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Újítások előtt.
ír ta :  Fig-yelő.

]\! agyon ritka az a reform, amely életbeléptetése után semmiféle 
eleieket nem sért. Nincs is talán olyan újítás, amely csupán örömet, meg
elégedést kelt a haladás és fejlődés mellett mindenfelé, lent is, fent is 
osztatlanul mindenütt megnyugvással találkozik. Az emberiség mindenütt 
vágyik a reformokra, szomorú volna, ha az ellenkezőjét látnék-.- Az újat 
szereti az ember. Szereti a gyermek is. Mindenki szebbet, jobbat vár 
a változástól, nem egyszer azután —  sajnos —  csalódás áll be. A csalódás 
érzése akkor áll be, hogyha a reform, az újítás nem vált be, ha nem azt 
hozza, amit vártunk tőle. Ha az új ruha szűk, éppen úgy, ha bő, hogy a 
szél is alája fúj, hogyha hamar elkopik, mind baj. Vége egyszeriben az 
örömnek s itt a szomorúság. Sokszor csalódás, fájdalom áll be, a csendes 
vagy hangos szánom-bánom, hogy az újért nagy árat fizettünk. Sokszor 
fáj, hogy eldobtuk a régi jót, pedig az is lehet, hogy csak a megszokottat 
fájlaljuk, s azért nem lelkesedünk az «új rosszért», amely« csak kényel
metlen, szokatlan most, de jó lesz.

Nálunk is reform készül. Üj rendtartásról beszél mindenki. Akár 
ismeri, akár nem. S a hírek nyomán —  csodálatos —  több aggodalom, 
mintsem öröm száll emberről-emberre. Mikor #>lna általános a megnyug
vás? Akkor, hogy ha az államháztartás, a nemzeti közművelődés ügye, a 
fogyatékosok! s a tanárság- is nyerne a reform által. Most persze, még ami
kor meg csak szobán, rajzban, színekben van felvázolva a reform, az új 
rendtartás, mindezt még nem lehet tudni. Nem tudhatni biztosan, ki 
veszt, ki nyer a reform által, de a tanárság nyugtalankodik, mert az írás 
szerint s főleg a is ok nyugtalanító szó révén nem sok jót remél. A másik 
három, államháztartás, az oktatásügy, a fogyatékos azt reméli mind, hogy 
a tervezett reformok lendítenek, javítanak sorsán.

A rendtartási tervezet úgy hírlik, hogy Bárczi Gusztáv dr. munká
ja igen tetszetős. Oly átszervezését Ígéri ez az intézeteknek, amit a tanár
ság már régen óhajt. A név —  igkolaegészségűgvi intézetek —  nem a 
legszerencsésebb ugyan, de ha a lényeg, a tartalom nyer az átszervezés 
áltál, nem fog bántani a cégér senkit. A gyógypedagógiát sem értette 
senki-, s mégis a furcsa szó néhány évtized alatt fogalommá lett, bőséges 
[tartalmat nyert, sok helyen tiszteletet szerzett. Legfeljebb az lesz a 
különös, hogy amikor megszokták, megismerték a szót, a régit eldobjuk, 
s újra újat veszünk fel, amit, talán megint csak évtizedek alatt fognak 
megismerni. S lesz sorsunk továbbra is az ismeretlenség. A lényeges az, 
h°gy a rendtartás az intézeteknek igen üdvös és egészséges csoportosítását 
tervezi. Nevelő, foglalkoztató és ápoló intézetekbe sorozza a fogyatékos 
siketnéma és vak növendékeket, ami tetszetősnek s örvendetesnek ígérkezik 
minden szakember -előtt, mert az ápoló intézetek felállítása azok számára, 
akik eddig nevelőoktatásban részesültek igen kicsiny eredménnyel —  ez 
reges-régi kívánság. Igen életrevaló gondolat az is, hogy a szelektálás, a nö
vendékek kiválogatása megfelelő orvosi és pedagógiai vizsgálat, megfigyelés 
után útján történik, ami költségkímélés és erőmegtakarítást is jelent. 
Az élet cáfolhatja meg azt az elgondolást annyiban, hogy egy központi,
Sikel-némák és Vakok Oktatásügye 1937. 1— 2. sz.



5 Figyelő :

felvevő intézet kevésnek, távolinak fog bizonyulni arra, hogy a debreceni,
_vagy soproni —  ill. kaposvárkörnyéki szülő oda el is hozza gyermeket
a mai szűkös, pénztelen világban. Ha azonban az átcsoportosítás sikerül s 
a növendékek mindegyike, legalább is nagyobb része, mindjárt kezdetben 
az őneki megfelelő intézetbe, s nevelőoktatásra jut, az bizonyara nevelés
ügyi s pénzügyi szempontból is megnyugtató, a múlthoz képest haladas 
le s i Valószínű a megtakarítás az ápoló intézetek felállításával is ha nem 
fognak olyanok nevelés-oktatásban részesülni, akiknél ez már valami Be
képpen túlzott célkitűzés volt, azonban hogy az elgondolás végrehajtass 
valóban megtakarítást jelent, csak akkor tudjuk meg, hogyha a reform
végrehajtatott. , >11

Korainak Ítéltetik a Bárczi eljárás bevezetese a siketnema-, ül. az 
új beszédnevelő-intézetekbe.- Erre meg kellett volna várni - -  a kartaisak 
vélekedése 'szerint —  azt, amíg -ez az eljárás osztály tanítás tormájában 
itthon és a külföldön is beigazolást nyert. Igen optimasztikusnak es 
feleslegesnek, sőt aggodalmasnak ítéli a siketnéma-tanárság általában a 
siketiiéma növendékeknek a harmadik vagy negyedik évi tanulás után az 
első (halló) elemi osztályból való levizsgáztatását. A siketnemak eddig 
is megállták helyüket, ilyen vizsgálat nélkül az életben, amelyik pedig 
a legszigorúbb vizsgáltató. A fogyatékosság megmarad életük y-egeig, 
bármily nevelés-tanításban részesüljenek is, ezért nem szükséges  ̂okét a 
hallókkal összehasonlítani, miután a fogyatékosságuk teljes mértekben 
sohasem küszöböltetik ki, éppen azért a hallók mértékével nem is merhetek. 
A siketnémák -olyan vizsgákat, beszéd, hallás, közismert dolgában ki sem 
állhatnak, mint azok. Amint lehetnek képességek és tulajdonságok, amelyek 
a siketnémák, vakok f-elsőbbségét,, előnyét bizonyítják.

A legnagyobb aggodalmakat, nyugtalansagokat azonban a gyógy 
pedagógiai tanárokról az idézte elő, h-ogy az új rendtartás szakaszai személyi 
ügyekben, címben, munkában, a jobb jövő biztosításában állítólag nem eioie- 
haladást, nem reformot jelentenek, hanem erős visszaesést mutatnak; 
Amikor a pedagógia területén a munkánkat, szinte általános vélekedés szerint, 
mindenütt az egyik legnehezebbikének tartják, altkor a heti órát felemelni, 
gyakornokokról beszélni, amikor ma a felsőoktatási reformjából hangos 
az ország, bizony nem örömet, megnyugvást jelentő hírek. Szerencsére 
úgy halljuk, hogy -ezek az aggodalmat jelentő* újítások már az első tárgya
láson, sőt azt megelőzőleg is már jótékony irányban megnyugtató válto
záson mentek át, úgy hogy a hírek szerint aggodalomra, nyugtalankodasra 
már nincsen ok. Azt mondják a beavatottak, hogy a  ̂tervezet lényeges 
módosításon ment át, s az Orsz. Közoktatási Tanácsban való szakosztályi 
tárgvalásk-or a jelenvolt szakembereink felszólalásait, indítványait, átszöve- 
gezésr-e vonatkozó javaslatait mind -elfogadták, úgy hogy aki a tervezetet 
ina olvasná el, személyi ügyekben semmi, s intézet-átszervezési es tanul
mányi ügyekben is jóval kevesebb aggodalmak^keltő_ pontot találna. 
Szeretnék ‘hinni, hogy -ez így is van, s szeretnék remélni, hogy amikor a 
rendtartás akár tárgyalás, avagy végrehajtás idejében újra s szelesebb 
körben napvilágot lát, akkor már semmi nyugtalankodásra nem lesz ok 
s minden és mindenki —  államháztartás, oktatásügy, fogyatékos és a 
tanár is, —  mind örömmel üdvözli a reformot, amely csak jót és szépet, 
-előrehaladást Ígér. Igei' es ad. Többet ad, semmint Ígért.



Tapasztalatszerzés útjain.
I r t a : H e r o d e k  K á r o ly .

^tsegtelen, hogy az ifjúságnak sok tapasztalatra van szüksége felada- 
• anak hiánytalan betöltéséhez. Minél gazdagabb tapasztalatokkal rendelkezik 
valaki, annal jobban és tökéletesebben tudja emberi hivatását és polgári 
íotelesseget megoldani. Különösen sok tapasztalatra van szüksége a gyógy
pedagógiai tanárnak. A gyemeki lélek szempontjai és érdekeinek figyelembe

oktatásunk6tt ^ e mé et és >íí.'akor,al: szintézisén épül fel a mi speciális

• r A Tanárképző tanulmányi rendje tételesen szabja meg, mik a teendői 
az ifjúságnak a gyakorlati ismeretek megszerzése körül. E teendők sorából 
csupán egyet emelünk k i: a hazai vidéki gyógypedagógiai intézetek helv- 
szmi tanulmanyozasat, illetőleg az azokban folyó munka szemléletét.

A IV . eves tanárjelöltek múlt évi november hó elején egy rövidre szabott 
tamdmanyuton vettek részt. A kisújszállási gyógypedagógiai és a debreceni 
súelnema intézetet, lombba a debreceni és egri kisegítő iskolákat tekin- 
ettek meg es az azokban folyó oktatói munkát tanulmányozták. Jóleső 

örömmel állapítjuk, meg, hogy mindenütt, ahol megfordultunk, a kartársi 
érzés es az ifjúság iránt megnyilatkozó szeretet számos jeleivel találkoztunk, 
amialtal lehetőre vált, hogy ebben a kedvező atmoszférában a tanárjelöltek 
gazdag tapasztalatokra, hasznos és értékes ismeretekre tehettek szert

Nyilvánvaló, hogy minden tanulmányút -  legyen az bár egyszerű 
tanulmányi kirándulás —  akkor éri el kitűzött célját és rendeltetését, ha 
az arra hivatott tényezők számbaveszik mindazon szempontokat, amelyek 
egy közös cél gyújtópontjából kiindulva, hatékonyan szolgálják az ifjúság 
komoly törekvéseit és ismereteik tárházának gazdagítását.

Ebből a szemszögből nézve a tanulmányúti kérdést, indokolt minden 
7 ? n ífrekves, amely az ifjú  tanár-generáció lelkiségét hivatva van 
előkészítem a hospitálás alatt tapasztalt pedagógiai megfigyelésekre, azokra' 
a lényeges es ismertető jegyek felismerésére, amelyek mellett lehetséges 
a munkára fordított időt gyümölcsözővé tenni. Ebbe a szemléletkörbe illesz
kedett bele a pedagógiai eljárások, a kijelölt témakörök és sok egyebek 
megiigyelese es vizsgálása. Általában arra törekedtünk, hogy a gyógypeda
gógiai hallgatók idejüket gazdaságosan használják fel s a szó valódi 
ertelmeben gyarapítsák tudásukat: tegyenek minél hasznosabb és gazda- 
gabb ismere anyagra szert ismerjék meg az osztálytanárok mentalitása 
mellett a cél eleresere kitűzött módszereket. Kétségtelen, hogy az ilyen 
szellemi es lelki felkészültség mellett megközelíthették a tanulmányi k i i n 
dulás eie tűzött magasztos célt. J

rendre éS állapítSuk mit is f e d l e k ,  láttak meg

“ í “, ÍS kiterjedt a fogyatékos érzékű és képességű 
gyei mekekkel szemben alkalmazott bánásmódra.

Nagyon lényeges és eléggé nem hangsúlyozható követelmény —  külö
nösen a fiatal tanárok működésében —  a gyermekekkel való megfelelő bánás
mód; ez alfaj a es ómegája intézményeink nevelési szisztémájának. Ennek csak 
gy fonásból szabad fakadnia, a szeretet forrásából, mert hiszen az élet



4
Herodek K ároly:

legnagyobb vigasza, az isteni csoda: a szeretet. Érezze ki beszedünkből, 
arckifejezésünkből, lelki kiegyensúlyozottságunkból, érzelmeink kisugárzásá
ból szóval minden ténykedésünkből és mozzanatunkból kis martirvedencunk. 
hogy mi igazi ióbarátai vagyunk. Érte küzdünk, működésűnk tengelye, 
fizikai és szellemi fogyatékos,ságának méltánylása mellett, lelki erőink 
kiépítése és munkára való nevelése. Ebben a tevékenységünkben egy közös 
cél elérésére törekszünk: érezze magát védencünk körünkben otthonosan, 
nyissa meg érzelmi és lelki világának zsilipjeit a jó, szép es hasznos 
dolgok befogadására, s ezt el is érjük, ha a szükséges erőt es energiát a 
szív kultúrájából merítjük. Aki a szenvedő gyermekek magasztos emberi 
érzelmektől megszentelt hajlékában jár, naponként Istennek es embernek 
tetsző áldozatot hoz a humanizmus oltárán. Óh, bár minél többet szívtak 
volna magukba tanárjelöltjeink ebből a nagy értékből, amely majdan elkövet
kező nehéz munkájukat hivatva lesz megédesíteni, —  és a magukra vállait 
súlyos feladatot, az ilyen mentalitás mellett, boldogan és örömmel fogjuk
viselni. , , , . . . .  .__

Lábak oktatásra való komoly előkészületet. A gyógypedagógiai tana ra, 
ha feladatát jól akarja megoldani, kettős munka vár: az egyik az elő
készület fontos és nélkülözhetetlen munkája; a másik az oktatás mű
helyében végzett ismeretgyarapító és emberformáló munka, maga a tamtas.

Sokan az előkészület munkáját feleslegesnek és így mellozhetonek 
tartják. Egyik elterjedt napilapunk egy kiváló publicistája  ̂ tetszetős 
filippikában foglalt ' állást az oktatás munkáját előmozdító vázlat
terv készítése ellen. Lehet, hogy némelyeknek tetszett az erveles, 
gondolkozásukkal megegyező húrokat pengetett a cikkíró, mi azonban, 
akik a műhelymunka tökéletesebbé tételére törekszünk, más nezeten va
gyunk Nemcsak hogy meg tudjuk érteni a kor haladásának szavat es 
azt a gesztust, amellyel az arra hivatott tényezők az oktatás minőségi es 
mennyiségi feldolgozását tökéletesebbé kívánják tenni, de tudjuk azt is, 
hogy "ma az élet a múlthoz képest mindenkitől többet kíván, alaposabb 
ismeretet, és dolgokban való könnyebb és biztosabb eligazodást és járatosságot. 
Hogy többet, gazdagabb anyagot nyújthassunk és azt megfelelőleg elmélyítsük, 
a tanárnak gondosan elő kell készülnie a tanítás munkájára, ookan a 
tanítást művészi munkának tartják és ez valóban úgy is van. Műveszek 
azonban csak akkor lehetünk, ha a reánk bízott tanulók oktatasaban 
gondosan előkészülünk az egy-egy napra kiszabott penzum feldolgozására. 
Amint a lelkész nem állhat hívei elé készületlenül a szószékre, amint a 
bíró gondosan előkészül a per tárgyalására és amint az operatőr előkészü
leteket tesz a műtét sikeres végzésére, azonképen mi sem lehetünk el a 
tanításra való előkészület nélkül. Bármily csekélynek látszó részletmunkáról 
is van szó. kellő átgondolás és a tények alapos megismertetése nélkül 
nem tudunk osztatlan sikert elérni. A nehézségeket legyőzi az önzetlen 
hivatásszeretet, amely ösztökélő hatással van mindenkire, de kulonos- 
képen azokra, akik gyermekek nevelés-oktatásával —  s hozzá meg iogya 
tékos érzékű és képességű gyermekek nevelésével —  foglalkoznak. E hiva
tásszeretet célkitűzéseiben megtaláljuk a kategorikus imperativust: nyújt
sunk minél tökéletesebb ismereteket védenceinknek!

A hallgatók megnyugvással tapasztalták, hogy többen voltak a tanárok
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közül olyanok, akik mintaszerű vázlat-tervezetet készítettek s nemcsak 
a külső formában nyilvánult meg ez a mintaszerűség, hanem a fokozatos 
egymásutánban és a tartalomban is. Nem szabad szemelől tévesztenünk, 
hogy a vázlat-terv készítésénél nem a metódus sematikus leírásáról van 
szó, hanem vázlatát adjuk elgondolásunknak a kitűzött anyagról, hogy 
azt a legtökéletesebb formában és legközvetlenebb módon a növendék 
birtokába juttathassuk. A gyógypedagógiai intézetben folyó munkát sokan, 
akik ott megfordultak, elismerő szavakkal illették és méltán, mert itt 
valóban a legjobbat és legtökéletesebbet kell nyújtanunk, amit az emberi 
szív és ész csak nyújthat. A mi kezünkre olyan súlyos defektusban szenvedő 
emberanyag van bízva, akikből a hazának és a társadalomnak csak úgy 
tudunk hasznos tagot képezni, ha minden képességünket az oktatásügy 
szolgálatába állítjuk. Meg aztán azt tartjuk, hogy, amit elődeinktől örö
költünk, azt kötelességünk részben megtartani, részben fejleszteni.

Láttak friss energiát, mosolygós arcot. Mindkettőre nagy szükség 
van, mindkettő értéket jelent. A jó tanár minden gondot, minden szívbeli 
bánatot és szenvedést az ajtón kívül hagy, amikor védencei elé lép. Nem 
cifra szóbeszéd, sallangos mondatfűzés ez, hanem nélkülözhetetlen 
pedagógiai kívánalom. Imádságos krédója legyen minden tanárnak a 
rugalmas lelki energia és a derűs kedély. Ne lássa, ne vegye észre a 
gyermek soha, egy percre sem, hogy fáradtak, vagy kedvetlenek vagyunk. 
Előtte mindig derűs kedvvel jelenjünk meg, mert ott, ahol derű és kedv 
van, ahol kikapcsolódnak a mindennapi élet ezernyi gondjai, bajai, 
ahol osztatlanul élhetnek az oktatás sok-sok gyönyörűséget rejtegető munkájá
nak, ott csak egy lehetséges: a jól végzett munka nyugalma és érzete a 
tanár és tanítványnál egyaránt. Milyen szépen idézte Padányi-Frank 
Antal a boldogult Éltes Mátyás ravatalánál, —  akiről tudjuk, hogy 
oktatói munkáján a szív és akarat vezérmotívumként húzódott végig, —  
Gárdonyi Géza örök szépségű költeményének e sorait: Mikor először lépsz az 
iskolába, Legyen arcodon Jézus nyájassága!

Az ifjúság látogatásánál, mint a fentiekből is kitetszik, a pedagógiai 
szempontokat helyeztük előtérbe. Tettük ezt pedig azért, mert meggyőző
désünk szerint minden oktatói munkának a legfontosabb kelléke, hogy 
a gondjainkra bízott ifjú  generációt lelkiismeretes munkássággal elő
készítsük a holnap terhes munkájának zavartalan végzésére.

Láttak szépen vezetett, jól organizált intézeteket.
A kisújszállási gyógypedagógiai intézet egy csapásra megragadta 

tanárjelöltjeink figyelmét. Hét katasztrális hold 'belsőségen áll a hazai 
gyógypedagógiai oktatásügynek ez a nagyszerűen megszervezett intézménye, 
amely három tagozatot foglal magában,' még pedig nevelő, —  foglalkoz
ató  és ápoló tagozatot. Az utóbbi a közelmúltban létesült.. Mi a magunk 
részéről helyeseljük az intézmények ilyetén való kibővítését, mert tapasz
talataink szerint a szellemi fogyatékosok intézményei több helvt, kül
földön is, ki vannak egészítve ápolói tagozattal.

A kisújszállási gyógypedagógiai nevelőintézet a szorosabb értelemben 
vett pedagógiai munka mellett a gyakorlati foglalkozásra is súlyt helyez.
A növendékek megfelelő vezetés mellett résztvesznek a gazdasági, kerté
szeti, házkörüli és ipari munkákban is. Amit gazdaságilag, akár élő,
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akár holt anyagban láttak a hallgatók, mind gondosan megválogatott 
és rendeltetésének megfelelő volt. Sok gyönyörűséget szerzett m adárnyiunk
nak a pompás tehén- és sertésállomány szemlélése. Szemnek tetsző es 
lelket gyönyörködtető volt a jól beállított virágházakban nyíló virágok 
sokadalma és ezek sorában is a pompás krizánténum példányok. Itt es a 
műhelyekben a tanulók szakközegek vezetése mellett elsajátítják mindazon 
ismereteket, amelyekre a szellemi defektusban szenvedő gyermekek kepesek 
s amit aztán a mindennapi életben hasznosan tudnak érvényesítem. Minde
nütt szorgos, munkás kezek végzik a kijelölt munkát. __

Az intézetnek gazdag és gondosan megválogatott növendekanyaga 
van; ebben az intézetben csak fiú növendékek vannak kumulálva es 
számuk i 3o-ra tehető. Rend és fegyelem bárhová nézünk! Ilyennek kell
lennie egy jól vezetett intézetnek. . , „ , ,

Mint érdekes jelenséget említjük meg, hogy az mtezet belsőségen 
túlmenően, van még cca. 12 holdíiyi gazdasági birtok is; amelynek meg
munkálása ugyancsak az intézet növendékei által törteink. Innen van 
aztán az, hogy a kilépett tanulókat a környékbeli gazdasagok szívesen 
alkalmazzák s meg vannak velük elégedve. Kádas György igazgató közölte 
velünk, hogy a gazdaságokba kihelyezett tanulók csekély javadalmazasuk 
ból már is" szép megtakarított összeggel dicsekedhetnek. 10 ilyen ki 
helyezett tanuló néhány év alatt 900 P-t gyűjtött, amelyet részükre takarék
pénztárba helyeztek el. ... ... n

Láttak komoly oktatói munkát. A tanárképzőről kikerült ifjabb 
generáció, egyéb intézetekhez képest, itt jelentékeny számban van kép
viselve s jólesőleg állapíthatjuk meg, hogy derekasan megállják helyüket. 
Fiatalos lendülettel, acélos energiával és sok ügyesseggel dolgoztak be maga 
kát a fogyatékos képességű gyermekek oktatásába. A modern didaktikai elveti 
vágányán haladnak, munkájukban sok újszerűséget, invenciót es gyakorlati 
fogásokat találunk. Fért szellemében dolgoznak, aki a kővetkező praktikus 
kívánalmat tárja elibénk; «A szellemi tevékenységet kedvezően befolyá
solja az azt kisérő, célszerűen alkalmazott kézimunka. A kézimunka segít
ségével —  írja továbbá Feré —  nagyobb agyrészeket hozunk mozgásba, 
mélyebbre hagyó ingereket idézünk elő, a figyelmet jobban _ lekötjük a 
munka lasúbbá válik és így több idő jut arra, hogy a sze leim folyamatok 
a gyengeelméjűeknél is tökéletesen menjenek vegbe». Kagy igazság ez. 
kívánatos, hogy minél többen alkalmazzák gyakorlatban a helyes e vet.

Hospitálásunk alkalmával a legkülönfélébb tárgyakból volt alkal
munk tanításokat látni s ezek mindannyia lekötötte a hallgatok figyelmet, 
mindazonáltal a számtan-oktatás kihangsúlyozása ragadta meg érdeklődé
sükét. Kétségtelenül, a számtantanítás egyik legnehezebb probléma a 
gyengeelméjűek oktatása területén. És itt sok szeretettel, figyelemremelto 
szaktudással, az ügy iránt megnyilvánuló érdeklődéssel oldjak meg a 
kitűzött feladatot. A tanári testületben hárman is foglalkoztak szamolo- 
készülékek készítésével, amelyek közül Balázs Béla tanár számolókeszuleke 
már készen van és a nyilvános intézetekben való használatára a tanügyi, 
főhatóság az engedélyt megadta.

Láttak a siketnémák debreceni intézeteben szakszerű beszedtamtast. 
A hangos beszéd tanítása siketnémák oktatásában sok szakismeretet, gazdag
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tudást faradhatatlan munkásságot, sokszor invencióé eljárást kíván a 
tanártól E térén, ha reggeltől-napestig dolgozik is a tanár, kevésnek 
bizonyul a munkája, mert a siket tanuló csupán csekély hányadát kapja 
annak a beszedanyagnak amit a halló egész napon át zavartalanul figyel/ 
felfog es alkalmaz. Alkalmazza élményszerűen. Az élmények egész sorozata 

eszedmgert vált ki nála E innen van az, hogy gyorsan tanul meg beszélni. 
Ilyen élményekről kell gondoskodni a siketnémák oktatásában is, ha 
mai túlestek a tanulók a hangképzés nehézségein.
. Ebben az. legszebb és egyik legnagyobb és legnépesebb intéze
teben szemmel láthatólag két körülmény domborodott ki. Az e°-yik az 
egeszseges alapokon nyugvó kollegialitásnak, a kartársi szolidaritásnak szépen 
erielodo vetese, illetőleg fokozatos kiépítése s az oktatáshoz szükséges 
nyugodt atmoszféra szerencsés kialakulása, amely harmóniát hoz a tel
kekbe A másik a gyakorlatias irány realizálására való törekvés. Már az 
mtezet keletkezese alkalmával is ilyen irányban indult meg, ezt mutatja 
lágy  beltelke, ahol a növendékek kertészeti: gyümölcstenyésztési, konyha- 
yetemenyezesi dolgokban szerezhetnek bevezető gyakorlatokat. Aztán az 
intézetben működik a női foglalkoztató, ahol a serdült siket leányok mind a 
lehei mind a felsőruha-varrást és szabást elsajátítják. Itt említjük mén, 
íogy az mternatusi rend és tisztaság megteremtésében, valamint a konyhai 
es egyeb teendők végzésében a felsőbb osztályos növendékek kiveszik a 
maguk részét. Ezt Markovits Árpád, a kiváló előd, sok gyakorlati érzékkel és 
szeretette védencei iránt teremtette meg. A gyakorlatias irányzat tárgyai 
közül a íestn evei esi óráján volt alkalmuk a hallgatóknak hospitálniok itt 
olyan fokú testügyességről tettek a serdültebb leányok tanúbizonyságot 
amely nemcsak a hallgatóság bámulatát vívta ki, hanem minden dicséreten 
lenig all. 1 ölti Arpádne szakszerűen, ambícióval és kitűnő eredménnyel 
vezeti a női tornát. J

• ., sok> 1p en széP és tanulságos dolgot mondhatnánk a debreceni 
intézetről, mert hiszen Tóth Árpád igazgató őszinte örömét találta abban, 
ha mindenütt megjelenünk és figyelemmel kisérjük az intézet működését;

azonban referátumunk végére kénytelenek vagyunk pontot tenni 
1 f  ttak végül a hallgatók két kisegítő iskolát: a debrecenit és egrit 

Mindkét helyen szakszerű magyarázatot kaptak.
 ̂ A debreceni kisegítő iskola az oktatás tartama alatt a tanulók egyéni

ségének minden megkötöttségtől mentes, szabad érvényesülését hangsúlyozza. 
Valóban, az alsó osztályokban a tanítás tartama alatt a növendékek nagy 
eienksege* a feladott kérdések megfejtésében való versengés uralta a 
helyzetet, ami az iskola légkörét kedélyessé és barátságossá tette. Mint a jó* 
családban a gyermekek szabadon nyilváníthatják véleményüket, és a szülők
nek csak irányító szerep jut, azonképpen itt is a tanár ilyen álláspontot 
foglal e a kisebb es gyengébb korú gyengeképességű tanulókkal szemben, 
bernini kétség sincs afelől, hogy ez egyike az egészséges pedagógiai eljárá
soknak azonban a gyakorlatban mégis gátlólag hathat a harmonikus 
munka kialakuksabam Az ilyen módszer mellett a különben is élelmes 
f f , g y e r m e k e k  túl élelmesekké és élénkekké lesznek, elnyomják a 
többiek, a szerényebbek haladását. Ha a harmónia nem is romlik mez 
azonban a nyugodt és egyöntetű haladás bizonyos fokig gátolva lehet; 
éppen azért csínján kell vele bánni.
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A szegénysorsú tanulókról való szeretetteljes gondoskodás egy mási 
értékes pillérét képezi ennek az iskolatípusnak. Varga Béla igazgató iiemes 
szíve, támogatva munkatársai hasonló érzelmeitől, az ebbe az iskolába 
járó igen szegény tanulókon ruházatban, élelmezéspótlásban nyilvánul meg. 
Egyik tanárnő említette, hogy, amikor tízóraiját kezébe veszi és látja kas 
tanítványai éhségtől sóvárgó szemeit, nem képes ellentállni annak, hogy azt 
velük meg ne ossza, vagy teljes egészben részükre át ne engedje, b amidőn el
következik a karácsony szent estéje, a jó lelkek gondoskodnak arról, hogy 
a természetnek e mostoha gyermekei is érezzék az emberszeretet meleget.
A hallgatóság nagy megértéssel hallgatta Varga Béla igazgató fejtegetéseit 
s az gondolat villant meg, nem volna-e célszerű segély zö egyesület létesítésé 
mert bizony sok olyan tanuló akad a debreceni kisegítő iskolában, a r 
egész napon át felügyelet nélkül van a nyomortanyán. Ennek lehet betudni, 
hogy egyik ilyen tanulónak mindkét kézfeje hiányzik s érdeklődvén oka 
felől, megtudtuk, hogy a sertések rágták le, mert felügyelet nélkül maradt

Az egri kisegítő iskola Virga Lajos igazgató működése alatt áll. 
Ő is már a régi gárdához tartozik, mert iskolája egyike az elsők között 
volt, amikor a kisegítő-iskolái intézmény megalapozása tervbe vettetett. 
Azonban, mint a jó öreg egri bor, minél inkább előrehalad a kor-években, 
annál értékesebb és zamatosabb lesz, azonképpen az ő munkája is fiatalos 
energiára, nemes érzelmektől áthatott pedagógiai tevékenységre vall. Eger 
városában mindenfelé a harmónia uralja a helyzetet. Harmónia van az 
építészetben, a várost körülövező felséges vidéken; harmónia van a lelkek
ben, mely az érdekes és nagyon rokonszenves egri dialektusban nyilvánul 
meg. Ilyen harmóniát teremtett Virga Lajos a kisegítő iskolában Neki 
az a nézete, hogy minden egyes növendékkel olyképen kell foglalkozni, 
hogy tanulásban el ne maradjon ügyesebb társaitól. Ez kezdetben sok 
nehézséggel jár, azonban a későbbi fokon a felmerülő különbségek elsimul
nak s létrejön az egybehangzóság, a harmónia, amely az osztály erkölcsi 
fajsúlyút csak úgy, mint a tanárnak munkakedvét emeli. .

Égerben nagyszerű, fonomimika alapon vezetett olvasási órát láttunk. 
A tanulók a fonomimika segélyével igen szépen olvasnak; szinte élmény- 
szerű volt olvasásbeli készségük. Szépen számolnak a magasabb osztályos 
tanulók, ami a kisegítő iskolában elég fontos, egyben súlyos feladat.

Kevés helyen "láttunk olyan gondosan megírt vázlattervezetet, mmt 
itt A színhelye az iskolának szegényes, azonban a munka, amely benne 
folyik, elsőrendű. Itt is egy érdekes esetet kell felemlítenünk, amely Eger 
bortermelésével van kapcsolatban. Közölte velünk Virga Lajos igazgató, 
hogy egyik-másik tanítványa nem tejes kávét, vagy rántottlevest, esetleg 
tejet reggelizik, hanem bort. Lévén a bor olcsó, szegény ember is hozzá
fér könnyen, hogy ez aztán mind a gyermekkorban, mind pedig a későbbiek 
folyamán, milyen kihatással van a szervezet egészséges növekedésére,, 
nemkülönben az erkölcsifelfogás kialakulására, azt itt bővebben fejtegetnünk
felesle ĝ e s.

A Gyógypedagógiai Tanárképző hallgatói mindazokon felül, amiket dió
héjban elmondottunk, még egy igen értékes és eléggé fel nem becsülhető 
tapasztalatra tettek szert s ez a működésben levő tanárkollégák részéről
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megnyilvánuló figyelem. Szinte egy hétre terjedő tanulmányútunk alatt 
az a nézet alakult ki, hogy magyaros vendégszeretetben volt részünk és 
a rokonszenv minden jelével elhalmoztak bennünket. S ez jól is van így, 
A fiatalságnak barátjaivá kell szegődnünk. A szeretetmegnyilvánulás viszont 
szeretetne és tiszteletre talál. Szemmelláthatólag megállapíthattuk, hogy 
az idősebbeknek jólesett a fiatalság részéről megnyilvánult tisztelet. Óh, bár 
állandóvá lenne ez, mert a kölcsönös megbecsülésen, egymás iránt való 
tiszteleten épül fel oktatásügyünk harmonikus fejlődése.

\égre örömmel állapíthatjuk meg, hogy hallgatóink minden dolog 
iránt komolyan érdeklődtek. Amidőn a kijelölt iskolákban és intézetekben 
a kiszabott penzumot elvégezték, Debrecenben és Egerben mindenütt a 
kultúrintézményeket, történelmi nevezetességű helyeket és egyéb értékes 
látnivalókat keresték fel. Egerben a barokstílben épült szép siketnéma 
intézetet —  sajnos —  csak kívülről tekinthettek meg, a növendékek sorában 
grasszáló vörhenyjárvány miatt. Eger városa a hallgatóknak tetszését nagyon 
megnyerte és onnan, mint tanulmányi kirándulásunk utolsó pontjáról a 
legszebb emlékekkel távoztak.

Sorainkat a köszönet szavával zárjuk. Megköszönjük mindazoknak 
fáradozását,^ akik az ifjú  generáció tanulmányi kirándulása sikerének 
előmozdításában egy szemernyi figyelemmel is segítségünkre voltak.
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Tekintetes Szakosztály!

Huszthy József professor úr előadásából megnyugvással vehettük 
tudomásul, hogy a polgári iskolai, valamint tanítóképző-intézeti tanárképző 
mai szervezete a kivánalmaknak megfelel és ez idő szerint e két intézmény 
szervezetében újabb változásokra szükség nincs.

Méltóztassanak megengedni, Hogy Huszthy József professor úr elő
adásával kapcsolatban a Szakosztály tagjainak szíves figyelmét a ^gyógy
pedagógiai tanárok képzésére is felhívjam. A Gyógypedagógiai Tanárképző 
ez ideig kizárólag a gyógypedagógiai tanárság tevékenységére utalva, —  
mintegy magára hagyatva, —  küzdött a feladatkörébe tartozó nevelési 
kérdések megoldásáért. Az értékesebb fejlődés biztosítása érdekében azonban 
már régóta szükségét látjuk annak, hogy az egyetemi képzés valamely 
formában a gyógypedagógiai tanárképzésre is kiterjesztessék. E törekvésünk 
megvalósításától a mainál értékesebb és rendszeresebb elméleti tevékenységet 
remélünk és gyakorlati tevékenységünk eredményének fokozását várjuk.

A gyógypedagógiai tanárság nevében előterjesztett kérelmünket a 
következő gondolatmenet alapján ajánljuk a Tekintetes Szakosztály szíves 
figyelmébe.

Iskolapolitikának az az újabb törekvése, amellyel az ú. n. oktató-iskola 
helyébe a nevelő-iskolát kívánja állítani, a gyakorlati élet igényeihez való 
alkalmazkodásnak legcélszerűbb módja. A nevelő-iskola keretében a didak
tikus irány mellett a fejlődési érték szemléletén alapuló nevelői gondolkodás 
és tevékenység nyer különös jelentőséget. Az életkorhoz viszonyított fejlődési 
érték szemlélete mellett a nevelő-iskolában az eddiginél nagyobb mértékben 
érvényesülhet az a megismerés, mely a különböző okok viszonylatából 
eredő' testi és lelki változásokra vonatkozik. A neveléssel kapcsolatos tevé
kenység annál értékesebb lesz, minél inkább tudja biztosítani a kiváló 
egyéni sajátosságok érvényesülését és minél jobban megtudja akadályozni 
az értéktelen vagy káros tulajdonságok érvényre jutását.

Az egyéni élet szemléletét —  a testi és lelki változások értékeinek 
megismerésével együtt —  a normális gyermek fejlődésnek vonalán meg
alkotni igen nehéz feladat. Oly esetekben azonban, amikor a testi és lelki 
élet változásait, pl. a vakság,' a siketség, az ideg- és vér mirigyrend szer 
zavarai, vagy a különböző társadalmi okok, stb. befolyásolják, az egyéni 
fejlődés eltérő értékei már határozottabban láthatók és sokkal könnyebben 
megismerhetők, miint a normális fejlődésmenet esetében. A felsorolt 
okokkal kapcsolatban sokkal inkább megérthető a különleges egyéni sajá
tosságának az élet különböző helyzeteire vonatkozó jelentősége és így 
fokozottabb mértékben emelkedik az egyéni szemléleten alapuló nevelés 
értéke.

* Elmondatott a Felsőoktatási Kongresszus bölcsészet-, nyelv-, természettudo
mányi és pedagógiai szakosztályának ülésén Huszthy József dr. egyetemi ny. r. 
tanár előadása kapcsán.
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A gyógyító-nevelés területén a legutolsó évtizedben a figyelem mind
inkább az egyéni sajátosságok megismerésén alapuló nevelésre terelődött. 
Ez a törekvés a nevelői irányzat számára újabb és újabb elhatározásoknak 
lett a forrása. Azokon a területeken, ahol a gyógypedagógia az egyoldalú 
didaktikus irányzattal szakítani mert, a normális nevelés és gyógyító-nevelés 
területének eddig elkülönült keretei mind több és több átmenetet mutatnak, 
mindinkább elmosódnak és a nevelői tevékenységnek egyetemleges területe 
mind hatarozottabban alakul ki. Mind világosabbá válik, hogy a nevelés- 
tudomány tárgyi alapjait, valamint a nevelői tevékenységnek a tömegneve
lésből a csoport- és egyéni nevelés felé haladó menetét egyoldalúan 
normálisra és és nem normálisra különített szemlélet alapján megalkotni 
nem lehet. A neveléstudomány tárgyi tartalma csonka marad, ha szemlélete 
köréből a gátolt és serkentett fejlődési értékeket, valamint az egyéni 
tulajdonságaik szempontjából szétesett gyermekek és ifjak szemléletét 
figyelmen kívül hagyjuk. Nevelői tevékenységünk is csonka és korlátozott 
marad, ha csak a tömegekre vagy csoportokra képes egyetemleges hatást 
gyakorolni, de a fejlettségi értékfokozat ismerete alapján az egyéni élet 
változásainak szemléletében nem tud elmélyülni.

Á neveléstudomány, valamint a nevelői tevékenység egységes értékű 
kialakítása érdekében hívom fel a Tekintetes Szakosztály szíves figyelmét 
a gyógyító-nevelés területén található ismeretkör jelentőségére. Ez a külön
leges ismeretkör ma már nemcsak a fejlődésükben akadályozott gyermekek 
es ifjak életenek kialakitasara vonatkozolag jelent értéket, hanem egyetemes 
neveléstudományi és nevelői szempontból is nagyjelentőségű.

A felsőoktatás reformjának keretében meg kell találni a módot arra, 
hogy ezt a hasznosítható ismeretkört rendszeresen művelhessük és az egész 
nevelésügy számára megfelelően értékesíthessük. Jelen felszólalásommal 
kapcsolatban nem kívánok konkrét javaslatot tenni, csak fel akartam hívni 
a Tekintetes Szakosztály figyelmét a gyógyító-nevelésnek arra a természetes 
szerepére, melyre az egyetemes nevelői gondolkodás kialakításánál hivatott.

jV gyógypedagógia mindenkor megtalálta a szükséges kapcsolatot a 
normális nevelés egész tartalmával, mert a gyógypedagógiai tanárképzés 
alapja  ̂ mindenkor a normális neveléstudomány volt. Oly megoldást kell 
keresni, amelynek útján a gyógyító-neveléstudomány tárgyi értékei a 
normális nevelés területén is érvényesülhetnek.
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Az agykérgi slKetnéniaság
és a síKetnémáK hallásos l»eszédíejlcsztése.
ír ta :  R am scliburg P f l  tlr. egyetem i rfe. tanár.

1937 . január 7 .

A siketnémaság alapjaként a mai etológiái és neurológiai közfelfogás 
a perifériás érzékszervnek és esetleg a csigaidegnek öröklött vagy világra- 
hozott fejletlenségét, illetve kora gyermekévekben beállott károsodáson 
alapuló működésképtelenségét tekinti. Ehhez hozzászámíthatjuk az agyi 
halló- és beszédközpontokban inger- és működés hiányában beálló ú. n. 
inactivitásos fejlődés elmaradást, illetve visszafejlődést.

Istenes K. igazgató felkérésére i g 34- őszétől mind máig érzék-psycholó- 
giai és elméleti szempontból átvizsgáltam a budapesti állami siketnéma 
intézetnek Béred Gusztáv intézeti szakorvos hallásfejlesztő  ̂ eljárá
sával hangos beszédre oktatott régibb és újabb növendékeit.^ Azt 
találtam, hogy azoknak egy túlnyomóan az öröklésileg siketnémák
ból adódó csoportjára, melyet surdomutitas corticalis néven neveztem el, 
a fent leírt ú. n. perifériás elmélet nem válik be és ezekre az Urbantschitsch 
és Bezold-féíe hallásmaradványoknak és ezek gyakorlásával a hallás ily 
alapon történő -újrafejlesztésének tana nem alkalmazható. Ezeknél ugyanis 
a beszédhallás, beszédmegértés és a hallásra is támaszkodó beszélés már 
akkor fejleszthető ki, midőn a beszédliallásra elengedhetetlenül fontos 
rezgésszámú zenei hangok iránti érzékenység, a ritmus-, a dallam-, sőt 
gyakran a zörejhallás is még éveken vagy egyáltalán véglegesen hiányzik. 
Ez a magatartás érthetetlen, ha a Corti-féle szerv nem működik, ellenben 
megérthető a hallókéreg térbelileg szomszédos, de structurájukra eltérő 
mezőinek —  vagyis a beszed-, hang-, másrészt zenei hang-halló, megtaitó 
és felújító, úgyszintén beszélő, olvasó, író, beszédhang-emléknyomok fel
újításával gondolkodó, fogalmazó-, másrészt zenei dallamot énekelve, fü
tyülve vagy zenei hangszereken előadó hangjegy olvasó és író, zeneileg 
gondolkodó és alkotó működésekre hangolható kéregrészleteinek —  nem 
egyformán fejlett, illetve különböző mértékben és módon fejletlen avagy 
károsult álapotából. Ugyanígy a beszédhangok írásjegyeinek külön (tempo- 
roparietális) kéregtájra támaszkodó betű-, szó-, sor-, szöyeg-olvasóképes- 
sége és vele együtt a tollba mondott és fejből való írás is egyébként 
normális, sőt kitűnő elmefejlettség eseteiben is, évekig késhet. Ezen 
legasthenia tardiva, legasthenia oligoplirenica, illetve az alexia congenitalis 
(familiáris) néven leírt tünetcsoportokat sem okozza, ahogy régebben hitték, 
a peripheriás látásnak hiányossága, hanem az e fajlagos működésre bizonyos 
agykérgi érettség beálltával hangolható temporoparietális, illetve parieto- 
occipitalis tekervények ducsejtszerkezetének éretlensége, avagy nézeteim 
szerint többnyire inkább azok véredénybeli ellátottságának —  néha családi, 
örökölhető —  fejlettségbeli elmaradottság. A legasthenia tardivánál rend
szerint a szó- és szövegolvasás pár évi késéssel beáll, az oligophrenek 
legenyhébb fokú csoportjánál, az ú. n. gyenge tehetségűeknél, ez a késés *

* Részletesebben előadta : a Budapest Kir. Orvosegyesület orr-, fül-, gége- 
orvosi szakosztályának 1,936 dec. 16-án tartott ülésen.
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6 xo évet is vesz igénybe, de kellő velebánásra bekövetkezik. Áz alexia 
congenitalisnál azonban betűolvasásnál magasabb fokúra, vagyis szó- illetve 
szövegolvasásra sohasem fejleszthető, viszont ugyanakkor pí. a színlátás, 
az alaklátás, de a római számok és az arabs számok olvasása is hiánytalan 
lehet. Ugyancsak a beszédhallás, beszólás,, olvasás, írás és a zenei kifejező 
képesség dissociált megromlását, de helyreállását is észlelhetjük az agykérget 
ellátó verőérágak megbetegedésével járó, vérrel való ellátás késői zavarainál, 
az ütőérkeményedés és egyébfajta aphasia, alexia, agraphia, amusia, stb. 
különböző válfajainál is.

Áz orr-, gége-, fülorvosi szakosztály ülésén bemutattam egy 11 éves, Bárczi 
által 5 éves kora óta kezelt siketnéma, igen érelmes fiút, kinél két év előtt zenei 
hallásnak nyoma nem volt, míg hanghallása a Bárczi-féle hangfejlesztés nyomán 
már régen megindult, beszéde igen kezdetleges volt. 1935. őszén már zenei hang
hallása kb. 4óo H-ig terjedt, anol a beszéd hangok hallása csak kezdődik, míg ma 
már 1200 rezgésig ad reakciókat. Most kezd többszáz rezgésnyi eltérésű hangokat 
egymástól is megkülönböztetni. Ellenben a 4500 rezgésnyi i hangzót, a 8400-nyi 
s és sz, a 15.000 rezgésnyi f mássalhangzókat önmagukban és szókban kifogás- 
talanul ejti ki és emellett fonetice, nyelv- és mondattanilag kitűnően beszél 
Haüástáüolsága legerősebb hangos beszédre ma is legfeljebb 10— 15 cm-nyi a fül 
mögött.

A másik bemutatott típus egy siketnéma szülőktől született siketnéma leányka,
. , hangoillohallásnak máig nyoma sincs, míg Urbantschisch— Fröschels eljárá

sával jülébe bevezetett legerősebb zenei hangokra 44-től 3000-ig már reagál, ellen
ben förej-, ritmus-és daliam hallása nincs és bár megtanult kitűnően fütyülni, utána
fütyülő vagy éneklő képessége még egyáltalában nincs. Beszéclhanghallása ellenben

. cm-nyire füle mögül az egész vonalon ma, 3 évi oktatás után megvan, tár- 
salgási beszéde hangzásilag tiszta, zenei hangokat megkülönböztető képessége 
ellenben most kezd a legprimitívebb fokon jelentkezni.

Ismét más agyvelőkérgi typust képvisel egy 7 éves, öröklötten terhelt, erősen 
nagyothalló leányka, mely beszéd-, valamint zenei hangokat az egész vonalon 
közelből jól meghall s megkülönböztet és szókat, mondatokat kifogástalanul mond 
utána, viszont — bár egyébként iskolai és társas magatartása jó értelmességre vall 
17 önszántából soha egyetlen szói nem beszél, kizárólag ekholalizál. Szemben a 
M, eddig részletesen vizsgált' esettel s az ezek közül ezúttal bemutatott 4 növen
dékkel egy szintén bemutatott nagy képzettségű, hallásosan nem képzett, felnőtt 
siketnémának artikulált beszéde teljesen színtelen s igen nehezen érthető.

Úgy látszik, a hallásra is támaszkodó hangos beszédre való Bárczi-módszerű 
aíuS S P.e , e óás eredetű siketnémákra is eredményesen kiterjeszthető, ha ez 

idejében történik s ha érzékszervük — legalábbis a beszédhangok hallásterén 
kk “ ,nem sé,rí!lt helyrehozhatatlanul. Azt, hogy n gyermek alkalmas-e, helye

sebben, hogy a kérdéses időpontban már alkalmas-e a hallásos oktatásra, a zenei 
hallas hiánya negafive egyáltalán ne befolyásolja. Ha a Bárczi-féle dynamikus 
reactio pozitív, vagyis ha a gyermek a bőrére lehelt h hangzót megkülönbözteti az 
ugyanoda mondott ó hangzótól, akkor már a tapasztalat szerint a gyermek másik 

an^ a  ̂ érzéke, a hallás is, képes eleinte a durvább, később a finomabb, gyor
sabb rezgésű hangoknak is megkülönbeztetésére, még ha zenei hangok hallásának 
nyomai éveken át nem is mutatkoznak.

Minekutána több oldalról felhangzott az ellenvetés, hogy az agyvelő- 
hergi sn-sag felvétele már azért sem tartható, mert szemben a nagyszámú 
esettel, mely úgy öröklött, mint szerzett formáknál a Corti-szerv fejlet
lenségét vagy pusztulását bizonyítja, agyvelőkérgi változások eddig nem 
ismeretesek, elsősorban azt válaszolhatnék, hogy a múltban azokat szövet
tanilag nem iŝ  igen keresték. De meg az agykéreg szöveti szerkezetének 
tájszövettani részletes megismerése, mely Brodmann kutatásaival kezdő
dött, csak az utolsó x o x 5 evben kezdte Economo— Koskinas agykéi'eg-
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íelépítéstani munkáival a nagyagyvelő kérgéről szóló tudásunkat a meg
ismeréshez komolyan közelebb hozni. Az agyszövettani módszertan is 
pár évtizeddel ezelőtt még aránytalanul szegényesebb volt. De ezektol el is 
tekintve, legyen szabad újból a különböző olvasási zavarok, nevezetesen! 
az örökletes olvasási képtelenség általam klinikailag, működéstaiiilag igen 
behatóan tanulmányozott kérdésére utalnom. . .

A congenitális gyermekkori alexiáknak az ideg-elmekórtam iroda-7 
lomban ma már több mint 5o esetét találjuk részletesen közölve és semmi
képpen nem vita tárgya ma már, hogy mindezen esetek kizárólag köz
pontilag, mint elhatárolt olvasási szó-vakság, agykérgileg alapozóttak, 'ennek 
ellenére tudtommal egyetlen ily eiét7~mely már élete folyamán is kellő 
vizsgálódás tárgya volt, sem került boncolásra, még kevésbbé lett —  tud
tommal —  boncszövettanilag feldolgozva. Ezzel szemben az utolsó évtize
dekben a gyermekkori siketnémaságnak igenis tekintélyes  ̂számú esetét, 
boncleletét s egyre több szövettani vizsgálatát is közölték megbízható szerzők, 
mint Steuerer, Straussler, Savini-Castano, BieXschowsky, Alexander, Ridin- 
qer, Waldschmidt, Probst, Siebenmann és Bing, Brouver, Gans, Fortuyn, 
Nissl v. Mayendorjf, Gray és Nelson, Fraser és Nelson. _ Ezekben *— es 
pedig főleg nem idiótákon —  az agyvelőnek makroskopiás elváltozásait, 
de mikroskopiaiakat is, írták le, még pedig leginkább a halántéki dl. a 
Heschl-félo leken érnek kérgének, vagyis meghatározott, a hallomezohoz 
tartozó területeknek hiányosságait, mint a világrahozott, úgyszintén a 
szerzett siketnémaság szervezeti alapjait. Legfőképpen mégis a bécsi elrne- 
idégkörtani iskola, nevezetesen Economo tanítványai, mint Stengel, L. Woin, 
úgyszintén Horn és Escardo szolgáltattak értékes adalékokat az agy velő 
beszéd- és hallástájéka normális szövedékének kérdéséhez, főleg azonban 
a siketnéma agyvelő supratemporális mezőiben talált szerkezeti hiányos
ságok 111. elváltozások tanához. Sajnos, ezekben a kiválóan értékes és 
alapvető közleményeikben viszont hiányzik az illető feldolgozott agyvelők 
gazdáinak életük folyamán történt behatóbb érzékszervi és szellemi műkö
déseikre történt vizsgálata. Ugyanígy hiányzik az esetek környi hallószer
vének durván bonctani, valamint szövettani lelete is. Mlindez mitsem vál
toztat a tényen, hogy ezekben az esetekben oly hallókérgi kétségtelen elvál
tozásokról van szó, melyek a környi szerv mindén elváltozása nélkül is 
magukban foglalják a siketnémaság magyarázatát. Legfontosabb ezek közül 
az Escardo— Horn-féle közlemény, mely siketnéma apától származó 4 i 
éves siketnémák agyára vonatkozik, kinek fivére is siketnéma. _ Ezen világ
rahozott családi örökletes terheltségen alapuló siketnémasági esetben a 
hallási figyelmet szabályozó kérgi mezőn kívül maga az állítólagosán a 
sajátképpeni hallási érzékelést, tehát a beszédhangzók meghallását szolgáló 
kérgi mező is kifejezett változásokat mutatott.

Végül még az orr-, fül-, gégegyógyászati szakosztályban 1906.  ̂ dec. 
1 6-án az itt tárgyalt kérdésről tartott előadásomhoz fűződött vita néhány 
fontosabb ellenvetéséhez óhajtanék röviden nyilatkozni:

Barkó Miklós fülorvos kollégámnak a Kepes-féle állatkísérletekre 
hivatkozó ellenérveléséire utalok, arra, hogy kutyákon a betanított és meg
határozott rezgéséi hanghoz kötött falusi reflex megmaradását a csigák 
kiirtása után kb. 2 5— 3o év előtt már Kalischer leírta, de kísérleti erednie-



Áz agykérgi siketnémaság. . . 15

[iveivel szemben azt állították, hogy a két csiga és vele az érzékszerv nem 
volt teljesen kiirtva. Ugyanez lehetne magyarázata a Kepes-féle újabb 
analog kísérleteknek is. Amennyiben itt a feltételes reflex valóban erős 
kürtjeihez volt kötve, arra is kell gondolni, hogy ennek zörejekkel vegyes 
hangja a központba eljutásához nem feltétlenül szorul ép érzékszerv műkö-i 
(lésére és hogy a zörej-központ nem azonos a hanghalló központtal. Barkó 
azon feltevése, hogy a Corti-jszerv elpusztulásával a csigaideg rostjainak 
szabadon maradt végei fognák fel és vezetnék a siketnémáknál a hallási 
ingerületet a központba, hogy elfogadható legyen, előbb annak bizonyított 
voltát feltételezné, hogy az idegrostok érzékszerv nélkül is fajlagos ingerek 
differenciált felfogására és ilyenekként való továbbvezetésére képesek le
gyenek, mivel szemben a physiologia az idegrostokra ez ideig fajlagos 
ingerületvezetést még ép érzékszerv eseteire nézve sem ismert el.

Barkó azon, első pillanatra tetszetős ellenérvet is felhozta a corticalis 
elmélet ellen, hogy ezzel nehezen volna összeegyeztethető azon közismert 
tényálladék, mely szerint siketnemaság eseteiben rendszerint az ívjáratok 
működéséhez kötött statikai labyrinth-reflexek is hiányoznak. Ez pedig 
erőltetés nélkül mégis csak a belső fül környéki megbetegedéséből volna 
magyarázható, mely könnyebben rontja meg egyazon támadás alapján 
mind a hallás, mind az egyensúly érzékszervét. Ezzel szemben hivatkozom 
Brocknak az orr-, gége- és fülbetegségek kézikönyvében (1927) közölt 
nagy munkálatára, mely szerint az összes siketnémák 70 o/o-ánál a statikai 
labyrinth normálisan ingerlékeny, vagyis ugyanazon ártalommal szemben 
ellenalíokepesebbnek latszik, mint a tömkeleg hallálos szakasza. Legfőképpen 
áll ez szerinte a vitígrahozott siketnémaság eseteire, aminők messze túl
nyomóan, ha ugyan nem valamennyien, az általam vizsgált esetek. Sőt, ha a 
galvános reflexingerlékenységét vesszük, mely nélkül a csarnokideg Barkó 
szerint szabatosan nem vizsgálható, a számarány annyiban még állás
pontunk javára változik, amennyiben oly komoly búvár, aminő Hammer- 
schlag volt, a családi terheltség legszigorúbb elbírálása alapján, 88  siket
néma közül kétségtelenül öröklöttnek mondható 23 esetből 22-nél, tehát 
96.5 o/o-ban, a galván áramra normál ingerlékenységet talált. Ezek szerint 
az egyensúly érzékszervének siketnémáknál történt funkciós vizsgálata is 
nemcsak hogy nem cáfolja, de sőt inkább határozottan támogatja az 
általam vizsgált Bárczi-féle siketnémasági esetek siketségének nem-érzék
szervi, de agyvelőkérgi magyarázatát.

Barkónak az audiometerre felhozott megjegyzéseire utalok Malherbe,
V. Vilenski és Hermannak a Presse Medic.-ban megjelent közleményére 
( i g 35), mely szerint a vizsgálati eredmények bonyolult feltételekhez 
kötöttsége és minden hallásvizsgálat lényeg'belileg subjectiv természete 
folytán a szerzők 4— 9 év közötti korú gyermekeket a hallási nyomok 
megállapítását szolgáló vizsgálatokból kizártak. Ez tehát a leírás szerint 
rendkívül tökéletesnek ígérkező készülék hasznavehetőségét siketnémáknál 
éppen abban a korban, melyben ily vizsgálatok döntő fontosságúak lehetné
nek, eleve is elvetheti. Maga Bárczi is régebben szerkesztett egy ily 
optiphonnak elnevezett felerősítő készüléket, mely igen alkalmas arra, 
hogy azt az időszakot, midőn a gyermek kezd tálérzékeny lenni a felerősített 
zenés hallásnak bizonyult hangszerekkel szemben, megmutassa s ezzel
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együtt a hallás haszna vehető fokának elértét is jelzi. Ma már félretette e 
készüléket is, minthogy bebizonyult, hogy egyszerűbb, természetszerűbb 
eljárással is jól, tán még jobban boldogul.

A Sarbó által említett állatkísérleteket nemcsak, hogy ismerem, 
hanem azokat —  régibb munkáimtól el is tekintve a kergi sn-ságról 
szóló német közleményemben (1936 I.) tárgyaltam is, de a rendelkezésre 
álló minden irányú tényálladék egybevetése alapján az ily gangliogen 
eredettel szemben elsősorban az angiogen hypoplasiák elméletét tartom 
elfogadhatóbbnak. Éppen az élő esetek örökléstani, kórelőzméiiybeh es 
klinikai, működéstani beható vizsgálata bizonyítja, hogy a sn-ák egy 
csoportjánál nemcsak a föltehetőleg minden esetben meglévő inaktivitásom, 
hanem elsődleges fejlődéses eltérésekről, vagy kór tani elváltozásokról van
szó a központban. . . .

Végül hangsúlyoznom kell, hogy a szakosztályi vitában nerncii, ki 
maga is a siketnémák hallásfejlesztésének kérdésében értékes adalékokkal 
járult hozzá a probléma tisztázásához, újra felhozta azon már szóban és 
írásban rögzített ellenvetését, mely szerint ő Bárczi módszerében újat nem 
talál, abban csak Urbantschitsch és Fröschels bécsi eljárásainak Magyar- 
országon való úttörő és igen eredményes bevezetését méltányolja, de Bárczi- 
féle módszerről szólni szinte nem lehet. Ez határozottan téves. Bárczi 
módszere annyiban azonos bécsi és müncheni kiválóságoknak az övéénél 
jóval régibb, de szintén számos, még régibb úttörőre támaszkodó eljárásai
val, hogy valamennyien a hallást is bele óhajtják vinni az artikulál! beszedie 
való oktatásba. Bóirczi módszere azonban nemcsak nem azonos a régebbiek
kel, de azoktól összes lényeges pontra nézve eltér. Először is nem a jid lá s-  
maradványokra támaszkodik. Bár Fröschelsnek igaza volt abban, hogy 
hangvillás vizsgálatok negatív eredménye nem zárja ki hallásos marad
ványok jelenlétét, viszont nem volt. igaza abban, hogy ezekre kellene —  
legalábbis az általam eddig vizsgált esetek csaknem valamennyiében —  
a beszédhallást alapítani. Bárczi zenei hanghallási gyakorlatokat a beszéd- 
hallás fejlesztése céljából egyáltalán nem alkalmaz. Viszont az értelem- 
fejlesztést s a látásos-mozgásérzéses beszéd fejlesztését előbb megalapozza 
s míg ez kellő fokot el nem ért, addig a hallás ébresztéséhez nem is 
enged hozzányúlni. Ezenfelül költséges eszközök és bonyolult éljáiások 
helyett a hallásfejlesztésre való alkalmasság elértének diagnosisát egy 
io-ein egyszerű, s időközönként könnyen megismételhető, már fentebb 
említett s minden eddigi benyomás szerint valóban jól beváló reakció 
vizsgálatához fűzi. Végül elszigetelt beszédhangokat egyáltalán nem enged 
tanítani, hanem kezdettől fogva a gyermek cselekvő természetének meg- 
felelően, mindig mondatszámba menő szókból indul ki, melyek a gyermek
ben azonnal szinte hússá, vérré válnak. Az olvasás^ írás és a leolvasást« 
beszéd elsajátítása kizárólag a valóságos, élettelen és élő világ benyomav 
saihoz fűződve, játék és rajz által támogatva, a beszédhang-oktatás meg
kezdése előtt szinte magától értetődő könnyűséggel történik, s a beszéd- 
hallás belékapcsolása az artikulált beszéd fejlesztésébe, akármmő latens 
és fejletlen készségek felébresztését, ha arra a lehetőség egyáltalán fennáll, 
az eddigi eljárásokkal szemben magától értetődő folyományként teszi 
lehetővé. Könnyen orvosolható gyengéje az eljárásnak, hogy a szóegészek
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kétségtelen nagy előnyeinek túlbecsülésével az izolált hangok hallási és 
artikulációs oktatását háttérbe helyezi. Tán innét van, hogy növendékei, 
bár a magas magánhangzókat és a nehéz mássalhangzókat is szinte csodá
latos tisztasággal képesek kiejteni, beszédüknek nyelv- és mondattanilag 
is a régiekhez képest hasonlíthatatlanul tökéletesebb, a normális hallá- 
súakétól néha alig különböző folyékonysága mellett, a hangzók tisztaságára 
nem mindig ügyelnek annyira eredményesen, mint ahogy arra felszólításra 
képeseknek bizonyulnak.

Eredményeinket a következőkben kíséreljük meg összefoglalni:

i)  A siketnémák hallásának eredményes ébresztése és artikulált 
társalgó beszédüknek, gondolkodásuknak s egész értelemi szintjüknek lénye
ges megjavítása leginkább azon, főleg örökléses esetekben lehetséges, 
melyekben a Corti-szerv lényegileg tűrhetően kifejlődött, ellenben a. 
hallásos központok hangolhatósága a beszédelsajátítás korában s azon túl 
is fejletlen szinten maradt. 2) A hallásos központok közül egyik vagy 
másik a többinél lényegesen közelebb lehet az ébreszthetőségekhez. 3) A 
zenei hanghallásnak akár tökéletes ébreszthetetlensége egyáltalán nem? 
jelenti a beszédhallásra való központi hangolhatatlanságot. Ellenkezőleg 
•számos esetben sikerült a Bárczi-féle eljárással a látás kizárásával történő, 
eredeteiig teljesen hiányzó beszédhanghallást, szóhallást, mondathallást a 
magán- és mássalhangzók teljes minőségi sorozatára kiterjeszteni anélkül, 
hogy a beszédhangok hallásához szükségesnek tartott zenei hangok hallá
sának kb. /¡.35-től 17— x8.000 li- ig  terjedő hallása éveken át akárcsak 
részleteiben is, ki lett volna mutatható. 4) Bizonyos korreláció a halló
központnak fejleszthetősége között mégis fennállhat, mert pl. a beszéd- 
hallásnak a zenei hanghallást egyáltalán nem gyakoidó, eredményes fejlesz
tése több ízben hozta magával idővel a zenei hanghallásnak is, bár 
rendszerint igen lassan és kezdetben a beszédre nem is hasznavehető 
alacsony rezgésszáméi hangok terén kezdődő fokozatos fejlődését. 5) A 
zenei bármely magasságú hangokra, sőt a hangtér túlnyomó részére való 
pozitív reakció sem jelenti kezdetben, néha éveken át sem, a valódi 
minőségileg differenciált hanghallást. Az esetek nagyobb részében csak 
valamely hallásszerű, de egyéb durvább rezgési formáktól meg nem 
különböztethető élményt jelent. Bizonyos fokú, többnyire durva, diffei-en- 
ciálódás magas és mély hangok között idővel a legtöbb esetben igenis beáll. 
Igazi ritmushallást, dallamhallást a leghaladottabb esetben, mely 2 év 
óta zongorázni is tanul, sem találtam. 6) a beszédhallásnak az egész vona
lon sikeres minőségbeli felébresztése nem okvetlenül, sőt ritkán jár pár
huzamosan annak ugyanoly hatásos intenzitásbeli hatályosításával. 7) A 
zenei hanghallás gyakorlásának kérgi siketnémaságnál ott lehet igazi 
értelme, ahol a magasabb regiszterekben is valamennyire jelen van, mely 
esetben az ú. n. magas hangzók nagy rezgésszámú hangjainak és fel
hangjainak kialakulását és önellenőrzését ez is elősegítheti. 8) A Bárczi- 
féle módszer teljességgel eredeti s minden régibb módszer fölött álló 
eredményességű, minden részletében szabatosan kidolgozott, de további 
fejlesztésre képes eljárás, melynek fejlesztő hatása a beszédhallásra, az 
artikulált hangos beszédre s a hangos beszédre is támaszkodó gondolkodó-
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1937. 1— 2 sz.
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képességre igen jelentékeny, mindén eddiginél nagyobb lépést jelent a 
siketnémák artikulált beszédre való nevelésében. 9) Élőadó a kérgi siketé 
némaság eseteiben nem tartja lehetetlenségnek idővel —  főképpen az 
angiogen hypoplasiából eredő esetekre nézve —-í a fejlődésben elmaradt 
beszéd-hallókéreg nemcsak korrektiv pedagógiás, de orvosi módszerekkel 
való gyógyító kezelésének sikerességét sem. 10) A beszédhallásos oktatásra 
való alkalmatosság eldöntésére elemi egyszerűségénél és eddig sikerességénél 
fogva is legcélszerűbbnek látszik a már 4 — 5 éves korban is kipróbálható 
s megativ esetben bármikor s bármennyiszer újra megismételhető Bárczir 
féle dynamikus reactio. A sajátképpeni centrális zenei hang-hallás, hang- 
felismerés, megkülönböztetés, a ritmushallás, dallamhallás, stb. kizárólag 
objektív vizsgálatára előadó siketnéma gyermekeken is jól bevált összetett 
módszerek fokozatos skáláját dolgozta ki.

H alláséteresztés és Iiallásnevelés.
F o r d ít o t t a  s —8 — i.

Jelentés a Bérezi módszere szerinti kísérletről, Ernszt Schorschtól.

Sonderschule 1936 . évi augusztusi számából.

I. Gyakorlatok a Bárczi-féle eljárás szerint.

A) Célkitűzés. Kísérleti munkámmal ki akartam próbálni, hogy én is 
tudok-e siketn. gyermekekkel olyan eredményeket elérni, mint aminőket 
Budapesten láttam. Továbbá kerestem új szempontokat az ú. n. surdo- 
mutitas oorticalis elméletének kritikai megítélésére.

B) A kísérleti növendékek. A berlini áll. sn. intézettől kértem öt olyan 
gyermeket, akiknek a tanáruk véleménye szerint nincsen kimutatható hallás- 
maradványuk. Egyik közülök siketen született, egy másik agyhártyaloh 
folytán siketült meg. Mind az öt szakorvosi vizsgálatnak lett alávetve hallási 
és fülészeti szempontból. Miután a gyakorláshoz, csak napi 45 perc állott 
rendelkezésemre és ez is csak a délelőtti negyedik órában, az első gyak. 
óra után kikapcsoltam két gyermeket a kísérletből, hogy így kisebb 
létszámmal jobb haladást tehessek a kiszabott időtartamon belül. Ezek 
közül az egyik teljesen alkalmatlannak látszott e munkára. A megmaradt 
három gyermek közül az első órákban egy leányka kitűnt tehetségével, 
nagyszerű óvodai előkészültségével, élénk érdeklődéssel és jobb beszédével 
a többiek közül. Később azonban hanyatlott és a 22 óra (5 heti gyakorlás) 
után ezt is le kellett hagynom. Tehát már csak két gyermekkel folyt tovább 
a kísérlet. A leányka életkora 6 év 4 hónap, a fiúé 6 év és 11 hónap. 
Tanáruk szerint közepes tehetségűek.

A leányka ugyancsak sn. szüleinél lakik. Figyelme élénk, de rendkívül 
érzékeny. Fülorvosi lelet: Dobhártya ép. Drehnystagmus kérdéses. A gyer
mek sír a vizsgálat alkalmával. Sem hangra, sem beszédre nem reagál. 
A fütyülést látszólag hallja.
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A fiú törvénytelen születésű, anyjánál lakik. Állítólag 2 éves korában 
agyh. gy.-ban siketült meg. Élénlk. Koncentrációs képessége hiányos. 
Füloí'vosi lelet: A füljárat mélyén fehéres váladék (otomyron). A füty- 
hangokat látszólag hallja. Egyébként siket benyomását teszi.

G) A gyakorlás időtartama: 1935. aug. g-étől többszöri megszakí
tással i g 36. január végéig. Hetekint 5 napon, napi 45 percen át. Összesen 
Ö7 óra. Külső okok miatt január végén beszüntettük a kísérleti munkát.

D) A módszeres eljárás. Bárczi utasításai szerint folyt. (Ennek 
ismertetését itt elhagyom. Fordító.). Az én növendékeim nélkülözték azt 
az egy évi előkészítést, amit Budapesten kapnak. Azonban már 3 havi 
tanításban részesültek a kísérlet megkezdése előtt. S az itt szerzett szó
kincsből választottam ki jórészt a gyakoriandó szavakat. A szóanyag, 
kiválasztásánál figyelemmel voltam a ritmusra, a tapinthatóságra, idő
mértékre stb. Az egyes szavak begyakorlása a Bárczi által előírt tanmenet 
{fokozatok) szerint történt. (Ezekhez fűz néhány megjegyzést,) Pl. Több
tagú szót könnyebben percipiál a sn. mint az egytagút, mert ott a kombi
nálóképesség jobban érvényesülhet. Ily tapasztalatokat a leolvasásnál is 
szerezhetünk.

Körülbelül 60 szót gyakoroltattam. Később a gyermekek már azonos 
ritmusú szavakat is meg tudtak különböztetni elegendő biztossággal. Óva
kodjunk idő előtt elhagyni az írott szó képek nézését. Kezdetben hibáztam 
e tekintetben. A szócsoport se legyen nagy eleinte. 3-as, 5-ös, 7-es, 
10-es, i 5-ös végül 20-as csoportból kerestettem ki a fülbemondott szót. 

A lehetőség szerint kisebb mondatokat is gyakoroltattam. Természetesen 
tudtam, hogy a mondat egyes részeit nem fogják fel akusztikailag egy
forma biztossággal és erővel, hanem csak a bombinátió szempontjából 
lényeges részeket. Hasonlót tapasztalhatunk a hallóemberek beszédfel
fogásában is. —

E. Megfigyelések. A fiú már a második órán tiltakozott a hangos 
fülbemondás ellen. A leánykánál ez az elsődleges hallási reakció jóval 
később mutatkozott. Lehetséges,, hogy ez a tiltakozás jele az először 
tudatossá vált hallási érzeteknek. A harmadik gyermeknél —  akit később 
elhagytam — - ez a reakció nem jelentkezett. Ez a fülbemondott szavakat 
csak taktilis úton tudta megkülönböztetni, és. miután ez nem volt elég —  
természetesen lemaradt. A másik 2 gyermeknél a taktilis differentiáláshoz 
kapcsolódott az akusztikai diff. képesség, hogy az előbbit előbb háttérbe, 
majd egészen kiszorítsa. A gyermekeknek tetszettek e gyakorlatok, de 
különösen az első időben hamar kifáradtak. Midőn egyízben a fiú beteg
sége idején csak a leánykával végeztem a gyakorlatokat, ez az óra végén 
fül (v. fej) fájdalmakról panaszkodott. Teljes figyelem és ennek a hallásra 
való irányítása szükséges. Ellenkező esetben nem volt eredmény. Ebből 
magyarázható a gyengébb figyelmű és kevésbbé komoly fiú növendéknek 
kisebb előmenetele.

