajaknyilás, 
a szájüreg tágasságát növeli; a felső, a középső és az elülső nyelvállás* 
valamint a hasítékalakú ajaknyílás pedig csökkenti. (Lásd: i. táblázat). 
A mássalhangzók képzésekor viszont a szűk résen át távozó levegő erősebb 
vagy gyengébb zörejektől kisérten hagyja el a szájüreget, ami erősen gyen
gíti a hallhatóságot. A tágasabb orrüregi résen át távozó levegő zöreje vala
mivel gyengébb, mint a szűkebb, szájüregi résen át távozó levegőé. Ezért az orr
hangok valamivel hallhatóbbak, mint a szájhangok. Ezek közül az 1 öb
lösebb, mint az r, ez meg öblösebb, mint a zs vagy a z. A pillanatnyi 
hangok hangzásából a zenei elemek hiányoznak s teljesen zörej jellegűek, 
ezért gyengén hallhatók. Hallhatóságuk általában egyformának vehető, 
de valószínű, hogy a hátrább képzett egy gondolatnyival hallhatóbb, 
mint az előrébb képzett, mert ennek zöngéjét hosszabb ideig rezonálja 
a zárt szájüreg, ami a hallhatóság rovására esik. V. ö. pl. a b hang 
zárt szájüregben haladó zöngéjét a g hang nyitott szájüregben haladó 
zöngéjével. Mindenesetre e hangok hallhatósága közt is van különbség, de 
ennek megállapítása gyakorlati szempontból nem bir különösebb jelen
tőséggel.

A beszédhangoknak a hangzósságon és az öblösségen alapuló hallható
sági sorrendje a következő:

1. a) á, a, o, u; —  b) ö, ü; —  c) e, é, i
2. a) m, n, ny, l, r; —  b) zs, z, j, v
3. g, gy, dzs, dz, d, b
4. a) s, sz, /; —  b) k, ty, cs, c, t, p
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A beszédhangnak a hangzósságon alapuló hallhatóságát meg kell 
különböztetnünk a beszédhangzásból kiemelkedő hallhatóságtól. Amíg a 
hangzósság a hang színétől függő sajátosság, addig a hangzási kiemelkedés 
az időtartamtól, a nyomatéktől és a magasságtól függő sajátosság. Elő
fordulhat ezért az, hogy egy erősebb hangzósságú hang kevésbbé emelkedik ki 
a hangzási folyamatból, mint egy gyengébb hangzósságú hang, ha ennek 
pl. az időtartamát megnyújtjuk. Ugyanis a hosszú tartamú hang tartósan 
hat és jobban magára vonja a figyelmet, mint a rövid. A hangsor egyes 
magánhangzóinak nyújtásával jobban kihangsúlyozható a szó ritmusa, 
azonkívül elegendő idő áll rendelkezésre, arra, hogy a képzelet a kevésbbé 
kiemelkedő és felfogható részeket a hallottakkal együtt jelentéssel bíró 
egységbe foglalja. Pl. ha tőlünk messze távolságra levő ember figyelmét
fel akarjuk hívni, annak így kiáltunk: Báácsííí_vigyááázzon! Egyébként.
pedig a hang tartamának megnyújtása alatt a képzési helyet kialakító 
beszédszervek határozottabb izomfeszültsége nagyobb nyomatéket kíván, 
mint máskor, tehát maga a hangerősség is fokozódik.

A nyomaték fokozásával szintén hangzási kiemelkedés jár. A hang
súlyos szó vagy szótag hangzása kiemelkedik a hangzásfolyamatból. Ilyen
kor igen gyakran a hang magasságát is emelni szoktuk, ami szintén elő
segíti a hallhatóságot. Mindazonáltal a nyomaték erősítésével nem jár 
okvetlenül magasságbeli változás. Amikor a pap a templomban a mise 
szövegét egyenletes hanglejtéssel intonálja, csak erősségbeli (és tartambeli) 
változatokat hallunk, de magasságit nem.

3. A  magyar beszédhangok osztályozása.

A beszédhangokat két főcsoportra osztjuk fel: magánhangzókra és 
mássalhangzókra. (Ezeknek tüzetes leírását lásd: Horger Antal: Általános 
fonetika. Budapest. 1929.).
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A magánhangzók felosztása:
1. Hangzás szerint: á, a, o, u, e, é, i, ö, ü, hangok
2. Képzésük szerint: amint az i. táblázat mutatja.
3. Hagzósságuk szerint: hangzósak, vagy kevésbbé hangzósak.
4- Öblösségük szerint: alacsony rezonanciájuak, vagy magas rezo- 

nanciájúak.
5. A hangszalagok helyzete szerint: zönge hangok, vagy suttogó 

hangok.
6. A lágyíny helyzete szerint: tiszta szájhangok, vagy orrhangzós 

szájhangok.
7. Nyomaték szerint: erősek, vagy gyengék.
8. Magasság szerint: magasak, vagy mélyek.
9. Tartam szerint: hosszúak, vagy rövidek.
10. Hallhatóság szerint: jól hallhatók, vagy gyengén hallhatók.

A  mássalhangzók felosztása :
1. Hangzás szerint: p, b, t, d, c, dz, cs, dzs, ty, gy; k; g; f; v; 

sz, z, s, zs, j, h, l, r, m, n; ny; hangok.
2. Képzésük szerint: amint a 2. táblázat mutatja.

4. A  beszédhangok kapcsolódása.
Adott mód mellett lefolyó beszédszervi mozgások adott helyen egy- 

egy meghatározott hangot hoznak létre. Az elszigetelten képzett hang 
képzésének három momentuma van: A kezdő momentumban a beszéd
szerveknek nyugalmi helyzetből kiinduló mozgása kialakítja a hang kép
zéséhez szükséges beszédszervi állást; a középső momentum maga a hang
képzés; a végző momentum pedig a beszédszervek nyugalmi helyzetbe való 
térésének a lezajlása. A kezdő és a végző momentum mozgását nem 
kiséri hangzás.

A folyékony beszédben való hangképzésnél a szomszédos hangok 
képzési helyét kialakító mozgások a beszédkezdést és a beszédbefejezést 
kivéve már nem a nyugalmi helyzetből, hanem hangotadó helyzetből 
indulva, hangotadó helyzet felé tartanak. Ezeket, a szomszédos hangok 
képzési helyei között lefolyó mozgásokat közbülső vagy átmeneti mozgások
nak nevezzük. Kötő vagy kapcsoló mozgásoknak is szokták őket nevezni. 
A közbülső mozgások folyamatosak s a maguk folyamatosságában az óceán 
hullámaihoz hasonlóan végtelen változatosságban szüntelen emelkednek 
és süllyednek. A beszédmozgások folyamatossága nemcsak a szomszédos 
hangokra terjed ki, hanem a szavak és a mondatok között is meg van. 
A közbülső mozgásokat egyben hangzás is kíséri, amely mint átmeneti 
hangzás biztosítja a hangzási folyékonyságot. A szomszédos hangok egy
befolyó hangzásában az egyik hang fokozatosan beleolvad a másikba 
anélkül, hogy élesen elválasztható lenne az, hogy hol végződik az egyik és 
hol kezdődik a másik, úgy amint a szivárvány színárnyalatai olvadnak 
egymásba. (A hangkapcsolódások egyes eseteinek részletes leírását lásd 
Istenes Károly: Hangkapcsolódások a magyar beszédben. Vác, 1924.).

A folyékony beszédben tehát a fonetika által meghatározott hang csak 
a neki megfelelő beszédszervi állás kialakulásának pillanatában hangzik el. 
Előtte és utána, ha fülünkkel alig észrevehetően is, de folytonosan változik.
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Ami természetes is, mert amíg a nyelv vagy az egyéb beszédszervek elfog
lalják a hang képzéséhez szükséges helyet, illetve amikor a hangádás után 
átmennek más hangotadó állásba, a szájüreg rezonáló tere folyton változik, 
amivel mindig hangváltozás jár együtt.

A különállóan képzett hang A folyékony beszédben képzett hang
sémájasémái a

A  a r '
Hangzás: S A S

h ss m
T \  t \  t \

!  \  1 \  1 \
Mozgás:

Hangzás: S ssaaAaassS

V
Mozgás:

Amint a sémából is látható, a különállóan képzett hangok egymás 
mellé rakásából nem kapunk folyékony beszédet, mert ilyenkor hiányzik 
úgy az átmeneti mozgás, mint az átmeneti hangzás.

A fonetika által meghatározott hangok írásbeli megrögzítésére a betű 
szolgál. A betű kizárólag hangszimbólum. Hangoztatásakor a beszédszer
vek elvégzik azt a szükséges mozgást, amely éppen elegendő a jelzett hang
nak a létrehozására.

A betűknek a felismerése alapján olvasunk. A kezdő olvasó betűz, 
vagyis így olvas: a-l-m-a. Ugyanis az olvasni tanuló gyermek a felismert 
betűknek megfelelő hang képzéséhez szükséges mozgásokat rendre elvégzi 
úgy, hogy hangonként külön-külön zajlik le a hangképzés mindhárom 
mozzanata. Az ily módon való kiejtés mozgási és hangzási megszakítást 
eredményez. Közelebb áll a folyamatos kiejtéshez a szotagolo olvasás, 
vagyis a sillabizálás, mert ilyenkor csak két-három hang kiejtése után 
tartunk szünetet, pl. al-ma. A modern olvasástanítás nem a betű-kép, 
hanem a szó-kép felismerése alapján tanít olvasni. Pl. az «alma» fogalmát 
összeköti az alma betűsorral, azzal a célzattal, hogy ahányszor a gyermek 
ezzel a betűsorral találkozik, mindig a fogalmat jelentő nevet kell kiejtenie.. 
A beszéd folyékonyságának biztosítása érdekében a siketeket ne egyes 
hangok, hanem beszédegységek olvasására tanítsuk meg, tekintet nélkül 
arra, hogy az hány szóból vagy hány hangból áll. *

*Dr. Bárczi G usztáv: A siketnémaság diagnosztikája és az erre alapított újabb 
gyógypedagógiai eljárás. Siketnémák és Vakok Oktatásügye. 35. évf. 1833. U. e. 
Surdomutitas corticalis. Siketnémák budapesti áll. int. kíséri, osztálya kiadása. 1934. 
—  U. e. Beszédneveléstani jegyzetek. Kézirat. 1935, — U e. A  surdomutitas corti
calis gyógypedagógiai befolyásolása Magyar Gyógypedagógia. 4—8. sz. 1935.

Prof. Dr. Ranschburg P á l: A  siketnémák egy csoportjának hailóvátételéről a 
Bérczi-féle módszerrel. Magyar Gógypedagógia 4— 8. sz. 1935.



Ú jító terv ek  a m agyar v a k o k  oktatásaiban, foglalk o ztatá
sában és gyám olításában.*)
í r t a : C seresnyés F e re n c

«Értekezlet a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület székházában». Ez 
a címe a Hikkel István tollából származó és a Siketnémák és Vakok 
Oktatásügye i g 35. évi 5— io. számában megjelent cikknek. A cikk ismer
teti annak az emlékezetes értekezletnek a lefolyását, melyet :i 9 8 5 december 
2-ára a Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek Orsz. Elnöksége 
nevében sipeki Balás Béla nyug. főispán, orsz. elnök hívott egybe s ame
lyen az előadók ismertették Tóth Zoltán dr.-nak a Gyógypedagógiai Tanár
képző Főiskola és a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület igazgatójának 
a magyar vakok oktatását, foglalkoztatását és gyámolítását célzó újító 
terveit.

Tóth dr. terveit ő maga, valamint Hikkel István gyógypedagógiai 
tanár, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület gondnoka, a terveket meg
alapozó és hozzájuk kapcsolódó anyagot pedig Herodek Károly, a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz. Intézete nyug. igazgatója, a Vakokat Gyámolító 
Orsz. Egyesület alelnöke, Tegyey Jenő dr., az egyesület titkára és Bánó 
Miklós dr. mérnök, a Vakok Betegsegélyző Társaskörének alelnöke is
mertette.

1929-től 1933-ig állandóan napirenden tartottuk a Siketntémák és 
Vakok Oktatásügye hasábjain vakjaink gyámolításának és foglalkoztatásának 
ügyét. Elmaradást tapasztaltunk e téren, újításokat, haladást szorgalmaz
tunk. Négy éven át szünet nélkül öntöttük a más országok gyámolításának 
és foglalkoztatásának híreit példaképen. De nagyon kevés érzékelhető 
eredménnyel. A látszat az volt, hogy a mi haladást sürgető mozgatásunkkal 
szemben a vakokat gyámolító egyesületeink a hagyományőrző köpenyébe 
burkolózva zárkóznak el.

Pedig ez a köpeny, most látjuk, csak a báb selyemből szőtt burka 
volt. A burkon belül a folytonos szorgalmazás hatása alatt a báb lassan 
bár, de teljesen átalakult, mígnem most, ezen az értekezleten forradalmi 
köntösben, fényes fegyverzettel pattant ki burkából, mint egy új kor 
angyala, a múltat sutbavetve, egy szebb jövő Ígéretével.

És a hatás?
A hatást nem mindig az igaz, a helyes út megjelölése hozza meg. 

Nem is keresik mindig ilyen útjelöléssel a hatást. Hatást elérni mesterség 
kérdése. Aki ezt a mesterséget megveti, az megírja, amit akar, s az emberek 
belátásának, megfontolásának fölebbviteli ítélőszéke előtt kiteríti, hogy 
az emberek otthonukban nyugodtan elgondolkozhassanak szándékain, 'el
vein, tervein.

Itt nem így történt. A tervekről most az értekezleten hallottunk elő
ször. És mindjárt végleges véleményt is kellett volna róluk mondanunk.

*) Fölolvastatott a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete tanári testületének 1936. 
évi május 22-én tartott ülésén s a testület egyhangúlag elhatározta az ér tekézésnek 
szaklapunkban való közöltetését.
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Aki körülnézett ezen az értekezleten s látta annak szokatlan külső
ségeit, a Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek Orsz. Elnöksé
gének orsz. elnökét az elnöki székben, a megjelentek közt az orsz. szak-, 
felügyelőket, a vakok fővárosi és vidéki intézeteinek igazgatóit, tanárait, 
tisztviselőit és ipartanítómestereit, valamennyit csaknem teljes számban, a 
bakokat Gyámolító Orsz. Egyesület tisztikarát, a Vakok Betegsegélyező 
Társaskörének elnökeit, választmányát s egyes tagjait, annyi szakembert,, 
és vak egyént, amennyi a vakok ügyében még soha nem volt együtt Ma
gyarországon; aki látta a három jegyzőt, akinek fülében csengett még 
az értekezlet hírverése és tudta, hogy az értekezlet napján a vakok intéze
teiben országszerte szünetel a tanítás, a munka, csak azért, hogy min
denki itt lehessen; aki mindeztlátta, tudta, az nagy események előérzetétől 
elfogódottan ült helyére, az magasabb hatalmak, nagy erők szelét érezte 
suhogni maga körül, az előre elhatározott olyan következmények előtt 
érezte magát, amelyeken egyes emberek eltörpülő magánvéleménye már 
nem változtathat. S aki végighallgatta a kitűnően összehangolt előadásokat, 
annak agyára malomkősúllyal nehezedtek az előadások órákon át höm
pölygő szóhullámai, melyek alól az esetleg támadt ellenérvei csak bátor
talanul, félve dughatták ki csíraleveleiket.

S az eredmény?
A külső hatásokat a siker szolgálatába állító mesterien előkészített, 

és megszervezett értekezlet várt, elmaradhatlannak hitt eredménye, a 
tapssal szavazó végső összhangzat mégis ezúttal valahogyan elmaradt.

Csak hárman szóltak hozzá a tervekhez. Vollmann János, a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz. Intézetének igazgatója, Simon József a Gyógy
pedagógiai intézetek orsz. szakfelügyelője és Cseresnyés Ferenc, a vakok
ká'. intézete tanára. Mind a hárman foglalkoztak a gyámolításra vonat
kozó, régi közóhajokat kifejező tervekkel s azokat helyeselték. A vakok 
foglalkoztatását tárgyaló terveket egyik sem érintette. A nevelésoktatásra 
vonatkozó tervek közül pedig csak a vakok ipari és kereskedelmi kép
zését, illetve továbbképzését szabályozókkal foglalkozott Vollmann és Cse
resnyés és mind a ketten ellenük szóltak.

Aki nem volt ott az értekezleten és Ilikkel Istvánnak a szaklapunk
ban megjelent s az értekezletről szóló fönt említett cikkét elolvassa, az 
abban a föltevésben teszi le a lapot, hogy az értekezlet Tóth dr.-nak 
minden tervét helyeselte. Ennek a föltevésnek kell származnia az olvasóban, 
mert a cikk mind a három hozzászóló szavaiból részben lényeges adatokat 
elhagyott, részben pedig olyan adatokat illesztett bele szavaik kivonatába, 
melyek eltérnek hozzászólásaik tartalmától.

Egyrészt ez a körülmény, de mégihkább Tóth dr. terveinek a magyar 
vakok ügyében mélyen belenyúló, megvalósulások esetében messze kiható 
és vak embertársaink jövő életére sorsdöntő fontosságú mivolta késztetett 
arra, hogy az értekezlet egész anyagával behatóan foglalkozzunk. Amikor 
ezt tesszük, ki kell terjeszkednünk Schnitzl Gusztávnak, a Vakokat Gyá- 
moíító Orsz. Egyesület internátusa igazgatójának a Magyar Gyógypedagó
gia i g 35. évi 121. lapján megjelent «Hozsanna» című és tisztviselőtársai
nak az értekezleten hallatott előadásaival lényegében teljesen összehangzó, 
cikkére is.
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A  mai helyzet vakjaink oktatásában, 
foglalkoztatásában és gyámolításában

A vakok kir. intézete fölveszi az iskolaköteles kort megelőzőleg, 
vagy az iskolaköteles korban megvakult mind a két nembéli gyermekeket 
Az óvóba valókat a vakok óvójában neveli, az iskolaköteleseket pedig 
nyolc évi nevelő- és továbbképző évfolyamain elméleti és gyakorlati okta
tásban részesíti, valamint élethivatási pályákra, zenére, vagy valamely 
iparágra képzi* ki.

Az intézet nevelésoktatási rendjét a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium 1930-ban 700/5. sz. rendeletével újjászervezte1). Az új szerve
zés lépést tartva a nyugati országok hasonló célú intézeteinek szervezeté
vel, az óvó tagozaton fölül tizenegy évfolyamúvá tágítja az intézeti nevelés 
és oktatás kereteit (8 évfolyamú nevelő- s 3 évfolyamú szakképző tagozat) 
és szükség esetében, ha a növendék érdeke kívánja, lehetővé teszi a tizen
kettedik évi képzést is. Elkészült e szervezet alapján az intézet új tan
terve is.

Az iskolaköteles koron túl megvakultakat, illetve azokat, akik korábban 
vakultak ugyan meg, de az iskolaköteles koron túl jutnak csak vakok 
intézetébe, azokat a gyámolító egyesületeknek államsegéllyel támogatott 
budapesti női, továbbá szegedi és szombathelyi fiúipariskolái veszik föl. 
Ezek az iskolák elméleti oktatás melletti négy éven át valamely iparágban 
képzik ki tanulóikat.

Ügy a kir. intézetből, mind az ipariskolákból kikerült vakok további 
foglalkoztatása, önállósítása, az életben való elhelyezése, munkával való 
ellátása, általában létfeltételeiknek kialakítása a vakokat gyámolító egyesü
letekre vár. Ugyancsak az egyesületek föladata az intézeteket elkerült 
vakok, a későbbi életkorban megvakultak s az elaggott vakok istápolása is.

Mint látnivaló, általánosságban azt mondhatni, hogy az államé a 
nevelés és oktatás, a gyámolító egyesületeké pedig, amire nevűik is utal, a 
gyámolítás.

Lényegében így, ilyen föladatmegosztással szerveződött meg Európa 
legtöbb országában a vakokról való gondoskodás.

A vakok kir. intézete s a vakok ipariskolái munkásságukkal teljesen 
betöltik a rendeltetésüket. Gyámolító egyesületeink működésének keretei 
azonban nagyon szültek, segítésük módjai kezdetlegesek. Jóllehet mind a 
négy egyesület (az országos —  Budapest, a dunántúli —  Szombathely, a dél- 
magyarországi —  Szeged s az északmagyarországi —  Miskolc székhellyel) 
több évtizedes múltra tekint vissza, a bennlakásos intézeteikben való ellátáson, 
az intézeti műhelyekben való foglalkoztatáson s esetenkinti kisebb 
segélyek nyújtásán általában még nem jutottak túl. Munkájuk tá
vol az élettől, az életben tengődő vakok sokaságától, befelé, ma
gukba az egyesületi bennlakásos intézményekbe irányúi s így, mint 
minden zárt gyámolítás, rövid sugarú, lendületnélküli és a javak elosztá
sában nem a valóságos szükséghez alkalmazkodó. Rájuk hát, ha valóban 
bele akarnak nyúlni vak embertársaink szélesebb rétegeinek sorsába, ha 
meg akarják közelíteni a szomszédos országok hasonló célú társadalmi 

U (L. A  vakok intézeteinek egységes szervezeti szabályzata. Kiadta a Gyógypedagógiai 
Intézetek és Iíisegítőiskolák Orsz. Szakfelügyelősége. 1980.).
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szerveinek működését, rájuk hosszú évek munkáját igénylő igen nagy 
föladatok várnak.

A  vakok ipari és mezőgazdasági iskolái.

Tóth Zoltán dr. tervei kiterjednek a vakok ügyének mind a három 
ágára: a nevelésoktatásra, a foglalkoztatásra és a gyámolításra. ¡Leg
mélyebben az elsőbe, a nevelésoktatásba nyúlnak bele. Ami újat tervei 
a foglalkoztatásban akarnak életbe léptetni, az, amennyiben nem érinti 
a munkások rostálását, inkább csak a műhelyek termelési módját, munka
rendjét szolgálja: a többtermelés érdekében, ami minden üzemnek belső, 
házi ügye. A gyámolítást illetőleg pedig, sajnos  ̂ ezúttal is édeskeveset 
hallottunk abból, amit már régen sürgetünk, várunk. Mégis a terveknek 
ez a sovány része volt az, amelyet melegen, hozsannával üdvözöltünk.

Kezdjük hát a lényegen, a nevelésoktatást érintő újító terveken.
Tóth dr. első terve a következő:

A  mostani ipariskolák megszüntetendők s helyettük ipari és mezőgazdasági iskolák 
létesítendők. A  budapesti négy évfolyamú leányipariskola megszüntetendő. A szombathelyi 
és a szegedi négy évfolyamú fiúipariskolák átszervezendők négy évfolyamú ipari és 
mezőgazdasági iskolákká, mégpedig a szombathelyi csupán fiúk, s a szegedi csupán lányok 
részére. Tanulóik volnának a i 4 éves koron túl megvakultak és a kir. intézet ötödik 
évfolyamát végzett növendékek közül azok, akik ipari pályára nem alkalmasak.

«Vakok ipari és mezőgazdasági iskolája».
Ami megállít bennünket e cím előtt, az annak a második, a «mező- 

gazdasági» része. Hogy mire tanítaná a mezőgazdasági iskola a vakokat, 
arról csak egy-két munkaalak megnevezésével, illetve leírásával emléke
zett meg a tervező, úgyhogy az iskola tervének a szakembert leginkább 
érdeklő részéről használható kép megközelítőleg sem alakulhatott ki előttünk.

Nincs tudomásunk arról, hogy ilyen iskola ma volna valahol vakok 
számára. Csak azt tudjuk, hogy volt már ilyen iskola, három, s hogy 
rövid élet után mind a három megszűnt. Jóllehet a három közűi kettőnek 
a működését, sorsát közvetlen tapasztalatból is behatóan ismerjük, még
sem nyilatkozhatunk egy ilyenfajta iskolának a létjogosultságáról. Csak' 
majd ha megismerjük a tervezett iskola szervezetét, de főkép a teljes, 
minden részletre kiterjedő tanítási tervét, akkor mondhatunk véleményt, 
szerveztessenek-e hazánkban vakok számára ipari és mezőgazdasági iskolák, 
vagy nem.

Az állam, s a társadalom anyagi áldozatai, munkánk komolysága s jó 
hírneve óvatosságra intenek. Egy ilyen nagyfontosságú, egy új iskolafajt 
tervező kérdést előbb a szakirodalomban alaposan meg kellene tárgyalni 
még mielőtt a terv foganatosítására gondolnánk. A tervező tehát hozza 
nyilvánosságra szaklapjainkban a tervét teljes részletességgel.

A vakok kir. intézetének nevelésoktatási szervezete és tanterve nem 
tartalmazott a szóban levőhöz hasonló forrradalmi anyagot, nem terve
zett új iskolafajtát, csak a természetes fejlődés útján haladt néhány lépés
sel tovább, mégis szükségesnek láttuk a múlttól eltérő lényegesebb módo
sításait teljes részletességgel tantervi alakjukban nyilvánosságra hozni:2);

2) L. a Siketnémák és Vakok Oktatásügyében az 1929. évf. i 33— i 45 és 192— 199; 
az 1930. évf. IŐ 2 — 160 és 176— 185, továbbá az 1931. évf. 65— és 120— 000 lapjai..
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Siketnémákat tanító kartársaink éveken át tárgyalták a Bárczi-féle 
új módszert a szaksajtóban, mielőtt óvatosan egy intézetben kisérletet 
tettek volna vele. Tárgyalják még ma is és ki tudja, meddig tárgyalják1 
még, mig elvben végleg kimondják, hogy e módszer jegyében meg kell 
rostálni, máskép kell csoportosítani a növendékeket és más, új iskolákat, 
osztályokat kell szervezni. Ők tárgyalhatják, mert Bárczi Gusztáv dr. 
a módszerét szaksajtónkban teljes egészében kiterítette. Pedig a Bárczi- 
módszer végső eredményeiben talán még nem jelent a siketnémákra nézve 
az eddigiektől eltérő, új életpályát, más életsor,sót. Tóth dr. azonban 
új iskolafajtájával s a vak növendékek ezzel kapcsolatos selejtezésével egy 
eddig a vakok képzésében rendszeresen nem gyakorolt új foglalkozást, 
a sírig tartó más sorsot szán a vak emberek tömegének!

Egy új iskolafaj létesítése bármily kicsi és igénytelen körét érintse 
is az ország közművelődésének, nem lehet magánügye egy egyesületnek. 
Tudjuk, hogy a siketnémák és vakok oktatása terén a különböző országok 
szakemberei állandóan élénk figyelemmel kísérik és számon tartják egymás 
működését. Bárczi dr. módszerét külföldi szakemberek jönnek tanulmá
nyozni.3) Ha megszervezzük a vakok ipari és mezőgazdasági iskoláját, 
létrejöttéért a szakembereknek is, a rendelkező és jóváhagyó hatóságoknak 
is és velük és bennük az egész magyar közoktatásügynek is államok kell a 
külföld bírálatát.

Mint látnivaló, így gondolatokban mozogva is épen elég okunk van 
arra, hogy óvatosak legyünk ebben a kérdésben. De van élő intőjel is, 
mely óvatosságra kötelez. A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületben csak 
az imént múlt ki egy kellő tájékozottság, előrelátás és megfontolás nélkül 
életrehívott intézmény, a vakok zenekarának iskolája. Hogyan létesült ez?

1928 áprilisában az egyesület átiratban azzal fordult a kir. intézet 
igazgatóságához, hogy az egyesület a mozijában játszó zenekarának nagy- 
részben kiöregedett tagjait újakkal pótlandó, fiatal zenekari tagok képzését 
kezdte meg és kéri, engedje meg az igazgatóság, hogy Schnitzl Gusztáv, 
a kir. intézet tanára, a létesítendő új iskola vezetője öt továbbképzős intézeti 
növendéket (3 iparost, meg 2 iparos és zenészt) vonóshangszerek kezelé
sére taníthasson azzal a céllal, hogy azok majdan a zenekarban játszhas
sanak.

Az intézet a vakok zenekarának érvényesülését illetőleg tett kedve
zőtlen tapasztalataiból kifolyólag már harminchat év óta nem képez ki 
vakokat hegedűn, sem más zenekari hangszereken élethivatási céllal. Erre- 
való tekintettel e sorok írója ellenezte az ipart tanuló továbbképzőosztályos, 
növendékek hegedűoktatását, azzal a megokolássial, hogy elterelődnek az 
ipartól és mert állandó zenekari alkalmazásuk biztosítva nincs és zongo
rázni nem tudnak, kétes kocsmai zenélésre, sőt lejtőre jutva, esetleg 
útszéli muzsikálásra lesznek utalva.

Schnitzl azzal nyugtatta meg a tanári testületet, hogy az egyesület 
mozijának zenekarában már eleve és minden időkre biztosítva van minden 
kiképzendőnek a helye. A testület a gyámolító egyesületnek a kezében 
látván az ügyet, bizalommal volt s a növendékek zeneoktatásához hozzá-

3) L. Siketnémák és Vakok Oktatásügye, ig 35. évf. 8g. lap.
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járult. Ezt megelőzőleg- az egyesület a foglalkoztatójába is vett már föl 
zenei oktatásra vak ifjakat és azok oktatását már 1927 végén megkezdte,

így indult meg a fa- és rézfuvókkal is ellátott Homéros-zenekar iskola
szerű kiképzése.

Arra azonban nem került sor, hogy az ifjak zenekara a moziban 
játsszék, mert mielőtt kiképződött volna, az egyesület mozijában is meg
jelent a hangos film és ez i g 3o-ban még- az öreg vakok zenekarát is 
kiszorította. Azt kellett hinni, hogy a mozinyújtotta munkalehetőség, mint 
a zenekar létének alapja megszűnvén, a zenekar föloszlik s vele tagjainak 
zenei képzése is megszűnik. De nem, a zenei képzés tovább folyt, most 
már azzal a kifejezett céllal, hogy a zenekar majdan előkelő szórakozóhelyek 
zenéjét látja el s hangversenyek adásával nyújt majd állandó keresetet 
tagjainak.

Az ifjak zenekarának tagjai a változott helyzetben volt tanárukhoz, 
Schannen Péter igazgatóhoz fordultak tanácsért. Schannen a nevelő hűsé
gével és lelkiismeretességével kötelességének tartotta az ifjakat őszintén 
tájékoztatni s emlékeztetve a vakoknak a múltban sem boldoguló zene
karaira, továbbá tekintettel a mindinkább terjedő gépzenére s rádióra, 
nem jósolt jövőt a zenekarnak. Az ifjak az egyesület" vezetőségéhez vitték! 
ügyüket s mikor ott Schannen a vakok zenekarain tett tapasztalataira 
hivatkozva figyelmeztette Tóth dr.-t, és Schnitzlt a zenekar anyagi sikerei
hez fűzött reményeik hiú voltára s ezért az ifjaknak az ipari munkától való 
elvonását is kifogásolta, kemény visszautasításban részesült; az ifjú zené
szeket pedig megnyugtatta a vezetőség, hogy a zenekar biztosítja jövőjü
ket. A zenekar iskolázása tehát tovább folyt.

Herodek Károly kimutatása szerint 1982-ben tizenöt zenekari tag 
részesült zeneoktatásban, valamennyi a kir. intézet volt növendéke. Ere
deti, intézeti kiképzésük szerint volt köztük 4 zenész, 3 iparos és zenész, 
meg 8 iparos. Eredetileg is zenekari hangszeren Képzett egy sem volt 
köztük. Mint a zenekar tanulótagjai az egyesületben valamennyien teljes 
ellátást és három kivételével egyenként havi 10— 35 pengő segélyt kaptak.

Nyolc éven át folyt a zenekar tanítása. Fölszerelése, ellátása, a tagok 
segélyezése, és a vezető tanár, illetve karmester fizetése nyolc éven át 
tetemes költséget okozott az egyesületnek s a külön e célra utalványozott 
segély révén az államnak..

És az eredmény? Mint előre látható volt, anyagiakban semmi. A vakok 
megtanultak muzsikálni, de a zenekart sem állandó helyre bejuttatni, sem 
vándorhangversenyekkel foglalkoztatni nem sikerült. Egész működése né
hány esti szereplés- volt a fővárosban és vidéken. Ezért a Homeros- 
zenekart i g 35-ben föl kellett oszlatni. És mi lett a tagjaival? Kisebb 
részüket most vissza-, vagy átképzik iparosokká az egyesület műhelyei
ben. A többiek pedig, amitől tartottunk, ha munkaalkalomhoz jutnak, 
egyenkmt, vagy egymással társulva, olcsó muzsikát szolgáltatnak éjjeli 
korcsmákban. -  ■ , _

íme a Homeros-zenekar és zeneiskolájának története. Nem kérdez
e k ’ kit ér a felelősség az anyagiakért s a vak ifjakkal szemben az 
erkölcsiekért. Föltesszük, hogy a legjobb szándék vezette az egyesület 
\#ze tőségét, mint vezeti most is az ipari es mezőgazdasági iskolák terve
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zésében. De a többi ok mellett ennek a zeneiskolának a sorsa is óvatosságra 
int, mikor véleményt kell mondanunk egy, az egyesület által tervezett 
olyan iskola létesítéséről, amilyenhez hasonló sehol sincs a világon.

Kérjük ezért, még mielőtt a tervek foganatosításáról beszélnénk, 
az új iskola szervezetét hozzászólás végett szaksajtónkban teljes részletes
séggel nyilvánosságra hozni. Kérjük ezt légióként a következő vonat
kozásokban :

1. Mit akar tanítani az iskola a mezőgazdasági évfolyamain? S itt 
részletesen, tantervszerűen fölsorolandók egyenkint az összes tanítandó 
s a vakok által végzendő, majdan kenyérkeresetet nyújtó munkák, illetve, 
amennyiben e munkáknak közhasználatú elnevezésük nincs, megértetendők 
a munkafolyamat rövid leírásával.

2. Idol, hogyan hasznosíthatják majd a tanulók az életben a tanulta
kat, mennyiben szolgálhatják majdan a tanultak létfönntartásukat?

A nagyméltóságú minisztériumot pedig arra kérjük, hogy mindaddig, 
míg az új iskolafaj terveit illetőleg általában, de különösen e két pontot 
érintőleg részleteiben is a vélemények szaksajtónkban le nem szűrődtek, 
míg a tervek életrevalóságát illetőleg a szakkörök véleménye ki nem 
alakult, a vakok intézeteinek egységes szervezeti szabályzatától eltérő is
kolafaj létesítését ne engedélyezze.

Az ipari és kereskedelmi tanfolyam, vonatkozásban 
a vakok kir. intézete nevelésoktatási szervezetével.

Tóth dr.-nak a vakok nevelésére és oktatására vonatkozó második 
terve a következő:

A  vakok kir. intézete a 14 éves koron alul megvakultakat venné föl s régi, az 
óvótagozaton fölüli nyolc évfolyamú szervezetében működne tovább a jövőben is. A  Va
kokat Gyámolító Orsz. Egyesület foglalkoztatójában négy évfolyamú ipari és kereskedelmi 
tanfolyam szervezendő fiúk és leányok számára. Ennek növendékei volnának a kir. intézet 
mind a nyolc évfolyamát végzettek és azok, akik az ipari és a mezőgazdasági iskoláakban 
megfelelő eredményt érlek el.

Az ipari és mezőgazdasági iskola tervének felerésze, a mezőgazdasági 
része váratlanul ért bennünket. Az értekezlet nagy meglepetését* azonban 
az ipari és kereskedelmi tanfolyam, még inkább annak miként való meg
oldása hozta.

*
Hogy teljesen tisztán lássuk e tanfolyam ügyét, vissza kell néznünk 

oda, ahonnan eszméje elindult.
A minisztérium 1928-ban a gyógypedagógiai intézetek szervezetének 

és tanítási terveinek megújítását rendelte el. A vakok kir. intézete 
tanári testületé a megújító munka főelvéül a gyakorlati életre való neve
lést tűzte ki s ehhezképest az intézet egész nevelésoktatási rendjének 
tengelyévé a gyakorlati irányú s kétkézi munkára utaló tantárgyakat tette, 
így az új tantervben nyolc teljesen új, a gyakorlati irányú képzést szolgáló 
tantárgynak adott helyet s az összes gyakorlati tárgyak" óraszámát a 
mostanihoz viszonyítva száztizennyolc százalékkal gyarapította.

E mélyreható újító munkából szemléltetésül itt csak egyet említünk 
meg. A mostani «Faslöjdöt» az új tanterv a legkülönbözőbb anyagokat
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(fa, vas, papíros, háncs, fonalak, gyékény, gyöngy, homok, drót, bádog 
stb.) a legkülnöbözőbb eszközökkel földolgozó sokoldalú «Kézügyesítő mun
kákká» bővíti (ide nem értve a külön szereplő «Mintázást és rajzot») s 
míg a «Faslöjdöt» most csak egy osztályban heti 2 órában tanítjuk, addig 
helyette a jövőben a «Kézügyesítő munkákat» a nevelőtagozat mind a 
nyolc osztályában fogjuk tanítani s tizenhétszer annyi időt heti 34 órát 
szánunk rája.

Az elv az volt, hogy a későbbi, a megélhetésre irányuló gyakorlati kép 
zés csak úgy érheti el az elérhető legtöbbet, ha az a vakok nevelésében 
és oktatásában lélektani alapokon dolgozó egyén, a tanár kezében indul 
mieg s jaz ő kezében marad mindaddig, míg ipari jelleget öltve a műhely
be nem terelődik.

A vakok oktatásában ugyanis nem az írást, olvasást, számolást é s v 
egyebeket szolgáló, az épérzékűekéitől különböző eszközök használata az 
a különleges föladat, amelyre az épérzékűek nevelésoktatására képesített 
egyéneket négy éven át külön kell képezni. A különleges képzettséget 
a mélyebb tanulmányokat és hosszabb időt igénylő, ha úgy tetszik: 
gyógypedagógiai föladat ott kezdődik, mikor a sötét világban élő embert 
meg kell tanítani cselekedni, térbeli anyagon térbeli eszközökkel dolgozni. 
Ügy dolgozni, hogy munkájának eredménye, a készítményei értékben 
megközelítsék a látó emberéit s így munkája majdan valamely szakirány
ban megfelelőleg alkalmazva könnyen jövedelmező termeléssé alakulhasson.

Ennek a föladatnak a fontosságát a kir. intézet régi nevelési és 
oktatási terve nem értékelte kellőképpen, megoldását csak elenyésző rész
ben bízta a tanárra, csaknem teljes egészében hallgatólag az ipartanító mű
helyre hagyta. A műhelynek azonban már más a föladata, annak már 
csak a meglévő készségeket kell befognia használati tárgyak előállításába. 
Az elemekkel, az alapkészségek elsajátításával a műhely már nem fog- 
lalkozhatik, ez az ipartanítómestert minősítő képességektől el sem várható, 
így ez az alapvető s a végső eredményre nézve döntő föladat nagyon 
gyakran megoldatlanul marad. Ennek tulajdonítható sok esetben az, hogy 
a tanuló az iparágát csak részben, vagy egyáltalában nem képes elsajátítani.

Ennek a föladatnak a megoldására kell képesíteni elsősorban a 
vakok tanárát, mert ennek a föladatnak, a vakok intézetében 
a legfontosabbnak és a legnehezebbnek a megoldása kizárólag rája vár. 
Neki kell végezni-e ezt a föladatot mindaddig, míg a növendékeknek a legkü
lönbözőbb eszközök, szerszámok használatában s az alakítanitudásban meg
nyilvánuló cselekvő-, illetve munkaképessége odáig nem fejlődik, hogy 
oly készségekkel kerülhessen az ipartanítómester kezébe, mely készségek 
lehetővé teszik a gyorsabb ütemű, teljes kiképzését.

Hogy ez elérhető legyen, az új rendszer a gyakorlati képzést a végső 
cél szolgálatában már a nevelőtagozat első osztályában megkezdi, úgy
hogy a tanuló nyolc évi oktatás után oly készségekkel lép a három évfo
lyamú szakképzőbe, hogy ott három év alatt minden irányban teljesen 
elsajátíthatja iparát; majdpedig, ha az intézetből kilép s valamely 
üzemben részletmunkához jut, —  amit okvetlenül bele kell helyez
nünk vakjaink jövő megélhetésének lehetőségei közé, —  akkor a nyert 
sokoldalú kétkézi készségek s az ezek alkalmazását támogató, az új tanterv
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alapján nyert, a múlttal szemben bővebb dologi irányú elméleti ismeretek 
(érzékeltetőoktatás, természetrajz, természettan, mértan, technológia) meg
könnyítik bármely munkakörbe való belehelyezkedését.4)

Az új tanterv javító újításainak másik részében a súlypont az intézet 
tanulmányi rendjének felső tagozatára, a három évfolyamú szakképzésre 
esik. Ennek az ipari képzését az új tanterv a mai élet kívánalmainak 
megfelelőleg kiegészítette kereskedelmi irányú szakképzéssel.5)

Ilyen, messze a jövőbe néző, a vakoknak a foglalkoztatóikon kívül 
való boldogulását is célzó nevelés és tanítás az egész oktatási szervezet 
tágítását tette szükségessé s így nálunk a kir. intézetben is, mint a 
háború után a nyugati országok valamennyi nagyobb intézetében, ki
alakult az eddig nyoic évfolyamú helyett a jövő tizenegy évfolyamú szer- 

'  vezete.6)
A kir. intézet tanári testületé a szakfelügyelőség rendeletére az új 

szervezeti szabályzatnak megfelelőleg elkészítette az intézet részletes tantervé* 
s azt Herodek Károly, az intézet akkori igazgatója i 9 3 i decemberében 
jóváhagyás végett a szakfelügyelőség útján a minisztérium elé terjesztette, 
a szakfelügyelőség pedig 1982 februárjában elrendelte, hogy «az intézet
nek a szervezeti szabályzatban előírt külső átszervezése minden halogatás, 
nélkül keresztülviendő.»

1932 április 28-án azonban, mikor a tanári gyűlés tárgyalás alá 
fogta volna a szakfelügyelőségnek e rendelkezését, az egész szervezeti és 
tantervügy egy váratlan fordulóhoz ért. Herodek, az elnöklő igazgató 
azzal a megokolással, hogy «az új tanterv ideális, azonban a mostani 
nehéz viszonyok között, amikor országunk gazdasága oly súlyos helyzetbe 
került, halvány reménysugár sincs az anyagi áldozatokat kívánó új, 
tizenegy évfolyamú szervezet megvalósítására», egy más, egy a szervezeti 
szabályzattal ellenkező, kilenc évfolyamú oktatási szervezet elfogadását 
javasolta. A testület abban a föltevésben, hogy az elnöklő igazgató,
minthogy az ország súlyos gazdasági helyzetére hivatkozik, bizonyára
felsőbb helyről, a minisztériumból vett bizalmas irányításra tette meg 
javaslatát, azt túlnyomó szótöbbséggel nyomban meg is szavazta.7)

E határozatra való hivatkozással Herodek igazgató visszakérte a szak
felügyelőségtől a tantervet kilenc évfolyamú oktatásra való átdolgozás 
végett. Arra kellett gondolni, hogy a szakfelügyelőség, mint az érvényben 
lévő rendeletek őre, a szervezeti szabályzatra való utalással nem fogja, 
teljesíteni az igazgató kérését. De más történt. Klug Péter orsz. szak- 
felügyelő 1932 május 17-én 43i / i 932 szám alatt tudomásul vette,
helyeselte a tervváltoztatást, május 26-án pedig ugyanezen szám alatt
visszaküldte az eredeti tantervet s elrendelte kilenc évfolyamává való 
átdolgozását, még mielőtt az Orsz, Gyógypedagógiai Szaktanács foglalkozott 
volna a kérdéssel. (Mint ő maga jelzi 647/1933 számú köríratában, a 
szaktanács csak 1932 június 6-án tárgyalta a kérdést.)

2) L. a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1929. évi i 33. és 192., továbbá 1981. 
évi 65, lapjait.

5) L. a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1931. évi 65. és 121. lapjait.
6) L. a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1929. ®vi *33. lapját.
?) L. a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1982, évi 126. lapját.



Újító tervek a magyar vakok oktatásában, foglalkoztatásában és gyámolítésában. 139

Visszakerült hát a tanterv a kir. intézet igazgatóságához. De még 
mielőtt átdolgoztatott volna, újabb meglepetés érte a tanári testületet. 
Herodek igazgató 1982 szeptember havában egy harmadik, egy a szerve
zeti szabályzattal ugyancsak ellentétes tíz évfolyamú nevelésoktatási 
szervezetet javasolt s a tanári testület többsége megint csak abban a 
föltevésben, hogy igazgatója utóbb más értelmű bizalmas irányítást kapott 
fölöttes hatóságától, ezt a harmadik szervezetet is megszavazta. S a szak
felügyelőség ezt is magáévá tette.

Kilenc hónapon belül tehát három oktatási szervezet származott a 
kir. intézetben: egy n ,  egy 9, meg egy 10 évfolyamos. Hogy mindezt 
Herodek igazgató nem tehette a szakfelügyelőség elvi támogatása nélkül, 
nyilvánvaló.

Az a tárgy, mellyel ez az írás foglalkozik, nem kívánja új tantervűnk; 
további viszontagságainak részletezését. Csak annyit tehát, hogy a tanári 
testület a tantervét tíz évfolyamúra is átdolgozta s Herodek azt a nyuga
lomba vonulása előtti utolsó ténykedéseként j 988 június 3o-án a szak
felügyelőséghez terjesztette.

így ma két új tantervűnk van: egy a szervezeti szabályzatnak meg
felelő 11 évfolyamú és egy a szervezeti szabályzattal ellenkező 1 o év
folyamú nevelésoktatási rendszeren alapuló. Életbe még egyik sem lépett. 
Az utóbbit a szakfelügyelőség a nevelési rész pótlása végett 1934 január
jában visszaküldte a kir. intézet igazgatóságának. Mint korábban, úgy 
most is mindegyik tanári testületi tag megkapta a tárgyára vonatkozó 
tantervrészt a nevelési utasításokkal való kiegészítés végett. De a munka 
nem haladt.

Várni lehetett ugyanis, hogy az a megoldás, melyszerint az ország 
rossz gazdasági helyzete miatt nem lehet foganatosítani a tizenegy éves 
szervezetet, utólag a minisztérium részéről rendeletben, vagy valamely 
más alakban igazolást nyer. De ez nem történt meg.

így lassankint oly értelmű szemlélődés került fölszínre, hogy a rossz 
gazdasági viszonyokkal való megokolás nem is felülről jött intésből 
származott, hanem hogy az csak Herodek igazgatónak a tárgyon kívül 
álló, saját maga támasztott hatásos érve volt. Nagyon táplálta ezt az egyre 
erősödő eszmélődést az a bizonytalanság, mellyel a kir. intézet igazgatója 
kilenc hónapon belül háromféle oktatási szervezetet javasolt fölöttes ható
ságának; de még inkább az a tény, hogy a kilenc évfolyamos szervezet 
javaslása után az ország gazdasági helyzete tovább romlott s a vakok kir. 
intézetében a közgazdasági mutatószámokhoz igazodó oktatási szervezetnek 
mégis, ellentétben a mutatószámok hanyatlásával, kilencről tíz évfolya
mosra kellett javulnia.

Ebből az utólagos eszmélődésből fakadó közhangulatban aztán érthető, 
ha a tantervtervezet teljesen elvesztette az érdeklődést. A tanári testület tagjai 
egy éven át nem foglalkoztak vele. Végre is azon a címen, hogy az egyes 
tárgyakkal kapcsolatos nevelési utasítások összhangzóan alakuljanak, a 
testületi gyűlés i g 35 januárjában azok megírását nem több, hanem egy 
testületi tagra bízta. A munka azonban így sem haladt, s mert már a 
szak felügyelőség sem sürgette, úgy látszott, hogy az egész tantervügy 
végleg elsorvadt.
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1936. 5—8 sz.
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Most, a december 2-iki értekezleten azután váratlanul megint fölbukkant. 
Napirendre hozta a most szóban lévő ipari és kereskedelmi tanfolyam.

Herodek igazgató ugyanis, mint ebben az ügyben mindig, most az 
értekezleten is meglepetést hozott. S a legnagyobbat most hozta. Ö ugyanis 
a Tóth dr. által fölkarolt továbbképző tanfolyam érdekében előadást 
tartván az értekezleten, elmondta, hogy a vak iparosok szakképzése nem 
teljes és hogy továbbképzésre van szükségük. Megokolta ezt azzal, hogy 
a kir. intézetbe fiatalon, általában 8— io  éves korban kerülnek a tanulók, 
úgyhogy —  szószerint idézzük az általa a kir. intézethez juttatott előadásá
nak szövegét —  «mikorra a szakképző tagozat évfolyamaiba kerülnek, 
nem rendelkeznek azzal a fizikai és szellemi érettséggel, mely élethivatási 
tárgyak elsajátításához és gyakorlati űzéséhez szükséges. 17— 18 éves 
tanulókat alig lehet szakmájukban jártas egyéneknek tekinteni. A kir. 
intézet igazgatósága épazért helyesen járt el akkor (1932-ben), midőn az 
intézetben kitanult vak ifjak részére még 3—4 évi ipari vagy egyéb 
gyakorlati irányú kiképzést sürgetett a tanügyi főhatóságnál». A továbbiak
ban Herodek megállapítja, hogy ez a gyakorlati képzés a Vakokat Gyámo- 
lító Orsz. Egyesületben szervezendő meg s aztán így folytatja: «Egy 
csapásra megoldható lenne a négy évre tervezett továbbképzés, ha a kir. 
intézet ipari oktatásban részesült kilépő növendékeit a kultuszminisztérium 
továbbra is tanulóknak minősítené, minthogy tényleg azok is, és a rájuk 
eső tartásdíjat a kir. inntézet költségvetésének érintése nélkül részükre 
folyósítaná» —  természetesen az egyesületnek, mely a növendékeket 
további képzésre fölveszi.

Ezekből az idézetekből megállapíthatjuk a következőket:
1. Herodek 1933 júniusának végén vonult nyugalomba s így még 

mint a kir. intézet igazgatója, ő vetette föl elsőnek a gondolatot —  
korábban nem hallottunk róla, —  hogy továbbképzés szerveztessék az 
egyesület foglalkoztatójában. A minisztériumhoz intézett s e tárgvban tett 
javaslatát 193 2 november 2 5-én kelt 64o. számú fölterjesztésében találjuk 
meg. Ebben ugyan nem szól kifejezetten továbbképző tanfolyamról, 
hanem a kir. intézetet végzetteknek csak 2—3 éven át segédekként a 
foglakozta tokban való elhelyezését óhajtja, «mely idő alatt —  így írja —  
az iparban teljes gyakorlottságra tehetnek szert és egy olyan igazolvány 
birtokába juthatnak, mely őket képesíti tanult iparáguk önálló űzésére.» 
Ezzel összefüggőleg a «3—4 évi ipari vagy egyébb gyakorlati irányú 
képzés» szükségességét —  minthogy ennek írásos nyoma nincs a kir. 
intézet irattárában —  Herodek valószínűleg szóbelileg fejezte ki és mint 
mondja: «sürgette» fölöttes hatóságánál.

2. Herodek azzal okolja meg a továbbképzés szükségességét, hogy 
«a királyi intézetbe fiatalon, 8— 10 éves korban kerülnek a tanulók, 
úgyhogy mikorra a szakképző tagozat évfolyamaiba kerülnek, nem rendel
keznek azzal a fizikai és szellemi érettséggel, mely élethivatási tárgyak 
elsajátításához és gyakorlati űzéshez szükséges, 17— 18 éves korukban 
pedig szakmájukban még nem eléggé járatosak». Az elv, hogy miután a 
vak gyermekek általában fejletlenebbek s ezért később utálandók ipari 
foglalkozásra, mint az épérzékűek, helyes.

Ámde ennek az elvnek az érvényesülését Herodek igazgató 1932-ben,
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mint föntebb láttuk, megakadályozta, sőt oktatási tervezetében ennek a 
fordítottját alkalmazta. Akkor ugyanis azt a tantervét, melyet ő maga 
egyszer már elfogadásra ajánlott a minisztériumntak és amely a szervezeti 
szabályzat alapján készülvén, a nevelőtagozat évfolyamait nyolcra szaporí
totta s így a növendékeket érettebb korban akarta élethivatási foglalkozásra 
bocsátani, ezt a tantervet ő a tanári testülettel visszavonatta s egy olyan 
magakészítette tervet fogadtatott el, mely a nevelőtagozat évfolyamait 
ötben állapítván meg, a növendékeket három évvel hamarább juttatta volna 
a műhelybe; majd öt hónappal később, 1982 szeptemberében egy másik 
tervet szavaztatott meg, mely hát évfolyamúvá tevén a nevelőtagozatot,, 
még mindig két évvel hamarább akarta a gyöngetestű növendékeket iparra 
utalni, mint az eredeti szervezet.

3. Herodek igazgató 1982 áprilisában azzal mellőztette az általa is 
«ideálisnak» elismert 11 évfolyamra szóló tantervet és szavaztatta meg a 
9 évest, az ú. n. trianoni szervezetet, hogy: nem bírjuk anyagilag, az 
országunk megcsonkításából származó mostani és várható siralmas gazda
sági helyzetünk akadályozza az ideális terv megvalósítását, egy olcsóbban 
foganatosítható olyan szervezet kell hát, mellyel a szomorú trianoni időket 
megússzuk. Mégis egy fél év múlva, 1982 novemberében, mikor a gazda
sági viszonyok még rosszabbak voltak és még 1986 december 2-án, a 
most tárgyalt értekezleten is, a vakok kir, intézete tanfolyamainak tetejébe, 
ezeknek folytatásaként egy a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület foglal
koztatójában szervezendő olyan «3— [\ évi ipari- vagy egyéb irányú gyakor
lati kiképzést sürgetett,» amelyhez hasonló győzteséknél‘sincs, se Francia-- 
országban, se Angliában s amelynek költségeit —  mint előadásában kifej
tette —  a kir. intézet költségvetésének érintése nélkül utalványozná a minisz-* 
térium az egyesületnek.

Hogy Herodek igazgatónak 1982-ben javasolt képzési tervei mért 
voltak elveikben egymással annyira ellentétesek, s hogy miért tette azok 
érdekében erőfeszítéseit, nem tudjuk.

Nem kutatta ezt a kir. intézet tanári testületé sem, hanem a december 
2-iki értekezlet utáni napokban, 1985 december 12-iki gyűlésén huszonkét 
szavazattal egy ellenében egyszerűen elejtette a Herodek-féle képzési ter
veket s az eredeti, a szervezeti szabályzat alapján készült tizenegy év
folyamos tervezet mellett foglalt állást, oly értelemben, hogy annak meg
valósítása már az 1986— 37. iskolai év elején megkezdődjék.

*Nézzük ezekután a tervezett ipari és kereskedelmi tanfolyamot abban az 
alakiában, amint az Tóth dr. és előadótársai az értekezleten elénk vázolták.

Nos, a tanfolyam tantervére első tekintetre ráismertünk. Ott született 
az meg a vakok kir. intézetében. Ott is dolgozták ki. Szaklapunk, a Siket
némák és Vakok Oktatásügye már 1929-ben foglalkozott vele,8) sőt 
igSi-ben a terv lényegét, az iparnak az eddiginél magassabb igényű s az 
elméletiekre is kiterjedő behatóbb és kiterjedtebb oktatását, nemkülönben 
mint újat, a kereskedelmi ismeretek tanítását teljesen kidolgozott tanterv 
alakjában is hozta.9) Mint az egész terv, úgy e közölt részletek is változat-

8) L. az 1929, évi i 33. és 192. lapokat.
9) L. az 1931. évi 65. és 12 1. lapokat.
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Sanul benne vannak a kir. intézet új tantervében, melynek egy példányát 
a Gyógypedagógiai Intézetek Orsz. Szakfelügyelősége még évekkel ezelőtt 
Tóth dr. igazgatóhoz juttatta.

Az új tantervben a végső célnak s a végső cél miként való elérésének
ez a terv, a szakképzésnek a terve a kifejezője. Áz e terv szellemében
kialakuló s már az intézet nevelőtagozatán meginduló szakképzés fogana- 
tosíthatása volt az alapja a képzési idő kiterjesztésének, a kir. intézet 
tizenegy évfolyamra terjedő új nevelésoktatási szervezetének.

A nagy meglepetés tehát az volt, h o g y  ezt a kész tantervet, ponto
sabban: azt, ami benne új, Tóth dr. nem a kir. intézetben, hanem az
egyesület foglaíkoztatóintézetében akarja továbbképzés címe alatt meg
valósítani olymódon, hogy a foglalkoztatóban megszervezne négy év
folyamra terjedőieg egy olyan tanfolyamot, melynek újítást jelentő tanítási 
anyaga azonos volna a kir. intézet megszervezett három évfolyamú szak
képzőjének anyagával s így fölöslegessé tenné a kir. intézet szervezeti 
szabályzata alapján készült új tantervnek ezirányban való végrehajtását.

Lényegében ebben az értelemben adta elő tervét az értekezleten Tóth. 
dr. is, előadótársai is és ezen az alapon kifogásolta a tervet nyomban ott az 
értekezleten Volmann János, a kir. intézet igazgatója s e sorok írója. 
Minden félremagyarázást kizárnak e tekintetben az említett előadók' 
előttünk fekvő írásos előadmányai. Ezek szerint is az egyesületben szerve
zendő továbbképző tanítási anyaga (árúismeret, árvetés, kereskedelmi isme
retek, ipari törvények, gépírás, egyszerű könyvvitel, levelezés, részletmun
kák elsajátíttatása ’ helyett lehetőleg teljes kiképzés az egyes iparágakban) 
nem egyéb, mint hézagos kivonat a kir. intézet tantervének megfelelő 
részeiből. Keresve sem találjuk halvány jelét sem új, másirányú gondolatnak, 
célnak, tanítási anyagnak. \o. mert amiket idekapcsolva a terv a vakok 
önállósításáról, sorsuk irányításáról mond, azok nem sorolhatók semmiféle 
tanfolyam keretébe, azok teljesen függetlenek egy oktató tanfolyam munka
körétől, azok a gyámolítás munkakörébe tartoznak, azokat az egyesületnek 
eddig is, tanfolyam nélkül is elsőrendű gyámolítási föladatai közé kellett 
volna sorolnia s azoknak megoldása alól a jövőben sem fogja senki sem 
mentesíteni az egyesületet, akár lesz továbbképzőtanfolyama, akár nem.

Hogy a tanfolyamot azzal a gondolattal tervezte Tóth dr., hogy a 
magasabb igényű szakképzést, t. i. az eddig föl nem karolt kereskedelmi 
s az elméletiekre is kiterjedő behatóbb ipari szakképzést, az egyesület, 
foglalkoztatójába ültesse át, az nyilvánvalóvá vált úgy az ő, mint az őt 
követő előadótársának, Mikkel Istvánnak az értekezleten tartott s írásban 
is hozzánk juttatott előadásból, nemkülönben Schnitzl Gusztávnak «Ho
zsanna» c. cikkéből. Ugyanis fönntartás nélkül mind a hárman arra az 
álláspontra helyezkedtek, hogy a kir. intézet oktatási rendszere, benne az 
ipari képzéssel maradjon meg mai nyolc évfolyamú szervezetében.

Ez egyértelmű volna azzal, hogy a kir. intézet jóváhagyott új szerve
zeti szabályzata s új tanterve elejtendő, hazánk első és egyetlen teljesen 
kifejlesztett intézete maradjon meg avult oktatási szervezete mellett s 
ami korszerűt továbbfejlesztése érdekében tanári testületé tervszerűen ki
dolgozott, az valósíttassék meg egy más, egy a lényeges föladatait tekintve 
más rendeltetésű intézményben, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületben,.
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Tóth dr. és a hozzá csatlakozó tisztviselőtársai így okolják meg 
állásfoglalásukat:

1. Az ország rossz gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a kir. intézet 
szervezeti szabályzatában megállapított tizenegy éves oktatási szervezet meg-' 
valósítását s ezért nem hajtható végre az intézetben annak tantervében 
tervezett szakképzés sem,

2. Az ipari- és kereskedelmi képzésre alkalmasabb az egyesület, mert 
ennek szelleme kizárólag ipari és kereskedelmi irányú s így az élethez 
minden tekintetben közelebb áll, mint az intézet, melynek sajátságos 
jellege nem teszi lehetővé oly mértékben az életre való nevelést, mint a 
foglalkoztató intézet. Idevág Schreiner Ferencnek a kir. intézet tanári 
testületi gyűlésén hallatott s írásban benyújtott érve is, melyszerint «a 
szakképzést szakkörnyezetben —  akár a tanítóképzés, vagy a katonai 
nevelés —  kell megoldani s erre a zárt jellegű gyermeknevelő intézet 
kevésbbé alkalmas».

3. Az egyesület tudja leginkább, hogy a vakoknak az önállósítás szem
pontjából mire van szükségük.

Vizsgáljuk meg ezeket az okokat.
Az i. ponthoz.
A minisztérium teljesen tájékozódva volt a kir. intézet új nevelés- 

oktatási tervezetének várható költségeiről, midőn i g 3o-ban a szervezetet 
jóváhagyta. Jóváhagyásán mindmáig nem változtatott, sem azzal ellentétes 
elhatározást nem nyilvánított. Oly megállapítás tehát, hogy az intézet új 
szervezetének megvalósítását költségfedezet hiánya akadályozná —  ez a 
Herodek-féle alapok, —  alapját nélkülözi. Herodeh is csak addig hangoz
tatta, míg tanártestületével elfogadtatta első, kilenc évfolyamos oktatási 
szervezetét, de rögtön elejtette, mikor tízévesre növesztette rendszerét. És 
úgy látjuk, szívesen lemondana apaság-áról, mióta tízéves rendszerére 
államköltségen egy 3—4 éves továbbképző tanfolyamot akar ráépíteni.

Igen, a gazdasági ok. Hiába szenvedett ki Herodek kezében. Föl
támasztották, él, mert élnie kell, mert kipróbált hatású ebben a valóban 
szegény hazában. Scheiner Ferenc is, Schnitzl Gusztáv is újból hangoztatja. 
Sclmitzl már úgy tudja Hozsanna c. cikkében, hogy az eredeti, a tizenegy 
éves szervezet «évek óta azért nem valósulhatott meg, mert a mai körül
mények között az állam nem tudja rendelkezésre bocsájtani azt a költség- 
többletet, amely a megvalósításhoz szükséges.»

Mi ezzel szemben a valóság? Először is a tizenegy éves szervezet 
életbeléptetése az első években semmiféle s később is csak nagyon mér
sékelt költségtöbbletet jelentene. Másodszor a tizenegy éves rend meg
valósításáról évek óta nem is volt szó, sem ennek, sem más szervezetnek 
a megvalósítását nem is javasolta senki, sőt nem is javasolhatta, mert nem 
volt s még ma sincs egyiknek sem elfogadott tanterve. így hát a minisz
tériumban még nem is válhatott időszerűvé a költségekkel való foglalkozás.

Ha meggondoljuk, hogy mindezek köztudomású tények, el kell csodál
koznunk vezető szakembereknek az idézettekhez hasonló megnyilatkozásain.

A 2. ponthoz.
A kir. intézet «sajátságos jellege» hátráltatja az életre való nevelést
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mondja az érv. De nem magyarázza meg, mit ért «sajátságos jelleg» 
alatt s így ezzel az érvvel nem foglalkozhatunk.

A kir. intézetnek a szakképzésre kevésbbé alkalmas voltát akarja jelezni a 
«zárt jellegű gyermeknevelő» jelző. Ennek az értelme is homályos. Ha 
azt akarja jelenteni, hogy az intézet csak gyermeknevelő intézmény (az 
érvelés alighanem idevág), akkor —  s ezt az érvelő époly jól tudja, mint 

jelzője ellenkezik a valósággal. Mert a vakok kir. intézete száz év 
óta nem csak nevel, hanem élethivatási pályákra is képez, tehát, mint 
4 §-ában szervezeti szabályzata is megállapítja, «egyben szakiskola is.» 
A «zárt jellegű» meg magában véve, ha elkülönítjük a « gyermeknevelő »- 
tői még homályosabb. Nem jelenheti azt, hogy az intézet csak bentlakó 
növendékekkel foglalkozik, mert mindenha voltak bejárói is, sőt míg 
különálló foglalkoztató intézmények nem voltak, még vak ipari munkások 
is jártak műhelyeibe a városból.

Olyan értelmet tehát nem tudunk belemagyarázni a fölsorolt jelzőkbe, 
melyek, mint célozzák, a vakok gyakorlati irányú képzése szempontjából 
megkülönböztetnék a kir. intézetet az egyesületnek ugyancsak bentlakásra 
berendezett foglalkoztató intézetétől. Még kevésbbé tulajdoníthatunk nekik 
olyan értelmet, mely az életre való nevelés szempontjából hátrányt jelentene 
az intézetre nézve az egyesülettel szemben.

Azért nem hangzottak el hiába, hatás nélkül ezek a jelzők. Az 
emberek nagyrésze ugyanis nem gondolkozik szívesen, fölületes. Hogysem 
megvizsgálja értelmét, súlyát, inkább elfogadja tömör értékként a kongó 
szólamot is, vagy maga tölti meg kedveszerinti tartalommal. Miden üres, 
homályos jelzőnek, szólamnak megvan hát a hatása, eredménye. S lehe
tetlen szónélkül hagyni, hogy- az érvelők szavaiban, írásaiban föltűnően 
sok a homályos, értelmetlen jelző és szólam.

Nézzük azonban az érvelésben hangsúlyozott kizárólagos ipari és 
kereskedelmi szellemet, meg azt, hogy ezzel összefüggőleg az egyesület 
közelebb áll az élethez, mint az intézet.

Ha ezek elfogadható okok volnának a felsőbb ipari és kereskedelmi, 
képzésnek az egyesületbe való áthelyezésére, akkor, miután a nagyipari 
vállalatok, gyárak, üzletek kétségtelenül kizárólag ipari és kereskedelmi 
szelleműek s ezzel összefüggőleg közelebb állanak az élethez, mint az 
iskolák, akkor tehát ugyanezen az okon-alapon az ipari és kereskedelmi 
szakiskolákat mind gyárakba, nagy árúházakba kellene áttelepíteni. (Az 
államnak a M. A. V. északi főműhelyébe, a fővárosnak a közüzemeibe hány 
fém-, fa-, stb. ipariskolát kellett volna már áthelyeznie!)

De nem tetszik, nem telepítenek iskolákat ipari és kereskedelmi 
üzemekkel egy födél alá. Nyilvánvalóan azért nem, mert nem megokolt, 
nem célszerű. Inkább külön ipariskolákat építenek és melléjük műhelyeket, 
így oldották meg mindenütt a kérdést, ahol zárt helyiségekben űzendő 
iparágak elsajátításáról van szó. Nos, mindenkor voltak és vannak műhelyek a 
vakok kir. intézetében is. Ugyanazon iparágak számára, mint az egyesület
ben. Régi, kiváló mesterekkel. Meg talán az intézet tanári karát is szabad 
összehasonlítani az egyesületével.

Az ipari és kereskedelmi szellemet érinti Schreiner Ferenc is, de 
teljesen homályos, mikor azzal az megokolássaí szól az egyesület mellett,
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hogy: «a szakképzést szakkörnyezetben —  akár a tanítóképzés, vagy a 
katonai nevelés —  kell megoldani.» Hisz a tanítókat nem elemi iskolákban 
képezik s a katonatiszteket sem kaszárnyákban! Ennek is, annak is csak 
gyakorlóiskolája van, mint ahogy a vakok kir. intézetének is és minden 
ipariskolának is megvan a maga gyakorlóműhelye. S ha ott, a tanító
képzőkben, a tisztképzőkben a gyakorlóiskola szakkörnyezetet jelent, mért 
nem jelenti a vakok kir. intézetében, meg a többi ipariskolában is ugyanazt 
a gyakorlóműhely? Homályos.

Ennyit az ipari szellemről. Nézzük a kereskedelmi szellemet!
A kereskedelmi iskoláknak még gyakorlóboltjuk sincs. Nincs a vakok 

kir. intézetének se. De nincs az egyesületnek se. Nélkülözhető is, mint az 
épérzékűeknél, úgy a vakoknál is. Az iskolában szerzett általános művelt
séggel és kereskedelmi ismeretekkel vakjaink az üzleti élet rájuk váró ese-' 
ményei, formái között a maguk módja szerint épúgy boldogulnak, mint 
az épérzékűek az ő rendszerint többoldalú, kiterjedtebb kereskedői mun
kájukban. Tudni kell ugyanis, hogy a vak kereskedő üzleti munkája nagy
részben csak szellemi téren mozog. Magának az adásvételnek a közvetlen 
foganatosítása, a kézből-kézbe adás és vétel már rendszerint a hozzá
tartozók, esetleg az alkalmazottak föladata. Amennyiben a vaknak ebben 
része van, arra is őt nem az árú bemutatásával kapcsolatosan szükséges 
és csaknem mindig külsőségekben is megnyilvánuló ügyességek képesítik, 
amelyekkel a legtöbb esetben nem rendelkezik, hanem az általános 
műveltsége.