Körülbelül 6 heti munka után a fiú itt-ott hangtalanul kezdett 
beszólni. Ugyanez a jelenség 2 héttel később a leánynál is mutkozott. 
Általában egyidőben úgy tűnt fel a beszédjük, mintha kiejtésileg is romlana. 
Nem lehetetlen, hogy ez csak átmeneti jelenség, amelyet a hallási figyelem 
előtérbe nyomulása idéz elő.
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Halló-apparátust nem használtam, mert nem akartam a rendelkezé
semre álló időt ezzel is megrövidíteni. —  Optiphon pedig nem állott 
rendelkezésemre.

II.
lí részben a surdomutitas corticales elméletének tudományos fejte

getését, kritikáját és nézeteit adja elő a szerző és e kérdést a megfelelő 
szaktudósok körébe utalja.

III. Bárczi jelentősége.
Bárczi nekünk sn. tanároknak, egy új és sokat Ígérő utat, módot 

mutat, amely által az alig fölismerhető egészen csekély hallásmaradvány 
fölébreszthető és kifejleszthető.

Újszerű az ő eljárásában az előkészítő munka. Ezzel, valamint a 
további eljárásával talán öntudatlanul is —  bizonyos mértékben olyan 
körülményeket teremt sn. számára, mint amilyenekben az épérzékű kis. 
gyermekek hallása kialakul.

A kisgyermeknek 3 évre van szüksége, hogy a beszédet akusztikai 
úton fölfogja és tűrhetően utánozza. Csak sejtelemszerűen gondolhatjuk, 
mi megy végbe ez idő alatt hallási- és beszédközpontjában. Tudjuk, hogy 
a hangos beszéd felfogásának előfeltétele: a hangok és zörejek 8 oktávnyi 
terjedelemben való érzékelni tudása. Nem tudjuk azonban, hogy az egy 
éves gyermek ezt a skálát a maga egészében érzékeli-e már. Föltehető 
azonban, hogy nem. Valószínű, hogy hallás-mechanizmusa, valamint a 
központi-kéregterületek csak gyakorlással és fejlődéssel válnak erre képessé. 
Itt tehát korlátolt hallással és kéregfunkcióval állunk szemben. Ennek 
befogadóképessége és terjedelme csak szukcesszíve nő. Ehhez pedig idő kell, 
éppenúgy, mint más érzékszervek v. testmozgások begyakorlásához. Amíg a 
hangtompító és erősítő mechanizmus nem működik rendesen, az egészséges 
fülben sem jöhet létre a meghatározott hangérzet, mert e nélkül a hang
hullámok v. túlerősen v. túlgyengén hatnak a fülkengyelre. A fül a 
beszédhalláskor sohasem tiszta hangokat, hanem egymásbafonódó hang- 
és zörej tömegeket érzékel, melyeknek részei oly hangterülethez tartoznak, 
mely a gyermeki-hallás körét túllépi. Egész szavak v. szórészek egyáltalában 
nem v. elváltozva kerülnek a tudatba. Továbbá lehetséges az, hogy bár 
egyes hangkomplexumok helyesen kerülnek a tudatba, mégis elnyomják 
egymást, ha hasonló rezgés számú egyéb hangkomplexumokkal együttesen 
v. egymásután lépnek föl, vagy lehetséges, hogy csak a hangosabbak 
jutnak érvényre. Ebből magyarázható az o és u, az u és ű, meg laz. 
o és ő gyakori összetévesztődése, fölcserélődése. A legnagyobb fontosságú 
azonban egy más dolog. A beszéd felfogásához nem elegendő csupán 
csak a hallás. Ehhez szükséges az a képesség, amely a hallási benyomást, 
megérti, ráismer és azt megtartja, szóval a hallásemlékezet. Ezt a képes
séget a kisgyermek csak hosszabb tanulás útján sajátíthatja el. Ahol ez 
hiányzik, ott a különben éphallású gyermek éppannyira van gátolva, 
mint a siket.

Ezeket figyelembe véve, nem fogunk csodálkozni azon, ha a halló 
gyermek 3 éves korában még nem beszél rendesen, hanem sokszor 
hiányosan v. hibásan. Ennek oka inkább a tudatba tökéletlenül bekerülő.
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hangbenyomás, sem mint a beszédmechanizmus fejletlensége, amely utóbbi 
ez idő alatt a folyton jelentkező beszédmotorikus képekhez tér -és idő
beliség szerint igyekszik átidomulni. A beszéd-akusztikai ingerek szünet- 
nélküli adagolásával az anya utolérhetetlen módszerrel fejleszti ki a 
gyermekében a hallásképességet, ennek a hangrezgésekhez, hangerősséghez 
való alkalmazkodását. Mindig pontosabbá válik a megkülönböztetés, a 
ráismerés és megtartás. «Jóval korábban, mielőtt a gyermek beszél, 
épül fel a lelkében a valóságok világa (a környezet párbeszéde alapján), 
a beszednek egy világa, amely kifejezésre vágyik, és ki is fejeződik akkor, 
ha mind ez előfeltételek megvannak i í -

íiárczi hallás-tanulóiban is kialakult egy kis beszédvilág Írás és 
leolvasás útján. Ehhez a hallásgyakorlás kezdetén új lehelet- hő-tapintásérzet 
komplexumok kerülnek a fülkörnyéki bőrre és magára a fülkagylóra is. 
Ez az crzetkomplexum kiegészül s lassankint bővül rezgésérzetekkel és hallás
érzetekkel, mint amilyeneket korábban is itt-ott észlelt a mozdonyfütty, 
autótülkölés,_ villamoszaj megérzése alkalmával. Itt aztán csatlakozik az 
a gyermek figyelmét nagy mértékben megragadó jelenség, hogy a tapintás 
szervét és a fület érintő ingerkomplexumokhoz közvetlenül társul valamely 
személy vagy tárgy régismert írottképe. —  Az általam alkalmatlannak 
roinősífett leányka a tapintás fokán megállótt, mert semmiféle hallás- 
maradvánnyal nem birt, s így a vele való további gyakorlatok eredmény
telenek maradtak.

A hangcsoportok akuszt. megkülönböztetéséhez a gyermek legnagyobb 
figyelme szükséges. Ennek csapongása, a kifáradás, a kedvetlenség hátrál
tató, míg a földerítés, bátorítás, biztatás, akaratkényszerítés a tanár 
részéről pedig- előmozdító tényezők. Nyilvánvaló, hogy a gyermek, aki 
előzőleg vizuálisan differenciáim megtanulta a szavakat az előkészítés 
folyamán, gyorsabban, könnyebben és biztosabban sajátítja majd el ezeknek 
akusztikai differenciálását, s így könnyebben alakul ki a hallás-emlékezete 
is. Hasonlót tapasztaltunk oly emberek leolvasás tanításánál, akik később 
siketültek meg. Ezek sokkal gyorsabban tanulnak szájról leolvasni, mint 
született siketek, mert csak a már ismert tanult hangokat kell a száj
mozgásokkal összekapcsolniok.

Gyakorlataim során mindvégig közvetlenül a fülre mondottam a 
szavakat s így tapintási-, hő- és hangingereket nyújtottam egyidejűleg, 
mert a túlkorai izolálása a hangingernek a gyermek psychikai erejét 
túlságosan igénybe vette volna.

Bárczi a folyton fejlődő hallás érdekében számol a lelki erőnek 
ezen ügyes gazdálkodásával —  sőt még tovább megy e téren. Bár meg
követeli, hogy a gyermek a hallott szót v. monda totót után mondja, de 
mindig ott van előtte a szó írottképe. Sőt sokáig megelégszik azzal, ha a 
gyermek a hallott szót csupán kikeresi az előtte levő szócsoportból, 
anélkül, hogy ki is mondja. Ezáltal a figyelem teljesen a hangbenyomásra 
koncentrálódik, és a beszédmozgáshoz szükséges erőkifejtés későbbre halasz
tódik, amikor is a hallás-mechanizmus és hallásemlékezet már nem veszi 
teljesen igénybe a figyelmet. Az én kísérleti növendékeim számára valóban 
megerőltető volt az akaszt, differenciálás. Ezt mindennap tapasztaltam. 
Ezt a megfigyelést súlyosabb esető nagyothallóknál is tehetjük, akik
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hosszabb ideig tartó társalkodás után elfáradnak és pihenésre szorulnak. 
Éppen e: a tervszerű gazdálkodás a psichikai erővel, ennek helyes kormány
zása és a figyelem irányítása előbb kizárólag a taktil-akusztikai, később a 
tisztán akusztikai hangcsoportra —  meg a gondos előkészítés az, ami a 
múltbeli, korábbi hallásgyakorlatokkal szemben haladási jelent.

Ily értelemben helytálló Istenes Károly, a bpesti sn. int. kiváló 
fonetikus hírében álló igazgatójának az alábbi nyilatkozata: «Bárczi mód
szere egészen új valami». Föltétlenül jobb eredményekre vezet, jobb 
tanítási és nevelési hatást biztosít, mint az eddigi módszerek. Természetesen 
türelmet és időt igényel a hallás-nevelés. A hallógyermek napi 1 2 órában 
(720 percben) hallja, tanulja az eleven, életteli beszédet. Ez heti 4ooo 
perces hallásgyakorlat. Az én kísérleti növendékeim ezzel szemben napi 
20, tehát heti 100 percig gyakorolták a hallást, még hozzá igen csekély 
hallásmaradvánnyal. Annál örvendetesebb, hogy ily kedvezőtlen viszonyok 
között is növekedett a hallási-képesség úgy terjedelemben, mint minőségben.

A jelentés IV. része összefoglalás. Ennek végén megállapítja, hogy 
jogosan nevezhetjük ezt az eljárást hallásébresztésnek és hallásnevelésnek..

A gyengetehetségű siketiiéinák oktatása Sziléziában.
— i. -  s.

Ismerteti a «Sonderschule» 1986. júliusi számában Heinrich Mankó, 
a liegnitzi sn. int. igazgatója.

A gyengetehetségű siketnémák problémájával régóta foglalkoznak 
a szakemberek. Sokféle javaslat és terv látott napvilágot ez ügyben.

Nézetem szerint csak olyan siketnéma maradhat az intézetben, aki 
annyi képességgel rendelkezik, hogy az intézetből kilépve elsajátíthat valami 
mesterséget és önálló, produktív tagja lesz a társadalomnak. Olyan gyer
mek, aki erre reményt nem nyújt, nem maradhat az intézetben.

Vannak azonban olyan gyermekek is intézeteinkben, akiknek szellemi 
haladása igen kicsiny, de viszont annyi «'praktikus intelligenciájuk» van, 
hogy meghatározott egyszerű munkára képesek. Ezek tehát nem egészen 
képezhe tetlenek. Mi történjék velők?

Ily gyengetehetségű siketnémák gyakorlati irányú képzésével kísér
leteznek Berlin- Novavesben. Ez intézet működését berendezését többek 
társaságában —  a helyszínen alaposan áttanulmányoztam. A látottak teljes, 
elismerése mellett sem mondhatom e kísérletet egészen célravezetőnek,

Liegnitzben van a «Siketnémák gyámolító egyesületének» egy ápoló
intézete (otthona) 70 holdas gazdasággal. Vezetője egy siketnéma intézeti 
tanár. Sziléziában a leglelkiismeretesebb vizsgálat után azokat a gyenge- 
tehetségű siketnémákat, akik nem szorulnak ápolásra, de a sn. int. elméleti 
célkitűzésének elérésére nem alkalmasak, egy külön osztályba sorozzák. 
Ez a különosztály az említett ápoló-otthonban van elhelyezve.

E különosztály része a siketn. intézetnek, s ennek igazgatója alá 
tartozik. Ez osztálynak napirendje, foglalkozása és munkája a következő:
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A gyermekek 7 órakor kelnek. Majd gondozónőjük irányítása mellett 
negyed óráig tornáznak. Utána mosakodás, öltözködés. 7 óra 3o-kor 
reggelizés. Ezután a nagyobbak hittan órára mennek a sn. int.-be, Az ott
hon maradt leányok a háztartásban, a fiúk az istállókban dolgoznak. 
Minden fiú gondoz 1-1 tehenet. A leányok mosogatnak, ágyaznak, takarí
tanak kellő felügyelet alatt, 9 óra i 5 perctől 11 óra 45 percig elméleti 
oktatás: írás, olvasás, számolás, vallástan.

A gyermekek —  képességeik szerint —  különböző csoportokban 
tanulnak. A cél az, hogy mindenről, —  ami közvetlen környezetükben 
történik, ami őket érdekli —  a legegyszerűbb formában, szóbelileg és 
írásbelileg, vagy csak írásbelileg számot tudjanak adni. Legtöbbször ele
gendő az aforiszíikus írás —  v. beszédforma is. Főképpen a jelenidejű 
igealakot gyakorolják. A meglévő beszéd képességét természetesen tovább 
ápolják, de ez már nem tanítási cél. A szájról való olvasást továbbra is 
értékelik. Számolás az 1 — a o számkörben a biztosságig. Fontosabb mér
tékek. Súlyok. Pénz.

A tanítás szünetében tízóraizás. 12 órakor ebéd. Utána séta 2 óráig.
2 órától fél 4-ig a fiúknak műhelymunka (asztalos-, cipész-, kosár

fonó-, szabóműhely.) Oktatóik az otthon iparos ápolói vagy felnőtt siket
néma iparosok. Javítják a mező- és kertgazdasági eszközöket, lószerszá
mokat. Megtanulnak cipőket javítani, ruhadarabokat stoppolni, foltozni, 
gombokat fölvarrni, kosarakat javítani és fonni. Télvíz idején főképpen 
a műhelymunka, tavasztól őszig pedig a mező- és kertgazdasági munka 
a domináló. Lassan-lassan megtanulják a mezőgazdasági eszközök és gépek 
kezelését, a gazdasági udvarban, kertben, mezőn, istállóban szükségei; 
munkákat.

Fontos, hogy a gyermekek munkaakarása fölébredjen, megerősödjék 
—  munkakedve pedig állandósuljon.

A leányok háztartással, (ablaktisztítás, súrolás, takarítás) fehérnemű 
és felsőruha varrással foglalkoznak.

Fél 4-től—4 óráig uzsonna-szünet. 4-től fél 7-ig siőjd (kézügyességi 
gyakorlatok). 7-től 7-ig vacsora. Ezután cipőtisztítás, harisnyastoppolás 
és más hasonló munkák. 8 órakor lefekvés.

Az elméleti oktatást tanárember végzi. A gazdaságban és a műhelyek
ben is megfelelő szakképzettségű tanerők oktatják a gyermekeket. Egyéb
kor is mindig nevelői felügyelet alatt vannak.

1935 októberében indult meg ez a különös osztály. 10 gyermeket 
soroztak ide. Némi nehézséget okozott a szülők beleegyezésének meg
szerzése. Ez egy esetben nem is sikerült. Mert a szülők hazavitték 
gyermeküket, ahol saját gazdaságukban foglalkoztatják. De ennek további 
fejlődését is figyelemmel kíséri az intézet.

Ily gyemekeket aggodalom nélkül bocsáthatunk el a szülői otthonba. 
De a további testi- és lelki fejlődésüket figyelemmel kísérjük. S miután 
gépkocsi áll rendelkezésünkre, ezt a gondoskodást aránylag könnyűszerrel 
el is végezhetjük.

A gyermekek életkora 1 o—  1 4 év között van. A gyermekek, mielőtt 
a külön-osztályba soroltatnak, előbb 3—4 évi intézeti előkészítést nyernek.
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Csak akkor osztatnak be ide, ha «elméleti képezhetőségük» határához 
jutottak.

Amint aztán itt a különosztályban kellőképpen kiképez tettek, valamely 
gazdaságba helyezkednek el. Vannak gazdák, akik nem tudnak drága 
napszámost fizetni, de annyijuk yan, hogy egy embernek élelmezést, 
meg némi zsebpénzt adhassanak a munkájáért. Mert munka akad bőven 
ilyen helyen. Ily gazdaságokba szeretnek gyermekekeinket elhelyezni. Ezzel 
mindkettőjükön segítve van. A kisgazdán azzal, hogy ily segéderővel 
jobb karba hozhatja gazdaságát, a siketnémán pedig az által, hogy mint, 
dolgozó ember nem esik senkinek terhére. Elhelyezkedésük érdekében 
tárgyalást indítottunk gazda-körökkel. E külön-osztály elvégzése után évente 
6 ilyen siketnémát fogunk elhelyezni. Tárgyalásunk —  egyes aggodalmak 
legyőzése után —  eredménnyel végződött. A gazdák szövetkezete késznek 
nyilatkozott e gyermekek foglalkoztatására, ily mezőgazdasági segédmun
kások bérének (zsebpénzének) megállapítása pedig időről-időre az ú. n. 
munkagondnok közvetítésével lesz megállapítva.

A liegnitzi siketn. intézet 1986-ban 4-5 márkát költött naponta 
1 —  1 növendékre. Ezzel szemben az ápolóotthon 1— 1 növendéke csak 
napi 2.5 márkába kerül. Könnyű kiszámítani, mennyi megtakarítást jelent 
ez évente csak 10 növendéket számítva. De a döntő tényező- és előny ezen 
kívül abban van, hogy a gyengetebetségű siketnémák ily különleges oktatás
mód által produktív munkássá válnak. Ha továbbra is az anyaintézetben 
döcögnének, végül is valamelyik ápolóinfézetbe kötnének ki, vagy más
milyen tehertételt alkotnának.

Kifejezetten hangsúlyozandó, hogy itt még képezhető siketnémákról 
van szó. A többi, nem képezhető sn.-k, amennyiben elhagyatottá nyilvá
nítottak vagy társadalom ellenes elemek —  a törvény értelmében ápoló- 
intézetbe utalandók. Sziléziában a lehetőség keretében ezeket is összegyűjtik! 
—  a gyám. egyesület —  ápoló-otthonában s itt történik róluk kellő gondos
kodás.' Ezt a gondoskodást biztosítja az otthon vezetője, aki képzett szak
ember, siketnéma int. tanár. Ezek az ápoltak azonban a külön-osztály 
növendékeivel nem érintkeznek. Azok ápoltak, ezek pedig növendékek. El 
vannak különítve egymástól.

Ezt a tervet a sziléziai sn. int. Tanárok egyhangúlag helyeselték. 
Bizonyos methódikai kérdések (hangosbeszéd, jelbeszéd, írás) még tisz- 
tázandók a gyakorlat folyamán. A szülők is —  kik az elmúlt évben 
gyermekekeiket meglátogatták —  megelégedésüket fejezték ki a látottak 
és hallottak felől.

Itt tehát egy kísérleti-osztályról van szó, amely a felettes hatóság 
jóváhagyásával nyílt meg. Ha egy vagy más intézkedés nem válik be a 
gyakorlatban, úgy azt módosítani kell. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy jó irányban haladunk. Aki láthatta, hogy az előbb félénk, ügyetlen 
gyermek, hogy segít dolgozni, hogyan élénkült és ügyesedett, (mert ki
fejlődött az önérzete, önbizalma, a látott eredményes munkáján) az 
üdvözölni fogja e tervet. Abban a meggyőződésben vagyunk, hogy a 
gyengetebetségű siketnémákról való gondoskodás egyik módját megtaláltuk. 
Őket is be tudjuk sorozni a társadalom és a nemzet hasznothajtó mun
kásai közé.
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«Olvasástűiiítás szóképek alapján» cím alatt írja meg Vadász Zoltán 
iiasolvasas-tanítás eljárását a «Néptanítók Lapja» i 93", évi február i-j 
számában a ^6 "8. oldalakon. Az értékes közleményből megtudjuk, hogy
a islzerző eredeti tanítási eljárása során a váci siketnéma-intézet igazgató
jának Szentgyörgyi Gusztávnak b e t ű d o b o z á t  használja nagy sikerrel.

A «SONDERSCHULE» 1936. júliusi számában az 553. oldalon ol
vashatjuk, a köv. hírt: «A sziléziai siketn. int. tanárok 1936. ápr. !\-i 
táborozásán Dr. Schmcihl (Breszlau) bemutatta 2 növendékét, akiket 
Bárczi módszere szerint tanított. Az eredmény bámula Iraméi tó, s mind
annyian azt éreztük, hogy Heinicke óta először találkozunk igazi új 
föl fedezővel». _i —  s

PERZSIÁBÁN, mint általában a kevésbbé művelt országokban, rendkívül elszomorító 
a vakok helyzete. Perzsia tízmillió lakosa közül 200,000 a vakok száma. Az éghajlat 
szélsőségei, a higiénia követelményeinek szinte teljes hiánya, a fertőző betegségek gyakori
sága okozzák ezt a feltűnően magas arányszámot, amely az átlagosnak több mint húszszo
rosa. Európai keresztény missziók 1924 óta munkálkodnak a szerencsétlen vakok helyze

tének megjavításán, a perzsa kormány azonban érthetetlen okokból folyton akadályokat 
gördít tevékenységük útjába. Teberisben és Ispahanban német keresztény misszió működik, 
itt Christofíel misszionárius a lelke a munkának. Ő alkalmazta a pontírást a perzsa 

-nyelvre és negyven világtalant tanít jelenleg írni és olvasni. A  vak leányok varrást, kötést, 
főzést és takarítást tanulnak, a fiúk Teberisben kosárfonást, Ispahanban pedig gyékény- 
szövést tanulnak. Christofíel atya legközelebbi terve, hogy a világhírű perzsa szőnyeg- 
gyártás litkáit a vakokkal is megismterlpti, hogy így biztos kenyeret adjon a kezükbe 

és megvesse az alapját a további missziós munkának.
Nemzeti Újság. 1906. XII. 19.



E g y e s ü le ti élei. 
Választm ányi iilés.

A Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete választmánya 
Budapesten, 1987. február hó 20-án a siketnémák áll. intézetében rendes 
ülést tartott, jelen voltak: Szentgyörgyi Gusztáv elnöklete mellett Istenes 
Károly, Simon József, Schannen Péter, Récliger Károly, Kardos Ignác, 
Hám-őry L. Aladár, Végh Ferenc, Szomor Endre, Bernáth István dr., Sándor 
Lajos, Fizáry Bódog, Gábor Lajos, Zsenaty Dezső, Tóth Árpád, Krupa 
Pál, Kanizsai Dezső, Ujvárosy József, Siposs Jenő, Szép József, Magyar 
László, Lett József, Salgó Henrik, Szabady Géza, Góts Ottó, Záborszky 
Árpád, Sulyomi-Schulmann Adolf, Murányi Antal, Irlanda Zoltán, Györgyfy 
Ákos, Berinza István, Gáldy Andor, Zseniből Ferenc, Györffy Pál, Hochrem 
Lajos, Schnitzl Gusztáv, és Jónás László.

Kimentették magukat: Schreiner Ferenc, és Vida Lajos.
1. Elnök szeretettel üdvözölte a megjelent kartársakat, különös

képpen a messzi vidékről jövőket s rajtuk keresztül az otthonmaradt 
kartársakat. Sajnálja, hogy 1 —  2 vidéki intézettől senki sem jött el, 
mert hiszen az egyesület egy-cgy választmányi tag vasúti költségének 
megtérítésével erre megadta a lehetőséget.

Külön üdvözli Istenes Károly igazgató, orsz. tanulmányi felügyelőt, 
és Simon József főigazgatósági szakelőadót.

Fájó szívvel jelenti, a váratlanul elhalálozását Fédor Lajos szeretett 
kartársunknak, akit fájdalommal nélkülözünk soraink között. A választmány 
kegyelete jeléül egy néma perccel is áldozik az elhunyt emlékének.

Ugyancsak sajnálattal emlékezik meg az elnök betegségük^ miatt távol 
maradt kartársakról. Őszinte szívből kívánja mielőbbi .meggyógyulásukat

2. A tanárképzővel kapcsolatos munkálatokról az elnök jelenti, hogy 
a múlt gyűlésen hozott határozat értelmében érintkezésbe lépett Tóth 
Zoltán dr„ főiskolai igazgatóval, aki abban állapodott meg az elnökkel, 
miután a szükséges adatok inkább vannak az ő birtokában, hogy a 
kérvényt ő szerkeszti meg, amelyet azután eljuttat az Egyesület elnökségé
hez. Az elnök a kérvényt bemutatja a választmánynak s azután eljuttatja 
azt, mint közös kérelmet, a 11111. miniszter úrhoz. Ugyanakkor felhívta a 
figyelmét Tóth dí’-nak arra is, hogy a Felsőoktatási Kongresszus tárgy- 
sorozatán a főiskolánk nem szerepel s ezért jó volna, ha abban az irányban! 
is tennénk valamit. Ajánlotta,, hogy jó volna Mártonffy Károly dr. mm. 
oszt. tanácsossal, a kongresszus főtitkárával érintkezést keresni. 1 oth- 
Zoltán dr., az elnök jelenlétében azonnal fel is hívta távbeszélőn Mártonffy 
Károly főtitkár urat, ii; kivel egy órás beszélgetést folytatott ebben a 
tárgyban s aki előtt kifejtette aggodalmainkat. A beszélgetés ered menye 
lett "az, hogy a Felsőoktatási Kongresszusra meghívót kapott maga az 
elnök, Tóth Zoltán dr. a tanárképző igazgatója és Szondi Lipót dr., 
a tanárképző laboratóriumának vezetője. Tóth dr. a kongresszus záró
napján. a pedagógiai szakosztály ülésén Huszthy professzornak a tanító
képző intézeti és a polgári iskolai tanárképzésről tartott előadásához fűzte 
felszólalását, mint amely a legközelebb áll a mi tanárképzőnkhöz. ( J oí/í 
Zoltán dr.-nak ezt a felszólalását a szaklapunkban más helyen közöljük.)
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Elnök bejelenti még, hogy a tanárképző egyes évfolyamainak szüne- 
teltelese ügyében tisztelgett Damjanovich Lajos ügyosztályfőnök úr ő* 
méltóságánál akkor, amikor a rendkívüli közgyűlés összehívására kapott 
felszólítást, illetőleg felhatalmazást 1 6 intézet tanári testületéitől.

Az ügyosztályfőnök úrtól megnyugtató szavakat kért s kapott az elnök, 
aki legnagyobb jóindulattal kezeli ügyünket s a tanárképző szüneteltetésé- 
ne,, , át egyedül csak a túl produkcióval indokolta. Amikor ez már meg- 
szűnik semmi akadálya nem lesz annak, mondta, hogy a tanárképzőnk 
első évfolyama újból megnyíljon. Felfogása szerint a gyógypedagógiai tanár
képzés oly speciális, hogy a végzettek méltán kérhetnek elhelyezést e 
pályán s ezért a szükségletnél többet képezni a főiskolán többszörösen 
indokolatlan.

A főiskola igazgatójától az először február 6-ára összehívott választ
mányi ülés előtt is kérte a kérvényt, majd az elnök betegsége miatt 
február 20-ra halasztott ülés előtt 10 nappal újra. Tóth" Zoltán dr. 
decemberben a f  elsőoktatási Kongresszus eredményeit mondta, hogy fel
veszi kérelmébe, majd pedig amikor a rendtartás tárgyalásakor találkoztunk, 
akkor arra hivatkozott, hogy ez a rendtartási tervezet teremtett új helyzetet. 
Az elnök újabb érdeklődésére a választmányi ülés előtt két nappal felkereste 
az egyesület elnökét I óth clr., Vácon és közölte, hogy kérvényt nem tartja 
szükségesnek, mert ő azt tartja leghelyesebbnek és kívánatosnak, ha a 
készteti is egy kérvényt a nm. miniszter úrhoz, amelyben a tanárképző 
újbóli megindítását, megnyitását. Ő megtett mindent a főiskoláért, nagyon 
jó lesz, s most azt szükséges dokumentálni, hogy a tanárság is a tanárképző 
mellé állt s ezért munkára, áldozatokra is hajlandó.

Az elnökség a múlt válaszmányi gyűlés határozata értelmében szer
kesztett is egy kérvényt a nm. miniszter' úrhoz, amelyben a tanárképzőre 
vonatkozólag is előadja többi kívánságával az egyesület kérelmét. Ezt 
megmutatta 1 óth Zoltánnak s ő a tanárképzőre vonatkozó részt igen 
helyesnek ítélte. Kéri a titkárt, olvassa fel a kérvénynek ezt a részét.

Elsőnek Simon József főigazgatósági szakelőadó szólalt fel. A tanár- 
képzőié szerinte úgy kari, mint társadalompolitikai, közegészségügyi érdekek 
szempontjából szükség van. Szó volt arról már, hogy az általános nevelés- 
tudományi rész kapcsoltassák az egyetemhez. Az egyetem keretében nem 
ehet azonban úgy megoldani a kérdést, ahogy azt a szakoktatás meg- 

kivanja. Azt pedig, hogy a pedagógiumnak külön szakosztálya legyen, ez. 
elől az illetékesek elzárkóztak. A belső nyugalom volna most igen fontos 
s ezért sajnálattal veszi tudomásul , ¡ha ezt megzavarják. Kéri a választmány 
minden egyes tagját, hogy most a 12-ik ólában fogjanak össze, szorítsák 
meg egymást kezét s szolgáljuk becsülettel az ügyet.

Elnök a felszólítással kapcsolatosan megjegyzi, hogy a nemrég meg- 
mdúlt köríratokról szántszándékkal nem szólott, nem mi csináltuk, nem 
hozzánk szólnak, nem ide tartoznak, ennek felkeltésére igazán semmi szűk-* 
ség. sem volt. A választmány sajnálattal vegye tudomásúl ezt az ügyet 
s egyben temesse is el. Hagyjuk most a múltat s nézzük a jelent s mun
káljuk a jövőt.

Istenes Károly beszéde során kifejti, hogy ő maga is úgy szerette 
volna, ha nem lett volna szó a köríratokról, azonban nem hagyhatja most
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már szó nélkül, mert ő személy szerint s tanári testület« is érintve van. 
Azt most is hangsúlyozza, hogy egyike volt ő is azoknak, akik a tanárképző 
érdekében mindent megtettek, de most amikor a felelőség kérdése föl
vetődött, nem hallgathatjuk el szó nélkül a főiskola igazgatója által ki
bocsátott levélben foglaltakat, mert a hallgatás belegyezést jelentett volna 
s a jövőben ezek alapján Ítélkezhetnének. Ha belőle ki nem kényszerítik, 
úgy ő hallgatott volna az ügy érdekében. Egyben megemlíti még, hogy 
jó volna a kérvényünkbe bevenni, hogy. női hallgatókat bizonyos ideig ne 
vegyenek fel a tanárképzőre. Hozzászólóitok még Hámory L. Aladár, 
Tóth Árpád és Hochrein Lajos, a kérvényt helyeselték, köriratok meg
jelenését ők is fájlalták. Az elhangzottak után a választmány a kérvénynek 
a tanárképzőre vonatkozó részét elfogadta azzal a kiigazítással, hogy egy 
ideig csak férfi hallgatók legyenek felvehetők.

Majd az elnök bejelenti, hogy a fővárosi kartársak egyik részében 
nyugtalanságot keltett az Orsz. Közoktatási Tanács által tárgyalt új rend
tartás az iskolaegészségügyi intézetekről. Ennek szakosztályi tárgyalásánál 
Istenes Károly és Bárczi Gusztáv dr., tanácstagokon kívül még ott voltak az 
egyesület elnöke, azután Tóth dr., Vollmann, Ehling, Hochrein, T űzési, 
Baranyai dr., Kádas kartársak. Aki ezt a rendtartást eredeti formájában 
elolvasta, aggodalmasnak találhatta, azonban megnyugtatásul kijelenti, hogy 
ez a rendtartás a tárgyalás folyamán teljesen átdolgoztatott s ma már 
egész más, lényegesen s megnyugtató módon tér el az eredetitől. Kijelenti, 
hogy amit csak lehetett, megtettek a tanárság és az oktatásügy érdekében a 
tanácskozások során s ha valami újabb nyugtalanító újítás nem vétetik fel, 
vagy nem kerül újra vissza, elfogadható, az intézetekre jó hatású lesz.

A kérvényükbe felvettük amrna kérelmüket, hogy a rendtartást végre
hajtása előtt a miniszter úr küldje el hozzászólás végett tanáregyesüle
tünknek.

Istenes Károly itt reámutatott arra, hogy növendék anyagunk nagyon 
heterogén, tehát szelektálásra okvetlen szükség van s eredményes munka 
is csak úgy érhető el, ezért ez a tanárság érdekében is jó, hasznos az 
átszervezés. Különben is ez a tanárság régi kívánsága. A szelekció folytán 
külön intézetekbe lennének beosztva a beszedtamtasra alkalmasak, a hangos 
beszédtanításra nem alkalmasak és végül az ápolásra szorulók. Az egyes 
intézetekbe a központi felvevő intézet szakszerű —  orvosi és pedagógiai 
megfigyelés után sorolná be a növendékeket. Hámory L. Aladár megjegyzi, 
hogy akkor a tantervet is át kell alakítani. Krupa Pál az elnevezés miatt 
aggódik. Szép József aggodalmasnak talál benne sok dolgot a sok jó 
mellett is, amire megnyugtató magyarázatot kér. Erre az elnöktől és Istenes 
Károlyiéi a kért magyarázatot megkapta, ami aggodalmait eloszlatta. 
Végül a választmány határozatilag kimondja, hogy az elnököt felhatalmazza, 
hogy a rendtartás dolgában érdeklődjék, kisérje figyelemmel annak sorsát 
s ha keli, a szükséges lépéseket tegye meg.

Elnök végül bejelenti, hogy foglalkozott az egyesülés gondolatával, 
ebben az ügyben tárgyalt is Baranyai Géza dr. igazgatóval, a (jyógyped. 
Tanáregyesület elnökével, aki Vácon is járt az elnöknél két kartársával, 
s megígérte ,hogy írásban foglalja össze kívánságainkat s azt az elnök
séghez eljuttatja, eddig .sajnos nem kapta meg. A lapban ajánlott egy
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közös nevet: sEmberbaráti-intézetek Tanárainak Országos Egyesülete» ezt 
azonban nem fogadták el a tájékoztató szavazás alkalmával.

Elnök az egyesülés kérdését továbbra is felszínen tartja s mindent, 
megtesz ezután is annak érdekében. A választmány az elnök e kijelentését 
is tudomásul vette.

A titkári jelentésből közöljük:

, 3- Egyesületünk abból az alkalomból, hogy Olaszország nagynevű 
vezere Milánóban az egész világ előtt szót emelt a' magyar igazság mellett, 
üdvözölte őt az olasz kir. követség útján, mely üdvözlésére szíves hangú 
valasz érkezett.

Ugyancsak jegyzőkönyvi határozat alapján ment levélbeli üdvözlés 
Preszly Elerner dr., Pest vármegye főispánjának főispánt kinevezése, 
Karay-Krakker Kálmán dr., ny. főispánnak újabb kitüntetése alkalmából, 
es Korms Gyula dr. képviselőházi alelnök úrnak, ki legutóbbi Cházár 
András emlékünnepélyünkön oly szép emlékbeszédet mondott a magyar 
siketnéma oktatásügy megalapítójáról.

Az elnök elődjét Völker József igazgatót, a volt társelnököt Schannen 
Feler igazgatót, a volt titkárt, Ujvárossy Józsefet a választmány nevében 
köszöntötte. ‘

Végül levélben üdvözölte Javornitzky Jenőt, a Kansz vezértitkárát 
közszolgálatának 3o éves jubileumán.

A Tanárképző E őiskola teljes működése érdekében 1 5 intézettől 
azonos szövegezéssel körlevél érkezett az egyesület elnökségéhez, felhatal
mazva azt arra, hogy szükség esetén rendkívüli közgyűlést hívjon össze e 
tárgyban. A ib-ik levél Kecskemétről érkezett, mely némiképpen ellentétes 
álláspontra helyezkedett.

. Szomorú szívvel jelentem, hogy Egyesületünk tagjainak számában 
ismét fogyaték mutatkozik. Kilépését jelentette: Lázár Pál, Vargha Béla, 
Bénijén Mária. Elhalálozott i. így az összes fogyaték 4 fő. Arra kérte, 
a titkár az egyes intézetek kartársait, igyekezzenek odahatni, hogy a 
nyugalomba vonuló kartársaink maradjanak meg egyesületünk tagjainak. 
Szükség van reájuk évek hosszú során szerzett értékes tapasztalataik miatt 
egyrészt, másrészt ha bennmaradnak az -egyesületben, ezzel is növelik 
annak erejét.

A választmány a kimerítő titkári jelentést köszönettel tudomásul vette. 
Az elnök javaslatára legközelebbi közgyűlés elé olyan indítványt tesz, hogy 
a. nyugalomba vonuló kartársak az egyesületi tagdíjnak —  ha anyagi 
viszonyaik olyanok, kérelmeikre —  csak a felét fizessék. •

• , A n.IÍ!k á r ,íölolvassa 0211 ';i-rl a V. K. M. úr őnagyméltóságához beter
jesztenem kérelmét, amit a választmány elfogadott s megbízta az elnökséget 
a, kérvény benyújtására. A titkár felolvassa ezután Vollmann János igaz-a- 
tof al\ a társelnöki tisztségéről való lemondó levelét, amelyet az elnök a 
val. ules előtt közvetlenül kapott meg. A választmány az elnök indítványára 
egy angulag, nem fogadja ei a lemondást s megbízza az elnököt, hogy 
személyesen oirja rá a társelnököt a lemondás visszavonására.
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IV, Pénztáros jelentése.

Gáldy Andor az egyesület pénztárának állására vonatkozólag jelenti, 
hogy a *

bevétel volt összesen: 1849 P 58 fillér
kiadás ,, ,, i o 4o » 55 ___

maradvány: 809 P o3 fillér.
Továbbá jelenti, hogy az egyesület szaklapjára évi 4—4 pengővel 

két világtalan iparos fizet elő. Az egyesület tagjainak száma i 4 i- A pénz
táros jelenti, hogy a tagdíjak kevés kivétellel pontosan befolynak.. Hajtom, 
tagtársunknak van nagyobb hátraléka, felszólította őket, de választ nem 
kapott levelére. Kéri a választmány további utasításait a tagdíj tize fessél 
hátralékban lévő tagtársakat illetőleg. A választmány az elnök indítványára 
elhatározza, hogy a tagdíj hátralékosok ismételten szólíthassanak fel hátra
lékos tagdíjfizetéseik kiegyenlítésére, ha ennek nem lesz meg a kívánatos 
eredménye, akkor az elnök aláírásával menjen a sürgetés, ha erre sem 
fizetnek, akkor a behajtást az egyesület ügyészére bízzák.

Végül a pénztáros jelenti, hogy a «Jubileumi Szent István alaps
vagyona 286 P. 89 fillér. . . . .  ,

S. A szerkesztők nevében Szentgyörgyi Gusztáv jelenti, hogy szak
lapunk az utolsó választmányi ülésünk óta egyszer vaskos füzetben b es 
t f  ívnyi terjedelemben jelent meg. ő  jobb szeretné, ha vékonyabb terje
delemben, de gyakrabban jelenhetnék meg, azonban legtöbbször rajta 
kívül eső okokon múlik ez. Legtöbbször a nyomdán,, részben a lap 
munkatársain is. A szerkesztő azonban mindent elkövet a lap mielőbbi es 
sűrűbb megjelenése érdekében.

A választmány a szerkesztő jelentését tudomásul vette es a szerkesz
tőknek köszönetét szavaz.

Végül Kanizsai Dezső igazgató meleg szavakkal mondott köszönetét 
a választmány nevében azért a lelkes, odaadó komoly és szép munkáért, 
amelyet az elnökség a tanárság érdekében végez s kívánja, hogy a jó Isten 
a legjobb egészségben tartsa meg az elnököt, hogy továbbra is ilyen buzgó, 
mindenki által elismert szép munkát végezhessen az egyesület céljainak 
eléréséért.

Az elnök az ülést azzal rekesztette be, hogy köszönetét mond a 
tagoknak a tanácskozásban való élénk részvételért, az ülésen való meg
jelenésért. Örül, hogy ismét eredményes munkát végeztünk, számos kérdést 
tárgyaltunk le, fájó szívvel állapítja meg, hogy szándékunk ellenére az 
ülésen egy kis incidens történt, ezt jobban érzi át, mint az előbbi oromét. 
A békés munkálkodást, szeretetteljes s a közösségért sáfárkodó munkát 
ajánlotta végre mindenkinek szíves figyelmébe, Isten áldását kívánja mun
kánkra, egyesületünkre, minden kartársunkra! —  l-
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Egyesületünk elnöksége a közelmúltban felhívást intézett a tagokhoz, 
hogj szavazzanak igennel, vagy nemmel arra a kérdésre, hogy a fenti 
nevezet alatt kívánatosnak tartanák-e a gyógyp. tanárságnak egy egyesük 
etre való tömörülését. A kiküldött i 44 drb. szavazó-lapból visszaérkezett 

V -  Ebből nem-mel felelt 68. így tehát a fenti elnevezés alatti címváltozás
ról nem lehet szó ezek után . A Siketnémák és Vakok Tanárainak Orszá
gos Egyesülete vezetősége továbbra is keresi azokat a módokat, amelyek 
összes kartársaink egyesítését egyesületünk keretében, lehetővé tegyék. 
A tárgyalások ebben az irányban a másik tanáregyesülettel tovább folynak.

Hozzászólás «Jó volna-e «Emberbaráti-intézetek Tanárainak 
Országos Egyesülete?» címen a Siketnémák és Vakok Okta- 
tás ügye 1936. 9. 10. számában megjelent felszólításhoz.

Völlter «József.

A testvéri szeretet, a közérdek mérlegelése és talán nem is utolsó 
sorban közös mindnyájunk magánérdekének a felismerése az elmúlt év 
ioiyaman arra ;sarkalta oktatásügyünknek egyik jelentős vezető férfiét, hogy 
egyesületünkhöz forduljon és sokaknak nevében azt az indítványt tegye, 
foglalkoznánk a gyógypedagógiai tanárok egységes egyesülete létrehozásának 
a gondolatává1, ill. teremtsük meg a lehetőséget arra, hogy a Siketnémák 
es Vakok: lanaramak Országos Egyesülete egy szervvé, egy egyesületté 
forrjon össze a Gyógypedagógiai Tanárok Egyesületével. Az abban az idő
ben megindult tárgyalások, puhatolódzások és egyesületünk tagjainak a 
kérdést kedvezően megítélő áliástfogialása következtében az a közfelfogás 
alakult ki, hogy semminemű akadálya nem volna az olvan formában való 
egyesülésnek hogy a gyógypedagógia más terén, vagy bármely más ágaza
tában mukodo kartarsak belépjenek a mi kétségtelenül nagy múlttal bíró 
régebbi egyesületünkbe, akár egyenként, akár pedig testületileg. Kijelen
tettük annak idején azt a készségünket is, hogy az egyesületünkbe való be- 
iepes eseten a legmesszebbmenőleg kifejezést kívánunk adni a testvéri 
összefogásnak az egyesület címében is. Ez a kijelentés azonban az én véle
ményem és azt tartom, mindnyájunknak hite szerint semmi esetre sem 
jelenthette azt, hogy hajlandók volnának az eleink által életrehívott a 
tennallasa óta erkölcsi és anyagi javainkért tiszta fegyverzettel, kitartással 
küzdő es mindmáig eredményeket is érlelt, szívünkhöz nőtt egyesületünk- 
nek mindenkor a lényeget kihangsúlyozó címéről is lemondani. Ha nem 
tettmi meg ezt, akkor, amikor nagy és egyetemes akarással, megértéssel 
beleptek az egyesületbe a vakok oktatása terén működő kartársak és ha 
találtunk modot ennek a címben való kifejezésére, akkor bizonnyal megvan

1 S S  IT »  -n  hl0gJ-?Z immf  a. gyógypedagógia más''ágazatában 
nukodokkel kibővült egyesület címében is viselje ezt a tényt.

Valaki kartársaink közül felvetette lapunkban azt az eszmét, nem 
baratkoznank-e meg ezzel a kifejezéssel: «Emberbaráti-intézetek Tanárai-
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iiak Országos Egyesülete? Lapunk szekresz tősége, ül. az egyesület elnök
sége ennek kapcsán hozzászólásra is buzdította a kartarsakat Úgy latoin 
azonban, hogy nem tudta az időt türelemmel bevárni es ettől függetlenül 
minden egyesületi tagunkhoz szavazólapot küldött, nyilatkozna meg egyszerű 
szavazással a javasolt közös cím kérdésében. Megvallom őszintén, elsietett
nek, sőt fonáknak tartom az igyekezetét és szentül meg vagyok győződve 
hogy a kérdésnek szavazólapokkal való eldöntése semmiképpen sem lelet 
meg a közérdeknek és azért nem is fogja előbbrevmm a helyes es meg
nyugtató elintézést. Nem tudom, mi volt az eredménye a szavazásnak. A 
kérdést feltétlenül a nagy nyilvánosság előtt kell letárgyalni es azért köz
gyűlés elé való. A magam részéről azonban már most is szinte fájdalmas 
rezignációval óvást emelek az ellen, hogy egyesületünket bárki is gyökeré
ben, címében akarja megtámadni és akár a legjobb szándékkal is, e 
minden esetre eltörölni. Lehet, hogy rossz úton járok. Lehet hogy tel 
fogásom avult. Lehet, hogy nem tudok lépést tartani a síelőkkel es ki
fulladok, amikor az előttem járók nyomába igyekszem. Egyet azonban mm 
deneseln' meg tudok állapítani és erre az élet tanítja meg a nepeket is, az 
egvént is. Én szívem egész hevével ragaszkodom a tiszteletremelto múlthoz,. 
Ragaszkodom nemzeti vonatkozásban őseink megszentelt hagyomanyaiüoz, 
ragaszkodom a siketnéma oktatásügy megteremtésének, fejlodesenek, ma
gyar művelőinek áldott emléke jegyében a múlthoz. Hiszem es vallom, hogy 
a múltból táplálkozik, onnan szívja erejét a jelen és hogy a jelen eieje. 
záloga a jövőnek. De a jelen is csak úgy érlelheti a jovot, ha a múltban 
gyökeredzik. Jaj annak a nemzetnek, amely megfeledkezik m últjára, 
amely eltemet maga mögött mindent. Mert saját sírját'ássa meg ezzel. 
És jaj nekünk, ha eltöröljük ami volt, ha a múlt tanulságaival szembe 
helyezkedünk, vagy tudomást sem veszünk róluk. ...

A Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete, barmit mondjon 
is az elfogultság, vagy a hálátlanság, mindig az első sorokban küzdött; 
vezetői, irányítói kemény elszántsággal, férfias meggyőződéssel állották a 
küzdelmet, soha fel nem adták, el nem pártoltak célkitűzéseiktől is mm ig 
égész emberként szolgálták ideáljaikat. Kaptunk sebeket, osztottunk se
beket. Válságok is megingatták a sorokat, de a nekifeszüies ereje legyőzte a 
megpróbáltatást. Amit eszményeink megvalósításában, erkölcsi, anyagi érte 
keink kitermelésében, intézmények létesítésének, terén, az oktatásügy fej
lesztésében, a tanári nemzedék nevelésében,,; ¡a szakpedagogia, megala
pozásában, írónemzedék nevelésének, megbecsülésünk kérdésében étert, 
az mindenesetre büszke önérzetre jogosítja az egyesületet, de viszont arra 
is kötelezi minden tagját, hogy a műit hagyományai, a cím mellett kitart
son. Ma amikor minden nemzet és minden alakulat eiesettsegeben es a 
vigasztalódás reménységével menekül a múlt vigasztaló hagyományaihoz, 
nem lehetünk olyan könnyelműek, hogy erkölcsi értékben való draga
örökségünket eltébozoljuk. ,

¡szívesen osztozunk -ezen az örökségen, mert hiszen az annal ertekes-ebh 
és nagyobb, mennél többen jelentkeznek örökösök. Szívesen fogadjuk 
egyesületünk terebélyes, időtálló fájának lombos koronája alá mindazokat, 
akik iászándékkal, testvéri érzéssel közelednek, jönnek hozzánk Hiszem, 
és vetem együtt sokan vallják, hogy semmi sértődés, semmi bantodas,
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semmi lekicsinylés nem lehet abban, ha a Siketnémák és Vakok Tanárai 
Orsz. Egyesületének címében helyet kap egy harmadik, vagy negyedik jelző 
ís; .íj!..tudom képzelni a megegyezést abban, hogy meglévő címünk ki
bővüljön es esetleg a következőképpen hangozzák: «Siketnémák, Vakok és 
Egyéb Gyógypedagógiai Intézmények Tanárainak Országos Egyesülete»- 
Megértést keresek, méltánylást várok. A Siketnémák és Vakok Tanárai 
címéből nem engedhetünk. Hiszen a jövő fejlődésének útja is a hármas 
tagozódás felé mutat. A javasolt harmadik címszónak beállításához, vagy a 
szavakhoz nem ragaszkodom. Aki ennél többet, jobbat tud javasolni, kész- 
seggei elfogadom. Nekem az egyesülés kérdésében a cím megállapításában ez 
a véleményéin és ennek illő tisztelettel kifejezést kívánok adni. Tudom 
hogy sokan vannak, akik megértik és méltányolják állásfoglalásomat, tudom 
es erzem, hogy még többen vannak, akik vallják, hogy ebben a kérdésben 
nem vezet önös szándék és gáncsoskodni-akarás. Tudom, hogy sokan van
nak akik meggyőződéssel hiszik, hogy az egyesülés kívánatos ügyét min
denkor jó szívvel szolgáltam.

Az emberbaráti intézmények címet azonban már azért sem fogadhatom 
el, mert ez —- mi régebbi kartársak nagyon jól tudjuk, —  sokkal nagyobb 
közösseget foglalt magában és azt is tudjuk, hogy a cím később átcsúszott a 
szeretemazak, a javító intézetek és egyéb hasonló intézmények meglelő- 
lesere.

Ezekben kívántam véleményemnek az egyesület címkérdésében kifeje
zést adni. J

SSács liászlő, 
l í u r á c z k j  J ó z s e f ,
H o r v á t h  IL ajes.

II.
Jó volna-e: «Emberbaráti-intézetek Tanárainak Orsz. Egyesülete^» 

Minden olyan intézmény, vagy intézet jogosan tarthatja magáénak az 
«emberbarát!» díszes és nemes érzéseket sugárzó és kifelékiáltó megneve
zést amely az emberek ápolásával, oktatásával, védelmével, vagy akár 
segelvezesevcl foglalkozik, is. És nehéz volna eldönteni, hogy elsősorban 
az «Életmentők Egyesületét», —  a «Gyermekmenhelvt», az «Aggápoldát» 
vagy m «Csecsemő védőt», illeti-e meg e tiszteletet parancsoló cím, mert 
bizonyara vannak, akik a «Fegyintézetet» épp oly fontos emberbaráti inté
zetnek tekintik, mmt pl a «Vöröskereszt Egyesület», mert hisz ez az 
intézet az elvetemült lelkektől mentesíti az emberiséget és javítja amazokat. 
Arra azonban nagyon kevesen fognak gondolni, hogy e cím alatt húzódnak 
meg pl. a «Siketnemák, Vakok és Szellemi fogyatékosok Tanárai» —  rövi
debben az «Érzékszervi és Értelmi fogyatékosok Tanárai» is. —  Olyan 
elnevezést kell tehát keresnünk és találnunk, ami csupán és egyedül ránk 
vonatkozik,, nem külső hangzatosság szerintit, hanem egyszerűt, ami még 
a pedagógiának nagy csoportjában, de a humánus intézmények keretében

c«akis bennünketérthetÖen' teljeS határozottsággal jelöl meg bennünket és

iSkelnémák és Vakok Oktatásügye 1937. 1— 2. sz.
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A GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁROK _ TEM ETKEZÉSI SEGe LY- 
EGYESÜLETE f. évi február hó 20-án a siketnémák budapesti uiteze e 
ben választmányi ülést tartott, amelyen Schcinnen Péter elnökölt.^

Góls Olló titkár jelentésében a legutóbbi két halálesetről szam ot ■ • 
Éltes Mátyás, a budapesti kisegítő-iskola nemrég  ̂ nyugalomba vonu t 
igazgatójának özvegye 7 4o P. temetkezési segélyben részesült. Fedor Lajos, 
a§ siketnémák váci intézetének tragikus körülmények kozott elhunyt lanara- 
nalc özvegyét pedig 73o P. segélyben részesítette Segelyegy^uletunk

Azután Berinza István pénztáros terjesztette elő az i 936 évi zaio 
számadását, amelynek főbb adatai ezek: Bevétel: 4800.92 P. Kiadas. 
20.0  23 P. Egyenleg: 1876.69 P. A pénztár jelenlegi készpenzallomanya. 
2708.20 P. Tehát Segélyegyesületünknek sikerült eddig jelentékeny tarta
lékot gyűjteni. Egyébként pedig eddig 11 temetkezési segélyt folyósított

79° C\ l g ü T a evMasztmány egyik tagtársunkat kénytelen volt az egyesület 
tagjai sorából törölni, mert az alapszabályokban előirt fizetési kötelezett
ségének nem tett eleget.

In tézetein k  éleiéből.
L á z á r  P á l.
I r t a s  IH.

35 évi szolgálat után, saját kérésére vonult nyugalomba Lázár Pál 
kartársunk i 936 november i-én. Előtte, kisebb-nagyobb megszakításokkal 
majdnem egy évig betegszabadságon volt, mert idegrendszerei M oralte az 
a terhes munka, melynek mindnyájan részesei vagyunk. 3 2 évig tani
a' siketnémák budapesti áll. intézetében. , ,

Mintaképe volt a pontos tanárnak. Csendes nyugodt természeténél 
talán a szerénysége volt a nagyobb. Soha sem beszelt magarol, tudását 
sem fitogtatta, pedig nagy olvasottságáról tett tanulságot ha valamihez 
hozzá szólt. Mondanivalóját tömören, szószapontas nélkül, világosán es 
tárgyilagosan adta elő. Nem ismerte a szóvirágokat, sem a közhelyeket.

Ez nyilvánult meg tanításában is. Párhuzamos osztályt vezettem ve , 
így közelről ismertem szép, komoly munkáját. Nagyszerűen. tudta k*va
tani a tanítási anyagot s annak felépítéseben remekelt Peldatadoan tudta 
megfogni nevelés-tanításunk beszédtanítási oldalának alaktani részét, E teien 
oly szemléleti és eszméltető tudott lenni, hogy ezen érteket különös érdemi: 
említette többször igazgatónk és kiemelte a szakfelügyelet is lanuvanjai 
mindig tiszta képet nyertek a tanulandó anyagról. A tanítás heveken meg 
nyugodtsága is feloldódott s nemes izgalomba hozta, ami magaval ragadta 
tanítványait, kikhez komoly szeretet fűzte s azok is mindig vonzódtak 
hozzá. Tantervűnk szellemét határozottan látta s azt minden vonatkozásban 
biztos kézzel és tiszta meglátással érvényesítette.
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A tekintély tisztelet és a kartársi szeretet egyik fő jellemvonása volt. 
Szerette a tréfát, de mértéktartó volt, mint mindenben. Amilyen szerényen 
élt köztünk, olyan csendben vonult vissza közülünk. Háziünnepléssel akar
tunk tőle búcsút venni, de szerénysége ettől is visszariadt és idegrendszere 
kimerültségére hivatkozva, hárította azt el magától. Az intézettől egy szép 
levélben, kartársaitól egy meleg kézszorítással búcsúzott el. A jó Isten 
adjon neki sok-sok örömmel teli hosszú' pihenést!

Sícrlréss B e r ta la n .
ír t a , : II.

1 ereg az idő liomokoraja s könyörtelenül méri le a végtelen idő 
számunkra véges óráit, napjait, éveit. Ma még fiatal, életerős, munkabíró 
férfiak vagyunk, holnap már fáradt, pihenésre vágyó öregek. így  szaladt 
el az idő Derbész Bertalan kartársunk felett is, ki a megszabott idő 
lefutását sem várta meg, hanem 87 évi szolgálat után saját kérésére vonult 
nyugalomba 1986. december i-én, hogy kifáradt szívére pihenést keressen. 
Bár kedélye friss, fiatalos, de a munkabírása megrokkant. Érezte, hogy 
ne tovább s_ megálljt parancsolt önmagának. Többször volt betegszabadsá
gon, még vidékre is leköltözött, hogy szabad levegőn való gazdálkodással 
hozza helyre leromlott szervezetét. Visszatért ugyan hozzánk, de belátta, 
hogy nem bírja a munka irániját s pihenésre kell térnie. Sokszor mondta: 
i iúk, csak nőd és második emelet ne volna! Igen, a legyengült szíve nem 
bírja a fárasztó munkát és félre kellett állania.

3 i évig tanított a siketnémák budapesti áll. intézetében. Élénk 
kedélyű, vídámszívű ember volt. Ö adott hangulatod a tíz perces szünetek
nek. Tele volt jó hírekkel, vérmes reményekkel; nem esett kétségbe, ha 
nem teljesültek, optimizmusa mindig talált rá mentséget. Intézetünkben 
két irányban munkálkodott. Mint tanár, végezte lelkiismeretes pontos
sággal és ügyszeretettel a nevelés-tanítását; mint köztartásvezető éveken áf 
szakértelemmel és nagy gonddal látta el internátusunkban a köztartás igen 
fontos munkáját. A nevelés-tanítás során növendékei érdekei-, a köztartás- 
vezetőg munkájában pedig az intézet érdekei állandóan szem előtt lebegtek. 
Áz intézetből kikerült növendékei érdekében semmi fáradtságot nem ismert, 
hogy elhelyezhesse őket. Meg is hálálták ezt növendékei, mert sokan keresték 
fel őt személyesen is, levélben is.

Kedves és meleg emlékezettel vagyunk iránta, mert mint kartárs és 
barát, derűs, hangulatos egyéniségével közszeretetben állt és élt közöttünk,' 
Az ünnepélyes búcsúztatás elől azonban ő is kitért, mert az ezzel járó 
izgalmakat ő sem bírja, s különben sem akar búcsúzni, továbbra is 
hozzánk akar tartozni. Kívánjuk neki, hogy nyugalmi idejét igen-igen soká 
élvezhesse a rákosszentmihályi szép és kedves Tuskulanumában.

^«IDEIGLENES BEOSZTÁS. Fizáry Mária oki. gyógypedagógiai ta
nárnőt Csömör Anna nevelő-tanarnő betegségének időtartamára a mi
niszter úr a siketnémák budapesti intézetéhez rendelte».
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FOGALM AZÁSI VERSENY. Érdekes fogalmazási verseny volt a 
váci siketnéma intézet növendékei között. A hét három első napján egy 
derűs tárgyú színes kép volt felakasztva mindenki által hozzáférhető 
helyen. A kép mellé írott tájékoztatóban, a növendékek figyelmét iel
hívtuk, hogy a képet jól, alaposan nézzék meg, mert erről kérdések 
segélyével fogalmazást fognak írni. Csütörtökön már nem volt ott a kép, 
helyette kérdések voltak, és ezekre kellett felelni. A megfigyelést, a be
számolást kiváltó kérdések érdekes pedagógiai tapasztalatokra vezettek,
A növendékeknek igen tetszett ez a fogalmazási mód és igen élénk vita es. 
eszmecser-e volt köztük az adandó feleleteikről. Mert a kérdések igen 
ravaszak voltak. Például olyan kérdés is volt: «Milyen madár ül a fan A 
Holott a képen nem is volt madár. Az egyik vitatta, hogy van madár raj ta, 
azt meg is mondta, hogy milyen madár van ott, persze annál derűsebb 
volt, amikor a fogalmazások beadása után újra megláthatták a képet és. 
derűsen-bosszúsan" konstatálták a tévedéseket, a helytelen meglátásokat.

Nagyon ajánljuk kartársaink figyelmébe a fogalmazásra való ősz- 
tömésnek ezt a kedves módját. ^ ' '■

A S3KETNÉMÁK VÁCI KIR. ORSZ. INTÉZETÉNEK 9 1 5. SZ. 
SIMON ANTAL CSERKÉSZCSAPATA farsang keddjén jól sikerült tábo
rozási beszámolót tartott az elmúlt isk. év végén Nógrádverocén, a Migazzt 
kastélynál történt táborozásáról. Zsembai Ferenc, tanár,  ̂cs. parancsnok 
ismertette a táborozási idő történetét, majd a cserkészfiúk mutattak be 
különféle cserkésztréfákat, végül pedig a táborozásról felvett fényképek 
és karikatúrák vetítése elevenítette meg a táborban resztvettek, de a tobni 
növendékek előtt is a tábor életét. Kacagás és hálás taps jutalmazta famas 
Lajos tanár munkáját, aki, a karikatúrákat rajzolta s egy-egy pompás 
ötlettel mutatott rá mindegyik cserkészfiú jellegzetes tábori tulajdonságára.

VÁCI HÍRLAP 1937. február 28. «Madárvédelem a váci begyek
ben» c. közleményben elismerő szavak olvashatók a váci siketnémaintézetben 
folyó madárvédelmi m unkáról. . .  «Nézzük csak meg a siketnémák cinkéit, 
(bár az idén leapadt a számuk) és vegyenek példát a többi intézetek es 
szőlőlakók».

VÁC. A Duce titkári hivatala szíves hangon köszönetét mondott a 
kir. orsz. siketnéma-intézet tanári testületének és növendékeinek a milánói 
beszéd alkalmából küldött üdvözlésért.

ÜJ NEVELŐTANÁR. A siketnémák váci kir. orsz. intézeténél nevelő
tanári beosztást kapott december közepétől Várady Szilvia oki. gyógyp, 
tanár. Ugyanakkor Király Endre is beosztást nyert ide, ez utóbbi azonban
_miután az igazságügyminiszter családfővé az aszódi javító intézethez
kinevezte —  váci beosztását nem fogadta el.

SZEGED. Bár szomorúan kellett tapasztalnunk az idén is a közönség 
csökkenő áldozatkészségét, ami természetesen a mai nehéz körülményekben 
leli magyarázatát —  a szegedi siketn. intézet növendékeit a karácsony 
alkalmából mégis sikerült, főként szükséges ruhafélékkel es edess egek kel, 
mega j ándékozni.
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7 ünnepély költségeit Török Sándor igazgató teremtette elő, a siker 
eretekében azonban igen nagy munkásságot fejtettek ki Kóváts Zoltán és 
Uyovay D. József kartársak is.

Á karácsonyfa-ünnepélyük kedves, meghitt ünnepély keretében történt 
az idén is. A felsőbb osztályos növendékek Zengő Péter kartárs: «Mikor 
az angyalka ¡sír» c. pásztor játékát adták elő, amelynek betanítása és igen# 
szépen sikerült előadása szintén az ő buzgó fáradozását dicséri. Szépen 
rendezett élőkép, szavalatok, valamint köszöntő beszédek után az ajándékok 
szétosztására került a sor.

DEBRLCEIV I. A siketnemák debreceni intézete nagyon bensőséges, 
meghitt karácsonyfaünnepélyt rendezett december 19-én délután 5 órakor 
az intézet tornatermében.

Az ünnepélyen Uray Sándor ref. lelkész, kormányfőtanácsos mondott 
gyönyörű beszédet a karácsony fényéről: a szeretetrőí és a szeretet gya
korlásáról. Ezután az intézet növendékei élőképeket mutattak be, pár
beszédeket és színdarabokat adtak igen hatásosan elő. Az élőképek bemuta
tása alatt a debreceni «Piac-utcai» református egyház Leányköre ének
kara adott etá énekszámokat Koppányi Juliska ref. tanítónő vezetésével.
. A helybeli sajtó különben igen szép cikkekben méltatta az ünnepélv 
jelentőségét és sikerét.

Az ünnepély sikeres megrendezése Szemeshegyi Klára és Tamás István 
tanárok sok fáradságot és hozzáértést igénylő munkájuknak volt köszönhető.

II. A debreceni tankerület kir. főigazgatója az intézetben a köztartás 
vezetésével Horényi János tanárt bízta meg.

Ili. A «Sik«;némákat Gvámo’íió Egyesület debreceni Igazgató-tanácsa* 
január 26-án értekezletet tartott az intézet tanári szobájában. Az értekez- 
™  a Budapesten tartózkodó Báró Vay László, főispán helyett —  
uray Sándor ref. lelkész., m. kir. kormányfőtanácsos elnökölt. A gyűlésre 
az igazgató tanácsi tagok igen szép számmal jöttek el s az értekezlet'tárgy- 
sorozatát igen élénk érdeklődéssel kísérték.

Az igazgatótanács jegyzőjévé Szabó Gyula tanártársunkat válasz
tották meg.

A gyűlés befejezése után az igazgatótanács tagjai az intézet helyi
ségeit tekintették meg. A látottak felett a legteljesebb elismerésüket fejez- 
lék ki Tóth Árpád igazgatónak.

IV. «Gáspár János tanártársunk február 16-án a «Szülők Iskolája», 
előadássorozatában «A nyomorék gyermek.» címen előadást tartott.

«MEGHATÓ KARÁCSONYFA-ÜNNEP A SIKETNÉMA-INTÉZETBEN», című 
közleményből: _ Csütörtökön este 6 órai kezdettel tartotta meg a kaposvári siketnéma 
mtezet ifjúsági  ̂önképzőköre faj szépen megrendezett karácsonyfaünnepélyét. Az intézet 
tornatermet zsúfolásig megtöltötte a közönség.

Hárnorj Aladár, az intézet agilis igazgatója, szép szavakkal üdvözölte a vármegye 
közszeretetben álló főispánját, feleségét és kedves vendégeiket és a többi előkelőséget, 
valamint a nagyközönséget.

V  megkapóan szép igazgatói bevezető után prológot mondott Dominkó Ferenc VII. 
-o, t. Karácsony éjszakája a bababoltban c. kis jelenetet ügyesen adták elő a növendékek. 
Blummer Erzsébet megkapóan szavalt karácsonyi verset. Ezután karácsonyi élőképei 
mutattak be a növendékek, akik a szívet-lelket gyönyörködtető szép képben tapsra ragad
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ták a közönséget. Karácsony estéj,s az intézetben című jelenetben a növendékek az 
intézeti élet .egyik megkapó részletét mutatták be. Karácsonyfagyujtás és aj andekkiosztae 
fejezte be az élvezetes szép műsort.

A műsorszámok keretében előadott szavalatok, bemutatott táncok és jelenetek mind- 
mind szépek és meghatóak voltak. A közönség jólesően tapasztalta, hogy Hámory Aladar 
igazgató és a bölcs vezetése alatt álló kitűnő tanári kar fáradtságot nem ismerve, mindent 
elkövet, hogy az intézet növendékeit olyan szellemi nívóra emelje és testi ügyességre 
nevelje, hogy elfeledjék testi fogyatkozásaikat és ezért a törekvésükért, s|őt a felmutatott 
eredményért teljes elismerés illeti őket.

A szereplőket Hámory Aladárné, Schrőder Gizella, Pesky Mária, Farkas Marui 
tanárok és Bojtay Béla nevelő-tanár tanították he nagy hozzáértéssel. A bemutatott szép 
táncokat Hámory igazgató bájos leánya, Sarolta tanította be nagy rutinnal, amiért minden 
dicséretet megérdemel.

A szépen feldíszített karácsonyfa gyertyagyújtása után minden növendék szeretet- 
csomagot kapott, amit nagy örömmel fogadtak, 
fjj-Somogy, 1986. december 19.

«HORVÁTH SÁMUELT, a siketnémák budapesti intézetének altisztjét a miniszter 
úr é aj át kérésére nyugdíjba helyezte. Ez alkalomból február n -é n  az intézet házi 
ünnepség keretében 'búcsúzott el Horváth Sámueltől. Az ünnepségen Istenes Karoly 
igazgató, az egész tanári testület, a növendékek, Horváth Sámuel hozzátartozóival együtt 
és az intézet személyzete is resztvettek. — htjkenes Károly igazgató ismertette Horváth 
Sámuel nyugdíjazott intézeti altisztnek, aki 2 5 évig teljesített szolgálatot az intézetben -  
példáiadó, lelkiismeretes munkáját. — 2 5 évig tartó szolgálati ideje alatt, — mondotta 
'istenes Károly — feladatát maradék nélkül végezte el, teendőinek teljesítésekor pedig 
egyedül az intézet érdekeit szolgálta. Jelentései mindenkor reálisak és megbízhatók vol- 
tak. A növendékekkel s azok szüleivel szemben viselkedése mintaadó volt. Felettesei és 
felsőbb hatóságai esetenként figyelmesek lettek fegyelmezett és megkapó t.ekintélytiszte- 
lelére. — Ezen jellembeli érdemek mellett a növendékekre nevelőleg hatott vallás- 
erkölcsi szempontból is. Nemzeti szempontból nézve a világháborút kővető időkben szinte 
ritkaság számba menő hazafias gondolkozást tanúsított, rnprt a forradalmak alatti maga
tartása igazi magyar volt. Befejezésül Istenes Károly átadta a búcsúírás formáját- és 
egy emléklapot is, melyen a tanártestület aláírásával maradandó emléket adott Horváth 
Sámuelnek. Végül Kvaka János VIII. osztályú tanuló a növendékek nevében búcsúzott el

__ ,\ kedves ünnepség végeztével Horváth Sámuel meghatott szavakkal köszönte
meg az ünnepeitetést és könnyezve búcsúzott el az intézettől».
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MUSSOLINI ÜDVÖZLÉSE. A Siketnémák és Vakok Tanárainak Or
szágos Egyesülete abból az alkalomból, hogy Olaszország nagynevű vezére, 
Mussolini a milánói dómtéren az egész világ előtt oly bátran és félre nem 
érthetően tört lándzsát a magyar igazság mellett, a budapesti olasz kir. 
követség útján levélben üdvözölte a Dúcét. Erre az üdvözlő levélre január 
15-én a következő válasz érkezett:

Olasz kir. követség, Budapest. 616. A. i. It. Siketnémák és Vakok 
Tanárai Orsz. Egyesülete, Vác.

öexcellentiája, a kormányfő, alá igaz nagyrabecsüléssel fogadta az 
Önök nemes üdvözlését, engem bízott meg azzal a feladattal, hogy az 
igen tisztelt Egyesületnek kifejezzem az ő őszinte köszönetét. Amikor a 
Duee érzelmeinek tolmácsoló ja vagyok, kérem, fogadják az én megkülön
böztetett tiszteletemet is. Vinci, megh. miniszter.

IISZ ÍE L G É S AZ ÜGYOSZTÁLYBAN. A budapesti gyógypedagógiai 
intézetek igazgatói (Tóth Zoltán dr., Istenes Károly, Vollmann János, 
Baranyay Géza dr., Vándory Gusztáv, Kanizsai Dezső, Faragó Géza, vala
mint a tanáregyesület elnöke Szenlgyörgyi Gusztáv) i g 36. december 18- 
an tisztelegtek az ügyosztály főnökénél Damjanovich Lajos dr. miniszter- 
tanácsos úrnál, akinek a gyógypedagógiai oktatásügyet szíves jóindulatába 
ajánlották. Az ügyosztály főnöke szívesen fogadta az üdvözlést s Tóth 
Zoltán dr. szavaira válaszolva további jóakarót helyezett kilátásba. Az ügy
osztály főnökének helyettese Gróf Künn István min. tanácsos is szíves 
szavakkal fogadta a nála tisztelgő küldöttséget.

MEGSZŰNJ' A SZAKTANÁCS. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr 3176/1937. Eln. sz. rendeletével a Gyógypedagógiai Intézetek Orszá
gos Szaktanácsának működését. í. évi január végével megszüntette és fel
hatalmazta az Elnökséget, hogy a szaktanács tagjainak ebbeli minőségük
ben kifejtett eredményes munkásságukért köszönetét nyilvánítsa. A szak
tanács elnöke Szily Kálmán dr. titkos tanácsos, államtitkár amikor e ren
delkezésnek eleget tett, az elismerő köszönetnyilvánításhoz a maga köszönetét 
is kifejezésre juttatta.

TISZTELGÉS A TISZÁNTÚLI ÚJ REF. PÜSPÖKNÉL. A siketné
mák debreceni intézetének tanári testületé Tóth Árpád, igazgató vezetésével 
febr.. 10-én d. 0. 11 órakor tisztelgett a tiszántúli ref. egyházkerület újonnan 
választott püspökénél, Makláry Károlynál püspökké választása alkalmából.

I olh Árpád üdvözlő beszédjére Makláry Károly püspök többek között 
a következőket mondotta:. «Ha valaki méltányolni tudja azt a nehéz, 
fáradságos munkát, amelyet a gyógypedagógusok végeznek a fogyatékos; 
gyermekek nevelése, oktatása területén, úgy elsősorban én vagyok az, aki 
azt. teljes mértékben értékelem. Biztosíthatom éppen ezért az itt megjelent, 
küldöttséget, hogy a tiszántúli ref. egyházkerület püspökeinek hagyomá
nyaihoz méltóan, mindenkor a legjobb jóindulattal és megértéssel támo
gatom ezt az oktatásügyet».
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HETVEN ÉVES A NÉPTANÍTÓK LAPJA. A kitünően szerkesztett 
Néptanítók Lapja, amelynek most az országosan elismert elméleti és gya
korlati szakférfiú, a kitűnő tanügyi író Drózdy Gyula a felelős főszerkesztője, 
most ünnepelte áldásos tevékenységének 70. évfordulóját. A köze.et, s a magj ai 
tanügyi élet minden jelentős tényezője elismerő szavakkal köszöntötte a 
magas színvonalú, fontos tényezővé lett folyóiratot, lapunk szintén benső
séges örömmel, tisztelettel emlékezik meg a jelentős dátumról és őszinte 
együttérzéssel köszönti a Néptanítók Lapját, minden munkatársát.

A KÜLFÖLD ÉRDEKLŐDÉSE A BÁRCZ1-FÉLE ELJÁRÁS IR Á N I. 
A külföldön egyre széles körökben nyilvánul meg az érdeklődés a Bárczi 
Gusztáv dr.- féle hallás ébnesztési, hallás-nevelési eljárás iránt. Amint 
halljuk, f. évi március havában Jugoszláviából és Németországból, áprilisban 
Svájcból és Csehszlovákiából jönnek szakemberek Budapestre a Báiczi- 
féle eljárás tanulmányozására.

PEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM VÁCON. Pestvármegye kir. tan- 
felügyelőjének, vitéz Barnabás István dr. tanügyi tanácsosnak a vármegye 
területén az 1 g 3 6/37. tanévben a tanítóság és óvónők részére rendezett 
na napot kitevő pedagógiai szeminárium második napjának munkarend
jéből, a második nap —  március 6. —  programmjából vettük a következő 
sorokat: Délután 16 órakor a szeminárium folytatása a siketnémák váci 
kir. orsz. intézetében. 1. Szentgyörgyi Gusztáv intézeti igazgató: Az intézet 
története és bemutatása. 2. A siketnémák hangos beszédre való tanítása. 
i 5 perces gyakorlati tanítások fokozatos bemutatásával. Tanítanak: Wo/r 
kóber János (előkészítő osztály), Bíró Sándor (I. osztály), Györffy Pál 
(III. osztály) és .Szén József (VIII. osztály) gyógypedagógiai tanárok

A BUDAPESTI KIR. ORVOSEGYESÜLET OTOLÓGIAI SZAK
OSZTÁLYÁN AK ÜLÉSE. A nevezett szakosztály í. évi december hó 16-án 
tartott ülésen vitaelőadás keretében foglalkozott dr. Bárczi hallásébreszt- 
gető módszerével, közelebbről pedig azzal, hogy ez a kérdés orvostudományi 
szempontból miként volna elbírálandó?!

Á. vita alapjául szolgáló előadást dr. Ranschburcj professzor tartotta 
meg a következő címmel: Az agykérgi siketnémaság és a siketnémák 
hallésfejlemtéséneh kérdése. —  A "figyelmet mindvégig igen lekötő elő
adása tele volt súlyosabbnál-súíyosabb és saját maga végezte vizsgálati 
adatokkal s a vonatkozó irodalom támogató adatainak tömegével. Mind
ezekkel azt igazolta, hogy a dr. Bárczi-iéle kitermelés szerint bizonyos 
esetekben joggal beszélhetünk agykérgi siketnémaságról.

Az előadást követő vitában dr. Sarbó professzor, Némái egyetemi m.
tanár és Barkó fülorvos vettek részt.

A vita során úgy az előadó, mint pedig a hozzászólók részéről igen 
kitetszően a következők szögezteítek le:

A gyakorlat (nevelés-tanítás) részére dr. Bárczi-ié\e módszer már 
eddig is kiváló eredményeket biztosított. Ezek az eredmények messze 
felülmúlják a múltbéli beszédtanítási eredményeket.

Némái azon állításával szemben, hogy a dr. Bárczi-féle módszer 
Urbcmtschiscft-féle módszer, Sarbo is es Ranschburg is felre erthetetlenüi 
kijelentették, hogy a dr. Bárczi-féle módszer egyáltalában nem Urbantsehisch 
módszer. Sok minden egyél) s teljesen eltérő ok miatt már csak azért sern,
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mert amíg Urbantschisch a zenei hallást gyakorolta, addig Bárczi a beszéd
hallást ébresztgeti. Ezek után mi most már azt is leszögezhetjük egyszer 

■ S mindenkorra, hogy a dr. Bárczi-íéle módszer tehát jellegzetesen magyar 
alkotás.

Az agykérgi siketség kérdésében Sarbó még ma is a hallási szigetek 
(maradvány) elmélete mellett áll, míg viszont Ranschburrj, a viszonvála
szában adott további érvei alapján a siketnémaságnak ezt a faját továbbra 
is és változatlanul agykérgi eredetűnek tartja.

H íreit a r a k o k  világából.

VILÁGTALAN MŰVÉSZEK HANGVERSENYEI. Ungár Imre nem
rég érkezett vissza lengyelországi hangversenykör útjáról. Legutóbb Győr 
és Szombathely városokban adott hangversenyt. Múlt év dec. 29-én a 
budapesti Stúdióban zongorázott. Most utazott Hollandiába, ahol több 
hangversenye lesz. Majd Paris közönségének mutatja be művészetét. Január 
3-án Mathes Károlyt hallhatta a rádió közönsége. Január 6-án vitéz dr. 
Kassay Béla «Picur bűnbeesése», című meséjét olvasták fel a Stúdióban. 
Január 11-én Mathes Károly zenekari szerzeményét mutatta be a Zene- 
művészeti Főiskolán a Budapest-i Hangversenyzenekar.

AZ ORSZÁGOS ELNÖKSÉG GYŰLÉSE. Déc. iá . és i 5-én tartotta 
a Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek Országos Elnöksége ren
des évi gyűlését. Megjelentek a belügyi, iparügyi, kereskedelemügyi, vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumok, valamint a Bpest ,szföváros képviselői, 
nemkülönben az Országos Elnökségben tömörült intézmények igazgatói. 
A gyűlést sijyeki Balás Béla ny. főispán vezette, amelyen bemutatták a 
költségvetést és az intézmények eredményeit. Gondosan megvizsgálták és 
megvitatták az intézmények következő évi tevékenységének tervezeteit. Az 
Ifjú Vakok Iskolájának, valamint az ipari továbbképző tanfolyamnak elő
terjesztett tantervi javaslatait is letárgyalták. A Homeros énekkar által 
elnyert Királydíj ünnepélyes átvételére az előkészületek folyamatban vannak. 
A Kormányzó Űr őfőméítósága is megjelenik majd az ünnepségen. József 
Ferenc királyi herceg az egyesületek fővédnöke áll az ünnepség élén. 
A Homeros énekkar zászlószentelésén a zászlóanyai tisztet Anna királyi 
heroegasszony vállalta. Űj és nagy feladatok hárultak az egyesületekre az 
ú. n. kolduskérdés rendezése kapcsán. A hatóságoktól közsegélyezésre 
bocsájtott összeg közel sem elegendő a feladatok teljesítésére. Ezért eddig 
220 részben családos vakot részesít az egyesület a létminimumon felül 
való segítségben. Komoly szándéka az egyesületnek a Solti György világ
talan háztulajdonos kezdeményezésével megindult «Vakok Otthoné »-ra 
gyűjtött alap kiegészítése és növelése. Az újpesti menházegyesület szom
szédos telkét is meg kívánja vásárolni az újpesti egyesület, hogy azon 
világtalan, elaggott házastársak részére otthont építsen. Debrecenben is 
megakarják építeni a nagyobbszámú világtalanok befogadására alkalmas 
intézetet, ahol elsősorban az ipari foglalkozásban hasznavehetetlen vakokat 
könnyebb háztartási- és gazdasági munkákkal foglalkoztatnák, valamint 
ott is létesítenének helyet munkaképtelen vakok számára. Építkezések vannak 
tervbevéve a budapesti foglalkoztató intézetnél is. A nagy udvarban külön 
betegpavillon létesítését tervezik. Szándékában van az egyesületnek, a



42 Vegyes

gondozásuk alá kerülő s másképpen még nem biztosított vakokat a Vakok 
Betegsegélyző Társaskörénél biztosítani s ezzel betegség esetén táppénzt 
nyújtani. Elhalálozás esetén pedig a hátramaradottaknak temetkezési jái li
léket juttatni. Nagy súlyt kívánnak helyezni az arra alkalmas vak iparosok 
önnállósítására és°áz önnálló vak iparosokkal és kereskedőkkel való szoro
sabb együttműködésre.

VAK-KARRIER AMERIKÁBAN. Maiim Károly zongoraművész és 
zeneszerző az amerikai Soutband egyetemének világtalan rendes tanára 
Budapestre jött. Nevezett a vakok budapesti intézetének volt a növendéke, 
ki a budapesti Zeneművészeti Főiskolán tanári oklevelet szerzett. 1918-ban 
Temesváron a városi zeneiskola tanára lett. Négy évig működött ott s a 
tanítás mellett sokat hangversenyezett. Oly nagy _ sikerrel, hogy a román 
királyi udvarhoz is meghívást kapott s az «udvari kamaraművész» címmel 
tüntették ki. 1922-ben több oldalról jövő biztatásnak és bátorításnak 
engedve, elhajózott az Egyesült Államokba, ahol azósa tartózkodik. Világ— 
talan embertől példátlan ez a teljesítmény, mely céltudatos és kitartó küz
delemmé! nemcsak megélhetést tudott a számára idegen országban és 
körülmények között biztosítani, hanem tekintélyes pozíciót is szerzett 
magának. Sorstársai, de mi magyarok is büszkék lehetünk reá. Az egyetemen 
eleinte csak előadóként, de most már mint nyilvános rendes tanár működik. 
Tanít zenetörténelmet, esztétikát, és a mesterosztályokon _ zongorát Az 
első, igen komoly zeneszerzői sikert 1985-ben aratott, amikor a Minne- 
apolis-i szinfónikos zenekar előadásában, egyik munkáját, az egész amerikai 
rádió közvetítette. Ezt a művét január 11-én a Budapesti Hangverseny 
Zenekar mutatta be a Zeneművészeti Főiskolán. Örömmel üdvözöljük 
e helyen is Mathes Károlyt figyelemreméltó sikerei alkalmából, akinek 
az akaraterejét példaképen állíthatjuk sorstársai elé.

A LEIPZIGI VAKOK TESTGYAKORLÁSA. A «Kralt durch Freucfe» 
német hivatalos mozgalom keretében a napi munkarobot ellensúlyozására 
Fritz Bőhrríé később megvakult kiváló sportember szervezte meg 1904-ben 
a vakok rendszeres testgyakorlását. Hetenként egyszer voltak az első test- 
gyakorlási tanfolyamok vak férfiak és nők számára. Könnyű járási gyakor
latokkal kezdték és futó mozgásokkal, majd talajtornával folytatták a 
tanulást. Ma már nehezebb társas gyakorlatokat, egyszerűbb táncokat és 
csalogató játékokat gyakorolnak. A nehezebb gyakorlatokat ritmikus zene- 
kísérettel végzik.

AZ OLASZ VAKOK FOGLALKOZTATÁSA. Firenzében két év óta 
élelmiszer, valamint cement zacskókat készítenek a vakok. Most már 18 
vak dolgozik a papírzacskó-készítésénél napi 6— 9 líra keresettel.

IIAREN HOLLANDIAI városban múlt évben új vakok intézete nyílt 
meg. Ez az ötödik nevelő-intézet Hollandiában a vakok számára. 19® 
és 11 o leány tanul az öt intézetben.

A BOSTON M ELLETTI W ATW RTOW N városában működő világ
hírű Perkins vakok intézete az Észak-Amerikai Egyesült Államok kor
mányától magasabb összegű államsegélyt kapott egy nagyszabású világ- 
térképsorozat pontírással való kinyomtatására. A térképatlaszokat az 
Egyesült Államok valamennyi vakok intézete díjtalanul fogja megkapni.
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KARTÁRSAINK KÖZÉLETI SZEREPLÉSE: F. évi február hó 7-én a szegedi 
Ifjúsági Vöröskereszt Csoportok pompás műsoros előadást rendeztek a városi színházban.

A nagy körültekintéssel és sok fáradtsággal megrendezett és a színházat zsúfolásig, 
megtöltött közönség legnagyobb elismerését és tetszését kiváltott előadás Z e n g ő  P é t e r  

kar társunk érdeme.

AZ V. CSERKÉSZKERÜLET f. évi február hó 7-én tartott közgyűlésén T ö r ö k  

S á n d o r  igazgatót és Z e n g ő  P é t e r  kartársunkat megválasztotta a kerület intéző-bizottságá
nak tagjaivá.

TÖRÖK SÁNDOR IGAZGATÓ és G á b o r  L a jo s  tanár kartársaink az ország 
legnagyobb közművelődési egyesületében a «Délmagyarországi Magyar Közművelődési 
Egyesület» keretében fejtenek ki értékes működést a magyar közművelődés terjesztése és 
fejlesztése érdekében.

GÁBOR LAJOS kartársunknak a balatonmenti Alsóörs fürdőegyesülete titkárának 
tollából több ismertető cikk jelent meg az üdülőhely fejlesztése érdekében, a «Balatoni 
Intéző Bizottság» hivatalos lapjában, a «Balatoni Kurirban».

KOVÁTS ZOLTÁN kartársunk nagy buzgalommal és szakértelemmel készíti szem
léltető dobozait, amelyek különösen a polgári iskoláknál részesültek nagy elismerésben, 
amit számos megrendelés is igazol.

A  mi intézeteink részéről is nagyobb méltánylást érdemelne az eddiginél, amit 
nagyobbmérvű megrendelésekkel lehetne kifejezésre juttatni. Az is egymás megbecsüléséi? 
jelenti, ha valamelyik kar társunk nagyszerű teljesítményéről nemcsak egyszerűen tudo
mást szerzünk, hanem támogatjuk is.

Amikor más iskolák az említett szemléltető dobozok használhatóságáról a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkoznak, úgy vélem, hogy a mi intézetünknek is be kellene azokat 
szerezni. G. L.

ZSEMBAI FERENC-et a Magyar Cserkész Szövetség közgyűlése orsz. intéző bizottsági 
taggá választotta meg. A  nevezettnek ez újabb elismerés cserkész munkájáért. Közel 10 
év óta tagja a X. cserkészkerület intéző bizottságának. Fegyelmi, tanácsi és tiszti pró- 
bázíató bizottsági tag. Legutóbb az orsz. intéző-bizottság magyar-lengyel bizottságának 
lett a tagja. —  Január 10-én a felsőgödi cserkészcsapat felkérésére mint cs. szövetségi 
kiküldött az ottani szülői értekezleten cserkészpedagógiai előadást tartott: «A cserkészet 
s a szülői ház» címen.

Kapisztrán-Nyomda Vác, Felelős üzemvezető: Farkass Károly.





B á r ó  W la s s ic s  Ctyula f

Március hó 30-án nagy veszteség érte a nemzetet. Olyan 
férfiú szállott sírba, Wlassics Gyula, mindenkinek nagy fáj
dalmára, aki mióta a magyar közélet terére lépett, azóta 
olyan pozíciót töltött be, amely jelentős volt az ország életé
ben. Kultuszminiszter volt kilenc éven át, azután a M. Kir. 
Közigazgatási Bíróság elnöke, s egyúttal a Főrendiház, majd a 
Felsőház elnöke. E legutóbbi tisztet nemrég hárította el magá
tól, jóllehet akkor is egyhangúlag emelték volna erre a méltó
ságra. Mind a három méltóságban kivételesen nagy volt. Ben
nünket leginkább mint kultuszminiszter érdekelt, mert mint 
ilyen véste bele működését oktatásügyünk, a fogyatékosok ok
tatásának életébe kitörölhetetlenül. Az ő idejében valóságos 
aranykorszakba lépett a siketnémák, vakok és szellemileg fo
gyatékosok ügye s óriási nagyot lendült rövid idő alatt. Felis
merte a jelentőségét az embermentés eme ágazatának. Minden 
előterjesztést szívesen fogadott, a költségvetésben nagylelkűen a 
fedezetről gondoskodott, úgy hogy intézményeink megsokszoro
zódtak, belső életükben az oktatáságak megújhódtak, tantervek
hez, szabályzatokhoz, minden vonatkozásban fellendüléshez ju
tottak. Hogy gyógypedagógiáról ma szó lehet, az alapvetés ehhez 
Wlassics Gyula vezérlete alatt kezdődött meg. A falakat is az 
ő termékeny idejében emelték, sőt igen számos intézmény 
fedélhez is ő alatta jutott már. Nagy ember volt, aki nemcsak 
elindított, ő megalkotta, befejezte is azt, amihez fogott. Nem 
szerette a félmunkát. Amint egész nagy ember volt mindenkor.

Egy fejjel magasabb mindenkinél. Úgy kellett felnéznie 
reá a legtöbb embernek, azért is, mert elismerte szellemi {elsőbb
ségét nagyszerűségét, kiválóságát. A Siketnémaintézeti Tanárok 
Orsz. Egyesülete dísztagjai sorába iktatta a nagy férfiút s ezzel ön
magát tisztelte meg. Kegyeletét tisztelettel fogjuk őrizni és min
denkor megőrizni: őszintén, tisztán, nagy hálával és végtelen 
szeretettel.

Sikefnémák és Vakok Oktatásügye 1937 3— 5 $z.
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H em esies  I l lé s  d r .

Üdvözlöm a tankerület tanulmányi felügyelőit és igazgatóit 
abból az alkalomból, hogy először beszéljük meg közösen azokat 
a szempontokat, amelyek az iskolák irányításában és ellenőrzésében 
egységes eljárást igényelnek.

Soha sem volt a pedagógia iránt akkora az érdeklődés, mint 
ma. Az iskolák életében alig állhat be olyan változás, történhet 
olyan esemény, amelyet nemcsak a szaklapok, hanem a napi sajtó 
keretében is ne tárgyalnának. Szakszerű és szakszerűtlen hozzá
szólásoktól visszhangos a sajtó. Régi és új pedagógiai elvek ütköz
nek meg a különböző tanáregyesületek köz- és választmányi ülésein. 
Egyéniség és kollektivizmus vívják meg előttünk nagy küzdelmüket, 
s ebben a sokszor kaotikus zajban kell a ma tanárának „időálló, 
értékeket megőrző, haladást is szolgáló művelő munkát végezni.“ 
És kell az iskolalátogatónak az irányítás és ellenőrzés kettős fele
lősségteljes munkáját ellátni.

Amikor a tanügyi közigazgatás újjászervezésével a különböző 
iskolafajok egy-egy tankerület keretében egyesítettek, ezzel azt a 
célt akartuk elérni, hogy egy kéz fogja szorosabbra az egymástól 
távoleső iskolafajok sajátos célkitűzéséből következő többrétegű 
művelődésünk lélekalakító munkáját, s valamennyit egységes irányí
tással állítsuk a nemzetnevelés szolgálatába.

Milyen legyen  a szak felü gyelő  ? v. tanulm ányi fe lügyelő  ?
Akit az iskolai élet irányításával, ellenőrzésével bízunk meg, 

annak képzettsége háromszoros elbírálás alá esik. Legyen pedagó
giai tudása, szaktudása és általános műveltsége. De ennél is fonto
sabb, hogy megértesse, megkedveltesse és megvalósításra vezesse 
nevelés terén a helyeset és a jót. Ezért nem is tudás, nem is az 
elengedhetetlenül szükséges jómodor — hanem az erkölcsi emelke
dettség a legfontosabb kelléke annak az egyéniségnek, aki iskolai 
irányító és ellenőrző' munkát végez.

Kérdés, hogy milyen szempontok vezessék az iskolalátogatót 
az irányítás és ellenőrzés kettős munkájában.

1. L ássa  m eg a jót, a  rosszat.
Az iskolalátogatás tulajdonképen léleklátás. A tanár az iskola 

lelke. Ezt a lelket kell első sorban vizsgálat tárgyává tenni. A lélek 
kulcsa a megértő szeretet. Igyekezzék megtalálni a látott és hallott 
tanítási óra alapján azt a jót, amelyet minden lélek magában rejt, 
s amelynek egy tanítási óra keretében feltétlenül meg kell 
nyilvánulnia.

Tegye bírálat tárgyává a tanár erkölcsi egyéniségét, általános 
és szakműveltségét, módszeres eljárását, közlő, nevelő képességét,

*) A budapestkörnyéki iskolák igazgatói és tanulmányi felügyelői részére 
1937 ápriiis 14-ére Budapestre egybehívott értekezleten elhangzott elnöki megnyitó.
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hatását tanítványaim. Ne kerülje el figyelmét a tanár külső meg
jelenése, mert tapasztaljuk, hogy a tanulók előtt nem közömbös, 
hogy egy lompos pedagógus vagy egy külsejében is fegyelmezett 
egyéniség áll-e előtte. Kutassa, serkentő vagy kedvetszegő-e a 
tanár tanítási eljárása. S ha bármely irányban a legcsekélyebb jó 
eredménnyel is találkozik, azt emelje ki. Többet lehet néha elérni 
egy dicsérő, bátorító szóval, mint egy csepülő bírálattal.

De lássa meg és tegye szóvá a hibákat is. Itt gondos kutatás 
tárgyává  ̂ kell tennie azt, hogy az elkövetett mulasztás, az észlelt 
hiány szándékos hanyagság, vagy pusztán emberi fogyatékosság 
eredménye. Ha gyengeség szülte a hibát, irányítószóval vezesse a 
tanárt helyes útra, hogy a jövőben hibáját kiküszöbölhesse. Ezt az 
útmutatást a látogató annak a szaktanárnak is megadja, aki vele 
nem azonos szakot tanít, mert a szakrendszer felett álló pedagógiai 
és általános műveltségű s főként etikai színvonala erre képesíti.

2. Á lhum anizm usnak h elye  nincs.
Ha magasabb szempontból nézzük az iskola munkáját, nem 

ejt meg minket az az álhumanizmusra valló gyengeség, amely tisztán 
kenyérkereső pályának nézi a tanítói munkát. A tanítás elhivatott
ság, és akiben ez az elhivatottság nem él, azt onnan ki kell emelni. 
Aki a reábízott lelkekbe nem tud magot vélni, annak közöttünk 
i ? ,.e ..n n̂cs’ med a fő mag hiányában könnyen terem konkoly. Aki 
közülünk a tanári munka elbírálásában erre a magaslatra emelkedni 
nem tud, az maga is társa lesz a konkolyhintőnek. Semmit se néz
zen el tehát. Keresse a jót. Igyekezzen javítani, de felettes ható
ságának igazán akkor lesz jobbkeze, ha a hiányokra — ott ahol 
javítani nem tud — könyörtelen igazságérzettel rámutat.

3. L átogatása ünnep legyen .
Az iskolalátogató helyénvaló szigora mellett ébresszen maga 

iránt bizalmat és szeretetet. Ünnepnek és ne félelemnek vagy 
„drukknak legyen a napja, amikor ő az iskola falai közt tartózkodik.

Ü nnepe legyen  ez  a tanulóknak.
A család után a nevelés nagy tényezője az iskola. A gyermek 

mindig több és több időt tölt távol a szülői háztól, s egyre többet 
az iskolában. A kollektív irány kétségtelen jele, hogy ma már az 
iskola nem csak az oktatásról gondoskodik, hanem a szabadidő 
kitöltéséről, a szórakozásról, játékról, cserkészetről, sportról. Az iskola 
tehát ma fokozottabban nevelő tényező is az oktatás mellett. Ne 
vegye fel a versenyt a szülői házzal, de együtt építsék azt, ami a 
nemzetek jövőjét adja, az erőteljes ifjúságot. Olyan legyen tehát az 
ifjúsággal szembeni világa, mint egy jó apának szerető gon
doskodása.

ü n n ep e legyen  a tanárnak.
Derült, harmonikus, befogadásra kész lélekkel lépjen az isko

lába. Legyen modorban és fellépésben tapintatos. Ne legyen fölé
nyes, hanem erkölcsi színvonalának magaslatára igyekezzék fel



48 Kemenes Illés d r . : Milyen legyen a tanulmányi felügyelet ?

emelni kartársait is. Ne szégyenítse meg a tanárt a tanulók vagy 
kartársak előtt. Ott ahol a hibák kiküszöbölésére törekszik, figyel
meztetését négyszemközt, esetleg az iskola igazgatójának jelenlété
ben tegye meg. S ha aggályai vannak, hogy a szó pusztába kiáltott 
szó marad, rögzítse azt meg írásban, amivel nyomatékosabbá teszi 
az intést. De jól mérlegelje, hogy a dicséret a valóban érdemes, a 
gáncs a valóban érdemtelent érje. Egyéni, társadalmi vagy egyéb 
szempontok ne befolyásolják. A jó tanár és a kötelességét teljesítő 
tanuló úgy érezze, hogy a látogatás az ő munkájának dicsérő elis
merése, minden jó és szép törekvés felmagasztosítása. Az átlagos 
pedig merítsen ösztönzést munkája nívójának emelésére. Legyen 
gondja az iskolába nem való elemek eltanácsolására.

4. Adjon új szem pontokat.
Hathatós a munkája csak akkor lesz, ha a tanári testület min

den egyes tagja azt fogja érezni, hogy új szempontokat új indítéko
kat merített munkájához a látogatásból. Legyen meg benne a lélek 
lendülete, amely a tanítás folytonos fárasztó tevékenységét nem 
taposómalomnak, hanem a nemzet lelkének szépséggel megrakott 
virágoskertjének tudja. Az élet iskolája naponta termel új gondola
tokat s naponta szállítja tapasztalatait annak, aki a gondolatok és 
tapasztalatok befogadására kész. Az első iskolában szerzett tapasz
talat a másodiknál is megtermi gyümölcsét. Alkalmat ad arra, hogy 
az egyik helyen bevált eljárást, szemléltető eszközt a másikban is 
ajánlja bevezetésre. Nemcsak virágok, pedagógiai eredmények is át
ültethetek, s az a jó pedagógus, aki a megismert jót átültetni, 
terjeszteni kötelességének érzi.

5. A jók k iem elése .
Válogassa ki a felügyelettel megbízott iskolalátogató azokat, 

akik kiváló teljesítménnyel dolgoztak, akik mint lelki-vezetők, oktatók 
és nevelők egyformán értékes munkát végeznek. Hívja fel ezekre a 
felettes hatósága figyelmét, hogy az arra érdemesek, és — csakis 
azok — megszámláltassanak, és így megfelelő helyre állíthatók 
legyenek.

B efejezés .
Olyan ma az egész magyarság és az egész kereszténység mint 

egy kerített vár. A romló falakra a legjobbakat kell állítani, hogy 
példájukkal, tanításukkal vezérlő lelkei lehessenek Isten és a  ma
gyarok országának. A jók uralma csak akkor jöhet el, ha a jókat 
kiválogatjuk, kezükbe adjuk az elismerés pálmaágát és tért adunk 
nekik a küzdelemre.



A gyengetehetségű siketném ák nevelő-oktatása.1)
S a g ’y  Péter.

Ha ennek a különleges problémának fejlődéstörténetét nálunk nézzük, 
érdekes tapasztalatra jutunk. Ezt a többször félretett és mindig ujraelővett 
kérdést valami fátumszerű végzet kísérte, amióta csak a magyar siketnéma- 
oktatás terén felvetődött.

Az első idevonatkozó kísérlet a siketnémák váci intézeténél történt 
még 1900-ban, amikor az alig 3 évig tartó hallási gyakorlatokkal való kí
sérletezés után, a növendékek tehetségszerinti csoportosítását és elkülönített 
oktatását vezették be. De ezzel is csakham ar felhagytak s a régi gyakor
lathoz tértek vissza. Hogy miért, azt most ne ku tassuk! Elégedjünk meg 
azzal a ténymegállapítással, amit a siketnémák váci intézetének 1904.-5. 
évi értesítője (8. lap) errevonatkozólag mond: „Minthogy a tantervbn fel
ölelt anyag elvégzése minden osztályra egyaránt kötelező,, az 1904.-5. tan
évre fölvett I. osztályosokat többé nem tehetség szerint választottuk el.“

1907-ben maga a szaktanács vetette fel újra ezt a kérdést. Egy kör
iratban arra szólította fel a siketnéma-intézetek tanártestületeit, hogy záros 
határidőn belül mondjanak véleményt a siketnémák szelektált oktatására 
vonatkozólag. A mindeünnen beérkezett javaslatok azonban úgy látszik 
nem elégítették ki ügyosztályunk akkori főnökét: néhai nagynevű dr. Náray- 
Szabó Sándor államtitkárt, mert röviddel utóbb a wieni „Eos“ c. gyógype
dagógiai szaklapban a külföld szakembereihez fordult véleményért 
ezt illetőleg.2)

A külföldi szakemberek közül dr. Schumann (Lipcse), Druschba (Wien), 
Baldrian (Wienerneustadf) és Ferreri (Milano) válaszoltak a föltett kérdé
sekre. Hazai részről egyedül Hercsuth Kálmán szólott a tárgyhoz. A magyar 
hivatalos állásponttal szemben, mely a csoportosítást a hangbeszéd elsajá- 
títhatásától akarta függővé tenni, valamennyi hozzászólóba tehetség szerint
elkülönítéstJariolta..helyesnek é s . célravezetőnek. Nem tudni miért,~dB~tűnyr~'
Tiogy e nagy reményekre jogosított mozgalom minden eredmény nélkül hir
telen lezárult.

A következő alkalommal a Siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesülete 
kebelében 1912. III. 31.-én megalakított „Reformbizottság“ vette kezébe 
ezt az ügyet. Nagyszerű programmjának homlokterébe állította ezt a kérdést, 
de sajnos csak az előkészítő munkálatokig ért el, mert a nemsokára kitört 
háború megakasztotta minden további működését.3)

Kilenc kemény esztendőnek kellett aztán elmúlnia, amíg a Siketnéma- 
intézeti tanárok orsz. egyesülete az elejtett fonalat újra fölvehette. Az 1923. • 
évi július hó 1.-én tartott közgyűlésén alulírott javaslatára kimondotta, hogy 
mivel a nagy háború s az ezt követő borzalmas idők szociális nyomorú
ságai következtében aránytalanul felszaporodott siketnémák úgy testileg, 
mint lelkileg erősen leromlottak, szelektált oktatásukat ma aktuálisabbnak 
tartja, mint valaha. A súlyos gazdasági helyzetre való tekintettel azonban 
egyelőre csak azt kéri a minisztertől, hogy engedélyezzen a gyengetehetségű 
sikeínéma tanulók részére 1 —1 kísérleti osztályt a siketnémák v ád , illetve 
budapesti intézetében. Vácon a rendkívüli helyzetnek megfelelően, Buda
pesten pedig főleg azért, hogy a tanárképző hallgatói a gyengetehetségű 
siketnémák oktatásában is gyakorolhassák magukat.

9 Cikkírónak egyesületünk 1929. III. 29-i szakülésén tartott előadása némi 
kisgészítéssel. V. ö. Siketnémák és Vakok Oktatásügye. 1930. évf. 3—4. sz.

2) Eos, Wien, 1908. évf. 2. sz.
3) Magyar Siketnéma-Oktatás, 1913. évf. F. sz.
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Ettől függetlenül mindkét intézet külön is kérte a minisztert ez osztá
lyok felállításához való hozzájárulását, amit az rövidesen meg is adott. En
nek alapján nyilt meg Vácon az 1923.-4. isk. év derekán a gyengetehet- 
ségű tanulók számára az első kisegítő-osztály hazánkban. De alighogy ezt 

j az osztályt megszerveztük s működésbe állítottuk, jött a Vkm.-nek az 
1 156.905—1925. sz. sarkalatos rendelete, amely a fenti kisegítő-osztály azon

nali feloszlatása mellett az 1924.-5. isk. évre az u. n. előkészítő-osztálynak 
a létesítését rendelte el.

Bármily nagyjelentőségű volt is a miniszternek ez a rendelkezése, 
általános szempontból még nemzetközi viszonylatban is4 *), a gyengetehet
ségű siketnéma tanulók nevelő-oktatásának külön kérdését mégsem oldotta 
meg, amint azt a jövő fejleményeiből láthattuk A kifejezetten gyenge tehetségű, 
Sikétnéma tanuló ugyanis bármeddig maradt az előkészítő-osztályban, vagy 
akárhányszor ismételt a következő osztályokban, az ő gyönge elméje a 
legkülönösebb ápolás, gondozás mellett sem tudott annyira kifejlődni, fel
emelkedni, hogy normális társaival párhuzamosan továbbhaladhasson. 
Mindig el- és lemaradt, ami úgy reá nézve, mint közvetlen környezetére 
hátrányos volt.

A gyengetehetségű siketnéma tanulók elkülönített oktatása tehát 
továbbra is nyilt kérdés maradt, melynek hátrányos következményeit első
sorban mi váciak éreztük, ahol a trianoni határok felállításávsl különös 
helyzetbe kerültünk ezt illetőleg. A váci intézet ugyanis a béke boldog 
éveiben növendékeinek legnagyobb részét Erdélyből s a Felvidékről sze
rezte. E területek elcsatolásával a felvételért folyamodók száma annyira 
megcsappant, hogy alig voltunk képesek az I. osztályokat kellőszámú nö
vendékkel ellátni. Emiatt nagy és körültekintő propagandára kényszerültünk. 
A többek közt a szakfelügyelőséghez s a vidéki intézetek igazgatóihoz is 
fordultunk segítségért, támogatásért. A szakfelügyelőség több mint 700 si
ketnémának jelzeit gyermekorvosi-véleményét bocsájtotta rendelkezésünkre, 
de ezek között alig találtunk néhányat, akik a közölt adatokból oktathatók- 
nak mutatkoztak. A vidéki intézetek igazgatói is könyörütetesek voltak. Szép 
számmal küldtek kérvényeket, de ezekben sem volt nagy köszönet. A hoz
zájuk érkezett folyamodványok közül csak azokat juttatták el hozzánk, 
amelyekre — gondos válogatás után — igényt nem tartottak. Az ezekben 
említett gyermekek pedig tehetség dolgában rendszerint a gyengébbek, szo
ciális szempontból pedig a legszegényebbek közé tartoztak. Ilyenformán 
pór év alatt olyan növendékanyag gyűlt össze a váci intézetben, amely 
úgy magára az intézetre, mint a tanárokra egyaránt igen súlyos terhet je
lentett. A megnagyobbodott anyagi terhek mellett az osztályok szellemi 
nívója is alábbszállott. A legodaadóbb és legkörültekintőbb munka meltett 
sem voltunk képesek az átlageredményt mindenben felmutatni. Ez az in
tézetünknek régi jó hírnevét is veszélyeztető lehetetlen állapot aztán a so
rozatos kudarcok dacára ismét arra indított, hogy egy mindenre kiterjedő 
újabb felterjesztésben arra kérjük a szakfelügyelőséget, miszerint járuljon 
hozzá növendékeinknek tehetségszerinti csoportosításához, illetve a gyenge- 
tehetségűeknek külön való oktatásához. ..................

Nem tudni, hogy ennek a hatása alatt-e, vagy pedig a saját iniciati- 
vájára, illetve nagy koncepciójú programmja alapján tette-e meg az újra
éledt szaktanácsnak 1927. évi dec. hó 28.-án tartott ülésén a gyengetehet
ségű siketnéma tanulók elkülönített oktatására vonatkozó előterjesztését, de 
tény, hogy azoknak u. n. d) osztálya a siketnémák váci intézetében nem-

4) A siketnémák képzési ideje ezzel ugyanis 9 évre emeltetett fel, amit az
Északamerikai Egyesült Államokon kívül akkor seholsem lehetett találni.
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.„.sokára újra megnyílhatott. De most már kiterjedtebb formában, amennyiben 
a vidéki siketnéma intézetek gyengetehetségű növendékei is nyerhettek 
benne elhelyezést, amivel aztán országos jelentőségre emelkedett.

Ámbár ez az osztály időközben miniszteri jóváhagyást is nyert, mégis 
aggódtunk jövőjéért. A múltak keserves tapasztalatai mellett előttünk rém
lett a mi d.) osztályunkkal együtt elrendett kecskeméti nagyothallók isko
lájának a kudarca. Aztán súlyos ellentét merült fel a d) osztályosok be
szédtanításét illetőleg köztünk s a szakfelügyelőség között. Mi a külföldi 
példák s a  saját tapasztalataink alapján jellel támogatott írva-olvasási 
Beszedtánítás mellett szálltunk síkra s a hangbeszédet csak a lehetőség 
határain belül véltük taníthatni. Ezzel szemben a szakfelügyelőség a d) 
osztályosoknál is a hangzóbeszédet kívánta az össztanítás alapjává tenni 
s azért ezt forszírozta az egész vonalon. De ott volt az ősellenség, aki 
kezdettől fogva hirdette, hogy: „Nincsenek gyengetehetségű tanulók, csak 
gyenge tanárok vannak.“ Amíg ezzel is le nem számoltunk, a gyengete
hetségű siketnéma tanulók kiverekedett igazságát nem érezhettük teljes biz
tonságban.

A felmerült sok nehézség dacára is lankadatlanul folytattuk határozott 
irányú munkásságunkat, melynek végcélja egy külön kertgazdasági iskolá
nak a létesítése volt. A két iparúzemű siketnéma-foglalkoztató mellé egy 
külön kertgazdasági iskolát akartunk felállítani gyengetehetségű siketnémák 
számára. Ebben a szellemben folyt a kisérleti-oktatés s a tanterv előké
szítése és ennek szolgálatába akartuk állítani a „Kálvária“ mellett meg
vásárolt értékes földterületet, melynek ikerrészéhez az opciót is előre meg
szereztük.

H.
Úgy tudom, hogy a magyar siketnéma-okíatás mostani nagyszabású 

reformjával kapcsolatban, a gyengetehetségű siketnémák oktatása is végle
ges rendezést nyer. Mielőtt azt határozott formába öntenék, ajánlom, for
duljanak az illetékesek a külföld hasonnemű intézményeinek igazgatósá
gaihoz útbaigazításért. Azok szervezete és különleges tanterve sok mindenben 
lehet hasznára a hazai tapasztalatoknak. Én annak idején (1927) több 
európai állam hasoncélú intézményétől kértem azok szervezetét s ha van, 
különleges tantervét. És ám bár másolási díjat is helyeztem kilátásba, ha 
az esetleg nyomtatásban (egyéb sokszorosításban) nem volna meg, mégis 
csak egy: a siketnéma leányok dillingeni intézete küldte el kisegítő osztá
lyának a tantervét. A legtöbb helyről azt a  választ kaptam : „Véglegesen 
megállapított tanterv még nincsen. Kipróbálás alatt van .“ De azóta 10 év 
telt el és ma bizonyára nagyobb szerencsével járnak azok, akik e tekin
tetben azokhoz fordulnak.6)

Különösen az egyszerűség, a józan takarékosság szempontjából tartom 
szükségesnek az előzetes tájékozódást, amelyet főleg a puritán svájciaktól

6) Svájcnak két teljesen különálló, jól megszervezett intézete van gyt. siket- 
némák részére. Az egyik a Basel melletti bettingeni, - -a  másik a turbenthali-intézet. 
— Németországban a stralsundi-, essenhuttropi- és neuwideni külön intézetek idő
közben megszűntek, de szükség szerint a következő intézetekben tartottak fenn 
annak idején kisegítő-osztályokat: Berlin-Neukölln, Berlin-Weissensee, Gmünd. Leip- 
z g, Diliingen a. D., Eiskirchen, Tilsit. Beyreith. Frankenthal, Gerlachsheim, Heidel- 
berg stb. — A svéd viszonyokra készséggel ad felvilágosítást hazánknak és mind
nyájunknak jóbarátja : J. Bergquist lundeni siketnéma-intézeti igazgató. — Norvégi
ában a t ámári-, Dániában pedig a  koppenhágai-int zet áll fenn gverrgétehetségű 
siketnémák számára.
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s a szervezőképes németektől lehet eltanulni. Bennünk mindig több-kevesebb 
hajlandóság volt és van az igények mértéktelen fokozására, néhol a fény
űzésre, pedig a siketnémák oktarása mindenkor igen költséges volt. Ma az 
ország és az ügy érdekében az ilyen nagyratörő célok eléréséről le kell 
mondani, különösen akkor, amikor egy újabb intézménynek a létesítéséről 
van szó. Tehát a puritán egyszerűség legyen a siketnémák kisegítő-iskolá
jának főjellemvonása. _ _

Egyebekben a hazai tapasztalatokra is lehet és kell is építeni. Hisz 
a  mi siketnéma-kisegítőiskolánk is már 10 éves múltra tekinthet vissza. 
Odaadó, gondos kisérleti-oktatás folyt ott mindig, melynek bevált gyakorlati 
eredményeit okvetlenül hasznosítani, értékesíteni kell.

III.
Azt, hogy a gyengelehetségű siketnémák oktatását csak külön inté" 

zetekben és külön tanterv alapján lehet eredményesen megoldani, jórészt 
tisztázottnak lehet tekinteni. Hogy hol állíttassék fel, az mellékes.  ̂Vácon 
már 10 év óta gyakorlatilag is foglalkoznak e kérdéssel s azért elsősorban 
Vác jöhet számításba. De ha más törvényhatóság nagyobb áldozatra kész, 
ott is fel lehet állítani azt. A fő, hogy a terület kertgazdaság berendezésére 
alkalmas legyen s hogy a termények érékesítése különleges gondot és ne
hézséget ne okozzanak.6) Beh kár volt a balaton-arácsi kis tuszkulánumot 
elszalasztani. Nézetem szerint ez minden tekintetben igen alkalm as lett 
volna erre a célra. De körül kell nézni, hátha lehet ehhez hasonló, vagy 
még különb kis birtokra szert tenni. Esetleg az újonnan megindult földre
form utján lehetne megfelelő földterületre szert tenni.

A külön intézetben való elhelyezésüket jórészt a  normális tehetsé- 
gűek zavartalan és eredményesebb oktatása, főleg beszédrevaló tanítása 
is megkívánja. Egy megterhelt léghajóval csak úgy tudunk bizonyos m a
gasságon felül emelkedni, ha azt megterhelésétől megszabadítjuk, a homok
zsákjait eltávolítjuk. A siketnémák oktatásában a megterhelést a gyenge
tehetségű tanulók képezik. Ha tehát annak nívóját fel akarjuk emelni és 
főleg a beszédtanításnál előírt célokat mindenben el akarjuk érni, akkor a 
gyengetehetségű tanulókat a normális tehetségűektől külön kell választani 
és nemcsak külön tantermekben, hanem külön intézetben elhelyezve kell 
őket a nekik megfelelő oktatásban részesíteni. Lehetetlen ugyanis egy fedél 
platt a köztük való érintkezést megakadályozni. Már pedig a gyengetehet- 
ségűeknek jellel, sőt kézi abc-vel is támogatott írva-olvasási beszédtanu- 

\M?,a erős kihatással lenne a normális tehetségűek hangbeszéd elsajátítására. 
Ügy ragad a jel és kézi abc a siketnémára s halló környezetére (még a 
tanárra is), mint az útszéll bogáncs a ruhánkra. Tapasztalatból tudom, 
hogyha az akármi okból elharapódzott, sem jó szóval, sem paranccsal, 
tilalommal, büntetéssel, vagy jutalmazással nem lehet teljesen kiirtani. A 
normális tehetségű tanulók, mint nekik könnyebben megértő és közlő esz
közöket nemcsak a gyengetehetségű társaikkal való érintkezésnél, hanem 
egymás közt is előszeretettel fogják használni és alkalmazni.

A gyengetehetségű tanulók tehát puszta jelenlétükkel is erős kerékkö
tői lesznek a normális tehetségűek hangbeszédtanulásának. Azért tehát el-> 
ki a gyengetehetségűekkel a normális tehetségűek intézetéből. A gyenge.

ö) Kecskeméten, ha jól tudom, megfelelő külterületek állnak ilyen célra. De 
úgy Kecskeméten, mint Debrecenben már beigazolódott egyszer, hogy ott kevésbbé 
alkalm as a talaj újabb intézmények létesítésére. Kecskeméten már 30 évvel azelőtt 
is ioglalkoz'ak egy siketnéma földmívesiskola létesítésével s mind máig nem tudott 
megszületni. Debrecenben pedig egy már meglevő kertgazdasági iskolát szüntettek meg
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íehetsegueknek is előnyére válik, ha kiképzésüket saját, külön intézetükben 
nyerik. Viszont a normális tehetségűek hangbeszéd elsajátítása is, meg
szabadulván az azt akadályozó kényszerjelelési alkalmaktól és egyéb gátló 
tényezőitől, eredményesebb és tökéletesebb lesz.

Bízom azoknak a férfiaknak a szaktudásában és jóravaló törekvé- 
s^r!e(!’, akiknek kezébe ez az ügy le van téve. Reményiem, hogy közismert 
erélyűk és szívós kitartásuk ezt a kérdést is közmegelégedésre fogják meg
oldani.

Valamely intézmény megszervezésénél mindenekelőtt szám ba kell 
venni azt, hogy kik számára készül az s mi lehet annak célja és rendel
tetése. A jelen esetben a gyengetehetségű siketnémák iskolájáról van szó. 
De kiket tartunk gyt. siketnémáknak ? Hogy e kérdés felvetése indokolt, 
fnocmona *J -az alábbi esetek. A siketnémák váci kisegítő-osztályába, az 
lyzo.-_9. tanévre a vidéki intézetekből átutalt 12 gyengetehetségűnek minő
sített növendék közül az egyik rövid idő múlva iskolai előmenetele és ki
fogástalan magaviseleté alapján visszakerülhetett a neki megfelelő normá- 
Jistehefségűek osztályába. Négy (több mint 33°|o) pedig olyan volt, hogy 
még a legelemibb testi szükségleteit sem tudta maga rendesen elvégezni.

, csak 7 (56°|o) volt kifejezetten gyengetehetségűnek minősíthető. Ez az 
•arany időközben erélyes közbelépésemre javult ugyan, de sohasem volt te- 
hei mentes az oda nem valóktól. Mire mutat ez?  Arra, hogy a gyengete- 
hetségű sikeínémaság fogalma körül még mindig zavarok vannak. Én ezt 
a  kérdést, most tisztán gyakorlati szempontból veszem s eszerint Ítélem 
meg, hogy kiknek van, illetve nincsen helye a siketnémák kisegítő-iskolá- 
jáoan . Azok a gyermekek, akik még iskolakorban sem tudnak rendesen 
enai és öltözködni, akiket napjában többször tisztába kell tenni, nem ide
valók. De kizárandók innen a túlideges gyermekek is, akik egy helyt 
ülni nem tudnak, folyton izegnek-mozognak, a tanárt és osztálytársaikat 
állandóan molesztálva a tanítást szüntelenül zavarják. Ide csak azok, a 
felvételnél normális íehetségűeknek vélt siketnéma tanulók utalandók át, 
akikről 1 2 évi rendes tanítás után tűnik ki, hogy korlátolt szellemi erő
iknél lógva az előírt követelményeknek még osztályismétlés esetén sem 
kepesek megfelelni, de külön választva, speciális tanterv ésjiü lönleges ta- 
nítási eljárások mellett reményt nyújtanak arra, hogy a termelő munkakö
zösségnek hasznos tagjaivá válhatnak.

De az idevaló beutalást csakis gondos vizsgálat alapján szabad meg- ■ 
ejtem Az epérzékűek elemi iskoláiban ezt egy bizottság végzi. Nálunk is 
hasonló szervre lehetne ezt bízni. Szerintem elég, ha ezt a vizsgálatot az 
osztályvezető, az intézek igazgató és a tanulmányi felügyelő, mindenkor 
utoübinak évvégi látogatása alkalmával ejtik meg. Az ilyen Összetételű bi- 
zottság melleit kizártnak tartom, hogy a siketnémák kisegítő-iskolájába oda 
nem való növendékek bekerüljenek.

i ^  aayaadékanyagnak  ̂ilyetén való megállapítása után rátérhetünk 
azok nevelő-oktatásának céljára s a cél elérésére szükséges utakra, módokra és 
eszközökre. Ezt megelőzőleg azonban határoznunk kell afelett, hogy csak 
rendszeres nevelő-oktatásban akarjuk-e őket részesíteni, avagy hivatásszerű 
kiképzést is akarunk-e nyújtani nekik egyúttal.
, , Hazánkban egykor a külföld nyomán, még a normális tehetségű si- '
ketnema tanulókat is részben vagy egészen hivatásos kiképzésben is része
sítettek a rendszeres nevelő-oktatással kapcsolatban. Ettől a múlt század
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végén — a németeket utánozva — eltértünk. Az volt a jelszó, hogy az is
kola (int.) egyszerre mindkét- célt eredményesen nem szolgálhatja s hiva
tásos kiképzést az iskolai oktatás befejeztével a szülőkre hagyta. Még ma 
sincsen eldöntve, hogy melyik irány a helyesebb, a célravezetőbb ? Ameri
kában, de igen sok európai intézetben is a rendes tantermek mellett, külön
féle műhelyek is állnak a növendékek rendelkezésére a legváltozatosabb 
mesterségek gyakorlására, illetve részbeni, vagy teljes elsajátítására. A nor
mális tehetségű siketnémáknál még vita tárgyát képezheti ez a kétféle rend
szer de a gyengetehetségűeknél, akiknek hivatásos kiképzése sokkal ké- 
nyésebb, sokkal több belátást, türelmet és jártasságot kíván a mesterektől, 
ez a kérdés szóba sem jöhet. A siketnémák kisegítő-iskolájának (intézeté
nek) növendékeit teljesen felvértezve kell az életbe bocsájtania, vagyis élet
hivatásos kiképzésüket is kell vállalnia.

Már most milyen legyen az új iníézmény szervezete, hogy mindké 
célt sikeresen megoldhassa ? A normális tehetségűek iskolai kiképzési ideje 
az előkészítő-osztály egy évével együtt 9 év. Lehet-e, szabad-e, sőt szük
séges-e a gyt.-ek tanítási idejét, a hivatásszerű kiképzéssel^ együtt enne! 
kinyújtani? Szerintem nem szükséges s azért az előbbi két kérdéssel továbbra 
nem foglalkozom.

A gyt. siketnéma gyermek, amíg a neki megfelelő kisegítő-osztályba 
(iskolába-intézetbe) jut a rendes előkészítő illetve tervezett elosztó-osztály
ban több-kevesebb haszonnal 1—2 évet már eltöltött. Ha még figyelembe 
vesszük azt, hogy a jellel és kézi abc-vel támogatott írva-olvasási beszéd
tanulás sokkal könnyebb és gyorsabb, mint  ̂ a kiejtéstanításra alapított 
hangbeszéd elsajátítása, valaminthogy a beszédszükségletük úgy tartalmi, 
mint alaki szempontból egyirányú képzésüknél fogva, egyszerűbb és szeré
nyebb lehet, akkor a képzésüknek erre a fokára, mely a normálisok aiso- 
fokú beszédtanulásának felel meg, 3 évet elégnek  tartok. A normális tehet
ségűek felsőfokán, a hangbeszéd fejlesztésén és mélyítésén kívül, a legtöbb 
célt abban látjuk, hogy növendékeink minél tágabb körben, minél többol
dalú ismeretanyagra és szókincsre tegyenek szert. Azért lépnek fel itt egy
másután a honismereti tárgyak mellett a különféle reáltárgyak. A gyenge
tehetségűeknél ezek elkülönített oktatására szükség nincsen és összevont 
tanításuknál is csak a legnélkülözhetetlenebb ismeretanyagra fogunk kiter
jeszkedni. Ezért, de meg azért is, mert ezt az ismeretanyagot a hivatásos 
kiképzésre szánt további 3 évben is folytatólagosan gyarapíthatjuk és gya
korolhatjuk, a gytehetségűek oktatásának felső fokát is 3 évre tesszük. 
A "yengetehetségű siketnémák teljes kiképzésére tehát 9 évet számítunk, 
melyből 6 év (3+3) az iskolai nevelő-oktatásra, 3 év pedig a hivatásos 
kiképzésre esik.

V.
A keretek felállítása után felmerül az a kérdés, hogy mivel töltsük he 

azokat, hogy céljainkat minden irányban elérhessük? Nevelő-oktatesuk 
céljával egyidőben előtérbe lép mint végcél, a hivatásszerű kiképzés célja 
is. Mert minden egyéb célt ennek a szolgálatába kell állítani, ha azt akar- 
juk, hogy a képzésük céltudatos, egyöntetű és eredményes legyen. Mi le
gyen a gyengetehetségű siketnémák kiképzésének a végcélja ? Röviden ez: 
őket Isten nevében az életre előkészíteni és képessé tenni arra- hogy a 
mindennapi kenyerüket két kezük munkájával megkereshessék. De melyik 
az a foglalkozási ág, amely nekik ezt a lehetőséget mindenképen biztosí
tani tudja ? Ma már a kisiparban is lábrakapott a divat s a kisipari tárgyak
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előállításánál is olyan csínyt, tökéletességet kívánnak, hogy ennek a gyt. si
ketnémák megfelelni nem tudnak s azért ezen a téren csak igen nehezen, 
vagy egyáltalán nem tudnak- boldogulni.

De ettől eltekintve a gyt. siketnémák nemcsak szellemileg korlátoltak* 
hanem testileg is elmaradtak, többnyire gyengék, beesett mellűek és tüdő- 
vészre hajlók. Ezért sem való nekik a többnyire zárt levegőn és egyhelyhez. 
kötött ipari foglalkozás. Ha figyelembe vesszük még azt, hogy gyt. tanulók 
túlnyomó része gazdálkodók sorából kerül ki, ahova bármi kitérés után 
rendszerint vissza is kerülnek, akkor teljes határozottsággal megállapíthat
juk, miszerint csak a szabad, gazdasági pálya az, amely nekik leginkább 
megfelel. Nemcsak azért, mert ebben kedvüket fogják találni, mert testük 
fejlesztésére és egészségük ápolására kiválóan alkalmas, hanem azért is, 
mert nevelő-oktatásuk keretében itt tudjuk őket a legváltozatosabban foglal
koztatni s testi (kézi) ügyességüket fejleszteni s végül mert ez a pálya az,, 
amely a megélhetésüket leginkább biztosítani tudja. Tehát elsősorban. 
gazdasági, közelebbről: kertgazdaségi kiképzés a gyt. siketném áknak!

A képzés irányának és időtartamának a kijelölésével elérkeztünk is
kolai nevelő-oktatásuk céljának közelebbi meghatározása s cél elérésére 
szolgáló eszközök megállapítására. Nevelő-oktatásuknak első és legfőbb 
célja, elmaradt, gyenge szellemi erőiknek állandó fejlesztése mellett, anya
nyelvűnknek Írott (nyomtatott) formájára megtanítani s ennek segítségével, 
tehetségükhöz képest életszükségleteiknek megfelelőleg kiművelni, kiképezni.,

De mindjárt itt kifejezetten hangsúlyozom, hogy téves az a nézet, 
melyszerint a siketnémák kisegítő iskolájának külön tantervre nincsen szük
sége s hogy a célját úgy is elérhetjük, ha a normálistehetségű siketnémák 
tantervének első négy, vagy hat osztály tananyagát elvégezzük. Már a nor
mális tehetségű siketnéma gyermekek is, a hiányos, vagy eltévesztett ne
velés következtében sok hibával és ferdeséggel lépnek az intézetbe. Nagyobb 
mértékben áll ez a gyengetehetségűekre, ahol a súlyosabb esettel szemben 
a szülők türelme, kitartása még ham arabb mondja fel a szolgálatot s a 
gyt. siketnéma gyermekek sokszor szánalm as állapotban kerülnek az isko
lába. Hogy itt az előkészítő oktatásnak sokban másmineműnek kell lennie 
és olyan dolgokra is kell kiterjednie, amelyekre a normális tehetségűeknél 
nem sok ügyet vetünk, magától értetődik. De különbözni és pedig lénye
gesen különbözni fog a gyengetehetségűek beszédtanulása is, úgy a kifeje
zési forma, mint az elsajátítás módját illetőleg. Hogy a felsőfokon a  hon
ismereti tárgyak mellett a reáltárgyak elkülönített részletes tanítására nincsen 
szükségük, röviden már érintettük. A növendékek lefokozott szellemi erői 
s a tanítási idő kimértsége sem engedik meg azt. Emellett a melléktárgyak 
anyaga és kivitele a végcélhoz igazodva fog változni náluk. Egyedül az  
Istenhez vezető út marad azonos, ha a járhatósága a gyengetehetségű si- 
keínémákra nézve nehézkes is.
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Kimutatás
a gyengetehetségű  siketném ák iskolájának tantárgyairól 

é s  azok heti óraszám áról.

Nevelő oktatási Tlvataső̂  
tagozat kiképzés

Fsz. Tantárgyak Évfolyam  é s  óraszám

1.1II. I III. IV. V. IVI.

Jegyzet

1.
E lő k é s z í t i  o k ta t á s .  É r z é k e lte t i -  é s  

é r t e le m fe i le s z t i  g v a k o r la to k . 6

2
í r á s  é s  o l í a s i s - t a n l l á s  a  n y e lv  Írott 

Il le tv e  nyo m tato tt  fo rm á ja  a la n iá n 1 6 __ _ _
( beszédmaraitványosok, szó- És mondathallól.- 
ná! a beszédhangok És kapcsolatai [szóban] 
alkalomszerű gyakorlása

3 .
B e s z é d la n lt á s  ( a l s ó f o k ú ) ,  f l n p y e l v i i n k -  

n e k  Íro tt ( n v o m t . )  t o rm á já n a k  e ls a j á t ít á s a 1 6 1 6 _ _
F e n tn e v e z e tte k n é l a  h an g b e sz é d  
a lk a lm i g y a k o r lá s a  í r a tá s a  é s  
o lv a s ta tá s a

4 .
B e s z é d t a n lt á s  ( f e ls ö fo k ) . f ln y a n y e lv ü n k  t o 

v á b b i g y a k o r lá s a  é s  m é ly ít é se  a z  e d d i g i a la n 1 4 12 12 3 3 3 ,,

5
O l v a s á s  ( f o g a l m a z á s s a l  

k a p c s o l a t b a n ) 3 3 3 3 3 3
A m e g é rte té s  é s  k é rd e z é s  je le k 
k el és írá sb a n  tö r té n ik

6 . H i t t a n _ 2 2 2 2 2 2

7 . S z á m t a n 4 4 3 3 3 2 2 2

8 . S z ü l ő f ö l d  é s  h o n i s m e r e t 2 2 2

F ö ld ra jz z a l k a p c s o la tb a n  tö r té 
n elm i é s  a lk o tm á n y ta n i ism e 
re te k

9 . G a z d a s á g ;  i s m e r e t e k 2 4 6 6 6 6

Az e z e k  k ö ré b e  ta r to z ó  te rm é 
sz e tra jz i is m e re te k  é s te rm é s z e t -  
ta n i je le n sé g e k  m a g y a rá z a ta

10.

K é z ü g y  e s í t ő - g y a k o r l a t o k ,  
m u n k á r a  n e v e l é s 2 4 6 6 6 6 _ _ _

K é z ü g y e s ítő -g y a k , ra jzo lá s ,szép -  
irá , h á z ta r tá s , n ő i-k é z im u n k a , 
h á z i- ip a r  é s  k e rtifo g la lk o zás

11. J á t é k  é s  t e s t g y a k o r l á s 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12
K e r t g a z d a s á g i  k é p z é s  

g v -  k o r l a l i l a g _ _ 2 0 2 0 2 0

Virág- És konyhakerti vetemények termesztése, 
gyűmölcsták nemesítíse És gondozása, mé
hészet. gazdasági, (kézi) háziipar

Ö s s z e s e n  : 2 6 2 6 2 8

1 
co

1 
^

 
1 

co 3 6 3 8 3 8 3 8

Ez a kimutatás az eddigi fejtegetések figyelembevételével betekintést 
nyújt egyúttal az új intézmény egész szervezetébe. A keretet kitöltő anyag, 
a tantárgyak a hozzájuk fűződő apró megjegyzésekkel nagyjában megvilá
gítják a képzés célját, irányát, menetét, sőt azok kivitelére is engednek kö
vetkeztetni többé-kevésbbé. Azért szükségtelennek tartom azokkal most külön- 
külön és részletesen foglalkozni. Elég, ha ezúttal csak a nagyon eltérő, 
különös jelenségekre mutatok rá s azokkal a tantárgyakkal foglalkozom 
behatóbban, amelyek a vita központjában állva eldöntésre várnak.

1. Általános észrevételek. A gyt. siketnémák iskolájában általában 
azokat a tanítási elveket követjük, mint a normálistehetségűeknél. A vezér
szempont mindenben mindig az, hogy a tanítás emitt még átgondoltabb- 
nak, még részletezőbbnek, még behatóbbnak és még szemléletibbnek kell 
lennie, mint amott. Mindent apró pénzre kell váltani s a legelemibb resz
teteknél kell kezdeni. Hogy a tanítás menetének ehhez képest lassúnak, 
fokozatosnak és mindenkor bevégzettnek kell lennie, magától értetődik.
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A gyt. siketnémák legfeltűnőbb sajátsága a lelkifogyatkozása. Ez fékje, 
akadálya minden egészséges lelkiműveletnek, előbbrejutásnak. Azért ezt. 
kell mindenekelőtt m ívelni: tétlenségéből kiemelni, gondosan és célszerűen 
továbbfejleszteni és lehetőleg emelkedettebb színvonalra emelni, hogy ennek 
birtokában lassan és fokozatosan a képzés áldásaiban részesülhessen. £s 
minthogy minden ténykedésünket, sőt magát a tanítást is ennek a  célnak 
kell alárendelni, a gyt. iskolája elsősorban nevelői intézmény és mivel úgy
szólván teljes felvértezettséggel a való életre készíti elő őket s egész mű
ködésében kifejezetten ennek a célnak a szolgálatában áll, az élet iskolá
jának is lehet tekinteni, a szó legszorosabb értelmében.

2. Előkészítő-oktatás. Miután gyt. tanítványaink a normális tehet
ségű siketnémák előkészítő osztályában 1—2 évet már eltöltőitek, nem 
minden előkészület nélkül kerülnek a gyengetehetségűek első osztályába.. 
De tévedés volna azt hinni, hogy ezek a rendszeres oktatásra most már 
eléggé fejlettek, érettek. Bizonyosfokú előkészületre különben minden újabb 
tanítási egységnél szükségük van, de itt az oktatás kezdetén, fokozottabb 
gondot kell erre fordítani. Hogy mennyire fontosnak tartom, mutatja az a 
körülmény, hogy az érzékeltető- és értelemfejlesztő gyakorlatokkal kapcso
latban heti 6 órát jelöltem ki a munkarendben. Ez a számmegállapítás itt 
nem azt jelenti, hogy csak ezen a fokon és naponta csak egy — külön e 
célra kiszakított órában foglalkozzunk tanítványainkkal ezen a címen, a 
többi órákon pedig teljesen figyelmen kívül hagyjuk azokat, hanem  azt, 
hogy, napjában körülbelül 1 — 1 órát (eleinte többet, később kevesebbet) 
szenteljünk a tanítási időből erre a célra.

Az előkészítő-oktatás mérvét tanítványaink testi-lelki adottságához., 
szabjuk. Kezdetben több gondot és fáradságot okoznak az ezzel kapcso
latos gyakorlatok, később enyhül valamelyest az ebbeli munkánk, de be- 
végezettnek mondani sohasem lehet. Az őshibák, m in t: az állandó nyug
talanság, figyelmetlenség, fegyelmezettlenség, tétlenség, engedetlenség, aka
ratosság, csúnya szokások, rossz hajlamok, erkölcsi deffectusok stb. mélyen 
be vannak ágyazva testi-lelki mivoltukba és sok idő, még több gond és 
fáradságba kerül, amíg őket ezekről annyira-amennyire leszoktathatjuk.

Az anyag, eszközök és eljárási mód a normális tehetségűek előké
szítő osztályéval azonosak. Gyakorlásukat a fentebbi „általános észrevé
telek“ figyelembevételével fogjuk folytatni. Általában helyesebb a deductiv- 
eljárás. A gyöngyfüzér készítését pld. nem az üveg gyöngyöknek szín-, 
nagyság- és számszerinti kiválogatással, kirakással kezdjük, hanem minde
nekelőtt felhívjuk a gyermekek figyelmét egy leánytársuk, vagy a  tanszer 
babájának nyakán lógó gyöngyfűzérre. Majd ezt leszedve szétbontjuk s 
újra összerakjuk a tanulók szemei előtt. Ebből kiindulva folytatjuk a többi, 
szokásos gyakorlatot.

3. Az írás és olvasás tanítása. A normális tehetségű siketnémák 
az írva-olvasést a kiejtéssel kapcsolatban s azzal párhuzam osan tanulják 
meg. Mi a gyengetehetségűeknél a hangbeszédet még-későbben kifejtendő 
okoknál fogva a lehetőséghez képest csak egyesekkel (beszédmaradványosok, 
szó- és mondathallók) gyakoroljuk s azért ezt náluk az írva-olvasástanítás 
alapjául nem vehetjük.

Mi az írottszó alapjára helyezkedünk s ebből kiindulva globiális 
úton tanítjuk meg a  gyt. siketnémát az írva-olvasásra. Már az írási- és 
rajzolási előgyakorlatok során másoltatjuk a nehézségi fokok betartásával,, 
a nyomtatott- és Írott, nagy- és kisbetűket. Miután a négyféle betűalaknak 
egyszerre való ismertetése a gyt. gyermeknek sok nehézséget okoz, aján
latos őket előbb csak a nyomtatott betűk kétféle alakjára megtanítani és
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pedig azért a nyomtatottakat előbb, mert ezeknek formálása egyszerűbb 
és könnyebb s a környezetükben (ajlófeliratok, jelzőtáblák) is eloszoi 
ezekkel találkoznak lépten-nyomon. Öröm nézni, amint tanítványaink ezek
ben a már tanult betűalakokat kutatják és fölismerik. Az írottbetukre csak 
később a nyomtatott betűk ismertetése után kerüljön sor

Eljárásunk a Lindner-Querll-féle eljáráshoz hasonló amelyet azok 
a  normális tehetségű siketnémák írva-olvasástanításánal, illetve kezdő 
beszédianításnál alkalmaznak. Vagyis : rámutatunk egy személyre, felmu
tatunk egy tárgyat, vagy felhívjuk tanítványaink figyelmét valamelyes cse
lekményre s nyomban utána jó-nagy nyomtatott betűkkel felvetjük az iskolai 
táblára annak nevét s a kettő (szó- és tárgy) közti viszonyt jelek utján 
értelmezzük. Azután lemásoljuk ugyancsak feltűnő betűkkel a szót egy o 
cm széles és 12 cm. hosszú vékony kartonlapra, bemutatjuk s egy gom
bostűvel feltűzzük a vele kifejezett tárgyra és megkezdjük a begyakorlást. 
Begyakorlás után a kartonlapot egy rajzszeggel a falon elhelyezett lecre 
erősítjük, hogy szükség esetén bármikor felhasználható legyen. Végül meg
felelő ábrázolással beíratjuk a gyermek szótárába es maganioglalkozas- 
képen folytatólagosan Íratjuk azt egy erre a célra szánt irkaba.

Már az első pár szó után rövid, könnyen értelmezhető, erdekes tar
talmú mondatokat is alkothatunk. így haladunk aztán szóról-szóra mon- 
datról-mondatra, amíg valamennyi betűt meg nem ismertettük tanítván} a- 
inkkal. Hogy a minraszók tárgya jól szemléltethető es könnyen értelmez
hető legyen, magától értetődik. A szavaknak betűkre való bontása mar nem 
nagy gondot okoz. Szinte magától oldódik meg A gyermekek a hasonló 
betűformák ismétlődéséből ham ar észreveszik, hogy azok 1 —1 külön egy
séget képeznek, amelyekre csak rá kell mutatni, hogy tisztába jöjjenek 
velük. A begyakorlásnál nagyobb szolgálatot tehet a kézi abc, melynek 
különösen a diktálásnál vehetjük hasznát. . ,  , .

Eközben időt szakítunk arra, hogy az esetleg előforduló beszedmaradva- 
nyos szó- és mondathalló gyermekeknek magukkal hozott beszedtoredekeit 
számbavessük, a lehetőséghez képest kijavítjuk és továbbfejlesszük, vala- 
mint, hogy az írva-olvasástanítással kapcsolatba hozzuk.

4. Beszédtanítás. Az előbbi fejezetben már röviden jeleztük, hogy 
a  gyengetehetségű növendékek beszédtanítésát nem a kiejtéstanításra, illetve 
hangbeszédre, hanem az írva-olvastató módszerre alapítjuk. A hazai gya
korlat s a kütföldi tanulmányaim arról győztek meg, hogy a gyt. siketnema 
gyermekek nem képesek a hangbeszédet elfogadható eredmennye elsajá
títani Ha meg is tanulják a beszédhangokat sok kmnal-bajjal, jol-rosszul 
kiejteni, azoknak összekapcsolását, önálló beszédegysegekke való kialakí
tását oly hangzavarral kísérik, végzik, amely azt teljesseggel erthele lenne 
teszi. A nagyobbik baj azonban nem ebben rejlik Mar a kiejtestamtas a 
hangbeszédnek technikai kivitele is fokozottabb lelkimukudest von maga 
után a gyengetehetségű sk. részéről. A hangbeszed gondolati (log>KaO el
építése pedig, amely már tisztán szellemi munka, epenseggel leküzdhetetlen
akadályok elé állítja védencünket. . , . , , , , . , f»i

Az élőszó elsajátítása ugyanis, a technikai kiviteltől eltekintve, főleg 
két egymást hatékonyan támogató feltételtől függ._ Függ eloszor a hang
beszéd gyors, könnyed és biztos felfogásától es másodszor a beszedanyag 
minőségétől, quantitásának tömegétől, amellyel félénk áramlik. Az eper- 
zékű és épelméjű gyermek azért tanul meg gyorsan es jól beszelni, mert 
a  fonetikailag tökéletes, tartalmilag érdekes és alakilag is helyes beszed
anyag egész tömegével könnyedén és biztosan jut halloszerve utján leiké
be, ahol megtermékenyülve szakadatlanul omlik ismét környezete fele,
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ahonnan az ösztönzést erre állandóan veszi és kapja. A siketnéma ezzel 
szemben a hangbeszéd felfogásánál látó-, illetve tapintóérzékre van utalva. 
Ezek a  hangbeszéd felfogását illetőleg, amellett hogy nehézkesek, nagy
fokban bizonytalanok is s azért csak részben helyettesíthetik, illetve pótol
hatják a hallószervet a hangbeszéd megértésénél. A könnyed, egymásba- 
folyó és finoman lepergő beszédmozgások változatai csak nehezen figyel
hetők meg s a testiszem mellett a lelkiszemet is erősen igénybe veszik. 
Es mert a belőlük összeálló szó- és mondatképek nekik ebből kifolyólag 
hiányosan tűnnek fel, többnyire érthetetlenek is előttük. Ezen segítendő a 
siketnéma a következtetéshez fordul segítségért és kombinatív úton igyek
szik azokat konstructív egységbe foglalni és megérteni, ami azonban=nem 
mindig és nem mindenben sikerül neki.

Mindez természetesen a normális tehetségű siketnéma tanuló lekierőit 
is erősen próbára teszi. A gyengetehetségű siketnémát pedig úgyszólván 
lehetetlen feladat elé állítja. Szellemi rövidlátásával nem képes a neki 
hézagosnak látszó szó- és mondatképeket kiegészíteni, szerves egységbe 
foglalni s azért a folyékony, természetes beszéd a mások ajkén, érthetetlen 
káoszként tűnik fel előtte. Ez az állandó nehézség és folyton ismétlődő 
sikertelenség lassankint elveszi a saját lelkierőiben és képességeiben vetett 
hitet, az önbizalmat, ami aztán ugyancsak megköti a gyt. siketnéma gyer
meket minden további előhaladásában.