A vak kereskedő sorsa a műveltsége. Mindenesetre elsősorban a 
szakműveltsége. De rögtön utána az, amellyel mindent kell pótolnia, 
amivel vaksága következtében az épérzékűekkel szemben hátrányban van: 
az általános műveltsége. Ez a kérdés is arra a lapra tartozik, ahol arról van 
szó, hogy mért kell a vak embereket általában jobban, tovább iskolázni, 
magasabb szellemi színvonalra emelni, mint a hasonló foglalkozású ép- 
érzékűeket, ha azt akarjuk, hogy az utóbbiakat megközelítőleg érvényesül
hessenek az életben.

íme, egy vállalat, vagy intézmény kizárólagos ipari és kereskedelmi 
szellem® s e szellemből folyólag az élethez való közelállósága, valamikép 
az épérzékűeknél, úgy a vakoknál sem indokolja az ifjúság szakképzésének, 
oda, az üzemekbe való helyezését. Nem. Mert nem a füstölgő kémények, 
nem a gépek zúgása, a tömegek zaja, nem az üzemvezetőségek üzlet
kötései, nem a raktárak forgalma nevel az életre, hanem az a munka, 
mely a szakiskolában és a műhelyekben folyik.

Annál kevésbbé volna célszerű a magasabb igényű gyakorlati képzés
nek a vakok kir. intézetéből, tehát egy olyan megfelelően szervezett, régi 
szakiskolából való áthelyezése, mely berendezésével, teljesen kialakult neve
lésoktatási rendjével, a tanulmányokhoz szükséges fölszereléseivel, szer
táraival a szorosan vett szakműveltség mellett a vakokra nézve annyira 
fontos általános műveltséget is inkább szolgálhatja, mint a magasabb 
színvonalú oktatásra föl nem szerelt foglalkoztatóintézet.

A 3. ponthoz.
A harmadik ok, amiért a magasabb igényű ipari és kereskedelmi 

oktatást az egyesületbe kellene átterelni, az önállósítást hangsúlyozza s
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úgy szól, hogy «az egyesület tudja leginkább, hogy a vakoknak az önálló
sítás szempontjából mire van szükségük.»

Valóban ennek úgy kellene lennie. Az egyesületnek ezt jobban kel
lene tudnia. Ám az egyesület ezt még nem igazolta. Egyik legfőbb hiva
tása csakugyan az volna, hogy önállósítsa a vakokat. De az egyesület 
ezt nem teszi. Az önállósítás a magyar vakok ügyének egy kopár, műve
letlen területe. Ha az önállósított vakok száma alapján ítéljük meg gyá- 
molításunk szívonalát, Magyarország az európai országok sorában az 
utolsók közé kerül. A magyar vakok gyámolításának e nagy hiányosságára 
nem most mutatunk rá először.10)

Valóságos megkönnyebbülés volt tehát hallgatni Hikkel Istvánt, mikor 
a dececember 2-iki értekezleten az önállósítás fontosságának hangsúlyozá
sával vezette be előadását. Jobb idők hajnalhasadását láttuk szavai mögött.

A múltba visszapillantva azzal kezdte Hikkel, hogy a háború előtt az 
egyesület is önállósított, de a háború óta akadályozza az önállósításban a 
pénzhiány. S azzal fejezte be, hogy a továbbképző tanfolyammal kapcso
latban, annak segítségével akarja az egyesület megvalósítani a vakok 
önállósítását.

Meg kell állapítanunk, hogy Ilikkel a múltat illetőleg nem eléggé 
tájékozott. Az egyesület a múltban, a háború előtt sem önállósított.

A háború előtti években az egyesület az akkori kiváló vezetőjének, 
Vitár Rezső gondnoknak kezdeményezésére a férfi vak iparosokat az akkor 
még kebelébe tartozó fiókjaiba, a szegedi, szombathelyi, miskolci és temes
vári foglalkoztatókba szétszórva helyezte el. Hét családos férfi azonban csa
ládi viszonyai miatt nem mehetett vidékre. Ezek számára az egyesület 
1912-ben Kispesten, a YY ekerletelepen lakásokat bérelt, műhelyt rendezett 
be nekik, ellátta őket nyersanyaggal és dolgoztatott velük, mint saját 
munkásaival egészen 1920-ig. Ez a kétívszerszülte kitelepítés volt az egye
sületnek, ha nem is önállósítási. de az önállósítás felé irányuló egyetlen 
számbavehető tevékenysége. A wekerletelepi vakokon kívül, ha önállósultak 
vakok, azok a saját kezdeményezésükből maguk önállósították magukat. 
Több ily esetben az egyesület ingyenszerszámokat eszközölt ki a kereske
delemügyi minisztériumnál az önállósulok számára. Ennyiből állott az 
egyesületnek a vakok önállósítása érdekében a háború előtt kifejtett 
tevékenysége.

Igaz, az egyesület akkoriban nem is hangoztatta az önállósítást célzó 
törekvéseit. Vitár, jóllehet elvben nem ellenezte, de gyakorlatban nem 
volt híve az önállósításnak. Az ő működését kitűnő üzleti szelleme irányí
totta. Ő a nagyüzem embere volt. Nem szétszórva, otthonaikban dolgoz
tatva, vagy önállóan munkálkodva, hanem nagy ipartelepeken összegyűjtve, 
gyárszerűen foglalkoztatva akarta látni a vakokat. Ő nem a szabad, hanem 
a zárt gyámolítás híve volt.11)

A háború után, mikor Vitár helyén Tóth dr. személyében pedagógus 
került, mint igazgató az egyesület élére, azt reméltük, hogy megváltozik 
a helyzet az önállósítás, a szabad gyámolítás javára. De reményeink nem 
teljesedtek. Ezt Hikkel azzal menti, hogy az egyesületnek nem volt hozzá

10) L. a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1983. évi 80. lapját. 
n ) L. a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1981. évi G5. lapját.
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pénze. Hogy mennyiben pénz kérdése az önállósítás és mennyiben nem az, 
hanem valami más, erről majd később szólunk.

Most vizsgáljuk meg a továbbképző tanfolyamnak az önállósításban 
való szerepét. Tóth dr.-nak az előadásából úgy értettük, hogy a tanfolyam és 
az önállósítás között szorosabb, talán olyan valami kapcsolat származnék, 
hogy a tanfolyam munkája részese lenne majd az önállósítás előkészítésé
nek.

Ily fejlődésre alapot nem találunk. A tanfolyam csak egy ponton 
szolgálhatja az önállósítást: a kiképzésben. Ha az iskola, a tanfolyam 
alapos kiképzést nyújtott, betöltötte hivatását, szerepe megszűnt. Önállósí
tást továbbmenően előkészíteni már nem a tanfolyam föladata, ahhoz 
tanfolyam nem szükséges, arra tanfolyam nem is alkalmas. Gondoljunk 
csak azokra a vakokra, akik teljesen magukra hagyatva önállósultak. Ők 
maguk, hozzátartozóik, jó emberek fáradtak érdekükben, segítették és 
állították talpra őket. Minden tanfolyam nélkül.

Gyakorlatból ismerjük az önállósítás kérdését, bő tapasztalatot nyúj
tott a hadivakok önállósítása. A képzés az iskolában folyik, az önállósítás 
előkészítése pedig a vak otthonában, vagy ott, ahol letelepedni akar. Az 
önállósítás előkészítését csak a vak hozzátartozóival, a helyi hatóságokkal, 
jótevőkkel való érintkezés, a helyszínre való kiutazás s ott a létföltétclek
nek előzetes megalapozása, biztosítása oldhatja meg. így készítik elő az 
önállósítást Németországban, meg a többi nyugati és északi államban is, 
minden tanfolyam nélkül. Erre pedig a legalkalmasabb az a két-három 
esztendő, míg az iskoláit végzett vak iparos a szükséges gyakorlat meg
szerzése végett a foglalkoztatóban mint segéd dolgozik. Nyilvánvaló hát, 
hogy az önállósítás előkészítésében az iskolának, tanfolyamnak része nem 
lehet, az kizárólag gyámolítási munka.

A harmadik ok, amiért a magasabb igényű ipari és kereskedelmi 
oktatást az egyesületben kellene átterelni, az önállósítást hangsúlyozza s 
mint láttuk, úgy szól, hogy: «az egyesület tudja leginkább, hogy a vakok
nak az önállósítás szempontjából mire van szükségük.» Megállapítottuk, 
hogy az egyesület ezt eddig nem igazolta. De hisszük, hogy igazolni fogja. 
És majd ha igazolja, ez még mindig nem lesz ok arra, hogy a magasabb 
igényű ipari és kereskedelmi képzést az egyesületbe helyezzék, mert az 
önállósítás munkája távol az iskolától, ott zajlik majd le az egyesület 
írószobáiban, hatóságoknál, vasúti kocskiban, künn a falvakban, zsúp- 
födeles házakban, városokban, szegényszagú, szobakonyhás lakásokban, 
a községi elöljáróságokon, papok, tanítók jómódú és jószívű emberek 
szobáiban.

*
■ Mi szólt az ipari és kereskedelmi képzésnek az egyesületbe tervezett 
áttelepítéséhez a vakok érdekeltsége?

A vakok é r d e k e l t s é g e ?  Igen. Új megjelölés. Ezt is a december 
2-iki értekezleten hallottuk először. Az üzleti világból áthozott eme foga
lommal a vak egyének ama csoportját jelölték meg, mely résztvett az 
értekezleten. Első eset volt tudtunkkal Magyarországon, hogy nevelésoktatási 
ügyekben vakok pusztán azon a jogcímen, hogy vakok, együtt tanácskoz
hattak a hivatásos szakemberekkel. De helyes volt. Különösen nálunk
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Magyarországon, ahol oly kevés a hivatásos vak nevelő és gyámolító, 
minden fontosabb értekezleten helye volna egy-két iskolázott vak egyénnek.

A felszólalásokban nagyon szegény értekezleten a vakoknak több 
mint húsz taggal képviselt érdekeltsége nem hallatta szavát. De rá egy 
hétre, december 9-én tízen közülök, mégpedig a vakok kir. intézete két 
zenetanára, könyvnyomója és hangolómestere, az egyesület két tisztviselője 
és egy idősebb ipari munkása s az egyesület kebelében működő Vakok 
Betegsegélyző Társaskörének két elnöke és egy tagja, Jármer Lajosnak, 
a kir. intézet zenetanárának fölhívására ugyané tárgyban és ugyancsak az 
egyesületben értekezletre gyűltek össze.

A tanácskozásukról szóló jegyzőkönyv szerint abban egyek voltak, 
hogy ipari és kereskedelmi képzésre szükség van, de hogy hol foganatosít- 
tassék az, a kir. intézetben-e, vagy az egyesületben, errenézve egyenlő 
számban megoszoltak a vélemények. Az állásfoglalások megokolásait egy 
a lezárt jegyzőkönyvhöz fűzött lapon találjuk meg. A lényeget belőlük 
a következőkben idézzük:

«Akik az egyesületben óhajtják a foganatosítást, így indokolnak:
1. Egy nagy ipari üzem kebelében tökéletesebben valósítható meg 

az ipari képzés.
2. Az egyesület terve előnyt- biztosítt az elaggott vakoknak, amennyi

ben az állam gondoskodnék az egyesületből való elhelyezésükről, hogy 
így hely ürüljön meg az ipari és kereskedelmi tanfolyam növendékei 
számára.

A másik tábor nem látja biztosítottnak a képzés jövőjét az egyesület 
keretében, mert az egyesület, mint társadalmi intézmény, alá van vetve a 
gazdasági viszonyok rendkívüli hullámzásának, ami nemrég létalapjában 
ingatta meg. Miután hasonló kríziseket ma nem lehet számításon kívül 
hagyni, a kir. intézetnek nem szabad növendékeit fegyvertelenül bocsáj- 
tani az élet harcába, hanem minél alaposabb képzéssel kell őket arra 
felvértezni. A továbbképzés fejlesztése épezért szükséges, de ennek keresz
tülvitelére nagyobb garanciát nyújt a több mint száz éve fennálló, egyre 
fejlődő és állami kézben levő nevelőintézet, mely az oktatásra való sokkal 
megfelelőbb berendezésénél és nagyobb felszerelésénél fogva is alkalmasabb 
e célra és amely intézet a minisztérnium által is elvileg elfogadott új 
tantervében felöleli mindazt, de sokkal részletesebb kidolgozásban, amit 
az egyesület óhajt a továbbképzés terén megvalósítani.»

Hogy mért nem kerültek bele ezek a megokolások magába a jegyző
könyvbe, mért kellett azokat külön lapon hozzáfűzni, errenézve a kir. 
intézet érdekelt vak tisztviselőitől azt a föívilágosítást kaptuk, hogy a 
jegyzőkönyv az egyesületben íródott, ahol azt az előzetes megállapodás 
ellenére lezárták, még mielőtt nekik megmutatták, illetve velük hitelesít
tették volna; csak másodpéldányt küldtek át nekik s mikor ők megkísé
relték a jegyzőkönyv pótlását, az egyesület vak tisztviselői jelezték, hogy, 
már késő, mert a jegyzőkönyvet már benyújtották az egyesület igazgatósá
gának. így hát ők külön lapon egészítették ki a jegyzőkönyvet s annak 
egy példányát eljuttatták az egyesület tisztviselői révén az egyesület igaz
gatóságához is.
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Az állásfoglalások megokolásából a helyzetet jellemző érdekes adat
ként tűnik ki az, hogy az egyesület öreg vak gyámoltjai a továbbképző 
tanfolyamnak az egyesületben való megszervezésétől, mint szükségképeni 
következményt, azt várják, hogy az egyesületben elhelyezett öreg 
vakokról az állam fog .gondoskodni. Ez a remény ugyan semmiféle tárgyi 
összefüggésben nincs magával a tanfolyammal, de teljesen érthető, ha a 
gyámoiításra szoruló vakok benne fontos okot látnak arra, hogy a tan
folyam az egyesületben szerveztessék meg-.

*
Összefoglalás.
Végigkísértük az ipari és kereskedelmi tanfolyam eszméjét Herodek- 

től való elindulástól a kir. intézet nevelésoktatási szervezetéhez, és tan-* 
tervéhez való kapcsolatán át addig, míg Tóth dr. tervei között, mint azok 
legsúlyosabb ja, megjelent. Rámutattunk, hogy az eszmét valósággá vál
tandó, az egyesület —  amennyire az eddigi közlésekből megállapítani 
lehet —  kiemelte a kir. intézet tantervéből az ipari és kereskedelmi szak
képzésre vonatkozó tervet s annak egy a saját foglalkoztatójában szerve
zendő ipari és kereskedelmi tanfolyamon való megvalósítását javasolja, 
azzal a megokolással, hogy egyrészt az intézet anyagiak hiányában nem 
képes a tervet megvalósítani, másrészt pedig az egyesületi annak meg
valósítására hivatottabb, mint az intézet. Pontról-pontra kimutattuk, hogy 
e megokolások teljesen alaptalanok, helyt nem állók, miértis a külföldi 
vezetőintézetek nevelésoktatási szervezeteihez hasonlóan szervezett orsz. inté-i 
zetünk kereteinek megbontása és egyes képzési elemeinek az egyesületbe 
való átültetése nem indokolt, nem célszerű és mert orsz. intézetünk a 
maga nemében és teljesen kifejlesztett mivoltában egyedüli e hazában, 
ily szervezeti változtatás ellenkeznék az ország közoktatásügyi és közműve
lődési érdekeivel is.

Hogy mindez így van, megérezte a Vakokat Gyámolító Magyarországi 
Egyesületek Orsz. Elnöksége is, mert az 1935. december 16- és 17-én tar
tott értekezletén, mikor Tóth dr. a tanfolyam ügyét előterjesztette, úgy 
határozott, hogy az egyesületben meg kell ugyan szervezni az ipari 
és kereskedelmi továbbképző tanfolyamot, de ez nem kívánja érinteni 
a vakok kir. intézete szervezetét. Ami azt jelenti, hogy meg kell az egye
sületben szervezni, a tanfolyamot, de ez ne hátráltassa a kir. intézet új 
nevelésoktatási szervezetének s vele az ipari és kereskedelmi magasabb 
igényű szakképzésnek a kir. intézetben való megvalósulását.

Tóth dr. azonban az orsz. elnökség értekezlete elé terjesztett s egy 
sokszorosított példányban hozzánk is eljuttatott javaslatában a maga ré
széről fönntartotta a december 2-iki értekezleten hallatott és föntebb már 
behatóan tárgyalt ama állásfoglalását, hogy a kir. intézet maradjon meg 
régi, nyolc évfolyamú szervezetében.1'2) A gondolat, a terv, a felső képzés-

12) S c h n i t z l  G u s z tá v  föntebb említett Hozsanna c. cikkében azt állítja, hogy T ó t h  d r .  

a december 2-iki értekezleten jelezte, hogy az egyesület a tanfolyam megszervezésével nem 
óhajt beleavatkozni a kir. intézet nevelésoktatásügyi szervezetébe. —  Minden vélemény 
hozzáfűzése nélkül egyszerűen csak utalunk arra, hogy ily értelmű határozat, mint most 
jeleztük, csak két héttel később származott az egyesületben s hogy T ó t h  d r . még a 
határozathozatalkor is íme az itt leszögezett, a határozattal össze nem egyeztethető 
nézetet vallotta.
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nek s ezzel a vakok nevelésoktatása terén a vezetőszerepnek a Vakokat 
Gyámolíto Oi’sz. Egyesületbe való áthelyezése, —  aminek következménye 
volna a kir. intézet szervezeti szabászatában megállapított nevelésoktatási 
keretnek megcsonkulása s vele az intézetnek a teljes, korszerű kifejlő
désben való megakasztása, —  ez a gondolat, ez a terv tehát nem halt meg, 
él.

Ez tette szükségessé, hogy a vakok magasabb igényű ipari és keres
kedelmi képzésével, illetve az egyesületben tervezett továbbképzővel első
sorban ne abban az alakjában foglalkozzunk, ahogyan benne az országos 
elnökség határozott, hanem abban az alakjában és hatásában, amelyben 
azt Tóth dr. és előadótársai eredetileg a december 2-iki emlékezetes érte
kezleten ismertették és amelyben azt ez az értekezlet tárgyalta.

így kellett tennünk, mert rá kellett világítanunk, hogy ez a terv 
alapjaiban téves megítéléseken nyugszik, hogy megokolatlan, célszerűtlen 
s ezért erőszakolt, hogy ellentétes az intézmények múltjával, történelmi 
fejlődésével, hagyományaival s rendeltetésével és hogy az ország művelődési 
viszonyainak megítélését befolyásoló hatásában szemben áll az ország- 
érdekeivel.

Néhány tantervi kérdés.

Még néhány a kir. intézet új tantervét érintő elvi kérdéssel kell fog
lalkoznunk, mielőtt áttérnénk az ipari és kereskedelmi tanfolyamnak a va
kok kir. intézete szervezetétől függetlenül való tárgyalására. Nem azért 
kell foglalkoznunk e kérdésekkel, mert szorosan idetartoznak, hanem mert 
vitatársaink azokat itt teszik szóvá.

Tóth dr. a kir. intézet mostani nyolc évfolyamú szervezetében is «a 
három felső évfolyam művelődési tárgyainak csökkentését» kívánja.

Ez annyira súlyos kívánság, hogy függetlenül mostani vitánk anya
gától, általános nevelésoktatási szempontból kell kérdeznünk: mely tár
gyakat kívánja törölni a felső évfolyamokon? Rég itantervűnknek az 
általános műveltséget szolgáló tárgyai ugyanis azonosak az újéival, azonosak 
az elemi iskoláéival, a polgári iskoláéival s a vakok minden intézeteéivel a 
világon. Kérjük Tóth dr.-1, közölje hát, mely tárgyak volnának törlendők, 
és okolja meg, miért?

Egy másik helyen Tóth dr. nem helyesli —  mint ő mondja —  «a 
vakok elméleti képzésének fölemelését.» Éz már közvetlenül az új tan
tervre vonatkozik.

Kételkednünk kell, hogy Tóth dr. ebből a szempontból behatóan 
foglalkozott volna új tantervűnkkel. Mert ha ezt tette volna, meg kellett 
volna állapítania, h o g y  —  mint föntebb e fejezet legelején már rámutat
tunk —  az egész tanterv a gyakorlati képzés jegyében újult meg. Teljesen 
lényegtelen a dologi ismeretekkel össze nem függő elméleti anyagának a 
most tanított anyaggal szemben való bővülése, úgyhogy a képzésnek a 
színvonalát a jövőben semmikép sem az elvont elméleti, hanem a gyakor
lati ismeretek és kétkézi ügyességek, illetve az ezekkel szorosan össze
függő dologi ismeretek szabják meg.

Schnitzl Gusztáv Hozsanna c. cikkében úgy véli, hogy «az új tan
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tervben le lehetne mondani nem egy elméleti tárgy kibővítéséről a gyakor
lati képzés javára». Erre is csak az előbbi bekezdésben mondottakkal 
válaszolhatunk. De még valamit. Schnilzl kartársunk az új tanterv készítésekor 
a kir. intézet tanára volts mint cikkében maga is mondja, részt vett a tan
tervkészítés tárgyalásain. Minthogy azonban akkor a tantervet nem kifogá
solta, föltűnik, miért hibáztatja most azt, amit annakidején jónak talált?

Egyebet is mond Schnitzl kartársunk. «A kir. intézet végzett növen
dékei —  úgymond —  olyan nagyfokú tudással rendelkeznek, hogy némely 
tárgyban egyik-másik bátran fölvehetné a versenyt egy középiskolással.» 
De nem mondja meg, milyen középiskolással. Ha érettségizőre gondol, 
túloz. Ha első osztályosra gondol, semmit se mond.

«A normális gyermekek 90 0/0-a a kir. intézetet végzett vakokénál 
kisebb elméleti képzés után keresi és találja meg boldogulását az életben 
és az iparban —  mondja a továbbiakban Schnitzl, —  ne akarjunk még 
többet.»

Nem, végső eredményében nem akarunk többet. Sőt megelégszünk 
valamivel kevesebbel is. Megelégszünk annyival, amennyi a vakot legalább 
megközelítőleg odasegíti, ahol az épérzékű van. Látjuk, hogy természeti 
ismeretet a boldoguláshoz sohse bírunk neki annyit adni, amennyivel úgy 
boldogulhat, mint az a 90 0/0 épérzékű. Tudnunk kell azonban, liogy  ̂ a 
szellemi ismeret némileg pótolja a természetit a gyakorlati tevékenység
ben is. Igaz, iránylag csak kis mértékben. Azért kell hát neki jóval 
többet adni a szellemiből, hogy a természetiek hiányát némileg ellen
súlyozzuk, pótoljuk. Ha ezt nem tennők, ha a szellemiekben is annyira 
elmaradna a vak az épérzékűtől, mint a dologi ismeretekben, még nehezeb
ben boldogulna. Kérünk hát elnézést a szellemi többletért. Rászolgáltunk. 
Mindent megtettünk új tantervűnkben, hogy minél több természetit nyújt
sunk s hogy ezáltal vakjaink aránylag minél kevesebb szellemi többletre 
szoruljanak.

Általában sok műveltséget nyújtunk s ez esetleg boldogtalanságra, 
elégedetlenségre vezethet, —  gondolja Schnitzl kartársam.

Mi ettől nem tartunk. Először is azért nem, mert nem hisszük, hogy 
a műveltség' bármily mértéke bárkire is ártalmas lehetne. De még ha 
lehetne is, oly bő mértékkel mi sem mérjük, nem is mérhetjük, hogy 
megárthatna. Határt szab az idő s a tanterv. Másodszor m eg. igaz, a 
műveltség emeli az igényeket. De az is igaz, hogy a műveltebb ember álta
lában több erélyt fejt ki életföltételeinek megteremtésében, mint a kevésbbé 
művelt s bizonyos, hogy műveltsége őt ebben segíti is. Aztán meg a 
műveltséggel párhuzamosan az erkölcsi erő, az önállóságra, a független
ségre, a munkás életre, a mások segítsége nélküli megélésre való törekvés, 
az önérzet is erősödik. Ismertünk művelt vak embereket, akik a szó 
szoros értelmében koplaltak, még sem koldultak. Műveletlen vakok között 
ilyenekre nem akadunk. Azoknál bizony könnyen áll a koldulás.

A hivatalos számhasonlítás szerint kereken 600 vak ember ól Buda
pesten s kereken 200 a közeli környékén. Foglalkozásuk, megélhetesük 
móclját illetőleg Bánó Miklós dr. 32 8-nak az adatait dolgozta föl. Ezek 
közül 47 a kéregető és közjótékonyságból élő s 44 a bizonytalan foglal
kozású. A kéregetőknek csak a negyedrésze, a bizonytalan foglal-
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kozásúaknak pedig csak a harmadrésze olyan, aki végezte a vakok 
valamely intézetét. Ha szabad ezekből következtetni, akkor ezek az adatok 
is azt igazolják, hogy' a műveltség emeli a munkásságot, az anyagi és az 
erkölcsi színvonalat, mert íme, a kéregetők közt háromszor és a bizony
talan foglalkozásúak között kétszer akkora a számuk az intézetbe nem 
jártaknak, mint az intézetbe jártaknak.

A műveltséggel, az igényekkel s a kereseti viszonyokkal járó elége
dettség vagy elégedetlenség tekintetében vak és látó" ember között a 
lényeget illetőleg különbség nem tehető. Hahát elfogadnék azt a gon- 
Cíolatmenetet, hogy mivel az emelkedettebb színvonalú műveltség emeli az 
igényeket,  ̂ azért, nehogy elégedetlenség származzék, a műveltségnek az 
iskolázás áltál való adagolását mindig a várható megélhetési, boldogulási 
lehetősegekhez kell merni, akkor a háború után az egész világon, de 
különösen a központi hatalmak országaiban, ahol a gazdasági élet s a 
kereseti lehetőségek immár közel húsz év óta a mélypont körül mozognak, 
akkor ezekben az országokban a munkásság, az iparosság iskolai művelését 
a háború előtti állapotokhoz mérten lényegesen korlátozni kellett volna.

Pedig mit tapasztalunk? Ép az ellenkezőjét. Az iskolák színvonalát 
mindenütt emelték és minden szakmában magasabb iskolai képzettséget, 
nemcsak természeti, de szellemi irányban is magasabb műveltséget kíván
nak. A háború előtt a polgári iskola, habár nem szánták annak, jobbára 
bevezetője volt a felsőbb szakiskoláknak s altiszti és alsóbbfokú szellemi 
pályákra minősített. Szervezeténél fogva a háború után is megmaradt ez a 
szerepe, de ma már felső középiskolai osztályokat végzettekkel és érettsé
gizettekkel töltik be az alsófokú szellemi és altiszti pályákon az állásokat 
s nem vesznek föl szívesen legalább is polgári iskolába nem járt inast, 
sőt egyes iparágakban ipartestületi határozat alapján négy polgári iskolai 
osztály elvégzése föltétele az inasfölvételnek.

Nyilvánvaló tehát, hogy mindenütt az általunk is vallott és föntebb 
mai Kifejtett az a fölfogás íránvtado, melynek lényege az, hogy a magasabb 
műveltség az egyént a termelést szolgáló erkölcsiekben és anyagiakban 
egyaránt emeli, többre képesíti s az élet nehézségeinek elviselésére, az élet 
küzdelmeire fokozottabb mértékben készti, edzi.

Azután meg az ember nemcsak testiekkel él, szellemiekkel is. A látó 
ember lelkét a szeme széles területről, gyorsan, szüntelen táplálja szellemi 
aiíy aggal egesz eleten at. A vak ember lelke szem hiányában egy keskeny7 
ösvényen, lassan, gyér táplálékra szorítva botorkál át az életen és bizony, 
ha kevés útra valóval indítod el, nagyon lesoványodik, erőtlenül járja 
szürke útjait. Neki hát teltebb tarisznyával kell elhagynia az iskolát, mint 
a látónak, hogy jusson is, maradjon is. Aztán meg emberséges kötelesség, 
hogy a testiek, meg a hasznos szellemiek mellett az élet szépségeiből is 
juttassunk valamit a vaknak. De hogyan jusson szépségekhez, az anya
giaktól független igazi emberi boldogság elemeihez, ha parlagi a lelke? 
Ehhez is hát minden föltételt az iskolából kell hoznia a vaknak.

Végül, ha már boldogságról beszélünk és ha (ezt a boldogságot a vakok 
között két szélsőséges mértékkel szabad mérni, én úgytapasztaíom immár 
közel negyven év óta, hogy az iskolázottabb, a művelt vakok általában véve 
vidámabbak, jobb kedelyruek, mint a kevesbbe műveltek s följegyzéseim
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szerint az öngyilkos vakok között több a kevésbbé művélt, mint a művelt.
Mindezekre gondolnunk kell, ha vak embereket nevelünk, gyámolítunk.
Ne sokaljuk hát a vakok szellemi képzését, ha valamivel magasabb 

fokú is, mint a velük egy társadalmi színvonalon álló épérzékűeké. Szük
ségük van rá. És miért volna kevésbbé szükségük rá a magyar vakoknak, 
mint az osztrákoknak, a németeknek, az angoloknak, akiknek nem 
kevesebb szellemiben van részük, mint a magyaroknak?

Száz éve lesz nemsokára, hogy először hangzott el «a’ pesti vakok 
intézetére ügyellő Kiküldöttség» ülésén, hogy «pallérozott koldusokat neve
lünk.» Egy tekintetes táblabíró úr ajkairól hangzott el. Sokalta a vakokra 
költött pénzt és a tudományt, «a mellyel tömik a vakokat». Tömör kifeje
zésmódja, a «pallérozott koldus» az idők folyamán szállóigévé könnyült, 
átrepült egy századot, csak a «pallérozott» pallérozódott ki benne «mű
veltté» s bizony a «művelt koldus» nem egyszer volt az idők folyamán 
keményen megsarkantyúzott vesszőparipája nemcsak a táblabírálc utódai
nak, de egy-egy gyalogpedagógusnak is, ha egy és más okból amellett 
kellett érvelnie, hogy a vakok iskolájában kevesebb is megteszi. Ha mind
annyiszor célhoz ért volna ez a vén gebe, ahányszor megsarkantyúztak, a 
vakok már rég csak tollat fosztanának a szegényházakban.

A háború óta nem igen hallottuk a «művelt koldusok» nevelését 
emlegetni. S hogy ne halljuk többé, neveljük a vakokat munkára. Munkára, 
testi 'és kétkézi készségek fejlesztésével, természeti és szellemi ismeretek 
nyiíj fásával. S ha terveink ellenére több gyűlik föl bennük a szellemi isme
retekből, mint a természetiekből, ne sokaljuk és ne gondoljunk mindjárt rend
szerváltoztatásra, mert javukra van, minden ismeret támogatja őket boldo
gulásukban.

Nem elég megtanítani a vakot dolgozni, műveltté is kell tenni, hogy 
dolgozzék, hogy ne kolduljon.

(Folytatjuk az ipari és kereskedelmi tanfolyamnak a vakok 
kir. intézete szervezetétől függetlenül való tárgyalásával).



Dr, ITrbantscliiíscIi— Dr. Bárczi.*)
Ű jv á ro s y  J ó zs e f.

A  múlt évi oki. 5-én megtartott váci _közgyűlésünkön É h l in g  
kartárs szabadelőadásban, majd szaklapunk 5— 10-ik számában külön 
cikk keretében foglalkozik behatóbban Urbantschitsch és Bárczi 
munkásságával, melyet a siketnémáknak fülön át való oktatása körül 
fejtettek ki. A  közgyűlésen hosszúra nyúlt előadása miatt nem adódott 
alkalom a hozzászólásra. Az előadás célja sem világlott ki előttem 
annyira tisztán, hogy vita esetén komolyabban hozzászólhattam 
volna. Miután cikk formájában is megjelent, így most már a célt és 
tartalmat világosabbá tevő, lerögzített felfogással állok szemben.

E fontos témához óhajtok most, a tárgyilagosság ösvényén 
haladva, hozzászólani.

Elsősorban foglalkozni kívánok azzal a kérdéssel, mi az oka 
annak, hogy az U rb a n ts c h its c h -m ó d s z e i annak idején nem tudott 
sem otthon, sem a külföldön, sehol a siketnémaoktatásban gyakor
latban érvényesülni ?! Másodsorban azt óhajtanám feltárni, milyen 
összefüggést látok az U rb a n ts ch its ch - és Bdrczi-féle eljárás között, 
illetőleg, hol tér el a két módszer egymástól és mi az, ami B á r c z i  
eljárását életképessé teheti a sn.-oktatásban ?

Mielőtt a fenti kérdésekre válaszolnék, egy kis történeti vissza
pillantást vetek arra az elmúlt évtizedre, melyre a B á rc z i- lé le  pró
bálkozások, kísérletezések ideje esik. A  budapesti testület minden 
egyes tagja, — aki komolyan érdeklődött a dolog iránt — látta, 
láthatta (vagy helyesebben: hallhatta) azt a megfeszített munkát, 
melyet B á rc z i részben az általa szerkesztett optifongyakorlatokkal, 
másrészt az Urbantschitsch-féle hallásgyakorlatokkal végzett növen
dékeinken, vagy saját betegein.