Mindezeknél fogva, meggyőződéses határozottsággal kijelenten, hogy 
nem való a hangosbeszéd a gyengetehetségü siketnémának. Az a papagály- 
beszéd, amelyre csak sok munka és fáradság után tett szert s amellyel 
egyszerű mondanivalóinak élőszóban akar kifejezést adni, a laikusra néz
ve minden tekintetben érthetetlen és élvezhetetlen, tehát értéktelen is, és 
sehogy sincsen arányban a reápazarolt idővel és fáradsággal. Ami a gyt. 
gyermeknek nem öröm és mégkevésbbé hasznos, az nekünk sem lehet 
cél és feladat, főleg pedig megnyugvás. Mindamellett a hangosbeszéd még
sem lehet teljesen kizárva a gyt. siketnémák iskolájából.

A gyt. siketnémák közt is vannak ugyanis olyanok, akik mint később 
megsiketültek még valamelyes beszédmaradvánnyal birnak, vagy mint 
szó- és mondathallók, az otthoni környezetben elsajátított beszédtöredékkel 
kerülnek az intézetbe. Ezeket a beszédfoszlányokat, beszédcsökevényeket 
egyenként számbavenni s a lehetőséghez képest kijavítani és tovább- 
fejleszteni a legelemibb kötelességünk. Erre alkalmat a rendes tanítási 
időn belül lehet, sőt kell is találni. Nem sok fáradságba kerül ez a külön
leges munka és mélységes hála és köszönet jár érte a gyermek és szüleik 
részéről. A tanítás kezdetben az esetek különbözősége szerint egyéni, de 
idővel az előhaladást lehetőleg közös nevezőre kell hozni és csoporttaní- 
íássá kell tenni azt. Ezt a feladatot elhanyagolni, vagy teljesen figyelmen 
kívül hagyni nagy hiba volna részünkről. E gyermekek oktatása egyébként 
mindenben az általános tanítási terv alá esik. A beszédtanítást illetőleg 
is, melynek egyesek hangbeszédtanítása, csak kiegészítő része.

A  beszédmaradványosoknak és részleges hallással bíróknak e külön
leges, de szükségszerint nyújtott kedvezménytől eltekintve, valamennyi gyt. 
növendékünket a beszédnek olyan formájára tanítjuk, amelynek elsajátítása, 
amellett hogy különös nehézséggel nem jár, a gyermekek lelkierőinek foko
zatos megerősítéséhez is vezet s ezzel össztanításukat is eredményesebbé 
teszi. Ez a beszédforma a jellel támogatott írottnyelv, amelyet az írva- 
olvastató módszer segítségével fogjuk növendékeinknek sajátjává tenni.

A dánoknál Forchammer, a németeknél Göpfert, Lindner, Querll és 
mások még a normális tehetségű siketnémáknál is az írottszóból indultak
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ki s ezt tették első beszédtanításuk alapjává. A belgamodszer is részben 
ehhez hasonlít. Ezzel szemben Schneider (Bra-mschweig) kiindulva abból 
az axiómából, hogy minden megértés elsősorban jelben való megertes 
jelből kiindulva fejlesztette ki tanítványainak beszedet. Ha ezeknek az el- 
árása a kezdőfokon többé-kevésbbé különbözött is egymástól abban vala
mennyien megegyeztek, hogy az írás és jel mellett, mar kezdettől fogva 
gyakorolták a hangbeszédet is és fokozatosan kapcsoltak bele az időköz
ben elsajátított jel-, illetve írottnyelvbe. _ , . ,,

Abból indultak ki ugyanis, hogy a kiejtéstanitas főleg: kezdetben igen 
fárasztó és erőltetett (de igen veszedelmes) menet mellett is oly lassú 
hogy nem képes a gyermekek tudvágyat kielégíteni es szinte erőszakkal 
tarba vissza beszédük kialakulását és lelkierőiknek fokozatos kifejlődését. 
Ezzel szemben szerintük a jel és az írás szárnyát ad a  kisded siketnema 
sivár lelkének s kiemelve őt elárvult helyzetéből, oromtebes uj, beszedess 
világba vezeti igen rövid idő alatt. Főleg az elemi beszed konstruktív ki
építésében biztosít feltűnő sikereket s ennek betetozeset a IV. isk. ev ve
gére tervezik. Ezen a fokon a jól megalapozott es gondosan ápolt hang
beszéd már teljesen bekapcsolódik a beszedtanitas menetebe. A külön
böző elemek egyideig még párhuzamosan haladnak egymás mellett, de 
az V. osztálytól kezdve már a hangbeszéd veszi at a vezerszerepet s min
den további tanítás már tisztán ezen folyik.

Én annak idején a helyszínen (Lipcsében) tanulmányoztam Lindner 
módszerét. Az ő lelkes propagáló magyarázatai s a felmutatott kiváló 
eredmények oly meglepő hatással voltak ram, hogy onkenytelenul fel kiál
tottam. „De hát akkor miért nem csináljuk. mindnyáján így ? Mire o 
Vatterre célozva azt mondta : „Ja, most más Messiást követünk. Es való
ban a siketnémák oktatása terén akkor Vatter volt az „Ideál. Ot kövein 
elemi kötelesség volt. Csak kevesen mertek vele szembeszállni hogy kony- 
nyebb úton és örömteljesebb módon lehetőleg ugyanazokat az eredme-

m Í magyarok úgyszólván szolgai módon utánoztuk Vattert. S hogy yala 
hogy el ne tévelyedjünk, arra szigorúan ügyelt a felsőbbhamsag, amiről élénk 
tanúbizonyságot tesznek az akkori minisztenbiztosi jelentések az ískolaev- 
végi taneredményekről. De hogy Vatter kipusztíthatatlan osereje. faradha
tatlan kitartása, megingatatlan hite es kovetkezetessege, főleg: pedig m 
zetének rendkívüli szervezete és hozzáértő környezetének segítő keze-nél
kül nagyrahivatott tantervűnk dacára is messze elmaradtunk mögötte 
természeres volt. De azért ez a kérhetetlen nagy Valter is megengedte 
gyt. siketnémák tanításánál a jel és írás hasznalatat. . . . . . . . .  , i

Amit tehát Vatter is részben acceptált és neves külföldi szakemberek 
még a normális tehetségű siketnémák beszédtanításánál is alapvetomun- 
kának használtak, azt mi sem vethetjük el. Egész nyugodtan lephetünk az  
írva-olvastatómódszer alapján felépített írottnyelv tam tasaia. , .

Az írottnyelv tanításánál is megkülönböztetünk beszediartalmat es 
beszédalakot. A tartalmat a kezdőfokon a gyermek közvetlen környezete, 
az abban előforduló személyek, tárgyak, állatok, élmények stb. adjak meg
A róluk alkotott fogalmat, gondolatot itt csak a  legegyszerűbb formába, 
öntve szabad a gyermeknek nyújtani. Arra is ügyeljünk, hogy az ige mar
korán és minél többször forduljon elő. Mert az ige mo^ af • ‘r ^ k t f r á  
életet jelent és kiválóan alkalmas a gyt. gyermek szunnyadó lelkenek telra- 
zására és ébrentartására. A továbbiakban rendre, illetve alkalomszeruleg 
vesszük a normálistehetségű siketnémak szam ara irt tantervűnk elemi be 
szédanyagát s annak ősi szellemében dolgozzuk fel azt, ügyelve arra, hogy
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f  {\ifeje?ések szabatosságában és terjedelmében, valamint a nyelvalakok 
tel lépésé ben a szükségszerű mérséklet és fokozatosság betartassák. A gyt. 
siketnémák beszédtanításában még a felsőfokon is csak óvatosan alkal
mazhatjuk az egyszerűen összetett mondatot. A nyelvalakokra vonatkozólag 
pedig megjegyezzük, hogy azok tudatossá tételét az egész vonalon mellőz- 
Z-Ü -e i.m igi f  (e*?ő 0̂^0.n is csak egyszerű rámufatással utalunk egyes fel- 
tűnőbb alakbeli jelenségekre. A nyelvalak számbavételei különben csak 
nekünk szól, mert a beszédbeli előhaladás menetét és fokozatosságát jó
részt ezek állapítják meg.
, A beszédnyújtás eljárása, a hangbeszéd tanításánál követett eljárás" 
noz hasonló. Csakhogy itt az előrebocsájtott élőszó elmarad s a beszéd- 
ír'f11'ény eredményét mindjárt írásba foglaltan az iskolai táblára jegyezzük 

uu aj<̂  uÜunk nyomén a növendékek a szemükkel mégegyszer (esetleg 
többször is) végig futnak rajta, hogy emlékképét a lelkűkbe jól bevéshes
sed  Nyomban utána zárójelbe odaírjuk az alkotott mondat megfelelő kér- 
dését s vonatkozásba hozzuk a kettőt egymással. Később a kérdéseket 
külön, vagy az iskolai tábla (irka) másik oldalára, vagy a kész szöveg alá 
írjuk, hogy ilyen árnyalatbeli változtatással is élénkebbé tegyük tanításun-

, z értelmezést elsősorban mindig a kellő szemléltetés nyújtja, de 
szükségszerint a jelt is hívhatjuk segítségül. A tanultak számonkérése 
nyomtatott, vagy íróit kérdések útján történik, melynél alkalmilag a jel- 
nyelv is megfelelő szerephez jut.

i és fogalmazás tanítása a beszéd- és olvasástanífássa
Kapcsolatban oldódik meg. Ez kezdetben a végzett anyagból veit minta- 
mondatok írásbeli megválaszolásából áll. Ezt követhetik annak tárgyát és 
alakját megváltoztató írásbeli gyakorlatok s az egyszerű levélírás. Az ön- 
puu naplóírástól, valamint ügyiratok készíttetésétől azonban eltekinthetünk, 
kbbeli ténykedésünk a postai pénzesutalvány és csomagszállítólevél kitöl
tésén kívül, tovább ne terjedjen !

6. Az olvasás gyakorlását a magunk által külön e célra készített 
nyomtatott fali olvasótáblákon kezdjük meg. Folytathatjuk Szép J. „Képes 
Olvasókönyv -ével és befejezhetjük Nagy Péternek a siketnémák szám ára 
t i  0 Ivasókönyvével. Ezek mellett a felső-, illetve kertgazdasági képzés 
tokán a mi irányításunk és segítségünk mellett olvastatunk érdekesebb 
újsághíreket, siketnémák számára írt lapokat és kertgazdasági árjegyzéke
ket. Az olvasottak értelmezésére a helyes szemléltetésen kívül a m agyará
zójelet is használhatjuk, a számonkérés pedig írás, illetve jel útján történik

7. Azon ismereti és gazdasági tudnivalókra vonatkozólag ismételten 
nyomatékosan hangsúlyozom, hogy úgy a honismereti-, mint a szo- 
rosan veti reáltárgyak összevontan tanítandók és azok csak a leg
feltűnőbb jelenségekre terjedhetnek ki. A történelem tanítása abból áll
jon, hogy a földrajzi ismeretek nyújtásánál rámutatunk egyes helyek, városok 
történelmi (alkotmányjogi) jelentőségére is röviden. íg y : Székesfehérvárnál 
megemlékezünk Szt. Istvánról s a koronázásról, a Muhi pusztánál a tatár- 
jáiásról, Mohácsnál a törökdúlásról stb. — A reáltérgyak tanítása is össze
vontan és gyakorlatiasan történjék. Pld. A burgonyaszedéssel kapcsolatban 
megismertetjük röviden a burgonya termesztésének módját és gazdasági 
értékesítését. A gyümölcsfák őszi tisztogatásánál rámutatunk azok kártevőire 
es irtásának módjára (permetezés). A szalma- és gyékényfonásnál felkeres- 
suk a munkaanyagok termelési helyét és lehetőleg magunk termeljük ki 
azt. Majd reámutatunk az anyagok felhasználására és értékesítésének 
módjaira stb.
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1937 3— 5 sz.
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8. Kézügyesítő-gyakorlatok, munkára nevelés. Ezeknek szerepe 
a gyt.-siketnémák nevelő-oktatásában sokkal horderejűbb, mint a normális 
tehetségű siketnémáknél. Hamarjában nehéz megállapítani, _ hogy a gyt. 
siketnémák nevelő-oktatásában mi a  fontosabb : az értelmi képzés-e, vagy 
pedig a munkára nevelés? De annyi bizonyos, hogy a képzésük végcélját 
biztosító nevelői eszközök közül a legfőbb szerepet az értelmi képzés tölti 
be abban. Az elméleti képzésnek azonban csak addig és annyiban van 
helye, létjogosultsága az összképzésben, ameddig s amennyiben erre gya
korlati szempontból mulhatlanui szükség van. Nem az értelmi képzésen, 
hanem az észszerű m unkára nevelésen legyen hangsúly! Ne tudákos ifja
kat és leányokat, hanem értelmes, munkaképes embereket neveljünk belő
lük 1 Azért minden erre rendelkezésünkre álló időt, erőt és eszközt ennek 
az összpontosított célnak a szolgálatába kell állítani és pedig a legracioná
lisabb formában. Így pld. a kézügyesítő-gyakorlatoknál ne a szokásos 
mintasorozat fokozatos előállításán fáradozunk, hanem az anyaggal és esz
közökkel való bánnitudás után, azonnal fogjunk hozzá, a közelebbi célt 
szolgáló mindennapi tárgyak elkészítéséhez. És ha mindjárt elfogadható 
kivitelben készítik is el azokat, akkor se elégedjünk meg egyszeri formá
lásukkal, hanem időnkint újra és addig gyakoroltassuk előállításukat, amíg 
abban megfelelő jártasságra szert nem tesznek. Minden újabb kísérlet 
könnyebb, gyorsabb és tökéletesebb eredményre vezet s örömet, megelége
dést és magábabízást támaszt kis gyámoltalanunk sívár leikébe. Végül 
pedig munkakedve deríti s idővel állandósítja azt.

Már lehetőleg ezen a fokon is legyünk figyelemmel leánynövendéke
ink külön érdekeire. Kezdettől fogva lehet őket apró házi teendőkkel meg- 
bízni. Később állandó alkalmat kell nekik nyújtani, hogy a  takarításban, 
főzésben, mosásban és vasalásban a kellő jártasságot elsajátíthassák. A 
női kézimunkákból a horgoláson, kötésen (harisnyastoppoláson) és varrá- 
són (fehérnemű javításon, foltozáson) kívül m ásra ne tanítsuk őket. A sza
bást, hímzést, gépkötést, szőnyegszövést stb. okvetlenül mellőzzük, mert 
kényességük mellett sohasem fognak hozzájárulni ahhoz, hogy a minden
napi kenyerüket velük megkereshessék. És mert gyámoltalanságuk miatt a 
drága anyagokban és gépekben nagy károkat is okozhatnak, költséges 
passziókból egyebet nem láthatunk bennük.

Hasonló szempontból kell meg Ítélni a rajztanítást is. A rajzot, mint 
külön önnálló tárgyat tanítani s anyagát külön erre a célra beállított órá
kon módszertanilag feldolgozni ugyancsak nem lehet célunk. Hanem, 
amint az írási- és rajzolási előgyakorlatokon túl vagyunk, azonnal beállít
juk növendékeink ebbeli készségét a magyarázó- és előábrázoló-rajz szol
gálatába. Aminek nevet tanult adni, azt ábrázolja is egyúttal s mielőtt a 
kézimunkaórákon egy tárgy elkészítéséhez fogna, rajzolja le előbb s szép 
kalligrafikus betűkkel írja melléje a nevét. Az ösztönszerű rajz és szépírás 
ezek nyomán fog kialakulni. , ,, , .. r , ,

A „Kézügyesítő-gyakorlatok és m unkára nevelés címen összefoglalt 
foglalkoztatásokat tehát nem egymástól elválasztva, külön órákon gyako
roltassuk, hanem azon legyünk, hogy lehetőleg egyidőben, egymás mellett 
és egymást támogatva segítsék a kívánt célt elérni. Hogy aztán ne csak 
az előírt közös órákon foglalkoztassuk növendékeinket ilyen értelemben, 
hanem amikor időnk megengedi, máskor is, az magától értetődik. A fő 
az, hogy növendékeink sohase üljenek tétlenül és amit velük készítte
tünk, az elfogadhatóan formás és lehetőleg használható legyen.^ Erez
ze a gyermek, hogy nem dolgozott hiába ! így fogják megszeretni és maj
dan megszokni a munkát.
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A kertgazdasági képzés megoldása, mint szakkérdés, kertgazdasági 
szakemberek elé tartozik.

A kijelölt általános keretek természetesen részletes betöltésre várnak, 
ami egy jól megalapozott tantervben nyerhet megoldást. Magam aligha 
vehetek részt abban, azért ami értékeset személyes tapasztalataim  és év
tizedes különleges tanulmányaim alapján e tárgyról összegyűjtöttem, azt 
közrebocsájtom azzal a hő óhajjal, hogy ez az ügy szerencsétlen gyá- 
moltjaink javára közmegelégedésre mielőbb megoldást nyerjen.

A vak gyerm ekek  
intcrnátiisi nevelése.
fV erod ek K á r o l y .

Sohasem volt időszerűbb a látási fogyatékosok pedagógiájában jónak 
és helyesnek ismert internátusi nevelési rendszerek felett szemlét tartani, 
mint a mai, sokféle ideológiával telített, nyugtalan, vészterhes korunkban, 
amikor az ifjúság, ha mindjárt látási fogyatékos is, annyi mételynek van 
kitéve. > J

Sokszor elgondolkoztam KANT IM M ÁNUEL mindig aktuális gyakor
lati tanácsán, hogy «a gyermekeket ‘nem az emberiség jelen helyzetébe 
kell nevelni, hanem, amennyire lehetséges, annál jobb helyzetbe». A világ
hírű germán bölcsész-titán a gyermekek nevelésére vonatkozó kijelentésével 
az evuluciós pedagógiának alappilléreit érintette.

A látási fogyatékos gyermekek nevelésénél ugyanazokat a célkitűzé
seket tartjuk szemelőtt, mint a normális gyermekek nevelésében: ami ott 
jó, szükséges és nélkülözhetetlen, ugyanaz náluk fokozottabb mérvben 
indokolt. Á nevelés örökérvényű szabályainak szemelőtt tartásával a jobb 
világ utáni vágy, a szellem és lélek erejével átitatott több élet utáni törekvés, 
a tétlenségre kárhoztatott kezek felszabadítására irányuló szüntelen és 
következetes akarás és cselekedet mindig lényeges programmját képezi a 
látási fogyatékosok pedagógiájának.

A cél elérése érdekében a szülők előszeretettel keresik fel az inter- 
nátu sokat, mert gyermekei ̂ nevelését szakavatott emberek kezében minden-, 
nél jobban látják biztosítva és tudják azt, hogy gyermekeik megkapják 
mindazt, amire nekik fizikai, erkölcsi és értelmi nevelés szempontjából 
szükségük lehet.

TÖRTÉNETI SZEMLÉLŐDÉS.
Vessünk rövid visszapillantást a látási fogyatékosok internátusainak 

történeti fejlődésére, mert a múlt, mint a történelem géniusza szellemében 
biztosabban vezethetjük okfejtéseinket.

A legrégibb és legelső internátus volt a látási fogyatékosok számára 
az — : s amely még bizonyos korszerű módosításokkal ezidőszerint is nemes 
feladatát teljesíti —  amelyet IX., vagy SZENT LAJOS francia király 
1260-ban létesített, a keresztes háborúban látóképességüket veszített vitéz
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harcosok részére. A HOSPITAL BES QUINZ-VINGTS 3oo világtalan 
harcos befogadására szolgált. Ez az a/ylumszerű szemészeti kozkorhazzal 
kibővített intézmény magvát képezi a látási fogyatékosok mterna tusain a .

A látási fogyatékosok sötét egén, a humanizmus köntösében megjelent 
első reménysugár feltűnésétől hosszú időnek kellett elmúlnia, amíg a tár
sadalom figyelme a zsengekorban mártirsorsra jutott gyermekek felkarolása
felé irányult. ,

FRANKHONBAN ringott a látási fogyatékosok nevelés-oktatasanak 
"ie. VALENTIN HAÜY tárta ki humanisztikus érzelmekkel tett

c y -

0

» « * * & ■ £ « * *  * «i* «ff ' M S
létesítette számukra az első nevelő- és tanintézetet, a N A iiO N A L  11V  
TŰT JUNE DES AVEUGLES címen ismert s ma is működésben levő,, 
sőt idők folyamán nagy hírnévre tett szert humanisztikus fellegvárat hz 
már nem asylum, ez már, mint a teljes címe mutatja, a látási fogyatékos 
ifjak részére szolgáló, internátussal egybekötött nevelő es tanintézet. Célja 
szakszerű gyógyító nevjelés által felszabadítani a látási fogyatékos gyer
mekek tétlenségre utalt kezét, továbbá á szükséges polgári alapismeretek 
nyújtásán kívül, az általuk is elsajátítható életpályákra való kiképzés

Nagyon érdekes és felettébb tanulságos volna részleteiben is meg
ismerni ennek az első, oktató jellegű intézménynek történeti fejlődését, 
azonban egyelőre elégedjünk meg azzal, hogy az elhintett mag vonzo 
például szolgált hasonló rendeltetésű intézmények létesítésére, úgy, hogy 
ina már Európa minden kultúrállamában a látási fogyatékosok nevelő
intézetei, a nagynevű alapító elgondolásainak szellemeben, hathatósan szol
gálják az oda ¡leutalt tanulók szellemi kiképzésére csak úgy, mint elethi- 
vatási pályák előmozdítására irányuló érdekeit.

Hazánkban a nemes szívéről közismert és minden szépért, nemesert 
lelkesülő JÓZSEF FŐHERCEG NÁDOR nevéhez fűződik a látási fogya
tékosok, vagy közönségesen a vakok első intézetének alapítasm

182 5-ben, vagyis 4 1 évvel később, mint ahogy a párisi NATIONAL L\- 
STITUT megalakult, a karok és rendek áldozatkészségének hozzájárná 
savai és erkölcsi támogatásával POZSONYBAN létesült a vakok első nevelő
ét tanintézete. Az ORSZÁGGYŰLÉSI ^ A LL A SG W  kapó az m tezó 
ideiglenes otthont, onnan 1826-ban elkerülvén PESTEN, az U LLóI U E  
ütött tanyát, majd több viszontagságos vándorlás után 1901. óta a , • •»
AJTÓSI DÜRER-SOR 39. szám alatt épült modern es a mai kor kívánal
mainak megfelelő intézeti épületbe került, ahol 200-at meghaladó serdu- 
letlen korú, mindkét nemhez tartozó világtalan növendéket részesít kitűzött
céliának megfelelően nevelés-oktatásban. . ,

Az intézet megindulásának időpontjától mindmáig mternatussal volt 
és van megszervezve s jelenleg is ilyképpen illeszket .1 e a von mens
legnépesebb nevelőintézetei sorába. . , . . ,

" Rendre vehetnők a többi hasonrendeltetésű intézeteket is, azonban a 
világtalanok históriájának eme két jellegzetes alappillére elegge karakte- 
rizálja a többi, e csoporthoz tartozó intézetek szinte megegyező szervezetet.
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A CSALÁDI NEVELÉS AKADÁLYAI.
A látási fogyatékos gyermekek nevelő- és tanintézetei a nyugati álla

mokban, nagyon csekély kivétellel, intemátussal vannak egybekapcsolva. 
Ez, a növendékek speciális állapotára való tekintettel, teljesen érthető is, 
mert a látóképesség hiánya lényegesen csökkenti a szabad és akadálytalan 
mozgási lehetőségeket. De ezenfelül tudnunk kell, hogy a látási fogyatékos 
gyermekek nagy kontingensei olyan mély ponton álló szociális környezet
ből vétetnek, ahol talán legnagyobb a nyomor és kulturális szemszögből 
tekintve, sajnos, legalacsonyabb színvolanon áll a szülők lelki és szellemi 
képességeinek fejlettsége.

E szempontok már egymagukban is eléggé indokolják abbeli állás
pontunk helyességét, hogy a látási fogyatékos gyermekek egyéniségéhez 
legtesthezállóbb, nekik legm egfelelőbb nevelési rendszer a zárt. nevelési 
szisztéma.

Mi készséggel elfogadjuk azt a tételt, hogy a nevelés igazi és leg
fontosabb helye a családi tűzhely, amelynek fénye átütő erővel bír: a 
szerető anyai szív varázsa, amelyet senki sem nélkülözhet s a fejlődő 
gyermeki lélek számára mindig éltető napsugár marad. Ámde fehérholló 
számba megy. ahol a látási fogyatékos gyermekeket okosan, gyakorlatiasan, 
a szakszempontoknak is megfelelően tudnák nevelni, vagy képesek vol
nának megadni a szellemi és fizikai fejlődés létfeltételeit; ahol módiát 
ejthetnék, hogy belőlük, súlyos érzékszervi fogyatékosságuk dacára is, 
gazdag lelkületű, harmonikus, erkölcsös és hasznosan tevékenykedni tudó 
embert formáljanak, akik majdan az átültetett erkölcsi és szellemi értékek 
felhasználásával a társadalom életharcában saját erejükből képesek lesznek 
boldogulni. Az emberi természetnek mindén figyelmes lélek által felis
merhető törvénye az —  mondja SPENCER HERBERT akik előtt a 
nemesebb gyönyörélvezetek el vannak zárva, önző, nemtelen örömöket 
keresnek. Már pedig a mai súlyos közgazdasági viszonyok között, amikor 
az alsóbb néposztályok körében olyan szívetfacsaró és minden jóérzésűi 
embert mélységesen megindító nyomor és nincstelenség uralkodik, hogyan 
is várhatnék, hogy a látási fogyatékos gyermekeknek a családi nevelésben 
megadják mindazt, amire nekik későbbi életük folyamán szükségük lehet 
és ami által a mainál jobb helyzetbe kerülnének.

Még jobban kidomboríthatjuk és markánsabban aláfesthetjük ezt a 
meghatóan szomorú és sötét tónusú képet, ha rámutatunk a sok szegényes 
vitvillóban tengődő gyermekek nevelése körül felmerülő egyéb káros ki
hatásokra.

Az általános pauperitás egymagában elégséges magyarázatot ad azokra 
az erkölcsi veszélyekre, amelyeknek a látási fogyatékos gyermek figyelő, 
fogékony lelke és szelleme ki van téve. E tanyákon őt predesztinált kol
dusnak tekintik, akinek látási fogyatékossága a könyörületes szívű embere
ket megszánásra és alamizsna-nyújtásra indítja. Mint ilyen sok súrlódás
nak, egyenetlenkedésnek, családi viszálynak lehet akaratlanul is okozója,: 
ami előbb-utóbb a családban a hitvesi szeretet elhidegülésére, a kölcsönös 
megértés hiányára, disharmoniára vezet. A subversiv érzelmektől táplált 
morális ellenállás hovatovább gyengül, amelyet mindinkább aláaknáz és 
siettet az alkoholnak gyakran mértékentúli élvezete.
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Vagy nézzük az érem másik oldalát, ami szintén nem sok vigaszt nyúj t.
A látási fogyatékos gyermekek között akad módosabb szülők sarja 

is —  mert hiszen a vakság kórokozói, vagy veszélyei válogatás nélkül 
támadják meg a gyermek látószervét, —  akik minden áldozatra készek 
érdekében. Azonban éppen a nagy, szülői szeretet túlbuzgóságának esik 
áldozatul igen gyakori esetben a látási fogyatékos gyermek. Sem fizikán 
sem szellemi képessége nem fejlődhetik a megkívánt módon.

Jóllehet, hála Isten, vannak derűsebb esetek is, de a fentiek egy- 
magukban már is elegendő bizonyítékot szolgáltatnak, hogy a látási 
fogyatékos gyermekek nagy kontingensét mielőbb ki kell emelni abból a 
nem kívánatos miliőből, amelyben fizikai és lelki alkatának fejlődése
akadályozva van. , 1 1 1  1.

De mindezeken felül bennünket csak a szakszempontok érdekelnek, 
amelyek arra ösztökélnek mindannyiunkat és minden nemesen érző em- 
berbarátot, hogy a súlyos viszonyok között sínylődő emberpalántát a 
gyógyító nevelés eszközeivel mielőbb kiemeljék környezetéből.

Mi most arra gondolunk, hogy mi-mindent kénytelen nélkülözni 
kezeinek munkaképessé tétele, értelmi és érzelmi képességeinek fejlesz
tése szempontjából igen gyakori esetben még akkor is, ha egyébként az 
igazi szeretet övezi. A mi szándékaink iránytűje arra felé mutat, ahol a 
saját erejéből fakadó acélos akarás buggyan ki, ahol a tisztes munka szol
gáltatja a kiérdemelt bért és rádöbben arra, hogy neki is produktivitásra 
kell törekednie —  s nem arra fele, ahol alazatos fővel, keznyujtással, 
utcasarkon, vagy templomküszöbön állva várja az alamizsnát. Mi fürge, 
mozgást, aktivitást követelünk és szeretünk látni mindenben, mert így 
kezei nem lesznek tétlenségre, kárhoztatva és nem kapcsolódik ki életéből 
a látási fogyatékos gyermekek egyéniségét is jellemző cselekvési vágynak 
valóra váltása.

Az épérzékű gyermek, amint felcseperedik, önönmaga kiszolgálója 
lesz és büszke arra, hogy édesanyja jóságos kezét és vele való foglalkozását 
immár nélkülözni tudja. A látási f ogyatékos gyermeket az önkiszolgálási a 
épp úgy meg kell tanítani, mint ahogy az épérzékű, saját erejéből sajátítja 
azokat el. Gyakori esetben találkozunk olyan növendékekkel, akik a leg
elemibb dolgokban teljes járatlanságot mutatnak, akik sem mosakodni, 
étkezni, sem öltözködni és levetkőzni nem tudnak, mert nem volt, aki 
nekik megmutassa mindezt s ha véletlenül lett is volna, csupa szánalomból, 
gyengédségből mások végezték helyette. .

Kedélyi élete sívár marad, mert a legritkábban kerül épszemű társai 
közé, akikkel közösen játszhatnék, kedélyének felderítésére a társasjátékban 
egy-iegy dal szállhatna el ajkáról. Lehetséges és megengedjük, hogy a 
szülő példázgatott előtte, hogy látós testvérkéi sok mindent csinálnak egye
dül, minden segítség nélkül s milyen szép dolog, ha valaki látáshiányában 
tudja mindezt végezni. A munkához es kötelességtcljesiteshez azonban nem 
elég a beszéd és magyarázat, ha nem követi nyomában^ a cselekedet. A 
németbirodalmi typliló-pedagógusok röpiratokban és egyéb sajtótermékek 
útján pontozatokba foglalták azokat a kirívó fogyatkozásokat és hiányokat, 
amelyeket észleltek a megfelelő nevelésben nem részesült látási fogyatékos 
gyermekeknek az intézetbe való beutalásuk alkalmával. Ezekben a röp-
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iratokban és tájékoztató füzetekben megadták a szülőknek az útmutatá
sokat mindarra nézve, amiáltal a látási fogyatékos gyermekek későbbi 
munkaképességét fokozni lehetséges és amelyek így kétségtelenül igen 
előnyösen szolgálták a látási fogyatékosok speciális nevelésének nagy kér
déseit.

MIT TESZ AZ INTERNÁTUSI NEVELÉS A LÁTÁSI 
FOGYATÉKOS GYERM EKEK ÉRDEKÉBEN.

Minden hibát és bajt nem lehet és nem szabad a szülői házra hárítani, 
magában az individuumban oly nagyfokú fizikai fogyatkozásokra buk
kanunk, amelyek túlhaladják a szegény, gyakran iskolázatlan szülő, de 
még sokszor az intelligens, tevékenykedni vágyó szülő jószándékú képes-* 
ségeit is és leküzdhetetlen probléma elé állítják. Nem tud mit kezdeni 
szerencsétlen gyermekével, töprengései között alig marad egyéb hátra, 
mint komolyan gondolkodni afelett, hogy a gyermeket legcélszerűbb be
adni a vakok intézetébe. Végre is minden szülőnek számolnia kell azzal, 
hogy a családi tűzhely bizonyos koron túl nem képes nyújtani azokat a 
speciál-pedagógiai, etikai és fizikális feltételeket, amelyekre pedig a világ
talan ifjúságnak, fiúnak és leánynak egyaránt, a harmonikus képzés szerm 
pontjából múlhatatlanul szüksége van. Meg aztán, akik nyitott szemmel 
kisérik az intézmény védőszárnyai alatt tevékenykedő gyermeksereget, gyak
ran egész egyéniségére: fizikai és szellemi képességeire kihatóan, szinte 
viharos fordulatot állapíthatnak meg a jobb felé.

Amíg a szülői otthonban a nevelés puszta negatívumokban éli ki 
magát, addig a szakszerű internátusi nevelés minden törekvése és célki
tűzése csupa pozitívum, akarás és tett a mindennapi életben való érvénye
sülés előmozdítására és biztosítására.

Csak át kell lépnünk a vakok intézete küszöbét, örvendetesen csap 
felénk az ott honoló humanitárius szellem: a szeretet és a meleg, puha 
fészek érzete. Az intézmény speciális berendezése, lakóinak homogenitása* 
a kisarjadzott hangulat, mind a segíteni akarás jegyében jelentkeznek. 
Már az egymagában véve is megnyugvást keltő jótétemény a szülőre, de 
különösen az intézetbe beadott individuumra, hogy hasongondolkozású, 
korban megegyező és érzékszervi fogyatékosságban azonos, egy közös cél 
felé törekvő tanulók sokadalmába kerül. Felszabadul az alól a lenyűgöző 
lelki depresszió alól, amely eddig szordinót tett lelkivilágának kibontako
zására gs a csekély öröm helyett, amelyet a mostoha sors az ő számára is 
tartogat,', sok szomorúságban és búbánatban volt része. Igaza volt, CSEH Y* 
JÓSKÁNAK, előkészítő osztályos kis növendékünknek, amikor úgy szemle- 
útón járván, elibém ugrott és jókedvvel, pajzán örömmel tudomásomra 
adja: igazgató bácsi örülök, hogy vak vagyok, és én itt az intézetben 
nagyon jól érzem magamat. Elhihetjük neki —  akinek semmije sem hiány
zott, amire szüksége volt —  a spontán megnyilatkozást, amely bennünk, 
a mégis csak szomorú vaksági állapot kikapcsolásával, örömet és megnyug
vást kelthetett, mert hiszen az internátus valóban gondoskodik testi, lelki 
és szelelmi szükségleteiről és megadja mindazokat a feltételeket, amelyek
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a harmonikus nevelés nélkülözhetetlen tényezői és annak biztosítására 
szükségesek. Megvan itt a tiszta férőhely, a rendes táplálkozás, tisztál
kodás; ügyel az internátus arra, hogy a nap minden órájában valami hasz
nosat kelljen a növendéknek cselekednie: tanulnia, dolgoznia, zenélnie, 
szórakoznia és játszania. A látási fogyatékosok internátusa már az eddigiek
ből is kitetszőleg bizonyos pilist ad a normális gyermekek internátusával 
szemben, az életből lehasít egy darabot és azt viszi be közéjük.

Az internátusi nevelés feladatául tűzi ki továbbá, hogy mindazon 
fizikai ügyességeket, amelyeket a szülői ház az öntevékenységi képesség 
fejlesztése szempontjából elhanyagolt, vagy azokat nem domborította ki 
kellőképpen, rendre átvegye, így: megtanítja öltözködni, ruháját begom
bolni, cipőjét befűzni, ágyát megvetni; megtanítja aztán arra, hogyan 
kell az evőeszközökkel bánni, nemkülönben arra is, hogy az étkezést minden 
segítség nélkül, egyedül és önállóan kell végeznie. Kiterjed a figyelme, 
hogy az intézet védence megismerje mindazon helyiségeket, amelyek a 
komoly munka céljaira. szolgálnak, részben pedig, ahol szabad idejének 
nagy részét szórakozással, vagyVegyeb dolgokkal tölti. Így indul, így fe j
lődik és így történik a gyógyító nevelés a látási fogyatékos gyermekek 
internátusában. Aztán az önérzettől, a jól végzett munka teljesítményétől 
csak úgy dagad a melle, mint a pék keze alatt a zsemlye, s boldog, ha 
dicséretben, elismerésben részesül. Helyesen mondja KERSCHENSTEINER, 
hogy az önérzetet cselekvés által fejleszthetjük és nyerhetjük.

Valami bámulatos a laikus ember előtt, és valóban sokszor megcso
dálja, ha látja, hogy a tanulók kedélyi világa az épérzékűekétŐl semmiféle 
elhajlást nem mutat, hogy ők is olyan jól, kellemesen és otthonosan érzik 
magukat az intézet falai között, mint az épérzékű tanulók a saját inter- 
nátusukban.

Sokszor tapasztalhatjuk, hogy a látogatók azzal az egyébként nagyon 
tiszteletreméltó érzéssel keresik fel a látási fogyatékosok intézetét, hogy 
az okulás végett szemlélődő ifjúságban a látási fogyatékos gyermekek iránt 
részvétet keltsenek, mert abban a tudatban élnek, hogy a szomorúság 
otthonába jönnek látogatni s ugyanakkor, örvendetesen azt tapasztalják, 
hogy ott igen víg élet folyik, kikapcsolva minden gond, bánat es szomorúság.

Bárki részéről megnyilvánuló rokonszenvre feltétlenül szükségük van 
a látási fogyatékos gyermekeknek s mi is hálásan vesszük a legtisztább 
érzelemből fakadó érzelemnyilvánitast, azonban annak nem az eizelmek 
lecsökkentésének lápos talajvizéből, hanem az igazi szeretet kristálytiszta 
forrásából kell fakadnia, amely üdít, életet ad.

A fizikai erők fejlesztése mellett a zárt intézeti nevelés gondoskodik 
a gondjaira bízott ifjúság hazafias, valláserkölcsi, szellemi és érzelmi 
képességeinek kialakításáról,, és megerősítéséről. Minden tanítási óra akko4 
éri el rendeltetését, ha egyben a kitűzött anyagot a tanuló lelkialkatának 
és szellemi képességeinek megfelelően dolgozza fel.

A látási fogyatékos növendék akaraterejét és jellemét az iskola keretein 
túl is a rendelkezésre álló szabadidőnek okos és célszerű kihasználásával 
edzi és fejleszti. Az ifjúsági önképzőkör és Vörös-Kereszt Egyesület az 
öntevékenység, a humanisztikus érzelmek kifejlesztése érdekében nagyon 
hasznos feladatot teljesít. Amit a tanuló saját jobb belátásából, képességei-
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uek szárnypróbálgatásából cselekszik, mindig súlyos értékkel esik a mérleg 
serpenyőjébe.

A szorosabb értelemben vett tanítási időn kívül gondoskodás történik 
arról, hogy az iskolában hallott dolgokat társaival közös munkában átvegye, 
gyakorolja, ami szintén jelentékenyen hozzájárul akaraterejének fejlesztésé
hez és a komoly munkának megszereléséhez.

Féltő és szerető gonddal ügyel az internátus arra, hogy a tanulók 
egymás iránt kellő megértéssel viseltessenek, a gyengébbnek istápolója és 
jóakaró barátja legyen az erősebb, feljebbvalói iránt pedig mindenkor 
tisztelettel viselkedjék.

Az ilyen szilárd alapon nyugvó pedagógiai elvek mellett erősödhetik 
egyénisége s kapja meg azt az átütő erejű lelki rugalmasságot, amely őt is 
a hasznos munkára és kötelességteljesítésre serkenti. A lélek éberségére, a 
test aktivitására fokozottabb mérvben van szükség a gondjainkra bízott 
védencek nevelésében, mert ne feledjük, nem a fül az, ami a szép zenét és 
szép éneket észreveszi, hanem a lélek, amely a belülről jövő hatásokat fel
dolgozza. A lélek lesi, várja, mit szállítanak, mit közvetítenek az érzékszer
vek. Az érzékszervek intenzív működése előnyösen szolgálja a szellemi 
képességek kifejlődését.

Mindazt a szépet és hasznosat, amit hivatásának magaslatán álló inter
nátus nyújtani tud, akkor lesz képes a mindennapi életben felhasználni, ha 
elhatározásaiban, cselekedeteiben és jellemében a komoly, megbízható és 
munkás emberek nemzetfenntartó csoportjához fog igazodni. Helyesen 
mondja SZITNYAY ELEK: «ahhoz, hogy az életben boldogulni tudjunk, 
erős akaratra és feddhetetlen jellemre van szükségünk; az ismereteket 
mindig lehet pótolni, de a jellem és akarat csak egyszer fejlődik és nem 
korrigálható bármikori.

A NEVELŐK ÉS VILÁGTALANOK ÉLETKÖZÖSSÉGE AZ 
INTERNÁTUSBÁN.

Az internátus másképpen, mint a nevelők és neveltek egybe forrásával, 
szellemük és lelkűknek egymásra való rezonálásával, alig képzelhető el. Nem 
haladhat más úton a nevelő és ismét más úton a gondjainkra bízott látási 
fogyatékos tanuló. Döbbenetes dolog volna, ha ők Letten nem értenék meg 
egymást  ̂és nem ajándékoznák meg magukat a kölcsönös bizalommal és 
egymás iránt való szeretettel.

Kétségtelen nehéz feladat nevelőnek lenni, ide igazi hivatás, altruisz- 
tikus gondolkozás és önfeláldozó lélek kell, mert, akiben ezek a kvalitások 
hiányoznak, bármily pályán sikereket érhet el és boldogulását biztosíthatja 
csak ott nem, ahol a lelket formálni, az akaratot irányítani, kialakítani és 
a jellemet fejleszteni kell. Lemondással is jár, mert a nevelőnek mindig 
a gyermekek között kell lennie, ez a levegő kell, hogy legyen éltető eleme. 
Le kell mondania a világ hívságos dolgairól, lelkileg" és érzelmileg képeznie 
magát, hogy minél szebben, tökéletesebben tölthesse be magasztos feladatát. 
A nevelőnek az ismeretekben, tudásban semmivel sem szabad alantasabbnak 
lennie, mint a nevelteknek, sőt bizonyos erkölcsi és szellemi magaslatról
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kell a dolgokat irányítania. QUEM DII ODERE ismert latin szá,lóige azok
nak szól. akik: benső erőtől megfosztva, kénytelenek erre a nemes feladatra
vállalkozni. .

A nyugati államokban találunk intézeteket, amelyekben egyházi sze
mélyek, a katolikusoknál szerzetesek és szerzetesnők, látják el a látásé- 
fogyatékosok nevelés-oktatását, akik egész életüket, tudásukat^ és embei- 
szeretetüket maradéktalanul a látási fogyatékos gyermekek javára, mint a 
Mindenható Istennek tetsző foglalkozási ágazatnak szolgálatába álütjak. 
JÓZSEF NÁDOR kegyes alapítóról nevezett ORSZÁGOS INTÉZETÜNK is 
részben követi ezt a példát, amennyiben a serdületlen, kis fiúk és az összes 
leánynövendékek nevelését, a gazdasági ügyek vitelén kívül, ellátják a PATLI 
SZENT VINCÉRŐL nevezett irgalmas nővérek^ míg az ifjak nevelése nőtlen, 
fiatal, időszakonként váltakozó, szakképesíféti' gyógypedagógiai tanárokra 
van bízva.

Az internátusok szervezete különböző. így vannak intézetek, amelyek
ben a kétnemű ifjúság egy fedél alatt vegyesen, megfelelő elkülönítéssel 
talál elhelyezést. Amennyiben a kétnemű ifjúság egy területen való tömörí
tése el nem kerülhető; a pavillonrendszer előnyösebb az ú. n. vegyes 
formánál. Legideálisabb természetesen, ha úgy a leányok, mint az ifjak 
számára különálló intézeti épületek szolgálnak, —  amint erre számos kül
földi példát találunk.

A vegyes-internátusban a növendékek nevelése kétségtelenül gazdasá
gosabb, sőt "az ilyen rendszer mellett a gazdasági szempontokon túlmenőleg 
a növendékek csoportosítása sok pedagógiai kérdésben gyümölcsöztető 
előnyöket vált ki az intézeti oktatásban; komoly cél felé törekvő életszín
vonaluk színesebb és több rétegeződésű lehet. A zenekarban és általában 
a zenei tárgyakban, az énekkarban, az önképző-kör és ifjúsági Vörös-Ke
reszt gyűlésein az ifjaknak a leányokkal való egymást felváltó, 'agy. 
együttes szereplése nemes versengést és sok egészséges  ̂művészi követel
ményt juttathat megoldáshoz. Sőt a gyakorlati élethivatási ágak megválasz
tásában és kivitelezésében is befolyást gyakorolnak a tanulóra.

Mindazonáltal nem titkolhatjuk el, abbeli aggályoskodásunkat, hogy 
a coeducatios rendszer sok erkölcsi veszélyt rejthet magában, különösen; 
vonatkozik ez a serdülő korban levő látási fogyatékosokra. Éppen azért: 
ezt a szisztémát csak a legkisebb osztályokban, ahol gyermekek oktatásál ól 
esik szó, alkalmazzuk, de itt is a legvégső esetben, amidőn a növendékek 
létszáma valóban nem indokolja a kétnemű gyermekcsoport megosztását. 
Ebből a szemszögből nézve az intézeti rendet, mindazoknak, akik a nevelés 
ténykedésébe befolynak, rendkívül ébereknek, komoly elhatározásúaknak és 
a cselekvésben nagyon aktivoknak kell lenniök.

A VAKOK JÓZSEF NÁDOR KIR. ORSZ. INTÉZETEDEN 200-at 
meghaladó növendékanyag több társalgó-helyiségben, illetve nappali és. 
hálószobában nyer elhelyezést, amely tulajdonképpen az ő otthonuk. Egy-egy 
társalgó-helyiségre matematikai számítás szerint /¡o  ̂ növendék esik, de 
minthogy az adott viszonyokkal mindig kell számolni és a gyakorlatban 
sokszor ettől eltérőleg más megoldást is kell érvényesítenünk, így hát 
megtörténhetik, hogy egy-egy társalgó-helyiségben 5o— 55 tanuló is össze
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van sűrítve. Ezáltal nemcsak a neveltek sokszor egyéni elbánást kívánó hely
zete van megnehezítve, hanem a nagy tömeggel való foglalkozás szinte túl
haladja a nevelők és irgalmasnővérek fizikai erejét és elvonja őket sok 
nagyon szükséges jellemnevelő dolognak végzésétől. Még inkább súlyos
bítja a helyzetet, hogy a tanulók korban, képességben, élethivatási pályák
ban és tanulmányaik azonos színvonalú végzésében nagy eltéréseket mutat
nak.

A nyugati államokban, ha nem is mindenütt, az itt vázolt körülmé
nyeknél lényegesen előnyösebb helyzetet találunk, ami által nekünk, úgy a 
fent vázolt, mint sok egyéb kérdésben mintául szolgálhatnak. Ott a de
centralizáció, amely nevelési szisztéma kétségtelenül költségesebb a centra
lizált intézeteknél, szerencsésen van megvalósítva. így a látási fogyatékos 
tanulók szükségleteihez képest az intézet száma megoszlik: a mammut- 
intézetek helyett több kisebb befogadóképességű, csekélyebbre méretezett 
intézet működik. Hollandiában pl., amelynek lakossága kb. azonosnak 
mondható csonka hazánk lakosainak számával, a vakok számára öt nevelő
intézet szolgál. Ezzel szemben nálunk, ha figyelmen kívül hagyjuk a 
10— i 5-ös létszámú és a siketnéma növendékek tagozatával kibővített 
lovag WECHSELMANN IGNÁC VAKOK INTÉZETÉT, csupán egy talál
ható. Ott az öt intézetben 196 fiú és n o  leány részesül ezidőszerint nevelés- 
oktatásban, ezzel szemben nálunk az ORSZÁGOS INTÉZETBEN 200-at 
meghaladó növendék talál elhelyezést.

Hogy az internátus működéséről szakszerű véleményt alkothassunk, 
három tényező szerepkörét kell megismernünk: az igazgatóét, a nevelő 
személyzetét, jelen esetben az irgalmasnővérekét, és a növendékekét.

Az igazgatónak az a szerep jut, mint az organikus világban a szívnek. 
Ő a központja a nevelésnek, belőle sugárzik ki a lüktető vérkeringés, amely 
befutja az egész szervezet közeli és távoli perifériális pontjait. Felfrissíti a 
tápláló érhálózat anyagát, felújítja az elhasznált és fáradt vért, mozgásba 
hozza az egész érhálózatot, behatol a legeirejtettebb zugokba s ebben a 
munkájában soha egy percig sem tart szünetet. A központi szervnek egészsé
gesnek, mindig munkára késznek kell lennie; stagnálásnak, elernyedésnek 
nincsen helye.

A nevelő személyzet a központi akaratnak a végrehajtó szerve. Ők 
szorgalmasan átveszik a parancsot, az indítékot és dolgoznak szüntelenül, 
s ebbeli munkájukban elernyedés soha sem fog bekövetkezni, ha meg van 
a szakszerű irányítás s a kölcsönös érintkezés. Egy-egy elismerő szó és 
bátorító tekintet sokszor többet er minden DEM0 ASrfH EN ESI beszédnél.

A növendékek hálás alanyai lesznek a céltudatos és mindig az ő 
javukra irányuló munkának; az ő lelkűk puha és idomítható, mint a viasz, 
amelyre azt írhatunk, amit a növendékeknek jól felfogott érdeke meg
kíván. Arra kell törekednie, hogy mindig olyat akarjon, amely a növen
dékek lelki alkatának megfelel és erősítse akaratát, fejlessze jellemét és: 
gyarapítsa ismereteit.
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RÉSZLETEK ORSZÁGOS INTÉZETÜNK INTERNÁTUSI 
ÉLETÉRŐL.

Az intézeti házirend tüzetesen megállapítja kinek-kinek kötelességet 
a nevelői munka végzésében és azt óraműpontossággal kell végrehajtani. 
Nézzünk be egyes helyiségekbe, ahol az ínternátusi nevelői munka iolyik.

Lássuk a hálótermet! Reggel fél 6-kor csönget a villamos-óra a 
növendékek kipihenve, frissen és készségesen ugranak ki az agyból. 
Megvetik nyugvóhelyüket, majd annak elkészültével derekukra csavarjak 
a törülközőkendőt, odasietnek a mosdótálhoz, amelybe élénkén, csobogva 
folyik a friss víz. Nagyon érdekes ez a reggeli mozgalmas kép. Elevenebb 
életet keresve sem lehet találni, mint, mikor a hálóterem nepe varázsütésre 
felugrik és hozzáfog a tisztálkodási és rendbehozási munkaiatokhoz. Mint 
a megbolygatott hangyaboly, nyüzsög a növendéksereg. Szótlanul végzi 
ki-ki a maga dókát, igyekszik az elsők között lenni. Nincs zugolodas, 
zsörtölödés, készségesen támogatják az erősebbek és ügyesebbek gyengébb 
társukat, sőt versenyre kelnek a segítésben. így kívánja ezt mar a 
(gyermekkorban kifejlődött szolidaritás érzete. Már itt bontogatja ki az 
együttélés a lélek erkölcsi csíráit.

Nekem sok lelki örömet és megnyugvást okozott mindig növen
dékeinknek kommunialisztikus összedolgozása. A nemes lelket, a jo szivet 
és a gyengébb iránti szeretet spontán megnyilatkozását láttam ténykedé
sükben, amit minden pedagógus szemnek sokra kell értékelnie.

De menjünk egy hellyel tovább! Amikor rendbehozták nyughelyüket, 
ruházatukat, alaposan megkefélkedtek: a hálóteremben levő feszület ele 
vonulnak, ott letérdelnek s reggeli fohászukat elrebégik. így szokott ez a 
valláserkölcsös szellemben vezetett diákinternátusokban is történni. Majd 
párosán levonulnak a DÍSZTEREMRE, hogy Istentiszteletet hallgassanak 
és énekszóval DICSÉRJÉK AZ URAT. Mély csendben, áhítatos leiekkel 
felvonulnak az oltár zsámolyához, ott térdethajtva, az énekesek a pódiumon, 
a többiek pedig a padokban elfoglalják helyüket. Már «felvonulás is leiekbe 
markoló látvány! A díszteremben van egyébként elhelyezve HÚRII  1AL 
kiváló iparművészünk magyar stílusban épített pompás oltára és a nagyszerű 
pneomatikus szerkezetű, kettős játékasztalé orgona, amelyen a vilagtalan 
növendékek váltogatott sorrendben szoktak az Istentisztelet alatt játszani.

Az Istentisztelet lefolyása a látási fogyatékos gyermekek részvételével 
az Ínternátusi életnek különösen érdeken lélekemelő élménye; aki egyszer, 
látta a mélységes, szívhez szóló áj tatosságot, soha sem felejti el s mm 
kedves emléket fogja mindenkor megőrizni. A pódiumon^ mint említettük, 
helyet foglalnak az énekesek, az éneklésre kerülő egyházi énekek prdg- 
rammja mindannyiuk előtt ismert, mert hiszen esténként külön énekórákon 
szokták azokat begyakorolni. Felbúg az orgona s annak kíséretében a 
vegyeskar négyszólamú gyönyörű éneke magasbator es csordultig megtölti 
a nemesen érző szívét. A Mindenható Isten imádása a látási fogyatékos 
gyermekek legszebb íelkituíkjdonságait termeli ki s az anyagias világból 
egy tisztultalak, magasabb régiók felé irányítja lelkűknek iránytűjét. A dísz
terem a szó valódi értelmében díszes terme, sok értékes felszereléssel, az 
internátusnak, amelyről egyéb vonatkozásban érdemes volna megemlékezni.
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A látási fogyatékosok pedagógiájának célkitűzései közé tartozik, hogy 
védencünk necsak befogadó, reoeptio lény legyen, hanem aktivitásra kell 
őt nevelni, mert nyilvánvaló, hogy képessége, akarata és egész egyéniséget 
a munka asztalánál formálódik és edződik; mert teret kell engedni a 
tapasztaló Én személyes impulzusainak, amelyek a gyermekben fokozottab
ban működnek.

A helyzeti energiának ott, belülről kell kisugárzódnia; ezúttal a szorgos 
gyermekkezek munkája az irgalmas nővér fáradhatatlan munkásságából 
és kitűnő gyakorlati érzékéből fakad.

Tekintsünk be egy ilyen munkaszobába, nézzük, mit csinálnak a 
növendékek. A fesztelen viselkedés, az otthonias magatartás első pillanatra 
is feltűnik. A sok gyermek közül kiválnak azok, akik dolgozni, foglalkozni 
szeretnének és ha kezükügyébe akad valamely idomítható, formálható tárgy, 
vagy anyag, abból praktikus dolgokat akarnak készíteni. Az ilyen spontán 
megnyilatkozó cselekedetnek és a hasznos tevékenységnek bőségesen bugyogó 
energiatartaléka rávezetett bennünket arra, hogy a tanuló üres idejét 
apróbb), hasznos foglalkozással, miként lehet és kell célszerűen kitölteni. 
Különösen a fonási, fűzési, sodrási munkálatok azok, amelyek megfelelnek 
egyéniségüknek. Egyszerű eszközöket, olcsó anyagot használunk fel foglal
koztatásukra. Kukoricacső leveléből vékony fonatokat sodornak, hogy belőle 
piaci szatyrokat és egyéb hasznos tárgyakat alakítsanak; papírból fodrozott 
tálcákat, rózsákat és egyebeket készítenek; nádbélből, gömbölyített pálci
kákból díszdobozokat, gyümölcs és péksütemény kosarakat állítanak elő. 
Nagyon szép gyöngymunkát tudnak készíteni, ilyennel még a legkisebb 
növendékek, az óvodások is szívesen foglalkoznak, öröm nézni az ilyen 
foglalatoskodó emberbimbó-csoportot. Mindazt felsorolni, ami kezükügyéből, 
az egyébként értéktelenül elszaladó időben, kikerül, felsorolni alig lehet
séges. Utalunk arra a gyönyörű, szemet-lelket megkapó kollekcióra, amely 
az Országos Intézet főépülete előcsarnokában elhelyezett üvegszekrényben, 
mindenki számára szemlélhetővé van téve.

A ritmikusan lüktető, sokrétű nevelői munka közül, amelyet a látási 
fogyatékos gyermekek végeznek, emeljük ki a NAGYOBB LEÁ N YK Á K  
IÁRSALGÖ HELYISÉGÉT  is. Itt újszerű és az eddigiektől lényegesen 
eltérő képet nyerünk. Letompított zaj, csendes és könnyed érintkezés, finom 
tónusú,  ̂ élénk csevegés az, ami a szemlélőt belépése alkalmával azonnal 
meglepi. Egyik végen tanórára készülő csoportot látunk, előttük a dombor 
pontrendszerű vaskos könyv, amilyet másutt alig találunk; a másik végen 
a jegyszámoló-k észül éken feladatokat dolgoznak és fejtenek meg. Amott 
egy csoport nőikézimunkával van elfoglalva, a másik ír dombor pontbetű
ket. Mindenki cselekszik, tesz valamit; senki sem ül karbatett kezekkel és. 
lehorgasztott fővel. Az ő társalgóhelyiségük a szorgos munka helye, a 
kemény, életre való elkészülés otthona.

Ebben a minden rokonszenvünk-et kiérdemlő csoportban csak felemelő 
lélekkel tartózkodhatunk. Rendszerint 1 4—  18 éves leánykák kerülnek össze 
az irgalmasnövének védőszárnyai alatt. Az előző évek gondos, finoman 
csiszolt munkája meglátszik valamennyin. A látóképesség hiánya a belső 
lelkiképességek maradéktalan kialakítására különösen jó hatással van; ezt 
itt szemmelláthatólag tapasztalhatjuk. Beszédjük finom, udvarias; modoruk
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beajánló, szerény; kérdéseinkre értelmesen felelnek, öntudatosak éŝ  készsé
gesek. Soha sem engedték meg, hogy látogatásom alkalmával megérintsem 
az ajtó kilincsét, mindig megelőztek; ebben és alig felsorolható sok 
egyébben figyelmességüknek adták jóleső tanujelét. Lelkűk tiszta, mint a 
hegyipatak moesoktalan vize, a Mindenható Isten ártatlan gyermekszívük 
tisztaságáért belső megnyugvással, ragaszkodó, meleg érzelemmel kar
pótolta őket.

Sok örömet szereznek finoman, színezett, üde és a legnemesebb érzel
mektől átszőtt egyházi énekükkel, páratlan szorgalmukkal, hajlítható viasz- 
puha lelkületűkkel és sok ügyességről tanúskodó fizikumukkal. Az írgal- 
masnővérek szorgalmas munkája meglátszik minden ténykedésükön. A 
komoly munkára, hivatásra való előkészülés nyomait találjuk mindenütt. 
Gondos és formásán kiállított kézimunkáik sokakat bámulatra ragadnak; 
pompás csipkehorgolással világviszonylatban is az elsők közé: küzdöttek 
fel magukat; az 1900. évi párisi nemzetközi kiállításon GHAWD 1 UIA 
aranyérmet nyerték el; azóta is fokozódott képességük, fejlődött ügyes
ségük; ma sem maradnak a színvonalon alul, sőt praktikus irányban vezetett 
módszerrel egyes darabokban mintaszerűt produkálnak. De a durva fizikai 
házi munka is kezükhöz áll, mert hiszen a nagyobb leányok, akik majdan 
visszakerülnek a családi otthonba, a háztartási munkák végzésében^ taka
rításban, mosásban és főzésben megfelelő gyakorlatra tesznek szert. A szülő v 
ezért hálásak, felfokozódik élethivatásuk, mert gyermeküket beállítva latjak 
a dolgozó nők sorába.

Végűi a negyedik helyen lássuk a serdült fiúk nappali társalkodó 
helyiségét; itt kapja meg az mternátusi nevelés színét.

Itt más a hang, más a kedélyi élet, szórakozás, más a temperamentum
és más az életcél.

Sok, hosszú évek tapasztalata alapján állíthatom, hogy a látási fogya
tékos ifjak alaptermészetüknél fogva jóindulatúak, engedelmesek, vallásos 
érzésűek, és ami nagyon lényeges, igen szorgalmasak. Ez a szép erényük 
szembeszökőleg az élethivatasi cél felismereseben nyilvánul meg.

A jövőben érvényesülési cél érdekében nem ismernek a kötelességtelje
sítésben,/ olyan akadályt, amit nem volnának képesek leküzdeni. Minden ide
jüket az önképzés, a munka, a reménybeli/ siker érdekében gyümölcsözte tik. 
Itt láthatjuk, és sokak előtt nemes, követéndő példa gyanánt állhat; hogy az, 
erős akarat, a szilárd elhatározás minden nehézséget legyőz és képes 
minden akadályt elhárítani. A szellem, ez a gigászi erő, utat tör magának a 
látóképesség hiányából származó sokszorosan nehéz akadályokon.

A nevelőnek ezen a ponton kell megfognia a neveles irányításának 
gyeplőjét. Minél több erkölcsi értéket kitermelő szuggeratort kell gyógyító 
nevelői munkájának Visszavezetésébe beállítania. A jó példával maga járjon 
elő. Hiszen, ha egész italra kiterjedő munkáját lelkiismeretes pontossággal 
végzi, hacsak nem fizikailag, hanem lélekben és szívben velük van, eol bí
borai ; tanácsot ad, int, parancsol, segít, célokat tűz ki, felolvas; a rádió * 
programmszerűen, a kedélyt élet nevelésére okszerűen felhasználja; ha utána 
néz mindenfajta kiszabott munka teljesítésének, ha előkészíti őket nemes 
versenyekre és itt alig felsorolható egyéb dolgokra, már olyan magnetikus
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erőt gyakorol a fogékonylelkű ifjú  lélekre, amelynek gyümölcseit a nevelők 
és neveltek egyaránt élvezni fogják.

Mindezt nem képzeletbeli ideálképpen mondom, én magam is átestem 
mindezeken s amit érdekükben tettem, nem kényszerből és rideg parancs
ból, hanem lélekből és szívből cselekedtem. Nekem még ma °is azok a 
legkellemesebb, felejthetetlen perceim, ha a múltat emlékezetembe idézem, 
ha magam elé állítom gyógyító nevelői munkám legértékesebb gyöngy
szemeit: az ifjú látási fogyatékos növendékeim szép lelkét, ragaszkodó 
szívét és meleg szeretetét.

} maga helyén értéket jelentő nevelőnek nem szükséges programmot 
előírni, ő a lelkében, tiszteletreméltó egyéniségében hordozza azt: Tudja 
milyen erkölcsi táplálékkal kell az ifjakat naponként ellátni; tudja, hogy a 
nap minden egyes óráját lelkiismeretesen ki kell használni; tudja, hogy neki 
vallás-morál kincseiből többet kell átültetnie, mint másnak. Ö rajta a világ
talan ifjú egész lélekkel csüng, átengedi neki egész lényét. Ezt a bizalmat 
honorálni kell, azzal nem lehet visszaélni, azt nem szabad aláértékelni, 
azért érdemes áldozatot hozni.

Ann ezeken a csendes, szüntelenül munkálkodó frontokon történik és 
ahogyan történik, minden komoly, magába mélyedő egyént, lett légyen 
ct iÍr ’ V83? iSzakember egyaránt érdekli, mert itt az uralkodó planéta a 
SZERE LEI. Ide illenek báró Eötvös József mély értelmű és igaz meggyőző
déssel vallott igéi, hogy «a szívnek szava a szeretet, ez a hatalmas és nemes 
érzület, minden sikeres nevelőhatásnak feltétele és alapja».

Ebben a nagy nevelő értékben sűrűsödik össze a hazai fogyatékos 
érzékű gyermekek gondozása és nevelés-oktatása; ez emeli ki világviszony
latban is a JÓZSEF NÁDOR INTÉZETET a közepesek színvonalából a 
legjobb ilynemű intézmények soraiba.

CSALÁDI NEVELÉS A PERKINS-INTÉZETREN.

A vakok intézeteinek tanárai a gondjaikra bízott növendékek nevelés
oktatása és az intézménynek korszerű kiépítése szempontjából számottart- 
hatnak arra, hogy a nagyobb hírnévre szert tett külföldi intézményeket a 
helyszínen tanulmányozzák s az itt szerzett tapasztalataikat az evulució 
vaganyara állítva, hazai intézményeinknél gyümölcsöztessék. Az sem tartozik 
a kivételek köze, hogy kívülről érkező erkölcsi és anyagi támogatással vehe
tik kezükbe a vándorbotot és látogathatják illeg az" intézeteket. Különösen 
kongresszusok alkalmával nyílik arra mód és lehetőség, hogy a jelesebb 
intézetek működése felett szemlét tartsunk, mert hiszen már a kongresszus 
szervezete is ily módon van megkonstruálva. Ilyen altruisztikus elgondolás 
alapban sikerült nekünk is kijutnunk az AMERIKÁI EGYESÜLT Á LL A 
MOKBA, amelynek oktatásügye —  s e keretbe illesztve, a vakok ügye is 
köztudomásúlag igen fejlett; és a szakembereknek sok igen becses meg
szemlélni valóra illetőleg tapasztalatgyűjtésre nyújtanak alkalmat a keleti 
íronton elhúzódó, nagy metropolisokban létesített, minden kívánalomnak 
S r ™  £* /™ lt.e, / * álisan kivitelezett vakok intézetei. Az AMERIKAI 
EGYESÜLI ÁLLAMOK európai mértékkel alig mérhető anyagi áldozatok-
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kai tartják fenn és fejlesztik ezeket a humanisztikus intézményeket. A látási 
fogyatékosok oktatási és segélyezési céljaira odaát mindig szívesen nyílik 
meg az amerikai polgár erszénye. Nagyon természetes, hogy mind a 
nevelésoktatásra, mind pedig az élethivatási pályákra való kiképzésre különös 
gondot és figyelmet fordítanak s ilyennek iskolaszerű példáját a BU blU N  
melletti W ATERTOW N városban működő világhírű PERKINS vakok inté
zetében találjuk.

Nem lesz érdektelen, ha e nagyszabású és joggal világhírűnek mondott 
intézetben alkalmazott nevelésről, fő kérdésünkkel kapcsolatban, néhány 
szóval megemlékezünk.

A Perkins-intézetben a családi nevelésnek igen szép, mintaszeiű képét 
szemlélhetjük. Hosszas, alapos, szakszerű tanulmányozásnak eredményeit 
láthatjuk testetöltve; a látási fogyatékos gyermekek fizikai képessegeihez 
és lelkivilágához simuló szakszempontok uralják a _ nagyszerű koncepció 
ideális kivitelezését. Itt nem a yenkiket sokszor jellemző, reklámszeru 
kivitelezésről, nagyot, rendkívülit alkotni akarásról van szó, hanem a szegény 
vakoknak olyan otthon megteremtéséről, ahol emberi fogalmak szerint 
boldogan érezhetik magukat.

A családi stylusban épült lakóházak utcai vonalba vannak sürítve, 
széles utak, terek,“' árnyas fá k ; friss, pormentes levegő, csend, nyugalom 
mindenfelé.

Dalos madarak vidám éneke, a pillangók játékos röpködése, bogarak 
zümmögése, a gyermekek egészséges kacaja, az ifjak dalos, önfeledt jateka, 
valami jóleső belső harmóniával, utolérhetetlen vágyakozással a szép, a 
tökéletes után, tölti be az ember egész lényét, befogja érzékeit és szeretettel 
tölti meg szívét.

Az épületekben 12— 15 csoportokba osztva találjuk a látási fogyatékos 
növendékeket elhelyezve, akik felett a családi ház vezetője, rendszerint egy 
idősebb komoly úrhölgy, mondjuk, családanya rendelkezik. Külön utcákban 
és épületekben vannak elhelyezve a fiúk, ismét más tagozatban, de kúton 
épületben a leányok. Az ilyen tagozódottság tovább is folytatódik, különösen 
pedig az egy élethivatási pályát frekventáló egyének kerülnek egybe. 
A családiházakon kívül vannak központi fekvésű épületek: ünnepsége , 
színielőadások, és koncertek rendezésére. Tartozékát képezi a nagyarányú 
intézménynek a gazdasági épületek létesítése, mert hiszen itt a tanuló 
gazdasági pályán is kiképzést nyernek. Rokonszenves megnyerő és másutt, 
alig található intézkedése volt a felettes hatóságnak, hogy az egyes családi 
otthonokat kiváló vak egyénekről, vagy pedig olyan mecénásokról neveztek 
el, akik a látási fogyatékosok ügyének felkarolása érdekeben sokat tettek, 
illetőleg rendkívüli érdemeket szereztek. így pl. Haüy, ANADNUb, R l. •, 
LER stb. elnevezés alatt találunk házakat, illetőleg otthonokat, amelyek 
mindenikében ott díszlik a virág. Hogy még tökéletesebb formában mutas
suk be a vakoknak ezt a kultúrcentrumát, megemlíthetjük, hogy pompás 
sík mező veszi körül, amelyen játszóterek, fútópályák, sportterek, setautak 
és egyebek találhatók. Mindezt kiegészíti a közelében levő HHARLEb to 
lyón létesített uszoda, strand és csónakállomás; így tehát egy tökéletes 
egészet alkot, minden kellék figyelembe vételével ez a szép intézet.
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A PERKINS~intézetben a tervszerű munka, szórakozás és testedzés 
hatásosan szolgálja a látási fogyatékos tanuló ifjúság minden irányú 
különösen gyakorlati célzatú igényeit, érdekeit. ANAGNOS M IHÁLY, aki 
a I LRKINS-intézetnek lelke, alapítója és szervezője volt, minden korszerű 
és értékes védencei javára fizikai, erkölcsi és szellemi javát szolgáló szépet 
és jót szinte hangyaszorgalommal egybehordott. Ő különösképpen a test
mozgásra, a szabadtéri gyakorlatokra az otthonias légkörre, a kedélyi élet 
felderítésére törekedett. Ilyen szempontból figyelte meg annak ideién a 
hazai ORSZÁGOS INTÉZETÜNK  működését is.

A családias otthonban minden olyan teendőt, amelyek a növendékek 
életviszonyaaival kapcsolatban van, a tanulok végeznék. Kinek-kinek meg’ 
van állapítva munkaköre és azt időközökben felcserélve, megfelelő alapos- 
sággal ellátják. Ezt a tanulók egész természetesnek találják, semmiféle 
zúgolódás, panasz nincsen, ellenben, mint a jól megszerkesztett óraműben, 
minden a legjobb pontossággal történik.

, r  A PERKINS-intézetben kertimunkákkal is foglalkoznak a növendékek. 
Mindemk kap külön-külön kis kertterületet, amelyet az intézeti kertész 
tanacsai szerint és az ő ellenőrzése mellett a tanuló teljesen maga gondoz 
es művel. Főképpen a konyhakertészeti teendőkben képeztetnek ki a 
tanulók, mellékfoglalkozásnak van szánva a falun élő világtalanok számára.

. A mi kontinensünkön a látási fogyatékosok oktatásügye terén ilyen, 
minden szakszempontot kielégítő internátusos intézet nincsen, bár nagyon 
sok szép és modern intézetet találunk; de talán nincs is ilyenre szükség, 
nekünk csupán arra kell törekednünk, hogy sürítve meglegyenek mind- 
azok a praktikus szervek az intézetnek, amelyekkel a látási fogyatékosok, 
fizikai és szellemi kultúráját színvonalasan és eredményesen szolgálhatjuk. 
Más részt kétségtelen az is, hogy az ilyen nagy komplexumnak kormány
zása nem tartozik a könnyebb feladatok közé, s célját csak akkor érheti el, 
ha szemelőtt tartja a latin szállóigének SALUS REIPUBLICAE SUPREMA  
LEX ESTO  értékálló bölcs rendelkezéseit.

EGYÉB GYAKORLATI SZEMPONTOK AZ INTERNÁTUSI 
NEVELÉSBEN.

. . Nagyarányú, pompás hazai intézetünkben a fentebb kifejtett pedagó- ' 
giai elgondolásoknak és kivételezéseknek megfelelően mi is igyekszünk 
súlyt adni Elégséges, ha rámutatunk a már előző fejezetekben kifejtett 
álláspontunkra. Teljes tudatában vagyunk annak, hogy a nevelés értékei 
milyen nagy, szinte kifejezhetlen fontossággal bírnak oktatásügyünk terü
leten. Minden rendszer, legyen az a legjobb, avagy legyenek gyenge oldalai, 
annyi t fog erm, amennyi való életet tudunk bele önteni. A ‘ külső forma 
so értékét jelent, azonban a belső tartalom adja meg minden dolognak 
a fenyeget a belső tartalomnak pedig belőlünk kell kisugároznia. Aki 
úgy buzgó, kötelességtudó és a reá bízott nevelteket szereti, jólétüket szívén 
hordja, a legszebb eredményeket fogja felmutatni és sok örömben lesz 
részé; munkáját legfőképpen aazok fogják honorálni, akik érdekében
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Eddip- minden elgondolásunk az emberies, szívből fakadó nevelési 
tevékenység felé irányult. Ez kizárja azt, hogy kötött, rendőri formát 
öltsön.'Ha valahol, elsősorban a látási fogyatékosok gyermekek nevelese- 
ben kiküszöbölendőnek tartjuk a mellveregető, basáskodó, lomtárba való, 
ósdi nevelési rekvizitumoknak alkalmazását. Nekünk a személyiség átütő 
erejére van szükségünk, amely fáklyát gyújt világtalan^ védencünk előtt, 
de nem azért, hogy lásson, hanem, hogy a nevelő személyzet lássa, hova, 
mely irányba kell vezetnie a világtalan gyermeket.

De helyénvalónak tartjuk, hogy megemlékezzünk a MAMMUT-IN
TERN ÁTUSOK  szokványosán káros hátrányairól is: a túltelítettségről. 
Ahol sok egy kupacon a gyermek, ott rendszerint sok a baj is. A bajok 
és nehézségek elsősorban az egészség területén jelentkeznek. Egyik lég- 
nagyobb és legsúlyosabb veszedelme a nagylétszámú iníernátusoknak a 
ragályos betegség, amely a világtalan gyermekek között éppen a betegsé
gekkel szemben tapasztalt csekélyebb ellentálló képességükre és gyengébb 
fizikumukra való tekintettel, bőséges aratást szokott végezni. Kanyaró, 
vörheny, fültőmirigy-gyulladás és egyéb kellemetlen formában igen gyakran, 
egy évben néha több "ízben is, felüti vészes fejét és a növendékek nagy 
kontingensét ellepi, amiáltal nemcsak megbénítja az internátus szabályszerű 
működésének ütemét, hanem hosszabb-rövidebb időre, sajnos, _ visszaveti 
őket kiszabott tanulmányi rendjük végzésében is. Ezenfelül az internátusi 
személyzetre igen nagy terhet ró; sokszor hetekre menőleg kizökkenti őket 
a rendes munkaprogramm végzéséből. A ragályos betegségnek, az egyéb
ként is gyakran gyengébb szervezetű gyermekek között, szövődményeiben 
káros kihatása szokott lenni: más lappangó bajokat váltanak ki s nem 
annyira maga az alapbetegség, mint inkább az abból származó egyeli 
bajok aknázzák alá a szerencsétlen növendék egészségi állapotát. Mmchg 
nehéz szívvel gondolok vissza arra az időre, amelyet, mint intézeti igazgató, 
a ragályos betegségek s az ezzel kapcsolatos fertótelenités idején átéltem. 
A szenvedő beteg gyermekek elkülönítését, vagy járvány-kórházba való 
bevitelét nyomon követte a rendkívüli nagy terjedelmű hálótermeknek, 
nappali társalgó szobáknak fertőtlenítése, lemosása, az ágyneműk elvitele. 
Mindez megközelítette a házégéssel járó bajokat és gyötrelmeket.

A növendékek fizikai fejlődésének okszerű kiépítésére, erősítésére és 
edzésére ORSZÁGOS INTÉZETÜNK mindent megtesz, szinte regenerálja 
a rosszul táplált, vérszegény, beteges szervezetű növendéket. A rend-' 
szeres, hygiénikus és bőséges táplálkozás; a jól szellőztetett, temperált, tágas 
helyiségek; a gondos és alapos tisztálkodási munkák, rendre olyan tényezői 
a testápolásának és a rendszeres, céltudatos gondozásnak, amelyek minden
kiben és osztatlan rokonszenvet váltanak ki.

De ugyanekkor nem szabad megfeledkeznünk azokról sem, akiknek 
ebben az építő munkából az oroszlánrészt jut ki: az irgalmas nővérek hat
hatós közremunkálásáról, amely itt a legszebb emberi formában nyilvánul 
meg. Rendkívül jólesik a betegeknek, ha nehez, szenvedő helyzetükben 
együttérző szívvel és önfeláldozó szeretettel közeledünk hozzájuk s ha valaki 
erre a leghumanisztikusabb ténykedésre alkalmas, akkor elsősorban éppen 
azok a vallásos szellemben nevelt szerzetesnők, akik szent fogadalmat tesz-
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nek, hogy a szenvedő emberek bajait szavukkal, cselekedetükkel és minden 
érzésükkel enyhíteni fogják.

Minden bajnak legjobb ellenszere a megelőzés, a prevenció. Az OR
SZÁGOS INTÉZETBEN ez az elv uralkodik, minden ténykedésük a beteg
ség megelőzésére és elhárítására irányul. Ennek aztán szerencsés körül
mények között nagyon áldásos következményeit tapasztalhatjuk. Volt: idő, 
néha több éven át, hogy az intézeti beteg-pavillon zárva maradt és a 
gyógyszer-számla 200-at meghaladó növendék dacára évi 5o— 60 P-nél na
gyobb summára nem rúgott. Ez igen örvendetes jelenség.

SZABADLEVEGŐS INTERNÁTUSOK ÉS A VAKOK SPORTJA.

Piros vonalképpen húzódik végig a vakok intézményeinek megszerve
zésénél a szakembereknek arra irányuló törekvése, hogy egészséges, zaj 
és pormentes, lehetőleg fáktól beárnyékolt területet jelöljenek ki az intézet 
működése helyéül. Ha lelkiszemeim előtt elvonultatom mindazokat az 
intézményeket, amelyeket külföldi tanulmányútjaim során alkalmam volt 
megtekinteni és tanulmányozni, igen sok szép, hasznos és értékes tapaszta
latról számolhatok be. A modern intézmények ma mindenütt csendes, tágas 
bel telken, egészséges területen épülnek, ahová az utca zaja, a gyárkémények 
füstje nem hatol el. E tekintetben példaképül állhatnak előttünk a vakok 
DüRENI, LONDONI és az AMERIKAI KONTINENSEN a PITTSBURGI, 
nemkülönben a BOSTONHOZ közeleső PERKINS-intézet. Ezek mindegyike 
a látogatóra, már ebből a szempontból is, a legjobb benyomást gyakorolják 
és_ nemcsak terjedelmes belsőségükkel, gondozott séta útjaikkal, hanem, 
mint a például a LONDONI KIRÁLYI-IN TÉZET, ezenfelül még különféle 
sportterületekkel el van látva.

A VAKOK JÓZSEF NÁDOR KIR. ORSZ. INTÉZETE szintén azok 
Közé az intézetek közé tartozik, amely jól megválasztott, egészséges fekvésű 
terepen épült és a körülményekhez képest elég tágas belsőséggel rendel
kezik. Az intézet árnyas fái, a napsütéses időben kellemes pihenő helyet 
nyújtanak a növendékeknek s amellett lehetővé válik a szabadban való 
kerti oktatás is. A látási fogyatékos gyermekek rendkívül szeretik a szabad 
levegős kerti oktatást; a napos, friss, üdítő, jó levegőt alig tudja valaki 
jobban élvezni, mint ők. Lehúnyt szempillákkal a nap felé fordulva látható 
élvezettel fogadják az éltető nap sugarait. Van ebben a napsugár-keresésben 
valami dacoló, szilárd akarás az enyészet intő szavával szemben.

Az udvaron a tanulók, amint az időjárás lehetővé teszi, nemcsak a 
legszívesebben tartózkodnak, hanem a testnevelésnek kiszabott órái is 
itt tartatnak meg. Végeznek szabadgyakorlatokat, a sport különféle nemeit 
gyakorolják, főképpen a magas és távugrást, a súlydobást, a versenyfutást 
és sok egyebet. A tavasz hasadásakor már is arra gondolnak, hogy minél 
na£y0bb energiára, minél több fizikai ügyességre tegyenek szert, szinte 
hatványozottan igyekeznek pótolni, amit a téli, zárt levegő és napsugárhiány 
tőlük megtagadott. A díszvizsgai tornaprodukciók mementóképpen lebeg
nek lelki szemeik előtt. Neki feküsznek a munkának és mind az atlétikai, 
mind pedig a torna gyakorlatokat, alaposan és állandóan nap, mint nap gva-
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torolják s mire elkövetkezik az időpont, valóban figyelemreméltó ügyességre 
tesznek szert s az egybegyült közönséget mutatványaikkal gyakran tapsra
ragadják. ,

A séta és gyakorlótérre fenntartott udvart a pompás diszkért veszi 
körül, széles útjaival smaragdzöld gyepével és szemet gyönyörködtető 
virágaival. Sokan mondják, milyen kár, hogy a vakok nem látják ezt a 
pompás, virágcsokor módjára ide helyezett díszkertet. Azonban senki se 
gondolja, hogy a látási fogyatékosok nem örvendenek ennek a szép kert
nek. Nagyon jól tudják, mi van ott s az őket meglátogatóknak szívesen be 
is mutatják. Lelkileg gyönyörködnek a szépben; később, amikor saját szár
nyukra kerülnek és önálló lakást tartanak fenn, soha sem hiányzik a virág,, 
a finom, a discrét tónus az otthonban,, amelyet már a nevelőintézetben szív
tak magukba, mert nem a fizikai, szem, hanem a lélek szeme vágyj a, 
akarja és szereti a szépet.

Bár ebben a vázolt formában is az ORSZÁGOS INTÉZET a levegős,, 
kertes, s bizonyos mérvben sportolásra alkalmas intézetek köze tartozik, 
azonban egészen másképpen alakult volna a helyzet, ha az eredetileg meg
vásárolt, több katasztrális holdat kitevő telektömb fel nem daraboltatik.
Micsoda grandiózus intézmény alakulhatott volna itt ki, ^Nyugat EURÓPA  ̂ (

f t  r' - 1____Ka «t ZlT’ű.r! ofl" ‘ÍVtT'T'i 1TI ItA TI mPP’VÁsá POl Iszélső^pontján, hazánk fővárosában, ha az eredeti fórumában megvásárolt fk 
telekkomplexumot céljainknak megfelelőleg használhattuk volna fel.  ̂Itt 
megtalálhattuk volna mindazt, amit a nyugat-európai államok mintaintéze
teiben és az AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAM OK nagy metropolisaiban 
találunk. A kedvelt kerti iskolát erdei iskolával cserélhettük volna fel, mert 
valóságos erdő állott ezen a ponton, ahová a KIRÁLY-UTCÁBAN működő 
intézet növendékei egykoron majálisra ¡szoktak kijárni. Aztán rendre sok
egyebet létesíthettünk volna; azonban így is nagy értékek találhatók az
alma mater százados falai között. _ , , .

f~A sport és cserkészkedés, mint a testnevelés, legújabb vívmányai, 
szervesen illeszkednek be az internátusi nevelés" kereteibe. Â  cserkészet 
ugyan nálunk még nincs kipróbálva, de nagyon komoly törekvések nyilvá
nulnak meg életbeléptetésére, annyival is inkább, mert nem állnak példakép’ 
nélkül. Számos olyan külföldi intézetet találunk, ahol ei a testet nevelő 
és lelket fegyelmező, s miíncjfirC vonatkozásában serdülő ifjakhoz szabott 
vallás-erkölcsös és hazafi>"szellemb©n működő intézmény be van vezetve,,./

Sokan abban a nézetben vannak, hogy világtalan tanuló gyakran töré
keny szervezete pihenést és nyugalmat, nem pedig gimnaszíizálást igényel. 
Nem tekintik őt egyenértékű tényezőnek látó társaival s így a testnevelésnél 
alkalmazott ginmasztizálási gyakorlatokat is mellőzhetőknek vélik. Aki 
azonban kellő szaktudással és komoly elmélyüléssel beletekint a világtalanok 
világába, felfedezi, hogy bennük olyan szunnyadó erők lakoznak, amelyeket 
szakavatott kézzel életrehívni minden emberbarátnak a legszebb feladatai 
közé tartozik.

Ilyen szemszögből vizsgálva a kérdést, az ORSZÁGOS INTÉZETNEK 
tantervéi is a testnevelést kiemelik a hamupipőke, csekélyértékű szerepéből, 
és felsorolja mindazon testnevelési gyakorlatokat, amelyek a látási fogya
tókos gyermekek testügyesítését hivatva vannak a látó ifjú  színvonalára 
emelni. S ez érthető is! Mert bármily paradoxonnak látszik a vak gyér-
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inekek egyénisége a mozgás és cselekvés gyakorlati kívánalmaival szemben, 
mégis mindannyian át vagyunk hatva annak tudatától, hogy a testügyesítés 
művelése a vakok oktatásának egyik legtartósabb speciális ága, amely 
szinte ujjáteremti, átalakítja szervezetüket, megedzi lelkűket; kiírtja a 
félén séget, bátortalanságot és az életben való eligazodásukhoz hathatós 
támaszt nyújt. Ezzel emelhetjük ki őket izolált helyzetükből, és öntünk 
beléjük szociális érzést és ezen az úton haladva találják meg az élet 
valódi értelmét. Intézetünk annáleszeinek legszebb lapjai éppen az ünnep; 
tornák, birkózó-, ugró-, futó-, dobó-versenyek eredményeivel vannak 
teleírva.

Hogy nálunk a testnevelés olyan magas, szinte mintakép gyanánt 
álló színvonalra emelkedett, annak magyarázatát abban találjuk, hogy 
ezzel a nevelési ágazattal gyógypedagógiai tanárok foglalkoznak, négyén, 
mégpedig olyanok, akik magukat szakszerűen kiképezték és ügyességüket 
fejlesztették. Ez is egyike volt azoknak az eredményes lépések megtételének, 
amellyel a 90-es évek előtti idők maradiságán rést ütöttünk. A régebbi 
idők elposványosodásával szemben lelkes szakképzett, sportot űző ifjú  
gárda állt az ügy élére s szinte egy csapásra meghozta a kedvező jótékony 
fordulatot. Az elért sporteredmények és tornagyakorlatok nemes Versenyre 
késztették a tanárokat és növendékeket egyaránt, úgy, hogy ma már a 
múlt, mint a jelen letéteményese, buzdít, lelkesít és tevékenységre sark: 11.

MIT ÉRTÜNK JÓL VEZETETT INTERNÁTUS ALATT 

ÉS K IK LEGYENEK A VEZETŐK?

Végezetül felvetjük azt a fontos kérdést, mit értünk jól vezetett 
internátus alatt és kik legyenek a vezetők. A tapasztalat arra tanít, hogy 
bármilyen szakmát, legyen az értelmiségi, vagy kézművességi szakma, 
abban az esetben tudunk derekasan betölteni, ha abban tevékenyen részt- 
veszünk, minden fázisát ismerjük és mesterei vágyunk. A látási fogya
tékosok intézeteiben az internátusi nevelést azok a tanárok tudják kellő
képen ellátni és válnak vérbeli szakemberekké, akik ebben a tevékenységi 
körben személyesen résztvettek, megismerték a tanulók lelkiszükségletét, 
amiáltal megfelelő gyakorlatra tettek szert. Itt azonban nem hagyható 
figyelmen kívül éppen az internátus működésének eredményessége szem
pontjából a pontosság ,rend, fegyelem, tisztaság, bánásmód és a folya
matosa;} következetes felfokozott lélekkel és áldozatos szívvel végzett műnkre 
Ezeknek figyelmébe vételével alakul ki az összhangzatos nevelés. Mert 
nem mindegy, milyen internátusbán szerezzük meg a szükséges gyakorlat; 
készséget és lelkiséget. Előttünk a jó, öntudatosan és lelkiismeretesen, 
kifogástalanul és a növendékek szemszögéből vezetett internátus mintaképe 
lebeg.

Jóllehet már az előzményekből világosan kitetszik, mik azok a 
jellegzetes szempontok, amelyek egy jól vezetett internátusnak ismertető
jeleit alkotják, mindazonáltal feltesszük a kérdést, voltaképpen, mit értünk 
jól vezetett internátus alatt?



82 Herodek Károly:

Kétségtelenül azt, amely a neveltek lelki, szellemi és erkölcsi életének 
gondozásává 1 alaposan, minden kényelmet és önző legyezgetéseket félre 
téve, sokat törődik, állandóan bensőségesen munkálja és okszerűen fej
leszti ; azt, ahol a tanulók megkapják mindazon fizikai és valláserkölcsi 
szükségleteket és irányításokat, amelyek erkölcsi Én-jük kialakítására és 
megerősítésére vezetnek; azt, ahol mindenki ismeri, tudja és teljesíti a 
maga kiszabott kötelességét és azt szinte automatikusan, minden különösebb 
ráhatás nélkül végzi; azt, ahol ahol nincsenek erősek és gyengék, elnyomók 
és elnyomottak; azt, ahol a tanulók között a szeretet a harmónia, elöl
járóikkal és nevelőikkel pedig az igaz és őszinte tisztelet nyilvánul meg. 
Mindezeket igen formásán juttathatjuk kifejezésre a házirendben, szabá
lyokban és utasításokban. Ez azonban nem elégséges.

Lényeges követelmény, hogy mindaz, ami külsőképpen oly szépen 
karrakterizálja az interné tusi elet sereny munkálkodását, belső tartalomban 
tökéletesen feddje a való tényeket. Mert, mit er az, ha Potemkin-szellem 
hatja át az internátusi életet. Szomorú helyzet származik ebből mindazokra, 
akik a könnyű fajsúlyú gondolkozás, hanyag, felületes munkának részesei, 
tehát első sorban a neveltekre. Nem lesz érdektelen egy-két példával 
szemléltetiessé termi, milyen eredményeket produkál a látási fogyatékosok 
életében ami internátusi nevelésünk.

íme az egyik eset a sok közül! Az intézet tanulói 8 éves sikeres 
tanulás után, a megfelelő elméleti és szakismeretek birtokában, i8-ik élet
évükben hagyják el rendszerint az ősi otthont. Szárnyrakelnek, hogy az 
életben saját' erejükből tegyenek kísérletet fenntartásukra vonatkozólag. 
Az egyik csoport ipari foglalkoztató intézetet keresi fe l; a másik bátran 
szembenéz az élet nehézségeivel és arra a merész elhatározásra szánja 
magát, hogy minden segítség nélkül kísérletet tesz az elhelyezkedésre.. 
A fiúk tartoznak a bátrabbak csoportjába, míg a leánykák előszeretettel 
keresik fel a foglalkoztató intézetet. Ezeknek a fészekhagyó _ madaraknak 
a további sorsa mindig vitálisán érdekelt. A szülői ház is szeretettel 
kiséri a felnőtt gyermeknek későbbi sorsát. Ha az ipari foglalkoztató 
intézeteknél érdeklődtünk magaviseletük, szorgalmuk és munkaképességük 
iránt, mindig megnyugtató választ kaptunk, amely berniünket megerősített 
abban a tudatban, hogy helyes úton járunk. A lehmtett mag a későbbiek 
folyamán megteremtette nemes gyümölcsét.

Egy másik eset. Védenceink a tanévközi és az ú. n. nagyvakációra 
rendszerint haza szoktak távozni. Ilyenkor elvegyülnek az utasok között, 
akik szívesen elbeszélgetnek velük. Á világtalan gyermek mindig érdekest 
pont idegenek szemében. Kérdéseikre elmondják nekik életviszonyaikat, 
beszámolnak tanulmányaikról, az internátusbán követett bánásmódról. Egy 
ilyen barátságos vallatgatás alkalmával szőnyegre került az intézeti életnek  ̂
minden fontosabb jelensége. Az utasok, köztük több intelligens egyén is, 
felfigyeltek védencünk minden mesterkéltség nélkül természetes módon, 
okosan előadott beszámolójára s különösen arra, bagy,_ milyen szeretettel 
gondoskodnak róla az intézet falai között. A logikus, cikornyázatlan, igaz 
meggyőződésből fakadó beszédnek frappáns hatása volt. Á hallgatóság 
soraiból egy úrhölgy szívébe zárta a kedvesen elbeszélgető gyermeket.
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A VAKOK ORSZÁGOS INTÉZETE IGAZGATÓSÁGÁT kereste fel s 
levelében elmondotta, hogy egy ismeretlen világtalan fiúcska roppant 
becsületes gondolkozása, kedves beszédje és nevelőiről tett nyilatkozata 
annyira megnyerték az ő rokönszenvét, hogy számára anyagi jutalmat 
helyez kilátásba. Azóta is védencünk mentora maradt az úrhölgy.

Ebben $ két példában a kisérő tünetek és a lényeg egyaránt érdekes. 
Védenceink magaviseleté és spontán megnyilatkozása, nyilvánvalóvá teszi 
a fáradságos nevelői munkának kétségtelen eredményeit.

Hogy azonban pedagógiai eljárásunk vetületi síkján maradjunk, ezek- 
után felvetjük a kérdést, milyennek is kell lennie a nevelőnek s elgondo
lásunkat az alábbiakban foglalhatjuk össze:

1. Őszinte szívből szeresse a gondjaira bízott világtalan gyermekeket 
s ez a szeretet akkor lesz hatékony, ha hivatásszerű kötelességteljesítéséből 
fakad.

2. ; Egész egyéniségét állítsa a növendékek szolgálatába. Legyen 
minden jóakaratéi feljebbvalójuk. Ne csak fizikailag legyen közöttük, ha
nem széliemben, lélekben és szívben.

3. Igyekezzék megismerni a tanulók lelki szükségleteit. A világtalan 
gyermek elsőrendű érzékszervének hiányánál fogva sok fizikai dologban, 
támogatásra szorul; a támogatás mindig jószívvel történjék, a hiányokat 
pedig szeretetteljes találékonysággal és következetes munkálkodással igye
kezzék áthidalni, illetőleg eltüntetni.

4- Viseltessék növendékei iránt megértéssel; ha hibát követnek el, 
mindig az indító okot fürkéssze ki, tekintsen a dolog mélyére s ne csak a 
külső körülmények irányítsák tevékenységében, mert csak így vezetjük 
reá őket helytelen cselekedetüknek belátására és attól való tartózkodásra,

5. Erkölcsi és vallásos élet mintaképül álljon a tanulók előtt, mert 
ez felmerhetetlen kincset jelent annyival is inkább, mert a látási fogyatékos' 
ifjú is csakhamar észreveszi és megítéli, milyen gondolkodás, érzés és 
képesség lakozik a nevelő egyéniségében.

6. Az internátusi nevelés a nevelőtől sok és alapos munkát kíván; 
ebben a munkájában legyen erős akaratú, kötelességtudó, türelmes és 
jóindulatú. Nem mindenkinek lelkíakarata alkalmas nevelői munkára a 
vakoknál. Az ilyen helyesen cselekszik, ha önmaga levonja a konszekvenciát.

7. A rendelkezésre álló időt a növendékek javára gondosan használja 
ki; evégből pedagógiai feladatokat tűzzön maga elé, amelyek a tanulók 
szellemi továbbképzésére, hasznos ismeretek nyújtására, esetleg erkölcsi 
hibák Riogatására vonatkoznak.

8. Olvadjon fel a nevelő egyénisége a neveltek naponkénti tevékeny
ségének végzésében jelentkező tudatos vagy spontán segítésben. Keddje 
fel a növendékekre ható szuggerátorokat, amilyenek a hasznos, tanul
ságos, jó könyvek, a rádió és egyebek. A komoly munkát nemes szórakozás, 
váltja fel s ez alól ne vonja ki magát. Olvadjon fel egyénisége a közös 
játékban. Ez nem fog tekintélyének rovására esni, ellenben szeretetteljes 
közreműködését a tanulók méltányolni fogják.

9. Legyen szelíd lelkű és jószívű, őszinte segítője ügyes-bajos dolgában 
a tanulóknak vegye át minden kiváló tulajdonságával azt a szerepet, amelyet 
a jó családban a családfő tölt be.
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io . Időfeletti értékek megalapozására törekedjék, nehogy a tanulók 
lelkét a különféle divatos szavak és helytelen gondolkozás megmételyezzék.

Visszatérünk oda, ahonnan kiindultunk; a mai vészterhes, zavaros 
ideológiákkal telített időkben nagyon aktuális nevelési problémával foglal
kozni és megerősíteni világtalan védenceinket azokban az értékálló elvi és 
gyakorlati kérdésekben, amelyek hivatva vannak valláserkölcsös, hazafias, 
kötelességtudó polgárt nevelni belőle is, aki magaviseletével, szorgalmával, 
szaktudásával, munkájával és fenkölt gondolkozásával a jószándékú emberek 
rokonszenvét kiérdemelni viszonozni képes. A szeretet nagy nevelőjének, 
PesUdozzi-ask örök érvényű szavaival zárjuk cikkünket: «Nincs nagyobb 
boldogság a földön, mint reggeltől estig a hivatásnak élni, szemünket 
Istenhez emelni és távoltartani magunktól az élet minden szennyét».
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L
Bevezető.

1. A  dadogás m eghatározása.

A dadogást így határozhatjuk meg: a dadogás oly beszéd
neurotikus folyamat, amelynek gyökerei a gyermek beszédfejlődé
sének korába nyúlnak vissza; emlékezeti rendellenességek, érzelmi 
gátlások vagy beidegezési art.kulációs zavarok következtében át
meneti kiejtési zavarok származnak, melyek kedvezőtlen környe
zethatások és idegességre hajlamos gyermek rögzítő szándéka á tál
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ismétlődnek és megerősödnek. Végül oki eltolódások folytán beáll 
a szorongásos beszédfélelem, amely az egyént össz-személyiségében 
és szociális értékében súlyosan károsítja.

2. A dad ogás tünettanából.

a) Rendszerint a beszélés megindításakor clonusos vagy tónu
sos, vagy ezek keverékei clonotonusos vagy tonoclonusos görcs
szerű jelenségek, mozgászavarok lépnek fel. A clonusos mozgások 
ritkán tiszta clonusok, azaz ritmusosak, hanem többnyire minden
féle mozgásforma keverékei: lassabbak, gyorsabbak, ritmusosak, 
aritmusosak, de gyakran változhatnak is.

Clonusos dadogási formák : a) Súlyos formája a multimuscularis 
dadogás, amelynél a gége, az arc, a nyak és részben a test is 
görcsszerűen rángatódzó mozgást végez, b) Ritkább a trepidáló 
forma: gyors ritmusú clonus. c) Syllabáris forma: szótagismétlés 
(pl. hystériásoknál). d) Palilalia: szödadogás (striopallidaris beteg
ségeknél). Logoclonia: végső szótagismétlés.

b) Együttmozgások (Trömner szerint helyesebben : ellenmoz
gások), amelyek a beszédfolyamatot vagy megelőzik vagy kísérik : 
a nyelvvel, szájjal, nyakkal, vállal, kézzel stb. rángatódzik, dobál, 
ugrál, táncol, dobog; szemforgatás, nyelőmozgás, állkapocstologatás,, 
nyelvöltögetés, fejforgatás, ajakcsucsorítás.

c) Manipulációk, amelyeknek az a célja, hogy a beszélés szá
mára kedvc-ző feltételeket teremtsen. Látszólag elnézésből, feledé- 
kenységből meglepetést vagy olyan helyzetet teremt, amely egész 
csomó gyors motoros átkapcsolást tesz szükségessé, míg vtgre 
megkapja a belső biztonságot is a beszéléshez.

c) Motoros izgalmak jele : ujjrezgés, kéz- és lábizzadás, a 
pulzus emelkedése.

3. A dadogás kórlényege.

Dr. Szondi Lipót főorvos, a vezetése alatt álló M. Kir. Gyógy
pedagógiai Kór- és Gyógytani Laboratórium vizsgálatai alapján a 
következőket mondja :

A dadogok 3/4 része a vegetatív és endokrin organizációjuk
nak extrem variánsai. Ez más szóval azt jelenti, hogy a dadogok 
3/4 része személyiségének oly összrendezetlenségét és szétesettségét 
mutatja, melyben az életidegrendszer legmagasabb központjai játsszák 
a főszerepet. E tényből következik, hogy a dadogó nemcsak beszéd
beteg ember, hanem legfőbb életfolyamataiban is összrendezetlen 
egyéniség. A dezorganizációs tulajdonságai közül kiemelendő a 
vérkeringésnek szélsőséges ingatagsága, szóval a vazomotoriumnak 
súlyos zavara, mely a dadogok csaknem 4 5-énél megtalálható. 
Szondi azonban hangsúlyozza, hogy a vérkeringést szabályozó leg
magasabb központok összrendezettségi hibája csak kiemelkedő 
tünete a dadogok dezorganizált személyiségének. Vizsgálataiból 
kiderült, hogy éppen a „distónia generális“, tehát az egész egyéni
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séget átható tonuszavar jellemzi leginkább a dadogok nem-összren- 
dezett, dezorganizált egyéniségét. A disztóniának egyformán fontos 
jelenségei: a beszéd inkoordinációja (distónia verbális) és a vér
keringés tónuszavara (distónia vasomotorika) mellett még a dadogok 
irászavara (distónia grafika) (R. Goldzieher Klára és Schulmann 
szerint), izommozgásaik tónuszavara (distónia miomotorika), továbbá 
az állás, járá-i és tartás zavara is (Pátzayné-Liebermann L. és 
Schulmann szerint). A distónia generális mögött vizsgálatai szerint 
a legmagasabb életidegközpontoknak (valószínűleg a hypothala- 
musnak, a harmadik agygyomrocs baziális trofovegetatív központjai
nak) és az extrapyramidális idegrendszernek működési hibája áll.

Dr. Sarbó Artúr egyetemi tanár nyilatkozata Szondi vizsgála
tairól, amelyet a Budapesti Kir. Orvosegyesület elme- és idegkórtani 
szakosztályának 1933. évi március 27-i ülésén te tt: „Szondi fontos 
megállapításai a vazomotoriumról megértetik, hogy a dadogós kor
tanában miért játszanak fontos szerepet az affektiv tényezők. Az 
újabb kutatások, a kedélyváltozásokat a központi dúcok közelébe 
helyezik; valószínűnek kell tartanunk, hogy a Szondi említette 
kapillár-mikroszkópiai elváltozások a központi dúcok tájára is vo
natkoznak. E nézetet támogatják a genuin dadogás menetében oly 
fontos mozzanatot képviselő kedélyi és hangulatbeli változások, 
melyek hatásukat csakis a vazomotoriúm útján érvényesíthetik.“

4. A dadogó az  öröklés- é s  alkattan tükrében (Szondi szerint).

I. Kik a dadogok ? Származástanilag : epilepsziás, migrénes 
és dadogó ősök leszármazottjai. Közeli ősrokonságban állanak még: 
a balkezesek, bevizelők, ivarilag későnérők és asztmások családai- 
val. A dadogok tehát az ú. n. „paroxismalis“ öröklődési körből 
származnak. E körbe tartoznak oly emberváltozatok, kikben hajlam 
él arra, hogy törzs- és egyénfejlődéstanilag fiatalabb ösztönfokon 
r°pződjenek, illetve arra külső sérülés hatására visszaessenek. 
Alkatilag jellemző a dadogókra: 1. vasoneurosis, 2. endokrinopathia 
(agyfüggelék, ivarmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvesekéreg gyön- 
gesége). 3.  ̂Savbázis-egyensúly zavara. 4. Infantilis érzelmi reakciók.
5. Dysplasiás alkat. A dadogás hajlama két alapgénhez van kötve. 
Az egyik génpár determinálja valószínűleg a paroxismalis ember
variációkhoz való tartozást; a másik: a paroxismusok helyét az 
agyban, azaz azt, hogy a hypothalamo-extrapyramidalis rendszer
nek éppen az a része betegszik meg, mely a beszéd összrendezé- 
sét végzi.

U. Hogyan jött létre a dadogás. A) A dadogás-tünetcsoport 
elengedhetetlen feltétele a két alapgén jelenléte az egyén ősállo 
mányában. B) A dadogást kiváltó ú. n. „balbutogen“ tényezők :
a) a kövekező mellékgégének : a férfinemhez való tartozás, az endo- 
crinopathia, a savbázis-egyensúly zavara, bizonyos örökölt vegetatív 
aftektiv zavarok, b)  ̂ Külső tényezők, mint pl. agyrázkódás, szülési 
sérülés, agy-gyulladás, shokhatás stb. E külső fényezők is ott hat-
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nak az agyban, ahol a dadogok öröklötten fejletlenek, azaz a hypo- 
thalamo-eztrapyramidalis rendszerre.

III. A dadogok kezelését több dimenzionálisan kell kiépíteni. 
Gyógyszeresen : küzdeni kell a vasoneurosis, az endocrinopathia, 
a savbázis-egyensúly zavara ellen. Gyógypedagógia, illetve psycho- 
iherapja útján : kísérlet teendő az egész ember lelki organizációjá
nak átnevelésére.

5. A dadogás gyógypedagógia i therapiója.

A modern beszédgyógytan a beszédbántalmat úgy fogja fel, 
mint amely az össz-személyiséggel a leszorosabb kapcsolatban van 
és pedig oly értelemben, hogy feltétele az egész ember, attól függ 
kialakulása is és viszont, a bántalom döntő hatást gyakorol az 
egész emberre. Gyógyítva nevelő eljárásunkban, amelyet az össz- 
személyiség therápiájának nevezhetünk, mi nem csupán a beszed 
mechanikai hibája ellen küzdünk, hanem küzdünk konstitucionális 
adottságok, nevelési hibák és ezek következmény ei ellen ; lelkileg 
szenvedő és kétségbeesett embereket, megsérült és összetört jelle
meket kell felemelnünk és átképeznünk.

A fenti ismeretek alapján oly gyakorlatsorozatot és eljárásmó
dot ismertetek a következőkben nagy vonásokban, amelyek a dadogó 
beszéd és a dadogó egyéniségének megjavításában irányadóul 
szolgálhatnak.

A függelékben külön közlöm Bárczi után a ritmus döntő sze
lepét a beszédjavításnál, hogy jelentőségét kiemeljem, valamint az 
Istenes-féle eljárást, amelynek gyakorlatait az általam közöltekkel 
együtt alkalmazom.

II.
A lélegzési technika fejlesztésére szolgáló gyakorlatok.
1. Gyorsabb és mélyebb belélegzés (2—3 mp.) és hosszabb 

és lasúbb kilélegzés (7—10 mp.). A belélegzéshez közvetlenül és 
simán kapcsolódik a kilélegzés.

E gyakorlat változatai:
a) Jól nyitott szájon át be és ki.
b) Jól nyitott szájon át be és orron ki.
c) Orron át be és jól nyitott szájon át ki.
d) Orron át be és ki.
e) Az a és d alatti gyakorlatok úgy is végzendők, hogy a 

szájnyílás keskeny és a fogak között kis rés iegyen, mintegy 
szürcsölve.

2. Az 1. a és e alatt leírt lélegzési gyakorlatok ritmikus test
mozgással : karlendítéssel, törzsmozgással, fejmozgással, lábmozgás
sal összekapcsolva végzendők.

3. Az 1. és 2. pontban említett gyakorlatok úgy is végzendők, 
hogy be- és kilélegzés között kb. 1 ‘5—2 mp.-nyi szünet tartandó.

4. Bárminő munka jó végiéséhez, még ha az csak egy-egy 
gyakorlat is, nem óhajtás, de akarat kell. Az a  lelkes törekvés,
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amellyel az összes gyakorlatokat, minden munkát pontosan és 
fegyelmezetten igyekszem végezni neveli akarásomat. Igen jó fegyel
mező és akaratnevelő gyakorlat a következő : Hasi lélegzése gyor
sabban és mélyebben belélegzem (2—3 mp), a levegőt 10—15 mp-ig 
nyitott száj mellett visszatartom, azután még egy kicsit belélegzem 
s közvetlenül utána lassan, fegyelmezetten kilélegzem (10—15 mp). 
Azután teljesen mozdulatlan állapotban maradok kb. 6—7 mp-ig 
s a gyakorlatot mégegyszer megcsinálom. Végül 2—3 sóhajszerű 
lélegzéssel pihenek.

5. Lélegzési gyakorlat Iffert szerint: a) A száj lazán csukva,, 
a rekeszizom és a bordák tágulása s emelése segítségével 3—4 
másodpercig az orrnyíláson keresztül lassan belélegezni; b) a léleg
zetet 2—3 másodpercig visszatartani; c) a lazán zárt ajkak résén 
sz vagy m mássalhangzókat 8—10 másodperc alatt kilélegezni.

A belélegzés ne legyen nagyon mély, mert ezzel a mellkas 
feszültsége igen erős lenne, de a kilélegzés se legyen teljes, nehogy 
kimerülés álljon be. Sohasem szabad érezni, hogy már nincs léleg
zetünk, vagy hogy a levegőt már nem bírjuk tovább visszatartani.

6. Guttmann a rekeszizom működésének ellenőrzésére ajánlja: 
feküdjünk vízszintesen hátunkra, fejünk kissé emelkedett helyzetben, 
legyen, szívjuk tele tüdőnket levegővel s hogy a rekeszizom mű
ködéséről meggyőződhessünk, tegyük kezünket hasunkra, ezután 
bocsássuk ki lassan a levegőt és akkor a kezek sülyedése által 
észlelni fogjuk a hasfalak lelapulását, azaz, hogy a rekeszizom a 
felhalmozott levegőt fel- és kifelé szorította. Kilélegzés után ve
gyünk ismét mély lélegzetet s azonnal tapasztalni fogjuk kezeink 
eme'kedését, tehát a hasfalak ismét kifelé tódulnak. Ez a rekesz
izom működésének eredménye.

Megjegyzés. A dadogó lélegzése nyugalmi állapotban egészen 
normális és csak a beszélésnél szenved zavarokat, tehát olyan 
funkciónál, amely minden lelki, különösen affektiv történésben a 
legélénkebben és a legérzékenyebben vesz részt. A lélegzési zavar
nak tehát indikátorszerű szerepe van.

Mindenkor, és ezt nyomatékosan emelem ki, a hasi-, illetve 
rekeszizomlégzés gyakorlandó és használandó. A gyakorlatokat bár 
fegyelmezetten, de fesztelen izomérzéssel, könnyedén és simán kell 
végezni, mindenféle felesleges mozgás pl. vállrándítás, mellkasemelés, 
stb. és izomerőlködés nélkül. Egyetlen ritmikus együttmozgás jó és 
célszerű és pedig a fejnek belélegzéskor történő kissé hátra- és ki
lélegzéskor előrebiccentése, a lélegzés tempójával arányosan. Mun
kaközben s ez vonatkozik a későbbi gyakorlatokra is, a szükség
hez képest gyakrabban pihentető lélegzetvételeket, sóhajtásszerű 
lélegzéseket végeztetünk a kifáradás elkerülése végett. A dadogó 
fáradékony természetű s ezért minden erőltetés energiakészletét fe
leslegesen fogyasztja. A pihentető lélegzéssel alkalmat adunk vér
keringésének, hogy a munkaenergiákat kisugárzó agysejteket táplál
hassa s a munka folytatására képesítse. A fesztelenül, de mégis 
fegyelmezetten történő munkával gazdaságos izomtónust és egész
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séges mozgásérzést váltunk ki belőle, lelkileg pedig nyugodtságot, 
akarást és önbizalmat. így az úgynevezett jó munkafegyelemre 
neveljük. A gyógypedagógiai nevelés-oktatásnak e fentebb említett 
tényezői egész munkánkban végig kísérnek s elejétől végig szabá
lyozzák eljárásunkat. Már a legelső alkalomtól kezdve igyekszünk 
az egész egyéniségét megfogni és befolyásunk alá vonni. Példát 
adó beszédmodorunkkal, viselkedésünkkel benne bizalmat ébreszteni 
és őt utánzásra serkenteni.

ILI.
A beszéd szolgálatában álló lélegzés fejlesztésére 

alkalmas gyakorlatok.

1. Zöngétlenül történő lé leg zés i gyakorlatok.

a) Gyorsabb egymásutánban háromszor történő könnyed be
ás kilélegzés (3/4:3), kis szünet és azután a gyakorlat megismétlése,

b) Hehezve, illetve susogva lélegzünk k i: h-, há-, hó-, . . .; á-, 
é-, ó-, . . .; pá-, pé-, pó-, . . .; tu-, tá-, tó-, . . .; továbbá: pápá. 
hohó, pupápé, tetőtű stb.; s-, f-, sz-, m-, n-, 1-. Árpád, malom, tető stb.

c) Hullámosán: á ^ á ^ á ; te-— te ^ te  ; stb.
d) Egyenletesen: á—, tó— ; stb. A hallással ellenőrizzük és 

az érzéssel szabályozzuk az egyenletes mozgást és hangzást.
2. Z öngésen  történő lé leg zé s i gyakorlatok.

A lágy kezdés érzékelése. A hehezetes és tiszta hangkapocs 
gyakorlása.

a) Szánkat fesztelen kényelemmel mérsékelten nyitjuk, kb. az 
á és a szájállás köiött, a kiáramló levegő mérsékelten rezgésbe 
hozza a hangszalagokat s símán, könnyedén egy morgáshoz hasonló 
hangot lélegzünk ki. Megmondjuk a növendéknek, hogy a hangzás
kezdésnek ez a sírna, mérsékelt és fesztelen módja : lágy kezdés.

Ugyanezt olyanformán is csináljuk, hogy egymásutánban há
romszor történő be- és zöngés kilélegzés (3/4:3) után kis szünetet 
tartunk és azután a gyakorlatot megismételjük.

b) Az a) alatt leírt gyakorlatot a száj módosításával végezzük: 
á-, a-, ó - ; á-á-á, ó-á-á; tó-tó-tó ; pá-pá-pá; stb.

c) Egyenletes és hosszabb ideig (1—5) tartó zöngés kilélegzés, 
vagyis hangzás : á —, ó—, hó—, te—, stb.

d) Hullámosán á ^ á ^ á ;  ó^-m^ó; H ó-^hó^hó; fa-Ma-Ha; stb.
e) A hehezetes és tiszta hangkapocs érzékelése. A lágy kez

déshez, vagyis a belélegzéshez símán és könnyedén, szünet nélkül 
kapcsolódó zöngés kilégzésből, tiszta hangzásból származik a tiszta 
hangkapocs. Gyakorlatok : a-lma, o-lló, e-lemér stb. hd-ló, hő-ség stb.

Megjegyzés. Flatau a beszélés lágy kezdésének a begyakor
lását egyik legfontosabb javító tényezőnek mondja.

A beszélést kilélegzési tevékenységnek jelezni, az igazság 
mellett nagy lelki befolyásoló hatással bir a folyamatos mozgásérzés
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kiváltására. A jól beszélő egyén aránylag kevés levegővel képezi a 
hangot, minthogy a jól iskolázott énekes is kevés levegővel képezi 
a legnagyobb hangot. Fontos a könnyedén történő gyakori levegő
pótlás. Minden kilégzés után 1 — IV2 másodperc nyugalom áll be. 
A rendes lélegzés tehát: belélegzés, kilélegzés, nyugalom. A fölös
leges levegő a hangot nehézkessé, erőitetté teszi, a vért az arcba 
és tejbe szökteti s a  hangszalagokat is túlságosan megfeszíti, általá
ban erőlködésre késztet.

IV.
A beszélés folyamatosságát és tagoltságát (mozgásritmusát) 

érzékelő gyakorlatok.
L A növendéknek megmagyarázzuk, hogy a beszélés nem 

más, mint módosított kilélegzés. A hangmódosulásokat általában az 
ajak, a száj es a nyelv alak- és helyváltozásával idézzük elő

A növendék lélegezzen ki („ejtsen“ helyett a szükségesnek vélt 
alkalmakkor es a mozgásérzés szuggesztiv hatáskiváltása végett 
használom e kifejezési) egy hosszú a-t és az á hangzása közben 
zarja az ajkait A levegő útja így az orron át kényszerül és az d-ból 
m lesz. Ha á hangzás közben nyelvét a szájpadláshoz illeszti, a 
hangzás /-le módosul. Es így tovább.

2. Módosuló kilégzéssel: ámf, ám, ál, ásó, áóa, szalma, bábu, stb.
ó. brte ern nélküli szótagok ejtése, amint éppen eszébe jutnak 

az embernek. P l.: bapodulámifasusző.
, behunyt szemmel, is hogy a növendék a zöngés kilélegzésnek 

tFlfechels) nye VVe történő módosulásait minél behatóbban áiérezze

4. a) Magánhangzók kapcsolt és zenei ritmusban történő ki- 
lelegzese, hangoztatása :

b) Massalhangzók kapcsolása magánhangzókkal. Megmagya- 
razzuk a növendéknek hogy a mássalhangzó — bár írásban önálló 
betű, de a folyamatos beszédben nem az -  a beszélésben mindig
hangzdT5 Hangga ’ ammt a  neve is mondÍa - a magánhangzóval együtt

Gyakorlatok az a) ponthoz hasonlóan, kapcsoltan és zenei rit
musban : ba-ba-be-be-bó-bő ; tu-ta-té-tó-ti-tű ; stb.

A 5. A szótagolást érzékelő gyakorlatok: á - ó - a =  káposzta, 
e a türelem stb. o-e-i-a-a — Hogy érzi magát ?

0 . Zöngétlen és zöngés kilélegzés változtatva. A dűlt betűvel 
szedett rész zöngésen ejtendő ki.

a) Káposzta, kérelem, stb. Jó napot kívánok! Stb.
0) Káka tövén költ a ruca. (Zöngétlenül.)
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Káka tövén költ a ruca. (Fele zöngétlen, fele zöngés.)
Káka tövén költ a ruca. (Fele zöngés, fele zöngétlen.)
Káka tövén költ a ruca. (Zöngésen.)
Hasonlóképen: Tibort láttam tegnap délben. Stb.
A tagoltságot metronómmal vagy kézujjal adott taktussal érzé

keltetjük. .. ...
7. Isten áldd meg a magyart. . .  Az első sor zöngétlenül, a

második zöngésen ejtendő és így tovább.
Ugyanez olyképpen módosítható, hogy 3 szót zöngétlenül, 4 szót 

zöngésen ejtünk ki és így tovább.
8. Szózat elmondás. Zöngésen és tagoltság érzékelésével.
9. A beszélés szabályai: a) Levegővel beszélek, b) Lágyan 

kezdve könnyen beszélek, c) Nem akarok mindent egyszerre kimon
dani. d) Nyugodtan ejtek szótagot szótag után. e) A  magánhang
zókat kissé nyújtom, f) Hallom és érzem, mily könnyen beszélek.

Megjegyzés. Minden gyakorlat nyugodtan, mérsékelt hangon, 
mérsékelt tempóval, kissé hangsúlyosan szótagolva végzendő. A sza
bályozás és ellenőrzés a kézzel adott ütemezéssel és a fül útján 
hallásosan történik. A gyakorlatok általában egyénenként és csopor
tosan végezhetők. A III. és IV. gyakorlatcsoport lényegileg egymást 
egészíti ki. A beszédmozgási készség egymásután megszerzendő 
mozgási elemekből tevődik össze, tehá' szintétikus folyamat. A beszé- 
lési gyakorlattal szerzett formális készség beszédmozgásos emléke
zetben, automatizmusban rögződik meg. Minden automatizmus csak 
ritmus keretében fejlődhetik ki, mert a ritmikus egység az, mely az 
automatizmus elemeit egymáshoz forrasztja és azokból egységet 
alkot. A beszédmozgás lefolyása alatt a figyelem a beszédhangzásra 
támaszkodva, tehát hallásosan őrzi ellen a beszédfolyamatot. A be
széd folyamatossága három összefoglaló ritmusban történő folyto
nos ismétlésében nyilvánul meg és pedig : indításban, szótagolásban 
és szünetben.

A tanítás első törekvése : Beszélés közben a beszédmozgas- 
érzéklet tudatosítása a beszédhangzásra és izomérzetre irányított figye
lem útján. Második törekvése a tudatosított mozgásérzetek pontos 
helyesbítése, összefűzése funkcióvá és ujraautomatizálása gyakorlás 
utján.

V.
A hallásosan történő beszédszabályozás.

Hallási emlékezést, a beszéd chromatikai, dynamikai és ryth- 
mikai tényezőit, valamint a mozgásritmust érzékelő gyakorlatok.

1. Előmondás és utánmondás. Egyező időmérték, hangsúly, hang
erősség és szünettartás. A növendéknek hallásilag jól meg kell fi
gyelnie az előmondott gyakorlatot, emlékezetében elraktározni és 
azután utánozni.
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a j a - á - ó  e - e - i - e -
pa-pá -pó te -te -ti -te
ka -bá -tóm gye-re - i -de !

b) A  mindennapi életben leghasználatosabb mondatok előmon- 
dás után történő utánmondatása. Időmérték, hangsúly, hangerősség 
és szünetek változtatásával is. Pl. : Jó reggelt édes anyám ! Hogy 
aludt az éjjel ? Köszönöm jól. És te ? Én is. Jaj, de éhes vagyok 
édes anyám. Várj, mindjárt kapsz reggelit. És így tovább.

c) Lelki befolyásolást célzó mondattartalmakkal. Pl.: Folyik a leve
gő a számból, ezért folyékony a beszéd. Megszokom lassabban és 
mélyebben iélegzeni. Érzem, mily könnyen és nyugodtan beszélek. 
A nyugodt tempó jó baráto n. A sietés ellenségem. Hallom és érzem 
a hangomat és ez nekem jól esik. Egy-két megakadás nem baj, 
nem törődöm ilyesmivel. Szívesen dolgozom. Nyugodtan végzem 
minden munkámat. Minden csekélységnek örülök. Egész testemben 
erzem a fesztelenség megnyugtató hatását. Megszokom azt, hogy 
mindent nyugodtan csinálok. Nyugodtan járok, nyugodtan írok, ol
vasok és nyugodtan dolgozom. Tempóval és szótagolva beszélek. 
Én kitartok és bízom magamban. Ha én kedves vagyok másokhoz, 
azok is kedvesek hozzám. És így tovább.

d) Egyik növendék példaadóan eíőmond, a másik utánozza.
2. A könyvből, önmagát jól hallva, felolvas a növendék egy

két mondatot és azt emlékezetből megismétli. Így tanul a gyermek 
tanulni is.

Megjegyzés: A  beszélés és a szóemlékezés különböző ténye
zőinek hallásos megfigyelése, az emlékezetben való elraktározása 
és pontos utánzása, oly beszédmozgásos érzeteket és képzeteket 
termel, amelyekből kiinduló mozgásos inger összerendezett tevékeny
séget eredményez.

VI.
Az egész test összerendezett mozgásritmusát és gazdaságos 

izomtónusát érzékelő gyakorlatok a beszéléssel kapcsolatban.
1. Kezemet középmagasságra lendítem, azután gyorsan ökölbe

szorítom és feszítve előrenyujtom és e tevékenységgel egyidejűleg és 
párhuzamosan belélegzem (3 mp); azután egyszerre meglazítom iz
maimat s kb. négyszer fesztelenül lengetem előre és hátra kezemet, 
amíg az önmagától nyugalmi helyzetbe tér s közben kilélegzem.

2. Karlendítéssel együttejtett á — é — ó. Az első lendítései tör
ténik a belélegzés, a 2—3—4 lendítéssel párhuzamosan a kiejtés. 
Továbbá: bu-bá-bé. Jó napot! Stb.

3. A szobában megjelölt vonalon, pl. a padlódeszka szélén, 
mindig az egyik cipő sarkát a másik cipő orrához érintve kell járni 
s egyidejűleg hangoztatni. így: 1. lépésnél belélegzés, 2.-nál á-, 3.-nál 
é-, 4.-él ó hangoztatása, 5.-nél lélegzési és hangoztatási szünet. És 
így tovább. Továbbá : pe-pő-pü, mu-má-mé, stb.

4. A szoba két szemben levő helyére Htható jelzést csinálunk.
Siket-némák és Vakok Oktatásügye 1937. 3— 5. sz.
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A növendék tartósan és csak a jelzésre nézve, rugalmas és lendü
letes mozgással, közepes hosszúságú és fesztelen lépésekben a 2. 
pont alatti gyakorlatot végzi.

5. A 4. pontban leírt gyakorlatot, miután a növendék a jelzes 
irányát és az utat előzőleg megszemlélte, behunyt szemmel is vég/i. 
Mivel a szem behunyásakor a vizuá is képek elhomályosulnak, az 
egyént bizonytalan érzés és az egyensúlyi érzet gyengülése fogja el. 
Ezért felszólítjuk őt, hogy bátorító elhatározással szedje össze magát 
és induljon el. Ilyenkor a növendék önkéntelenül is levegővel telíti 
tüdejét. Erre a körülményre felhívom a figyelmét, mondván, hogy 
lám a levegő nemcsak a beszédhez kell, de bátorságot is merítünk
belőle. , .

6. A szobában járva, körben járva, lépésenként 1 — 1 szotagot 
ejtve, folyamatosan mondja : Jó reggelt kívánok ! Jó napot kívánok . 
Vagy: Jóízűen kelek fel. Jóízűen reggelizem. Szívesen köszönöm 
szüléimét. Örömmel megyek az iskolába.

A szótagok egybekapcsolását, tehát a beszélés folyamatossagat 
a magánhangzóknak némi nyújtása biztosítja. Minden mondat után 
1—2 lépés szünet tartandó.

7. A 6. pontban leírt gyakorlat kivileléhez hasonlóan, járás 
közben elmondja: Mit csinált tegnap? Vagy: Mi történt az iskolában?

8. Megfelelő begyakoroltság után a 3 .-7 . pontban említett 
gyakorlatokat úgy is végeztetjük, hogy közbeszólással vagy 
módon zavarjuk a növendéket. A növendéket természetesen előre 
figyelmeztetjük, hogy külső zavaró dolgokkal ne törődjék, hanem ő 
minden körülmények között pontosan teljesítse feladatát.

Megjegyzés: A kézfejre meg kell jegyeznem, ha a kéz lefelé 
lóg, úgy nem szabad a tenyeret kifeszíteni, hanem az ujjak lazán 
kissé befelé görbülnek. Minden feszüléses jelenség a testmozgásra itt 
kedvezőtlenül hat. Kiválóan alkalmas e gyakorlat az antagonista izom- 
működés denervációjára is, az agonisták és protagonisták innervációja 
közben. E gyakorlatok végzésénél a növendék figyelme önkéntelenül 
eltolódik a beszédaktusról, gazdaságosan lélegzik, mozgástónusa jó. 
Akaratát, egyensulyérzését, munkafegyelmét is neveljük.

E gyakorlatsorozat, amely cél szerint összerendezett mozdulat
sorokból áll, a normáltevékenység legfontosabb tényezőit fejleszti ki, 
nevezetesen a mozgás folyamatosságát, pontosságát és gazdasá
gosságát.

VII.
A hallásosan és fogalmilag történő beszédszabályozás

gyakorlása.

1. a) Nevezzen meg 5, a szobában levő tárgyat; nyugodtan, 
lágyan kezdve és hangsúlyozott szótagolással.

b) E szavakat ismételje meg emlékezetből, néha behunyt 
szemmel.
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2. Nevezzen meg 5-féle gyümölcsfát, mesterséget, munkaszer
számot, más ismert helyiségben levő tárgyat, színt, cselekvést, tulaj
donságot stb.-t, amelyeket nem láthat a beszélés pillanatában.

3. Mondjon 3 szót, amelyeknek első szótagja k, b, vagy más
milyen hanggal kezdődik.

4. Nyugodtan, lágyan kezdve, enyhén hangsúlyozott szótago
lással, saját beszédjét hallva, mintegy a saját fülének mondva, 
mondja a következő gyakorlatokat:

a) Hétfőn én megyek hozzád. Kedden te jösz hozzám. Szer
dán otthon maradunk. Csütörtökön én megyek hozzád. Pénteken te 
jösz hozzám. Szombaton otthon maradunk. Vasárnap a templomba 
-megyünk. Visszafelé is elmondatjuk.

b) Egyszer hétfőn reggel. Kétszer kedden délben. Háromszor 
szerdán este. Négyszer csütörtökön reggel. Ötször pénteken délben. 
Hatszor szombaton este. Hétszer vasárnap reggel. Nyolcszor hétfőn 
délben. Kilencszer kedden este. Tízszer szerdán reggel. — Vissza
felé is.

c) Mondja el az lx7-et páratlan szorzandókkal előre és páros 
szorzandókkal visszafelé. Vagy: Számoljon pl. 3-tól 8-ával felfelé. Stb.

Megjegyzés: A növendék hallja és hallgassa meg a saját be
szédét, érezze át a beszéd mozgásritmusát, de emellett a következő 
mondatra is kell, hogy gondoljon. Figyelme elterelődik a beszédaktusról, 
a beszéd mint eszköz és nem mint cél él lelkében. A 4-ik gyakor
latot néha karban, néha behunyt szemmel is mondhatjuk. Mindenkor 
arra serkentjük a növendéket, hogy jól halljon meg minket,s példa
adó beszédmodorunkat igyekezzék lelkesen utánozni.

Vili.
A fogalmilag történő beszédszabályozás gyakorlása.

1. Mondjon 3 mondatot az almáról. Szokja meg a növendék, 
hogy egyszerű és rövid mondatokat alkosson. Amint eszébe jut va
lami, szerkessze meg az első mondatot. Azután töprengés nélkül, 
úgy, amint eszébe jut a másodikat és végül a harmadikat.

A töprengés sok felesleges energiát emészt s végül izgatott 
lesz és összezavarodik. Ha ígv kapná a feladatot, hogy „beszéljen 
az almáról“, akkor az alma nagy fogalomköre rendezetlenül tá
madna fel lelkében, ő nem tudja mivel kezdje s bizonytalanságban 
hibát-hibára halmoz. A három rövid mondat feladásával azonban 
rendszert adunk és gondolattársítási képességét támogatjuk.

2. Sorjában minden növendék mondjon 1 — 1 mondatot pl. a 
kenyérről.

3. Intézzen 3 kérdést valakihez és a kérdezett feleljen.
4. Mondja el ütemezés kíséretében, hogy mit csinált előző nap 

otthon vagy az iskolában ? Stb.
5. Otthoni feladatként írjon le „szépírással“ 6—8 rövid mon

datot pl. Mátyás királyról. Ezeket tanulja be s az órán emlékezetből 
mondja eh -
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6. A beszédnek lelkileg történő belső elképzelésével, vagyis 
„belső beszéddel“ mondjon el magában 3 egészen rövid mondatot, 
pl. elképzelt irkavásárlással vagy mással kapcsolatban. A belsőleg 
elmondott mondatokat azután ismételje meg hangos beszédben.

7. A tanár példaadó beszédmodorban néhány kérdést intéz a 
növendékhez, aki ezekre hasonló modorban felel.

8. A növendék 3—4 megadott szóból, pl. kavics, ablak, nád
pálca — alkosson egy kis mesét, elbeszélést.

M egjegyzés: A dadogó lelkében a beszéd célként él, holott 
annak eszköznek kell lenni a mondattartalmak kifejezésére. Azután 
habozó, töprengő, félénk természetű. A mozgás és gondolatalkotás 
biztonságát kell benne kifejleszteni. Ezért a nyugodt beszédmodor 
mellett rá kell őt arra is nevelni, hogy ne habozzék, ne keresgéljen 
gondolatokat össze-vissza, hanem szokja meg, hogy minél egyszerűbb 
és rövidebb mondatokban beszéljen és azokat úgy és akkor mondja 
ki, amint eszébe jutnak. Hogy a gondolatok társításában rendszer 
is alakuljon ki, az a tanár külön feladata, erre növendékét képesí
tenie kell. Mindig tekintettel kell lennünk a dadogó kór-élettani álla
potára, vagyis arra, hogy „éppen a distonia generális, tehát az egész e- 
gyéniségét átható tónus-zavar jellemzijeginkább a dadogok nem-össz- 
rendezett, dezorganizált egyéniségét“ (Szondi) s épp ezért minden 
ténykedésben oda kell törekednünk, hogy benne a  mozgás készségét 
és biztonságát, a gondolatalkotás könnyedségét és egyszerűségét, 
érzelmi és lelki életének nyugodtságát idézzük elő és őt ezekre tar
tósan képesítsük.

IX.

A lelki tényezők megszerzésére, vagyis nyugodt lelki 
hangulatra és önbizalomra való nevelés.

1. A dadogó beszéd megjavításának lelki alappillére a nyugod
tan és önbizalommal végzett munka. Nyugodt lelki hangulatra, ön
bizalomra kell önmagát nevelni és szoktatni. Az embernek okosan 
és szívesen kell magát fegyelmeznie, magabízással és kitartással,, 
hittel kell az akadályokat lassanként, fokróí-fokra legyőznie ; e l ben 
rejlik a  megelégedés és boldogság alapja, a siker titka.

2. Nyugodt lelki állapotot és önbizalmat azonban nem lehet 
megvásárolva készen kapni, arra nyugodt kitartással és szívesen 
végzett munkával s hittel kell mindenkinek önmagát ránevelni.

A dadogást nem az fokozza lelki szenvedéssé, mert egyszer- 
többször megakad az ember, hanem az, hogy önmagát lebecsüli,, 
szorong és fél a beszédtől. Nem kell és nem szabad azzal törődni, 
ha egyszer-másszor megakad az ember beszédében, az még jiem  
olyan nagy baj, hiszen izgalmában minden ember „dadog“. A 
kevésbbé érzékeny ember azzal mitsem törődik, mintha misem 
történt volna folytatja beszédét. A dadogásra hajlamos ember azért.
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hajlik a félelemre, mert ő nagyon érzékeny lelkületű, ő törődik a 
megakadással, sőt túlontúl sokat törődik vele, s elég helytelenül, sok
szor mások is nem megfelelően törődnek vele, pl. szülei, testvérei 
stb. Ha sem ő, sem környezete nem törődnék túlságosan és hely
telen modorban beszédbeli zavarával, akkor ő sem tulajdonítana 
ennek túlzott jelentőséget és nem alakulna ki benne: a beszédtől 
való félelem. Nem a megakadásban van a nagyobbik baj, hanem a 
szorongásban, a félelemben, az önmagát való lekicsinyítésben, mert 
a  legtöbb esetben — kivéve persze azokat, ahol súlyos alkati, pl. 
extrapyramidális idegrendszernek nagyon súlyos zavara áll fenn — 
főként ezek a lelki tényezők rögzítik meg a zavart

A nyugodt lelki állapot és az önbizalom megszerzésére tehát 
szívesen és örömmel kell vállalkoznunk és kitartanunk.

Az előbb elmondottak igazolására megemlítek néhány példát:
a) Sandow dr. aki orvos, könyvében leírta, miként gyógyította 

meg önmagát beszédzavarából. Több sikertelen kísérlet után rájött 
arra, hogyha nyugodt lelki hangulatban van és lassan beszél, akkor 
nem dadog. Elhatározta tehát, hogy minden körülmények között 
megőrzi nyugodtságát. Ezért nyugodtan és lassabban végezte minden 
dolgát, így járt, írt, evett, öltözködött és beszélt. A beszédnél a 
nyugodtságot és a lassúbb tempót a magánhangzók nyújtásával 
érle el. Nem törődött azzal, hogy mások előtt modorosnak tűnt fel. 
Egész helyesen, azt határozta, hogy inkább legyen modoros, de ne 
akadjon meg beszédében. Ebben a modorban dolgozott és beszélt 
hosszú hónapokig. Végül megszokta, begyakorolta magát s eredménye 
lett a folyamatos beszéd. Valamivel lassabban beszélt ezután is, 
de ez már nem tűnt fel senkinek. Sok ember beszél lassabban és 
ez mindig sokkal kellemesebb a hallgatóra, mint u gyors beszéd.

b) Egy jó barátom, aki tanuló korában súlyos dadogó volt, 
észrevette, hogyha kényelmesen és nyújtottan beszél, nem akadozik. 
Erre ezt a beszédmodort ösztönösen alkalmazta állandóan s ma 
kiváló tanár és szónok.

c) Egyik hölgyismerősöm mesélte, hogy 14 éves korában erősen 
dadogolt. Barátnője, kivel gyakran vöt együtt, affektáltan hangsúlyos 
modorban beszélt. Ez neki nagyon tetszett, utánozta barátnőjét s 
legnagyobb örömére akkor nem dadogott.

d) Két testvér növendékem volt, mindkettő erő-en dadogott. 
Egyik kiváló utánzóképességgel bírt s po npásan utánzott engem. 
Mindig az én és tanításbeli modorom járt az eszében. Vele történt 
meg, hogy egyszer felelésre szólítván az iskolában s ő rám gondolva 
önkéntelenül a nevemet ejtette ki. Dadogásából kigyógyult. A mádk 
testvér felületesebb természetű volt. Vele nehezebben ment a dolog. 
Egyik szünet után az is gyógyultan jelentkezett. Meglepetésemre 
azt mondta, hogy testvére gyógyította őt meg. Ma az egyik lelkész 
a másik orvosszigorló.

e) Jigyik barátom, aki ma magas rangú áll. tisztviselő, „folyé
konyan dadog. 0  egyáltalán nem törődik azzal, hogy a beszéd 
elején meg-megakad, ő nem fél, hanem zavartalanul tovább beszél.
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A megakadás azért oly rövid és kisfokú, hogy a folyamatosságot 
ez nem zavarja. Kérdésemre, miért nem beszél egy kicsit lassabban, 
azt felelte, hogy ő neki sok emberrel sok dolga van, erre ő nem ér 
rá, ez így is nagyon jó. Magyarázatul itt meg kell jegyeznem, hogy 
barátom kitűnően tagolja a beszédet, szótagol és így a magánhangzó 
megfelelően érvényesül. Hiszen a magánhangzó érvényesülése is a 
tagolást, tagoltságot szolgálja.

Mindenki ismer ilyen és ezekhez hasonló eseteket, de min
denütt csakis a beszédtempó érvényrejutásával és nyugodt kitartással 
jutottak el a célhoz. Trömner azt mondja, ha sikerül a dadogást 
alkotó zavarkomplexumot, amelynek a görcs csupán kiemelkedő 
tünete, dekomponálni, többnyire megszűnik az egész zavar, sőt 
gyakran akkor is, ha csak egyik-másik komponensét sikerül alap
jában — a lélegzésmódot, a hangzásmódot, a ritmust, a helyzeti 
viszonyokat — megváltoztatni. Liebmann azt állítja, hogy a magán
hangzók nyújtása önmagában is elegendő, hogy a beszélés folya
matossá legyen és ez nyugodtságot és önbizalmat is eredményez. 
De ezt minél korábban kell elkezdeni és ebben a körryezetnek is 
támogatólag kell résztvenni. Mindenki csak oly fokig nyújtsa a ma
gánhangzókat, amely foknál folyamatosan beszél. Ne törődjék sen
kivel és semmivel, amíg a beszédpályák megfelelően begyakorolva 
nincsenek, beszédmozgásérzését és mozgásbiztonságát meg nem 
kapta s lelki nyugalmát meg nem szerezte. A dadogónak ebbeli 
törekvését a környezetnek is meg kell érteni és őt ebben okosan 
támogatni 1 A legmagasabb érbeidegző rendszer és az agyi affektív 
központ harmóniás együttműködése így állhat helyre.

3. A testizmok fesztelenségének és a lelki nyugodtságnak meg
szerzésére, illetve az önmagát erre való ránevelésre igen alkalmas 
a következő gyakorlat:

Kényelmesen, fesztelen izomérzéssel és nyugodtan ülök. Ajkak 
enyhén nyitva, fogaim közt keskeny rés van és arcomra gyenge 
mosolyt vonok. Rekeszizommal nyugodtan és mélyebben lélegzem. 
Közben a fejben, a nyakon, a számban, a vállaimban és így tovább, 
szóval egész testemben, testem minden izmában átérzem és élvezem 
az izmok fesztelenségét, üdítő lazaságát. Kellemesen és jóérzéssel 
pihenek. Testélettanilag ezenközben nyugodtan, zavartalanul folyik 
a vérkeringésem. A vér nyugodtan táplálja a munkaenergiákat ter
melő agysejteket, érzelmileg és kedélyileg jóhangulatban vagyok, 
jól érzem magam. Ezt a nyugodtságot, jóérzést tudatosan átérzem 
és élvezem. Az egész gyakorlat eltart 1-—IV2 percig. Napjában néhány
szor megismétlem.

A test izmainak jóleső fesztelensége nyugodtságot ad a lélek
nek. A test és a lélek harmóniája boldogít.

4. Munka közben, szinte észrevétlenül, gyakrabban egy-egy né
hány másodpercig tartó pihenőt veszek, miközben a  testizmok feszült
séget jóle,sően lazítom, feloldom s rekeszizommal mélyebben lélegzem.

5. Általában megszokom azt, hogy minden munkát, minden 
mozgást az éppen szükséges legkisebb erővel, fesztelenül és nyu
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godtan u. n. jó mozgáslendülettel végzem. így lélegzem, járok, eszem, 
írok, beszélek, dolgozom.

6. Sok embert zavarja az, ha beszélés közben másnak a sze
mébe néz. Ezen igen könnyen úgy segíthet magán, ha hallgatójának 
szája vagy orra tájékára néz. Ezzel palástolja a szembenézést, amit 
más nem is vesz észre.

7. A fentebb felsoroltakat mind meg tudom csinálni. Sőt, ma
gam ellen vétenék, ha meg nem csinálnám. Bízom magamban, mert 
akarok és tudok magamban bízni

Sokszor tapasztaltam már, ha nyugodtan dolgozom, minden 
jól megy. Ezért nem is hagyom magam senkitől sem zavartatni. 
Egyenesen haladok a cél felé. Elsősorban nem törődöm azzal, ha 
egyszer-másszor megakadok, nem félek ezért többé a beszédtől 1 
A többit meghozza a helyesen, nyugodtan és kitartással végzett 
munkában való gyakorlás.

8. Általános léktani szabály : Ha valamely érzelmet vagy gon
dolatot állandóan és nyugodtan ismétel az ember, úgy végül is meg
szokja azt, természetévé válik.

X.

Olvasási, társalgási és szabadelőadási gyakorlatok.
Önálló beszédteljesitmények.

1. Az olvasási gyakorlatok már a lélegzési gyakorlatok után 
kezdődnek meg tulajdonképen és végig kisérik az összes gyakorlat- 
sorozatokat. Olvasókönyvül nagyon jó szolgálatot tesz, részben be
osztásánál, részben tartalmánál fogva a Sarbó által javított Roboz- 
féle gyakorló és olvasókönyv dadogok részére. De használhatunk 
bármilyen más könyvet is.

Az olvasásnál is temészetesen be kell tartani az összes utasí
tásokat, eljárási módozatokat, amelyek a lélegzetvételre, a lágy kez
désre. a tiszta hangkapocsra, a szótagolásra és szünettartásra vonat
koznak. Nem a szó szoros értelmében vett „olvasni“ akar a növendék 
tanulni, hanem azt, hogyan kell olvasni, hogy ezzel is beszédjének fo
lyamatosságát javítsa. A növendék úgy olvasson, hogy jól hallja meg 
a saját hangját, szünetjelzésre való tekintetnélkül gyakrabban tartson 
kisebb szüneteket, úgy amint azt a levegőszükséglet, a tartalom és 
érzés kívánja, vagyis : a mondat fonetikai aktusokra osztandó. Á 
többi növendék „belső beszéddel“ pontosan kövesse az olvasót, 
így érhetünk el érzelemteljes, a beszédjavításra hasznos olvasást és 
ez az olvasásmód kapcsolatban is van az élő beszéd természetével, 
mert olvasáshangzás é-> beszédhangzás között élő kapcsolat létesül.

2. Társalgási és szabadelőadási gyakorlatok, bizonyos mérték
ken és formában már az előző gyakorlat-sorozatban szerepeitek, 
most pedig tágabb értelemben lépnek előtérbe. Az előző gyakorlat- 
sorozatok egyes gyakorlatait, egyénenként és a szükséghez képest 
változtatva azonban állandóan és ismételten használjuk itt is a 
lefektetett elveknek megfelelően. Természetesen az egyes gyakorlat
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sorozatok között nem lehet és nem szabad éles határvonalat húzni, 
egy későbbi időszakban jóformán valamennyi szerepel, hol az egyik, 
hol a másik előtérbe lépve. Végeredményben valamennyien egyetlen 
célt szolgálnak, közös elven alapulnak: szilárd beszédmozgási kép
zetek, lelki nyugodt hangulat és önbizalom megteremtése, vagyis az 
egyén ujjánevelése.