Közben a legkülönbözőbb hallási és fülészeti vizsgálatokat 
ejtette meg a sn. növendékeken. Megvizsgálta az ország összes sn. 
növendékeit, átnézte továbbá hosszú időre visszamenőleg a váci anya
könyveket. Egy testületi értekezleten aztán arról a meglepő tapaszta
latáról számolt be, hogy növendékeink jórészének siketsége — szem
ben a múlt megállapításaival — nem fülészeti eredetű. Ez a meg
állapítása vezette őt aztán arra az útra, hogy a fület a továbbiakban 
csak mint közvetítő útat látta és vette számba, ellenben megragadta 
az agyi idegrendszert, annak a beszédet szolgáló figyelmi, emlékezeti 
és tudatbeli területeinek élet-lélektanát s az ő ébresztgető módsze
rével ezeken a területeken iparkodott életrehívni a szunnyadó hallást

Majd később (kb. 5—6 év előtt) tornatermünkben egy bemutató 
előadást tartott addigi kísérleteiről azokkal a gyermekekkel, akiket 
fülön át hosszabb idő óta tanított. Ezt követőleg külön testületi elő
adást tartott. Iparkodott előttünk kifejteni és megmagyarázni, hogy

*) A  cikk lapunk f. évi első számának lezárása uián érkezett be és azért 
jelenik meg ebben a számban. (Szerk.)
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fenti megállapításai őt mily feltevésekre késztették s hogyan alakult 
ki az ő módszeres eljárása a fülön keresztül való beszédtanítással. 
A  bemutatott esetek bennünket, szakembereket is megleptek. Akad
tak persze hívők és hitetlenek, ami természetes is. Itt kell belekap
csolnom cikkíró E h lin g  kartársam nevét is, aki az utóbbiakhoz tar
tozott kezdettől fogva. Több vitában bizonyította, hogy ama gyer
mekek szerinte bizonyos fokú hallással rendelkezdtek s így nem volt 
nehéz az eredményt elérni. Majd 1933—34-ben megnyílt az első 
kisédeti osztály, ahol már bizonyos eredményeket állapíthatott meg 
a figyelő. Közben B á r c z i dr — mögötte két kiváló orvosprofesszo
runkkal — érettnek tartván módszerét a nyilvánosság számára is, 
a nemzetközi logopádiai kongresszuson előadásban ismertette ezt 
és bemutatott néhányat tanítványai közül. Az idegen jelenlévők nagy 
figyelemmel hallgatták meg B á rc z ii , de azt az U rb a n ts ch its ch -féle 
eljárás felelevenítésének tartották. Szerintük a gyermekek nem eléggé 
kivizsgált nagyothallók lettek volna. B á rc z in a k  hiányzott az ilyen 
szakvitához szükséges németnyelvi készsége s így a szükséges pilla
natban nem tudott kellőképen válaszo'ni. Csak R a n s c h b u rg  prof. 
felszólalására kezdtek felfigyelni, elsősorban F rö s c h e ls  és gárdája. 
B á r c z i elméletével már korábban s nagyon alaposan S a rb ó  prof. 
foglalkozott. Utána kapcsolódott bele nagyon intenzíven R a n s c h b u rg  
prof. Az ő szerepéről később is szó esik.

A  szakemberek is kutatni kezdtek. Szaklapunk múlt évi hasáb
jain cikk jelent meg, melyben egyik kartárs egy régi, 50 év előtti 
lélektani munkában véli felfedezni a Bárczí-féle elmélet forrásait. 
Majd U rb a n ts ch its ch  1895-ös munkájának alapos tanulmányozása 
kapcsán született meg E h lin g  váci előadása és cikke lapunkban. 
Váci előadása sok helyen homályos volt; bizonytalan megállapításai 
is vannak. Cikkét azonban az ő szempontjából kétségtelenül ügyesen 
állította össze. U rb a n ts c h iis c h o t ugyanis olyan szemlélettel és oly 
beállításban adta, továbbá abból csak annyit és csak azt ismertette, 
hogy a .dolgok mélyére nem hatoló olvasó a B á rc z i-féle eljárásban 
— az Ü rb a n ts ch its ch -lé le  módszert véli felismerni.

Bár nem mondja ki, de azért minden sorából kiérezhető, hogy 
amit B á r c z i csinál, az — Urbantschitsch-módszer. Csakhogy míg az 
osztrákok említett logopádiai kongresszusi véleménye szerint B á r c z i  
nagyothallókkal bajlódott, addig E h lin g  elérkezett ahhoz a belátás
hoz, hogy U rb a n ts ch its ch  a látszólag siketek alatt azokat a gyerme
keket értette, akikkel B á rc z i kíván foglalkozni s akiknek a száma 
évtizedek utón nagyon felszaporodott. Éhling felfogása tehát, ez az én 
szerény véleményem, a nagyon közel múlthoz képest lényegesen 
megváltozott. U rb a n ts c h its c h  ismertetésénél előadásában „csodás“ 
eredményekről beszél. Miért ne lehetnének, ilyen „csodás“ eredmé
nyek Bdrczi-nál is?! Cikke végén ugyan E h lin g  elismeri, hogy van 
eredmény B á r c z i-nál, de szerinte U rb a n ts ch its ch  és W o l f f  nélkül ez 
alig következett volna el. Én azonban megvagyok g>őződve, hogy 
amily heroikus munkát végzett B á r c z i éveken ót siketnémákkal, oly
Siket-némák és Vakok Oktatásügye 1936. 5—8. sz
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munkát, mely három embernek is elég lett volna, U rb a n ts ch its ch  és 
W o lf f  nélkül is eljutott volna odáig, mert benne a szakorvos és a 
született általános és szakpedagógus szerencsésen találkozott össze.

Kérdem azonban, vájjon oly nagy bűn volna-e az, ha B á r c z i  
csakugyan az említett kiváló tudósok nyomán kezdte volna is meg 
munkáját?! Ha mindent, ami jó és célszerű, felhasznál?! Hát el
képzelhető-e fejlődés másképen, mint a már meglévő hasznosnak 
alapulvétele mellett?! Vagy ki kérte számon éppen É h lin g tő l, hogy 
a 10 év előtt megjelent, mindenképen nagyon értékes s a gagyogási 
gyakorlatok kialakítása érdekében való útmutatásai milyen forrásból 
származnak?! Mi egyéb W ilh e lm  P a u l jóval korábbi eredetű „Silben- 
mechanik“ c. értékes kis munkája, mint az E h lin g  által ajánlott 
gagyogási gyakorlatok? Vagy mi egyéb M a lis c h  globális tanítási 
eljárása, mint E h lin g  10 év előtti erélyes állásfoglalása az egyes 
hangok képzése ellen az 1. osztályban? 0  ezeket az eljárásokat 
hosszú éveken át kipróbálta s tette közkinccsé szakoktatásunkban. 
Senki sem keresi, honnan is erednek ezek végső fokon. Hiszen 
E h l in g  munkáiban gyakorlatilag az ő saját egyénisége is kifejezésre 
jut. Egyébként egyik munkájában az egyik forrásra, a W ilh e lm  P a u l-  
féle értékes könyvre maga is hivatkozik.

A  váci előadás előtt a M a g y . G y ó g g p e d a g ó g ia  1935. évi 4—5. 
számában megjelent R a n s c h b u rg  prof.-nak egy mélyrehatóan tudo
mányos cikke az agykérgi siketségről s ugyancsak nagyszerű össze
hasonlító ismertetése az U rb a n ts ch its ch - és Bárczi-féle módszerekről, 
illetne azoknak különbözőségéről. E cikk világos értelmezéssel adja 
meg B á r c z i tudományos kutatásainak eredményét és az ebből ki
fejlődött módszerét.

Ugyanakkor Ehling  váci előadása végén — a Bárczi-féle elmélet 
orvosi részével foglalkozván — röviden, bátran, mondhatnám: egy 
kézlegyintéssel elintézi kiváló orvosprofesszorok tudományos vitáit 
azzal, hogy hát ugyebár ezt lehet így is magyarázni, lehet úgy is 
magyarázni. Hogy kinek van .igaza a centrális- vagy perifériás siket- 
ség kérdésében — mondja E h lin g  —  azt sohasem tudják bebizo
nyítani, így persze B á rc z i sem az ő hypothesisét.

De vájjon hogyan haladhatna a tudomány másképen, ha nem 
indulhatna ki jól alátámasztott feltevésekbői ?! Hogy U rb a n tsch its ch  
munkájában itt-ott említést tesz a centrális siketségről, ez még nem 
igazolja azt, hogy ő ezzel a kérdéssel behatóbban is foglalkozott 
volna. Éppen ő említi panaszképen, hogy 1894-ig mindössze talán 
csak 150 boncolási esetről tud csupán. Viszont a mai orvostudomány 
hány ezer meg ezer boncolást végzett azóta elhalt siketeken. Éppen 
R a n s c h b u rg  prof. előbb említett cikkében szól néhány olyan bonco
lási esetről a közelmúltból, amikor kórbonctanilag határozottan meg
állapítható volt az agykérgi siketség. Ez különben is nem szükség
szerűen döntő fontosságú kérdés. Minket a dolognak gyakorlati 
része érdekel küiönösképen s én elsősorban azokra a kézzelfogható 
és bebizonyítottan jelentős gyakorlati eredményekre támaszkodom,
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amiket eddig a Bárczi-féle eljárással elérni sikerült. Kétségtelen, 
hogy az elméletnek is egynevezőre kell majd jutnia idővel.

Hosszú kerülő után eljutottam végre oda, ahol elkezdtem: 
Miért nem érvényesülhetett az U rb a n ts ch its ch -módszer a gyakorlat
ban ? Szerintem ennek psHchológiai és pedagógiai okai vannak. 
Alapos kutatást végeztem úgy a hazai egykorú irodalomban, vala
mint, olvastam a német kritikákat is, amelyekről maga U rb a n ts ch its ch  
is megemlékezik. Átolvastam U rb a n ts ch its ch  1895-ös, valamint'az 
1910-es "O h re n h e ilk u n d e “ c. munkáját is. Ez utóbbiról E h lin g  azt 
mondja, csak a nagyothallók dolgaival foglalkozik, ez azonban téve
dés. Sőt az 1895-ös munkáját lehiggadtabban, rendszeresebben írja 
le e későbbi orvosi munkájában.

Akkor, amikor U rb a n ts ch its ch  írásaiban sűrűn azt hangoztatja, 
hogy az ő hallási gyakorlatai hihetetlen energiát kívánnak a szak
embertől, lé le k ta n ila g  m á r  m e g á s ta  s ír já t m ó d s z e ré n e k . Mert ugyan 
melyik szakembernek lesz kedve a mi amúgyis súlyos munkánk 
után egy még nehezebb feladatot vállalni a régi mellé?

R ó z s a  E d e  annak idején egy cikkében valóságos harci riadót 
fújt, hogy már bizony mi nem fogunk egy életen át a siketek fülébe 
ordítani.

így volt ez kezdetben B á rc z i ki bérleteinél is, amint azt saját 
maga bevallotta őszi előadásában s amiről mi budapestiek is meg
győződhettünk számtalan alkalommal — az orvosi előszobában is. 
Nem csoda aztán, hogy a kísérleti osztály megnyitásakor, megbor
zongott a hátunk annak elgondolásánál, hogy milyen munkatöbbletet 
jelent, ez a mi nehéz elfoglaltságunk mellett. Ettől félt velem együtt 
E h lin g  is. Ez azonban —- tanár és növendék örvendetes megnyug
vására — távolról sincs már így s csendes munka folyik a meglévő 
új osztályokban.

A  második súlyos okot abban látom, hogy az órarend keretébe 
nehéz volt beállítani a hallásigyakorlatokat. Amikor a kérdést így 
akarták megoldani, máris életképtelenné vált az U rb a n tsch itsch -e\ - 
járás. így járna B á r c z i módszere is, ha Ehling ajánlatára a II. osztály 
után csak külön hallási gyakorlatokat végeznének az arra alkalmas 
gyermekek. Itt kell válaszolnom ama vádra is, mintha B á rc z i leszólta 
volna a „régi“ módszert. Ha Ehling az elmúlt tanévben figyelemmel 
kisérte Murányi munkáját, aki a Bárczi-féle eljárással dolgozott, 
tudnia kell, hogy a régi módszert jelentékeny százalékban át kell 
értékelni az új módszer elveinek megfelelően is. így átértékelve 
folyik a munka ma is a két első osztályban. Miért nézné le B á rc z i  
a szájról való oktatás módszerét, (mert én is csak így tudom nevez
ni), amikor erre adott esetekben és alkalmakkor a fül mellett is nagy 
szüksége van.

Ami pedig a „régi“, módszer itt-ott felbukkanó fényes eredmé
nyeit illeti — melyekről E h lin g  szól cikkében — erről ne igen beszél
jünk. A  felhozott budapesti példa nem a legjobb, mert hiszen tudjuk, 
hogy egy zseniális apa nagyon tehetséges, később megsiketült fiáról 
van szó, akit kiváló szakembereink neveltek.
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Természetes, hogy mi szakemberek mindent elkövetünk növen
dékeinkkel, hogy valamennyire használható beszédet nyújtsunk nekik 
az életre. De amig szellemileg fogyatékos siketnémákat is a hangos 
beszédre akarunk megtanítani s amíg a szelektálásnak egy komolyabb 
formájához el nem jutunk, addig az elérhető eredmény gyenge marad. 
Ilyen szelektálásnak látom azt is, ha a Bárczi-féle eljárás szakok
tatásunk terén gyökeret verhet.

Amit pedig V a lte r  csodás növendékeiről beszél, a história ha
sonló azokhoz az esetekhez, melyeket, mint kivételeket lehet emle
getni. Ha a Bárczi-féle eljárás is csak ilyen kivételes csodákat tudna 
kitermelni, odajutna, ahová a többi módszer: a lomtárba. Mert mód
szerrel bőven el vagyunk látva, hál Istennek, d e a leg te rm é s ze te s e b b  
m ó d s z e r  a h a n g o s b e s z é d ta n ítá s h o z  m é g is  csak  a fü l ú tjá n  v a ló  
o k ta tá s m ó d d a l b ő v ü lh e t ki.

Az U rb a n ts c h its c h -féle eljárás ellaposodásának okait maga 
É h lin g  is próbálja keresni. Bécsből nem kap választ a szakemberektől 
s azt mondja, napirendre tértek felette ott is, Vácott is. Pedig a 
bécsi kísérleteket Urbantschitsch személyesen irányította. Vácott 
állítólag anyagi okokjniatt szüntették meg.

Az 1900. okt. 17-én tartott szaktanácsi ülésre a váci testület 
azt a határozatot nyújtotta be, hogy az oszt. főnök a rendes órák 
keretében is elvégezheti a hallásigyakorlatokat. Ezzel szemben B ih a r i  
külön csoport felállítását javasolta. így hagyták abba a munkát Vácott.

Sokan hangoztatják, hogy U rb a n ts ch its ch o t nem eléggé ismerték 
a szakemberek. Ez tévedés, mert hiszen nagy szakirodalma van 
U rb a n ts ch á s ch n a k  úgy az osztrákoknál, valamint a németeknél is.

Nálunk G á cs é r J ó z s e ftő l jelent meg néhány cikk, aki gyakor
latilag is foglalkozott a hallásigyakorlatckkal Vácott. A  felső négy 
osztályból válogatott ki 8 tanulót. Ami a legérdekesebb azonban, 
(maga írja cikkében) 8 növendékének csaknem mindegyike háttal 
fordulva is választ ad minden kérdésre, akár idegen témáról is. Ezek 
a gyermekek kétségtelenül tipikus nagyothallók.voltak, akikkel napon
ként xh  órát foglalkozott a tanár fülön át.

Egyébként Gácsér lelkesen síkra száll a hallásgyakorlatok mellett 
s jövőt jósolt azoknak.

Ha már most összevetem a két módszert, illetve jellemzem a 
B á rc z i-fé'e eljárást, meg is mondottam a legsúlyosabb okot, ami 
miatt az Urbantschitsch-módszer nem honosodhatott m eg!

B á rc z i a z  ő  e ljá rá s á t te lje sen  a  b es zéd ia n ítá s  s z o lg á la tá b a  
á llít ja  s ez az, ami életképessé teszi U rb a n ts ch its ch  módszerével 
szemben. Aki olvasta B á rc z i eljárását, láthatja azt a finom aprólé
kosságot, mellyel módszerét felépítette s mellyel a jelenlegi két első 
osztály nagyon szépen dolgozik.

És amíg Urbantschitsch a magán- és mássalhangzók hosszú 
sororatávai fárasztja a gyermeket, addig B á rc z i  é lő  b es zéd d e l le lk e t 
a d  m ó d s z e ré n e k  a z  e ls ő  p il la n a ttó l k ezd ve . Érezte ennek hiányát 
U rb a n ts ch its ch  is, amikor munkájában azt tanácsolja, változatosság 
kedvééit í-1 alkalmas szót is ajánlatos a gyermek fülébe mondani, 
hogy ne szegje kedvét az egyhangú munka.
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U rb a n ts ch its ch  rengeteg beteganyagot dolgozott fel, rengeteg 
kísérletet végzett minden fajtájú siketnémán, nagyothallón. Kiváló 
érdeme elvitázhatatlan s nagyon sok, értékes megjegyzés szedhető 
ki munkáiból.

É h lín g  U rb a n ts ch its ch -idézetei közül itt kell megemlítenem ama 
részt, mely szerint U rb a n ts ch its ch  azt kívánja, hogy a 6-dik életévtől 
kezdve az artikulációs oktatást a hallásigyakorlatokkal kell össze
kötni. Hát én ennek nem találom nyomát sem U rb a n ts ch its ch  mun
kájában. Ellenben amikor a bécsi iskolát ismerteti U rb a n tsch its ch , 
örömmel emlékezik meg ama bécsi kollégáról, aki az I. osztályban 
a hallási gyakorlatokkal együtt végezte az artikulációs oktatást.

Hogy mennyire a szív embere volt U rb a n ts ch its ch , bizonyítják 
azok a lelkes szavak, melyekkel munkájában sokszor találkozhatunk 
s lépten-nyomon iparkodik közkinccsé tenni a siketnémák érdekében 
a hallásigyakorlatokat. De az is kétségtejen, hogy nem ő az első 
úttörő e téren; ezt maga is hangoztatja. Érdemeit senki sem akarja 
elvitatni, de ha a B á r c z i- íé le  eljárás közkinccsé válik, akkor ez 
csakugyan m é r fö ld je lz ő  le s z  — a s ik e tn é m a o k ta tá s  te rén . A z bizo
nyos, hogy Urbantschitsch egyszerre divatbajött, legalább is nálunk.

Érdekes magyarázatot iparkodik adni E h lin g  az ő cikkében a 
B á rc z i- íé le  elméletnek akkor, amikor azt állítja, hogy B á rc z i tulaj
donképen R a n s c h b u rg  prof. alexia-elméletéből indul ki, vagy tán 
helyesebben mondom: B á rc z i az ő elméletét R a n s c h b u rg  elméleté
hez köti. Hát ez éppen megfordítva áll, amint az megállapítható volt. 
R a u s c h b u rg  prof. Is ten es  egyik idevágó előadása nyomán figyelt fel 
B á r c z i elméletére, amikor B á rc z i gyakorlati eredményeivel a saját 
alexia-elméletét látta beigazoltnak. Ekkor kezdett érdeklődni tulaj
donképe n a Bárczi-féle eljárás után s ekkor kapcsolódott bele B á rc z i 
munkájába.

Amikor e tárgyhoz szólok, semmiképen sem akarom a védő
ügyvéd szerepének még csak a látszatát sem kelteni kartársaim 
előtt. Annál kevésbbé, mert erre Bdrczi-nak nincsen szüksége. A  kri
tikának meg a világért sem szabad útját vágni, ha az tárgyilagos.

E h lin g  azt mondja, hogy a kritikát későbbre hagyja, pedig ezt 
már előadásában és cikkében is elvégezte, amikor kimutatni törekszik, 
hogy B á rc z i tisztán U rb a n ts c h its c h o t másolja. És ez az a pont, 
amelyért a tollat kézbevettem. Végre is kénytelenek lennénk min
denért a szomszédba menni kölcsönért? Ha Bécs szeretné is B á r c z i-1 
röviden elintézni azzal, hogy az ő eljárása U rb a n ts c h its c h -módszer, 
akkor elsősorban éppen nekünk kellene B á r c z i mellé állanunk, mert 
egy jó magyar vetésnek a gyümölcsét nekünk magunknak kellene 
megvédenünk.

Minden módszert bizonyos idegenkedéssel és kétkedéssel fogad
nak a szakemberek s ez így is van helyén. Ha ez nem életképes, 
úgyis kimúlik önmagától. Bdrczi-nak kétségtelenül megadatott min
den lehetőség, hogy eljárásának értékét bebizonyítsa. Hogy aztán 
ez miként vihető keresztül, az már részletkérdés. Az se aggasszon
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bennünket, hogy mi történik azokkal, akik nem reagálnak a hangra?! 
Az eddigi tapasztalat szerint ezek a gyermekek is elvégzik az I.-ső 
osztály anyagát s a következő osztályban már szelektálódnak. Ez 
mindenesetre nyitott kérdés, melyet a gyakorlat fog megoldani. Ha 
mai növendékanyagunk 50—60 %-a fülön át lesz oktatható a han
gosbeszédre, (amit az eddigi tapasztalatok körülbelül igazolnak is 
már), kétségtelenül nagy haladást fog jelenteni a múlt eredményei
hez képest.

Néhány szó a Gyám olító E gyesü let  
m echanikai kefeiizem éhez.
S z ig e ti Sándor.

Ahol a konkurrencia értekezik a versenytárs vállalkozásának várható sikeréről,, ott 
nehez helyzete van a kritikának, mert könnyen esik abba a gyanúba, hogy a közérdek 
megvédése mögött annak egyéni szempontjai húzódnak meg.

Szó lesz itt a Gyamolito Egyesület mechanikai kefeüzeméről, melyről nem vagvok 
eléggé tájékozott, hogy terv-e, avagy egy visszavonhatatlanul elhatározott üzemalapítás, 
de akár az egyik, akár a másik eset következik is, felelősség terheli mindazokat, kik a 
viszonyok ismeretében idejekorán nem közölték mindazt, ami ebben az ügyben a vállalko
zás hasznossága szempontjából tudnivaló.

A vakok fokozottabb mérvben való foglalkoztatása, avagy az Intézmény hasznának 
növelése volt-e alapja az elgondolásnak, nem tudom, de mindkét szempont külön-külön 
is respektálandó lehetne, ha akár az egyik, akár a másik egymástól függetlenül is sikerre 
volna vihető.

Az eredményes termelésnek többféle adottsága van; függhet az vezető személytől, 
helytol, bérviszonyoktól, felszereléstől, tőkétől, vevőkörtől, a kapacitás miként való 
kihasználtatasatol stb. stb. s az az olcsón előállított hajtóerőn kezdődik s a minimumra 
lecsökkentett adminisztrációval fejeződik be.

A  szakmában 20 év óta működöm önállóan, a piac helyzetét jól ismerem, a gyárak 
foglalkoztatottsága, árviszonyai és gyártási módszerei meglehetősen ismertek előttem, sőt 
magamnak is kisebb méretű gépüzemem van, melynél annyi tapasztalatot volt alkalmam 
meríteni, hogyha elfogják hinni azt, hogy bírálatomban objectív vagyok, úgy legalább 
is szakkörökben tájékozódni fog az Egyesület, mit várhat attól az üzemtől, mit meg
valósítani tervez.

A  gépiúton való kefeelőállítás a stancolásból, a kész árúk gépiúton való levágásából 
s annak ugyancsak gépiúton való kitisztításából áll. —  Ezek mind olyan kényes helyen 
történnék, ahol vak ember erzekelessel semmiféle munkát végezni nem tud, ezeknél 
biztonságos védőberendezés vagy egyáltalán nem, avagy csak hiányosan alkalmazható, 
úgy hogy azokhoz vak embert felelős személy azok testiépsége megóvása érdekében még 
közel sem engedhet. —  Arról már olvastam, hogy létezik egy olvan német szabadalom, 
amely vakoknak is lehetővé teszi a stancgépen való dolgozást, de ezt a felszerelést ebben 
az országban sem én, sem más nem ismeri s az a valószínű, hogy ez a szabadalom is
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olyan, mint a megadott szabadalmak nagyobb hányada, a gyakorlatban nem váltották be 
a hozzáfűzött reményeket s így azok a közhasználatba nem mentek át.

Ezek a gépüzemek túlnyomórészt kész anyagokkal dolgoznak s amennyiben azoknál 
a keverés munkájának szükségessége áll elő, ott nehogy az előállítási költségek körül 
eltolódások következhessenek be, azt is gépi úton gazdaságos végezni, mert annak teljesít
ménye, összehasonlíthatatlanul nagyobb az emberi kéz munkájánál. —  Más lényegbe vágó 
munka a ¿táncolás körül nincs, legfeljebb az elkészült árú csomagolása, de ezek közül is 
például gyökérárú csak átkötve, csomagolás nélkül kerül forgalomba, úgy, hogy egy 
középüzem csomagoló munkájánál egyetlen vakember munkája teljesen elegendő.

Az Egyesület jövedelmének fokozása szempontjából vizsgálva a dolgokat, tudnia kell 
minden ilyen üzemet létesítő vállalkozásnak, hogy sikeresen termelni csak olyan körülmé
nyek között lehet, ha az legalább olyan, jól felszerelt, de lehetőleg még modernebb 
üzemmel dolgozik, mint a konkurrencia. Ez az előfeltétel kétszeresen áll a jelen viszo
nyokra, ahol a nyomott árszint miatt a legkisebb technikai hátrány is azzal a büntetéssel 
járhat, hogy az üzem a felszerelés hiányosságaival a veszteséges termelés lejtőjére kerül.

Köztudomású, hogy a volt Osztrák-Magyar Monarchia mechanikai kefeiparának 
nagyobb része a háború előtti években Magyarországra esett s a békekötés után Pozsonyt 
kivéve, mind meg is maradtak a csonka területen. Az akkori gyárak is akkora kapacitással 
tudtak dolgozni, amennyit a jelenlegi nyolcmilliós ország fogyasztó-közönsége használni 
nem tudna. Ezekhez még létesültek modernül felszerelt üzemek, úgy, hogy a rég’ 
üzemek egyrészét megszüntették, másokat beleolvasztottak nagyobb üzemekbe, de ez az 
összeolvasztás is azt eredményezte, hogy például két gyár 700 munkást kitevő együttes 
létszáma a jelenlegi fuzionált álllapotában is már csupán i 5o munkást tud foglalkoztatni.

De tudnia kell egy új vállalkozásnak, ami mindezek mellett még fontosabb, hogy a 
mechanikai kefeiparban olyan dumping folyik, mely a meglévő kifizetett berendezéssel, 
sőt banktőkével dolgozó kefegyáraknak is komoly gondot okoz. A  piacot egyetlen gyár 
irányítja és ennek árpolitikájához kénytelen akarva, nem akarva a többi üzem is igazodni. 
Ez a gyár az, amely a hazai fogyasztásnak körülbelül 6/1fl-ed részét látja el, nagy 
gépparkkal dolgozik, kapacitását az olcsó árai miatt úgyszólván 1000/0-ig ki tudja hasz
nálni s az óriási forgalmához mérten nagyon kis adminisztrációs kiadás terheli, alig 
nagyobb, mint egy kisipari üzem leegyszerűsített ügykezelése. Közismert, hogy ennek a 
vidéki gyárnak a vezetője elsőrangú szakember, olyan kitűnő organizátor, amilyen nagy 
részvénytársaságok által vitt, vagy közintézményeknél létesített üzemnél ritkán akadhat. 
Itt a saját érdekéért aggódó ember, a rátermett szakember és a munkatársait helyesen 
megválasztani tudó, minden egyénből annyi munkát kihozni képes ember találkozik, ami, 
ha egy konkurrens üzemnél hiányzik, még a legelsőrangúbb felszerelés mellett is hátrá
nyosabban termel. Ez a helyzet vakügyi és kereskedelmi vonatkozásban, míg a vállal
kozás technikai része elsősorban pénzügyi probléma.

Ha ehhez az üzemalapításhoz az Egyesületnek elegendő tőkéje van, úgy módjában 
lesz technikailag olyant létesíteni, ami módot ad arra, hogy a jelenlegi árszinten dolgozva 
is hasznot tudjon felmutatni.

Ahhoz, hogy a gyártás minden árúfajtára és minden lyukméretre kiterjedhessen, 
legkevesebb öt-hat stancológépre van szükség, közöttük automatára és félautomatára, 
még akkor is, ha azok állandóan üzemben nem tarthatók —  attól függően, hogy miből 
van kilátása az új válalkozásnak nagy tömegeket kihelyezni B mi az a cikk, minek elő
állításához a konkurrencia hasonló felszereléseket használ. Például lem  gazdaságos lókeféket 
egyszerű kisteljesítményű stancgépen gyártani akkor, ha azt a konkurrencia a nagyobb 
teljesítményű automatán állítja elő.

Amint azt már fentebb hangoztattam, az e szakmában való eredményes termeléshez 
az olcsó hajtóerő elengedhetetlenül szükséges, ugyanis a kefegyártás nagymennyiségű 
villanyáramot igényel, melyet, ha a Főváros Elektromos üzemétől kell megvásárolni, még 
az Egyesülettel szemben érvényesülő előzékenységi egységárak mellett is nagy üzemi 
hátrány származik. Itt a kefefák gyártásánál előállott fahulladékok gőzgépen, de még
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inkább szívógázmotorral történő felhasználásáról lehet csak szó, mert az így nyert áram 
kilowattonként csupán öt-hat fillérbe kerül, míg a Főváros területén az ipariáram, ha 
nagyfogyasztói kedvezmény nincs, 2 5 fillér. Feltételezem, hogy az Egyesülettel szemben 
humanitárius szempont, eredményeként és az esetleg elkövetkezendő nagyfogyasztás remé
nyében egy körülbelül 5oo/o-os ármérséklés következik, ami még mindig a fentvázolt 
termelésmód mellett 100— 1200/0-os túlkiadást jelent. Itt tehát már egy nagyon költséges 
energiát előállító berendezésről van szó, amihez egy nagyon komolyan, erre a célra 
megépített gyárépület, vagy nagyméretű átalakítások szükségesek.

Az energia és stancgépeken kívül még egész tömege az egyéb felszereléseknek válik 
nélkülözhetetlenné, melyeknek beállítása elengedhetetlen szükség. Ezek drága nagyteljesítő- 
képességű, minden újítást figyelembe vevő szerkezetek lehetnek csak, ugyanazok, melyekkel 
a konkurencia is dolgozik. Tehát a hajtóerőt előállító és a stancolást végző automata, 
félautomata es kisteljesítményű stancológépen kívül költséges négyfejes fúrógépek, drága 
marófelszerelés és hozzátartozó szerszámok, csiszolóberendezés, egyéb faiparigépek, villany- 
motorok és mindezek javítására szolgáló munkagépek szükségesek.

Az én megítélésem szerint azaz öt-hat slancológépre berendezett üzem fentebb vázolt 
formában, a h ozzá szükséges egyéb gépekkel, szerszámokkal, átalakításokkal, motorokkal, 
transzmissziókkal, szíjakkal, felállítási költségekkel az üzem zavartalan viteléhez szükséges 
nagymennyiségű nyersanyag készlettel, a megnagyobbodott forgótőkével és egy üzem 
létesítésénél soha előre nem látható készpénz tartalékkal együtt legalább 5o,ooo pengő 
a legszerenyebben kiszámított költségelőirányzatom. Felemás megoldás egy újonnan léte
sített üzemnél csak azt jelenheti, hogy gyengébb felszerelésnének birtokában a nyomott 
árszint miatt nemhogy hasznot felmutatni nem tud, hanem valószínűleg veszteséges terme
lésbe is kerül.

Ott ahol a gyártás a valamitkeresós, a semmitkeresés, esetleg a kisösszegű ráfizetés 
határvonalán mozog, ott minden hiányzó újítás, vagy lehibázott vonalvezetés az üzem 
veszteséges termeleset idézi elő, mi még annál kellemetlenebb, mert a drága investió 
nyomán a gyártást abbahagyni lélektanilag lehetetlen.

Az előrelátó gondosság a konkurrencia módszereit üzemalapításnál mindenkor erősen 
mérlegelni tartozik, tehát számot kell vetnie az egyesületnek azzal, hogy azok az árak, 
melyek ma érvényben vannak, nem véglegesek. Az Egyesület stancüzeme a meglévő 
kefegyáráknak még a fentvázolt kis méretekben is nagyon komoly károkat jelenthet, mert 
az eddigi gyakorlatból feltételezhetik, hogy termelvényeik ugyanolyan pártfogásban 
részesülnek, mint vakjainak munkája, tehát bekövetkezik azaz elengedhetetlen önvédelem, 
melynek eljövetelét majdnem biztosra veszem.

Láttam olyan szakmát, ahol a konkurrencia egymásmellért békésen megfért, egymás 
árait, vevőkörét, esetleg gyártási ágazatait respektálták, megközelítőleg egyforma árszinten 
dolgoztak. Ilyenformán azután lehetővé vált egyszakmában több gyárnak hasznothajtó 
módon egymásmelleit békésen haladni és a piac fogyasztását hallgatólag megosztani. 
A  mi szakmánkban a helyzet sajnos nem ilyen.

A  kereskedelemben semmiféle írott jogszabály, de még olyan kereskedői etika sincs, 
mely eltiltja a vállalkozót attól, hogy egy legális harcban az ellenfelét kiirtsa 3  fájdalom 
a háborúskodásoknak ez a módja ezen a területen nem ismeretlen. Tanú lehetne erre 
az a sok leállított gépüzem, mely a hosszú évek folyamán megszűnt s melynek gépeire, 
avagy gyárainak bérletére éppen a viszonyok ismeretében vevő, vagy bérlő semmilyen 
áron nem akadt.

Ha tehát az Egyesület a jelenlegi árszint mellett kalkulál, nagy csalódás érheti s az 
idők folyamán egy megépített gyárral lenne kénytelen tapasztalni azt, hogy a nála moz
gékonyabb magánvállalkozás az árak alsó határát nem ismeri és olyan árpolitikát folytat, 
melyet közintézmény a veszteségekért való felelősségének tudatában nem követhet.

Felvetődik az a probléma is, miként fogja az Egyesület termelvényeit propagálni, 
két ellentétes termelési rendszerének birtokában. Ugyanis párhuzamosan kézi- és gép
üzemel azonos árúfajtákban folytatni nem lehet, a gyártásnak ki kell egészíteni egymást.
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Kéziúton —  kivéve, ha a vevő ragaszkodik rendeléseinek egyik • vagy másik módon való 
legyártásához —  csak azt gazdaságos előállítani, amit a gép olcson, vagy tetszetősen 
legyártani nem tud. Hogy fog különbséget tenni az Egyesület vevői előtt a vakok 
munkája és a gép készítménye között. Ha a gépet dicséri, akkor drága lesz a kézimunka, 
ha pedig a kézimunka régi keretek között való megmaradását tartja szeme előtt, akkor 
nem lehet a vevőt felvilágosítani a gépmunka használhatóságáról.

Az bizonyos, hogy a bevált eddigi megoldás mindig az volt, hogy a gép ellen 
géppel lehet védekezni s feltehetőleg ez is egy szempont volt az üzem tervbevételénél. 
A  szabályok azonban nem általános érvényűek, ami száz más vonatkozásban megfelelhet, 
az ebben az egy relációban bizonytalan értékű, mert ahol szokatlanul nagy árrombolas 
folyik —  s minden kilátás meg van arra, hogy az Egyesület akcióba lépése után az 
még fokozódni fog —  feltétlenül meggondolandó, hogy létesüljön-e nagy költségek árán 
azaz üzem, melynek sikertelensége a viszonyok jelenlegi állása szerint már előre is 
megjósolható.