3. Az önálló beszédteljesítményekhez ugyan a társalgás, szabad 
előadás is tartozik. Hogy mégis külön pontban is felvettem, annak 
az az oka, mert nyomatékosan rá akarok mutatni arra, hogy az 
önálló és különösen idegenek előtt, szokatlan körülmények között 
történő beszédcselekményekkel óvatosan kell bánni és nem szabad 
elsietni a dolgot. Az ily helyzeteket gondosan és a  növendék tudta 
nélkül készítsük elő, avagy készíttessük elő pl. a szülővel vagy 
mással s csak fokozatosan, gondos megedzés után bocsássuk szár
nyára szabadon. Talán a legkényesebb pontja a dadogáskezelésnek 1 
Nem elég az, ha megmondjuk neki, hogy ne törődj semmivel, légy 
bátor, avagy nem elég csak a kedves modor, ezek idő előtt esetleg 
csak óhajtások maradhatnak, amiknek az idegrendszeri összrendezett 
munkára képesítő feltételei talán még nincsenek kellően megala
pozva. Nem szabad ugyanis megfeletkezni arról, hogy beszédneuro
tikus emberrel van dolgunk. Hogy az önálló beszédteljesítményben 
való megedzés kivitele hogyan és mikor történjék meg, azt a kezelő 
orvos vagy tanárja állapítja meg.

XI.
A szülő, a tanító és más környezet társnevelői teendői.

Orvos és gyógypedagógiai tanár együttműköcése.
Minden beszédhiba elhárításának első és főfeltétele a megelő

zés, a preventió. A dadogás kifejlődésének megelőzése már a szü
lői házban kezdődik, a gyermek beszédfejlődése során. Folytatódik 
akkor, amikor a túlérzékeny, ingerlékenyebb idegrendszerű gyermek 
iskolába lép. S fontos szerepe van az orvosnak a megelőzésre vo
natkozó házassági tanácsok megadása terén.

A dadogás megelőzése szempontjából nagyon fontos a  2 5
életév közötti beszédfejlődés időszaka. Beszédszerveinek gyakorlat
lansága, élénk érzelmi élete, a tudatba nyomuló gondolatok soka- 
sása következtében a gyermek az élettani dadogás szakába esik, 
hangokat, szótagokat ismételget. Ez az állapot gyenge és ingerlékeny 
idegrendszerű és gyenge figyelmű gyermekeknél a dadogásra való 
hajlamosságot jelentheti s ily gyermeknél ez az állapot kelleténél 
hosszabb ideig állhat fenn. A szülők ezt észreveszik, türelmetlenül, 
rászólással, néha sajnos fenyegetéssel vagy büntetéssel akarják jó 
beszédre kényszeríteni. E t persze nem megy parancsszóra! A gyer
mek megijed s hova-tovább félni kezd. Az első lelki káros tényező, 
a beszédtől való félelem már megjelent. Később oki eltolódás foly
tán a beszélni nem tudás fogalma rögződik meg lelkében s a dadogó 
beszéd tulajdonságává válik. Vannak azonban esetek, hogy a lég



A dadogás javításmódja gyógypedagógiai szempontból. 101

jobb básmód esetén is állandósulhat a gyermekben a dadogó beszéd
modor, ha a gyermek dadogásra alkatilag különösen hajlamos.

E korban legtöbb ismeretét a saját megfigyelésével támogató t 
utánzóképességéből meríti a gyermek. A gyermeknek lehát olv után
zásra méltó példát kell a beszéd terén nyújtani, amely a beszéd
hangzás, a beszédmozgásérzés és a nyugodt lelki hangulat követel
ményeinek eleget téve, a gyermekben az összerendezett beszélést 
lassan-lassan kifejleszti és erre őt képessé teszi. Ha a szülő észre 
is veszi, hol a baj, azt semmiképen sem szabad észrevéletnie a 
gyermekkel. Ezért a legfontosabb tanács, amelyet adhatunk, az, hogy 
a szülő mindig lassabban, nyugodtan és kellemes hangon, röviden 
és tisztán beszéljen gyermekéhez. Beszédünk a gyermeket érdeklő 
élő és szemléltető tartalom lényegével forrjon össze, hogy a nyugodt 
és kellemes szóhangzás, valamint a tartalom szilárd és egységes 
képzetté alakuljon ki lelkében és szabályozó hálást fejthessen ki 
beszédmodorára. Ezt a gyógyítva-nevelő beszédmodort a szülőnek 
és a környezetnek is meg kell szoknia, ha kell, eset'eg hónapokon, 
néha éveken át űzni, óvakodva azonban minden túlzástól és feles
leges megterheléstől. Nem a mennyiség, hanem a minőség javít 1 
A sietség árt! A követelés bizalmatlanságot és félénkséget eredmé
nyez, az okos serkentés azonban kellemes hangulatot ébreszt és 
bátorít.

A tapasztalat azt mutatja, hogy az első iskolai években a da
dogva beszélő tanulók száma megkétszereződik. Sok, a dadogásra 
idegrendszerileg hajlamos gyermekben az új környezet szokatlansága 
és az írás és olvasás tanulásának iskolai módja következtében ma
nifesztálódik a beszédzavar. Az ily gyermeknek ugyanis nincsenek 
még egészséges beszédmozgásérzetei, szilárd képzetei (hallás, foga
ta™,; mozgásérzés), az e korban uralkodó és főként hallásosan tör
ténő beszédszabályozást a betűjel, az írás, az olvasni akarás siet
sége elnyomja, elhomályosítja s a gyermek zavarba és bizonytalan
ságba esik. végül pedig akadozni kezd. Ezt erőszakkal akarja le
küzdeni, félni kezd s megvan a talaj a dadogás kifejlődésére.

A tanítóra az iskolában tehát igen fontos feladat hárul a meg
előzés kérdésében. A tanítónak, tanárnak legalább is nagyjában 
tájékozottnak kell lennie oly irányban, hogy miként bírálja el a 
dadogó gyermeket és hogyan bánjék vele. Tudnia kell, hogy a dado- 
gónak nem szánalomra vagy szigorúságra van szüksége, hanem 
segítésre, serkentésre és bátorításra. Tudnia kell azt. hogy a nyugodt 
lelkiállapot lehetővé tételével, a hallásos beszédszabályozásra való 
képesítéssel és példaadó beszédmodorával jótékonyan hat a gyer
mekre. A tanító nagyon értékes munkát fejthet ki úgy a beszédzava
rok megelőzése, javítása, valamint a szülők felvilágosítása terén, ha 
ebben a kérdésben megfelelően tájékozott. Fontos volna ezért, ha a 
tanítóképzőkben a tanítóság a beszédhibák kór- és gyógytana kérdé
sében megfelelő ismeretei et is szerezhetne. Népnevelői munkássága 
ezzel jelentékenyen és értékesen megbővülne, ha ő lehetne az első, 
aki a beszédhibás gyermeket akár tettel, akár tanáccsal segíthetné.
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Az orvos szerepe természetesen szintén nagyon fontos. Ideg- 
rendszerileg gyenge vagy beteg gyermekekről lévén szó, ahol az 
idegbántalom mellett még más fogyatékoscágok és betegségek is elő- 
fo dúlhatnak, pl. vérszegénység, étvágytalanság, általános testi gyen
geség, egyéb szervi bajok stb. Ezek gyógyítása természetesen orvosi 
feladat. A megelőzés terén az orvos a szülők felvilágosítása mellett 
még házassági tanácsokkal is szolgálhat a hozzá fordulóknak.

Az eddigiekből is kitűnik már, hogy a dadogok kezelése egy 
igen bonyolult és nehéz feladat, ahol a gyógypedagógiai tanárnak 
is, meg az orvosnak is megvan a maga nehéz és felelősségteljes 
munkaterülete Orvos és tanár azonban könnyen találja meg az 
együttműködésnek azt az útját, amellyel a célt sikeresen szolgál
hatja. De éppoly fontos, hogy ez az együttműködés a szülői házra 
és a gyermekkel érintkező más környezetre is kiterjedjen, hogy az 
egyöntetű és mindenben egyező eljárásmód minden körülmények 
között biztosíttassák: a gyermek átképzése, újjánevelése érdekében.

Megjegyzés: A jelen dolgozat szándékolt körén túl esik, hogy 
a dadogáskezelés minden mozzanatát teljes részletességgel tárgyal
jam. Utalok arra, hogy a jelen dolgozat bizonyos értelemben kiegé
szítő része annak a munkámnak, amely a Magyar Gyógypedagógiai 
Társaság kiadásában (1935) „A beszédhibák elhárítása, különös te
kintettel a dadogásra“ címen megjelent és amely a kérdéskomplexu
mot kielégítő részletességgel tárgyalja.

XII.
Környezetváltozá s.

Minthogy a dadogás egy asszociatíve sokféleképen kapcsolódó 
zavarkomplexum, amelyben a beszélési tényezők mellett sőt első
sorban túlzott érzelmet, affektivitást kiváltó tényezők (idő, hely, kör
nyezet, a tárgy személyi fontossága, függőségi viszony, személyi 
érzelmi viszony, konfliktusok stb.) sokszor döntő szerepet játszanak, 
igen fontos, hogy azok a hatások, amelyek a környezet részéről érik 
a dadogót, reá serkentőleg, megnyugtatóig, újjánevelőleg hassanak.

Magára a szülőre és a dadogó egyénnel érintkezésben álló 
más személyekre így igen nehéz és felelősségteljes feladat vár, hogy 
úgy bánjanak el és úgy viselkedjenek a dadogóval szemben, amint 
azt az ő össz-személyiségének az átképzése megkívánja Valójában 
tehát a környezetet is erre a munkára ráfegyelmezni és átké
pezni keli. Nagyon ?ok esetben azonban több okból nem megfelelő 
az egyéniségük erre a feladatra, vagy ha megfelelő volna is, kenyér- 
kereseti elfoglaltságuk akadályozza őket ebben, avagy maguk is 
türelmetlen és ideges természetűek stb. Ily esetekben nehez a szülő
nek és másnak tanácsot és oktatást adva, őt társnevelői szerepbe 
belevonni. Ilyenkor indokolt, hogy a szülő dadogó gyeimekét sdja 
más, esetleg idegen, de m ndenképen csak megfelelő környezetbe, 
amely az átképzés reá eső kívánalmainak eleget tud tenni. A kör
nyezet megfelelő változtatása sok esetben kedvező eredményt hoz.
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XIII.
Befejező megjegyzések.

Az előbb leírt irányító elveknek és gyakorlatoknak nem az a 
rendeltetésük, hogy azokat szigorú egymásutánban és valamennyit 
mindenkinél egyformán használjuk. Az egyéni sajátosság határozza 
meg, kinél mit, mikor és hogyan alkalmazunk. Sőt a tanár ezeket 
a gyakorlatokat is a saját és növendéke egyéniségéhez formálhatja. 
Csak a rendszer és a könnyebb áttekinthetőség szempontjából alkot
tam gyakorlatsorozatokat, mert a tanár lelkében mindig a dadogó 
egyén kedvező lelki befolyásolása és össz-személyiségének átkép
zése él, hogy az pedig mit kíván meg, az mindig a helyzettől és a 
feladattól függ. Ezért fontos annak a lehető megállapítása is, hogy 
a dadogás kifejlődésének melyik szakában van az egyén, mert ez 
lényegesen befolyásolja eljárásunkat (Fröschels). E szakok : I. Az 
é*ehani dadogás szaka. II. Motoros-dynamikus szak. III. Szenzoriusos 
aphatikus szak. IV. A psychogenizálódás szaka: a) Morális psycho- 
pathiás szak. b) A palástolás szaka. V. Kompenzált szak. A mód
szer és gyakorlat csak keret, a lelket és a tartalmat a tanár egyéni
sége adja meg hozzá.

Az a kérdés is felmerül, mikor tekinthető a dadogó gyógyult- 
nak? Mindenesetre akkor, ha ő maga önmagát annak érzi és mondja;, 
vagy ha néha meg is akad, azzal már nem törődik, tehát nem fél 
a beszedéstől. A beszéd nála megszűnt cél lenni, az immár eszközzé 
vált, lelki hangulata nyugodt, önbizalma visszatért és az egyén re- 
socializálódott.

A kezelés folyamán, sőt olyanoknál is, akik rövidebb-hosszabb 
ideje folyamatosan beszéltek, visszaesés állhat be. A visszaesésnek 
mindig valami oka van. Ezt az okot —- amely lehet munkatúlterhe- 
*és! kifáradás, lázas betegség, életgond, konfliktus a környezettel stb. 
— kell lehetőleg kikutatni és megszüntetni. De bármi okozta is a 
a visszaesést, azt teljes nyugalommal kell elbírálni és azzal a maga
bízással, hogy ..tudom, mit és hogyan kell csinálni" a beszédszabá
lyozás alapelveit kell érvényrejuttatni. Az alapelveket leegyszerűsítve, 
így is mondhatjuk: rekeszizomlélegzéssel, ritmikusan és nyugodtan 
beszélek. Visszaesés többször is előfordulhat. Erre fel kell készülni 
és a munka folytatására serkenteni és bátorítani. Mert nemcsak 
visszaesés van, hanem újrajavulás is van és gyógyulás is van.

A dadogó beszédjavitásának illetve megszüntetésének időtar
tama esetenként nagyon különböző. Mindenesetre idő kell hozzá.
V annak esetek, ahol 1 —2 év alatt, sőt ennél rövidebb idő alatt is 
megfelelő eredményt érünk el, de viszont van sok olyan eset is, 
ahol kedvező eredmény csak 3—4 év múlva következik be. Sajnos, 
vannak gyógyíthatatlan esetek is. Az eredményt sok minden be
folyásolja: idegrendszeri állapot, élet és kenyérkereseti körülmények, 
a családi életben előforduló és egyéb konfliktusok stb. A javulási 
kilátásra mindenesetre kedvező je l: az egyén megfigyelő- és utánzó
képessége, valamint ritmikai alkalmazkodóképessége. Nadoleczny
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azt mondja, hogy azoknak a növendékeknek, akik pl. a tanfolyamon 
rosszabbul beszélnek mint otthon és csak lassabban haladnak, ked
vezőbb a kórjóslatuk, mint azoknak, akik a tanfolyamon jól, de ott
hon rosszul beszélnek.

A dadogás kezelésénél tehát mindig az egész egyén újjákép- 
zése lebeg szemünk előtt. Kronfeld azt m ondja: „Minden psycho- 
therapia a pacienssel való együttélés sajátos fajtája . Pedagógiailag 
értelmezve: Minden nevelés-tanítás therapia s minden therapia neve
lés-tanítás esyúttal.

„A testnek és a léleknek azt a titokzatos nyugalmi állapotát, 
— amelyről tudjuk, hogy az öngyógyulás, a regeneráció feltétele — 
megszerezzük, ha olyan psychotherápiát alkalmazunk, ahol az el
járás lényege éppen az, ami nem merül ki a technikai fogásokkal, 
ami nem tanulható el, ha: a szív ősi titokzatos ereje nem segít“ 
(Hansen).

XIV.
Függelék.

1. Dr. Bárczi Gusztávnak „Az ember beszéde, a beszéd hibái 
és zavarai“ c. dolgozatából (Iskola és Egészség, 1934.— III. szám ):

Minden nyelvnek megvan a maga speciális ritmikája. A beszéd 
■dinamikája nem jellemző komponens. A beszéd chromatikája pedig 
konstans.

Tehát egy-egy beszéd megtanulásánál a ritmika hihetetlen nagy 
súllyal esik latba. A ritmikának az egyén tudatába való elraktáro
zása az illető beszéd megtanulásának elengedhetetlen tényezője. A 
tudat zavarai megakadályozhatják a ritmikai emlékképek gyűjtését 
és így késleltethetik a beszéd megértését, alkalmazását és az én 
tudatos kifejlődését. Hogy a tudat zavarai mely faktorok következté
ben esnek éppen a beszéd ritmikus zónájára, ez ma még teljesen 
tisztázatlan és kutatás tárgyát képezi, úgyhogy ma a beszéd ritmi
kus zavarait csak tünetileg tudjuk befolyásolni. Itt is, mint minde
nütt, ahol tünetikezeléssel járunk el, az eredmények nagyon labili
sak. Éppen azért minden eszközt meg kell ragadnunk, hogy a gyer
mek segítségére siessünk, ha beszédjében ritmuszavarokat észlelünk. 
A legnagyobb segítséget ebben a küzdelemben a szülői ház és az 
és az iskola nyújthatja. De éppen azért, ha nem tudnak egymásnak 
kisegítői lenni, a legnagyobb veszedelmet is jelenthetik az aritmiás 
beszéd kifejlődését illetőleg. A némaság után ez a legsúlyosabb 
beszédhiba. A némaságot csak speciális orvos-pedagógiai eljárással 
lehet megoldani ma már nemcsak tünetileg, hanem az ok teljes ki
küszöbölésével a tudatilag siket gyermeket hallóvá lehet tenni. Az 
aritmiás beszéd csak a maga környezetében gyógyulhat meg. Az arit
miás beszédű gyermekért egyaránt felelős a szülő és az iskola. Az 
aritmiás beszéd kifejlődésének a 3—4 éves korban van meg a nagy 
lehetősége, amikor a beszéd motorizmusa nem áll arányban a tu
dat fejlettségével vagy azzal a feladattal, amelyet a gyermek tőle 
megkíván. Pl. a gyengén motorizált beszédű gyermektől (3 éves) azt
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kívánjuk, hogy családi ünnepély keretei közt köszöntse fel a nagy 
mamát; vagy álljon ki az egybegyült vendégsereg elé és mesemon
dással produkálja magát. A jól motorizált beszédű gyermek ezt min- 
den nehézség nélkül elvégzi, ellenben a hiányos mozgási berende- 
zésű gyermeknél már a művelet előtt félelemérzet jelentkezik, melyet 
a . 11 a_,  ̂ erejénfelüli nagysága vált ki. Természetes, hogy a ki
vitelnél baj történik, ami bűnhődéssei jár s a beszédfélelem érzésé
nek a tudatban való rögzítésére kiválóan alkalmas. A hibás, hiá
nyos ritmikájú gyermeknek elég, ha egyetlen egyszer hall aritmiás 
beszédet; teljesen ezen a nyomon fog haladni, mintegy igazoltan 
áll önmaga előtt. A konfliktusok tömegei zúdulnak rá, melyet az 
iskola a maga teljes idegen miliőjével vagy fokoz vagy felold. H í 
az iskola megfelelő módszeres eljárással segítségére siet az aritmiás 
gyermeknek, lelkében a beszédfélelem érzete oldódik és ha ez a 
módszeres eljárás a szülői házra is áttevődik, akkor a beszéde rit- 
musossá nevelhető. Ezt persze nem várhatjuk az iskolábajárás első 
napján. Ez nevelési kérdés és mint minden nevelési kérdésnek, csak 
hosszú gyakorlás után láthatjuk majd a gyümölcsét. Hogy ez mikor 
várható, az a gyermek tudati állapotától függ; mindenesetre neve
lési eljárások eredményeinek kivárását nem lehet sablonos, meghatá
rozott időhöz kötni.

Az aritmiás-beszédű gyermeket az iskola úgy karolja fel lég- 
mi l ' m’n^  többet beszélteti ritmusosan. Ez az eljárás abban 
áll, hogy az ilyen gyermekkel mindig szótagolva beszéltetünk. A 
szótagolásnak nem is kell lassúnak, tehát feltűnőnek lennie, lehet 
az gyorsabb is, fő az egyenletes ritmus.

Már az első kísérletnél látja a gyermek, hogy tanítója, tanára 
segít rajta, érzi a segítség praktikus hasznát, nem akad meg, nem 
sieti el a beszédet; egyenletes, megnyugtató beszéde idegrendsze
rére is jótékony hatással van s megnövekedik a bizalma tanítója 
és tanára iránt. Ha azután az iskola ezt a beszédmodort az osz
tálytársakkal és a szülői házzal kapcsolatban is keresztül tudja vin
ni, akkor bizonyos idő elteltével megnyeri a csatát. Mire a gyer
mek a szakrendszerű középiskolába kerül, a beszéde már ritmusos. 
A. szakrendszerű középiskolákban kevesebb a lehetőség, hogy az 
aritmiás beszéd rendbejöjjön, miért is a rendbehozatal az elemi 
iskoláztatás folyamán történjék. Erre a körülményre minél gyakrab
ban fel kell hívni az iskolaorvosok és tanítók figyelmét s ma már 
nem engedhető meg az a még mindég kisértő elgondolás, hogy 
„majd kinövi“. Az a tapasztalatom, hogy ezt kinőni nem lehet, el
lenben olyan betegség, mely minden körülmények közt idejében or- 
voslandó. Orvossága a betegnek és környezetének egyaránt fárad
ságot jelentő folytonos munka. Ez a „legkeserübb“ orvosság, amit 
nemcsak a betegnek, hanem a környezetnek is be kell venni s ha
marabb megtörténik, hogy ezt a „keserű orvosságot“ idő előtt félre
dobja a beteg vagy a környezete, esetleg mind a kettő . . .
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A logopacdia és phoniatria fejlődése  
és mai állása Dániában.
A *  1936. évi bopenliftgrai és berlini p lio n c tik a l  congressus.*
Irta : B ajkay T ibor dr

Dániában a hibás beszédűek gyógyítása már 130 évvel ezelőtt pol
gárjogot nyert amikor még e betegek kezelését a süketnéma-intézeti ta
nárok végezték. 1806-ban ugyanis a dán állam elrendelte, hogy a dado
gok gyógyítása a westphaliai Denhardt professor eljárása szerint történ
jék ,fs rendeletének kivitelével a kir. süketnéma-intézet akkori igaz- 
sóstóját bízta meg. Tekintettel azonban arra, hogy 130 év előtt egy~ 
részt nem értékelték eléggé azokat a  nehézségeket, amelyeket a 
hibás beszédűeknek az életben el kell viselniök, másrészt pedig 
hiányoztak a betegség elterjedtségét feltüntető statistikai adatok és 
az intézet sem volt megfelelő a rendelet pontos keresztülvitelére, az 
eredmény csupán annyi volt, hogy az igazgató és néhány tanár a 
dadogok számára, kellő számú jelentkező esetén, tanfolyamot tartott.

Haladást jelentett az a körülmény, hogy a 80-as években több 
gégeorvos érdeklődést mutatott a hangképzési problémák iránt. így 
Mygmd proí. 1887-ben lefordította Mackensie: „Die Pflege dér Stimme“ 
című könyvét, Schmiegelow prof. népies közleményeket írt, Möller dr. 
pedig számos előadásában a hangszervek helyes használatát ismer- 
tet!e:lí-,Z1.em ített orvos°k  később megfelelő tanerőket képeztek és 
a külföldön képeztettek ki, azonban a  beszédhibák gyógyítása min
den igyekezetük dacára sem terjedt el oly mértékben, mint ameny- 
nyire ez kívánatos és szükséges lett volna.

Az 1895-i esztendőnek lényeges eseménye az volt, hogy ebben 
az evben Warning fogorvos-professor Aarhusban a  farkastorkúak 
reszere klinikát létesített, amelyben a betegeket prothesissel látták el. 
t - i" j“ '3 a arrV, tóm°Sa lásban részesült és hamarosan nagy intézetté 
fejlődött. Az utóbbi években Bagger H . orr-gége-fülorvos vezetése 
alatt all. Ugyanebben az évben a francia Berquand L. újabb eljá- 
rast ajánlott a dadogok gyógyítására. A methodus megvizsgálására 

alakult és a  cursus tartamára 8 dadogó gyermek nyert 
elhelyezést a kir. süketnéma-intézetben. A bizottság döntése az eljá
rásról kedvező volt; a  gyógymódot egyszerűnek, rendszeresnek, ártal
matlannak es olyannak nyilvánította, amely a tanulóknak megerőlte- 
test nem okoz. A bizottsági vélemény azt eredményezte, hogy 1898- 
ban a dadogok szám ára állami tanfolyamokat létesítettek, melyek 
következtében a süketnéma-intézet egy önálló osztállyal bővült.

A B e r q u a n d M e  eljárás jellemző tulajdonságai: a rövid, mind- 
össze dü napig tartó kezelés, mely időnek egy részét a tanuló teljes 
i i a h T a? ir.aszí^  pec^  lassú, rhythmicus beszédgyakorlatok- 
- • j°  í1' . . . . bizottság az említett eljárással szemben a  túl- 

rov'1 , tanítási időt, a  speciális légzési gyakorlatok hiányát és azt 
i ogasolta, hogy az eltávozott tanulók beszéde nagy mértékben

, . A, Magyar p honetikai Társaság XV. tudományos ülésén, 1936. évi október 
no Zü-an tartott eloadas kivonata.
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mesterkélt. Majd a taníolyamot végzettek időnkénti ellenőrzését ha
tározták el, hogy a visszaesőket ismét előbbi tanítóikhoz oszthassák 
be A bizottság ezután a dadogó gyermekekről adatgyűjtést rendelt 
el, amelyből kitűnt, hogy 350,000 iskolaköteles gyermek közül kb. 
3000 dadogott. Ez a körülmény tette indokolttá a  hibás beszeduek 
intézetének felállítását.

Ez volt az első állami intézet, amelynek a  beszédhibákban 
szenvedő gyermekek gyógyítása volt egyedüli feladata. Az intézet
nek — amelyet egy orvos és a süketnéma-intézeti igazgató vezetett 
— két osztálya volt, az I. a dadogó, a II. a kiejtési hibákban szen
vedő tanulók részére. A tanítás naponta csak 2 3 órát vett igénybe,
míg a nap többi része — ellenőrzés mellett — gyakorlatokkal, sétá
val és pihenéssel telt el.

Az intézet szervezetében 1903-ban előnyös változás állott be ; 
ugyanis a ministerium egy III. osztály felállítását rendelte el, amelybe 
alarkasto rkú  7—18 éves fiúk és leányok nyertek felvételt. Ezeket 
a betegeket prothesissel látták el és beszédgyakorlatokat végeztet
tek velük. Az intézetben műtétek nem történtek, azonban telvete t 
nyertek olyan betegek is, akik operatión estek át, vagy akiknek 
prothesisük volt és a beszéd javítására szorultak.

1912-ben tudományos társaság alakult, amely célúk az E n g e l  
professor-féle hangképzési tan terjesztését tűzte ki Evvel egyidoben 
bevezették a népiskolákba a beszédtanítást, amely a nyelvoktatás 
egy részét alkotta és amelynek az any-nyelv ápolása és gyakorlása, 
il'etőleg az volt a feladata, hogy a tanulók az_anyanyelvüket _ szépén 
és technikailag helyesen tanulják meg beszélni. A kopenhágai iskola
szék ezért megkezdte a tanítónők ily irányú kiképzését, azonban a  
tanfolyamnak nagy hátránya volt, hogy akkor még maguk a vezető 
tanerők is nélkülözték a  megfelelő alapkiképzést, amely nemcsak 
Kopenhágában éreztette káros hatását, hanem más, hasonló anto- 
lyamokat fenntartó németországi városokban is, amelyek közül első 
helyen Dresdát kell említenem.

A hibásbeszédűek állami intézetében, amely részben â  ir. 
süketnéma-intézetben, részben az ennek közelében bérelt lakások
ban nyert elhelyezést, eredményes munka ki ejtésere a körülmé
nyek nem voltak megfelelőek és a tanítás is oly kezdetleges kere
tekben mozgott, hogy a  helyzeten változtatni kellett. Ezért a kor
mány 1916-ban a  hibás beszédűek intézetét a süketnema-intezetto 
különválasztotta, saját épületben helyezte el es ónálló hatáskörre 
ruházta fel. Az új épület, melyben csak 8 fiú es 4 leány nyerhetett 
felvételt (a többi tanulók a  városban laktak), két tantermével hama 
rosan szűknek bizonyult és hátrányos volt az a  körülmény, hogy 
a hygienikus viszonyok nem voltak kielégítők és tornaterem létesí
tésére sem jutott már hely. A tanítás ez intézetben is három osz
tályra tagozódott: I. dadogó, II. kiejtési hibákban szenvedő es ÜL 
íarkastorkú gyermekek számára. A dadogok tanfolyama o e i g  
tott, napi 3 órai tan ítással; míg a kiejtési hibákban szenvedő es
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farkastorkú gyermekek napi 2 órai tanításban részesültek. A nap 
többi része — mint kezdetben — gyakorlati órákkal és sétával telt el.

Eckhardt igazgatónő', a  dresdai Engel prof. tanítványa, újítás 
gyanánt keresztülvitte, hogy a hangképzést mindhárom osztályban 
tanítani kellett. Működése alatt a  farkastorkúak osztálya is két érté
kes újítással gyarapodott: 1. Megállapodás jött létre a gyermek- 
kórházzal, melynek értelmében az intézet betegeit műtét céljából 
felvették; 2. az intézet 1917-ben fogászati klinikával bővült, melynek 
főfeladata a prothesisek készítése és a fogszabályozás volt. Az 
igazgatónő azok táborába tartozott, akik a beszéd tanítását az iskolai 
oktatás egy részének tekintették és akik úgy a  dadogó, mint a hibás 
beszédű gyermekek intézeti felvétele mellett törtek lándzsát. Mivel 
az intézet szűkös körülményei ezt lehetetlenné tették, a kopenhágai 
iskolaszék az igazgatónő ajánlatára beszéd-gyógypaedagogiai osztá
lyok létesítését rendelte el. Az osztályokban elért eredmény a kö
vetkező volt: a gyermekek 69°/o-a sohasem dadog, 25%-a olykor
olykor átmenetileg dadog, 6°/o-a pedig javult. E jó eredmény alap
ján a kopenhágai iskolaszék a dadogok és kiejési hihákban szen
vedők könnyebb eseteit ilyen beszéd-gyógypaedagogiai osztályokba 
helyezte át, amelyeknek létesítése később számos vidéki városban 
is szükségessé vált.

Az intézettel szemben támasztott követelmények mindig nagyob
bak és nagyobbak lettek. A felvételt kérők előjegyzési lajstroma 
hatalmas számokat tüntetett fel, aminek következtében az egyes 
tanulók számára fordítható oktatási idő a minimumra csökkent. Ilyen 
körülmények mellett eredményt nem lehetett remélni és világos volt, 
hogy az intézet teljes átszervezésére van szükség, ha a kormány 
attól eredményes működést kíván.

A népiskolákban a hanghygieniával való foglalkozás végleges 
megoldást nyert, ami Forchhammer V. beszéd- és énektanár közre
működésének köszönhető. Forchhammer. aki szintén Engel prof. 
tanainak híve, élettani-phonetikai alapon hangképzési eljárást dol
gozott ki, amelyet „Sprachübungen“ című könyvében ismertetett. 
Bering-Liisberg H., a hibásbeszédűek állami intézetének kitűnően 
képzeÚ jelenlegi igazgatója és szakmájának elismert művelője Dániá
ban, Forchhammerrel egyetemben a Iogopaedia és phoniatria terén 
értékes munkásságot fejtett ki. Első céljuk az volt, hogy a tanerők 
megfelelő elméleti és gyakorlati kiképzést nyerjenek. Működésüket 
siker koronázta, meri rövidesen keresztülvitték, hogy több süketnéma- 
intézeti tanárt osztottak be a felállított kiképző tanfolyamra, melynek 
tar amára állami támogatásban részesültek. Elérték továbbá azt, hogy 
a kopenhágai iskolaszék a nagyothallók iskolájának tanszemélyzete 
számára is kötelezővé tette az említett tanfolyam látogatását.

1920-ban a tudományos társaság nyilvános üléseket rendezett, 
am e'ynek egyedüli előadási tárgya a hangképzés volt. Az ülések 
oly széleskörű érdeklődést keltettek, hogy az egyes előadásokat kü
lönböző helyeken meg kellett ismételniük. Ezt követőleg a  paeda- 
gogiai társaság hirdetett hasonló tárgyú előadásokat, amelyek szintén
Sueinémák és Vakok Oktatásügye 1937. 3— 5. sz.
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nagy hallgatóságot vonzottak. Az ülések Kopenhágában és Frede- 
riksburgban több hangképzési tanfolyam felállítását és a  hangképzés
nek a nagyobb városi és falusi iskolákban a  tantervbe való felvéte
lét eredményezték.

1923-ban megalakult alogopaediai és phonetikai társaság, amely
nek tag ja i: gégeorvosok, gyógypaedagógusok, beszéd- és énektaná
rok. A társaság tagjainak szoros együttműködése, minden téren érez
tette kedvező h a tásá t: a kopenhágai egyetemen beszéd- és ének- 
lectoratust állítottak fel, az állami tanítóképzőintézetben retorikai 
tanfolyamot létesítettek, a  seminariumok tananyagukba felvették a 
hangképzést, amelyet az éneks aktanítói tanfolyamon is kötelezővé 
tettek. Egyetemi lektorrá Forchhammer, a retorikai tanfolyam vezető
jévé pedig Bering-Liisberg neveztetett ki.

1929-ben az országgyűlés kimondotta, hogy a  hibásbeszédűek- 
ről való állami gondoskodást szélesebb alapokra helyezi. Ennek 
következményeképpen a  népjóléti minisztériumban gégeorvosok és 
gyógypaedagógusok bevonásával értekezletet tartottak és közös meg
egyezéssel a hibásbeszédűek intézetének újjászervezését határozták 
el. Az új intézet igazgatójává 1930-ban, sikeres választással, Bering- 
Liisberg beszéd- és süketnéma-intézeti tanárt, a retorikai tanfolyam 
érdemes vezetőjét nevezték ki, aki ezt Európa egyik legmodernebb 
intézetévé fejlesztette. Az új igazgató első lépése az adatgyűjtés volt. 
Dánia összes elemi iskoláihoz kérdőíveket küldött ki, amelyeken a 
dadogó, kiejtési hibákban szenvedő és farkastorkú gyermekeket kel
lett feltüntetni. A statistikai adatokból kiderült, hogy 451,344 iskola- 
köteles gyermek között 2270 dadogó, 2026 kiejtési hibában szenvedő 
és 420 farkastorkú gyermek volt. Összesen tehát 5616 betegről kel
lett gondoskodni. Nyilvánvaló volt, hogy e nagy létszám gyógyítása 
az intézet régi kereteiben keresztülvihetetlen, tehát sürgős intézke
déseket kellett foganatosítani. A közoktatásügyi ministeriumtól épüle
tet béreltek (a tanítás és prothesiskezelés számára), melynek követ
keztében a bennlakó tanulók létszámát 30 ra emelhették. Azonban 
legalább 50 bennlakó tanulóról kellett gondoskodni. A tanítást tehát 
nagyobb alapokra fektették. A tanórákon tett látogatásaim és vizs
gálataim alkalmával meggyőződtem, hogy úgy az operált, mint a 
prothesissel ellátott tanulók tizes osztályokban napi 5 órai tanítás
ban részesülnek, amelyhez 1 tornaóra csatlakozik. A nagyobb cso
portokban történő tanítás nem vezet eredményre, mert a  beszédhibák 
sokfélesége az egyénenkénti foglalkozást teszi szükségessé. Liisberg 
igazgató fontosnak tartja, hogy a tanítás naponta több órán keresztül 
történjék és nem osztja Lambek vagy Joan van Thal véleményét, 
kik közül előbbi 18 hónapon át heti 1 órai, utóbbi pedig egy éven 
át heti 1—2 órai tanítási időt ajánlanak. Liisberg szerint ugyanis a 
helytelen organicus mozgások kicorrigálásra mindennapi és egész
napi munkára van szükség. A hibás functionalis eredményt a  meg- 
felető ideig tartó gyakorlatok hiányában vagy a  tanításban látja, 
mert tapasztalatai alapján exact műtéttel vagy tökéletes prothesissel 
feltétlenül jó eredményt kell a  paedagogusnak elérni. Boréi, Lambek,
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és J o a n  va n  T h a lla l szemben csak a legkivételesebb esetben ajánlja 
a szülőknek, hogy a  tanításban részt vegyenek, mert a megfelelő 
előtanulmányok és gyakorlat hiánya miatt ez a tanítás káros is 
lehet. Intézetében a jó eredmény elérése céljából a szájpad passiv 
mozgatására szolgáló elektromos vagy más készülékek használatát 
elkerülik. A tanítási elvük az, hogy nem nyúlnak a  beteghez, ha
nem elméleti úton oktatják őket. Ezért a tankönyvük olyan rhyth- 
micus mondatokat és verseket tartalmaz, melyeket a 8—9 éves 
gyermek is könnyen megérthet. A tanár a  gyakorlatok folyamán 
párhuzamosan bemutatja a gyermekek által ejtett hibákat és a he
lyes kiejtést s arra törekszik, hogy a  tanuló az ezek közötti különb
séget megértse.

A L iisb e r g  vezetése alatt álló iskolának 2 osztálya volt a  da
dogó, 2 a  kiejtési hibákban szenvedő és 1 a farkastorkú gyermekek 
részére. A dadogok általában két hónapi oktatásban részesülnek. 
Szükség esetén azonban — mind a három osztályban — a  tanulók 
egvéni sajátságainak megfelelően a  tanítás tartamát meghosszabbít
ják és a tanfolyamot csak akkor fejezik be, ha gyermek a  tanórá
kon kívül is hiba nélkül beszél és olvas. A prothesissel ellátott 
gyermekeket kétévenként, ennek megcserélése céljából, berendelik 
és ugyanakkor beszédgyakorlatokat végeztetnek velük. A prothesist 
átlag ötször kell kicserélni, míg a beteget végleges, wipla-fémből 
készült prothesissel elláthatják. Az operált gyermekeket másodszor 
berendelik, ha az első alkalommal nem tanultak meg jól beszélni. 
Ilyenkor a tanítás 4 hónapig tart, de szükség esetén lehet több, 
kedvező esetben pedig megrövidíthető.

Újjáalakították az intézeti fogászati klinikát, amely lehetővé 
teszi a körültekintő vizsgálatok elvégzését és a  prothesisek állandó
sítását.

Az intézetnek a régi épületben való elhelyezésén azonban is
mét változtatni kellett, mert a helyiségek szűknek bizonyultak és 
ilyen körülmények mellett a tanulóknak sem kellő nyugalmat biz
tosítani, sem pedig a rájuk annyi a  fontos psychologiai befolyást 
érvényesíteni nem lehetett. A felvételre jelentkezők száma is állan
dóan nőtt és ma már meghaladja a négyszázat. B e r in g -L iis b e r g  ér
deme, hogy Kopenhága egyik elővárosában (Hellerup) a  dán állam
vasutaknak nagy parkban fekvő, 3 emeletes, hatalmas iskolai épü
letét a hibás beszédűek állami intézete számára megvásároltatta és 
céljainak megfelelően átalakíttatta.

Az új épületet 1932-ben avatták fel. A korszerűen berendezett 
intézetben 5, mosdókkal és fürdőszobákkal felszerelt hálóterem, 7 
tanterem, a bennlakók részére nappali szoba, játszó-terem, torna
terem, gyermek-asztalosműhely, fogászati klinika, irodai helyiségek, 
igazgatói lakás, étterem és díszterem, továbbá a legmodernebbül 
felszerelt konyha áll rendelkezésre. Ekkor több szakszerűen képzett 
tanár és tanítónő nyert kinevezést, amely lehetővé tette a  tanítás
nak szélesebb alapokra fektetését és 5 speciális osztály létesítését. 
Ezek : 1. Dadogok, 1L Kiejtési hibákban szenvedők, III. Farkastorkúak,
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IV. Sükelnémák és V. Phonastheniások osztálya. A tanítás napi 5 
órát vesz igénybe, amelyhez ezenkívül ének-, torna-óra, majd mű
helygyakorlat, illetőleg kézimunka-oktatás társul. Az intézetnek egy 
orr-gége-íülorvos a háziorvosa, aki minden tanulót megvizsgál és 
szükség esetén bármikor más szakorvost is igénybe vehet. Ma 54 
tanuló állandóan az intézetben lakik ; az összes tanulók létszáma 
átlag 85, akik közül kb. 30 bejáró.

Az állami intézetben a kezelés ingyenes. A betegeket vagy 
megoperálják vagy prothesissel látják el, mely után gyógypedagógiai 
oktatásban részesülnek. A fennálló rendelkezések értelmében min
den farkastorkú és nyúlajkú gyermeket az intézetnek jelenteni kell.. 
Az ott működő bizottság, amelynek 1 sebész, 1 orr-gége-fülorvos,
1 fogász és az intézet paedagogus igazgatója a  tagjai, a bejelen
tetteket vizsgálatra rendeli, melynek alapján határozza meg a tenni
valókat. Ha az eset műtétre alkalmas, akkor a beteget megoperálják,, 
ellenkező esetben prothesissel látják el. Ilyen módon a betegeknek 
a sebészi kezelése is centráliséivá van, mert a műtéteket — állami 
költségen — az intézet sebésze hajtja végre. Minden műtétről fény
kénekkel illusztrált pontos kortörténetet vezetnek. A műtét, illetőleg 
a prothesissel történt ellátás után következő gyógypedagógiai oktatás 
befejeztével az elért functionális eredményt az említett négytagú 
bizottság felülvizsgálja. A farkastorkú gyermekeken végzett műtő ék
kel jó eredményt értek el, melynek következményeként a beszéd is. 
megjavult. _

1933-ban törvényt hoztak, amely az addig megjelent népjó'é i 
törvények módosítását, az állami gondoskodást, a  népbiztosítást, a 
balesetbiztosítást és a munkanélküliek biztosítását foglalja magában. 
Ebben a törvényben kimondatott, hogy az állam gondoskodik azok
ról a hibásbeszédűekről (farkastorkú, dadogó, kiejtési hibákban, 
functionális beszédzavarokban szenvedő és aphasiás egyének) is, 
akik intézeti kezelésre szorulnak. Ha tehát a népjóléti bizottság; 
valakit hibás beszédűnek nyilvánít, vagy azt állapítja meg róla, hogy 
beszéde következtében keresőképessége lényegesen csökkent, akkor 
a beteget előzetes orvosi vizsgálat után a  hibásbeszédűek állami 
intézetébe, vagy olyan állami klinikára utalja, amely a farkastorkúak„ 
dadogok vagy kiejtési hibákban szenvedők gyógyításával foglalko
zik. Ugyanez a törvény előírja továbbá, hogy minden városban 
beszédoktató tanárok működjenek és, hogy az elemi iskolákhoz 
olyan osztályok csatoltassanak, melyekben a hibásbeszédűekkel 
foglalkoznak.

Jelenleg a dán népjóléti ministériumban tárgyalások folynak a 
gyógypaedagógusok központi kiképzéséről és evvel kapcsolatban a 
hibásbeszédűek állami intézetében (Statens Institut fór Talelidende) 
seminarium felállításáról. A tanfolyam, amelynek megvalósítása már 
csak rövid idő kérdése, két részre oszlik : I. Beszédtani kiképzés, 
ének- és beszédoktatés ; II. Anatómia, kortan, logopaedia, akustika, 
hangphysiologia, phonetika, psychologia és gyakorlati paedadogia 
tan.tása.

Az előadottakból kiviláglik, hogy a külföldön, Dániában már
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rég felismerték a  logopaedia és phoniatria jelentőségét, melynek 
eredménye gyanánt különböző intézmények és tudományos társasá
gok létesültek és amelyek fontos működést fejtenek ki úgy a  bete
gek, mint a szakma fejlesztésében. Bár Magyaro szágon e tudomány- 
szakma még eddig nem foglalta el az őt megillető helyet, meg
győződésem, hogy kitartó munkával és szoros együttműködéssel 
hazánk sorsának jobbrafordulásával e téren sem maradunk el a 
külföld mögött s elérjük, hogy a logopaedia és phoniatria fejlődése 
bekövetkezik.

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy úgy az Internationale Gesell- 
schafft für Logopädie und Phoniatrie kopenhágai, mint a Deutsche 
Gesellschaft für Sprach- und Stimmheilkunde berlini congressusát, 
kitűnően rendezett, fényes ismerkedő összejövetel előzte meg. Túl- 
messze vezetne a congressusok igen gazdag tárgysorozatának rész
letes ismertetése. Ezért csak annak megemlítésére szorítkozom, hegy 
Kopenhágában 4 referátum, 16 előadás és 26 hozzászólás, Berlinben 
pedig 20 előadás és 39 hozzászólás hangzott el. Mind a két Tál sa
ság délelőtt és délután tartotta üléseit. A vetítésekkel és hangleme
zekkel kísért tartalmas és érdekes előadások iránt állandóan jelen
tékeny érdeklődés nyilvánult meg, ami az értékes hozzászólások 
tekintélyes számából is kitűnik.

Az Internationale Gesellschaft für Logopädie und Phoniatrie
VII. congressusán, melyen 18 állam képviseltette magát, két tag
társunk : Pátzayné Liebermann Lucia és Kanizsai Dezső mindnyá
junk figyelmét lekötő előadását hallottuk. Örvendetes lenne, ha az 
1938-ban, Salzburgban tartandó VIII. congressuson a Magyar Phone- 
tikai Társaság több tagjának neve lenne a meghívón olvasható.

A congressusok után alkalmam nyílt a berlini Charitében el
helyezett phonetikai laboratórium és a Kaiser Wilhelm Institut für 
Hirnforschung kitűnően felszerelt laboratóriumainak megtekintésére. 
Utóbbi intézet, mely Berlintől kb. 30 km-re, hatalmas parkban nyert 
elhelyezést, Z w ir n e r  dr. vezetése alatt áll és berendezése elsőrendű 
és tökéletes. Anatómiai, histologiai, élettani és kórszövettani labora
tóriumai a legmodernebbek s nyugodt, zavartalan dolgozási lehe
tőséget biztosítanak. Az állam az intézetet a legmesszebbmenőleg 
támogatja és az eredményes munka biztosítására minden áldozatot 
maghoz, Csak egy példát legyen szabad említenem. Egy agyvelőből 
— specialis gépek segítségével — átlag 20,000 mikroskópiai metszel 
készül, amelyek megfelelő feldolgozás, jegyzőkönyvszerkesztés stb. 
után, külön erre a célra épített tornyokban nyernek elhelyezést. A 
metszetek bármikor, évekre visszamenőleg, rendelkezésre állanak. 
Egy agyvelő feldolgozása kb. V2 esztendőt vesz igénybe s 6000 — 
márkába kerül.

Rövid időt W ienben töltve, megismertem N e u m a n n  H . prof. 
orr-gége- és fülklinikájának nagyszabású, hiánytalanul berendezett 
phonetikai ambulatoriumá', amely 1909-ben nyílt meg és azóta 
F r ö sc h e ís  E . professor vezetése alatt áll. Európának e legnagyobb 
forgalmú rendelésén évenként átlag 2500 új beteg jelentkezik. Ennél 
nagyobb beteglétszámot felmutató ambulantia csak Amerikában van.
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ahol azonban a beszédgyógypedagógiai tanárok kiképzése nincsen 
rendszeresítve, mint Bécsben. A tanítóképzőt absolvált és vizsgázott 
tanítók a  F r ö s c h e ls  professornál végzett tanfolyam befejezése után 
a íogopaediából vizsgát tesznek, amely az ú. n. beszédszaktanítói 
működésre jogosít. Ezek a szaktanítók a tanév kezdetén, iskolai láto
gatásuk alkalmával, kiválasztják a beszédhibákban szenvedő gyér 
mekeket, akiket a lakásukhoz legközelebb működő tanfolyamra 
ulasítanak. Közbevetőleg meg kell említenem, hogy W ien különbö
ző kerületeiben 50 ilyen tanfolyamot létesítettek, amelyeken kb. 1300 
tanuló vesz rész*, akiknek a  kezeléséről a város gondoskodik. A 
tanfolyamok működését F r ö s c h e ls  professor oly módon ellenőiizi, 
hogy meghatározott napokon egy-egy tanfolyamot berendel, az 
újonnan jelentkezett tanulókat megvizsgálja, a régieket ellenőrzi és 
a gyógyultakat a tanfolyam további látogatása alól felmenti. Ugyan
ekkor a  súlyosabb esetek felett a tanítók bevonásával consiliumot 
t rtanak. A hibás beszédűek kb. 75%-ában gyógyulást érnek el, 
amely a kitűnő szervezésnek, illetőleg az orvosok és paedagógusok 
szoros együttműködésének tulajdonítható. A gyógyultan elbocsátott 
tanulók — különösen a dadogok — hosszabb időn keresztül ellen
őrzés alatt maradnak, hogy visszaesés esetén újból a gyógypeda
gógiai tanfolyamra osztassanak be. Az ambulantia forgalmát F r ö s c h e ls  
professor 15 munkatársával bonyolítja, akinek nagyobb része gyógy- 
paedagogus. Az új betegeket maga (akadályoztatása esetén helyet
tese) vizsgálja meg és kezelés céljából egyik munkatársának osztja 
ki. Végül meg kell még említenem, hogy S tern  H . prof. és S te in  L ,  
főorvos vezetése mellett is már régebben működik egs-egy phone- 
tikai ambulantia, újabban pedig a város III. kerületének gyermek
kórházában is hasonló rendelés létesült, mely utóbbi Weiss D . dr. 
vezetése alatt évente 200 új beteget lát el.

Nagy haladást jelentene a  logopaedia terén, ha F r ö s c h e ls  
professor kipróbált és jól bevált rendszerét Magyarországon meg
honosítva, a gyermekek gyógyítása érdekében mi is mielőbb folytat
hatnék a  már 1900-ban megkezdett együttműködésünket a külön
böző fővárosi iskolákkal. Óhajtném, ha S a r b ó  prof. kezdeményező
re az iskolák mellett létesített, de a háborút követő anyagi nehéz
ségek folytán megszüntetett logopaediai osztályok újbóli fennállásától 
csak kevés idő válasszon el bennünket.
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K ö n yv és lapszem le.
Gondolatok, javaslatok a siketném ák készedének  
jobkátétele érdekéken.
Reichau Ede cikke a „Sonderschule“ 1937. januári számából. — Fordította —i —s.

Régi törekvésünk az, hogy a siketnéma hangosbeszédét minél 
jobbá tegyük. E cél érdekében vessük latba minden erőnket. Ne 
féljünk a régi megszokott útról letérve, kutatva, új utakon haladni, 
ha ezek jobb eredménnyel kecsegtetnek s közelebb juttatnak ben
nünket kitűzött célunkhoz. Ilyen új útra kívánok az alábbiakban rá
mutatni.

A tiszta hangosbeszéd módszerével elért tagadhatatlan jó ered
mények soha sem elégítettek ki teljesen bennünket. Különösen a  
siketen született növendékeink beszéde ad alkalmat és okot kifogá
sokra, mert az, — a belőle hiányzó ritmus miatt — kevésbbé ért
hető, s nyelvalaktani szempontból is bizonytalan és tökélethn. E 
hibák kiküszöbölésére régóta keresünk megfelelő eszközöket, módokat.

A mondatritmus és más testmozgások ritmusa közötti kapcsos- 
latot először R. Lindner (Leip ig) vizsgálta meg kísérleti alapon. 0  
állapította meg az ő kísérleti eljárása alapján, hogy a hallók a  be
széd minden szótagjál (100%-ban) képesek egy-egy taktusütéssel 
jelezni, míg a siketek a szótagoknak csak 74 ¡-zúzalékét. Lindner 
ezt következőképpen magyarázza : „A siketnéma gyermek kiejtésta
nulása az első év végével szinte befejeződik, a szavak, mondatok 
dinamikai, ritmikai és melodikai elemeire már nem tanítjuk a siket
némákat, mert az ezekkel járó beszédmozgások láthatatlanok. Miután 
a szó- és mondattanítás már osztálytanííással jár, (karban való ta
nítással jár) a tapintás szervét már nem vesszük igénybe. Minél 
inkább szerepel a mondat és a mondatok különféle viszonyítása, 
annál inkább érezzük a hiányát a tartalmi hang.-úlynak és annál 
érthetetlenebbül hangzik a be-zéd. De nemcsak ez a baj, hanem a 
már meglévő hangtisztaság is folyton romlik, mert a figyelem úgy a 
tanár, mint a növendék részéről hovatovább a beszéd tartalmi ré
szére irányul“.

E hibák kiküszöbölésére alkotta meg Lindner azt az apparátust, 
amely lehetővé teszi a tapintó-érzéknek alkalmazását a mondat meg
tanításánál is, és amelyről a következőket mondja : „A szavak az 
apparátus segítségével csak a jellegzetes ritmusukkal, a mondatok 
pedig hangsúlyukkal szerepelnek. Azáltal, hogy a szó- és mondat
emlékezet új támpontokat nyer, a siketnéma beszéde érthetőbbé 
válik“. 1931-ben állapította meg Lindner, hogy a tapintókészülék 
segítségével a siketnéma is észreveheti a dinamikai és időbeli 
hangsúlyt.

A tapintókészülékek alkalmazhatóságának itt megvont határait 
az újabb szerkezetek sem fogják túlléphetni. Itt a milánói Pachetti- 
Bianchi professzornak a múlt évben megjelent „Vibrator“-ára gon
dolok.
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A tapintókészülék használata folytán a  siketnéma beszéde lé
nyegesen tisztább és érthetőbb. De nem is szükséges okvetlenül ezt 
az apparátust használni, mert például az egyszerű papírtölcsér is 
lehetővé teszi a dinamikai és időbeli hangsúly érzékelhetőségét. A 
ritmus leglényegesebb elemét — a magassági (zenei) hangsúlyt e 
készülékkel sem tudják érzékeltetni. Ennek fölfogására a mi növen
dékeink — kivéve a hallásmaradvánnyal bírókat és a később meg- 
siketülteket — nem képesek.

A beszéd természetessége, tisztasága, érthetősége szempontjá
ból óriási jelentőségű a zenei hangsúly. Ezt a  siketnémák számára 
hozzáférhetővé tenni, régóta és állandóan iparkodunk. Erről írt a 
Sonderschule 1935. évi 9-ik száma. Ennek rövid kivonata a következő:

Már az I. osztályban rászoktattuk a gyermekeket a  tapintási 
és vibrációs (rezgési) ingerek pontos fölfogására, megrögzítésére, meg
különböztetésére és utánzására. Ehhez kapcsolódtak a  ritmikus test
mozgások s végül ezeket összekapcsoltuk a  vokalizatiós gyakorla
tokkal s így jutottunk a dinamikai és időbeli hangsúly tudatos al
kalmazásáig.

A II. osztályban tanultak a  gyermekek a kompenzatiós-elv al
kalmazása mellett — tudatos beszédet különböző hangmagassággal, 
vagyis alkalmazták a zenei hangsúlyt.

„A kompenzáció — számbaveszi — mérlegeli az ideginger 
elosztódását a hangképzés különböző elemei közö tt. . .  Ha az egyik 
elemet erősítjük, ugyanakkor egy másik elem — vagy az összes többi 
elemek gyengülnek, úgyhogy az egyik oldalon föllépő plusszal szem
ben a  másik oldalon minusz mutatkozik . . .  Pl. megfigyelhető, hogy 
ha fokozzuk a hehezetet, spirátiót, akkor gyengül az artikulációs erő .

Ennek az elvnek hatásai célunk érdekében kihasználva, a  lé
legzés szabályozásával, különösen a levegő-raktározásával — elértük, 
hogy az osztály mind a  14 növendéke megtanulta a tudatos ma
gashangú és a tudatos mélyhangú beszédet. Ez utóbbit sok levegő 
felhasználással s elernyedt légzőszervi- és gégeizmokkal (hangadó
izmokkal).

Hogy a gyermekeknek biztos útmutatást adjunk a  hang erős
ségére, tartamára és magasságára — vagyis a ritmikailag helyes 
beszédre vonatkozólag, — alkalmazzuk a dirigáló együtt-mozgásokat. 
A hangsúlytalan szótagot kíséri a nyitott jobb kéz könnyű kifelé 
való mozgása. A hangsúlyos szótagot pedig az ökölbe fogott jobb 
kéz energikus előre-fölfelé való mozgása, a megfelelő magassági 
helyzet (mély, közép-magas helyzet) szerint. Nem túlsóké tartó, de 
szívós energiával keresztülvitt szoktatással elértük azt, hogy az osz
tály minden növendéke a tanár út mutatása szerint tudatosan mondja 
a  szótagokat mély, közép vagy magas hangon, röviden vagy hosz- 
szan, hangosan v. halkan. Alkalmazzák az irányító együttmozgáso
kat úgy az egyenkénti — mint a karban való beszéd alkalmával.

Hogy ez az eljárás — amely sokoldalú ritmikai szoktatással a 
zenei hangsúly alkalmazhatásához vezet — helyes, azt az újabb- 
kori tudomány is megerősíti. E. Hülse mondja ; „A közönséges- (ál
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talános) és hangzómozgások már eredetileg is szoros kapcsolatban 
vannak egymással és későbbi fejlődésük folyamán is elválasztha
tatlan kölcsönös kapcsolatban maradnak. Ezt legvilágosabban iga
zolja és szemlélteti a phonopathológia. A dadogok, hebegők, haíló- 
és siketnémák beszédzavarai párhuzamosak az általános (durvább 
és finomabb) motorikus zavarokkal. A korszerű beszéd-gyógypeda
gógia ezt az ismeretet hasznosította. Nem szorítkozik kizárólag a 
tulajdonképpeni hangadó izmok gyakorlására, hanem tekintettel van 
az általános mozgási szervekre i s . .  . Az egész test ritmikai iskoláz
tatása tehát alátámasztja a  siketnémák beszédtanítását. Ezt a  gon
dolatot különösen Braukmann fejlesztette és értékesítette ; nemrégen 
pedig Reichau írta le és ismertette ily értelemben végzett eredményes 
törekvéseit.“

Hivatkozva az eljárás korábbi ismertetésére (Sonderschule 1936.
2. szám, 158. old., továbbá 5. sz. 309. old.) megismételjük eljárásunk 
lényegesebb momentumait és annak cé ljá t:

, 1. A rendszeresen végrehajtott sokoldalú (mindenoldalú) ritmikai 
iskoláztatás a  kompenzatio elvének fölhasználása mellett — a 
zenei hangsúly tudatos alkalmazásához vezetett, s ezzel a  siketen 
született beszédét természetesebbé, tisztábbá és érthetőbbé teszi, a 
halláshibában szenvedőnek pedig egészen természetes kiejtést nyújt.

2. A következetesen alkalmazott dirigáló együttmozgások nem
csak útmutatást adnak a tanulóknak a ritrnikailag helyes beszédre; 
hanem lehetővé teszik a kifogástalan, folyékony karban való be
szédet és észszerűbbé teszik az egész tanítási menetet.

3. Az együttmozgások megrögzítik a beszédritmust, és lényege
sen megkönnyítik egész mondatok emlékezetbe vésését, miáltal szük
ségfelenné teszik az aforisztikus beszédet.

4. Miu'án a dirigáló együttmozgásokkal kapcsolatban igénybe
vesszük a tanulók kezét, nincs lehetőség a jelnyelv túlságos hasz
nálatára, ami szintén előnyt jelent.

A beszédtecinikának iobbítására szolgáló ezen intézkedések 
mellett figyelemmel voltunk a beszédfelépítés szellemi, (tartalmi) részére 
is, és arra, hogy nyelvalakilag is biztosan forgassák a köznapi be
szédet.

1. Az első tanítási naptól kezdve értelmes beszédet tanítunk, 
és csak alkalmilag, ha föltétlenül szükség volt rá, fordultak elő tisztán 
technikai beszédgyakorlatok. Az aforisztikai beszédet szigorúan 
mellőztük.

2. Lassú, élményszerű beszédépítést űztünk, a logikai szem
pontokat figyelembe véve. Alapos begyakorlás, amely a lehető leg
nagyobb készséget biztosítja az alkalmazni-tudásban. Taneredmény
nek csak azt számítottuk, amit az osztály leggyengébb tanulói is 
tudtak.

3. A beszédanyagot (Koch H. Tilsit nyomán) kezdettől fogva 
rendeztük, ami már korán engedett bepillantást a gyermekeknek a 
¡beszédfelépítés törvényszerűségeibe.
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4. A beszéd legértékesebb rögzítő eszközéül az írást használ
tuk. Minden gyermek mindent leír.

5. Jó szolgálatot tettek a  magunk készítette nyelvalaktáblázatok, 
amelyek az osztály nívójához voltak mérve.

6. Különleges beszédgyakorlatokat is végeztettünk, amelyeknek 
neve: „A széllé ni munka befolyásolása egy célképzet érdekében. 
Ezeket maguk oldották meg, miután előbb élményszerűen megismer
ték a célravezető eszközöket.

Ez utóbbiakat igen értékeseknek minősítjük. Miután ezek nem 
közismertek, belőlük néhány gyakorlati példát adunk :

A 2. osztályban külön füzetben gyűjtöttük p l.afei?  k i é ?  k in e k . '  
kit ? kérdésekre felelő személyneveket.

Ugyanígy a mi ? m ié? m inek? mit? kérdésekre felelő tárgy
neveket ; főneveket, stb. , , , ..

Külön füzet állt rendelkezésre a beszédgyakorlatok, írásbeli
házi feladatok számára. Pl.

eszik.
a kenyér, a  leves, a hús, az alma, a  kanál, a villa, az asztal, az 
ebédlő, az udvar, az aula, a templom.

II. osztályos fe ladat: „Beszélj az első személlyel (én-nel). A 
tanuló a célnak megfelelően a  személy, a cselekvés és ennek tárgya 
felhasználásával különböző kapcsol dókat (mondatokat) alkot y En 
eszem a  kenyeret (a levest, a húst, az almát). Kanállal (villával, 
késsel) eszem. Az asztalnál (az ebédlőben, az udvaron) eszem. Az. 
aulában (templomban) nem eszem.

Egy másik feladat: „Kérdezz 1“ Megoldása : Mit eszem ? Mivel 
eszem ? Hol eszem ? Hol nem eszem ?

E feladatkör új szavakkal bővíthető természetesen.
Végül vessük össze a mi eljárásunkat a Brauckmannéyal. Még

pedig a  legtárgyilagosabb bírálónk Kraf E-nek megállapításai alapján.
Mindkét eljárásnak közös a cé lja : támogatni (előmozdítani) a 

beszédtanítást az egész test ritmikai iskoláztatása által. Még pedig 
úgy technikai mint nyelvalaktani szempontból.

E cél felé vezető útjaink azonban merően különbözőek. A 
jénai eljárás inkább csak a nagyotthallóknak szól, az akusztikai- 
beszédtechnikai részt kultíválja, nem ismer külön eszközöket a be
szédritmus tudatos növeléséhez. Sőt egyenesen mellőzi a tudatos, 
beszédfejlesztést, egyedüli célja a folyékonyság. A szótag- és for
majátékában sokáig nem szerepel a tartalmi rész (a jelentés mén 
gyarázat) sőt ezt kínosan kerülik, mert Brauckmann szerint a beszéd 
mozgás, nem logikai, gondolkodási tevékenység.

A mi eljárásunk — amely siketen születetteken lett kipróbálva
— nagy súlyt helyez a beszéd kinesztétikus, motorikus és vizuális 
pótszereinek tudatossá tételére. Megfelelő előkészítés után odáig 
juttatja növendékeinket, hogy a dinamikai, időbeli és zenei hangsúlyt
— a dirigáló együttmozgásokkal karöltve — tudatosan alkalmazzák. 
Ezzel nemcsak a folyékonyság, hanem mindenek előtt a kiejtés 
tisztasága és érthetősége fokozódik. A beszédfelépítés értelmi része
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a  legnagyobb figyelemben részesül és maguk a technikai gyakor
latok és értelmes beszéddel végeztetnek, mert Humboldt szerint 
csak „a túlnyomó gondolkodóképesség adhat a beszédnek forma
litást“. Az említett nyelvalaktani feladatok megoldatása azt célozzák, 
hogy a növendékek ezek használatában biztosak, járatosak legyenek.

4 „Sonderschule“
1937. januári számából vettük át az alábbi könyvism ertetést:

B á r c z i  G u sztá v : H a llá s é b r e s z té s  é s  h a llá s n e v e lé s . Dr. Bárczi 
megbízásából kiadta R e h r l J ó z s e f  a salzburgi orsz. sn. int. igazga
tója. A könyv terjedelme 28 oldal, 2 színes melléklettel.

Tény az, hogy a sn. intézetek növendékanyaga má--, mint ré
gebben volt. E változások magyarázata az, hogy régebben válogat
hattunk a felveendő növ. anyagból. A később megsiketültek és a 
hallásmaradvánnyal bírók száma fogyóban van, tekintettel arra, 
hogy ma már sokat haladt az orvostudomány a fertőző betegségek 
gyógyítása terén és többféle intézmény áll rendelkezésre a nagyot
hallók és más beszédhibában szenvedők tanítására. E tényt Bárczi 
magyarországi vonatkozásban pontos százalékos adatokkal mutatja 
be, de amellett nem számol a növendékanyag e változásának alap
vető okaival. A siketnémák strukturális (alkati) változásának föl
tevéséből indul ki. Azt mondja, hogy jelenleg a  magyarországi siketn. 
intézetek növendékanyagának csak 15°/o-a füli eredetű siket, a többi 
85% más eredetű siketségben szenved. Ezek agykérgi siketek, siket- 
ségük csak részleges jelensége az agykéreg általános defektusának. 
Oly föltevés ez, amelyet a biológusok, neurológusok és fülészek 
általában nem fogadnak el. Psychológiai szempontból nézve, a füli 
eredetű siketeknél a tudatmező csekélyebb, az agykérgi siketeknél 
pedig a tuda'mezőnek teljes v. részleges megszűkülése figyelhető' 
meg. Ez indokolja pedagógiailag a módszer-változást. A füli siketek 
számára az eddigi módszer továbbra is alkalmas, de nem alkalmas 
a többi siketek számára. Ezek szám ára Bárczi új módszert ajánl, 
amely a siketeket megtanítja „hallani“, itt idézi Bárczit: „Miután 
ezeknek a gyermekeknek a primitiv hallási reakciójuk pozitív, vagyis 
a hangforrás figyelése nélkül is pontosan megtudják különböztetni, 
tenyerükbe mondott hangos és hangtalan ó-t, felhasználva ezt a 
tapintás-hallásszerű jelenséget, állandó gyakorlattal a  szavak ritmi
kai és dinamikai hatásának a  felhasználásával neveltük ki a figye
lem és az emlékezőképességet az akusztikai differenciák befogadá
sára . Hogy ezek a siketnémák e módszer alapján beszélhessenek, 
ahhoz a figyelem — a megkülönböztetőképesség, az emlékező erő 
igen nagy foka szükséges. Ez a körülmény megdön'i, megingatja az 
agykérég defektusáról és a tudatmező beszűküléséről szóló teóriát.
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A módszer gyakorlati alkalmazásáról szóló rész kissé hiányos. 
Az előkészítő fokról szóló rész sokban emlékeztet az u. n. belga 
módszerhez, bár sok jót és újat is ad. E vázlatos ismertetésből, 
valamint a mellékelt táblából az világlik ki, hogy e hallásneveles 
tulajdonképen tapintásszerű hallást eredményez. A táblákból látható, 
hogy a beszédnek mely részei (elemei) különböztethetők meg „csont
vezetés“ által, továbbá, hogy a siket csak 600-on aluli rezgésszámú 
zenei hangokat tudja megkülönböztetni, a többieket ki kell egészí
tenie. Tehát korlátolt terjedelmű, „tapintás-hallás' neveléséről van 
szó, amellyel egyidejűleg épül és kiegészül j a beszéd. A hangos
beszéd álta 'a új szenzorig us támaszt és erős ösztönzést kap. 
Azonban kizártnak tartom, hogy ez a  „tapintó-hallás valaha is 
közlő-eszköz vagy általános tanítási eszközzé váljék. Bárczi művé
nek megértése nem könnyű. —

Lomoschitz K ároly: Német nyelv- és olvasókönyv. I., II. és III. rész. 
A  polgári fiú- és leányiskolák I., II. és III. osztályai  ̂ számára. Érdekes. 
A  hallók számára készült nyelv- és olvasókönyv s mégis haszonnal forgat
hatjuk mi is, akik siketnémákát tanítunk hangos beszédre. Nálunk is küz
denek az irányzatok: direkt, beszéltető módszer, grammatizáló módszer. 
Váltakoznak az irányok. Egyszer az egyik, másszor a másik kap érvényre, 
amint egyiknek vagy másiknak egy-egy jelentősebb képviselője, tanításuk 
eredményei meggyőző erővel tért, híveket hódítanak az eljárásnak. Való
színű, hogy mindenkor a megfelelőbb eredményeket az érte el, aki a kettőt 
egyensúlyba tudta hozni, aki a társalgásnak és nyelvalaktannak is jelentő
ségét felismerve, egyikét sem hanyagolta el. Az bizonyos, hogy a tiszta 
társalgási módszerrel nem taníthatjuk meg a siketnémát mi sem a beszedre, 
ha a napnak csak egy kis része áll rendelkezésre. Ezért kell az alaktant, 
a grammatikát is megfelelő szerephez, jelentőséghez juttatni s az eredmeny 
megfelelőbb lesz. A Bárczi eljárásnál is korán szerephez jut a gramma
tika. Egyelőre álljon itt Lomoschitznak a bevezetője, amit az első részhez 
írt. Igen meggyőző lesz a mi számunkra is, különösen ha figyelembe 
vesszük, hogy a kiváló szerző tanítási eredményei országosan feltűnést 
keltőek.

A z előszó egyébként a következőképpen szol :
Ha igaz, úgy a könyvemnek, ill. az abban lefektetett irányzatnak az 

volna ”a rendeltetése,, hogv határkövet jelentsen a német nyelvtanításban.
Vitán felül áll, hogy a régi grammatizáló és a most dívó direktmod- 

szer a legszélsőségesebb ellentétben állanak egymással szemben, minthogy 
az is igaz, hogy mindegyiknek meg vannak a maga eredményes jó oldalai.

É két szélsőséges irányzat adta nekem a gondolatot, hogy —  miként 
más közéleti tényéknél, —  itt is kell, hogy az 50°[o-os kiegyezés beváljék.

Ezen újabb, harmadik irányzatnál vezérgondolatnak vettem azt, hogy 
grammatikai alap nélkül nincsen az iskolákban idegen nyelvtanulási

lehetőjég e|_ _  mjhez minden tanártársam eljutott volna, ha azokat
az alapgondolatokat követte volna, amelyeket én —  a „grammatikai alapon 
beszéltető módszer“-hez.
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Elgondolásom —  amelyet több évi gyakorlattal ki is próbáltam —  
az, hogy az első osztályban megingathatatlan írás- és olvasástudást kell 
teremteni, hogy ne legyünk kénytelenek az írás- és olvasás tudatlansága 
miatt később a drága időt pazarolni. A z első és a második osztályban a 
nyelvtannak minden számottevő tételét oly gondossággal kell feldolgozni, 
hogy azok a további évekre tervezett beszélgetésnek biztos alapul szolgál
hassanak. Ez az eljárás —  természetesen —  az alsó osztályok munkáját 
kicsit rideggé teszi, de semmiesetre sem unalmassá.

Az osztályok között a grammatizálás és direktbeszéltetésre fordítandó 
idő kb. a következő arányszám szerint oszlik meg : A z 1. oszt,-bán 75°l° 
grammatizálás és 251° beszélgetés, a II. o.-ban 50°|o grammatika, 501» be
szélgetés; a 111. o.-ban már csak 251° a 75°l°-hoz és a IV. o.-ban 5°l° a 
95°l°-hoz az arányszóm. Ilyen feldolgozás mellett fejlődhetik a ridegnek 
mondott grammatizálásból — jó alappal bíró szabad beszélgetés.

Ezzel a módszerrel kísérleteztem éveken keresztül, s úgy a magam, 
de különösen a mások tapasztalata és véleménye szerint el is értem célo
mat, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint az a körülmény, hogy felettes 
hatóságom, főigazgatóm az osztályaimban észlelt eredmény alapján jelentést 
tett a V. K. M. úrnak és ennek következményeképpen megadatott az a 
különleges engedély, hogy jelen tankönyvem használatával az én elgondo
lásom, szerint történhessék a tanítás.

így tehát ezt a szerény, nem nagyterjedelmű, az első osztályok szel
lemi képességeinek megfelelő, a felsőbb osztályosok részére biztos és meg
ingathatatlan jó alapot teremtő könyvet részint azzal a szándékkal, hogy 
k. kartársaimnak szolgálva, megkönnyítsem nehéz munkájukat; részint pe
dig azzal a kollegiális kéréssel bocsátom nehéz útjára, hogy fogadják jó
indulattal.