Felvetődne még számtalan olyan probléma, amely vakügyi, kereskedelmi és technikai 
szempontokból várna megoldásra, de messzire vezetne, ha egy rövidre szabható cikk kere
tében a kérdések egész tömegét kellene megbeszélni. E helyett a fentelmondottakra 
szeretnék ismételten az Egyesület figyelmét felhívni azzal, hogy a tájékozódásra szolgáló 
alap rendelkezésre áll s ha ugyanazokat, mint fentebb taglaltam, kérdés alakjában 
szakemberekhez intézi, meg kell, hogy kapja azt a választ, mire problémáinak eldöntésé
hez nélkülözhetetlenül szüksége van.



A  g’y a l í o r l a í i  m u n k a  k ö réib ő l.

„A z élet írása“ .
A  L u t ío r - f é le  ú j  ír á s m ó d r ó l. Z scrtib a l F e r e n c .

„Verba volánt, seripta manent“ — a szó elszáll, az írás meg
marad. Gondolatainkat, hogy azok későbbi idők számára is fennma
radhassanak, írásba foglaljuk.

Az irás évezredes folyamatos fejlődés eredménye; értjük alatta 
azokat a jeleket, melyek az egyes szavakat vagy hangokat szemünk 
elé állítják. Már az ősember is arra törekedett, hogy cselekedeteit, 
a vele történt eseményeket, észleleteit megörökítse, ezért barlangját 
telerajzolta és véste különféle állatokkal, azok vadászatával stb. s 
ezeket a primitív megnyilatkozásokat szemlélvén ma, magunk elé 
tudjuk idézni az ősember életét. Ez a képrajzolás az őse az írásnak. 
Ebből fejlődött a fogalom írás (ideográfia), mely a tárgyakat bizo
nyos jelek által állítja elénk, ilyen a képírás, mely az érzékeink kö
rébe eső, érzékelhető tárgyak képét egészükben, vagy megrövidített, 
leegyszerűsített formában, csak jellegzetes részeikben ábrázolja. Ez
zel kapcsolatos a szimbolikus írás, mely nem érzékelhető fogalma
kat érzékelhető tárgyakkal való hasonlóságuk alapján az utóbbiak 
képével állítja elénk (hieroglifok). — Az írás további fejlődésében 
a hangíráshoz jutott, amely az egyes szóelemeket, a hangokat külön- 
külön jeggyel ábrázolja.

Mai írásunk — fejlődését tekintve — a feniciai írásra vezet
hető vissza. Ebből fejlődött a görög, ezt vette át a latin és ez utóbbi 
az európai népek korábbi írásmódjait teljesen kiszorította, úgy, hogy 
azokkal ma már csak mint művelődéstörténeti emlékekkel találkozunk.

Az írás mai alakjában tulajdonképpen a régi latin vésett alak
nak (kő —- viasztábla) folyamatossá tétele. Ez a folyamatossá tétel 
azonban vagy az írás olvashatóságának vált hátrányára, vagy pedig 
túlságos kalligrafikus mivoltában a folyamat időtartamát nyújtotta 
meg feleslegesen. Tehát vagy folyóírás lett kiemelkedőbb szépség 
nélkül (nem is szólva arról, amikor valósággal olvashatatlanná vá
lik a folyóírás), — vagy szépírás lett, de lassúságánál fogva igazi 
folyamatosság nélkül.

A  modern íráspedagógia kereste-kutatta a módokat, hogyan le
hetne a folyamatos írást olyanná fejleszteni, oly formát adni neki, 
hogy feltétlen olvashatóságot biztosítván, bizonyos szépséget is érvé
nyesítsen és emellett írás közben az egészség, a test épsége is teljes 
mértékben megóvassék.

Ebben a tekintetben igen figyelemreméltó munkát végzett L u tto r  
Ig n á c  gimn. igazgató. „A z  é le t írásá“-nak nevezi új írásmódját, 
melyet a Székesfőváros reformírás-zsinórírás néven bevezetett az 
elemi népiskolában. Valóban az élet írása ez, mert nem művészie
sen kidolgozott formájú betűalakokat ád, hanem olyanokat, ame
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lyek a mindenapi életben bárki által is könnyen alakíthatók s az 
írás közlő céljának megfelelő tetszetős és értelmes formák.

Mint maga Luttor mondja . . .  „a betű közelítse meg a legré
gibb (még ma is legszebb) díszítetlen római betűalak egyszerűségét; 
vonalvezetése a folyamatossági cél figyelembe vételével a legcél
szerűbb és legegyszerűbb legyen; eleinte nyomtatott betűkkel írjunk 
s csak később és fokozatosan térjünk át a nagyobb intelligentiát 
igénylő betűfűzésre; . . . a szavak betűi szorosan tartozzanak össze, 
a szavakat egymástól elég nagy szóközök válasszák e l : a sorok 
sohase töltsék ki a lap egész széliességét (tehát margót hagyjunk 1), 
egymás alatt kezdődjenek, még pedig olyan messze, hogy a betű
szárak egyik sorból ne nyúljanak át a másikba; . . . röviden : az írás 
folyamatos, a szöveg egésze pedig tagozott legyen.“ — A z előbb 
elsoroltak követésével a nem szépírásúak is tetszetős íráshoz jutnak.

A  most használatos írásnál írásiszonyt váltanak ki sokszor a 
technikai nehézségek, mint pl. a hegyes toll helyes kezelése, árnyé
kolás stb. Ezt úgy hárítjuk el, hogy bármilyen kézállásnak megfele
lő, tompavégű tollal (gömbhegyű tollal, vagy kis kerek tárcsásvégű 
Redis-todal, v. Luttor-féle írótollal) írunk. Az ilyen tollal nem kell 
ügyeskedni, ez szinte magától ír.

A  pap'r tartása egyenes, a betűk lehetőleg á lló je l le g ű e k . Ezál
tal megszűnik a görbe testtartás, a gerincferdülés, a rövidlátás írás
közben fenyegető veszélye. Tehát az egészséget óvja ez az írásmód. 
Az amerikai, az angol iskolák régóta, a német és osztrák iskolák 
újabban állóformában tanítják az írást, ebben tehát egyeznek a 
Luttor-féle írással.

A  Luttor-féle módszer az írás több évezredes fokozatos fejlő
désének megfelelően három egymásból továbbfejlesztett alaki foko
zaton mutatja be az írást; I. egy kiindulásra alkalmas, egyszerű 
szerkezetű íráson; II. a betűk merevségét feloldó, hajlékonyabb, 
lendületesebb átmeneti íráson s végül III. a betűket egymásbafűző, 
folyamatos íráson.

Természetesen megelőzi ezt az egyes betűk írásához szüksé
ges jellegzetes mozdulatoknak mértani egyszerűségű díszítő motí
vumokban való gyakorlása : írási előgyakorlatok ezek, amiket Luttor 
„grafikai írástorná“-nak nevez.

A  k iin d u ló  írá s  nem más, mint egyszerűsített nyomtatott betű
formák használata minden cikornyák nélkül. Ez a kezdő fok. Itt a 
főgond a betűk álló jellegére és helyes arányára fordítandó. írás 
közben a szavak betűit szorosan írjuk egymás mellé ; a szóközök 
egy nagybetű magasságának megfelelő távolságot tegyenek ki.

A z  á tm e n e ti írá s  betűformái nem változnak, csak az alakítás 
lendületesebb, a betűk szabadonálló, síma vonalvégeihez lendületi 
vonalkák csatlakoznak (rövid, szigonyszerű kezdő, vagy eléggé la
pos irányú, ugyancsak rövid, horogszerű befejező vonalkák).

Ezen a fokon a betűket még nem írjuk össze a szóban, de 
azért nem baj, ha a kezdő és befejező vonalak érintkeznek a 
szomszédos betűvel, különben nagyon messze kerülnek egymástól.
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A  fo ly a m a to s  írá s m ó d  fokozatos fejlődés eredménye. Ez az 
átmeneti fokozatú írás nyomtatott, betűsorakoztató jellegét megszűn
teti úgy, hogy az egyik betű befejezővonalát a következő kezdő
pontjáig viszi s így az egyes szavak betűi a toll folyamatos veze
tése következtében összefűződnek.

Összehasonlítván a Luttor-féle írásmódot a használatban levő 
régi, ú. m. kalligrafikus írásmóddal, meg kell állapítanunk a Luttor- 
féle elsőbbségét. Bár a kalligrafikus írásmód is az egyszerű római 
írásból alakult ki, azonban az idők folyamán részben egyes írás
művészek díszítő kedve, részben pedig a hegyes acéitoll feltalálása 
s az ezzel kapcsolatos cifrázási lehetőségek eredeti alakjából ki- 
vetkőztették, jóformán elsikkasztották a betű lényegét s ezzel a jó 
írás fegfontosabb kellékét, az olvashatóságot mellőzték. Az ú. n. 
„szépírás“ ugyancsak próbára teszi az embert, még ha különös 
grafikai képességekkel rendelkezik is. Hajszálvonal, árnyékvonal, a 
betűszárak dőlése az érzékeny hegyes toll használata mellett -— 
amikor is csak bizonyos kéztartással írhatunk „szépen“ — végül is 
ujjgörcsöt eredményez. A  ferde papírtartás a szem fáradásához ve
zet, a testgerinc ferdül. Tehát az ú. n. „szépírás“ nem is olyan 
szép, de semmi esetre sem jó.

Igaz, eddig ezt használtuk. A  világon azonban minden fejlő
dik; fejlődésnek van alávetve az írás is. Ma mindenben a célsze
rűt, a praktikusat keressük; . . . íme itt is egy praktikus dolog!

Mi, akik siketnémák tanításával foglalkozunk, sajnálatosan ta
pasztaljuk növendékeinknél, hogy írásuk, mely eleinte szépírásnak 
volt mondható, a tanulás későbbi éveiben fokozatosan romlik. Ma
gyarázható azzal a sok anyagírással, melyet füzeteikbe az idő 
rövidsége miatt gyorsan kell írniok, — ezáltal az írás külső formája 
romlik, szépsége eltűnik, olvashatósága csökken, egyszóval defor
málódik az írás. A  Luttor-féle írás ezeket a hibákat megszűnteti s 
ha nem is kimondottan kalligrafikus szépírást — nem is ez a célja, 
—- de szép, olvasható folyamatos írást kapunk általa.

Ez írásmódnak nyomtatásban is megjelent tantervét ( á l '40 P) 
szíves és figyelmes tanulmányozásra ajánlom. A  102 oldalas füzet 
az írástanulás és írásjavítás módjait tárgyalja. A  szabályokat száz
nál több szöveg közé nyomott ábrával és 42 egész oldalas írás
minta táblával szemlélteti.

Növendékeimnél megpróbálkoztam ez írásmóddal és merem 
állítani, hogy igen-igen rossz irású növendékemnek is lényegesen 
javult az írása; rendes, folyamatos, olvasható írás lett a rossz 
írásból.
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10. cím. Szakoktatás.

R
ov

at

cö>o
V .

<

K i a d á s .
Rendes kiadások.

ÍV. Egyéb szakoktatás.
B). Gyógyítva nevelő iskolák.

1936/37. évi 
előirányzat.

1935/36. évre 
megállapított 
költségvetés.

20 Személyi járandóságok:
Rendszeres állandó illetmények 

(fizetések, lakáspénzek, csa
ládi pótlékok, stb .)..............

Nem rendszeres illetmények
(tiszteletdíjak, b érek )...........

Jutalmak és segélyek ..............

p e n g ő

1

2

3

753.277

36.091
772

768.477

36.091
772

Összesen 20. rovat 790.140 805.340
21

1
Dologi kiadások:
Beszerzési kö ltségek .............. 329 000 329 000

2 Elhelyezési költségek............. 79 000 79 000
3 Egyéb dologi kiadások........... 900 900

Összesen 21. rovat 408.900 408.900
22 Kiküldetési és átköltözködési 

költségek ........................... 1 500 1 500
23 Tanárjelöltek segélyezésére . . 8.640 8.640

Gyógyítva nevelő iskolák ö. 1,209.180 1,224.3802)
2) Áthozatott a népoktatás címről

Szakoktatás.
B e v é t e l .  

Rendes bevételek.

R
ov

at
| 

A
lr

ov
at 1936/37. évi 

előirányzat.

1935/36. évre 
megállapított 
költségvetés.

p e n g ő
8 Gyógypedagógiai intézetek jö

vedelmei ..............................

6) Áthozatott a Népoktatás címről.
10.000 10.000°)
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B). Gyógyítva nevelő 
iskolák.

1. alrovat.

Fize
tés ha
vidíj 
havi
bér

Lakás
pénz

Csalá
di pót

lék

Hadi
pótlék

Köz
leke
dési

segély

Egyéb
pótlé
kok

Össze
sen :

P e n g ő

a.) Tanszem élyzet:
6 6 VI. Igazgató, tanár 25.098 3.649 648 — — 576 29 971

134 134 — Igazgató, tanár 382.212 133.369 25.128 3.628 6.240 2.765 553.342
3 3 VII Kiseg. isk. igazgató,

tanító 9.912 3.405 216 86 — 154 13.773
22 27 — 61.542 20.289 2.520 259 120 308 85.038

1 1 — Óvónő 2.232 — — — — — 2.232
2 2 XI. Kézimunkamesternő 3.180 850 — — — — 4.030

1! 11 — Helyettes tanár, tanító 14.010 4.793 216 — 240 — 19.259
1 1 — Beosztott középisko-

lai tanár 3.414 1.277 — — — — 4.691
180 185

b.) K ezelési s za k :

2 2 XI. Braille-könyvtáros és
Braille nyomdász 3.180 1.114 216 — 240 — 4.750

c.) A ltisztek és
szo lgák :

1 1 — Szakaltiszt 1.512 _ 180 _ 120 — 1.812
2 2 — Megbízott iparosmes-

tér (szakaltiszt) 2.286 668 120 — 120 — 3.214
5 5 — I. oszt. altiszt 6.006 — 960 86 120 — 7.172
2 2 — Ápolónő (I. oszt. al-

tiszt) 2.220 — — — 240 — 2.460
4 4 — Felügyelő (I. oszt.

altiszti fiz.) 4.074 — — — 360 — 4.434
8 8 — Felügyelő (II. oszt.

altiszti fiz.) 7.638 — — 43 360 — 8.041
6 6 — 11. oszt. altiszt 6.072 1.305 1.020 — 480 — 8.877

11 11 — Kisegítő szolga 10.146 658 1.620 — 480 — 12.904
39 39

Fokozatos előléptető-
sekre 2.448 203 — — — — 2.651

221 226
Összesen : 511,182 111.600 32.844 4.102 9.120 3.803 168.651

Levonva 2 °/o évközi
megtakarítást 10.934 3.432 657 82 183 77 15.374

Marad 1. alrovat 536.239 168.168 32 187 4.020 8.937 3.726 753.217

2. alrovat.

a. ) Tiszteletdíjak
b. ) Bérek (12 ápolónő díjazására)

Összesen 2. alrovat

3. alrovat.

Jutalmak és segélyek
Összesen 20. rovat

29.275 
6 816

36.091

772
790.140
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I N D O K O L Á S
a vallás és közoktatásügyi Minisztérium 1936/37. évi költségvetéséhez.

IV .  E g y é b  sza k ok ta tá s .

B.) Gyógyítva nevelő iskolák.

Ezen alcímen gondoskodom a tulajdonképeni gyógypedagógiai 
intézetekről (siketnémák, vakok és szellemi fogyatékosok nevelő és 
foglalkoztató intézetei, valamint a beszédhibák javítására szolgáló 
intézet) a gyógypedagógiai tanárképzésről, egyes vonatkozásaiban 
a Gyermeklélektani Intézetről (Nevelési Pályaválasztási Tanácsadó), 
végül a kisegítő iskolák fenntartásáról.

A  gyógypedagógiai intézetek célja a tanköteles korban levő 
siketnéma, vak és gyengeelméjű gyermekek kiképzése, általános 
ismeretek nyújtásával. A  foglalkoztató tagozatok a gyógypedagógiai 
intézetekből kikerült növendékek egyrészének ipari kiképzéséről, 
valamint az idősebb korban megvakultak oktatásáról gondoskodnak. 
Ebben a tevékenységükben az intézetek munkáját hathatósan ki
egészítik a nagyrészt a társadalom áldozatkészségével működő gyá- 
molító egyesületek. A beszédhibák javítására szolgáló intézmények 
célja a dadogok, pöszebeszédűek, hallónémák és egyéb beszédhi
bában szenvedőknek a hibátlan, tiszta kiejtésre és a folyékony be
szédre való tanítása. A  kisegítő iskolák a tanköteles korban levő 
gyengetehetségű gyermekek elemi oktatását végzik.

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

A  balatonarácsi Erszébet szeretetház, az elmúlt költségvetési év 
folyamán, ideiglenes használatra a földmívelésügyi minisztériumnak 
adatott át.

Az állami és államilag segélyezett gyógypedagógiai intézmények 
és intézetek a következők:

I. T a n á rk é p z é s t s z o lg á ló  in té z m é n y .

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

II. S ik e tn é m á k  in té z e te i :

1. Siketnémák intézete, Budapest.
2. Siketnémák államilag segélyezett intézete, Debrecen.
3. »» Eger.
4. „ „ „ Kaposvár.
5. Kecskemét.
6. Sopron.
7.
8. „ Orsz. kir. Intézete, Vác.

» Szeged.

9. Siketnéma lányok foglalkoztató intézete, Vác. 
10. Siketnéma fiúk foglalkoztató intézete, Vác.
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III . H ib á s b e s z é d ű e k  á lla m i in té ze te  és ta n fo ly a m a i.

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

IV .  V a k o k  in té ze te i.

1. Vakok József Nádor 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.
V. S z e l le m i fo g y a té k o s o k  in té ze te i.

1. Állami gyógypedagógiai nevelőintézet és annak két éves 
továbbképző tagozata, Budapest.

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

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

V I. K is e g ítő  isk o lá k .

Állami kisegítő iskola van Budapesten, Baján, Csongrádon, 
Debrecenben, Egerben, Hatvanban, Hajdúhadházán, Gyöngyösön, 
Kecskeméten, Kiskúnhalason, Kispesten, Kispest—Wekerletelepen, 
Mezőtúron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pestszenterzsébeten, Pécsett, 
Szegeden és Újpesten.

Államilag segélyezett községi iskola van : Győrben.

20. rovat. Személyi járandóságok.
1935;36. évre megállapított összeg . . . . 805.340 P.
1936/37. évre előirányzott összeg . . . . 790.140 P.______
az 1936/37. évre tehát kevesebb..................  15.200 P-vel.
A z 1. alrovaton gondoskodom a gyógypedagógiai intézeteknél 

és az állami kisegítő iskoláknál működő tanárok, illetőleg 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 kisegítő iskolai tanítói állás.

A  2. alrovaton előirányzott összegből nyer fedezetet az óra
díjas helyettes tanárok (9) és a női kézimunkatanítónők (5) óradíj
átalánya, internátusi és kisegítő iskolai szakorvosok (12) évi tiszfe- 
letdíja, a Gyermeklélektani Intézet (Nevelési és Pályaválasztási 
Tanácsadó) igazgatójának tiszteletdíja és 1 szakdíjnok fizetése, a 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola előadó tanárainak, valamint 
az óraadó hitoktatóknak óradíja, 2 díjnok fizetése, 1 lelkész tiszte
letdíja, továbbá 12 irgalmasnővér díja.
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21. rovat. Dologi kiadások.
1935/36. évre megállapított összeg . . . .  408.900 P.
1936/37. évre előirányzott összeg . . 408.900 P.

tehát változatlan.
Az 1. alrovaton gondoskodom 1080 bentlakó növendék ellátá

sával és ápolásával, továbbá 2.036 bejáró növendék nevelésével 
és oktatásával, valamint a 120 főnyi személyzet ellátásával járó 
dologi kiadásokról. Ezen az alrovaton számoltatnak el 15 interná- 
tussal ellátott gyógypedagógiai intézet és 19 állami kisegítő iskola 
irodaszer, nyomtatvány és bútor beszerzési, elméleti és gyakorlati 
oktatási, tanári és ifjúsági könyvtár kiadásai, továbbá a tanszerek, 
a tanítási célt szolgáló ipari eszközök és anyagok beszerzési költ
ségei, valamint a telefondíjak és küldöncdíjak. ~

A  nem állami jellegű, de államilag segélyezett gyógypedagógiai 
intézeteken kívül a Gyermeklélektani Intézetnek (Nevelési és Pálya- 
választási Tanácsadó) a tárcára eső dologig költsége, nemkülönben 
a G yógypedagóg ia i Tanárképző Főiskola Állami Gyógypedagógiai 
Gyógytani és Kórtani Laboratóriumának dologi szükséglete, valamint 
a Vakokat Gyámolító Egyesület, a Vakokat Gyámolító Dunántúli 
Egyesület és a Vakokat Gyámolító Délmagyaroszági Egyesület állam
segélye is ebből az összegből nyer fedezetet.

A  2. alrovaton irányoztatnak elő a siketnémák Heves várme
gyei államilag segélyezett intézetének és a pestszenterzsébeti állami 
kisegítő iskolának házbére, továbbá kb. 1.000 helyiség tisztogatási, 
fűtési és világítási költsége valamint a vízdíjak, kéményseprési és 
csatornajárulékok.

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

22. rovat. Kiküldetési és átköltözködési költségek.
1935/36. évre megállapított ö s s z e g .................. 1.500 P.
1936/37. évre előirányzott ö s s z e g .................. 1.500 P.

tehát változatlan.

23. rovat. Tanárjelöltek segélyezésére.
1935/36. évre megállapított ö s s z e g .................. 8.640 P.
1936/37. évre előirányzott ö s s z e g .................  8.640 P.

tehát változatlan.
Az egyes gyógypedagógiai intézetekhez osztályvezetésre kiren

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

Sikefnémák és Vakok Oktatásügye 1936. 5—8. sz.



E gyesü leti élet. 

Választm ányi ülés,

Tanáregyesületünk f. évi április hó 18-án tartotta meg ezidei 
választmányi első ülését Budapesten a siketnémák állami intézetében Völ
ker József elnöklete alatt. Az ülésen mintegy 2 5 választmányi-, ill. 
egyesületi tag vet trészt. Megtisztelte jelenlétével két örökös tiszteletbeli 
elnökünk, Klug Péter nyugalmazott orsz. szakfelügyelő és Herodek Károly 
ny. igazgató is. A távol vidéket az elnökön kívül Gábor Lajos és Milassin 
Gyula szegedi kartársak képviselték. Völker József meleg szavakkal köszön
tötte a választmány megjelent tagjait és a kartársakat, majd megkérte a 
Schannen Péter, Szentgyörgyi Gusztáv és Vattyai Ferenc igazgatókból 
összeállított 3 tagú bizottságot, hogy a szakfelügyelőség hivatalos helyi
ségeiben tartózkodó örökös tiszteletbeli elnökeinket hívják meg az ülésre;. 
Ennek megtörténte után következett a választmányi gyűlés kimagasló 
eseménye, amikor elnökünk átadta a két tiszteletbeli elnöknek a megválasz
tásukról szóló művészi kivitelű, Füzesi Árpád kartársunk készítette, díszes, 
okleveleket. Völker József elnök bensőségesen, a ¡szerető barát és az érté
kelő szakember szavaival köszöntötte Herodek Károlyt és Klug Pétert, 
oktatásügyünknek ezen kivételes nagy és jelentőséges két férfiát. Kiemelte,- 
és hangsúlyozta rövid vonásokban mindazt, amit a magyar gyógypedagógiai 
oktatásügy szakadatlan munkásságuknak, szívós kitartásuknak, tehetsé-. 
güknek, és tehetségük maradék-nélkül való felajánlásának köszönhet. Vá
zolta a gyógypedagógiai oktatásügy mai európai színvonalát és kiemelte, 
hogy mindkét szakembernek, tisztelt és becsült neve van mindenütt, ahol 
fogyatékos érzékűek ügyével foglalkoznak. Megemlékezett az elnök igaz 
sajnálkozással, hogy nem köszönhette a jelenlevők sorában harmadik ki
tüntetett nagy emberünket, Vagy Pétert. Hangoztatta, hogy mennyire 
szívesen teljesítette volna az átadás tisztét és milyen jól esett volna neki 
felsorakoztatni azokat az érdemeket, amelyek Nagy Péterhez fűződnek és 
amelyek emlékének, ténykedésének történelmi értékét biztosítanak. Felol
vasta a távollévő betegnek kedves-hangú megható sorait, majd meg indít
ványozta, hogy az egyesület képviseletében Schannen Péter társelnök és 
Ujvárosy József titkár rövidesen szetmélyesen adják át Nagy Péter kartár
sunknak Felsőgödön tiszteletünk és szeretetünk bizonyítékát, a díszoklevelet.*

Völker József üdvözlése után az ünnepeltek nevében Herodek Károly 
mondott köszönetét a kitüntetésért. ígérte, hogy a jövőben is szeretettel 
vesznek részt az egyesület és a kartársak munkájában. Az igazi megértő 
kortársi együttérzésnek és megbecsülésnek szószólói óhajtanak lenni min
denkor.

A választmányi ülés ünnepi részének befejezése után az elnök 
meleg szavakkal emlékezett meg a néhány nappal azelőtt elhúnyt Kán

* )  A z  átadás április 2 3-án meg is történt, amikor az egyesület két kiküldöttén 
kívül a váci testület részéről még megjelent tiszteletbeli elnökünk betegágyánél S z e n t - 
g y ö r g y v á r i  G u s z tá v  igazgató, G o g o la  A la d á r  nejével, B í r ó n é  T i h a n y i  E r z s é b e t ,  S z é p  

J ó z s e f  és  Z s e m b a i  F e r e n c  kartársaink. S c h a n n e n  P é t e r  keresetlen szavaira meghatott 
hangon válaszolt N a g y  P é t e r ,  akinek itt is, ez alkalommal is mielőbb való felgyógyulását 
kérjük az Ég Urától.
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Ernő kartársunkról, aki egyik legértékesebb harcosa volt a siketnémák 
oktatásügyének. Köszönetét mondott a kartársaknak a siketnémák soproni 
intézete iránt mutatkozott részvétért.

Az azután következett részletes és beható titkári, majd pénztári jelen
tés után Szentgyörgyi Gusztáv számolt be a szerkesztőbizottság munkásságá
ról. Jelezte, hogy a közgyűlés óta csupán csak két, de terjedelmes szám 
jelent meg. A lap ritkább megjelenését azzal indokolta meg a szerkesztő, 
hogy a cikkek általában több kézen mennek keresztül és így nehezebben 
jutnak el hozzá. Viszont úgy véli, hogy ezzel a lap összeállításában több a 
körültekintés. Előfordul azonban az is, hogy rengeteg megrendelése és 
elfoglaltsága miatt a nyomda is késedelmeskedik, Igaz azonban az is, hogy 
a lap előállítása olcsóbb, mint más nyomdában volna. Simon József, majd 
Milassin Gyula hozzászólása utána választmány annak hangoztatásával, hogy 
a lap terjedelme és tartalma ellen kifogást nem lehet tenni, sőt elismerési 
jár érte, a választmány tudomásul vette a szerkesztőbizottság jelentését.

Következett Záborszky Árpád előadása pedagógiai megfigyeléseiről. 
Előadó hanngsúlyozta, hogy szerinte tantervűnk anyaga, előírása a mostani 
növendékanyag szellemi képességeihez viszonyítva sok, és nehezen feldol- 
gozhatónak mondható. Ennek okát abban látja, hogy a békeidőben a gyer
mekek általában 9— 10 éves korukban kerültek az I. osztályba. Ma 6— 7 
éves gyermekek kerülnek az I.-be és azért nyilvánvaló, hogy szellemi 
fejlettségük mögött marad az idősebb kezdő gyermekeknek. Ebből meg 
nyilvánvaló, hogy a tanterv tananyaga bizonyos mértékben átjavításra a 
követelmények lefokozására szorul. Az előadást igen élénk vita követte és 
sokban alátámasztotta Záborszky felfogását.

Még élénkebb érdeklődést keltett a tankönyvek és főleg a felsőbb 
osztályok olvasóköny-hiányáról és pótlási lehetőségéről szóló előadása,. 
A választmány rokonszenvesen fogadta azt a gondolatot, hogy az egyesület 
maga vegye kezébe egy VI. VII. VIII. osztályos olvasókönyv összeállításának, 
vagy megszerkesztésének az ügyét olyan értelemben, hogy a kartársak 
■ egyetemét szólítsuk fel egyes olvasmányoknak a beküldésére. Ha sokan 
vállakoznának erre, olyan anyag gyűlne össze, amelyből bőven lehetne 
választani és egy jó olvasókönyvre valót összeállítani. Ezt a munkát esetleg; 
egv kisebb bizottságra lehetne és kellene bízni. Ha sikerülne megfelelő 
anyagot előteremteni, akkor az anyagi rész kérdését a közgyűlés elé 
kellene és lehetne vinni. A tervet szívesen támogatná a választmány.

A Siketnémák és Vakok Tanárai, Országos Egyesülete Nagy tekintetű
Elnökségének,

SOPRON.
Mélyen tisztelt Elnökségi

A tankönyvírásra vonatkozó alábbi indítványomat tisztelettel a nagy
tekintetű Elnökség elé terjesztem további eljárás végett.

Vác, 1906. ápr. 18. Mély tisztelettel:
Záborszky Árpád.

Indítvány a tankönyvírás ügyében.
Nagy hiányossága oktatásügyünknek, hogy nem rendelkezik a siket

némák számára írt elegendő tankönyvvel, ami az iskolai munka egyik 
nélkülözhetetlen eszköze.
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E hiány érezhető minden tárgynál, de különösen az olvasás tanításá
nál, amit nagyrészt a hallók olvasókönyveivel vagyunk kénytelenek meg
oldani. Hogy milyen nehézségekkel jár az ez úton való olvasástanítás, az 
minden szakember előtt tudott dolog s bka ennek az a nagy távolság, ami 
még itt a siket- és halló beszédje között van, s teszi nagyrészt érthetett 
lenné a siket számára a hallók olvasmányait.

Ezt a nagy szakadékot csakis a siketek számára írt olvasmányokkal 
lehetne és kellene áthidalni. Miután azonban olvásókönyveink sorozata ez 
ideig nincs még kiépítve s így nincs is elegendő olvasmányunk —  ez ür 
betöltésére, tanításunk megkönnyítése s eredményesebbé tétele érdekében 
írnunk kellene számukra ilyen olvasmányokat s ezekkel építve beszédjüket, 
lehetne őket átvezetni a hallók világába, s közelebb ho!zni számukra azok 
szellemi termékeit.

E munka elvégzésére egyesületünk volna a legalkamasabb, —  mert 
tagjaival nemcsak hogy meg tudná Íratni a könyvet, de anyagi ereje, 
lehetővé tenné annak megjelentetését is.

Tisztelettel javasolom tehát, vegye kezébe a tankönyvírás és kiadás 
ügyét egyesületünk s elsősorban egy olvasókönyv szerkesztésével tegyen 
kísérletet, minek megvalósítása érdekében szólítsa fel körlevél útján tag
jait, hogy e tanév végéig, de legkésőbb szeptember elejéig küldjenek 
anyagot az egyesület elnöksége címére, —  ki-ki annyit, amennyit tud, —  
a siketnéma iskolák YI.— VIII. osztályú olvasókönyve számára. Ez olvas
mányokon; azok írói tüntessék fel a nevüket, hogy a könyvben, a szerzői 
jog biztosításával, a szerzők neve megörökíthető legyen.

Amennyiben ilymódon megvalósulna az óhajtott olvasókönyv, beszédes 
bizonysága lenne ez nemcsak a siketnéma intézeti tanárság önzetlen 
ügyszeretetének, hanem termékenyítő hatással volna az oktatásügyünk fej
lődésére is, s alapját képezhetnné annak a tökéletesítő munkának, ami 
ennek nyomán a tankönyvírás terén megindulhatna. —  Mert tökéletesítés
ről csak akkor beszélhetünk, ha van már mit tökéletesíteni. Meg kell hát 
ezt a munkát is kezdeni, hogy legyen az utánunk következő nemzedéknek 
mit tökéletesíteni.

Vác, 1986. ápr. 18.
Záborszky Árpád. 

s. k.
Kedves Kartársak!

A Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesülete választmányának f. 
évi ápriliss hó 18-án megtartott gyűlésében egyesületünknek régi buzgó és 
érdemes tagja áll szemben azokkal a nehézségekkel, amelyekkel különö
sen az oktatás felső fokán meg kell küzdenünk.

Egy értékes és tanulságos előadás keretében felvetette azt az eszmét,, 
hogy a Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesülete foglalkozzék egy, a 
siketnémák intézetei —  VI., VII. és VIII. osztályai számára kiadandó 
megfelelő, szakszerűen és gondosan összeállított olvasókönyv kiadásának 
gondolatával. Mindnyájan érezzük, hogy egy jól megszerkesztett olvasó
könyv hiányt pótolna és szinte felbecsülhetetlen értéket jelentene munkánk
ban. Talán 'fölösleges külön is hangsúlyoznunk, hogy az ilyen olvasókönyv 
a legkiválóbb támogatónk lehetne a beszédtanítás, a beszéd elsajátítás:
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nehéz munkájában, és döntő jelentőségűnek mutatkoznék abból a szempont
ból, hogy a siketnémával megkedveltessük az önképzésnek egyik leghatal
masabb eszközét —  az olvasást.

A választmány örömmel üdvözölte Záborszky kartársunknak eszméjét 
és egyesületünk elnöksége felajánlja minden erkölcsi támogatását, hogy az 
megvalósuljon. Az anyagi lehetőségekről természetesen közgyűlés dönthet. 
Jó olvasókönyvet óhajtunk a siketnéma kezébe adni, s úgy véljük, hogy azt 
közös munkával érhetjük el.

Arra kérünk mindenkit, fogadja jószívvel felszólításunkat. Igyekezzék 
mindenki olvasmányait az életből vett tapasztalatait megfigyelései alapján 
egy vagy több, a mi növendékeink szellemi és nyelvi készségének megfelelő 
olvasmányt összeállítani, megszerkeszteni, megírni és azt az egyesület veze
tőségének rendelkezésére bocsájtani. Az a célunk, hogy az így összegyűlt 
anyagot átvizsgáljuk, megrostáljuk, —  bíráló bizottság elé vigyük és hogy- 
az igazán értékeset rendelkezésre bocsássuk, ill. ha az anyagi lehetőségek 
meg lesznek rá, —  kinyomassuk.

A siketnémák tanársága a múltban is mindenkor példáját adta az 
áldozatkészségnek. Az a lélek, amely arra törekszik, hogy a természet 
mostoha gyermekének kifejezési lehetőséget biztosítson, az a lélek arra is 
kész, hqjy a gyermekeknek olyan szellemi táplálékot adjon, amely gyö
nyörködtetve tanít, amely nevel és amely betetőzi a képzést. Fel a munkára 
kartársak, örömmel várjuk felszólításunk eredményét.

A Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesülete Elnöksége.
Sopron, 1986. május 26. Völker József s. k. elnök.

Ujvárosy József s. k. titkár.
V álasz Cseresnyés F erencnek  
t j í í ó  terv ek  síi>. cím ű cik k ére.

Bárki olvassa a i 3o— 153. lapokon megjelent cikket, meg
győződésünk szerint nem nyomhatja el magában a személyes
kedés és elfogultság benyomását. Ebben az esetben pedig meg
szűnik a tárgyilagos vita lehetősége. Ezért válaszunkat csak rövi
den a következőkben adjuk meg: Mindazért, amivel cikkíró nagyon is 
egyoldalú beállításban bennünket vádol, mindenkor vállaljuk az illetékes 
tényezők és az előítélettől mentes szakemberek előtt a legteljesebb felelős
séget. Állítjuk és valljuk, hogy az ország akkori és mai gazdasági helyzeté
ben a vakok elméleti képzésének tizenegy évre való felemelése keresztül- 
vihetetlen és nem is szükséges. Meggyőződésünk szerint helyesebb és becsü
letesebb eljárás, ha háromszorosan átdolgozva jó tantervet készítünk és' 
abban az újabb felfogásokat is érvényesítjük, mintha elsietve olyan tanterv
nek a megjelenését készítjük elő, amely az adott viszonynak és a tradíciónak 
nem felel meg. A vakok József nádor kir. o. intézetének a vak gyermekek 
és ifjak nevelése s elméleti kiképzése, valamint a gyakorlati életre való 
előkészítése a hivatása, a gyakorlati továbbképzés, valamint a foglalkoztató 
és a gyakorlati életbe való bevezetés ellenben a vakokat gyámolító egyesüle
tek feladata. Ezek működéséért annak vezetősége mindenkor állja és 
szívesen is veszi az elfogultságtól és személyeskedéstől mentes bírálatot.

Herodek Károly s. k. Klug Péter s .k.
Dr. Tóth Zoltán s. k. Schnitzl Gusztáv s. k.



K ö n y v -  é s  la p s z e m le

Az egyszeregy a siketnémák iskoláiban. Irta Schmücker Jó
zsef bűreni (Wesztfália) sn. int. tanár. A  Sonderschule 1936. januári 
számából.

Sok épérzékű gyermek részére a számtan az első iskolaévek
ben egy külön világ, amelynek csak ritkán van valamelyes köze a 
való világhoz, még talán akkor sem, amikor alkalmazott feladatot 
oldat meg. Mennyivel inkább áll ez a legtöbb siketnéma tanulóra 
nézve, akik bár meg tudják oldani az összeadás és kivonás alap
műveleteit, mégsem tudnak maguknak képet alkotni ebbeli tudásuk 
horderejéről s jövőbeli jelentőségéről, még akkor sem, ha az első 
hiányos szövegű alkalmazott példák átmenetet akarnak alkotni a való 
élethez .És mégis meg kell tenni — az összeadás és kivonás begyakor
lása után — a következő lépést, a szorzás megértetését és helyes 
alkalmazását.

Itt nem arról van szó, hogyan történjék ez, mi a tanmenet le
folyása a szorzás megértetése cél,ából. A  módszernek a lélektan 
által előírt és az általa jelzett úton kell haladnia, még akkor is, 
az a tanár kezében nagy egyéni átalakuláson megy keresztül.

Meggondolandó észrevételek:
a ) a „szór“ szócska már bizonyos jelentéssel legyen összekötve 

(Mondd el a mondatot háromszor/ Még hatszor kell aludnod és 
aztán haza utazhatsz.), akkor e fogalom nyerni fog mélységben, ha 
matematikai vonatkozásba kerül, s így a vele való asszociáció köny- 
nyebb, biztosabb lesz, az alkalmazása pedig gyorsabb;

b ) a számológép jól mutatja az eredményt, de nem magát a 
műveletet;

c ) egyéb számolóeszközök, mint fillérek, golyócskák, gesztenyék 
stb. épp fordítva szerepelnek, tehát nem az eredményt, hanem a mű
veletet teszik személetessé és még az az előnyük is van, hogy in
kább beletartoznak a gyermek érdekkörébe;

d ) a számsor-képzetek világosabbak, ha térszemlélettel kapcso
latosak ;

e ) az egyszeregy elvont formula, mely az egyszerű összeadás 
konkrét formájából nő k i;

f) az új matematikai írásbeli forma nem világos azonnal, mert 
mint az írott nyelv jelképe szerepel.

A z egyszeregy lényegére való reámutatás azonban a feladat 
könnyebb része, amely még azzal az előnnyel is jár, hogy a tanárra 
nézve is érdekes lehet. A  tanárra és tanulóra egyaránt fáradságos 
munka csak annál a gyakorlásnál mutatkozik, amelynek az a célja, 
hogy az egyszeregy tudása minden időben biztos legyen.

Siketnéma tanulóknál nem számíthatunk a beszédnek ama 
hallásbeli, hangbeli komponenseire, amelyek a halló gyermekeknek 
éppen az egyszeregy elsajátításánál oly nagy segítségére vannak.
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(Gondoljunk csak a víg egyszeregy rímes verseire. Pl. „4-szer 7 az 
huszonnyolc, jaj de magas ez a polc“ stb.) Ezek segítségével a halló 
gyermekek az egyszeregyet már nagyon korán az automatikusságig 
begyakorolják. Viszont a siketnéma tanulónak sokkal intenzívebb 
gyakorlásra van szüksége, hogy az előbb jelzett célt elérje, ezért a 
későbbi rendszeres ismétlések ne túl nagy időközökben végeztesse
nek, hogy az elért eredmény biztosíttassék. Mert ma sajnos a felső 
osztályokban is nem ritkán tapasztalhatók e téren hibák, bizonyta
lanságok és feledések.

Az egyszeregy megrögzítésére szolgáló általánosan ismert gya
korlatokon kívül immár harmadszor alkalmaztam olyan eljárást, 
amelynek folytán a tanulók önálló munkával és tevékenységgel az 
egyszeregy birtokába jutottak.

P é ld a : a z  e g y s z e rn é g y .

Már a 3. osztályban megismertetjük a pénzt a tanulókkal, s 
rövid idő múltán csaknem mindegyik képes a pénztárcából az asz
talra szórt pénzt elrendezve megszámolni, az összeget megnevezni 
és fölírni, így 3'56 P; 8’30 P; 1575 Ps így tovább. A  tanulók érdek
lődése igen élénk, mert a pénz az a számoló eszköz, amelyhez leg
több érzelmük fűződik. A  pénzzel való számolásnak számológépen 
való szemléltetését átmenetileg azzal könnyíthetjük meg, hogy 2 féle 
nagyságú számológépet használunk; egy rendes nagy sz.-gépet és 
és egy kis játék sz.-gépet. Az elsőn szemléltetjük a pengőket, mási
kon a filléreket. (A  németeknél a márka és a pfennig szerepel 1)

Ha a tanulók az egyszeregy valamely oszlopának helyességét 
és szokásos formáját megismerték, fölcseréljük a szorzandót és a 
szorzót (az összeadásnál is megtörtént ez a csere már korábban) és 
így kapjuk a 2 alábbi oszlopot:

1 X 4  = 4 4 X 1  = 4
2 X 4  = 8 4 X 2  = 8
3 X 4  = 12 4 X 3  = 12
4 X 4  = 16 4 X  4 a 16
5 X 4  = 20 4 X 5  = 20
6 X 4  = 24 stb. 4 X 6  = 24 stb.

A  második oszlop most a fontosabbik, és ez ott marad a fali
táblán az egyik sarokban. Most a való életből vett alkalmazott pél
dát adunk fe l: „János kapóit egy új nadrágot, 3'85 P-be került. 
Mennyibe kerül 4 nadrág?

A  tanulók az asztal négy helyén külön leolvassák (kirakják) a 
3'85 P-t, azután a 4 összeget egybe rakják, s mint egy összeget szá
molják meg: tehát 15'40 P-t. E számot felírjuk a táblán. Most las
san elvégezzük a szorzást!
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15'40

3'85 PX4

3 + 2 + 4 X 1 == 4
12 32 4 X 2 == 8
15 34 4 X 3 == 12

(E számokat később áthúzzuk.) 4 X 4 == 16
4 X 5 == 20
4 X 6 =-  24
4 X 7 == 28
4 X 8 == 32
4 X 9 == 36
4 X I10 == 40

4 X 5  —  20. (A tanulók a 20-at a falitáblán lévő egyszernégy 
oszlopról olvassák le.) 0 a szorzandó vonala alá írandó, a 2 a tábla 
külön helyére;

4 X 8 = =  32. (A  tanulók a 32-t megint leolvassák.) E szám az 
előbbi 2 alá írandó — e két számot összeadjuk, a 4-t áthúzzuk, a 
szorzandó alá írjuk, a 3-at is áthúzzuk és a tábla (más) külön he
lyére írjuk;

4 X  3 =  12 (A tanulók a 12-t megint leolvassák), a 12-t a 3 
alá írjuk, veie összeadjuk, az 5-öt és 1-et áthúzzuk és mindkettőt a 
szorzandó alá írjuk.

15'40 P tehát egyezik a megolvasott pénz összegével 15'40 P- 
vel, s ez az összehasonlítás meglepetést és örömet vált ki a gyerme
kekben.

Még néhány ilyenfajta feladat részletes átélését végeztetjük, 
amelyek mindegyikénél egyezik a szorzási eredmény a számlálás 
eredményével. Csak arra kell törekedni, hogy a tanulók mindenkoron 
minden feladat megoldásánál tudatuk hátterében lássák azt konkrét 
formában is.

Körülbelül 10 ilyen gyakorlat után egyik-másik tanuló már ön
állóan meg tudja oldani a feladatot — és további egyhetes gyakorlás 
után már a leggyengébbek is képesek erre. Branford mondja: „Mecha
nikai készség, illetve uralom a technikai fölött, minden művészet 
számára fontos, a tanuló részére pedig forrása az igazi örömnek“.

Örömmel és buzgósággal látnak neki a feladatok megoldásához, 
s már rövid idő múlva megfigyelhetjük, hogy egyes tanulók már nem 
is veszik igénybe a táblára írt egyszeregyet. Hogy ezt valamennyi 
elérje — fokozatosan letöröljük a tábláról az egyszeregy eredmény- 
számait; így a jelen esetben először a 20-at, aztán a 32-t, a 12-őt stb.-t.

Fontos aztán, hogy a házi feladatokat is beállítsuk munkánk 
szolgálatába. Napról-napra oldatunk meg ilyen feladatokat házilag, 
hogy ilyenformán a begyakorlás főmunkája odahelyeződjék. A  ta
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nár ügyessége, leleményessége akadályozza meg azt, hogy a tanu
lok oithon gondolkodás nélkül alkalmazzák az egyszeregy megfelelő 
eredményeit, (Pl. egyik alkalmazási mód lehetne az, hogy megfor
dítjuk a táblát, úgyhogy szükség esetén ennek visszafordítására 
kényszerüljenek. Ez a kellemetlenség sokszor arra sarkalja a tanuló- 
kát, hogy, önként szükségből is begyakorolják az egyszeregyet) Ha 
nem js várhatunk mindent az otthoni munkától, mégis lényeges 
faktora lesz ez az egyszeregy beemlézésének, és ezáltal az iskolai 
munka ideje más gyakorlatokra fordítható.

Ha már valamelyes biztosságot elértünk, áttérhetünk az egyszer
egy egy másik oszlopára, azután megint tovább, míg a kis 
egyszeregyet egeszen megtanultak. A  tanmenet minden esetben eh
hez hasonló, de eg>re gyorsabban és hamarább érjük el a célt.

Hogy valamelyes áttekinthető rendszerességet teremtsünk, hagy
juk el az egyszeregy első átdolgozásánál a szorzandóból ama szá
mokat, amelyek eredményül csak egy jegyű számot adnak. Ilyen 
szamok az egvszerkettőnél 0, 1, 2, 3 és 4; az lX3-nál a 0, 1, 2 és

uaZ i^ Í ;nél,a ° a  1 é s  2 = az lX5-nél, 1 X6-nál, lX7-nél, 1X8- 
nai es lX9-nél a 0 és 1.

i ti é z '-ttakb átdolgozásnál valamennyi számot alkalmazzuk, emel
lett előzetesen rámutatunk arra, hogy a 0-val való szorzás 0-t ered
ményez.

A  harmadik átdolgozásnál a szorzó már kétjegyű szám; ily- 
módon az egyszeregy „összevissza“ formában gyakorlódik be.’ Az 
alkalmazott példák a növendékek érdeklődési köréből vétessenek, 
ily körök az intézeti bevásárlások és a háztartási élmények. Sokszor 
szerepel ez a kérdés: „Mennyibe kerül. . ? Semmi sem áll 
útjában annak, hogy később 3 jegyű szorzóval dolgozzunk; nem 
baj, ha olyan eredményszámokat kapunk is, amelyek túlhaladják az 
tanulók értelmi körét, mert még mindig értékes ez a munka, mert 
begyakorlásra ad alkalmat és tudás okozta örömet szerez a tanulók
nak. 4 jegyű szorzandót (12 45 P) is alkalmazhatunk aggodalom nélkül.

Az írásbeli kisegítőszámolári — mint azt az elején láttuk — 
addig használhatja a tanuló, ameddig akarja ; néha-néha rámutatunk 
arra hogy a számot emlékezetben is megőrizheti a tanuló. Aki 
szellemileg elég erős, így is tesz. Eleinte csak egyesek tudják, de a 
becsvágy, verseny és a gyakorlat végül valamennyit eljuttatja e fokra.
, , , Az egyszeregy begyakorlásának ez a módja azzal jár, hogy az 
írásbeli szorzást és a tizedes számok alkalmazását 2 évvel előbbre 
tolja, mint azi a tanterv előírja, és az előbbit, amely számolás tech
nikai szempontból cél, most eszközzé minősíti. —

Ha ezen eljárás előnyeit szemügyre vesszük, úgy mondhatjuk:
1. Az egyszeregy begyakorlása (memorizálása) nem kíván már 

oly sok értékes tanítási időt.
, A  Az alapszámok összeadása automatikusan ismétlést és biz

tosságot nyer. „A  könnyűről a nehézre“ való haladás alapelve sze
rint dolgozva.
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3. Ha a szorzó 2 jegyű szám, akkor az 1—20-as körben való 
összeadás külön ismétlést és begyakorlást nyer, miáltal ezek az 
alapműveletek tökéletessé válnak.

4. Az Írásbeli szorzás 2 évvel való előretolása folytán a számo
lási műveletek oly gyakori ismétlést nyernek, hogy az elfeledés 
veszélye lényegesen kisebb lesz a kilépő tanulóknál.

5. A  tizedes számok korai alkalmazása képessé teszi a tanulót 
arra, hogy a kirakatok árjegyzékeit és egyebeket megértsen, és szám
szerű összehasonlításokat végezzen.

6. A  pengő és fillér világos szemlélete megkönnyíti egyéb tize
des értékek megértését — amelyek csak később kerülnek sorra.

7. A  pénzzel való bánnitudás — hatásosan támogatja a szám-
rendszer megértését. F o rd íto t ta  : — i —s.

,,L’ Éra Nuova per i sordomuti“ olasz szaklap f. é. első száma 
harmadfél oldalon foglalkozik Dr. B á rc z i  G u sz tá v  új módszerével. A  
cikk írója F e d e r ic o  M o n to r z i (Pavia).

Ismerteti mindenekelőtt részletes adatokban a már kezelés alatt 
állott növendékek számát s a s o rd o m u tita s  c o r t ic a lis  lényegét. Be
számol a siketnémák bp. int.-ben folyó kísérleti osztályok munkájáról, 
majd ezt írja: „Ezekből a tömör adatokból még nem tudjuk teljesen elkép
zelni azokat a főbb momentumokat, melyeket a magyar orvos alkal
maz, de úgy tűnik föl, hogy a siketnémaságnak ezek az esetei bele- 
helyezhetők azok közé, melyeket mi szellemi, — vagy nyelvi néma
ságnak, jobban mondva érzékszervi — és motorikus némaságnak 
hívunk. Azon a nézeten vagyunk, hogy ez az eljárás idővel . még 
jobban ki fog fejlődni, miáltal értékes ismeretekkel gazdagodunk“ . 
— Majd így folytatja a cikkíró: „Érdemesnek tartottuk D r . B á r c z i  
új eljárását ily módon méltatni, melyet a hivatott kritika már 
eléggé ellenőrzött. Végleges eredményét a gyakorlat és az idő fogja 
igazolni, amely az esetleges hibákat kiküszöböli, míg az elismerésre 
méltó tényeket, mint használhatókat értékesíthetjük“ . (F ü z e s i.)

A  „Vasárnapi Könyv“ 1936. évi 22. számából a Hasznos 
tudnivalók rovatából: A süketek is telefonálhatnak minden közvetí
tés nélkül a technika egy új vívmányának segítségével, amely a fil
met veszi segítségül a telefonálásban, amiről a süket leolvashatja a 
beszélő ajkáról a szavakat.

„Váci Hírlap“ 1936. május 24. „Be kell hozni a falut a váci 
munkásvédelmi és népegészségügyi kiállításra!“ c. cikkkből: „Meg
hatóan kedves kép: S z e n lg y ö r g y i G u s z tá v  igazgató, kinek a kiállítás 
létrejöttében a legnagyobb munka és ennek nyomán az elismerés jár 
ki, két magyarruhás kis siketnémát állított ki. A  beszélő siketnémá
kat, kik élőszóval magasztalják a száz éve porladó elődök igazi 
népjóléti munkáját . . .“
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G YÖ R G YFY ÁKOS kartársunk «A csodás könnycsepp» címen Harkányfürdő 
kénes forrásának eredetéről hangulatos regét írt s adott ki. egy íves könyvecskében, 
amelyben a rege német fordítása is olvasható. A  könyvet harkányfürdői emléknek 3 propa
ganda iratnak szánták.

Bumke és Förster: Handbuch dér Neurologie. Springer— Berlin 
Bánd XVII. 1936.

Walther Jahrreisz: Die sogenannten Organneurosen c. nagyszabású 
tanulmányában sokszor hivatkozik a Szondi főorvos által dadogókon vég
zett alkatelemzési vizsgálatokra és azok eredményeire.

Prof. Nadoleczny —  München: Die Sprachheilkunde in dér Gegen- 
wart (Zeitschrift für Kinderforschung, Berlin, 1935) című tanulmányában ki
emeli, hogy Szondi dr. volt az első, aki nemcsak a dadogó egyéneken, de 
azok legközelebbi hozzátartozóin is végzett mélyreható alkatelemzési vizs
gálatokat.

Iskola és Egészség (1936 március 15.) és a Szabolcsi Hírlap (1936 
április 22.) bővebben ismertették Sulyomi-Schulmann Adolf művét a beszéd
hibák elhárításáról.

Botanikus kerteket az iskolák mellé ! — indítványozza Farkasfaivy tanár.
(Váci Hiriap. 1936 május 17.)

Farkasfaivy Kornél reálgimnáziumi tanár, aki a földrajzoktatás érdekében 
már több életrevaló gondolatot indított el s valósított meg, most a Budapesti Kát. 
Tanári Körben „Csodák a természeti világban“ c. tanulmányát olvasta fel, amelyben 
indítványozza az iskolai botanikus kertek létesítését, mert csak ezeken keresztül 
ismerkedhetik meg az ifjúság a természet csodás jelenségeivel- Farkasfaivy Kornél 
tanár bizonyára örömmel fogja tudomásul venni, hogy ötlete valóban meg is való
sítható, mert a váci kir. orsz. siketnéma-intézetben Szentgyörgyi Gusztáv három éve 
indította el ezt az életrevaló ölletet s az intézet kertjében lévő fákat, bokrokat két
száznál többre szaporította, a növényeket házilag készített feliratokkal látta el, ép
pen azért, hogy a természetrajzban tanult növényeket a növendékek necsak kép
ben, rajzban, hanem az intézetben természetben lássák, fejlődésüket, életüket meg
figyelhessék.

Fegyelmet, derűt, egészséget sugárzott az egri siketnéma 
intézet tornavizsgája
Állandóan nagy az érdeklődés az intézet rajz-, játék- és 
kézimunkakiállítása iránt.

Szombaton délután zsúfolásig megtelt az egri siketnéma intézet 
udvara s azok, akiknek alkalmuk volt megtekinteni az intézet növendé
keinek tornavizsgáját, olyan élményben részesültek másfél órán át, aminői; 
nem lehet hasonlítani semmihez. Az emberi lélekbőí őszintén feltörő gyön
géd részvét, a vizsga szép mutatványait illető csodálat s az egészséges,, 
erős, friss gyermekek láttán keletkező megnyugtató érzés szálai fogták át 
a közönségét s kapcsolták a növendékekhez, akik valóban nagy figyelemmel 
fejlett testi ügyességgel tornászták végig a vizsga számait.

Ez a fegyelem, amely Sturm József tornatanár okos és erős egyéni
ségéből áradt ki és az ő nagyszerű munkájának eredménye, talán legjobban 
a közös tagszabadgyakorlatoknál nyilvánult meg, amelyben együtt dolgoztak’ 
az intézet összes növendékei hosszá perceken keresztül s a saját idő- ég)
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ritmusérzékükre támaszkodva egyetlen mozdulatot sem hibáztak. S a gya-. 
korlat végeztével valamennyien tisztán, érthetően elmondták a Magyar 
hiszekegyet. Lehetetlen volt megrendülés nélkül nézni és hallgatni a tudás
nak, igyekezetnek és a szorgalomnak ezt a nagy teljesítményét.

Egymásután peregtek le a vizsga számai, a lányok ízléses gyakorlatai 
szabadon és tornaasztalon, a fiúké korláton és nyújtón s valamennyi 
számból az ép lélek ereje és egészsége sugárzott. Néhány gyakorlat azt is 
mutatta, hogy a kiváló oktató tanár a tornának nemcsak testet edző komo
lyabb feladatait végezteti a növendékekkel, hanem a gyakorlatok között a 
szellemet frissítő derűs játékok is helyet foglalnak. A gyakorlatokat nemes 
ízléssel megtervezett változatos gúlacsoportok fejezték be, amelyeket a 
közönség megújuló tapsa kisért. S amilyen lelkesen mutatták be a szá
mokat a növendékek, olyan lelkesedéssel szemlélték az összeverődő kezeket, 
amelyeknek hangját nem hallhatták ugyan, de amelyeknek zaja mégis elért 
a gyermekek szívéig, azzal a sok fényes tekintettel együtt, amellyel a közön
ség körüldédelgette őket.

Ezek a tapsok voltak méltó jutalmai Sturm József és Gábori Lajosné 
tanároknak, akik hosszú évek nagytürelmű munkáját szentelik az intézet
ben a beteg gyermekek testi és lelki fejlesztésének.

A tornaavzisgával kapcsolatban nyílt meg az intézet rajz, játék és 
kézimunka kiállítása, melyet azóta is a közönség meleg érdeklődése kísér. 
Állandóan tömegesen látogatják a kiállítást és fejezik ki elismerésüket 
Gábori (Faller) Lajos tanárnak és feleségének, a kiállítás rendezőjének.

In tézetein k életékői.

BUDAPEST. Az 1935— 36. tanév folyamán összesen 46 külföldi 
szakember látogatta meg a budapesti áll. siketnémaintézetet, illetve ár. 
Bárczit, akik közül 18-an csakis a Bárczi-módszer tanulmányozására jöttek 
Budapestre. Ezek közül első helyen említjük az angol fülészet nesztorát, 
Twedee-t, aki itt szerzett tapasztalatai alapján egy nemzetközi kurzuson 
igen jelentős propagandát csinált Bárczi módszerének és Budapestnek.

Ezen a kurzuson magyar fülészek is resztvettek Londonban és főként 
ennek köszönhető, hogy a magyar fülészet is kezd Bárczi dolgai iránt 
érdeklődni és őszre egy vitaülést tűzött ki ebben a kérdésben.

Június hóban járt itt Lehmann, a Berlin-Neukölni igazgató, aki 
egyúttal a német sikeínématanárképző igazgatója is. Továbbá látogatásukat 
jelentették be még Singer a heidelbergi igazgató, valamint a heidelbergi 
fülészeti klinika magántanára, dr. Woif is, de tanévzárás miatt e látoga
tásokat le kellett mondani. Szép számmal jártak itt csehek és románok is.

IPAROSNÖVENDÉKEK VERSENYE. A  vakok József Nádor kir. orsz. intézetének 
igazgatósága a lefolyt tanév utolsó napjaiban három napon át tartó ip a r i  v e r s e n y t  rende
zett a növendékek közt. Naponként 7 órát dolgoztak a kosárfonók és kefekötők. A  21
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órai munka eredményeként a kosárfonók közül első lett N a g y  N á n d o r  III. továbhképzős 
növendék, aki 3 és fé l (18 zollos) ruháskosarat készített el hibátlan kivitelben! A  kefe
kötők győztese K o r p o n a i  M a r g it  III. éves továbbképzős növendék lett, aki a verseny ideje 
alatt 5i 53 lyukbehúzással 43 és fél kefét fejezett be, ami naponként 1717 ,. óránként 245, 
percenként pedig 4 lyuk befűzést jelent! A  munkateljesítmény és a versenyt kiálló jó  
munkák semmiben sem maradnak el a látókétől! Ez volt az első ily nemű verseny vakok 
között, s az igazgatóság helyesen cselekszik, ha ezeket a munkakedvet, munkakészséget 
é s  önbizalmat fokozó versenyeket állandósítja.

KAPOSVÁR. A  siketnémák kaposvári intézetének Önképzőköre díszgyűlés keretében 
két alkalmi színdarabbal megünnepelte a márciusi szabadságünnepet, amely alkalomból az 
intézeti újság ünnepi számot adott ki, Megünnepelte az Önképzőkör az Anválc napját is, 
valamint a madarak és fák napjáról sem feledkezett meg, ez utóbbi alkalommal a töröcs- 
kei erdőbe rándultak ki a növendékek és tanárok s megtartották egyúttal a majálist, 
amelyet alkalmi színdarab és szavalatok tettek még hangulatosabbá, nevelői hatásban 
gazdagabbá. B á c s  L á s z ló ,  T a ta y  V i lm a ,  F a r k a s  M á r ia , B o j t a y  B é la ,  S t e f l e r  R e z s ő  tanárok 
fáradoztak az ünnepségek sikeréért.

ÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY A  VAKO K JÓZSEF NÁDOR KIR. INTÉZETÉBEN. Június 
hó 21-én már a kora reggeli órákban csoportosan érkeztek szülők ás érdeklődők, hogy 
jelen lehessenek a vak gyermekek záróünnepén. A taneredmény bemutatása az osztályok
ban folyt le, a nemzeti lobogó előtti tisztelgés és tornászcsoportok dísztornája az udvaron 
történt meg. A  nagy tömeg elragadtatással látta a világtalan gyermekek által bemutatott 
nagy testi ügyességet és fegyelmezettséget kívánó gyakorlatokat, s szűnni nem akaró 
tapssal jutalmazta azokat.

Az ünneég ének- és zenei része a tágas díszteremben került bemutatásra, ahová a 
közönségnek csak kis része juthatott, be. A  legkényesebb zenei ízlést és kielégített műsor 
minden egyes száma után felhangzott a taps. —  A  kilépő növendékek megható búcsúszavai 
alatt szem nem maradt száraz. —  Vollmann János igazgató biztosította a távozókat arról, 
hogyha künn az életben jó tanácsra, segítő kézre lesz szükségük, s hozzá, vagy tanáraikhoz 
fordulnak, mindenkor készséggel segítségükre is lesz. —  A  20 kilépő növendék egyenként 
4o pengő jutalomban részesült. A  közönség egy felejthetetlen szép emlékkel gazdagodva 
távozott.

JUBILÁLT A  V Á CI INTÉZET CSERKÉSZCSAPATA. A  siketnémák váci kir. 
orsz. int. 915. sz. Simon Antal cserkészcsapata június 21-én az intézet dísztermében 
szépen sikerült ünnepély keretében ülte meg fennállása tizedik évfordulóját. B r e c s k a  

G y u la  és H u g y e c z  L a j o s  egy-egy cserkésztárgyú verssel szerepeltek. Z s e m b a i  F e r e n c

tanár, csapatparancsnok a 10 év történetét ismertette a munka kezdő pillanatától 
máig; kiemelte az alapító szervezőtestületi elnök, N a g y  P é t e r  volt igazgató érdemeit
s hálás köszönettel adózott S z e n t g y ö r g y i  G u s z tá v  mostani ig. és szerv. tart. elnöknek,
ki ugyancsak szeretettel és nagy áldozatkészséggel viseltetik a csapattal szemben. Be
számolt a parancsnok a soproni, —  a gödöllői jamboree, —  a balatonienyvesi táborok
ban végzett jó munkáról. Végül az igazgató, a tanári testület s  a jelenlévő közönség 
támogatását kérte a jövőre is. A  parancsnok beszámolója után S z e n t g y ö r g y i  G u s z t á v  

igazgató intézett buzdító szavakat a jubiláló csapat tagjaihoz és megköszönte .Zsembai 
Ferenc parancsnok fáradozását. Ezután mutatták be a cserkészek a Z s e m b a i  F e r e n c

parancsnok által írt apró jeleneteket «Az élő cserkésztörvény» címmel, melyek a 10 
cserkésztörvényt szemléltetik. Úgy a szerző elgondolása, mint a szereplők játéka 
osztatlan tetszést váltott ki. —

A  jubiláló csapatot kedves levélben üdvözölte N a g y  P é t e r  ny. igazgató és Dr, 
M a j o r  D e z s ő ,  a Magyar Cserkész Szövetség ü. v... elnöke..
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JÓZSEF FERENC KIR. HERCEG ÉS ANNA KIR. HERCEGASSZONY A  
SIKETNÉM ÁK VÁCI KIR. ORSZ. INTÉZETÉBEN. Június i/i-én tartotta Vácon a 
Magyar Ipar- és Mezőgazdaságpártoló Fogadalmi Mozgalom nagygyűlését, mely alkalom
mal a siketnémák intézetében kiállítás volt váci ipari készítményekből s a különféle
iskolák rajzaiból és kézimunkáiból. Ezen az ünnepélyen —  mely a Hősök szobra előtt 
folyt le —  megjelent vitéz dr. József Ferenc kir. hg. és felesége, Anna kir. hgasszony 
is, ki e mozgalom védnöke. A  gyűlés után a kir. Fenségek a siketnémaintézetbe
vonultak kíséretükkel a kiállítás megtekintésére. Az intézet kapujában S z e n t g y ö r g y i  

G u s z tá v  igazgató fogadta őket a tanári karral együtt. Üdvözlő soraiban kiemelte, hogy 
oly intézetbe léptek, mely őseikkel áll vonatkozásban, hiszen I, Ferenc király adomá
nyozta az épületet, alapítványt is tett; I. Ferenc József két ízben is kitüntette látoga
tásával az intézetet és szintén jelentékeny összegű alapítvánnyal örökítette meg nevét. 
De korábban Mária Terézia is megfordult e házban, amely akkoriban püspöki rezi
dencia volt. Ezután bemutatta az igazgató a tanári testületet, majd a növendékek által
készített magyar szobába kalauzolta a fenséges vendégeket, kik érdekődéssel és tetszéssel 
szemlélték a siketn. növendékek készítményét. Onnan kijőve két int. növendék virág
csokorral üdvözölte őket, majd fogadták Z s e m b a i  F e r e n c ,  int. cserkészparancsnok 
jelentkezését, elvonultak a cserkészcsapat előtt és az új épület felé tartottak. Az igazgató 
felhívta figyelmüket a siketn. szobrászművész; Vaszary László alkotásaira; a Ferenc 
király és császár, valamint Cházár András szobraira, megemlítvén, hogy intézetünk két 
császárnak köszönhet ilétét, ú. m. Cházár Andrásnak és Ferenc császárnak. Az új
épületben megnézték a Fenségek a Cházár-könyvtárat, hol S z é p  J ó z s e f  tanár rövid
ismertetésére azt mondta József Ferenc kir. hg., hogy szeretne búvárkodni itt, ahol 
megbecsülendő értékek vannak. Ezután tekintették meg az ipari kiállítást, melyen a 
legértékesebbnek tartották a f i ú  fo g la lk o z t a t ó  i n t é z e t  készítményeit. Tovább haladva 
intézetünk rajzkiállításán meglepődve szemlélték növendékeink rajzait s nem egy jelét 
adták tetszésüknek. Különösen feltűnt nekik K ö r m e n d y  K á r o ly  Y. oszt. növ. aquarellje, 
mely intézetünket ábrázolja, előtte a hősi szoborral. A  kép kerete is ugvanazon növ. 
faragása. Szentgyörgyi Gusztáv igazgató a nap emlékéül felajánlotta a rajzott a Fensé
geknek, kik örömmel fogadták azt. Azzal búcsúztak el közel egv órai tartózkodás után, 
hogy egyszer kijönnek azért, hogy az intézeti belső, nevelő-tanító munkát is láthassák. 
Isten hozza őket!

____ *s- /•—

O ktatófilm
— i  — V .

A V. K. M. Oktatófilm Kirendeltségének Hivatalos Közleményei c. 
értesítő 2. számában a következő cikkek olvashatók:

Az oktatófilm és felhasználása, (gl). Elmondja a cikkíró, hogy mik 
az oktatófilm sajátos tulajdonságai a kultúr- v. ismeretterjesztő filmekkel 
szemben s leírja, hogy az egy órai tanításba hogyan illesztendő be helyesen 
a film.