Csak közös megértéssel, kölcsönös eszmecseréléssel tudjuk ezt a 
nekünk valamennyiünknek közelálló ügyet mindnyájunk megelégedésére 
helyes útra vinni, azért kérem az igen tisztelt kartársaimat, szíveskedjenek 
e kis könvemmel kapcsolatos minden pro és kontra véleményben magyaros 
őszinteséggel hozzám fordulni.“ — quí.

»Nagyothalló. A  „Magyar Nagyothallók Orsz. Egyesületének Tudó
sítója 1937. évi 3. száma gazdag tartalommal, amelyet húsvéti s igen 
ügyesen összeállított számnak nevezhetünk, A  következő közleményeket, 
rovatokat találjuk benne: A külföldi nagyothalló mozgalmakról. II. Svéd
ország. (B. C.) Gondolatok olvasás közben. Híres nagyothallók. Beethoven. 
Nagyothallók elhelyezkedése (Dr. Bárczi). A  cél felé. (Csővári Pohánka 
Margit verse.) Rólunk magunknak. (Dr. H. D.) Legyünk türelmesek. (X.) 
Adél néni mesél. (B . 0 .) A mi tízparancsolatunk, amelyet alább közlünk. 
Hivatalos rész. Tudnivalók. Egyesületi élet. Hírek. Hirdetések.

A mi tízparancsolatunk.
1. Hogy boldogulhass a küzdelmes életben, tanuld meg a szájrólolvasás 

művészetét.
2. Jegyezd meg jól, hogy tanulni sohasem késő.
3. Ne vonulj vissza az éphallású emberek társasagától, mert az ártalmadra 

van s magányhoz vezet.
4. Ne titkold rossz hallásodat.
5. Szomorú arc helyett olts mosolygósat: ez könnyebbé teszi életutadon 

a boldogulást.
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6. Uralkodj idegeiden, mert: „Aki szelet vet, vihart arat.
7. Ne feledd, hogy az erős akarat, kedves modor, higgadtság és kitartás 

a boldogulás biztos fegyverei.
8. Csak az egyesületi életben, sorstársaid között találhatsz igazi örömet,

derűt és feledést. , ,
9. Nehéz kereszt a siketség, de jusson eszedbe, hogy a te elmed ep, be

szélsz és mindent látsz. , ,
10. Ha otthonodból kilépsz a zajló életbe, ne feledd, hogy hallashibad 

miatt kétszeresen kell vigyáznod magadra.
(¡¿éra.)

H. Bering =  Liisberg: Beretning om en Studienrejse til Berlin, Prag, 
Budapest og Wien i 1936. Tanulmányi jelentés. Kopenhága, 1937.

Bering =  Liisberg a kopenhágai hibásbeszédűek áll. intézete igazga
tója részletes, 32 oldalon terjedő tanulmányban sorakoztatja fel a berlini, 
prágai, budapesti és wieni beszédneveléssel foglalkozó intézetekben szer
zett tapasztalatait. A z egész jelentésben 13 x!2 oldalt szánt a magyar ügy
nek, jeléül annak is, hogy nálunk is alkalma volt újat és jelentős dolgot 
észlelnie. Bőven ismerteti a hibásbeszédűek intézetében, a siketnémák 
intézetében a Bárczi-féle módszerrel folyó munkát, a kórtani laboratórium, 
a gyógyped. tanárképző és az egyet, gégeklinika e téren végzett tudomá
nyos és gyakorlati munkásságát, eredményeit és szervezeti kérdéseket.
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Miiig P éter
in k ir. kormányfőtanácsos.

Március 59-én nagy örömmel olvasta a gyógypedagógiai oktatás
ügynek minden munkása s mindazok akik Klug Pétert, vagy mun
kás -á. át ismerték, hogy a kormányzó úr érdemes közszolgálatát m. 
kir. kormányfőtanácsosi cím adományozásával tüntette ki. Az őszintén 
érzett öröm nyomán megindultak az üdvözlések a távíró drótjain, 
számos levélben, éló szóval nem kevésbbé, hogy együttérzésüknek 
kifejezést adjanak. Mindenki őszintén, mélyen és melegen érezte az. 
örömet s azt is, hogy ebből a szép magas kitüntetésből az oktatás
ügyre is háramlik fény, melegség, dicsőség, mert hiszen bár ő a  
közszolgálatnak több posztján s több minőségben állott őrt és vég
zett értékes, megbecsülhetetlen szolgálatot azért ő mégis^ egészen 
a  miénk volt, mert élétét, munkásságát osztatlanul oktatásügyünk, 
munkálósának és felvirágoztatásának szánta. Amit más területen 
végzett az felüdülés, pihenés volt, amire minden dolgos serény em
bernek szükségé van, hogy azután tovább és annál inkább az oktatás
ügyet fejlessze, tovább szövögesse és valósítsa meg szép álmait, ideáit. 
Egyesületünknek mindenkor hűséges katonája, vezérlő egyénisége, 
áldozatkész tagja volt Klug Péter, ezért volt aztán az öröm általános.

A budapesti kartársakból alakult előkészítő bizottság úgy érezte, 
hogy Klug Pétert nyilvánosan is ünnepelnie kell ebből a  ritka alka
lomból s ezért azt elhatározta — Klug Péter kívánsága ellenére. 
Ünnepélyen s azt követő társasvacsorán fejezi ki az ünnepelt iránt 
érzett érzelmeit — ezt adta tudtuk A gondolat visszhangja min
denütt helyeselő volt.

A Vakok József nádor kir. orsz. intézetében, a  gyönyörű dísz
teremben folyt le április 24-én d. u. hat órakor az ünneples. A terem 
minden helye foglalt volt. A sok vak a karzaton, részben a  szereplő 
karokban, szintén lélekszerint vett részt az ünnepségen, hiszen e 
szerencsétlenekért tette Klug Péter a legtöbbet, nekik áldozta eletet.

Az ünnepélyen megjelentek a Y. K. M. részéről dr. gróf Kuun István 
miniszteri tanácsos, Bárczi Gusztáv dr., miniszteri előadó, a budapesti 
tankerület főigazgatóság részéről: Pintér Jenő dr., kir. főigazgató, Kiss 
József tanügyi tanácsos, tanítóképző-intézeti igazgató, Zolnay ̂ Géza ipar
iskolai tanár, főig. szakelőadó, zsolczai Kiss István dr., tanügyi fogalmazom 
valamint Bodolóczky Júlia, Demeter Margit és Belányi Eszter gimnáziumi 
tanárnők. Az ünnepelt osztálytársai közül megjelentek: Iveszler Karoly 
ny. tanítóképző-intézeti tanár, Kelemen Sándor ny. polg. isk. tanar. 
Juhász József ny. áll. isk. igazgató, továbbá Tubán_ Tibor miniszteri 
tanácsos, Gálócsy Sándor dr., mezőgazdasági szakoktatási főigazgató, veguj 
megjelentek még a statuson kívüli kartársakon kívül: Salamon Anna 
kecskeméti, Malmos József nyíregyházai, Vaga Béla debreceni. Virág Lajos 
egri, Tóth Ferenc pestszentérzsébeti kis. iskolai igazgatók, Hajós tlem er  
kispest-wekerletelepi kis. isk. tan.
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Sürgönyben vagy levélben köszöntötték az ünnepeltet: Jalsoveczky 
Károly dr., miniszteri osztályfőnök, Hoór Károly dr., miniszteri tanácsos, 
Báró Apor Vilmos dr., a Békésmegyei Pártfogó Egyesület elnöke, Greszler 
Jenő ny. min. osztályfőnök, Kreitl Géza dr., miniszteri osztálytanácsos, 
Stróbel Ernő tanügyi tanácsos, Sturm József egri siketn. int. tanár, 
Molnár Béla szegedi vakintézeti igazgató, a kisegítők tantestületei közül 
a budapesti, szombathelyi, újpesti, hajdúhadházi, bajai iskolák.

Ezeken kívül a gyógypedagógiai intézetek tényleges és nyugdíjas 
igazgatói és tanárai az ország minden részéből s az ünnepelt családja 
is megjelent. Vollmann János igazgató üdvözlő szavai után két 
tagú küldöttség hívta meg az ünnepeltet az ünnepélyre, akit meg
jelenésekor meleg taps köszöntött, amely azután az ünnepélyen az 
üdvözlések s az egyes műsorszámok során is igen sokszor hangzott 
fel. Az ünnepélyt a vakok kir. orsz. intézetének zenekara nyitotta 
meg Fiedler Lajos tanár vezetése alatt Mozart „Szerenád“-jának 1. 
tételével. A nagyszerű játék igen megnyerte a jelenvoltak tetszését, 
amely után Simon József szakfelügyelő, főigazgatósági szakelőadó 
mondotta el az ünnepi beszédet, amelyben pompásan és szinesen 
festette le az előadó azt az értékes működést és Klug Péternek ritka 
és értékes egyéniségét, munkásságának eredményeit, amelyet jel
képez a  magas kitüntetés is. Ünnepi dal hangzott fel ezután az in
tézeti énnekkar ajkáról, hasonlóképpen olyan előadásban, amely az 
intézetnek s a vezető tanárnak, Fiedler Lajosnak dicséretére szolgál. 
Ezután az üdvözlések következtek, amelyeknek során Tóth Zoltán 
dr., gyógypedagógiai tanárképző intézeti igazgató a főiskola és a  Ma
gyar Gyógypedagógiai Társaság üdvözletét, Szentgyörgyi Gusztáv 
igazgató a  Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesületének, 
Kanizsai Dezső igazgató az izr. siketnémák és vakok intézeteik hó
dolatát tolmácsolták. Török Sándor igazgató az ünnepeknek szegedi 
működését méltatta részletesen s hozta a szegediek, a  szegedi polgár- 
mesternek s az ottani közművelődési és hazafias szervezeteknek 
őszinte szerencsekívánatait. Tanáregyesületi elnökünknek, Szent
györgyi Gusztávnak üdvözlőbeszédét, valamint Klug Péternek az 
üdvözlésekre adott válaszát szószerint közöljük.

M. T. Ünneplő Közönség ! Kedves Klug Péter Barátunk!

Ha a tanítói rendnek volnék fejedelme, s jutalmazhatnám az igaz 
érdemet, a szeretetet, mert hiszen ennek a hivatásnak ez a legfőbb erénye 
és ékessége, akkor ezt én is a rózsával tenném. A  rózsarendet alapítanám, 
mert a szeretetnek a rózsa a leghívebb tolmácsolója. A  kisebb fokú sze
retet elismerésére a halvány, a fehér rózsa, az áldozatosabb szerelemmel 
végzett nevelői tevékenység kitüntetésére, a nagy lemondásért s a nagy 
szegénységért a rózsaszínű rózsa, a piros rózsa s a legpirosabb rózsa szol
gálna.

Nem zavarna engem az, hogy vörös színt, a piros rózsa színét a 
szeretetlenség, a rombolás jelképének bitorolják, a gyűlöletre való uszítással 
éppen ott szégyenítik s csúfolják meg, ahol a vörös szín szava egyúttal a 
szépnek is a kifejezésére szolgál. Akik oroszul értenek, tudják, hogy a 
kraszni pirosat jelent s ugyanaz a kraszni a szép is egyben, mert az volt
Siket-némák és Vakok Oktatásügye 1937. 3— 5. sz.
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valaha, a régi jó fehér orosz népnek a szép, ami oly élénk színű volt, 
mint a piros rózsa. Amelyik leánynak oly szép volt az arca, mint a ham
vas piros rózsa, náluk az volt a szépséges leányzó, a kraszivica.

Ne izgasson az másokat sem, hogy a vörös színhez most a gyűlölet 
tapad, az idő végtelenjében az csak pillanat, a piros rózsa s a színe nem 
lehet másnak, mint az igazi szeretetnek, az őszinte szerelemnek a jelképe 
s ha mi ezt a szeretetet igazéban gyakorolni, embertársainkat szeretettel 
nevelni is fogjuk, a piros szín ismét csak azt, amint a mámor elszáll, újra 
egyedül a szeretetet, a szerelmet fogja jelenteni, azt fogja hirdetni, s ami 
gyűlölet, embertelenség, szeretetlenség a piros rózsa színéhez társult, az 
elenyészik, az a multté, a feledésé lesz.

Én tehát a szeretetteljes foglalkozás, a tanítói, a nevelői, hivatás 
megjutalmázására a legmagasabb rendjelnek a legpirosabb rózsát tenném, 
ha tehetném, s ezt a piros rózsarendet nyújtanám át Klug Péternek. A piros 
rózsát a titkos lovagrend jelvényével, mint aki a szeretetet, amely Dante 
szerint „mozgat napot és minden csillagot,“ s amely erősebb az életnél és 
a halálnál s amelynek a megváltást is köszönhetjük, s amellyel a fel
támadást kiérdemelhetjük, ezt az erényt az ünnepelt egy életen át élénken, 
legtöbbször titokban gyakorolta.

Nem dolgozott Ő látszatra, nem szeretett sohasem érdekből. A  jót a 
jótettért, irgalomból, belső sugallatra cselekedte, nem törődve a népszerű
séggel, sőt azzal sem, hogyha éppen a népszerűtlenséget érte volna el. Nem 
az érdemszerzés, a hízelgés, hanem az Istennek, a Hazának, a nevelés
ügynek szolgálata irányították lépéseit. Ezért volt, azért van, hogy személye 
egyesek előtt titokzatos, mert magánál s talán barátainál is jobban szerette 
védenceit, de nem Ítéltetik meg így tetteinek mérlegelésénél. Hosszú köz- 
szolgálata nyitott könyv. Annak elbírálásában egyek vagyunk mind. V ala
mennyien azt valljuk és valóban úgy vélekedünk is, hogy Klug Péter min
denkor szerelmese volt intézeteinknek, a fogyatékos növendékeinknek rajongó 
pártfogója, önzetlen s lelkes munkása az oktatásügynek, amelynek életét 
áldozta. Nappal azért dolgozott, álmaiban is mindig azt növelte, azt fej
lesztette, a legmagasabb régiókba lendítette s ha a magyar gyógypedagógiai 
oktatásügy negyven év alatt óriásit emelkedett, abban Klug Péternek jelentős 
része volt. _

Ebben a fejlődésben az egyik kovász a Siketnéma-intézeti Tanárok 
Orsz. Egyesülete, a vakok tanáraival való egyesülés óta : a Siketnémák és 
Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete volt, amejynek Klug Péter mindenkor 
lelkes vezető tagja, teremtő egyénisége volt. Úgy emlékezem a magam 32 
évére vissza, de így volt az azelőtt is, hogy nem volt gyűlés, nem volt 
összejövetel Vácon és Kolozsvárott, Ungváron vagy Fiúméban, Temesvárod 
vagy Sopronban, amelyen Klug Péter nem lett volna ott. Nem lett volna 
ott egészen és azért, hogy szolgáljon ott is. Nem volt fontosabb ügy, nem 
volt vita, nem volt mozgalom, amelyben a kiegyenlítő, a tanácsadó, a bölcs 
irányító, a buzdító vagy mérsékelő szerepét ne töltötte volna be. 0 a hul
lámos, viharzó megindulást, amely veszéllyel fenyegetett, biztos kézzel 
csillapította le, a, csendes, terméketlen időket kezdeményező s alkotó erővel 
felgerjesztette. Élesztő volt az egyesületnek életében, aki odaadta magát, 
elégette magát s azért vagyunk ma itt, s itt vagyunk lélekkel, őszinte szívvel, 
szeretettel, és igazán.

Nem vagyok fejedelem, szolgája vagyok a nemzeti művelődésnek, 
szerény szószólója a Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületé
nek, éppen azért nem adhatok csillogó érdemrendet. Címet, ami leg
nagyobbat adhatunk, átadtuk m ár: örökös tb. elnökünk vagy. Nagyobbat
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ennél nem adhatunk. De minek is, amikor a kormányzó úr Őfőméltósága 
oly szép címmel tüntetett ki. Valamit mégis: a szeretetért, amit az egyesület
nek adtál —  tovább, mindörökre —  ugyanazt a szeretetet, szívből, szívesen.

32 év előtt, mint tanárjelöltett, amikor a nyugatimádókkal ellentétben, 
mi Budapestről keletre, Kolozsvárra, Temesvárra, Szegedre, Kecskemétre 
mentünk tanulmányútra, Szegeden Te az intézetben a hajnali vonathoz 
úgy keltettél, —  hogy minél kíméletesebben ébresszél fel —  hogy egy szép 
csendes hanglemezt tettél fel a grammofónra. Sokan el sem hiszik, akik is
merik acélos egyéniségedet, erős jellemedet, atléták között is ritka alakodat, 
hogy ellágyulásra, fiatal emberrel szemben efféle gyöngédségre képes voltál. 
A  figyelmet most hasonlóval viszonzom: Nem dicsérlek. Nem magasztallak!

Szeretetünk jeléül csupán átadom a piros rózsát. Azt a rendjelet, amit 
mindenki adhat. Amit mindnyájan adunk. Ami a nagyvilágban minden
kinek a száján és oly kevésnek a szívében s még kevesebbnek a kezé
ben, mert a tevőleges szeretet csak az a szeretet, amely igazi, krisztusi: tett, 
s nem üresen csengő szó.

S még ezt a piros rózsát sem Neked adom, Hanem odaadom életed 
párjának a Méltóságos Asszonynak, aki a szeretetet gyújtotta, táplálta 
Benned, amellyel Te az egyesületünket a palántából nagyranövelted.

Áldjon meg az Isten érte !

Az ünnepelt válasza:
M. t. Hölgyeim és Uraim!
Nagyon kérem, engedjék meg, hogy mindenekelőtt egy szerény 

kérésnek adjak kifejezést. Azt kérem, nagyon kérem, ne vegyék tőlem rossz 
néven azt az őszinte kijelentést, hogy én ezt az ünneplést nem óhajtottam 
és szívesen ¡szívesen tértem volna ki előle. Mindig abban a meggyőződésben 
éltem, hogy a jól végzett munkának tudata az önértékelésnek legbiztosabb 
alapja, minden külső elismerésnél értékesebb és egyben a legerőteljesebb 
serkentője a kötelességteljesítésnek.

Mindazonáltal nem lennék őszinte, hogyha egyben el nem ismernem 
azt is, hogy a legfelsőbb helyről ért kitüntetés, jóakaróimnak ez ügyben 
tanúsított rendkívüli jóindulata és fáradozása, kar társaimnak és barátaimnak 
ez alkalommal megnyilvánult meleg rokonszenve nagy örömmel töltött el. 
És ugyanilyen benső örömteljes érzéseket váltott ki belőlem a kartársaknak 
ez ünnepség keretében tanúsított megbecsülése és rokonszenve.

Nagy-nagy öröm nekem, hogy itt láthatom majdnem mind azokat, 
kiknek jóindulatú intézkedései munkásságom eredményességét lehetővé tették 
és azokat is, kik niint az ügynek aktív munkásai, tehát munkatársaim, 
működésemnek közvetlen tanúi voltak s ennélfogva az én tevékenységemnek 
leghivatottabb bírálói. Azt hiszem, hogy az önteltség vádja nélkül is 
joggal állíthatom, hogy mindenkor egész emberként igyekeztem a gyógy
pedagógiát és általában a tanügyet munkálni és előbbrevinni. Szerencsésnek 
vallhatom magam, hogy emellett egyéb értékes közhasznú munkássággal 
is tudtam hazámat szolgálni. Azonban elismerem, sőt állítom, hogy minden
nemű és mindenirányú fáradozásom csak úgy válhatott eredményessé, 
azt sikerek csak úgy koronázhatták, hogy szüntelenül érezhettem felebb- 
valóim, jóakaróim, munkatársaim és barátaim hathatós támogatását. A leg
jobb szándék és törekvések s a legnagyszerűbb eszmék is csak az intéz
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kedésre jogosultak irányításának, valamint a munkatársak tevékeny közire- 
és harmonikus összeműködése által válhatnak valósággá és kihatásukban 
áldássá. Hálatelt szívvel borulok le a Mindenható előtt, amiért számomra 
ezt a helyzetet megteremtette, de mélységes és meg nem szűnő a hálám 
immár megboldogult nagy mestereim Scheffer Károly, Kliss Lajos és. 
Borbély Sándor iránt is. Az ő irányításuk, útmutatásuk és példájuk 
vezetett pályámon az első naptól az utolsóig.

Mélységes köszönetét mondok ez alkalomból az irányomban meg
nyilvánult minden jóindulatért és a kartársaknak soha nem lankadó 
megértő és lelkes támogatásáért. Hálásan köszönöm az én legodaadóbb 
munkatársamnak, önzetlen jóbarátomnak, Simon József szakfelügyelő- 
főigazgatói előadónak meleg elismerő szavait. Mindabból amit szakfelügyelői 
ténykedésemről megállapított, az érdemnek legalább 5oo/0-a őt illeti meg.. 
Ez letagadhatatlan valóság. Ugyancsak őszinte hálát érzek dr. Tóth Zoltán 
főiskolai igazgató, a tanárképzés és a gyógypedagógiai tudomány nagy
nevű fejlesztője, mindig kedves és nagyrabecsült barátom — . a Siket- 
némák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesületének elnöke: Szentgyörgyi Gusztáv 
igazgató-barátom — , Kanizsai Dezső igazgató kedves kartársam és bará
tom — , valamint Török Sándor igazgató, hosszú évek óta és ma is tartó 
odaadó munkatársam, bizalmas jóbarátom iránt elismerő köszöntésükért. 
És köszönöm —  nagyon köszönöm a Homeros énekkarnak, nagyhírű 
vezetőjének, Schnitzl, Gusztáv igazgató barátomnak, valamint a Vakok 
József nádor kir. orsz. intézete zene- és énekkarának s kitűnő vezetőjének, 
Fiedler Lajos tanárnak, továbbá Jarmer Lajos és Greisinger István kiváló 
tanárnak és zongoraművésznek gyönyörködtető művészi közreműködését. 
Végül fogadják az igaz hálám kifejezését mindazok, akik üdvözlésükkel és. 
megjelenésükkel megtisztelni szívesek voltak.

Adja a jó Isten, hogy —  ha közvetve is —  ez az ünnepség végered
ményben a fogyatékosok ügyének váljék javára. Ki mindig hangoztattam, 
hogy a fogyatékosok oktatása nemcsak emberbaráti és kulturális, hanem 
szociálgazdasági szempontból is jelentőségteljes, végtelen aggodalommal 
látom, hogy újabban a csökkent értékűek oktatásából származható hasznot 
nagyon is mérlegre teszik. Az én meggyőződésem szerint a fogyatékosok 
oktatása kétségtelenül gyümölcsöző, de azért mégsem fogadhatom el 
helyesnek azt a felfogást, amely kizárólag gazdasági szemszögből Ítéli 
meg ezt a kérdést. A csőikként értékű egyének elsősorban és szinte 
kizárólag egészségügyi, gazdasági és szociális berendezettségünk fogya
tékosságának az áldozatai s ennélfogva a róluk veló gondoskodás is 
:—  függetlenül a gazdasági szempontokból —  legelemibb emberi köteles
ségünk. A nagy Németország egy kiváló gyógypedagógusa mondotta nekem 
a közelmúltban: «Németország minden lehetőt megtesz, hogy a fogyaté
kosok s zámát a minimálisra szorítsa, de mindaddig, amíg ilyenek vannak 
és lesznek, azok mindenikéről emberiesen gondoskodni fog». Nálunk is 
csak ez a felfogás lehet jogosult. Mint a fogyatékosok ügyének immár 
megöregedett, de ina is lelkes harcosa, szeretettel kérem ezúttal is, főleg1 
fiatal kartársaimat, hogy ennek a gondolatnak elismertetésén, a fogyaté
kosok emberi sorsba emelésén s az oktatás eredményének fokozásán 
fáradozni és dolgozni soha meg ne szűnjenek.
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Abban a meggyőződésben, hogy az Önök lelkes ügyszeretete meg
értéssel foga ja tőlem ezt a kérést, a Mindenható bőséges kegyelmét 
kérem nekem mindig kedves nagyrabecsült személyükre és munkájukra 
egyaránt. Egyben újból és ismételten is hálás köszönetét mondok mai 
megtisztelő és kitüntető megbecsülésükért, kartársi szeretetüknek ilyen 
megható megnyilvánulásáért.

Az ünnepélyen a vakok „Homeros“ kormányzói és királydíjas 
énekkara is szerepelt. Először Demény. D. Lentó és Finálé-ját ad
ták elő a „Magyar Suit“-bő], végül pedig a Hiszekegyet adták elő 
Schnitzl Gusztáv karnagy vezetése mellett. Az előadás méltó volt a 
vakok világhírű dalárdájának és karnagyának eddigi elismert sze
repléséhez és az ünnepélynek fényét, hangulatát nagyban emelte. 
Közben még Greizinger István intézeti tanár zongorán előadta 
Horváth Attilának Nádi dalát, igen szép sikerrel. Az ünnepély vé
gén mindenki az ünnepekhez sietett és meleg kézszorításokkal úgy 
néki, mint feleségének újra tudtul adták azt az érzést, amit min
denki örömmel átérzett azért, hogy munkás férfiú, lelkes, áldozatos 
munkája részesült szép kitüntetésben, s ilyen meleg s fényes ün
neplésben.

Az ünnepély után a Gundei városligeti éttermében kb. 100 
terítékes vacsora volt az ünnepeknek tiszteletére, amelyen szintén 
számos felköszöntő hangzott el. Tóth Zoltán dr., a legelső magyar 
embert éltette, majd Völker József, Schreiner Ferenc s Varga Béla 
mondottak köszöntőket.

—i —v.



Az 1937/1938 .évi állam i 
költségvetésnek gyógypeda
gógiai intézetekre vonatkozó része.
Vallás- és közoktatásügyi minisztérium.

9. cím. Szakoktatás. Kiadás. Rendes kiadások.

"5 IV. Társadalomegészségügyi 1937/38. évi 1936/37.évre
<0>O

Qí
o

<
szakoktatás

B). Gyógyítva nevelő iskolák. előirányzat megállapított
költségvetés

25 Személyi járandóságok: p e n g ő

1 Rendszeres állandó illetmények
(fizetések, lakáspénzek, csa
ládi pótlékok, stb.) . . . . . . 737.767 753.277

2 Nem rendszeres illetmények
(tiszteletdíjak, b é re k )........... 36.091 36.091

3 Jutalmak és segélyek............... 772 772
Összesen : 25. rovat 774.630 790.140

26
1

Dologi kiadások :
Beszerzési költségek . . . . . . 329.000 329.000

9 Elhelyezési költségek............... 79.000 79.000
3 Egyéb dologi kiadások . . . . . 900 900

Összesen 26. rovat 408.900 408.900
27 Kiküldetési és átköltözködési

költségek ................................. 1.500 1.500
28 Tanárjelöltek segélyezésére . . 8.640 8.640

Gyógyítvanevelő iskolák ö. 1,193.670 1,209.180

R e n d k ív ü li k iad ások.
Átmeneti kiadások.

-4— ‘Cö "5> 1937/38. évi 1936/37. évre
>oD£

o!—
< előirányzat megállapított

költségvetés
p e n g ő

5 A csurgói gyógypedagógiai in-
tézet elhelyezésére............... 20.000

B e v é t e l .  
Rendes bevételek.

R
ov

at
A

lro
va

tl

1937/38. évi 
előirányzat

1936/37.évre 
megállapított 
költségvetés

p e n g ő
10 Gyógyítva nevelő iskolák jöve

delmei .................................... 10.000 10.000
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A rendes kiadások 25 (Személyi járandóságok) 
rovatának részletezése.___________

V
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 1

193
7. 

jui
. 1
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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). T anszem élyzet:
6 6 VI. igazgató, tanár 26.052 3.649 648 — — 576 30 925

128 128 — Igazgató, tanár 374.568 123.871 23.832 3.456 6.240 2.736 534.703
3 3 VII. Kiseg. isk, igazgató,

tanító 9.912 3.406 216 86 — 154 13.774
22 27 _ 62.862 19.985 2.304 259 240 307 85.957

1 1 — Óvónő 2 232 — — — — — 2.232
2 2 XI. Kézimunkamesternő 3.180 850 — — — — 4.030

11 11 — Helyettes tanár, tanító 14.658 4.590 360 — 240 — 19 848
Beosztott középisko-

1 1 — Iái tanár 3.414 1.277 — — — 4.69!
174 179

b). K ezelési szak  :

2 2 XI. Braille-könyvtéros és
Braille-nyo .r.dász 3.180 1.114 504 — 240 — 5.038

c). altisztek  és
szolgák :

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

2 2 — tér (szakaltiszt) 2.352 6 8 120 — 12C — 3 280
5 5 — I. oszt. altiszt 6.030 32a 840 86 120 — 7.404

Ápolónő (I. oszt. al
2 2 — tiszt) 2.262 — — 240 — 2.502

Felügyelő (I. oszt. al-
4 4 — tiszti fizetéssel) 4.4 IC — — — 360 --  . 4.770

Felügyelő (U. oszt. al-
8 8 — tiszti fizetéssel) 7.632 — — — 360 7 992
6 6 _ II. oszt. altiszt 6.060 693 840 43 480 — 8.116

11 11 — Kis gítő szolga 10.398 840 1.62» — 480 — 13.338
39 39

Fokozatos előlépteté-
sekre 2.313 101 — ~ — — 2.414

Összesen : 543.027 161.392 31.464 3 930 9 240 3.773 752.826
215 220

Levonva 2% évközi
megtakarítást 10.861 3.228 630 79 185 76 15.059

Marad 1 alrovat 532.166 158.164 30 834 3 851 9 055 3 697 737.767

2. alrovcit.

a) . T iszteletdíjak
b) B érek (12 ápolónő d íjazására)

Összesen 2. alrovat

2 9 . 2 7 5  

6  8 1 6  

3 6 . 0 9 1

3. alrovat.

Jutalmak é s  seg é ly ek
Összesen 25. rovat

7 7 2

774.630
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a  va llás
I N D O K O L Á S

é s  közoktatásügyi m inisztérium  1937/38. év i k ö ltségvetéséh ez .

B) Gyógyítva nevelő iskolák.
Ezen az alcímen gondoskodom a tulajdonképeni gyógypeda

gógiai intézetekről (siketnémák, vakok és szellemi fogyatékosok ne
velő és foglalkoztató intézetei), valamint a beszédhibások javítá
sára szolgáló intézet, a gyógypedagógiai tanárképzésről, egyes vo
natkozásaiban a Gyermeklélektani Intézetről (Nevelési és Pálya- 
választási Tanácsadó), végül a kisegítő iskolák fenntartásáról.

A gyógypedagógiai intézetek célja a tanköteles korban levő si
ketnéma, vak, és gyengeelméjű gyermekek kiképzése, általános is
meretek nyújtásával. Á foglalkoztató tagozatok a gyógypedagógiai 
intézetekből kikerülő növendékek egyré<zének ipari kiképzéséről, 
valamint az idősebb korban megvakullak oktatásáról gondoskodnak. 
Ebben a  tevékenységükben az intézetek munkáját kiegészítik a nagy
részt a társadalom áldozatkészségével működő gyámolító egyesületek. 
A beszédhibák javítására szolgáló intézmények célja a dadogok, 
pöszebeszédűek, hallónémák és egyéb beszédhibában szenvedőknek 
a hibátlan, tiszta kiejtésre és a folyékony beszédre való tanítása. 
A kisegítő iskolák a tanköteles korban levő' gyengetehetségű gyer
mekek elemi oktatását végzik.

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

Az államilag segélyezett gyógypedagógiai intézmények és 
intézetek a következők:

I. Tanárképzést szolgáló intézmények. 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és a vele kapcsolatos 

Gyógy és Kórtani Laboratórium, Budapest.
II. Siketnémák intézetei.

1. Siketnémák intézete, Budapest.
2. Siketnémák államilag segélyezett intézete, Debrecen 9 10
3.
4.
5.
6 .
7.
8. Orsz. kir. Intézete, Vác

Eger 
Kaposvár 
Kecskemét 
Sopron 
Szeged

9. Siketnéma leányok foglalkoztató intézete, Vác
10. Siketnéma fiuk foglalkoztató intézete, Vác.

III. Hibásbeszédüek állami intézete és tanfolyama.
1. Hibásbeszédüek állami intézete, Budapest.
2. Beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam, Szeged.
3. Beszédhibák javítására szolgáló tanfolyam, Vác.
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IV. A  vakok intézetei.
1. Vakok József Nádor kir. orsz. intézete, Budapest.
2. Vakok államilag segélyezett központi foglalkoztató intézete 

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

tézete, Szeged.
4. Vakok államilag segélyezett ipariskolája és foglalkoztató in

tézete, Szombathely.

V. Szellemi fogyatékosok intézetei.
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 

(fiuk részére), Kisújszállás.

VI. Kisegítő iskolák.
Állami kisegítő iskola van Budapesten, Baján, Csongrádon, 

Debrecenben, Egerben, Hatvanban. Hajduhadházán, Gyöngyösön, 
Kecskeméten, Kiskunhalason, Kispesten, Kispest-Wekerletelepen, 
Mezőtúron, Miskolcon, Nyíregyházán, Pestszenterzsébeten, Pécsett, 
Szegeden és Újpesten.

Államilag szegélyezett községi kisegítő iskola van : Győrött.

25. rovat. Személyi járandóságok.
1936/37. évre megállapított összeg . . . .  790.140 P.
1937/38. évre előirányzott összeg . . . . 774,630 „_____
az 1937/38. évre tehát kevesebb . . . .  15.510 P-vel.
Az 1. alrovaton gondoskodom a gyógypedagógiai intézeteknél 

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

A mutatkozó csökkenést egyrészt az idősebb tanerők nyugdíja
zása és kezdők alkalmazása, másrészt az okozza, hogy 2 rendes 
tanári állás a Központi igazgatás címhez, 4 rendes tanári állás pedig 
a Szakoktatás cím, Felső ipariskolák és ipari szakiskolák alcíméhez 
vitetett át.

A 2. alrovaton előirányzott összegből nyer fedezetet az óra
díjas helyettes tanárok (7), az óradíjas helyettes tanítónők (2) és a 
női kézimunka tanítónők (5) óradíjáltalánya. az internátusi és kise
gítő iskolai szakorvosok (12) évi tiszteletdíja, a Gyermeklélektani 
Intézet (Nevelési és Pályavála-ztási Tanácsadó) igazgatójának tisz
teletdíja és 1 szakdíjnok fizetése, a Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola előadó tanárainak, valamint az óraadó hitoktatóknak óra
díja, 2 díjnok fizetése, 1 lelkész tiszteletdíja, továbbá 12 irgalmas- 
nővér díja.
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26. rovat. Dologi kiadások.
1936/37. évre megállapított összeg . . . .  408.900 P
1937/38. évre előirányzott ö s sz e g .................... 408.900 P

tehát változatlan.
Az 1. alrovaton gondoskodom 1.080 bentlakó növendék ellátá

sával és ápolásával, valamint a 120 főnyi személyzet ellátásával 
járó dologi kiadásokról. Ezen alrovaton számoltatnak el 15 inter- 
nátussal ellátott gyógypedagógiai intézet és 19 állami kisegítő iskola 
Írószer, nyomtatvány és bútorbeszerzési, elméleti és gyakorlati ok
tatási. tanári és ifjúsági könyvtári kiadásai, továbbá a tanszerek, a 
tanítási célt szolgáló ipari eszközök és anyagok beszerzési költsé
gei. valamint a telefondíjak és küldöncdíjak.

Az állami és államilag segélyezett iskolák gyógypedagógiai 
intézeteken kívül a Gyermeklélektani Intézeteknek (Nevelési és Pálya- 
választási Tanácsadó) a tárcára első dologig költsége, nemkülönben 
a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Állami Gyógypedagógiai 
Gyógytani és Kórtani Laboratóriumának dologi szükséglete, vala
mint a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, a Vakokat Gyámo- 
lító Dunántúli Egyesület és a Vakokat Gyámolító Délmagyarországi 
Egyesület államsegélye is ebből az összegből nyer fedezetet.

A 2. alrovaton irányoztatnak elő a siketnémák Heves vármegye 
államilag segélyezett intézetének és a pestszenterzsébeti állami ki
segítő iskolának házbére. továbbá kb. 1.000 helyiség tisztogatási, 
fűtési és világítási költsége, valamint a vízdíjak, kéményseprési és 
csatorna járul ékok.

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

27. rovat. Küldetési és átköltözködési költségek.
1936/37. évre megállapított ö s s z e g .................... 1.500 P.
1937/38. évre előirányzott ö s s z e g .................... 1.500 P.

tehát változatlan.
Az összeg a szolgálat érdekében szükséges áthelyezési költ

ségek fedezésére szo'gál.

28. rovat. Tanárjelöltek segélyezése
1936/37. évre megállapított ö s s z e g ...................  8.640 P.
1937/38 évre előirányzott ö s s z e g .................... 8.640 P.

tehát változatlan.
Ez°n rovaton az egyes gyógypedagógiai intézetekhez osztály

vezetésre kirendelt okleveles tanárok segélydíja, valamint a Gyógy
pedagógiai Tanárképző Főiskola hallgatóinak segélyei számoltatnak el.

Rendkívüli kiadások.
Átmeneti kiadások.

5. rovat. A csurgói gyógypedagógiai intézet elhelyezésére. 
1937/38. évre előirányzott ö s s z e g ....................  20.000 P.
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A szellemi fogyatékosok legnagyobb része faluról szárm zik, 
ezért a budapesti állami gyógypedagógiai nevelőintézet fiutagozatá- 
nak Csurgó nagyközségbe való helyezését és mezőgazdasági irá
nyúvá való átszervezését vettem tervbe.

Bevétel.
Rendes bevételek.

10. rovat. Gyógypedagógiai intézetek jövedelmei.
1936/37. évre megállapított ö sszeg .................... 10.000 P
1937/38. évre előirányzott összeg . . . . .  10.000 P

tehát változatlan.
Ezen a rovaton vannak előirányozva a természetbeni lakásban 

lakó igazgatók és köztartást vezető tanárok által fizetett fűtési és 
világítási térítmények, valamint az eltartási díj fizetésére kötelezett 
növendékek utáni bevételek.

E l nem mondott búcsúztató.
ír t a  : S z e n tg y o r g -y i G u s z tá v .

Gyászoló Testvérek ! Mi trianoni magyarok mindennap teme
tünk. Temetünk valamit vagy valakit. Valamit életünkből, vagy va
lamit terveinkből, talán eszményeinből. De mindenesetre reménye
inkből. S temetünk Valakit barátainkból, vagy temetünk pályatár
saink közül, nap-nap után sokat magyar testvéreinkből. Nagyoknak,, 
kicsinyeknek, öregeknek s többször fiatal knak temetésére hív a 
harang. Mindig temetésre szól az ének. Most is Valakit temetünk. 
Valakit, aki volt, s aki még lehetett, tevékenykedhetett volna soká. 
Érző és cselekvő, kedves emberünk volt. De aki maradt is Valaki, 
mert nyomot hagyott. Mert volt, s mert még lehetett volna továbbra 
is alkotórész a nemzetnek s az oktatásügynek eleven testén s mert 
még voltak gondolatai, még voltak, maradtak ki nem fejezett mely 
érzései, mert még maradtak meg nem valósított, végre nem hajtott 
óhajai, szándékai, tervei. Törekvései másokért. Ezért s mert oly korán 
szólalt meg a hívó harang s aludt ki a láng, azért kettős a fájdal
munk, s mert igaz, őszinte ember volt, őszinte a könnyünk. Igaz a 
részvétünk, mert akit gyászolunk, közel állott szívünkhöz, s elköltö
zése veszteség : nekünk s a köznek is az. Nemcsak mutatta magát 
annak, az is volt: Valaki, egyéniség, hívő, hazafias, munkás lélek, 
Ember. Olyan, amilyen csak egy volt: Ő. A Siketnémák és Vakok 
Tanárainak Országos Egyesülete nem felejtheti el, amit Puha László 
kemény akarással, acélos kitartással tett céljainkért, amikor járta a 
göröngyös, nehéz, a felfelé vivő. akadályokkal kirakott utat. Járta
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a Kálváriát a siketnémákért, a fogyatékosokért, azok tanáraiért s 
közös sorsunk lett osztályrésze : maga tört össze. Járt fáradhatat
lanul státusügyeinkért s időnek előtte némult el, aki ajkakat, lelke
ket nyitott meg. ítélőképessége pedig eleven volt még, esze világos, 
elméje éles. A szíve meleg és minden szenvedőért forróan, érző. 
Ezért is dobban össze ijedten a szívünk és fájón. Elérte Öt is a 
sors, ami itt a kevesekből sokakat ér. Bár erőn felül, folyton dolgo
zott, nem érhette meg a földön a munka után kijáró nyugalmat. 
Legtöbb pályatársnak a sír nyugalma jár csak. De az korán. Ezt 
kaptad meg Te is barátunk, kedves kartársunk. Igen hamar hagytál 
el minket Te, aki nemcsak magadért, nem pusztán családodért, 
nem tisztán a mindennapi kenyérért, hanem mindig a közért is buz- 
gólkodtál, keményen dolgoztál érettünk is. Nemcsak serénykedtél, 
futottál az Ideálok után, hanem azokat megfogtad, lehoztad, alkottál 
is. Nemcsak jártad az utat, hanem mások számára ki is tapostad. 
Úgy, hogy előttünk á ll: Ezt kell járnunk nekünk is. S ha ezt tesz- 
szük, úgy mint Te, mi is eljutunk oda, bizonyára az örökkévaló
ságba, Istenünkhöz, a nagy Feltámadásba . . . ahol találkozunk, ahol 
viszontlátjuk egymást. Mi pályatársak, a legtöbben, nem is sokára. 
Addig is az Isten legyen véled. Légyen nyugovásod csöndes 1

f  Pu h a László.
I r t a : Sehreiner Ferenc.

Üjból ritkult sorunk egy kiváló kortárssal, újból megfogyatkozott 
a ¡gyógyító nevelés területe egyik jellemző egyéniségének pusztulásával, 
nem köznapi színárnyalatának elvesztésével. Puha László érték volt közöt
tünk, ki épített s kire magunk is építhettünk; példa volt közöttünk, ki 
ernyedetlen bizakodással csak felfelé haladt s kivel együtt mi is szárnyra 
kelhettünk egy szent ügy célja nevében, egv végtelenül nehéz pályának 
fényes eredménye reményében. Azért ha elveszett munkabírásának teljében 
a mi számunkra, akkor az ő halála egyúttal pályánk tragikumának mélyü
lését is jelenti. Mert ha volna, ki követhetné szándékában, ha volna, ki 
folytathatná munkájában, zamatos egyéniségében, értékes emberségében: 
az isteni végzet szomorú válságán —  bár gyászbaborultan —  meg
békélnénk s folytatnék az embermentést az ő sírjának határán túl is. 
De nincs, nincs ki lelkiismeretesség és öröm közepette annyit adhatna, 
mint amennyit ő adott lekesedéssel, ügyi rajongással. Még a régi el
hivatottság embere volt, s benne és általa az egyre kcvésbülő rajongók 
csapata ritkult, kiket ma nem pótol, mert nem pótolhat a jövendő 
nemzedék kilátás tál ansága. szegénysége és életküzdelme,

Puha László egyéniségében kiváltképpen a szívnek és léleknek össz- 
hangos egybeszövődöttsége mutatott jellemző vonást. Színek és formák 
keltek életre benne, melyeik hol jószándékkel ellentéteket simítottak s
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akkor is méltányolták, amikor mások már a pálcatörés, útját választották; 
hol meg-meglepő éleslátással a gyógyító nevelői közvélemény állásfoglalását 
irányították gyakorlati, elméleti, sőt személyi téren is. Emberi erényei, 
értékes tulajdonságai annyira helyes együttességben fejlődtek ki benne, 
hogy személye valósággal típusemberét adta a becsületes, jószándékú, 
mindig csak egyenes úton haladó magyarnak. Tudott örülni az orvén- 
dezőkkel és búsulni a búslakodókkal, hogy az örömök közepiette is ne látta 
volna meg az élet komoly oldalait, s a bánatban is ne tudott volna arról 
az éltető napról, mely a sötét felhők felett is életadóan ragyog. Igazi 
életbölcs volt, noha derűjében néha attikai sóval is zamatosított, noha 
komolysásága néha borúlátásra is hajlott.

Szívének és lelkének összhangzatos kialakultsága a siketnémák 
oktatásának területén igazi mesterré avatta őt. Nem nézte a siketnémát 
csak egy oldalról, figyelte a = «beszéd:# alaki és tartalmi vonatkozásain 
át egyrészt a cél magaslatairól, másrészt a siketnéma természeti adott
ságaiból folyó lehetőségeken, gátoltságokon, küzdelmeken és eredményeken 
át. Állandó összhangba hozta az ő lelkének szándékait a siketnémák 
leikével, közben átszőtt mindent egy igazi ember, egv jóságos tanító- 
mester szíve melegével s jutott így olyan eredményekhez, melyekben 
tudatosság, határozottság, biztonság, kiváltképpen pedig állandó készség, 
állandó beszédkedv mutatkozott mindenekfölött való értéknek. Keze alatt 
szólásra nyíltak a néma jakak, beszélő lett a siketnéma. És amit eredmény
ben elérhetett évtizedes kutatások, megfontolások, aggályoskodó egybe
vetések és tömérdek fáradozás nyomán, az kincset jelentett növendékeinek, 
de egyúttal közkincset a siketnéma-oktatás számára. Nem rejtegetett soha 
semmit, az ügyi szeretet alapján készséggel világosította meg minden 
megállapítását gyakorlatban, elméletben egyaránt. Értekezéseken, szak- 
gyűléseken mindenütt szava hangzott oktatásügyünk sajátlagos kultúrájának 
emelése érdekében. Szaklapjainkban eseményszámba mentek tartalmas 
közleményei, melyekben egy világosan látó és tárgyilagosan fontoló elmének 
megállapításainál csupán az volt értékesebb, hogy mindig csak az igazán 
nehéz, a még szinte megoldatlan kérdések boncolására, tartalmi telítésére 
vállalkozott. Tanárképző főiskolánk hallgatói számára pedig írt egy olyan 
módszertant, hogy szakismereteinek kincse ebben vált igazi közkinccsé. 
Igaz, hogy új nyomokon nem haladt módszertanában, de amit a régi 
lelkes nagyjaink jóban adtak, azt még inkább mélyítette és amit új elgon
dolások felvetettek, azokat helyességükben méltányolva fogadta, sőt a 
¡normál jjedagógia új útjait is szemlélve, minden értéket felhasznált és 
belevitt különleges eljárásainkba, azokkal mintegy átszőtte a mi módszer
tani megállapításainkat. Azért Puha Lászlónak e munkája az újszerűség 
frissességével, az újjáalkotottság eredetiségével hat.

Módszeres tapasztalatait nemcsak megírta tanárképző főiskolánk hall
gatói számára, hanem azokat meg is magyarázta előttük. Talán felesleges
nek hangzik, különösnek tűnik ez az utóbbi kitétel, mert hogy egy főiskola 
hallgatóságával szemben semmi sem természetesebb a magyarázat kötelező 
voltánál. Puha László magyarázata túlemelkedett a kötelezettség vonásán. 
Lelke ilyenkor tűzben égett, szava lekötött, beszéde kapukat nyitott, értelme 
a példák százait sorakoztatta a taglalás, a figyelmet lekötő érdeklődés



138 Schreiner Ferenc : t  Puha László.

közepette és az új tanárnemzedék rátermettségének kiépítési szándékától 
áthatottan megfeledkezett térről, időről, nem tekintette azt, hogy hol, nem 
azt, hogy meddig, hanem magyarázott hévvel, lelkesedéssel az ő érdekében, 
a magyar siketnémák oktatásügye érdekében.

Ilyen munkást elveszíteni: örök veszteség; a szeretetnek ilyen lelkes 
művelőjét eltemetni: pótolhatatlan veszteség. Érezte is ezt, mindenki, ki a 
szomorú tavaszeleji napon hírül vette Puha László halálát. Tömegesen 
jelentek meg nagyheti temetésén kartársai, barátai és tisztelői, a koszorúk» 
halmaza övezte ravatalát, és mikor Herodek Károly, Schreiner Ferenc, a 
Tanárképző hallgatói részéről pedig Gyulay László búcsúztató szavai 
elhangzottak, mindenkit áthatott a tudat, hogy a gyógypedagógiának 
egyik nagy halottja merült a sírba.

Sokat dolgozott az elhivatottak erejével, hitt az isteni kiválasztottak 
bizakodásával, végül pedig szenvedett a hősök emberfeletti nagyságával. 
Munka, hit és szenvedés: milyen igazi gyógypedagógusi sors, milyen 
komolyan végzetes siketnéma-tanári sors. Ámde ebben a sorsban is legyen 
áldott emléke Puha Lászlónak, s jöjjenek utána hosszú sorban azok az 
áldozatok is, kik szerinte fognak munkálkodni, hinni és bizonyosan 
szenvedni is, míg siketnémákon át kell majd embereket a jobb, a szebb 
életnek megmenteni!

Moussong P á l f
ír t a :  S z e n tg y ö rg y i Gussttáv.

Meghalt Moussong Pál. Április 25-én temették el Budapesten. 
A váci kir. or'sz. siketnéma-intézetnek volt negyedszázadon át tanára. 
1908-ban Debrecenbe helyezték át. Nem volt kedve oda menni. Be
teget jelentett, nyugalomba vonult. A háború óta Budapesten élt. 
Most meghalt, 76 éves korában.

Néhány sor. S mögötte egy élet. De milyen volt az élet ? Milyen 
gondolatok, tervek, szándékok rejlettek ott, amelyek ezt az életet 
így vagy úgy szabályozták? Milyen érzelmi életet élt, amíg élt ? Mi 
volt belül, amit mi nem láttunk meg? Vájjon hogyan ítéljük meg? 
Ne ítéljük el. Mi magunk is teli hibával emberek vagyunk. De ki volt 
hát Moussong Pál, aki körül volt titokzatosság bőven, amíg sze
münk előtt élt. Sok ellenmondás, ami körülötte támadt. Cselekedetei 
szavai nem mindig találkoztak. Az előbbiek jobbak voltak gúnyos 
megjegyzéseinél. Hogyan, miképen könyveljük el ?

Kétségtelen, hogy tehetséges ember volt. Nem mindennapi 
ember, nem átlagos tehetség. Sok ismerettel, számos nyelvnek bir
tokában, nagy olvasottsággal, széles látókörrel rendelkezett. Szerette 
azonban a különös dolgokat is. Az okkult tudományokat, a  spiritiz- 
must. De foglalkozott a repülés problémájával is, amikor az még a 
megoldástól messze volt. Repülőgépmodelljei jelezték a lakáson, az



Szenlgyörgyi Gusztáv: + Moussong Pál 139

ablakán kívül, hogy itt lakik egy valaki, akinek vannak más gondjai 
is. Egy ember, akiben repkedtek a gondolatok.

Nem szerette a társaságot, illetőleg azt, amit közönségesen an
nak neveznek. A társadalmi szokások egy részét félretette, de sze
rette a szellemes embereket, az azokkal való társalgást. Lehet, hogy 
csak a mindennapi, köznapias társaság volt neki unalmas. Boldo
gult Kassai^ Vidor, a nagy színművész, a halhatatlan humorista, az 
már jó barátja volt. Együtt sétáltak, anekdótáztak, ami részünkre, 
egy-két fiatal emberre, felejthetetlen órákat jelentett. Ha ketten be
szélgettek, az különös élvezet volt. Kimeríthetetlenek voltak az anek
doták elmondásában s mi hallgattuk volna napestig.

Az idézetben a tanügyi dolgokról is szerette a diskurálást. S 
szeretett inspirálni. Tüzelni az ifjúságot. Abban az időben volt téma 
bőven. Státusi ügyek megvitatásának se hossza se vége. Nem jött 
el egyesületi üléseinkre, de hajtott bennünket, hogy csináljunk, har
coljuk ki a kívánságainkat. Tanítási dolgokban is Voltak ötletei. 
Tanitványaival ügyesen, szellemesen beszélgetett, sok mókát csinált 
velük, amiért szerették is tanítványai. Értékes ember volt. De a 
köznek nem volt annyira a hasznára, amilyen mértékben lehetett 
volna. Nem tudott beleilleszkedni a sablonos életbe, nem tudott 
járni a kitaposott vágányokon. Folyton új utakon szeretett volna 
járni s többet járt a légben, mint a földön.

Orvosokkal társult. Amikor Budapestre költözött, gyógyintézetet 
rendezett be. Segíteni akart embertársain, azt hiszem sokakon segí
tett is, a gyenge akaratúakon, mert szuggesztív erejű ember volt. Jó 
ember volt Nem hiszem, hogy valakinek is ártott volna. Régen lát
tam. Sajnálom, hogy nem élhettem továbbra is a közeléban, mert 
beszédje, olvasottsága, ötletei megtermékenyítőleg hatottak.

Most már nem sziporkázik az agya. Kihűlt a test, megpihen a 
gondolat. A lelke az pedig szálldogál tovább is. Remélhetőleg az Úr 
felé, ahol most már megpihen az is. Úgy legyen !

In tézetein k életéből.

Vác. Az 1937. évi március 6-án Vácon tartott Pedagógiai Szeminá
rium résztvevői délután meglátogatták a siketnémák kir.orsz. intézetét, s annak 
dísztermét dr. vitéz Barnabás István kir. tanfelügyelővel az élén teljesen 
megtöltötték. Szentgyörgyi Gusztáv igazgató ötnegyedórás előadásban ismer
tette az intézet, a magyar siketnéma-oktatás történetét és a siketnémák 
hangos beszédtanításót, Krupa Pál pedig álló és mozgó képekben bemu
tatta az intézet berendezését, életét. Ezt tanítások bemutatása követte, amit 
Wolkóber János, Bíró Sándor, Győriig Pál és Szép József tanárok vezettek. 
A látogatók nagy elismeréssel és megelégedéssel nyilatkoztak a látottak és 
hallottak felől.
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A váci siketnéma-intezetek tanárai, egyéb alkalmazottai és növendé
kei magyaros rajzzal díszítet feliratban üdvözölték Kornis Gyula dr.-t, m.. 
kir. titkos tanácsosi kitüntetése alkalmából, amit a kegyelmes úr a követ
kező levélben köszönt meg. „Budapest, 1937. ÍV. 11. Igen lisztéit Igazgató 
Ú r! Mélyen meghatott az a kedves magyar művészi munkával ékesített iratv 
amelyben titkos tanácsossá való kineveyteiésem alkalmából a siketnémák 
váci kir. országos intézetének tanári kara és ifjúsága meleg üdvözlő sza
vakat intézett hozzám.

A megható köszöntésért elsősorban az Igen Tisztelt Igazgató Urnák 
vagyok hálás. De méltóztassék köszönetemet a t. tanári testület s az ifjú
ság előtt is tolmácsolni. Igaz hívük Kornis Gyula s. k.

Vác. A siketnémák kir. orsz. intézetében eddig a  következő oktató
filmeket mutatták be, amelyeket a V. K. M. oktatófilm kirendeltsége bocsáj- 
tott, az igazgató kérésére, kísérletképpen rendelkezésre: Kolozsvár. Hogyan 
fogják az elefántot? Északnyugati Felvidék. Kőszeg és az Irottkő. Hogyan 
készül a  hordó ? Debrecen. Róma, az örök város. A gólya. Halászat a 
Csendes-Óceánban. Mit esznek az állatok? Az osztrák fővárosok A mi 
mindennapi kenyerünk. A cairarai márvány. Valenciától Barcelonáig. Ho
gyan mozognak a halak? Az Alföld. Tigrisvadászat elefántokon. Kalota
szeg települése. Kalotaszegi népművészet. Nápoly és Pompeji. A béka 
fejlődése.

„A siketnémák kaposvári inntézete a nap jelentőségéhez méltóan ünnepelte 
március 15-ikét. A növendékek hazafias tárgyú pérbeszédeket és szavalatokat ad 
tak elő. z ü népi beszédet Pesky Mária tanárnő tartotta. Az ünnepélyen megje
lent Dr. Jantsics Tibor min. o. tanácsos is, aki elismeréssel szólott a látottakról. A 
kedves ünnepélyről a helybeli napilapok is meleg szavakkal emlékeztek meg .

Választm ányt ülés.

A Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete 1937. évi május 
hó nyolcadikén Szentgyörgyi Gusztáv elnöklete mellett választmányi ülést 
tartott Budapesten az áll. siketnéma intézetben, amelyen a következők vet
tek részt: Klug Péter, Istenes Károly, Berinza István, Vida Lajos, Fizáry 
Bódog, W ayán Ferenc (Sopron), Bernáth István dr., Gábori Lajos (Szeged), 
Zsenaty Dezső, Hochrein Lajos, Záborszky Árpád (Vác), Rédiger Károly, 
Hámory L. Aladár (Kaposvár), Ehling Jakab, Gáldy Andor, Lett József 
(Kecskemét), Györgyfy Ákos, Sulyomi—Schulmann Adolf, Magyar László, 
Zsembai Ferenc (Vác), Krupa Pál (Vác), Murányi Antal, Góts Ottó és Var
sányi egys. tagok. Az elnök kegyeletes szavakkal búcsúztatta W/assics 
Gyulát, kilenc éven át volt nagy kultuszminiszterünket, akit az oktatás
ügy felvirágoztatása körül szerzett hervadhatatlan érdemeiért az egyesüle
tünk annakidején dísztagjának választott meg. Ugyancsak megindultan 
méltatta Puha László, c. igazgató, korán elköltözött kartársunknak érdemeit 
is, aki mint a gyógypedagógiai tanárképzőnek előadó tanára működött 
utoljára, de az egyesület érdekében, a státus érdekeiért is igen soká, önzet
lenül, s nagy áldozatkészséggel, ritka hozzáértéssel, lelkesen fáradozott.

Szeretettel köszöntötte az elnök ezután Klug Péter ny. orsz. szakfel- 
ügyesőt, örökös tb. elnökünket, akit a kormányzó úr a  m. kir. kormány
tanácsosi címmel tüntetett ki. A kartársak nagy örömmel vették tudomásul 
a magas helyről érkezett szép kitüntetést s ezért Klug Pétert április 24-én 
meleg ünnepségben részesítette a státus. Az ünnepélyen az elnök köszön
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tötte, most is szívélyesen üdvözli s kívánja, hoey még sokáig büszkélked
hessen a szép címmel, amit hosszú évek önzetlen, eredményes m unkájá
val érdemelt ki. Megemlékezett az elnök arról, hogy Kornis Gyula dr. 
államtitkár, egyetemi tanár, képviselőházi alelnököt, aki legutóbb Vácon a 
Cházár András emlékbeszédet mondotta, a kormányzó a m. kir. titkos 
tanácsosi címmel*tüntette ki. Ebből az alkalomból tisztelettel köszöntötte 
a kiváló férfiút, amit Kornis Gyula szíves szavakkal köszöni meg.

Az elnök ismertette ezután az 1937/1938. évi költségvetésnek reánk 
vonatkozó részét, amely a tavalyi évhez képest annyiban változott, hogy 
hat tanári állást helyez át más címekre. Amennyiben ezzel a létszámunk 
a .normál s^ us csökkent, akkor ez fájdalmas tény, mert hiszen szépen 
fejlődött oktatásügyünknek bizonyos mértékben való visszafejlesztését je
lenti, s fiatalabb kartársaink előrehaladási lehetőségét csökkenti.

Az elnök örvendetesen jelenti, hogy Vollmann János társelnökünk e 
tisztségéről a lemondását visszavonta, Simon József pedig választmányi 
tagságáról lemondott, Az elnök hiába kérte, hogy másítsa meg elhatáro
zását. Reméli azonban, hogy nem marad soká távol a választmánytól, 
amelynek munkás, lelkes tagja volt mindenkoron.

Zsembai Ferenc titkári jelentésében beszámolt arról a kérelemről, amit 
a legutóbbi ülés határozata alapján a minisztériumba benyújtott az elnök, 
azután az egyesülés érdekében történt lépésekről s arról a kérvényről is,' 
amelyben szaklapunk támogatását kértük a minisztériumtól. Jelenti, hogy 
a kél megüresedett r. választmányi tagságra Krupa Pál és Gábori Lajos 
léptek. A titkári jelentést köszönettel tudomásul vette a választmány, ezután 
a pénztáros terjesztette elő jelentését a pénztári állapotról. Bevétel volt 2406 
P 58 f, kiadás 1524 P 12 f, maradvány 892 P 46 f. A tagdíj hátralékosok 
közül az egyik megkezdette a felszólítás értelmében tartozásának havonként 
való törlesztését, ami örvendetes és figyelmébé ajánltatik a többi hátralékos
nak is. Köszönetét mondott a pénztárosnak is lelkes, pontos munkájáért a 
választmány.

A szerkesztő tett ezután jelentést. Legutóbbi v. ülésünk óta kb. négy 
íves terjedelemben jelent meg lapunk, egy számnak a kézirata a nyom dá
ban van most is, azt hitte, hogy e v. ülésre készen lesz ez a szám is. 
Kéri a jelenlevőket, hogy mondjanak őszinte véleményt a lapról. Ehhez 
képest javítaná, emelné a színvonalát. A kaposváriak kérik a rangsor köz
lését. Miután a minisztérium nem ad ki évek óta rangsort, azért az ősszel 
az egyik budapesti karfárs által vezetett nemhivatalos rangsort fogja közzé 
tenni, de csak ősszel, a nyári kinevezések után. Lett József szólt hozzá a  
jelentéshez.

A Gyógypedagógiai Tanárok Egyesületének elnökével az egyesülésről 
folytatott tárgyalásról, a Baranyay Géza dr. által megküldött alapszabály 
tervezetet ismertette azután a titkár. E jelentéshez többen szóltak hozzá, 
így Hochrein Lajos, Sulyomi-Schulman Adolf, Istenes Károly és Vida Lajos. A 
választmány elhatározta, hogy továbbra is tárgyal a fontos kérdésről, mert mind
addig nem hajtható végre az egyesülés, amíg két fontos kérdés nem ren- 
deztetik, amíg egyes szeli, fogyatékos intézetek lefoglalják m aguknak az 
egésznek, a gyógypedagógiának a címét, és addig sem, amíg a kis létszámú 
osztályok, valamint kisegítő iskolák tanerői nem tesznek le arról, hogy a gyógy
pedagógiához kívánnak tartozni, holott ezeknek a feltétlen szükséges isko
láknak — amelyek ha nem volnának, meg kellene őket szervezni — a 
népiskola mellett van a helyük.

Ezután az elnök, illetőleg Krupa Pál tanár a siketnémák váci inté
zetében a gyengetehetségű siketnéma gyermekek legújabb munkáltató neve-
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1937. 3— 5. sz.
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lését ismertette, amelynek lényege az, hogy a kb. 30 növendék két cso
portra osztva tanul heti 12—12 órában írásos beszéd segítségével (külön a 
nagyobbak, külön a kisebbek) s külön csoportban a fiúk, külön a leányok 
a napnak nagyobb részében a nekik megfelelő háztartási ill. gazdasági és 
műhelymunkában (asztalos-, cipész-, kosárfonó műhelyben) foglalkoznak s 
tanulnak meg gyakorlati ismereteket, az életben érvényesíthető ügyességeket.

A közgyűlés idejét és helyét ismét a váci Cházár András ünnepség
ben jelölték meg az őszre, a közgyűlés tárgysorozatén pedig szerepelni fog 
— amire az elnökség fel fogja kérni — Bárczi Gusztáv dr„ aki ismertetni 
fogja eljárását, hogy minél több kartárs ismerje meg azt. W ayán Ferenc 
kívánatosnak tartaná az átképzést a tanárok részére, a választmány erre 
kimondotta, hogy megkérik a minisztériumot, hogy a Klug-tervezet alapján 
hajtsa azt végre. Lesz azután a közgyűlésen előadás a vakok nevelés
ügyéről s lesz egy személyi, anyagi kérdéseinkről is.

Az indítványok során Wayán Ferenc felveti azt a kérdést, hogy nem 
volna-e helyes kérni az idősebb tanárok heti óraszám ának bizonyos csök
kentését. Hochrein Lajos, Istenes Károly, Klug Péter és Rédiger Károly hozzá
szólása után azt határozza a választmány, hogy a miniszter úrhoz fordul 
s arra kéri, hogy engedje meg a főigazgatóságoknak az órarendek elbírá
lásánál a heti 22 óra elvi fenntartása mellett a 30 szolgálati évet meg
haladó tanároknál 20, illetőleg 18 óra beosztását.

Az egyesületi r. tagok sorába felvétetett Csömör Anna oki. gyógy
pedagógiai tanár, aki Budapesten teljesít nevelő-tanári szolgálatot. Az el
nök kéri a kartársakát, hogy azokat a kartársakat, akik még nem tagjai az 
egyesületnek, késztessék belépésre, hogy mind együtt, egy táborban küzd- 
hessünk céljaink megvalósításáért. Az ülést azzal zárta be, hogy üdvözli 
a  távoli, az ülésre el nem jött kartársakat és ajánlja azoknak is jóakara
téba az egyesületet, szaklapunkat. —gyi■

V egyes.

A Magyar Phonetikai Társaság köréből. A Magyar Phonetikai Tár
saság közgyűlése. Dr. Lénárt Zoltán egyetemi nyilvános rendes ta
nár, elnök: „1931-ben alakult meg a Magyar Phonetikai Társaság. A kez
det nehézségei dacára 1934 szeptemberében meghívhattuk az Internationale 
Gesellschaft für Logopaedie und Phoniatrie VI. congressusát B udapestre; 
a congressus úgy tudományos, mint érzelmi tekintetben kitűnő eredmény
nyel végződött. Ennek bizonyítéka az is, hogy a Deutsche Gesellschaft für 
Sprach- und Stimmheilkunde 1936-ban Berlinben tartott congressusára a 
Magyar Phonetikai Társaság elnökségét meghívta. Ez annál megtisztelőbb 
volt reánk nézve, mert ilyen meghívásban az egész világon csak öt társa
ság részesült: az angol, francia, holland, amerikai és a Magyar Phonetikai 
Társaság. Meghívásban részesült továbbá a Magyar Phonetikai Társaság 
az Internationale Gesellschaft für Logopaedie und Phoniatrie 1936-ban 
Kopenhágéban tartott congressusára is, mely alkalommal az egyik con- 
gressusi napon az elnöklésre a Magyar Phonetikai Társaság képviselőjét 
kérték fel. Társaságunkat úgy a kopenhágai, mint a berlini congressuson 
a  Társaság főtitkára Dr. Bajkay libor m agántanár képviselte. Az 1935. évi
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közgyűlésünkön kitűzött célt, hogy Társaságunk intensiv tudományos m űkö
dést fejtsen ki, valóra váltottuk, mert a kétéves cyklus alatt 13 tudományos 
ülést tartottunk és sikerült Társaságunkat a külföldi szakkörökkel megismer
tetni. Nagyfokú klinikai elfoglaltságom miatt a most következő cyklusra 
nem vállalhatom tovább az elnöki tisztséget, és amikor őszinte köszönete- 
met fejezem ki az irányomban tanúsított bizalomért és támogatásért, be
jelentem, hogy a Magyar Phonetikai Társaság munkáját és feladatait to
vábbra is törekedni fogok odaadással előbbre vinni. Őszinte köszönetemet 
fejezem ki ez alkalommal még tisztviselő társaimnak is mindenkor tapasz
talt nagy és értékes támogatásukért“.

Dr. Bajkay Tibor főtitkár, Dr. Szecsey György pénztáros és a szám
vizsgáló bizottság jelentése, valamint a felmenívény megadása után a köz
gyűlés a következő kétévi ciklusra az alábbi tisztikart választotta m eg :

Elnök: Dr. Sarbó Arthur egyetemi ta n á r; A lelnök: Dr. Bajkay Tibor 
magántanár. Ülésvezető alelnökök: Dr. Némái József, Istenes Károly, fő
titkár: Dr. Polyánszky Tibor; titkár: Dr. Ajkay Zoltán; pénztáros : Dr. Sze
csey György ; ellenőr: Sulyomi-Schulmann Adolf igazgató ; számvizsgáló 
bizottság: Dr. Bárczi Gusz.áv, Dr. Krepuska István, Dr. Laub László, Dr. 
Imre Vince, Dr. Szolcsányi-Szlamka János. V álasztm ány: Dr. Balassa Jó
zsef Dr Deseő Dezső egyetemi nyilv. r. tanár, Dr. Kelemen György m agán
tanár, Dr. Lénárt Zoltán egyetemi nyilv. r. tanár, Dr. Liebermann Tódor, 
Dr. Molnár Imre, Dr. Pollatschek Elemér magántanár, Dr. Réthi Aurél, Dr. 
Safranek János egyetemi rk. tanár.

Sulyomi-Schulmann Adolf hálás és meleg szavakkal búcsúztatja a  
távozó elnököt, aki csak az administrativ teendőktől válik meg, nagy tudá
sát és lelkes munkásságát azonban továbbra is a Társaság nagy céljai
nak szenteli.

Dr. Némái József magántanár javasolja, hogy a lelépő elnök és tiszti
kar odaadó és lelkes munkásságáért jegyzőkönyvi köszönet mondassák.

Dr. Lénért Zoltán egyetemi nyilv. r. tanár megköszöni az elhangzott 
meleg szavakat és hangsúlyozza az orvos és a paedagogus szoros együtt
működésének fontosságát.

F. é. február hó 22-én tartotta meg a Társaság XVIII. tudományos 
ülését. Napirenden volt dr. Berndorfer Alfréd: „Az ajak és a szájpad- 
hasadás sebészi és phonetikai problémái“ c. előadása. Az előadás rövid 
kivonata: Az ajak és szájpadhasadást elsősorban nem kozmetikai okból, 
hanem a beszédhiba javítása érdekében operáljuk. Előadó kifejti a beszéd
hibákat, melyek közül jóformán csak az ajak és szájpadhasadás javítható 
műtétileg. A legújabb és legeredményesebb műtéti eljárásnak (Veau met- 
hodusa) alapfeltétele, hogy úgy az ajak mint a lágyszájpad rekonstruálása 
rétegenkénti varrással történjék. Az izomzat működése phonetikai szem
pontból a legfontosabb, ezért ennek műtéti egyesítése is a legfontosabb. 
Ehhez szükséges a phonetika phsyologiájának és parthologiájának ismerete. 
Csak végső esetben folyamodjunk az obturátorhoz, mert ma már műtéttel 
igen kielégítő eredményt lehet elérni. A műtét után a pedagógus szakta
nárnak kell a sebész munkáját folytatni. A jó beszéderedmény egyik el
engedhetetlen feltétele a sebész és szaktanár együttműködése.

Az orvosi hozzászólásokon kívül Sulyomi—Schulmann kartársunk is 
hozzászólt a kérdéshez. Lénárt professzor am a újszerű eljárását emelte ki, 
hogy maceráit csontnak a felső- és középső orrjáratba való beültetésével 
az orrjárat szűkíthető és az orr-resonanciája lényegesen csökkenthető. Ez 
az eljárás különösen oly hasadtszájpadlású egyénekre döntően fontos,
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ahol egyébként jól sikerült műtét után még mindig rövid lágy szájpad és 
hozzá tág garat van jelen, amelyek az orrgaratjárat elzárását akadályozzák.

Sarbó professzor elnök zárószavaiból idézzük, hogy a Társaság 
örömmel látná és kívánatos is az ügy érdekében, hogy a gyógypedagógiai 
tanárok minél nagyobb számban vennének részt a Társaság tudományos 
ülésein.

Dr. Tasnádi Nagy András államtitkár úr április-hó 1-én Stern 
Samu udvari tanácsos, a Pesti Izr Hitközség elnöke, dr. Glückstal 
Samu felsőházi-taí, a Pesti Izr. Hitközség elnökhelyettese és Eppler 
Sándor főtitkár kíséretében meglátogatta az Izr. Siketnémák Orsz. 
Intézetét. Dr. Deutsch Ernő vezérlőbizottsági elnök és Kanizsai 
Dezső igazgató fogadták az államtitkár urat, aki nagy érdeklődést 
tanúsított az intézet kultúrája iránt.