Elsötétítő berendezések. (Zivuska A.) A német filmoktatás, (gl).
Az iskolai filmoktatás és a tűzrendészet. (Wunderlich Antal) Mikor 

indul meg a filmoktatás? (Budapesten és Budapest környékén, valamint a 
sokiskolájú vidéki városokba a húsvétra Ígérte.) V. K. M. Oktatófilmek: 
1. Kolozsvár. 2. Nagyvárad, 4- Alsóbbrendű élőlények és szaporodásuk. 
5. A vér keringése. 6. A bélbolyhok működése. 7. 'A protisták mozgása.
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8. A vas és az acél. 9. Ólombányászat, xo. Hogyan készül az acél, a drót, 
és a drótáru? (Nagyrészét ezeknek a már készen lévő filmeknek mi is 
haszonnal alkalmazhatnék!!)

További cikkek: A film az iskola szolgálatában. (Albrecht István). 
A film a természetrajz oktatásban. (Dr. Horváth Károly). A keskenyfilm 
és vetítése. (Dr. Pozsonyi Gábor.).

A székesfővárosnak kész és engedélyezett filmjeinek felsorolása, ame
lyeknek nagyrészét szintén haszonnal mutathatnók be intézeteinkben:

1. A levél útja. 2. Hogyan készül a könyv? 3. A budapesti vízvezeték. 
4- A pályaaudvari élet. 5. A budapesti kereskedelmi és ipari kikötő. 6. A 
tanya. 7. A Tisza élete. 8. A víz energiájának felhasználása. 9. Jéggyártás, 
xo. Hűtőberendezések. 11. Budapest elektromos áranxszükségletének ter
melése. 12. A lakás takarítása (a) naponkénti, (b) nagytakarítás. i 3. Az 
utcán légy éber!

Budapesti számos iskolábaix a filmet használják már, siketnéma 
intézeteinkben azonban ezek az oktatófilmek sajnos még nem vonulhattak 
be. Ami növendékeinknek a szemléltetése sokszorosan fontos, vájjon mi 
történt ennek érdekében legutóbb megjelent lapszámunk óta, hogy nálunk 
is elfoglalhassa az oktatófilm méltó helyét?. Tudtunkkal semmi. Éppen ezért 
a gondolatot, a vágyat ébren tartjuk mindaddig, amíg az eszme testet 
ölt itt is.

Az Oktatófilm Közleményeinek 3. számában megjelent cikkek: Az 
állattan tanításának módja és a film. (Dr. Méhes Gyula) A m. kir. vall.- és 
közoktatásügyi minisztérium 1255/1936. eln. számú rendelete a nem áll. 
közeg- és középfokú iskoláknak a filmoktatás szervezetébe való bekapcso
lása tárgyában. A filmemulzió finom szemcsézete. (Dr. Gimesi Nándor)

Szükséges tudnivalók: Mi a film? Az Ozaphan. Hogyan készülnek a 
szines filmek? Hogyan készül a trükkfilm? (T. B. I.). A kormányzó úr 
megtekinti az oktatófilmet. (Ez a bemutató azóta meg is történt nagy erköl
csi sikerrel.). Mikor indul meg a filmoktatás? (Budapesten megindult, 
néhány vidéki városban szintén.).

I . K. M. Oktató filmek: 1. A Tisza felső szakasz. 2. Róma, az örök 
város. 3. Róma és Fórum Románam. 4- Nápoly és Pompeji. 5. Izzólámpa- 
gyártás. 6. Erdélyi tavak. 7. Régimódú állataink. 8. Az óriáskígyó és leopárd 
élethalál harca. 9. Óriáskígyók.

A székesfőváros rovatában:
A filmoktatás első nehézségei. (Dulovits Jenő) Az elemi iskolai oktató

filmek alkalmazása a tanításban. Tanítás tervezettel. (Jovicza I. Sándor). 
Hogyan használjuk a Rádiófilmeket? (Polczer Kálmán). A fővráosi film- 
scenárium-pályázat. eredménye. Az 0 . 0 . B. B. által elfogadott fővárosi 
filmek folytatólagos felsorolása (rövid ismertetéssel): 1. Hogyan készül az 
újság? 2. Budapest csatornázása. 3. A vásárcsarnok élete. 4. Budapest 
vízrajza. 5. Hogyan mozognak a halak? 6. Képek a vizi xnadarak életéből. 
7. Balatoni téli halászat.

Az Oktatófilm Közleményei 4- (májusi) száma:
Megálljon vagy ne álljon meg? (gl) Arról elmélkedik, a vezető cikk, 

hogy pergetés közben meg állítsuk-e az oktatófilmet, vagy nem. Végső 
konklúzió: «filmeknek tanítása céljából való megállítása nem szükséges,
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nem is előnyös, sőt éppen a tanításra hátrányos és káros. Komolytalan 
dolog pl. amint a cikkíró igen helyesen mondja, —  tréfaűzés céljából —  
a filmek visszafelé való pergetése.

Az 0 . 0 . B .B. működése. Március i 5-e óta megbírált, vkm. tulajdo
nában lévő tanítófilmek: Az Alföld. Szolnok. Hullámmozgás. A Tisza 
középső szakasza. Végig a Szamoson. Élet a Csendes-Óceánban. A gólya. 
A sündisznó. A bíbic. A búbos vöcsök. A béka fejlődése. A hörcsög. 
Agancsos kérődzők. A vaddisznó. A plasma mozgása.

A m. kir. kereskedelmi- és közlekedésgüyi minisztérium 96,A25/1936. 
X. U. sz. rendelete, amely az Oktatófilm Kirendeltség által ellenőrzött, nem 
robbanva égő anyagból készült filmeknek belföldi forgalomban erős és 
jól bezárt papírlemez-csomagban csomagként való postai szállítását engedé
lyezte azzal, hogy a szállítólevélen és csomag címiratában a feladó a 
«Nem robbanva égő iskolai filmanyag» felírást köteles alkalmazni.

Jó vetített képek előállításának feltételei. (Nagy L. József) Film a 
svéd iskolákban. Iskolai vetítés a V. S. A.-ban. Szükséges tudnivalók. 
A vetítőgép kezelése. A filmek kiemelése. Hogyan készül a lassított felvétel? 
Miheztartás c. közleményben azt tudjuk meg, hogy a Bizottság —  Oktató
filmek Orsz. Bíráló Bizottsága —  engedélyező irata nélkül a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter fenhatósága, illetőleg felügyelete alá. tartozó isko
láiban semmiféle film sem mutatható be, ilyen bemutatásra az Orsz. Mozgó
gépvizsgáló Bizottság engedélyokirata sem jogosít. A vetítésre kapott film 
jnellett az engedélyokiratnak ott kell lennie, de nélküle vetíteni nem 
szabad. (Mi készül?) V. K. M. Oktatófilmek: Hogyan készül a zománc? 
Forróégövi erdő. Hogyan fogják az elefántot? A hamburgi kikötő. Torda 
és tordai hasadék. Pünkösdi búcsú Csiksomlyón. A Szentföld. —  Bp. 
székesfőváros filmoktatása. Pereg a film a főváros iskoláiban. Budapest 
csatornázása. Filmszemléltetéssel kapcsolatos tanítás a népiskola III. osztás 
lyában. Az «Erdélyi képek és népszokások» c. film alkalmazása. Közép
iskola I. osztálya, földrajz. Tapasztalataim az első flimbemutatóról. 
(Dr. Bíró Feüenc.) A tanya c. film gyakorlati alkalmazása a polgári isko
lákban. Fóvárosi —  O. O. B. B. által elfogadott —  oktatófilmek: A bánhidai 
centrálé. Budapest elektromos energiájának szétosztása. Rádió leadás. Rádió 
vétel. Tanuljunk meg babanyelven. As első segélynyújtás. A fogas-süllő 
tenyésztése. A tiszavirág élete. Élet egy vízcseppben. Erdélyi képek és nép
szokások. Vízipóló iskola.

BUDAPEST székesfőváros oktatási filmjeire kitűzött pályamunkák 
közül kettőt dr. Bárczi Gusztáv nyert el «Első segélynyújtás» és a «Tanul
junk meg babanyelven» c. filmscenáriummal. A két pályamunka rendezését 
is megkapta dr. Bárczi. Összesen 36 ilyen film készült, melyeket az állam 
is átvett iskolai oktatásra. Ezeket a filmeket a külföldi államok egymás 
között árúba és cserébe bocsájtják. Mint érdekességet említjük meg, hogy 
az itt járt angol-filmbizottság oktatófilmjeink közül kettőt vett át s az 
egyik éppen dr. Bárczié, a «Tanuljunk meg babanyelven» c. csecsemőápo
lási film, mely szeptembertől kezdve az angol iskolákban is futni fog.
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Révbe ért a gálya. Elpihent a megfáradt vándor. Megszűnt do
bogni egy nemes szív, melynek ütemében egyetemes, magáhozölelő 
emberszeretet lüktetett. Kialudt a tűz, a lobogó láng. Nem nyílnak 
többé komoly, okos szóra, különben mindig keményen zárt, ajkai. 
Megszűntek a tépelődések. Elhallgattak a szilárd meggyőződésszülte, 
gondolkodásra késztető érvelések, következtetések. írásai, feljegyzé
sei, sokévi szakadatlan, lélekkel végzett munkának okkereső és ok
magyarázó bizonyítékai talán örökre gazdátlanul hevernek e l... Vajh 
akad-e, aki bennük elbuvárkodik, az értékeket összegyűjti, mind
nyájunk kincsévé teszi ?

Csendes-halkan, hogy síri nyugalmát ne zavarjam, szívemben 
fájó szomorúság érzésével idézem a kedves barát, a jó kartárs, a 
kiváló tanár, az igaz ember emlékét.

A  tanárképző elvégzése után a siketnémák soproni intézetéhez 
került. Itt töltötte el gyakorlati évét is. 1909 szeptembere óta műkö
dött ennél az intézetnél.

Szinte az első perctől fogva példásan kihasználta az időt. Meg
szentelt hely volt neki az osztály, az iskola. Küszöbét, ha átlépte, 
künn felejtette a napi gondokat, mindent, ami lever. Csak az lebe
gett szeme előtt, hogy 10— 12 szempár szegeződik rá teli várako
zással. 10— 12 gyermek várja reménykedéssel sorsának jobbraiga- 
zítását.

Kun Ernő a tanításban, nevelő ténykedésében minden lépését 
komolyan megfontolta, a szigorú bíró lelkiismeretvizsgálatával mér
legelte és ha egyezségre, megállapodásra jutott magával, nem riadt 
vissza semmiféle nehézségtől. Nem az ellenkező bírálattól, vagy 
észrevételtől sem. Vaskövetkezetességgel és tudatosan haladt kitű
zött célja felé. Lélekgyönyörűséggel gondolok sajátosan egyéni el
járására, ha akár a kiejtésben, a hangkifejlesztésben, a beszéd 
megalapozásában és felépítésében, vagy a számtantanításban elért 
eredményeit veszem.

A siketnémák tanárának fájdalmasan érzékeny sebe, hogy a 
külvilág tárgyi, tartalmi, alaki, kifejezési, hangzási, hanghordozási 
vonatkozásban egyaránt a halló ember beszédkövetelményeit tá
masztja a nemhalló gyermekkel szemben. Kun Ernő, ha a beszéd
egészből, vagy ha a szóból is indult ki, ha az egész mondatot tar
totta is a folyamatos beszéd alapjának, mégis mindig visszatért az 
egyes hanghoz és példátadó türelemmel, kitartással fejlesztette, csi
szolta hozzáértéssel siketnémáink beszédjének sokszor kiütköző el- 
siklásait, hiányait, a magánhangzókat, a zöngés mássalhangzókat és 
különösképpen a folytonos hangokat. És százszor és mindig igazat 
kellett neki adnom és adtam neki abban és magam is vallom, hogy 
a beszéd érthetőségének első, elemi feltétele az egymásra követke-
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1936. 5—8. sz.
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ző, egymásba kapcsolódó hangok jellegzetes részének a tiszta ki
hangzása. Hiába hirdetjük, hogy a hangok a csoportosulások, a 
kapcsolatok, átmenetek szerint módosulnak, változnak, a lényeges 
résznek mindig ki kell emelkednie. Ha ez nem következik be, ak
kor előáll az a szomorú jelenség, amit mi siketnémás beszédnek 
nevezzük, és amelynek az az eredete, hogy szegény védencünknek 
nincs meg a helyesen kifejlesztett, magában tisztán és rendesen 
hangzó á, o, u, ü, i, é, b, d, g, sz, s, c, cs, z, x, zs stb. hangja. 
Ha azonban ezek megvannak és ezt mindenkivel szemben nyugod
tan lehet állani, és ha egyébként a nyelv törvényeit ismerjük, a fo
netika szabályait követjük, akkor igenis tudunk olyan beszédet meg
alapozni, mely folyékonyságában is, megérthetőségében is megütti 
a mértéket. Ne feledjük, hogy siketnémákat tanítunk. A  beszéd jó, 
kellemes hangzásában, csíszoltságában, csengésében sohasem érhet
jük el azt, amit a természet az épérzékűnek a bölcsőjébe helyezett 
ajándékképpen. Annyit azonban megvalósíthatunk, hogy a résztvevő 
jóakarat nem tesz kifogást a bár színtelen, de az alapos művelés 
következtében rendesen kihangoztatott beszéd ellen, mint ahogy 
nem szokott rosszaló észrevétel esni, ha valaki mankóra szorul, 
de jár.

A tanterv szellemét megértette. Eljárásában a magáévá tette. 
Ügyesen hámozta ki a véletlen és teremtett történésekből mindazt, 
amit osztályának értelmi képessége, szintje, a fejlődés, a továbbépí
tés érdekében fel tudott venni, fel tudott dolgozni. Mellette és vele 
a gyermek mindig csak az életben szükséges, a szükségessé vál
ható kifejezéseket sajátította el. Az ő osztályában beszélgetve tanult 
meg beszélni a növendék. A  tanár azonban mindig rendet tartott. 
A  kifejezések, a szólamok adásában, közvetítésében gondosság ve
zette. Mindig tudta, számontartotta, hogy a magyar nyelv mely uga
rában még nem járt egyáltalában, vagy csak sekélyesen ekéje. Kun 
Ernő tisztában volt vele, hogy a gondolatközvetítés elemeinek, a 
fogalmaknak összefogó, kiépítő tényezői a nyelvalakok és azért fo
kozott mértékben ügyelt arra, hogy a gondtalan társalgás útvesztő
jében a viszonyítási érzék észrevétlenül és nem különösképpen rá
eszmélteivé tervszerű táplálékot kapjon és az ő tudatos munkája 
révén fokról-fokra kifejlődjék a gyermekben. Amit ezen a téren az 
alsó fokon elért (leginkább az alsó öt osztály valamelyikében taní
tott), az igazán minden dicséretet megérdemelt. Szerintem valóban 
mintául szolgálhat arra, hogyan kell a siketnémát a nyelvalakok 
különös kiemelése nélkül a beszéd szélesmenetű országútján eliga
zítani, járatossá tenni.

Másik nehéz feladatvállalásunk a siketnémák gyakorlati szám
tantanítása. Amit ezen a téren felmutatott, azt mintaeredmény
nek lehet elkönyvelni. Sikerének nyitja, hogy a legalsó fokon is 
és a legszemléltetőbb módon keletkeztette, fejlesztette a szám
fogalmakat, hogy az alaptól fogva megbarátkoztatta a gyermeket 
szóban és írásban az összeadásnak, hozzá^zámlálásnak, kivonás
nak, kipótlásnak, sokszorosításnak, részekrebontásnak, elosztásnak
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minden elképzelhető változatával. Ezek kapcsán pedig a kifejezést 
soha össze nem téveszthetően, a legszervesebb kapcsolatba tudta 

ia H^ve ettek A  gépileges számolást, mely minden gyermek
nél tehetsége határáig teljesen ki volt aknázva, nyomon követte a 
gyakorlati rész és ebben finom, eleven érzékkel mindig az életet 
vitte az iskola falai közé. Amikor a gyermekek megismerték a pénzt, 
a mértékeket, az időt, a gazdasági életnek az intézetben, otthonban 
mutatkozó jelenségeit, akkor azok mennyiségi viszonyának felisme- 
rését és megoldását tűzte ki feladatául. Nem mondvacsinált példá
kat vett elő, hanem igen is olyanokat, amelynek lebonyolítása a 
gyermek élményé, egyéni élménye volt. Az ő osztályában valóban 
vásárolták, eladtak mertek, mennyiséget osztottak, sokszorosítottak, 
de mindig és mindig közvetlen szemlélet alapján, mindig cselekvő 
beavatkozással. Az életet adta és azért ki is ismerték magukat ta- 
nitványai annak szövevényeiben.

Tapasztalatgyűjtésének eredményeit mindig készült papírra vet- 
ni. Könyvre való anyaga volt ^megfigyelésekből. Hozzá is fogott a 
megíráshoz. A  siket gyermek címen folytatásos szándékkal két, 
valóban mélyreható, lelkiség! tanulmánya jelent meg lapunkban.’ 
j/a=y'na=y veszfeségnek tartom, ha nem volna folytatható a továb
biakban. Voltak elgondolásai a gyakorlati munka minden ágazatá
ban. Hiszem, hogy lesz, aki felveszi az elejtett tollat és új életre 
kelti, amit a végzet megtagadott tőle.

, Jó, és hűséges barát volt. Az első tekintetre talán ridegnek lát
szó ember, nagyon melegen tudott érdeklődni a sorsok iránt. Vá
lasztékos külseje tükre volt belső énjének.

•n ^Ehetetlen váratlanul támadta meg egészséges szervezetét a 
gyilkos kór Három hónapig küzdött vele. 48. életévében április hó 
•ii ^  ragadta el a halál. A  kartársak, testületek, növendékek meg- 
ilietődött serege kisérte utolsó útjára virágbaborult koporsóját.

Áldás emlékére 1

f  M ilassin Gyula.
( E g y , —  a  k o p o r s ó já n á l  e l n e m  m o n d o t t  b e s z é d .)  

T . S.

Nagyhatalmú Isten, életnek és halálnak Ura! Ne emeld fel 
sújtó jobbodat, ha magas trónusodból azt látod, hogy a mi lelkünk 
háborog és nem tud belenyudni abba, hogy elszólítottad közülünk 
tanári testületünknek egyik legértékesebb-, baráti körünknek legmeg- 
becsültebb tagját: M ila s s in  G y u lá t. — Uram 1 Nem tud megnyugodni 
a mi lelkünk mert igen nagy, igen mély, igen fájdalmas az a seb, 
amelyet testületünkből való kiszakadásával M ila s s in  G y u la  maga 
után hagyott. — Mivel azonban mégis csak Te vagy az, aki legjob-
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bán tudod, hogy mi szolgál a mi javunkra, — mivel lelkünk leg
mélyéig érezzük, hogy Te nem a bosszúálló és büntető Jehova —, 
hanem mindnyájunknak szerető és igazságos Atyja vagy: Uram, ha 
szinte elviselhetetlenül fáj is a seb, — megnyugszunk a Te szent 
akaratodban . . .

Ezzel az érzéssel álljuk körül koporsódat M ila s s in  G y u la , sze
retett kartársunk és barátunk. Oly hirtelenül jött a betegséged, és 
oly váratlanul jött halálod, hogy a nagy fájdalomtól, amelyet kivétel 
nélkül mindnyájan érezünk, kavargó érzésekkel és kavargó gondo
latokkal állunk itt Előtted mindazok, — akik életedben igazán sze
rettünk Téged! Sokan vagyunk itt, akiket a szeretet hozott ide Eléd 
az utolsó bucsúzásra, — de nem vagyunk itt mindannyian, akik 
szerettek, tiszteltek, és becsültek Téged, — mert ehhez kicsiny len
ne ennek a nagy temetőnek minden talpalatnyi helye is . . .

Édes jó barátunk M ila s s in  G y u la ! Ebben a pillanatban lelki 
szemeink előtt állassz a magad komolyan mosolygós orcáddal, úgy, 
amint még egy hét előtt is láttunk Téged. Halljuk és hallgatjuk a 
Te komoly, — de őszinte szeretettől áthatott hangodat. Mert nagy, 
nagy, — egész lényedet betöltő szeretet lakozott Benned drága csa
ládod iránt, pályád iránt, intézetünk és oktatásügyünk iránt, — és 
szerencsétlen, sorssújtotta növendékeink iránt egyaránt. S ez a min
dent átható szeretet, szeretetet és megbecsülést váltót ki Irántad 
mindazokból, akik ismerlek, — akik megismerhettek Téged.

Halljuk a szeretet melegétől fűtött hangodat, amikor jóságos 
feleségedről, — lelkedből szeretett gyermekeitekről beszéltél. Hallgat
tuk a kis családi történeteket, és magunk előtt láttuk azokat a va
rázslatosan szép képeket, amelyeket boldog,reménykedéssel rajzol
tál a nem is távol jövő ragyogó vásznára. És láttuk, hogy azoknak 
a szép képeknek életre válásáért mennyit, — és milyen odaadó 
önfeláldozással dolgoztál. Megvontál magadtól sok-sok földi jót, hogy 
annál többet juttathass azoknak, akik a szívedhez a legközelebb 
álltak. S vigasztaltad magad azzal, hogy: „Majd — ha megnőnek 
a gyermekek! . . .“ Pedig: azután is csak nekik, értük éltél és dol
goztál volna, örömödet az ő örömükben, — boldogságodat az ő 
boldogságukban keresve és találva. . .

Gyermekeid nevelésében is megmutattad, hogy született peda
gógus voltál. Istennek ezt a drága ajándékát magaddal hoztad a 
földre, s ez vezetett Téged a mi nehéz, rögös, sok munkát, — és 
kevés elismerést jelentő pályánkon. 26 évvel ezelőtt hozott a sorsod 
Szegedre, a mi intézetünkköz, amely akkor az ország egyik legjobb 
nevű intézete vol, s mely az azt követő években fénykorát élte. 
Fénykora volt ez az intézetnek, mert falain belül a kötelességeket 
messze túlhaladó munka folyt, az egymás iránti megbecsülés és sze
retet sugárzó melegében egy testté, egy lélekké, egy akarattá olvad
tatok össze mindannyian. És, hogy ez így történt, ebben nem kis 
részed volt Neked is, aki pályád iránti rajongó szeretettel, tudásod
nak már akkor is komoly értékeivel, ifjú életednek egész odaadá
sával igyekeztél becsülettel szolgálni azt az ügyet, amelyre sorsod
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elhívott. — Igaz, a béke áldott éveiben volt ez, amikor virágos és 
napsugaras volt az élet. Amikor még nem volt mögöttünk egy világ
égés, amikor Szeged még a magyar Délvidék központja volt, ami- 
kor győztük a munka és a jókedv tombolását, amikor még nem 
-szállott le fejünkre a dér ezüstös zúzmarája . . . Azóta egy világ 
omlott össze körülöttünk, amely után eltemetett reményekkel, a szen
vedésektől megtört testtel és megrendült idegekkel vonszoltuk ma
gunkat az életnek szétrombolt útjain. Ezek az idők kezdették ki a 
Te törhetetlennek hitt testi erődet és jóságos szívedet is. S ebben 
közös a mi sorsunk. Ezeknek az éveknek a rombolását, pusztítását 
hordozzuk mi is magunkban. De Te akkor is azok közül való vol
tál, aki az összeomlás porfelhőjében egyenes derékkal, felemelt fej
jel álltái, s mindenen átható éles tekinteteddel a porfelhőn túl is 
megláttad az új magyar életet. Ez adott neked erőt arra, hogy a 
náladnál gyengébbeknek hóna alá nyúlj, hogy bátorító és buzdító 
szavaddal erőt önts a csüggedőkbe, hogy a szédülő fejjel vesztükbe 
rohanókat visszatartsd a mélybe zuhanástól. S amikor a legvesze
delmesebb időkön átjutva még mindig kábult fejjel ismét megindul
tunk a magyar élet bizonytalan útján, megint csak azok között vol
tál, akik férfias magatartásukkal példát adtak a kétségbeesetteknek, 
a gyengéknek, az erőt és reményt vesztetteknek. Az örökös munka 
szent lázában verejtékezve, de mosolyogva haladtál mindig előre. 
Te tudtál bízni, mosolygó arccal verejtékezve dolgozni, s ez volt a 
tanításban elért nagy és elismert sikereidnek is egyik titka. De nem
csak tudtál: akartál is dolgozni 1 A  siketnéma oktatásügy legapróbb 
részleteiben is otthon voltál, s széleskörű tudásodból eredő biztos 
tájékozottságod mindig rávezetett a célhoz vezető legbiztosabb útra. 
Mestereid példájára nemcsak a már kitaposott, járt utakon haladtál. 
A  múltak tapasztalatait megbecsülve, folyton tanulva és töprengve, 
kicsiszolt pedagógiai érzékeddel szüntelenül kerested a jobb, a rö- 
videbb, a könnyebben járható utakat. E mellett volt lelkierőd meg
fordulni és ismét a járt útra térni, ha úgy láttad, hogy az új út nem 
vezet el oda, ahova eljutni szándékoztál Ha pedig a magad vágta 
új út célodhoz vezetett, kicsinyes és önző lelkek módjára, nem rej
tetted és nem titkoltad el, hanem szóban és írásban hirdetve köz
kinccsé tetted azt. Ez biztosította számodra kartársaid tiszteletét 
nagyrabecsülését, őszinte szeretetét. E mellett sohasem tartoztál azok 
közé, akik kissebb-nagyobb eredmények elérése után leültek pihen
ni, s az elért sikereknek örülni. Te sohasem voltál teljesen megelé
gedve az oktatásban elért eredményeiddel, amelyeket pedig felet
teseid országos viszonylatban is kiemelkedőknek minősítettek. Te 
mindig többet és mindig jobbat akartál adni azoknak, akiket szeren
csétlenségben is jó sorsuk a Te kezed alá rendelt. Akiknek felcsil
lant a szemük, mosolygósra vált az arcuk, amikor megláttak Téged. 
S akiknek legkisebbje is tudja, hogy ma messzi és nagy útra keltél, 
és soha vissza nem térsz, ismét magadhoz ölelni őket. Fájó kis 
szíveikből patakzó könnyekkel búcsúznak hát Tőled. Ezek a fájó 
könnyek nem hullanak a porba, hanem kristályos gyémánttá válva
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Veled szállnak, hogy az Úr magas színe előtt ragyogó fényükkel \i- 
lágítsák meg lelked makulátlan tisztaságát . . .

j ^ e nemcsa^ rajongva szereteti családod, nemcsak a szívedbe 
fogadott növendékeid szeméből hull ma a könny koporsód előtt. 
E^öttek s — megilletődve hajtják meg végtisztességül zászlóikat azok 
a különböző egyházi és társadalmi egyesületek is, amelyek kereté- 
ben oly sokat dolgoztál hazádért, egyházadért s városunk társadal
máért. Szinte csodálatos hogy Neked, akinek szinte minden idejét 
lefoglalta a családja és a növendékei boldogulásáért folytatott nagy 
és nehéz küzdelem : hogyan jutott időd dolgozni még másokért is ? 
Pedig dolgoztál, sokat és sokfelé! Még ifjú korodban belekapcso
lódtál azokba a munkákba, amelyek hazánk és nemzetünk javát 
voltak hivatva szolgálni. Meggyőződéssel és teljes odaadással szol- 
gáltál minden olyan ügyet, amely életfogadásoddal összegyeztethető 
volt, de kérlelhetetlen, — ám ebben is egyenes és férfias ellenfele 
voltál mindazoknak, akik szíveikben nem hordozták Isten és magyar 
hazánk szent képét. Egyházad javáért, a magyar közművelődés ter
jesztéséért nem sajnáltál sem időt, sem fáradságot, dolgoztál önzet
lenül és fáradhatlanul. Szeged sportéletének történetébe aranybetűk
kel írtad be a nevedet. A  leventecsapat, amelynek parancsnoka 
voltál, a biztos szemű és biztos kezű vezért, a szerető apát siratják 
Benned. Általában mindenhol ott voltál, ahol nemcsak reprezen
tálni kellett, hanem dolgozó, szerény munkásra volt szükség. Az el
ismerést, a kitüntetést soha és seholsem kerested és nem vártad, 
mert munkád jutalmát mindig jó lelkiismeretedben találtad meg. 
Csoda-e hát, ha mindenki nagyon szeretett, nagyon becsült és na- 
gyon tisztelt Téged? Csoda-e, ha ma ezren és ezren állunk kopor
sód előtt levett kalappal, megrendült lélekkel, szívünkben mélységes 
gyásszal, szemeinkben a fájdalom könnyeivel? . . .

E fájdalmas pillanatban mi is búcsúzunk Tőled M ila s s in  G y u la , 
felejthetetlenül jó kartársunk és barátunk. Nagy, — szinte pótolha
tatlan a mi vesztességünk is a Te elköltözéseddel, mert egy egye
nes, őszinte, nyílt és melegszívű barátot veszítettünk el benned. Te, 
aki önmagaddal szemben mindig a legszigorúbb bíró voltál, a má
sok gyengéire mindig találtál mentséget. Féltő gondal őrködtél a tes- 
tületi és baráti béke és együttérzés felett, s ha szavad szükség ese- 
tén néha kemény is volt, de mindig igazságos, — bántó pedig soha 
—-, senkire nézve sem: Ki fogja pótolni hiányodat a mi sorainkban? 
Bizony mondom : soha és senkisem! De mi úgy érezzük nem is 
lesz szükség a pótlásra! A  Te szellemed közöttünk lesz ezután is, 
s itt lesz intézetünk falai között akkor is, amikor már csak utóda
inkat kell inteni, buzdítani, bátorítani, s nekik utat mutatni a töké
letesedés felé . . .

Mert ebben a fájdalmas pillanatban is utat mutatsz e a tökéle
tesedés felé. Tanítasz bennünket és példát mutatsz nekünk. Példát 
mutatsz arra, hogy az igaz lélekben gyökerező őszinte vallásosság, 
a jóságos Isten kegyelmébe vetett hit, milyen emberfeletti erőt, tud 
adni a léleknek. Csak ma hallottam, de hirdetem már itt a kopor



"f M ilassin Gyula. 193

sódnál a Te példaadásodat. Amikor betegségednek végzetességét 
érezted, tisztában voltál azzal, hogy számodra már csak napok, 
órák vannak még e földi életben, — és Te nem zúgolódtál! Nagy 
lelki erődet, Istenbe vetett mélységes bizalmadat mutatja, hogy a 
halál gondolata nem rettentett meg. Elbúcsúztál lelkedből szeretett 
gyermekeidtől, jóságos feleségedtől, s utolsó óráidban is nem Téged 
kellett vigasztalni, hanem Te vigasztaltad, őket mondván : „Én most 
elmegyek, de a jó Istenné! mindig imádkozni fogok kis családomért. 
Es meglátják, ezután is magukkal leszek s az én védő, oltalmazó, 
irányt,mutató kezemet érezni fogják mindörökké'". . .

Édes jó Gyula Barátunk 1 Az örökkévalóság kapujában állva 
a Te pillantásod már túlszállt azon a horizonlon, amely a mi földi 
látásunk határául szabatott meg. Úgy érzem, hogy most is, ebben 
a pillanatban is itt vagy felettünk, s meleg kezeddel simogatod a 
fájdalomtól vonagló szíveket, De tudjuk, hogy Neked is fáj, — na
gyon fáj az elválás. És mert itt vagy, itt előtted teszünk Ígéretet: 
árván hagyott családodat nem hagyjuk el, A  mi szeretetünk az 
övéké, az ő gondjaik mindenkor a mienk lészen. Ezzel a köte
lességteljesítéssel csak kis részét rójjuk le annak a nagy tartozá
sunknak, amellyel mi a Te felejthetetlen emlékednek tartozunk!
Drága Gyula barátunk: a viszontlátásra 1

*sf: *
Milassin Gyulát hirtelen jött betegsége váratlanul szakította ki 

az élők sorából. Május 16-án még tanított, csak délfelé panaszko
dott hasüregi fájdalmakról. A délutáni, — és másnapi kétszeri orvosi 
vizsgálat nem tudta megállapítani a betegség okát. 17-én este kór
házba kellett szállítani, 18-án hajnalban operálni kellett. Akkor tűnt 
ki, hogy a már átfúródott és gennyes vakbél rendellenes helyen a 
bordák alatt feküdt. Meg volt azonban támadva a mája is, s feltű
nően gyenge volt jóságos szíve. Hiábavaló volt áldottlelkű fejeségé
nek önfeláldozó ápolása, féltő és aggódó szeretete, mert 21-én Áldozó
csütörtökön hajnalban tiszta lelke visszatért Alko ójához.

Temetése 22-én volt a város közönségének igen nagy részvéte 
mellett. Ily sokan, és ily bensőségesen csak azokat gyászolják, aki
ket igazán szeretnek és becsülnek. .A tanári testület részéről P lic h ta  
B é la  mondta el a következő megható, szép gondolatokban gazdag 
búcsúbeszédet:

Gyászoló Testvéreim !
Naponta, de a napnak minden órájában is, sokezren dűlnek — 

világszerte — testvéreink a Halál karjaiba. Mégsem tudjuk meg
szokni a Halált, mégsem bírunk megindultság nélkül, könnytelen arc
cal megállani kedves halottaink koporsója előtt. A  keresztény egy
házak esetről-esetre megismétlődik Jézusnak a túlvilágról, az örök
életről szóló tanítását, de a porból lett, s sokezer érdekszállal a 
földhöz rögzített, átlagos emberi lélek nem bir felemelkedni sem a 
mártírok színvonalára, sem ahhoz a költő által megénekelt lengyel 
anyához, aki hat fiát kisérte ki egymásután, könnyhullatás nélkül a 
temetőbe.
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Testvéreim! Elhunyt Gyula barátom leikéhez illeszkedve és az 
ő szándékának megfelelőleg, a krisztusi vigasztalás balzsamát pró
bálom szívetekre permetezni.

Jézus azt tanította, hogy a földi élet csak ideiglenes állomás 
részünkre. A  mennyország az igazi hazánk, ahol a jók örök bol
dogságban részesülnek. Jézus tanításait soha meg nem másította, 
amellett tanításának végső következményét, a kínos kereszthalált is 
vállalta.

Elhunyt kartársam és barátom Jézus nyomdokaiba lépett attól 
a vágytól sarkalva, hogy tanítson és neveljen. A  mennyek országá
nak birtokosai, a kis gyermekek voltak az ő szívének is kedveltjei. 
Ebben a munkakörben is a nehezebb részt választotta : a némák 
ajkát igyekezett megszólaltatni. Az effata szó, mely Jézus ajkairól 
elhangozván, beszélővé tette a némákat, nála nem hathatott ily 
csodatévő erővel. Nála a tudással való felvértezetlség, idegeinek és 
érzékszerveinek feszült készenléte, megértés, szívós akarat és kitar
tás voltak azok az eszközök, amelyekkel a kielégítő eredmény út
jában álló nehézségeket leküzdötte. Munkájában sohasem csüggedt. 
Kötelességét állandóan kedvvel, növendékei és pályája iránti szere
tettel végezte, llyképen nemcsak intézetünknek, hanem az ország
nak is legkiválóbb, legeredményesebb szakemberévé fejlesztette 
magát.

Es ez az egymagában is teljes embert igénylő munkakör nem 
volt neki elegendő. Részt kért városunk mindenfajta nemes célú 
mozgalmából. Mindenütt ott lehetett őt találni, ahol a közművelődés, 
az egyház, a haza, a sport, vagy a társadalom nevelést célzó tevé
kenység folyt. Nem a hangos fórumokat kereste, hanem a csendes 
munka meghitt körét.

Megfontolt, fegyelmezett, másokat megbecsülő egyén volt, aki 
mindenkivel szemben tanúsított figyelmességével, szolgálatkészségé
vel, kíméletes modorával felettesei, munkatársai alárendeltjei között 
is csak becsülést, tiszteletet és őszinte szeretetet gerjesztett maga 
iránt. Nemes értelmében szinte pazarolta lelkének gazdagságát, szer
vezetének erőit. Önzetlenül dolgozott, s vállalta szívesen elhivatott
ságának következményeit.

Testvéreim 1 Nekem az a meggyőződésem, hogy az emberi 
kiválóságoknak, erényeknek akkora mértéke, amennyivel elhunyt 
testvérünk rendelkezett, elegendő kincs, elegendő ékesség arra, hogy 
birtokosa Jézus országába méltó polgárul befogadtassék. De ha ezek 
az értékek nem is bizonyulnának elegendőknek a mennyei polgár
jog biztosítására, van Gyula barátunknál még egy kulcs is: a Gond
viselésbe vetett rendületlen, nagy hite.

Ez erősítette meg őt betegsége alatt kínjainak panasznélküli 
elviselésére. Ez edzette meg, hogy rettegés nélkül nézzen a Halál
angyalának szemébe. Tudta, érezte közeli végét, s mintha már bele
helyezkedett volna az örökkévalóságban elfoglalandó szerepébe, 
biztatta, vigasztalta családját. „Imádkozni fogok értetek. Nemso
kára érezni fogjátok segítségemet!“ Ezek voltak utolsó szavai.
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Testvéreim! Mondjátok: bucsúzás volt-e ez? Nem inkább a 
kötelék megerősítése az örökkévalóság számára?

Ily körülmények között nem tudok tőled, Kartársunk, Édes 
Barátunk buc-úzni. Inkább esedezem hozzád: Imádkozzál miéret
tünk is! Segíts kérünk, hogy nyomdokaidat követve, egykor az örök 
üdvösségben találkozhassunk. Ámen.

A Katolikus Kör nevében D r. V in k le r  E le m é r  kormányfőtaná
csos, ügyvéd, — a Délvidéki Labdarúgó Szövetség részéről B e d e - 
k o v ic h  L a jo s  tanár, — a Kinizsi Levente Egyesület nevében M a jté -  
n y i B é la  segédlelkész buczúztatták. Elhunytéról a család és a tanári 
testület gyászjelentőt adtak ki.

A. ni. k ir. vallás- és közoktatásü gyi m iniszter 3.500/1936. 
eln. számi! rendelete
a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935 : VI. t.-c. életdeléptetése tárgyában.

I.
Valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatalnak, intézetnek és intézménynek.

A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935: VI. t.-c. 22. §-ában nyert 
felhatalmazás alapján a törvényt végrehajtási Utasításának egyidejű kiadása 
mellett, jelen rendeletemmel i g 36. évi július hó i-i hatállyal életbelép
tetem.

Erről Címet tudomás, miheztartás és további eljárás végett a követ
kezők kapcsán értesítem:

1. Az 1938: VI. t.-c. célkitűzése az azonos nevelő szempontok szerint 
irányított, egységes nemzetevelési rendszerbe illeszkedő iskolahálózat kiépí
tése, a köznevelés egyöntetű és szakszerű irányításának és felügyeletének-' 
biztosítása. Ebből a célkitűzésből kifolyólag teszi kötelességemmé a törvény, 
hogy a különböző felügyeleti hatóságokat a tankerületi kir. főigazgató 
által vezetett és irányított közös szervezetbe vonjam össze.

2. Az 1. pontban említett kötelességemnek teszek tehát eleget, amikor 
a törvény végrehajtási Utasításának életbeléptetésével folyó évi július hó 
i-vel a polgári iskolák budapesti és szegedi kir. főigazgatójának, a felső 
kereskedelmi iskolák kir. főigazgatójának, a tanító-, tanítónő- és óvónő
képző-intézetek kir. főigazgatójának, az iparoktatási kir. főigazgatónak, a 
gyógypedagógiai intézetek országos szakfelügyelőjének, a gazdasági nép
iskolák országos szakfelügyelőjének és hivataluknak működését megszünte
tem, a hatáskörükbe tartozott iskolák felügyeletének és igazgatásának veze
tését, az egyházi hatóság alatt álló iskolákra vonatkozólag az állami főfel
ügyeleti jog gyakorlását, a tankerületi kir. főigazgatókra, a kisegítő 
iskolák és gazdasági népiskolák igazgatását és felügyeletét pedig a tan
kerületi kir. főigazgatók alá rendelt kir. tanfelügyelőkre ruházom át. A
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hatásköröknek ilyen értelemben történt átruházása következtében tehát az 
Utasítás életbeléptetésének időpontjától kezdve mindazokban az ügyekben, 
amelyekben eddig az említett s most megszűnő felügyeleti és igazgatási 
szervek egyike vagy másika intézkedett, a tankerületi kir. főigazgató, 
illetőleg kir. tanfelügyelő hivatott intézkedni és ezért a vonatkozó beadvá- 
nyok, javaslatok, jelentések stb. szintén hozzájuk intézendők.

3. Az iparoktatási intézetek (felső ipariskolák, ipari szakiskolák, 
ipariskolák) igazgatását és felügyeletét, amely intézetek a m. kir. minisz
térium i g 35. évi 8, 620/M. E. számú rendeletével utaltattak hatáskörömbe, 
egyelőre közvetlenül magamnak tartom fenn. Ezeknek az intézeteknek 
ugyancsak a tankerületi kir. főigazgatók hatáskörébe való utalása iránt 
akkor fogok intézkedni, amikor az e tekintetben szükséges tapasztalatok 
már rendelkezésre állanak.

4. Az 1935: VI. t.-c.-nek a fegyelmi eljárásra (17. és 18. §.), 
valamint a Tankerületi Közoktatási Tanácsokra (16. §.) vonatkozó rendel
kezéseit később fogom életbeléptetni, s ugyanígy később fogom megállapí
tani a tankerületi kir. főigazgató hatáskörét az iskolánkívüli népművelés 
intézményei tekintetében (3. §. (4) bekezdés).

5. A törvény végrehajtási Utasítása IV. Rész 21. §-ának (1) bekez
désében foglaltakra való utalással tájékoztatásul közlöm, hogy a rendelke
zésre álló idő rövidségére tekintettel a közép-, középfokú- és szakiskolák 
tantárgyai tanmenetének a folyó iskolai év végén való bemutatásától eltekin
tek. Ezen iskolák tantárgyfelosztása és tankönyvjegyzéke jellegre és foko
zatra tekintet nélkül a folyó évben kivételesen július hó végéig, órarendje 
pedig az Utasítás hivatkozott §-ában megállapított határidőig, szeptember 
hó 8-ig mutatandó be a tankerületi kir. főigazgatónak.

Amikor a közoktatásügyi igazgatásról szóló j 9 3 5: VI. t.-c.-et ennek 
a rendeletemnek 4- pontjában említett rendelkezései kivételével végrehajtási 
Utasításának egyidejű kiadásával életbeléptetem, köznevelésünkért és okta
tásunkért felelős minden hatóságtól, hivataltól és intézettől elvárom, hogy 
teljes erővel segíteni és támogatni fog a törvény célkitűzésének és szelle
mének gyakorlati megvalósításában.

II.

Valamennyi főtisszt. Egyházi Főhatóságnak.
A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935: VI. t.-c.-et végrehajtási 

utasításának egyidejű kiadásával a folyó évi július hó i-vel életbeléptetem.
Erről Címedet nagybecsű tudomásvétel és a bölcs főhatósága alá tar

tozó iskolákkal, intézetekkel való szíves közlés céljából tisztelettel értesítem.
Budapest, i g 36. évi június hó 9-én.

Dr. Hóman Bálint s. k. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.
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A  Nagyothallók Dr. Török Béla székesfővárosi intézete L
évi április hó 26-án ünnepelte meg fennállásának 10-dik évforduló
ját. A z ünnepséget, amelyen a székesfőváros is képviseltette magát 
és S im o n  J ó z s e f szakfelügyelő is megjelent, V id a  L a jo s  igazgató 
megnyitó beszéde vezette be, amelyben meleg hangon emlékezett 
meg azok érdemeiről, akik a hallási fogyatékosoknak ezt az intéz
ményét életrehívták. Utána S im o n  J ó s z e f szakfelügyelő megragadóan 
szép és fordulatos beszédben méltatta az intézet áldásos hivatását, 
az igazgatóság és tanárikar értékes munkásságát, valamint a fenn
tartó székesfőváros áldozatkészségét. Ezután B o ro s s  P á l d r. székes- 
fővárosi főjegyző a székesfőváros üdvözletét tolmácsolta, majd N a g y  
K a m il l tanár a miklóstéri Gyógypedagógiai-intézet tanári karának, 
d r. K o s a  F e re n c n é  az iskolanővérek központi vezetőségének és 
dr. H o f fm a n n  F e re n c  a Nagyothallók Orsz. Egyesületének képvisele
tében mondottak üdvözlő beszédeket. A további programmot az inté
zeti növendékek töltötték ki szavalatokkal és különösen érdekes 
jelenetek előadásával. Ezek nagyrészét D e m jé n  A n ta l kartársunk 
írta, egyik-másik siketnémák-intézetében való előadásához is kivá
lóan alkalmas. A  hangulatosan szép ünnepély az igazgató megható 
záróbeszédével fejeződött be.

A  triesti Rittmeyer Vakok Intézetének köszöneté. I r é n e o  
T esser prof., a Triesti Rittmeyer Vakok Intézetének igazgatója Hero- 
dek Károly ny. igazgató, főiskolai megbízott előadó tanárhoz intézett 
levelében szószerint a következőket írja: Egész szívvel köszönöm 
Önnek olaszországi tanulmányútjáról írt harmadik, igen értékes 
művecskéjének megküldését, (megjelent lapunk 1—4. számában) de 
különösen hálás vagyok Önnek azért a részletért, amelyet a Ritt- 
mayer-Intézetnek volt szives szentelni; nemkülönben azért a becses 
megállapításokért, amelyek az intézet testnevelési tevékenységére 
és a grafikai beszédre, illetőleg rajzoktatásra vonatkoznak. Az igaz
ság szeretete alapján opportunusnak tartom, hogy helyreigazítsam 
egy enyhe tévedését, amelybe akkor esett, amikor a mértani rajz
táblát ismerteti, amelyet nem hadi vak tanár, hanem az intézet 
tervezett és szerkesztett meg. —

Amidőn ennek a kérelemnek a legnagyobb előzékenységgel 
teszünk eleget, őszinte örömünkre szolgál, hogy sikerült megtudnunk, 
hogy a speciális geometriai táblának tervezése és megszerkesztése 
a tanári testület közreműködése mellett Iré n e o  T es se r urnák, az 
intézet igen derék és a szakkörökben kiváló elismerésnek örvendő 
világtalan igazgatójának nevéhez fűződik. Ezt a körülményt annak 
idején a nagy tumultusban nem sikerült megtudnunk, mert a Ritt
meyer Intézet igazgatója általánosan ismert szerénységénél fogva 
még azt sem engedte meg, hogy az igen elmésen megszerkesztett 
geometria tábla saját nevéről neveztessék el, hanem áhalánosan 
„Rittmeyer-táblának“ nevezik.
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A  m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 68 546/1935.
VI. szám alatt kelt rendeletével S u ly o m i— S c h u lm a n n  A d o l f :  „ A  
beszédhibák elhárítása, különös tekintettel a dadogásra“ című művét 
a megfelelő fedezettel rendelkező népiskoláknak és a középiskolák, 
tanító (nő) képzőintézetek és polgári iskolák tanári könyvtára részére 
beszerzésre ajánlotta.

Márványtábla jelzi a Cházár Andás utcát. Vácon a C h á z á r  
András-utca elején a következő feliratú márványtábla je zi, hogy 
miért is nevezték el az utcát Cházár Andrásról: „Cházár A n d rá s . 
1745— 1816. G ö m ö ro á rm e g y e  fő je g y z ő je ,  tö b b  v á rm e g y e  tá b la b írá ja  
v o lt. B u z g ó lk o d á s á ra  n y ílt  m eg  M a g y a ro rs z á g o n  a z  e ls ő  s ike t n é  m a 
in té z e t V á c o n , 1802-ben. K ö n y v tá ra  és s z o b ra  a s ik e fn é m a -in té z e tb e n  
lá th a tó “ . Az érdemes közéleti férfiakról elnevezett utcákra ily feliratok 
elhelyezése folyamatban van. Vácon az akciót S z e n tg y ö rg y i G u s z tá v  
igazgató indította meg.

Dr. Bárczi előadása Szegeden. D r. B á rc z i G u s z tá v  igen 
értékes és nagyhatású előadást tartott a siketnémák szegedi intéze
tében, a szegedi egyetemi klinikák több professzora és más kép
viselői, valamint a szegedi kartársak előtt. A  nagysikerű előadás 
után dr. M is k o lc z y  D e z s ő  egyemi ny. r. tanár felszólalásában hang
súlyozta, hogy az előadás közegészségügyi része igen fontos meg- 
állapitásokat tartalmaz, s a gyűjtött s ezután gyűjtendő adatok ko
moly lehetőséget adnak közegészségügyünk fejlesztésére. További 
munkára kérte fel az előadót s munkájához sok sikert kívánt.

A  siketnémák oktatására vonatkozó Bárczi-féle módszer alap- 
gondolatai is erősen foglalkoztatták a hallgatókat. A kartársak lelke
sedtek az ügyért s elhatározták, hogy a módszer értékeit az oktatás 
fejlődése érdekében hasznosítani fogják. Azonban a rendszer teljes 
megismerése. — az egészséges eljárás — minél hamarabbi kiépíté
sét s így az eredmény szempontjából is kivánatosnak tartják, hogy 
a budapesti kisérleti osztályokban folyó tanítási eljárást és ered
ményt a vidéki intézetek tanárai is láthassák, s elsajátításával köz
kinccsé tehessék. Az előadó ügybuzgó és önzetlen fáradozását, 
valamint a kiválóan értékes előadást T ö r ö k  S á n d o r  igazgató kö
szönte meg hálás szavakkal.

Házasság. S u ly o m i K lá ra , az antwerpeni trópusi intézet volt 
asszisztense, S c h u lm a n n  kartársunk leánya és dr. S c h e itz  L á s z ló  
gyarmatorvos, 1936 ápr.lis havában házasságot kötöttek.

ARA D IA K TALÁLKOZÓJA. Felhívjuk az aradi állami tanítóképzőben végzett összes 
kartársakat, hogy az 1986. július hó 4- és 5-én Budapesten a Tanítók Házában rende
zendő nagy talákozóra, amelyen az összes évfolyamok részt vesznek, jelentkezzenek. Meg 
fogjuk alkotni a volt aradi tanítóképzősök szövetségét is! Címek küldendők és tájékoztató 
kérhető Deli Lajos felügyelő-igazgató címén Vásárhelykutas.

DR. BÁRCZI GUSZTÁVOT a vall. és közokt. miniszter úr 1986. 
márc. 28-án a Közoktatási Tanács tagjává nevezte ki öt évi időtartamra. 
Dr. Bárczit e helyről is melegen köszöntjük kinevezése alkalmából
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FELHÍVÁS A KARTÁRSAKHOZ! A Gyógyped, Tanárok Temetkezési 
Segélyegyesülete a legutóbb, két kartársunk (Kun Ernő és Milassin Gyula) 
elhalálalozásakor 780, illetve 740 P temetkezési segélyt utalt ki a sors- 
sujtotta özvegyeknek. Mégpedig a bejelentés után azonnal postára téve. 
Jelenlegi pénztárállomány: 2421.62 P. Tagjainak száma: i 58. Azonban 
minél több a tagok száma, annál nagyobb összegű segély kerül az el
halálozásnál kifizetésre.

F elkérjük ennélfogva mindazokat az ifjabb kartársakat, akik a legutóbbi 
időben kaptak megbízást, vagy bármilyen beosztást (pl. mint nevelők) 
intézeteinknél és még nem tagjai Segélyegyesületünknek, hogy kérjék 
minél többen az abba való felvételüket. A hozzájárulási díj 20— 3o éves 
korig: 2 P.

Felhívjuk b. figyelmüket egyúttal arra is, hogy alapszabályaink értel
mében a kinevezéstől számítva csak egy éven belül léphetnek be Segély
egyesületünkbe, azontúl már nem vehetők fel. Relépő nyilatkozat-nyom
tatványt bárkinek kérésére készséggel küld az Egyesület titkára: Góts 
Ottó, Rudapest, Vakok József-náclor intézete XIV. Ajtósi Dürer sor 39,

TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁNKON június hó 20-án volt a záró
ünnep. A felettes hatóság, a tanárikar, a szakemberek, a szülők és sok 
más érdeklődő jelenlétében 19 tanárjelölt kapott gyógypedagógiai tanári 
oklevelet. Az új tanárok élénk érdeklődés mellett tartották meg «ballag áisy>- 
ukat, majd még aznap elindultak —  Füzesi Árpád főiskolai tanár vezetése- 
alatt —  a két hétig tartó németországi tanulmányútokra.

SZEMÉLYI HÍR. Dr. Schannen Béla, Tanáregyesületünk ügyésze, 
ügyvédi irodáját Rudapest, XIV. kér. Thököly-út i i 4 szám alatt meg
nyitotta. Á

KULTUSZMINISZTERÜNK AZ EGRI SIKETNÉMA-INTÉZETREN.
A siketnémák egri intézetének történetében pirosbetűs nap i g 36. március 
26-a. Ezen a napon meglátogatta az intézetet dr. Hóman Bálint kultusz- 
miniszter úr, oktatásügyünk legfőbb őre és irányítója. Kíséretében voltak 
dr. Hedry Lőrinc főispán, Okolicsányi Imre alispán, dr. vitéz Terbócz 
Miklós, oszt. tanácsos, a miniszter úr titkára és Frindt Jenő pápai 
kamarás, érseki titkár.

A miniszter úr váratlanul jelent meg az intézetben s így kellő 
fogadtatására nem lehetett előkészülni. Hatványozott értéke volt tehát 
annak az elismerésnek és dicséretnek, amely a rövid idő alatt több ízben 
is elhangzott Őexcellenciája ajkáról. Növeli ennek jelentőségét az a körül
mény is, hogy a dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek, pápai trónálló stb. 
által a miniszter úr tiszteletére adott díszebéden, amelyen egyházi és vi
lági előkelőségek vettek részt, az egri siketnémák intézete képezte hosszabb 
beszélgetés tárgyát s itt is a legteljesebb elismerés és dicséret hangján 
nyilatkozott az ott tapasztaltakról.

Eoldogsággal és örömmel tölti el az egrieket ez a kitüntetés s 
büszkeséggel jegyzik fel az intézet történetének lapjain ezt az első minisz
teri látogatást.

A RUDAPESTI KIR. ORVOSEGYESÜLET OTOLÓGIAI SZAK
OSZTÁLYÁNAK MÁRCIUS 20-i ÜLÉSE. Vida L. Az orvostudomány és
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a gyógypedagógia kapcsolata, különös tekintettel a nagyothalló gyer
mekekre. A nagyothalló gyermekek részére külön iskolának a felállítását 
Török Béla szorgalmazta Bárczival egyetemben. Ez indítja őt arra, hogy 
jelenleg is az otológiai szakosztályhoz forduljon az alábbi problémákkal: 
i. A nagyothalló növendékek kiválogatása, 2. Vizsgálati módja, 3. Az 
áttelepítés módja a nagyothallok iskolájába, 4- A hallás tüzetesebb meg
vizsgálása. 5. Az eredmények közlése a gyógypedagógussal. 7. A szervi 
pöszebeszédű vagy néma gyermeknek hovautalása, ö" A nagyothallás oká
nak és fokának közlése a gyógypedagógussal, 8. A nagyothallás okainak 
laboratóriumszerű vizsgálata, 9. Szakorvosi rendelő felállítása a nagyot
hallók iskolájában. Ezen problémák megoldásában kéri a szakosztály 
támogatását. J

Rejtő' S. Az elemi iskolások érzékszerveinek rendszeres átvizsgálása 
a kötelező iskoláztatás egyik fontos kieg'eszítő része. A magyar gyógypeda
gógia és iskola-bygiene évtizedek óta szépen fejlődik és ez  ̂ fejlődés 
hozta meg az iskolai érzékszervi szakrendelések rendszeresítését. A szak
orvosi vizsgálatnak az a rendszere, amely a Székesfőváros iskoláiban 
fennáll, megfelel ezeknek a követelményeknek és olyan keretet ad, amely 
minden igénynek megfelel. Az eredményhez őszintén gratulálnunk kell.

Bérezi G. Örökléstani kutatások a siketnémák között. Magyaror
szágon ezidoszerint 1100 siktnema van beiskolázva, ezek közül csupán 
160 esetben állapítható meg a fertőző betegségi kórelőzménv. Ha a többit 
kortanilag átvizsgáljuk, azt találjuk, hogy a gyermekeknek mintegy 20- 
o/o-a positív vérbajban szenved, másik 20 o0-a a meningitisek valamely 
formáján esett at és a megmaradt mintegy 4o 0 kórképilesr abg bogoz
ható ki. Ezen gyermekek családfájából majdnem minden esetben követ
keztetni tudunk egy degeneratív fejlődési rendellenességre, amely hibásan 
imputáltatnék kizárólagosan a nervus acusticusra. Így azután igazán alig1 
fogadható el, ellenére a tényleges fennálló emberi beszédhengok iránti 
teljes érzéktelenségre, fiili defektus. Ezt megerősítik azok a psychológiai 
vizsgálatok is, melyeket végeztünk és amelyek pontosan mutatják egy 
specifikusan beszűkült tudatzavarnak a képét, amely pedagógiailag corri- 
gálhatój is a (tudat tágulásával az ilyen gyermek hallóvá nevelhető. Meglevő 
anatómiai idegbántalom esetén ez a pedagógiai correctió semmi szín 
alatt sem vezetne eredményre. Ezt a specifikus kórképet neveztük el 
surdomutitás oorticálisnak.

Friedmann L. Barczi eredményei sikeresek, azonban az öntudat 
kiépítése nem csupán a hallószervünkön keresztül történik, Különbség 
van oktathatóság szempontjából azok között a gyermekek között, akik 
vagy süketen születtek, vagy még a beszélőképesség kifejlődése előtt 
süketültek meg. Ez utóbbiaknál hiányoznak a hallási emlékképek, ame
lyeknek igen nagy szerepe van az oktatásban.

Kepes P. A siketnémaság perifériás vagy corticális. Előadó szerint 
kb. 100 évvel ezelőtt a perifériás eredetű siketség dominált, ma pedig 
ez fordítva volna. A fertőző betegségekben megsiketült egyén esetében a 
toxicus ártalmak játszanak szerepet. Operatív készségünkkel és fejlet# 
technikánkkal ezt befolyásolni nem tudjuk. Nagyon fontosnak tartja a
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szövettani vizsgálatok végzését. Megemlíti azokat a kísérleteket, amelye
ket kutyákon Kanizsaival együtt végzett. A csigájuktól megfosztott kutyák 
hangbehatásokra meglepően reagálnak. A kérdés még nem tisztázott," de 
hozzájárulhat a siketnémaságnál felmerült problémák egy részének a 
megfejtéséhez.

A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG. 19 36. március i 3-i 
szakülésén H. Bering-Lüsberg, a hibásbeszédűek kopenhágai intézetének 
igazgatója adott elő: «Entwicklung und Stand der Logopädie und Pho
niatrie in Dänemark» címen. Rendkívül érdekes és tanulságos előadá
sának ez a magva: Miként a legtöbb művelt országban, úgy Dániában 
is a siketnéma-oktatásból indult ki a beszédhibák javításának ügye. 
Gutzmann hatása itt is döntően nyilvánult meg. Öt évvel ezelőtt új központi 
intézetet létesítet a dán állam, amely valósággal mintaintézet és egyedül
álló a maga nemében az egész világon. A dán népjóléti törvény rendelke
zései értelmében bárhol lakó liibásbeszédű gyermek az állami intézetnek 
bejelentendő és felhívásra bemutatandó. A gyermek és kísérőjének úti
költségét az állam fedezi. Az intézetben orvosi és gyógypedagógiai vizs
gálatban részessül a gyermek és ennek eredményéhez képest döntenek 
további sorsáról és pedig: 1) az intézetben tartják orvosi és beszéd
pedagógiai kezelés végett : 2) valamely beszédosztályban esetleg beszéd
pedagógiai tanfolyamra irányítják, vagy 3) magánkezelésre utasítják. 
Minden egyes esetben pontosan megállapítják hová és kihez kerüljön a 
gyermek és minden kiadást az állam fedez. Yagyonilag tehetős szülők 
mindössze heti ^10 dán koronát térítenek meg az államnak. Az intézet
nek állandóan 55 bennlakó és 3o bejáró növendéke, modern és kiválóan 
felszerelt internétusa, továbbá saját gége-, sebészeti és fogászati klini
kája van. Igazgatója Bering-Lüsberg gyógypedagógiai tanár, van 3 fő
orvosa, 8 gyógyped. tanára, 2 testnevelési tanára, 2 kézimunka, 111. 
slőjdtanítónője és megfelelő számú ápoló és segédszemélyzete. A hibás
beszédűek a gyógypedagógiai oktatás szempontjából 5 főcsoportba vannak 
osztva: dadogok, pöszebeszédűek, farkastorkúak, hallónémák és hang
zavarban szenvedők. Az érdekes előadást az elnöklő Sarbó professzor 
köszönte meg, aki egyúttal történelmi visszapillantást vetett a szépen 
megindult, de szervezeti szempontból most stagnáló magyar beszédped. 
ügyre is.

A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG i 936. április 3o- 
án Rottenbiller Fülöp ny. igazságügyi államtitkár elnöklete alatt tartott 
szakülésén szintén külföldi vendég adott elő. Branco von Dantzig 
notterdami ny .igazgatónő érdekesen fejtegette ezt a különben nagyon 
nehéz beszédpedagógiai kérdést: «Didaktik in Bezug auf Einzehln- oder 
Klassenunterricht für Sprach- und Stimmfehler». Előadásának lényege 
két, dl. három főkerdésben csúcsosodott ki, nevezetesen: 1) bármely 
hangzó javításánál, vagy képzésénél mindig figyelembe kell vennünk a 
képzésileg hozzá közel álló más hangzó beszédszervi helyzetét és a 
beszédszervek begyakorolt voltát és innen, mintegy az ismeretről kell 
az az új hang képzésére, mintegy az ismeretlenre, átmenni; 2) 
egyéni- és csoportos kezelés mindig abból a szempontból bírálandó
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el, hogy a csoport keretén belül éppúgy fontos és szükséges az 
egyéni kezelés kritériumait érvényre juttatni, aminthogy az egyéni 
kezelésmód csoporttal, tehát másokkal kapcsolatban oldható csak meg jós 
valójában, mivelhogy a beszéd maga az ember szociális létének legjellem
zőbb tényezője. 3) Bármely hang-, ill. beszédjavító tevékenységnél a lelki 
momentumok kiváló, sokszor döntő fontossággal bírnak, tehát mindenkor 
psychotlierápia is űzendő. —  Rottenbiller államtitkár meleg szavakban 
köszöntötte az illusztris előadót abból az alkalomból is, hogy épp most 
kapta meg a Nassaui lovagrend jelvényét, egyik legszebb hollandiai ki
tüntetést.

VALAMENNYI GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZET TEKINTETES 
IGAZGATÓSÁGÁNAK ÉS TANÁRI TESTÜLETÉNEK állomáshelyeiken. 
(A gyógypedagógiai intézetek orsz. szakfelügyelőségének, Budapest 
771/1936. sz. rendelete.) A nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi Minisz
ter úrnak f. évi június 9-én 3.5oo/g36. Eln. sz. alatt kelt rendelete (Megjelent a 
H ív. Közlöny 1936. évi 1 2. számában.) a gyógypedagógiai intézetek helyiellen
őrzése és szakfelügyelete tekintetében egy darab történetet zár le. Azt a történe
tet, ami a gyógypedagógiai intézetek irányítása és szakfelügyelete tekintetében 
1896. június 16-án 24.201/1896. számú VKM. rendelettel kezdődött. 
Ez a történelem hazai köznevelésünk történeti idejében úgy lépett bele, 
mint az emberbaráti intézmények egységes elindulásának ideje és úgy 
zárult be, mint a gyógypedagógiai intézetek 4° éves drága és egységes 
munkája osztatlan értékének, jelentőségének kifejezője. A 4o esztendő 
távlatában csak az utolsó 10-nek nincs még elég patinája, de jelen 
rendelettel a lezáruló 4o esztendő eredményei mellett boldog örömmel 
állhat meg minden igazgatónk, tanártársunk, de boldog örömmel és büsz
keséggel szemlélődhetik a magyar társadalom minden rétege, minden 
közhatósága, amelynek a hazai fogyatékosok neveléséhez, oktatásához bár
miképen köze volt, vagy van. A 4o esztendő alkotó munkája Roboz József 
Borbély Sándor, Berkes János, Klug Péter szakfelügyelők nevét idézi 
fel minden elfogulatlan szemlélő előtt. Hogy kinek a neve, munkája 
fénylik, ragyog ki jobban a 4o éves múltból, ne keresse kartársaink között 
senki, hiszen az már kultúr történetünkké, nem kisérli meg alulírott 
sem, de a történeti igazság kedvéért el kell mondania, hogy ez a 4o 
esztendő nemcsak a szervezés hatalmas, ütemétől volt hangos, hanem a 
gyógypedagógiai nevelés-oktatás tudományának, gyakorlati módszereinek 
kialakításában, s oktatásunk szépséges eredményének kiérlelésében is 
meggazdagodott. Ebben a 4o esztendőben szaktanácsunk minden tagja, 
minden testületünk megörökítette érdemét, értékét. Szervezeti szabályzataink,, 
tantervek, módszeres utasításaink nem idegen hatásokból termeltettek ki, 
hanem a magyar gyógypedagógia egyeteme adta azt a magyar köznevelés
nek, hazai közoktatásunknak.

Az egység, mint elv, valahogy a közoktatásügyi igazgatásról szóló 
j g 35. évi VI. t .c. életbeléptetésével a gyógypedagógia tekintetéből meg
lazulni látszik, de a hazai közműveltségünk tekintetéből megerősödik. 
Mert eddig gyógyítva-nevelésünk részéről kitermelt tudományt és módszer»; 
köznevelésünkre, nyelvoktatásunkra, egyéni nevelésünkre olyan hatást nem
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gyakorolt, mint aminő kívánatos lett volna. A normál-pedagógia részéről 
nem is találkoztunk állandó megértéssel. 1986. július i-től talán más
képen lészen. A különböző oktatási intézmények közelebbről fogják egymást 
megismerni, s ebből lészen nemzetnevelésünknek, oktatásunknak bizonnyal 
a legnagyobb haszna. A szakfelügyelőség működése megszüntetése idejében 
meg kell ezt állapítanom, egyben meg is kell köszönnöm a gyógypedagógia 
minden munkásának a szakoktatás érdekében kifejtett szorgalmát, tudá
sát s munkája eddigi eredményét. De egyben kérem őket, tartsák meg 
emlékeik között a szakfelügyelőséget becsületes munkájáért, amelybe az 
egyén, a státus érdeke, védelme szigorúan beletartozott. Ennyivel tarto
zunk egymásnak. Ezentúl széttagoltan —  talán —  jobban összetartozunk. 
Ezekkel a gondolatokkal köszön el intézményeinktől, kartársaitól, intézmé
nyeink minden alkalmazottjától, fogyatékos növendékeinktől, a szakfelü
gyelőség ezidőszerint utolsó vezetője:

Budapest, 1936. évi június hó 23-án. Simon József s. k.
szakfelügyelő.

GYÁSZROVAT. Lapzárta után vettük és adjuk tovább a gyászos hírt, 
hogy szikszói Szabó László kartársunk, a debreceni siketnéma-intézetnek 
tanára életének 56. évében, 37 évi érdemes tanügyi munkássága után, 
amelyből közel 3o évet a gyógypedagógiai oktatásügynek szentelt, június 
25-én Budapesten hat hónapi betegség után váratlanul elhunyt. Június 
28-án temették el nagy részvét mellett Debrecenben a ref. egyház szer- 
tártásai szerint. Ny. b.!

MEGHALT SŐ FALVY RÓZSA KARTÁRSUNK ÉDESAPJA. —  Nagy csapás érte 
a siketnémák szegedi intézeténél nevelő-tanári szolgálatot teljesítő Sófalvy Rózsi kartác
sunkat édesapjának tragikus körülmények között történt váratlan elhunytával. A napi
lapokból és a rádióból mindnyájan mélységes megdöbbenéssel értesültünk arról a nagy 
szerencsétlenségről, amely a f . hó i 5-ről 16-ra virradó éjjel történt a Dunán a Szúnyog- 
sziget közelében. A  Beszkárt tisztviselői kedélyes családi vacsorát rendeztek a Szúnyog- 
szigeten az lilik-féle halászcsárdában. Éjfél-tájban mindenki hazafelé igyekezett, hogy a 
másnapi munkát felfrissült erővel kezdhesse meg. A  vedégeket szállító motoros komp 
azonban —  valószínűleg éppen a túlterhelés miatt —  elsüllyedt s dacára annak, hogy a 
mentők és tűzoltók perceken belül már megkezdték a mentési munkát, a szerencsétlenség 
igen sok áldozatot követelt. A  megtalát első halottak között volt kartársunk édesapja, 
aki kitűnő úszó volt s így szinte érthetetlen, hogy az áldozatok közé került. A  kartár
sunkat váratlanul ért nagy fájdalomban nemcsak a szegediek, hanem valamennyien őszinte 
részvéttel veszünk részt. T -  $■

Kapisztrán-Nyomda Vác, Felelős üzemvezető: Farkass Károly.
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