Főigazgatói látogatás. Kemenes Illés dr., pestvidéki kir. tan
kerületi főigazgató, Szabó Béla dr., tanügyi főtanácsos és György 
Oszkár dr., tanügyi s. fogalmazó kíséretében március nyolcadikán 
meglátogatta a siketnémák kir. orsz. intézetét. Az intézetbe érke
zésekor a cserkészek tisztelegtek, majd a főigazgató megtekintette 
a  öházár András könyvtárat, több intézeti helyiséget, s a fiúk tor
natanítását. Este a főigazgató — „A mai ember“ címen — nagysi
kerű előadást tartott Vácon a „Váci Uránia“ közművelődési estjén. 
Szabó Béla főtanácsos és György Oszkár fogalmazó urak még két 
napig maradtak Vácon s a siketnéma intézetek összes osztályában 
tanítást hallgattak, megtekintették az összes csoportok tanítását, az 
összes helyiségeket, műhelyeket Szentgyörgyi Gusztáv igazgató 
kalauzolásával.

Pintér Jenő főigazgató tb. doktorsága. A Budapesti Közlöny 
április 25. számából vettük örömmel át a következő legmagasabb 
kormányzói kéziratot: A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter előterjesztésére megengedem, hogy a debreceni m. kir. 
T íszí István tudományegyetem dr. Pintér Jenő budapesti tankerületi 
királyi főigazgatót, c. egy. ny. r. tanárt, a magyar irodalomtörténet 
tudományos művelése által szerzett kiváló érdemei elismerésérül a 
bölcsészettudományok tiszteletbeli doktorává avassa és részére a 
tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltassa. Kelt Budapesten, 1937. 
évi április 21. napján Horthy s. k. Dr. Hóman Bálint s. k.

Házasság: Schreiner Erzsébet, Schreiner Ferenc igazgató, a 
gyógypedagógiai tanárképző főiskola tanárának leánya és Bajtay 
István oki. építészmérnök házasságot kötöttek husvét hétfőjén déli 
1 órakor a felsőkrisztinavárosi róm. kát. templomban. Gratulálunk.

Horváth Béla a Vakság Ellen Küzdő Egyesület a elnöke. 
Az Országos Közegészségügyi Egyesület keretében Grósz Emil 
elnökségével működő vakság e'len küzdő egyesület dr. Horváth 
Béla egyetemi rk. tanárt választotta alelnökévé.

Főigazgatói látogatás. A siketnémák kaposvári intézetét meg
látogatta Závodszky Levente dr. tanker. kir. főigazgató, aki bement 
m nden osztályba és nagy érdeklődéssel szemlélte az embermentő 
munkát. Öméltósága elismeréssel adózott az igazgatóság és a ta 
nári testület odaadó munkásságáért.



Vegy.s. 145

Kornis Gyu'a m kir. titkos tanácsos. A kormányzó úr Kom is 
Gyula dr. államtitkárt, a Képviselőház alelnökét, egyetemi ny. r. 
tanárt a haza szolgálatában szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül 
a m. kir. titkos tanácsosi cím adományozásával tüntette ki. A ma
gas kitüntetés széles körökben keltett nagy örömet, így a gyógype
dagógiai tanárok körében is. A Siketnémák és Vakok Tanárainak 
Orsz. Egyesülete nevében ennek elnöke, Szentgyörgyi Gusztáv igaz
gató meleg sorokban köszöntötte őnagyméltóságát, amit ő szíves so
rokban köszönt meg. Lapunk olvasói nevében is melegen köszönt- 
;jük a kitüntetett kiváló férfiút.

Jelentkezés a  Bárczi-módszer tanulm ányozására. A „Siket" 
néma-ügyi társaság“ Németországban utolsó tanácsülésen elhatározta, 
hogy 200—300 márka tanulmányi segélyt nyújt olyan kartárs részére, 
aki Budapesten a helyszínén tanulmányozni óhajtja a Bárczi-féle 
módszert. Megtérítik az úti köbséget és a szokásos napidíjakat egy 
heti időtartamra. Sziléziai kartársak nem pályázhatnak, mert e tarto
mány elnöke ugyanezen célra már több kollégának engedélyt és 
lehetőséget nyújtott. ( A „Sonderschule 1937. márc. számából.)

„Külföldi tanulmányi látogatók. A siketnémák budapesti m. 
kir .áll. intézetében a dr. Bárczi-féle módszer tanulmányozására és meg
ismerésére f. évi március hó 30-tól április hó 4-ig Schmahl breslaui 
igazgató két kollégával, április 19—23-ig pedig Johann Hepp igazgató 
Zürichből Kunz, Zimmerli és 0. Schulling kollégákkal jártak a fent- 
nevezett intézetben tanulmányúton.

Április 30-ától május 9-ig Ernest Rössl igazgató Grúzból több 
tanárral, május 10 én Mirkó Dermelj siketnéma intézeti tanár és 
Zora Pianecki kisasszony Jugoszláviából, majd ugyancsak május 
10-én H. C. Kielstra tanárnő Rotterdamból jött a síketnémák buda
pesti intézetébe, hogy a Bárczi-féle módszert tanulmányozza és 
megismerje.

A zürichi intézetből jött kol’égák nagy elismeréssel nyilatkoz
tak a Bárczi-féle módszerről és a náluk április 26-án megnyíló új 
tanévben már is a Bárczi-féle módszerrel fognak tanítani.“ A zü- 
richiek egy délutánt Vácon töltöttek, megtekintették a három siket- 
méma-intézményt és nagy megelégedéssel távoztak onnan is.

Siketnémáink kongresszust készítenek elő. A Siket Sport Club 
ez év augusztusában ünnepli meg fennálásának 25. évét. Az ünnep
léssel egyidőbe esik Budapesten a Nemzetközi Siket Sportszövetség 
kongresszusa. A meghívó, amit szétküldenek a világtájak minden 
iránya szerint, a következő programmot Ígéri:

Augusztus 19. (csütörtök) 20 órakor. Ismerkedési estély.
Augusztus 20. (péntek) 830-12 óráig: Körmenet, a város meg

tekintése. — M órakor: Atlétikai verseny. — 18'30 órakor Magyar 
—Olasz válogatott labdarúgó mérkőzés. — 20‘30 órakor : Társas- 
vacsora.

Augusztus 21. (szombat) 8T5 órakor: Hősök síremlékének meg
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koszorúzása. — 9 órától: CISS-kongresszus I. nap. — Délután sza
bad. — 20 órakor: Színelőadás.

Augusztus 22. (vasárnap) 8'30 órakor: Díszközgyűlés, utána 
CISS-kongresszus II. nap. — Később meghatározandó időpontban 
úszóverseny. — 20 órakor: Záróünnepély.

Rosenfeld Izsó halála. Mély gyász érte a lovag-Wechselmann 
Ignácz és neje Neuschloss Zsófia Vakok Tanintézetét Rosenfeld 
zenetanárnak március-hó 27. én bekövetkezett halálával. Rosenfeld 
Izsó elhalálozása nagy veszteség. Közel három évtizeden át oda
adó szorgalommal és kiváló eredménnyel oktatta és nevelte vak 
sorstársait. Azok közé tartozott, akik zenei képességeiken kivűl át
érzik a vakok sorsát, étetét, mert a végzet úgy hozta, hogy ő is 
mint született vak, ugyanahhoz a lelkivilághoz tartozott. A zene
tanári oklevelének megszerzése után az akkor újonnan létesített 
intézetnél talált tanári alkalmazásra. Tehetségét a zenei világ 
elismerte. Megbecsülést szerzett magának és a nála végzett növen
dékeknek, Március-hó 30.-án kisérték utolsó útjára.

Dr. Fazekas István halála. Az Izr. Siketnémák Orsz. Intézete 
iskolaorvosa, dr. Fazekas< István fer^őzéses tüdőgyulladásban áp
rilis-hó 9.-én elhalálozott. Kiváló orvos volt, aki éjjel és nappal 
fáradtságot nem ismerő buzgalommal állt rendelkezésre a növen
dékeknek. Évtizedes működése alatt nagy érdeklődést tanúsított a 
gyógypedagógia tudományos és gyakorlati kérdései iránt. Igen nagy 
részvét mellett április-hó 11.-én helyezték örök nyugalomra az in
fluenzás tüdőgyulladás következtében 42 éves korban elhunyt derék 
orvost.

A Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési Segélyegyesülete
1937 május 8-án a siketnémák budapesti intézetében választmányi 
ülést tartott, amelyen Klug Péter elnökölt.

Góts Ottó titkár jelentésében beszámolt Puha László c. igaz
gató, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola előadó-tanárának el
hunytéról, akinek halálával Segélyegyesületünket közelebbről is 
veszteség érte, mert ennek megalakulása óta választmányi tagja 
volt. Helyébe Gáldy Andor póttag hivatott be a választmányba.

Berinza István pénztáros jelentette azután, hogy Puha László 
özvegye 720 P temetkezési segélyben részesült. A pénztár jelenlegi 
készpénzállománya- 2 95645 P. Tehát ez már oly nagy tartalék, 
hogy abból körülbelül négy temetkezési segély fizethető ki.

H írek a vakok világából.

A Menház Egyesület választmányi gyűlése. A Vakok Or
szágos Menház- és Segélyegylete febr. 23-án tartotta Herodek Károly 
igazgató elnöklésével választmányi ülését. Az óvódás gyermek be
vonásával rendezett Mikulás-ünnepély igen szép erkölcsi és anyagi 
eredménnyel zárult. Hasonlóképpen a magánosokhoz és közületekhez 
intézett felhívások is több-kevesebb eredménnyel jártak. Az egye-
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sülét tagjainak száma most 270. Az ápoltaké pedig 41. Tárgyalások 
folynak a Menháznak 100 férő helyre való kibővítése iránt. Az in
tézet alapításának 30-ik évfordulójára nagyszabású nyilvános ün
nepély előkészítését vették tervbe.

Vak muzsikusok. Ungár Imre febr. 15-én a Zeneakadém i
ában hatalmas műsor keretében zongorázott, mely a szakemberek 
és a nagy közönség őszinte csodálatát és elismerését keltette fel.

Bocskay Imre kiváló tehetségű tanárjelölt és annak világtalan 
tanítványa Révész Ottó 10 éves fiúcska a Főiskola zongoragyakorló 
tagozatán annyira kitűnt, hogy a  főiskola, igazgatóságának figyelmét 
igen erősen magára vonta.

Albert Ferenc hegedűművész márc. 2-án hangulatos hegedűda
rabot adott elő Bocskay Imre világtalan tanárjelölttel együtt.

Anna Sullivan Macy meghalt. 1936 okt. 10-én Forest Hills- 
ben a new-yorki Long Islandon meghalt dr. Kelier Ideién siketné
ma vak ironő egykori tanítója Anne Sullivan Macy. Néhány nappal 
kapta meg halála előtt a Theodor Rooswelt aranyérmet, melyet min
den évben valamely hősies teljesítmény jutalm azására adnak ki. 
Kelier Helén egykori tanítójának kijáró tisztelettel viseltetett halála 
napjáig. Szerencsés műtét visszaadta Sullivan Annának teljes látá
sát, de azért Kelier Helén mellett maradt még azután is, amikor 
agy híres amerikai ügyvéd feleségül vette. Sullivan Anna nagyszerű 
pedagógiai teljesítményét dr. Kelier Helén könyveiből ismerte meg 
a  világ. Néhány évvel ezelőtt Sullivan Anna újból elvesztette látá
sát. Most a washingtoni Pantheonban Amerika legkiválóbb elhúnyt 
nagyjai között kapott örök nyugvóhelyet. Mellette tartanak fenn 
helyet Kelier Helén számára is. A két hírneves nő, akik egymás 
mellett éltek fél évszázadon keresztül, egymás mellett fognak pi
henni a halálban is.

Vakok ügye Belgiumban. Az 1926-ik évi statisztika szerint 
Belgiumban 2786 vak élt. Ebből mindössze 87 hadivak. 7 intézet 
szolgál Belgiumban a vakok nevelésére. Ezek között a két királyi 
intézet állami jellegű, a  többit a közönség jótékonysága tartja fenn. 
3 4 éves korukban nyernek felvételt és 19—21 éves korukig része
sülnek általános és hivatásra képző oktatásban. Megállapítás sze
rint az intézetet végzett vak férfiak 65%-a egészen, 23%-a részben 
megkeresi a  kenyerét és csak 12%-a szorul továbbra is támoga- 
fásra. Az intézetet elhagyott vak nők közül 49°/o-a él meg önállóan, 
32 /o-a részben és 19% ról a hatóságok gondoskodnak.

Legnevezetesebb a vakok brüsszeli nemzeti intézete. Főtevé
kenysége munkaalkalmakat teremteni. Van könyvtára és külön ke
reskedelmi szervezete. „Fény és Szeretet“ flamand nyelvű könyvtára, 
pont-nyomdája, segédpénztára és munkaközvetítője érdemelnek em
lítést. Több mint 12 foglalkoztató műhelyben dolgoznak. A városok
tól távolesők otthon dolgoznak. A szervezetek anyaggal és mun
kával segítik őket. Elaggott és munkaképtelen vakok szám ára csak 
egy menház van Brüsselben. A belgák azon szerencsés néhány
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európai nemzet sorába tartoznak, ahol törvénnyel biztosított jára
dékban részesülnek a vakok. 1929-ben rokkantak segélyző pénztára 
alakult, amely évi 2250 belga frank segélyben részesíti a  rászoru
lókat. Hasonlóképen megemlítendő, hogy a belga kormány a  va
kok és kísérőik résiére 50°/o-os vasúti kedvezményt nyújtanak. A 
brüsszeli villamos és autóbusz társaságok vakoknak díjtalan uta
zást biztosítanak.

Dr. Bernáth.

Néhány megjegyzés a két tanáregyesület egyesülésének kérdéséhez.
Figyelemmel kisérem a két egyesület fúziójára való törekvést, noha pilla
natnyilag nem vagyok érdemben tagja a saját egyesületünknek. Úgy látom,, 
hogy a címkérdésen fordul meg a kérdés. Szerintem itt is, ott is engedmé
nyeket kell tennünk . . .  Ha a Siketnémák és Vakok elnevezésből tiszteletre
méltó okokból nem engedtek, akkor el kellene fogadni talán ezt a címet: 
Siketnémák, Vakok és Gyógyítuanevelők Tanárainak Orsz. Egyesülete. A 
fokozatos fejlődés így a címben is kidomboríttatnék. Előbb volt siketn., az
tán vak és végül mi.

Igaz, a „Gyógyítvanevelhetők“-et ismét kifogásolhatják, mint kisajátított 
valamit, de ezen úgy segíthetnénk, ha így írnok a címet: Siketnémák, Va
kok és Gyógyítvanevelhetők Gyógypedagógiai Tanárainak Orsz. Egyesülete. 
Ez ugyan hosszú cím, de hét tartalmilag többet mond. Itt a kétszeres 
„Gyógy“ szó bántó, meg az idegen: Gyógypedagógia, amit egyszer már el 
kellene hagynunk.

De ezt a címet is el tudom képzelni: Siketnémák, Vakok és (Egyé
nileg?) Különlegesenoktathatók Tanárainak Orsz. Egyesülete.

Igen lehangoló, hogy címkérdésen bukjék meg egy égető kérdés, 
amely miatt ügyünk már oly sokat szenvedett. Sürgősen el kellene fogad
nunk akármilyen sántító címet s idővel a nálunk is okosabbak majd ki
termelnek egy találóbbat.

Ezeket a gondolatokat saját személyemben vetettem fel s hozzászó
lásként, hogyha lehet előbbrevigyem az egyesülés kérdését.

____  Kádas György.

K artársain k  
közéleti szereplése.

Szentgyörgyi G usztáv igazgató Pestvármegye kir. tanfelügyelője ál al Vácon 
1937. évi má cius hó 6 án rendezett Pedagógiai Szemi áriumban „Hogyan szolgál
hatjuk hazánkat a népművelés útján“ címen előadást tartott Bocsá czi Lukács dr., 
központi népművelési t tkér helyett.

A Fehér Ház Bajtársi E gyesület f. é. március hó 3 f'n Pékár Gyula ny. 
miniszt r orsz. el ök vezetésével megtartott rendes közgyűlésén Sulyomi— Schulmann 
Adolf kartársunkat alelnökké választó ta meg, Révász Kálmánt ped g jegyzővé. 
Zsembai Ferenc kartársunkat önzetlen hazafias munkássága elism eriseül emlék
lappal tüntette ki.

Hám ory L. Aladár igazgatót a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művész ti Tár
saság ismételten a képzőművészeti szakosztály elnökévé \ álasztotta.

Kapisztrán-Nyomda Vác.' Felelős üzemvezető: Farkass Károly-



M eghívó

a Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének 
Vácott, folyó évi október hó 2-án tartandó

X X X IV . É V I RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE
és a Siketnémák Váci Kir. Orsz. Intézete
Cházár András-emlékünnepélyére.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Elnöki megnyitó.
2. Völker József és Schannen Péter örökös tb. elnökök dísz

okleveleinek átadása.
3. Szakelőadások;*

a) Dr. Bárczi G usztáv: Hallásébresztés, hallásnevelés. (Válasz 
Kroissnak és Lehmannab.)

b) Konrád György: A  vakok testnevelésének feladata és iránya.
4. A  titkár évi jelentése.
5. A  pénztáros jelentése.
6. Számvizsgálói jelentés.
7. A z 1937/38. évi költségvetés.
8. A  szerkesztő jelentése.
9. A  lapkiadó beszámolója.

10. Tagfelvétel és tagtörlés a titkár jelentése alapján.
11. Tisztújítás és a választmány újjáalakulása.
12. Indítványok.
Vác, 1937. szeptember 15-én.

Zsembai Ferenc s. k. Szentgyörgyi Gusztáv s. k.
egyesületi titkár. egyesületi elnök.

Indítványok az alapszabályzat 33. §-ának i) pontja értelmében a köz
gyűlés előtt 8 nappal az elnökséghez benyújtandók.

A gyűlés d. e. 10 órakor kezdődik a Siketnémák Kir. Orsz. Intézeté
nek dísztermében. 9 órakor szentmise a házi kápolnában, ‘NlO órakor pedig 
koszorút helyezünk a Hősök- és Cházár András szobraira.

Fél 2 órakor az intézet éttermében ebéd, amelyen Kemenes Illés dr. 
budapestvidéki tankerületi kir. főigazgató úr tartja a Cházár András serleg
beszédet.

D. u. í |24 órakor a Váci Múzeum megtekintése.
A közgyűlés szünetében a „Temetkezési segélyegylei“-nek az értekez

lete lesz Klug Péter m. kir. kormányfőtanácsos, ny. orsz. szakfelügyelő 
elnöklete alatt.

Kérjük az intézetek igazgatóságait, hogy a közgyűlésen résztvevő 
tanároknak saját hatáskörükben szabadságot engedélyezzenek.

*) Az előadások vázlatait közöljük a tanári testületekkel.



Völker József.
Ir ta : L á s z ld  G é z a .

Aki kötelességén felül cselekszik, az az érző szív jelenlétét árulja el. 
Ezt a m egállapítást tettem  az intézet igazgatójára, akit a m. kir. vallás 
és közoktatásügyi m iniszter úr 1937. augusztus 1-től nyugállom ányba 
helyezett. Elhagyta az igazgatói székét, m iután 31 évig ü lt benne. Ne
héz, sokszor megerőltető m unka ju to tt osztályrészül, de az értelm e mö
gött ott lappangott szive, ez a csodálatos szív, amely soha meg nem szűnt 
részese lenni munkásságának. Hűséges társa volt s most, amikor otthagy
ja élethivatásának mezejét, amelyen 40 esztendeig hűséggel sáfárkodott; 
ezt a szivet sajnáljuk, bár meg vagyunk győződve, hogy ha nem is a 
főnöki székből, mégis élvezni fogjuk utolsó dobbanásáig.

Völker József 1876. április 7-én született Nagykomlóson. Iskolai ta 
nulm ányainak elvégzése után lépett a pedagógiai pályára, amelyet azu
tán negyven esztendeig hűséggel szolgált. A siketnémákhoz kerü lt rögtön 
s a term észet ezen mostohái ügyét szolgálta minden erejéből és szívéből. 
Rövid tem esvári és kecskeméti működése során m áris felkeltette felette
sei figyelmét s alig 9 évi tanárkodás u tán  1906. augusztus 1-én került a 
siketnémák soproni intézetének élére, ahonnan most a jól megérdem elt 
nyugalomba vonult.

És a siketném a-oktatás egy gyöngyszemmel szegényebb lett, m ert 
értéke volt ügyünknek. Művésze volt hivatásának. M unkásságában elmé
lyedt s valószínűleg Ilerczeg Ferenc mondása lebeghetett szemei előtt: 
„A legnagyobb élvezet, amely halandó em bernek adatott: az alkotás 
művészete.“ Alkotott az intézetben, amelynek élére rendeltetett, alko
tott írásaival és beszédeivel az ügy és köz javára.

A soproni intézethez kerülvén, fegfőbb gondja volt — m iután az idő
ben csak ideiglenesen óvodában és kaszárnyában volt elhelyezve —, 
hogy állandó otthont biztosítson. Végre sok és küzdelmes m unka után 
sikerül egy monumentális intézetet építeni. Azonban sohasem szűnt meg 
állandósítani a helyzetet. Háború után m egnyitotta az intézet in terná- 
tusát, m ajd m egvásárolt az intézet m ellett lévő tanítóképzői gazdasági 
kertből egy 400 négyszögöles telket, míg nyugalom bavonulása előtt 2 évvel 
az általa m egtakarított intézeti pénzből kibővítette a intézetet, amely így 
kényelmesebbé tette növendékei eltartását.

írásai sokoldalúságról tanúskodnak. Kidolgozta a számtan és tö rté
nelem tan tervét a siketném ák iskoláiban. Szaklapunkban a következő 
nagyobb szabású írásai jelentek meg: Egy-egy osztály növendéklétszáma 
(vélemény) 1906. A gyógypedagógiai egyesület kérdéseiről, (vélemény)
1907., Osztrák kartársaink közgyűléséről 1913. Beszámoló az osztrák si- 
ketném a-intézeti tanárok 1914. évi V. nagygyűléséről, 1915-16., Felügyelet 
és foglalkoztatás az internátusokban a tanítási időn kívül: Friedl József 
m unkájának fordítása, 1915., Élni akarunk! (vezércikk), 1920., A siketné
mák kiejtéstanításáról, 1922., Időszerű kérdések, 1923., Klis Lajos (tanul
mány), 1926., Módszerfejlődés és történettanítás a siketném ák iskolájában,
1927., A tan terv  revíziója és az azzal összefüggő kérdésekről, 1928., Szük
séges-e a gyógypedagógiai tanárképzés szakosítása, 1930., A siketném ák 
alapvető szám tantanításáról, 1930., A tanu lt siketném ák elhelyezésének, 
pályaválasztásának, megélhetésének és egyéni boldogulásának kérdése,
1932., Borbély Sándor történeti jelentősége a siketném a-oktatásban,
1933., Szép József képes olvasókönyvéhez hozzászólás, 1934., Elnöki meg
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nyitó, 1935., Megnyitó beszéd, 1936., Kun Ernő (megemlékezés), 1937., 
Jó volna -e: Em berbaráti intézetek Tanárainak Orsz. Egyesülete (hozzá
szólás), 1937. Emellett azonban számtalan cikke jelent meg névtelenül.

Előadásai, felszólalásai, beszámolói, emlékbeszédei, hazafias ünnepé
lyeken való szónoklatai, nemcsak szakértelméről, hazafiasságának magas 
fokáról is tanúskodnak. Megnyilatkozásai m indenkor gyújtó hatásúak.

Értekezett a szegedi közgyűlésen kétízben, Egerben, Budapesten, 
Kaposvárott, Szombathelyen. Propaganda előadást ta rto tt Halason, Kecs
keméten, Sopronban két ízben. Ünnepi beszédet mondott vitéz Simon 
Elemér dr. 10 éves főispánsága, Hőgyész Pál dr. főispán installációja al
kalmából. Emlékbeszédet mondott Balogh Kovács Sándor városi műszaki 
főtanácsosról, megemlékezést írt még Éliás Jakabról és Scháffer K ároly
ról. Tartott előadást a szabadegyetemen. Szónok volt Rákóczi 200 éves 
halála évfordulóján rendezett ünnepi előadáson és a soproni intézet 25 
éves évfordulóján.

Volt tehát író, reform átor, előadó, szónok és szellemes debatter. 
Volt diplomata, aki komoly érveléseivel s ha kellett egy-egy tréfás meg
jegyzésével egyenlítette ki az ellentéteket.

Társadalmi szereplése is folyton m agasra ívelő. Egyesületünkben 
először választmányi tag, aztán főpénztáros, alelnök, végül elnök. Egy 
évvel történt lemondása után örökös tiszteletbeli elnökké választották. 
Sopron társadalm ában fogalom a neve. A legtöbb nemzeti irányú  egye
sületben szerepet vállal: elnök, társelnök, ügyvezető-elnök, de legalább 
választmányi tag. A várospolitikában is jelentős szerephez ju t: a sop
roni Városi Egységes P árt ügyvezetője lett, ahol szeretett városa javára 
kam atoztatta sokoldalú képességeit. A szaklapunknál is gyümölcsöztette 
szellemének javát. Fentem lített m unkáin kívül volt a szakirodalmi szem
le rovatvezetője, m ajd amikor szerkesztőbizottság vette kezébe a lap 
irányítását, a siketügyi rész szerkesztője lett.

M unkája közben több alkalommal érte kitüntetés. A vallás és köz- 
oktatásügyi m iniszter három  ízben fejezte ki elismerését működése fe
lett. Az intézet felügyelő bizottsága több alkalommal nyilvánította kö
szönetét eredményes m unkájáért. K itüntetésnek számítható az a körül
mény is, hogy a hajdani szaktanács rendes tagjává nevezték ki. T ár
sadalmi téren szerzett kiváló eredményes és önzetlen m unkásságáért a 
T. E Sz. Jubileum i Érdemkereszttel tün tette  ki.

Intézeténél minden idejét növendékei jólétének javítása és kar
társainak ügyei kötötték le. E tekintetben fáradságot nem ism ert. Szív
vel párosult jósága, búzgósága és ügyszeretete nem ism ert határt. Szi
gorú főnök volt, de megértő a hibákkal szemben is, aki védelmébe vette 
a tévedőt s meg tudott bocsátani az eltévedtnek. Pásztor volt krisztusi 
értelemben, a jó pásztor. Segített a hozzáfolyamodóknak, segített ott és 
ahol tehette.

Felemelte a szegény siketném át földhözragadtságából, kiem elte abból 
a sorból, amelybe önhibáján kívül taszíttatott. S am ikor növendéke 
8—9 át belehatolt az istenség, a természeti erők rejtelm eibe s elvégezte 
iskolai tanulm ányait, nem hagyta magára, hanem  — ha hozzáfordult —• 
hónaalá nyúlva, átsegítette őt az élet kezdetének nehézségein.

De nemcsak növendékeinek igyekezett életlehetőséget biztosítani s 
ez által a siketném ák oktatásának létjogosultságát a felsőség és tá rsa
dalom előtt elismertetni. Tanárainak em berfeletti m unkáját is feltárta  
a  társadalom előtt. E célból minden kínálkozó alkalm at megragadott.
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K artársait igyekezett emelni; társaságokba, hazafias egyesületekbe vitte 
őket, bevonta a köz munkáiba, ami lehetővé tette, hogy a soproni siket- 
ném a-intézet tanár neve megbecsült legyen.

Szívét adta növendékeinek, kartársainak, a társadalom  s ezeken ke
resztül a Hazának és Egyházának.

És most eltávozott... „Csak egy dolog van a világon, am elyért ér
demes élni: ha nagyon szeretnek bennünket!“ Az ő m unkás-élete bebiz- 
zonyította ezt az igazságot: szivünkbe zártuk mindörökre! Neki érdemes 
volt dolgozni, élni, m ert m unkáján keresztül belelopta m agát szivünk
be. S mi hisszük, hogy az a férfiú, 40 esztendő eredményes és m aradandó 
m unkáját hagyta az oktatásra és a társadalom ra, nem  tűnhet el s velük 
lesz továbbra is. Ő nem fog tétl'enül m aradni a nyugállom ányban sem. 
hiszen a szellemet nem lehet kalitkába zárni, korlátok közé szorítani. 
Fogjuk még hallani tüzes szónoklatait, okos érvelését, sziporkázó meg
jegyzéseit, fogjuk még olvasni szellemes értekezéseit, fogjuk még él
vezni szívének jóságát! Eltávozott a felelős állásából, de nem veszítjük 
el őt, ez a meggyőződésem. És ez a vigaszunk ez órában...

Visszapillantás a Gyógypedagógiai In tézetek Országos 
Szaktanácsának lefo lyt működésére.
ír ta :  Herodek; K á ro ly.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr folyó évi január hó 16-án 
2176/1987. eln. sz. alatt kelt rendeletével arról értesítette a Szaktanács 
Elnökségét, hogy az 1 9 3 5 . évi VI. t. c. értelmében minden nevelési és 
oktatási ágazatra és iskolafajra vonatkozó tanácsadás a törvény intéz
kedései szerint az újjászervezett Országos Közoktatási Tanács hatáskörébe 
tartozik. Ennek következtében a miniszter úr Őnagyméltósága hivatkozott 
rendeletével a Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsának műkö
dését folyó évi január végével megszűntette.

Történeti visszapillantás.

A Szaktanács négy évtizedre terjedő működésének méltatása, a lefolyt 
események felfrissítése sok érdekes, egyben tanulságos eseményt és a jövőr 
fejlődését befolyásoló gyakorlati értékű eredményt idéz fel, amelyeket 
okulásul, iránytszabó célkitűzések kijelölésére és rokonérzelmek felkelté
sére célszerűen felhasználhatunk.

Az elmúlt évszázad 90-es évei körül egy fényes tehetségű, nagy 
munkabírású, energikus és nem kevésbbé ambiciózus szakférfiú jelenik 
meg —  szinte meteorszerűen —  Roboz József személyében humanitárius 
oktatásügyünk terén. Működésének színhelye, egyben karierjének kiinduló 
pontja a magyar Golgota-város, a felejthetetlenül kedves, intelligens és 
minden nemesért és szépért lelkesülő Áradunk volt. Itt létesített Roboz József
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egy kisigényű siketnéma-intézetet és itt bontogatta szárnyait és keltette életre a 
hazai gyógypedagógiai oktatásügy megújhodására váró eszméit és törekvéseit. 
Akik az akkori idők szerény keretben mozgó szaklapját, Scherer (Ákos) 
István által szerkesztett Kalauzt lapozgatják, gyakran találkoznak Roboz 
József nevével. Idol magvas tartalmú szakcikkeket ír, hol vitába bocsátkozik 
s különösképen igen keményen összeakasztotta szekere tengelyét az akkori 
idők egyik jelesével, Pivár Ignáccal, a Váci Királyi Országos Siketnéma- 
intézet hittanárával, majd későbbi igazgatójával, aki, mint ismeretes, 
az alaki (grammatikai) nyelvoktatásnak volt híve, sőt mi több, lelkes, 
pionirmunkása. Ő a maga sajátos retortáján átbocsátva követett mód
szerét, annak magyarlevegős színezetet adott és aki egyszer hallotta! 
velőkig ható meggyőződésből és a legtisztább értelem szálaiból átszőtt 
lelkes, felfokozott ambícióval és határozott, megingathatatlan célkitűzéssel 
végzett, nemkülönben gazdag tapasztalatokkal és tudományos módszerrel 
aláfestett, élményekkel megtűzdelt beszédtanítási munkáját, vagy inkább 
művészetét, varázsa alól nehezen tudta magát kivonni. Az ő grammatikai 
tanítása, illetőleg az e tárgyban nyilvánult felfogása lényegesen külön
bözött Schivartzer Antal és követőinek grammatikai eljárásától. Nála az 
élmény volt a kiindulópont és ha azt tapasztalta, hogy a szóbeli kifejezést 
kívánó gondolatot siketnéma növendéke alaki szempontból nem tudta 
hibátlanul közölni, illetőleg észrevette, hogy az alakok alkalmazásában 
ingadozik, mielőtt a tárgyalásban tovább ment volna, alaposan végig- 
deklináltatta. Nem tartozik ugyan szorosan a tárgya, s azért szíves elnézést 
is kérünk, de mégis tollhe;gyre kívánkozik annak megemlítése, hogy 
Pivár az oktatást a nevelés eszközének tekintette és egész gondolatvilágának, 
cselekvésekben megnyilvánuló elhatározásának középpontjává a nevelést 
tette.

Evégből a tanulók között a hálóteremben hál, az ebédlőben velük 
reggelizik, ebédel és vacsorázik; jelen van a helyiségek tisztogatásánál 
amelyet a serdültebb növendékekkel végeztetett; ott tartózkodik az önkiszol
gálási műveleteknél, milyenek: a mosakodás, ágymegvetés, evőeszköz- 
tisztogatás, terítés, cipőtakarítás stb. Teszi mindezt azért, hogy a siket- 
néma tanuló, amit mível és cselekszik, annak élő beszédformában ki
fejezést adjon. A kalazantinusi szellem főképen az étkezésnél nyilvánult 
meg. A növendékek között foglalt helyet, azok őt, mint a kotlóstyúkot 
Csirkéi, körülvették és szinte lesték minden mozzanatát. Mert Pivár Ignác 
az étkezést is nevelési célok elérésére használta fel. Amidőn rendre, 
kerültek az egyes fogások, mindig megkívánta, hogy egy és más társalgás- 
szerű dolgot mondjanak róla. Egy vezérgondolatot emelt ki a beszél
getésből és azt étkezés közben a társalgás központjává tette. Aki aztán 
leghelyesebben és formailag legtökéletesebben tudta magát kifejezni, soha
sem maradt el, hogy az ő számára feltalált s az ő költségére megrendelt 
jobb falatból ne juttasson valamit. Valóban olyan helyzet teremtődött, 
mint a jó családban a gyermekek és a szülők között szokott kialakulni. 
Természetesen itt is, ha valamiben ingadozást tapasztalt, akkor a tökélet
lenül kifejezett gondolatot újból és újból végig mondatta egy vagy több 
növendékkel. Aki a siketnéma-oktatásban ambíciójának kiteljesülését találta, 
sok gyönyörűséget lelhetett Pivár Ignácnak ebben a kétségtelenül legjobb 
nyomokon haladó tevékenységében.



154 H e r ö d e k  K á r o l \ :

Röboz József ósdinak, maradinak aposztrofálván Pivár Ignác nagy
értékű munkásságának vonalvezetését, újabb vívmányok módszereinek figye
lembe vételével intézte ellene a siketnéma-oktatás műhelyéből merített, 
kiforrott elvek alapján támadásait, megvádolván, hogy nem ismeri fel a 
Hill-félts leíró szemléltető-oktaldsban lefektetett, igen erőteljes fejlődésre 
alkalmas beszédpedagógiai elveket s csak közvetett úton, ú. n. grammatikai 
módszerrel fárasztja és gyjoüf a siketnéma tanulókat. Természetesen 
Pivár Ignác, nem fogadta el Koboz József thesisét, a maga igazának 
tudatában éles filippikában adja meg a választ s viszonvádképen meg
vádolja, hogy a magyar nyelv szellemébe n on  képes behatolni, annak 
szépségeit és a beszéd tanításnál szembeszökő, alig felértékelhető előnyeit 
védencei javára nem képes fordítani. A leíró, szemléltető-oktatást a siket
néma tanuló beszédtanításában nem tartja az egyedül elfogadható beszéd- 
tanítási rendszernek, mert nem ad elegendő tápot és anyagot a társalgási 
alapon megnyilvánuló beszédtanítási oktatásnak, száraz lélekölő munka, 
amelyért lelkesedni alig is érdemes. Egyébként a « V á la s z »  és « C áfo lat» -- 
címen szarvasokoskodással megírt, meggyőző érvekkel támogatott, de sajnos 
személyes, természetű elvekkel sűrűn aláfestett, sőt fulmináns modorban 
tartott munkáiban megtalálhatjuk Pivar Ignác beszédtanítási módszerének 
alap-pilléreit.

Az élesre fent damaszkuszi pengével megvívott küzdelemben Koboz 
József és a körűié csoportosuló leíró szemlélteIck-oktaMsi elvét vallók, mint 
az akkori idők uralkodó planétájának hívei, maradtak a helyzet urai, nem 
azért, mintha Pivár Ignác a maga sajátos, mondjuk magyaros szemüvegén 
nézett és a külföldön divatozó módszerektől lényegesen eltérő, társalgással fű
szerezett grammatikai oktatást érvekkel megvédeni nem.tudta volna —  sőt eb
ből bőven telt,—  hanem mert tiszteletreméltó személye a szenvedélyektől fel
korbácsolt viharok középpontjába került, amelyek, mint fentebb láthattuk, 
az ellentábornak dagasztották vitorláit és beszédtanítási módszerüket a 
biztos révbe juttatták.

Mindezeket azért tartottuk szükségesnek elmondani, hogy az olvasó 
lássa, már abban az időben is, milyen küzdelem fejlődött ki egy-egy 
elvijelentőségű kérdés eldöntésében, másrészt Roboz József harcos egyé
niségét, amely későbbi magasívelésű pályafutásában is pirosfonálképen 
végighúzódik, teljés felvértezellségében megismerjük. A z"a  Roboz József, 
aki ac ¡elvi harcokban kérlelhetetlennek bizonyult, 1895. júniusában! 
a Vakok Orsz. Intézetében megtartott nyilvános évzáró vizsgálaton, látszólag 
jelentéktelen ügyben megbotlott, ami igen könnyen a pályafutásának kezdetén 
álló férfiú karierjét derékba törhette volna, ha a vizsgán történetesen 
jelenlevő Pivár Ignác igazgató, feledve minden személyi érzékenykedést, 
nem nyújtja ki feléje a mentőövet. Pivár IgnáCnak ez a cselekedete a 
legszebb emberi tulajdonságok közé tartozik s ama felejthetetlen gesztusok 
egyike, amelyek kiváló emberi értékekről tesznek tanúbizonyságot.

Roboz József szakismereteinek gyarapítása és tökéletesítése céljából 
bejárta a nyugat-európai művelt államok gyógypedagógiai intézményeit; 
megfordult Waltér, Valter és a többi, akkori idők korifeusainál a siket- 
néma-oktatásügy tanulmányozása céljából. De behatóan tanulmányozta az 
akkoriban hírnevének csúcspontján álló vakok steglitzi intézetének műkő-
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dését is, kiterjesztette figyelmét a szellemileg fogyatékos gyermekek okta
tási és foglalkoztatási ügyeire is, evégből megfordult Daldorfban; Berlinben 
pedig a Gutzmann-féle beszédhibák gyógyítására irányuló módszert és 
eljárást tanulmányozta.

Amikor így, igen alapos és szakszerű gyakorlati és elméleti ismeretek 
birtokában felkészült: a) a siketnémák, b) a vakok, c) a szellemi fogya
tékos gyermekek, d) a beszédhibában szenvedő tanulók oktatásügyének1 
modernizálására, illetve reform-munkájára, terveit, célkitűzéseit megis
mertette a vallás- és közoktatásügyi minisztérium illetékes ügyosztályával 
és egy emlékiratban fejtette ki a reorganizálásra vonatkozó nézeteit.

Roboz József birtokában volt mindazon döntő értékű külső és belső 
értékes tulajdonságoknak, amelyekkel egy bátor gesztusokkal fellépő és 
dolgozó reorganizátornak rendelkeznie kell. Egyénisége határozott, fellé
pése biztos, tudása széles skálájú, előadó képessége rokonszenves, érvei 
meggyőzőek és mindig hatásosan tudta megfesteni a jövőnek fejlődést 
biztosító arculatát. Elgondolásainak és terveinek a kultuszminisztérium egyik 
nagytehetségű, alkotások iránt fogékony tagját, Szmrecsányi Miklós osz
tálytanácsost, mint az ügyosztály vezetőjét nyerte meg, aki kétségtelenül 
szimpatikus és mélyen a dolgok lényegébe markoló eszméinek és cél
kitűzéseinek feltétlen és meggyőződéses hívévé szegődött. Benne látta 
azt az elhivatott szakférfiút, akinek közreműködésével egészséges fej
lődésnek és organikus megalapozásnak indíthatja, akkor még gyermek
cipőkben járó humanitárius oktatásügyet. Éppen azért teljesen szabad 
rendelkezéssel és hatáskörrel ruházta fel, lehetővé tette számára, hogy 
beletekintsen az akkoriban még szerves és egységes kötelékben nem álló gyógy
pedagógiai intézetek műhelymunkájába és elvárta, hogy a reformokra 
vonatkozó előterjesztéseket, megfelelő gyakorlati kivitel végett, haladék
talanul tegye meg. Ebben az átfogó természetű gyógypedagógiai szem
léltetőkörben alakult ki feladatának megfelelő munkakör, amelyet egészen 
pregnánsan fejez k i : Emberbaráti Intézetek Országos Szakfelügyelősége 
címjelzés. Ebben a feladatkörben teljesedik ki több évi alkotó munkássága 
nyomán terveinek és elgondolásainak maradandó értékkel biró gazdag 
gyümölcse. Ő veti bele a közvéleménybe a gyógypedagógia kifejezést, 
ő vallja programnak épen, hogy az érzékszervi és szellemi fogyatékos 
gyermekek oktatására szolgáló humanitárius ügynek egy közös eredőben 
kell találkoznia, amellyel szakbéli munkánk, magasztos hivatásunk nemcsak 
tudományos alapfestést, értéknövekedést kap, hanem egyben a gyógy
pedagógiai tanári rend erkölcsi tekintélyét és súlyát is hivatva van növelni.

Roboz József ebben a magas feszültségű atmoszférában több éven 
át gyakorolta az egyeduralmat humanitárius oktatásügyünk terén. Az 
egyeduralom itt nem díszítő jelző, nem is felfokozott megjelölés, teljesen 
megfelel annak az állapotnak, amelyben mozgott, élt és tevékenykedett. 
Gazdag tudása, értékes szakvéleménye és a legnemesebb érzelmektől sugallt 
agitatív munkássága előtt mindenki meghajtotta az elismerés zászlaját: 
az ügy munkásai részéről tiszteletben, felettes hatósága részéről pedig 
megbecsülésben volt része. Hiszen, az organizáció gyakorlati keresztülvitele, 
után, gondját képezte a személyzet erkölcsi színvonalának emelése, anyagi 
ügyeinek gondozása és megérdemelt fizetési osztályba való behelyezése.
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Át volt hatva attól a tudattól is, hogy az oktatásügyet irodalmi tevékeny
séggel kell szolgálnunk a gyakorlati működés megfelelő alátámasztása 
céljából. E célból 1898-ban megindítja a «Magyar Gyógypedagógia» c. 
szaklapot, amely körül csakhamar minden szempontot kielégítő illusztris 
írógárda alakul ki a szintetikus természetű oktatásügy minden egyes 
ágazatából.

Sajnos, ezt a megkülönböztetett pozíciót és személye körül kialakult 
gloriolát lassankint elhomályosította a sokszor diktatórikus jellegű intéz
kedése, bántó személyi distinkciója, munkatársainak, sőt ezentúl elöl
járóinak is sokszor döbbenetes aláértékelése. Hiányzott belőle a komoly 
diplomatát jellemző finom tapintat és az emberekkel való bánásmód 
művészete abban a magasságban, ahová szorgalma és képességei folytán 
feljutott. Ilyenformán a személyi sérelmek szinte napirenden voltak: 
nyugtalanság és elégedetlenség ütötte fel vészes fejét az egész vonalon. 
Az a béke és nyugalom, amelyet működésének első éveiben létesített és 
áldását az oktatásügy élvezte, lassan felperzselődött az izgalom és ideges
ség tűzvonalában.

Közben mindtöbben megismerték az általa járhatóvá tett utakat, 
eszméinek újszerűsége a szüntelen közelharcban elkopott, színét veszítette 
s lassankint tekintélye aláhanyatlott, veszített fényéből, erejéből. Kartársai 
autokratát, rajtuk és felettük dirigáló tyrannikus hajlamú parancsnokot 
láttak személyében és sóvárogtak, mint a száraz nyári időben a szomjas 
föld a harmat és esőcsepp után, a hatalom megosztása, szélesebb rétegekre 
való kiterjesztése, egy megálmodott demokratikusabb intézmény létesítése 
iránt. Sohasem hangzott el olyan gyakran és meggyőzően az efféle 
megállapítás, mint ebben válságosra fordult időben: ne egy ember vállaljon 
sok minden fontos és felelősségteljes kérdésben terhet, osztassák meg 
e8y-e8y súllyal bíró hatáskör többek között, létesíttessék intézkedések/ 
megtételére olyan hivatalos grémium, amelyben a demokratikus elv jut 
kifejezésre. Adassák megfelelő hatáskör az egy frontba boruló siketnémák, 
vakok és szellemi fogyatékosok oktatása terén működő vezérférfiaknak. 
Legyen egy olyan organikus szerv, ahol a szakemberek nézeteiket, cél
kitűzéseiket, altruisztikus alapon nyugvó tevékenységüket egy közös tanács
ban, szabadon, terrormentesen, de mindenkor az ügy érdekében akadály
talanul, őszintén és objektíve fejthessék ki. Ilyen vajúdások, elgondolások, 
és terveztetések közepett született, meg az akkori idők kívánalmának megfe
lelően a Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsa a tanügyi főhatóság 
élénk érdeklődése és rokonszenvének kétségtelen látható jelei mellett. 
A szaktanács, melynek egyébként szellemi atyja, a szabályzatnak készítője 
és a gondolatnak életre hívója, a siketnéma oktatásügy terén kitűnően 
fémjelzett Borbély Sándor igazgató volt, vállalta azt a feladatot, amely 
gátlás nélkül megfelelt a közszellem érdekeinek s amely ez ideig egy 
kézben összpontosult.

A szaktanács működése.
Borbély Sándor a hála érzelmétől indíttatva javasolta a tanügyi 

főhatóságnak, hogy a szkatanács előadói tisztsége Roboz Józsefre ruház- 
tassék, akinek gazdag szaktudása és eddig szerzett érdemei semmiképen 
sem voltak az oktatásügy károsodása nélkül figyelmen kívül hagyhatók.
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Ö azonban a megtisztelő bizalmat —  sértett félnek érezvén magát —  
elhárította magától. Most már kívüle alig jöhetett más egyén szóba, 
mint az a férfiú, akinek erkölcsi gesciója legkomolyabban esett a mérleg 
serpenyőjébe és akinek tervei és elgondolásai szerint létesült a Szaktanács: 
Borbély Sándor.

A választás mindenképen szerencsés volt, mert Borbély Sándor igen 
tehetséges, ambiciózus munkása volt a sikelnénm-oktatásügynek, aki, mint 
ragyi0gótollú író, nemkülönben jeles gyakorlati fonetikus és szervező, 
egyaránt teljes elismerést vívott ki magának úgy a felsőbb körökben, mint 
a gyógypedagógiai tanári rendben.

A Szaktanácsnak magva, jegeoesedési pontja a siketnéma-oktatás 
volt, mint legrégibb, leggazdagabb múlttal rendelkező oktatási ágazat, 
¡másrészt ezen a területen tevékenykedtek a szakférfiak legnagyobb szám
ban. Ez ellen nem volt senkinek sem kifogása, mindenki természetesnek 
és jogszerűnek tartotta. Hiszejn ez az ágazat adta a vakok, továbbá a 
szellemileg fogyatékos oktatásügyének vezető férfiait is, akik már ennél 
az oknál fogva is kellő megértéssel viseltettek az alma máter, a váci 
siketnéma-intézet kisugárzó törekvései iránt.

A megalkotott és felsőbb helyről jóváhagyást nyert szabályzat értel
mében a Szaktanács elnöke a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
gyógypedagógiai ügyosztályának mindenkori vezetője. Abban az időben, 
szerencséjére a humanitárius ügynek, rendkívül embiciózus, melegszívű, 
az oktatásügy gyakorlati munkásait fenntartás nélkül megbecsülő egyé
niség ült a2 ügyosztályvezetői székben: dr. Náray-Szabó Sándor szemé
lyében, aki titkári minőségből rendkívüli érdemeire való tekintettel nagy 
minisztereinek, gróf Zichy Jánosnak és Apponyi Albert grófnak altér ego
jává, megbízható tanácsosává, illetve államtitkárává emelkedett. Dr. Náray- 
Szabó Sándor a szaktanácsi elnökséget nem tartotta officium nobilének, 
hanem épp úgy kivette a maga részét a munkában, mint a Szaktanács bár
mely tagja. Hiszen ő tudvalévőén a kötelességteljesítés hérosza volt. Min
den pozícióban osztatlan lélekkel, széles skálájú tudással, igaz tiszteletet 
parancsoló megbecsüléssel szolgálta azokat a nagyvonalú, gyakran a nem
zet közoktatásügyének egész jövőjére kiható, nagy és magasztos célokat, 
amelyeket miniszterei, mint gránit szilárdságú pillérre, teljes nyugalommal 
rábízták. Örvendetes és soha el nem múló hálánk és tiszteletünk kiséri 
még haló poraiban is, hogy minden munkája közöpette legjobban szerette 
és végtelen sokra értékelte a Szaktanács munkásságát. Nem egy ízben 
hangsúlyozta, hogy a szaktanács gyűlésein való részvétele valóságos szellemi 
felüdülést és fizikai felfrissülést jelent számára. Tetszett és egyéniségével 
összhangzatban állott az a nagyszerű humanitárius munkásság, amely a 
Szaktanács programmjában foglaltatott és működéséből az oktatásügy 
minden ágazatára kisugárzott. Ezen nem is csodálkozhatunk, mert Borbély 
Sándor előadó, az egészséges evolúció vágyától átitatva, mindenkor olyan 
szakszerűen kidolgozott pompás magyaros stílusban megírt, és az alkotás, 
fejlődés és a tökéletesbülés irányvonalában tartott előadmányokat készített 
és terjesztett elő, amelyeknek fascináló és tettekre sarkaló hatása alól' 
senkisem vonhatta ki magát.

Egyébként a Szaktanács az elnökkel együtt, a rendes körülmények
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között, 7 tagból állott. Képviselve volt benne minden oktatási ágazatnak 
egy-egy vezérszakférfia, főképen a budapesti és váci gyógypedagógiai 
intézetek igazgatói.

A rendes tagokon kívül voltak a Szaktanácsnak kül- és meghívott 
tagjai is, akik szakmájukban érdemet szerzett kiválóságok soraiból kerültek- 
ki. A szőnyegre került tárgyaknak aktualitásától és minemüségétől függött, 
hogy a rendes tagokon kívül kívánatos és indokolt-e az egyes kül- vagy 
meghívott tagok jelenléte.

Természetesen a Szaktanácsnak ilyen körülmények között felfelé és 
lefelé egyaránt meg volt az erkölcsi súlya és olyan tekintélyt képviselt, 
amely előtt kívülálló komoly tényezők is meghajtották az elismerés, 
zászlóját.

A tagok tanácskozási és szavazati joggal rendelkeztek. Mindenki 
elmondhatta a maga nézetét, kifejthette a szőnyegen forgó tárgyra vonat
kozó álláspontját, sőt minél több és értékesebb érvet sorakoztatott fel 
a maga álláspontja helyességének igazolására, annál nagyobb figyelemre 
és meghallgatásra talált előadása a tagok soraiban. Semmi takargatásra 
vagy szubjektív szépíígetésekre, indokolatlan köntörfalazásokra nem volt 
szükség. Szabad férfiak autonóm testületében mindig helye volt, van és 
lesz az őszinte szónak, a tárgyilagos hangnak és a színvonalas vitának 
még abban az esetben is, ha a tárgyi fejtegetés valakinek az érzékenységét 
sérti is. Minden egyes tag tudásának legjavával, lelkének egész erejével 
és a nemes ügyért lángoló hévvel vett részt a tanácskozásokon. A «Gyógy
pedagógia» a Szaktanács tanácskozmányain, a szőnyegen forgó különféle 
kérdésekben nyilvánuló vitákban, valósággal testet öltött. A legjobb iskola 
volt ez arra nézve, hogy a szintetikus természetű «gyógypedagógia»' 
fogalmát gyakorlati szemüvegen át vizsgáljuk és megtaláljuk mindazon 
összekötő szálakat, amelyek az elválaszthatatlanságot, mint eleven való
ságot, az együvétartozandóságot, az ütköző pontok elsimítását vagy vég
leges kikapcsolását szolgálták. Mint a chemiában a különböző fémeknek' 
egyhef orradásából acélos keménységű újszerű fém keletkezik, azonképen 
itt is a helyes összeforradás alakította ki a Szaktanácsban ülők egészséges 
gyakorlati felfogását a «gyógypedagógia» fogalma körül.

A Szaktanács tagjai teljes betekintést nyertek az egyes ágazatok, 
különböző perifériákon működő nevelő- és tanintézeteinek belvilágába ; 
megismerhették az oktatásban alkalmazott módszeres eljárásokat és az 
azok nyomán felbukkanó tanítási eredményeket. Minden egyes tanár 
egyénisége, nevelő-oktatói munkája, a növendékekkel való bánásmódja, 
illetőleg szakmamunkájának eredménye nyitott könyvként állott a tagok 
előtt. így aztán érthetővé lesz, hogy bár a Szaktanács tagjai a gyógy
pedagógiai intézménynek csak egy-egy kijelölt ágazatán működhettek, mégis 
tiszta képet nyertek mindenik ágazaton kifejtett humanitárius nevelő-oktatói, 
szervezői tevékenységről. Kezdeményezések, módosítások, helyes kerék-* 
vágásba való zökkenések kerültek szőnyegre és bonckés alá. Bizony gyakran 
megesett, hogy a taneredmények felülvizsgálásán kívül olyan szaktanácsi 
tag szállott ki az egyes intézetekhez a helyszíni állapotok megvizsgálására, 
vagy a felmerült kérdések tanulmányozására, aki nem működött tényle
gesen azon a pályán, amelyen az eset felmerült. A következmények azt
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mutatták, hogy az illető szaktanácsi tag mindig objektív tudott lenni és; 
tevékenységében csak az ügy előnyeit nézte elsősorban. Lehetséges, hogy ez a 
kívülállók soraiban viszás helyzetnek tűnt fel és ha véleményüket nem 
tartották véka alatt, meggyőződésünk, hogy Ítélkezésüket objektív alap 
hiányában, vagy annak nemismerésé!:en, inkább érzelmi hatások következtében 
tehették meg. Mindannyiunk előtt közismert tény, hogy a Szaktanács bár
mely tagja semmivel sem állott gyógypedagógiai oktatásügyi színvonal 
tekintetében alább, mint pl. az a jogi alapképzettséggel bíró, egyébként 
nagyon tiszteletreméltó férfiú, aki kedvező körülmények folytán a gyógy
pedagógiai oktatásügyben magasabb fokon végleges érvényű döntést hozott. 
De ilyen mentalitás mellett igen nehéz volna elképzelni a Szaktanács ¡soraiból 
kikerülő szakfelügyelők harmonikus munkásságát is. Nem, ez a felfogás 
csak szubjektív alapon születhetett meg és indokolható. Ezt hangoztatni 
sohasem lett volna szabad, a Szaktanácsot, ezt a demokratikus intézményt 
mindenkinek szere leiébe kellett volna fogadnia, mert az, ami drága, 
értékes, klenódiumunk volt, tagjai pedig munkában edzett ügyszeretet 
tűkről közismert, válogatott férfiak voltak, akik sohasem feledkeztek 
meg, honnan kerültek az élre, ellenben mindig tudták, mivel tartoznak 
kartársaiknak és az ügynek. Azt hiszem, szerénytelenség nélkül alkalmaz
hatjuk reájuk Charles Rollin megállapítását: «az igazi nagyság a személyes 
tulajdonságok gyökerében és az érzelmek nemességében rejlik».

A Szaktanácsnak kétségtelenül munkás és nagytudású tagja volt a 
siketnémák Budapesti Állami Intézetének néhai kiváló igazgatója, Kíis 
Lajos. Az ő nevét és működését a pompásan stylizált és lelkiismeretesen 
megszerkesztett jegyzőkönyvek tükrzötetik és nagyon aktív szereplése, 
szőrös összefüggésben van a Szaktanácsnak históriai tevékenységével, miértig 
azt hisszük, senki sem fogja nekünk a részrehajlás vagy felületes elszólás 
kifejezését tulajdonítani, ha idézzük márványba kívánkozó szavait: «A Szak
tanács a gyógypedagógiai oktatásügy legszebb és legdemokratikusabb intéz
ménye, amelyre mindig büszkén tekinthetünk«* Vagy más formában: «A 
Szaktanács, ha nem volna, meg kellene csinálni!»

A Szalztanács működésének eredményei.,
A gyászos emlékezetű kommunizmus sok minden értékes intézmé

nyünket elsöpört, eredeti formájából kivetkőztetett; nyomán a gazdag 
termést Ígérő föld csupasszá vált, a sok szép munkát teljesítő intézmények 
egyidőre hatályukat veszítették, megdermedt minden és az emberek bizony-, 
tálamul néztek a jövő elé. Ezekben a sötét napokban a Szaktanács) 
működése is felfüggesztetek;. Tartsunk tehát egy rövid szünetet mi is 
további okfejtéseinkben és kíséreljük meg néhány rövidre szabott mondat
ban a Szaktanács eddigi működését összefoglalni.

A Szaktanács egyik legfontosabb feladatának tartotta integer Magyar- 
ország területén élő fogyatékos érzékű és képességű gyermekek nagy 
tömegeinek beiskoláztatási kérdését megoldani. Minthogy ez a kérdés 
elsősorban az anyagiakba ütközött, a nehézségeket preventív intézkedésekkel 
kellett áthidalni. Az eszme gyakorlati hivatala egész országra kiterjedő agitatív 
munkásságra sarkalta a szakférfiakat, hogy megismertessék a művelt magyar 
közönséggel védenceink oktatásügyét, az alkalmazott módszeres eljárást 
és az általuk elérhető eredményeket. Ahol alkalmas működési területet 
találtak, felütötték sátorfájukat és megkezdték a fundamentális munkát az
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intézmény létesítésére. Az erkölcsi támogatást a Szaktanács a legfelsőbb 
helyen mindig eszközölte, az anyagiakban azonban sokat nem tehetett, 
annyit mégis biztosított, hogy az ügy gyökeret verhetett, —  mert a 
kultusztárcának, már abban az időben is, kevés fedezett állott rendelke
zésére az intézetek anyagi támogatására. A designált igazgatónak éjjelt 
nappallá kellett tennie, városról városra ellátogatni és a közönség adako
zását elősegíteni. Nehéz idők voltak ezek, de a kartársak szeretettel tették 
és jólesőleg mondhatjuk, a legszebb eredményekkel szolgálták az ügyet. 
Rendre keletkeztek siketnémák, vakok és szellemi fogyatékosok intézetei. 
Ezek szervezetei, szabályzatai és egyéb dologi ügyeik mindig a Szaktanács 
plénuma elé kerültek. Innen nyertek biztatást, itt találták meg azt az 
erőforrást, amely kifáradt energiájuk felfrissítésére szolgált.

Amikor az intézetek szebbnél szebb palotái elkészültek és a védencek 
nagy kontingense humanisztikus érzelmektől megszentelt falaiban otthonra 
találhatott, komoly munkálatok tétettek folyamatba az egész országra 
kiterjedő tankötelezettség kimondására. Hogy ez akkoriban nem követ
kezett be, nem a Szaktanács jóindulatán múlott.

Az oktatásügynek nyugodt irányú fejlődése és kereteinek meg
felelő kiépítése kategorikus imperativusként feladatunkká tette az oktatás 
munkájának intézményes biztosítását. E célból a Szaktanács kiadta a 
jelszót, hogy minden egyes oktatási ág készítse el a lanlerv-tervezetet 
és nyújtsa be felülbírálás végett a Szaktanácshoz. A Szaktanács a maga 
retortáin átbocsátva, a tervezetet jóváhagyás végett a felettes hatóság elé 
terjesztette. Rendre megalkottattak a siketnémák, vakok és szellemi fogya
tékosok intézményei számára a tantervek. Nem szükséges bővebben részle
tezni, hogy mit jelent a tanterv egy intézeti életben s hogy milyen 
hathatós eszköz oktatási eredmények előmozdítása és biztosítása szem
pontjából az igazgató és tanár kezében egyaránt.

A Szaktanács működésének már első szakában szeretettel gondolt a 
gyógypedagógiai tanári rend személyi ügyeinek felkarolására is. Evégből 
a legkomolyabban foglalkozott a szolgálati pragmatika elkészítésének gon
dolatával, erre vonatkozólag tervezetet is dolgozott ki és dr. Cseike 
Győző a vallás- és közoktatásügyi minisztérium számvevőségének igaz
gatója jelenlétében, meghívott tagok bevonulásával általánosságban és 
részleteiben le is tárgyalta. Hogy a szolgálati pragmatika mindez ideig 
nincs életbe léptetve, az tőlünk nem függő körülményekben találja magya
rázatát. A Szaktanácsban és ügyosztályunk akkori kiváló vezetőjében 
minden készség meg volt ennek a fontos kérdésnek gyakorlati keresztül
vitelére.

A Szaktanács maradandó érdemeket szerzett a státus-rendezés körül is. 
Nagyon kedvező helyzetben voltunk ,mert dr. Náray-Szabó Sándor egész 
szívvel állott mellénk, tudta mérlegelni és megbecsülni fáradtságos mun
kánkat, és azt a Szaktanács javaslata alapján mindig honorálni is törekedett. 
Ö volt az, aki a világháború előtti években megnyitotta számunkra a
VI. fizetési osztályt és abba elsőnek kedvelt hívét, mindnyájunk által tisztelt 
néhai Rerkes János szaktanácsi előadót nevezte ki.

A gyógypedagógiai tanári rend erkölcsi színvonalának emelése, a 
szakismeretekben való elmélyülés érdekében szükségesnek tartotta az át-
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képesítést, amely abban állott, hogy az eddig speciális szakokon működő 
szakemberek részéire kötelezővé tette a hármas képesítés megszerzését. 
Magasabb fizetési osztályba csak azok léphettek, akik a Gyógypedagógiai 
Tanárképzőn a kiegészítő vizsgálatokon átestek.

Minden vágyát és törekvését képezte a Szaktanácsnak, hogy az egyes 
iskola-típusok megfelelő tankönyvekkel legyenek ellátva. E végből a szak
lapokban és hivatalos iratokban az egyes tanártestületekhez fordul és 
felhívja a tagokat tankönyírásra. Több ilyen munka készült, amely a szak
tanács bírálati fórumain átesve, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
részéről jóváhagyást nyert és alkalmazásija vétetett. A szerző megérdemelt 
honoráriumban részesült.

A Szaktanács tagjai az évenként két Ízben még pedig az első félév vé
gén és a tanév végén rendre látogatták miniszteri biztosi minőségben az 
egyes intézeteket. Látogatásaik eredményéről hivatalos jelentésben szá
moltak be, amelyek megvitatás és tudomás vétel végett a Szaktanács plé
numa elé terjesztettek. Az eredményről a szükséghez képest a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium, illetőleg a szaktanácsi előadó hivatalosan tájékoz
tatta az egyes intézeteket.

Még igen sok olyan fontos kérdéssel foglalkozott, amelyek ugyan 
nyilvánosságra kívánkoznak, azonban mértéket tartunk a közlés terjedel
mében.

A Szaktanács és a Szakfelügyelőség.
Mint említettük, a kommunizmus idejében a Szaktanács működése 

szünetelt. Amikor a vérzivataros napok elmúltak és a régi keretek helyre
állíttattak, a vallás-és közoktatásügyi minisztérium szükségesnek tartotta, 
hogy a hármas ágazató gyógypedagógiai oktatásügyterületéről egy-egy szakem
ber referensként az ügyosztályba berendeltessék. A siketnémák oktatása terü
letéről S i m o n  J ó z s e f ,  a vakoktól dr. T ó t h  Z o l t á n  és a szellemi 
fogyatékosok oktatásügyéről S z a b ó  K á r o l y  tanárok rendeltetett be. Elis
meréssel kell szólanunk mindhárom kartársunkról, inért oktatásügyünket 
sok szeretettel munkálták és képviselték a legmagassabb helyen.

Amikor a viszonyok konsolidálódni kezdtek, a tanügyi főhatóság 
szakfelügyelői rendszer bevezetését látta szükségesnek. Kezdetben olyképen 
alakult a helyzet, hogy minden egyes ágazatnak külön szakfelügyelője 
lesz, akik a maguk soraiból egy adminisztratív ügyeket intéző, vagy helye
sebben vezető szakfelügyelőt fognak kijelölni. Minthogy azonban ennek, itt 
nem vitatható akadályai voltak, a vallás-és közoktatásügyi minisztérium 
olyképen rendelkezett, hogy az ügyeket egy szakfelügyelőre bízta és 
azt B e r k e s  J á n o s  személyében ki is nevezte.

Okfejtésünkben itt egy kissé ki kell térnünk és néhány szóval meg 
kell emlékeznünk Berkes Jánosról.

Amiidőn a vallás-és közoktatásügyi minisztérium Borbély Sándor 
szaktanácsi előadóságát megszüntette, illetőleg ezen tisztség alól fel
mentette, annak ellátásával Berkes János, az áll. Gyógypedagógiai ne
nevelő intézet igazgatója, szaktanácsi tag, bízatott meg. Mindenki kér
dőjelképen tekintett az új emberre s feltette a kérdést, vájjon a szak
tanács munkájában nem áll-e be zökkenés, vagy talán lecsuszamlás ? 
A várakozás álláspontját Borbély Sándor nagyszerű szereplése után min
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denki indokoltnak találta. Azonban nem kellett sokáig várnunk. Berkes 
János teljesen megfelelt azoknak a követelményeknek és reménybeli kívánal
maknak, amelyeket a Szaktanács az előadó személye iránt támasztott. Kitűnő 
stilisztának, ernyedetlen szorgalmú munkásnak, az ügy minden ágazata iráni» 
lelkesülő férfiúnak és megértő kartársnak mutatta magát. Ha fontos kérdések
ben véleményt kellett nyilvánítania, mindig alaposan, körültekintően készült 
a feladatra. Előadmányaiban az előrelátás, a gondosság, a szaktudás és a 
határozottság nyilvánult meg. Arnfit írt, azt szabatosan, világosan és 
márkásán tudta előadni. Alig fordult elő szaktanácsi előadói működésének, 
szinte két évtizedre terjedő munkássága alatt, hogy valamelyes javaslatát 
revokáínia kellett volna.

Berkes János fáradhatatlan munkásságával, mély emberies gondol
kodásával mindenkinek rokonszernét kiérdemelte és azzal meg is ajándé
kozták. Különösen tiszteletben és talán szabad mondanom, szeretetben 
volt része dr. Náray-Szabó Sándor államtitkártól. Szinte baráti érzelmekkel 
halmozta el, s amikor alkalma nyílott, szavakkal és tettekkel is bebizonyí
totta iránta megnyilvánuló rokonszenvét.

Berkes János működése a gyógypedagógiai oktatásügy fejlesztése, belső 
életének kiépítése szempontjából nem volt csekélyebb értékű, mint jeles 
elődjéé. Amellett a Szaktanács működésébe nyugodt menetet, az ügyek 
vitelében lendületet és a dolgok kifejlődésében erőt, gyorsaságot vitt bele.

Sajnos, Berkes János szolgálati működése a kommunizmus utáni 
időkben csakhamar megszűnt, mert betöltvén szolgálati idejét, elöljáróinak 
elismerő szavai és rokonszenvünknek látható jelei mellett a jól megérdemelt 
nyugalomba vonult.

A szakfelügyelői székben követte őt Klug Péter, a siketnémák szegedi 
intézete igazgatója. Minthogy a szakfelügyelői hatáskör az eddig szerzett 
tapasztalatok szerint, olyan sokoldalú munkásságot és lekötöttséget kívánt, 
amelyet egy szakember megfelelően ellátni nem volt képes, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium Simon József személyében helyettesről gondos
kodott, aki akkoriban minisztériumban, mint berendelt szakreferens telje
sített ¡szolgálatot és gazdag tapasztalatokra tett szert.

A szakfelügyelőség személyzeti ügye ekkép a gyógypedagógiai tanári 
rend szemszögéből egészséges megoldást nyert. Mindkét szakférfiúnak tudása, 
ügyszeretete és buzgósága előtt készségesen meghajtottuk zászlónkat. Klug 
Péter rendkívüli képességgel lévén megáldva, a siketnémák ügyét szűkebb 
hazájában, Szegeden, a Tisza-menti metropolisban, úgyszólván semmiből 
keltette életre. A természet árváinak oktatásügyét körzetében megszerettette, 
számos jóbarátot és Mecénást szerzett, amidőn pedig negyedszázadot meg
haladó kedves működési területéről felhívásra eltávozott, az ország egyik 
legszebb, legnépesebb, legjobban organizált és anyagilag jól megalapozott 
siketnéma-intézetét hagyta hátra. A mellett széles társadalmi tevékenységet 
fejtett ki a Dél magyarországi Közművelési Egyesület körzetébe tartozó egye
temi ifjúság felkarolása érdekében, amely, munkásságáért a Kormányzó Úr 
üfőméltósága m. kir kormányfőtanácsosi címmel tűntette ki.

A szakfulügyelőségi hatáskört Klug Péter megosztotta. Simon József
h. szakfelügyelőnek az anyagi ügyek intézését jelölte ki, a többit: még pedig 
szervezési, személyi stb. ügyeket pedig magának tartotta fenn. Azonban
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az ügyek közösmegegyezés jegyében gyakran egy eredőből indultak ki és 
oda futottak vissza.

Simon József a 2 5-ös évek körül vajúdó fizetésrendezési ügyekben 
kartársi szolidaritási érdekből, rendkívül sokat fáradozott, miértis munkássá
gának kétségtelen eredményei előtt mindenki elismeréssel hajtja meg 
zászlaját. Nem csekélyebb érdemei vannak a gyógypedagógiai intézetek 
anyagi ellátásának zavartalan biztosítása tekintetében. Ő átérezte azt 
a rendkívül nehéz helyzetet, amelyben a periférián működő intézményeink 
évek hosszá során voltak. Ezek szinte teng-Iengtek egyik napról a másikra s 
rendkívül károsan befolyásolták a nyugodt munkálkodást és az eredményes 
tevékenységet.

Szerencsének mondhatjuk, hogy Klug Péter ¡személyében sikerült 
ügyünknek szakfelügyelőt nyernie. Ha valaki széles látókörrel, gazdag 
tapasztalatokkal és értékes szaktudásokkal rendelkezett, akkor ő volt az első-' 
sorban; ha valaki az ügy iránt tudott lelkesedni s alkotási vágy lakozott henne, 
akkor ismét senki más nem lehetett, csak az ő nagyrabecsült személye; 
ha valaki őszinte komoly szándékkal vizsgálta az oktatásügy menetét és 
tette meg helyes vágányon való haladásra intézkedéseit, akkor ismét senki 
más nem lehetett, csak ő.’ Gondolkodása nobilis és altruisztikus, érzelmei 
nemesek és szüntelenül hasznosan tenni és cselekedni akart és tudott. Ha 
végignézzük az 1935— 36. tanévben kiadott szakfelügyelői Jelentést, szinte 
dömping módra borúi elibénk annak a céltudatos munkának értékes ered
ménye, amely az ő nagyarányú és felbecsülhetetlen tevékenysége nyomán 
fakadt. . “

Klug Péter a szakfelügyelőségi intézménynek működésével színt és 
tartalmat adott, a munkába alaposságot, szakszerűséget és lendületet vitt be. 
Az ügydarabok elintézésében gyorsaság mellett mindig az alapos szakszerű
ség nyilvánult meg. Szinte csodálkoznunk ¡kellett azon, hogy egy emberi 
miként képes egész dandárját a munkának közmegelégedésre feldolgozni 
a fáradtság és elernyedés legkisebb jele nélkül.

Az okatásügynek érdekét képezte, hogy a szakfelügyelőségi intézményt 
a főigazgatósági rendszer váltsa fel. Erre joggal számíthattunk, mert a 
gyógypedagógiai intézetek működése elbírálás szempontjából egy és ugyan
azon elbánás alá estek, amelyben a polgári iskolák részesültek. Mindannyian 
éreztük, hogy a főigazgatóság megszervezése intézményeinknek erőt, erkölcsi 
súlyt és tekintélyt fog kölcsönözni. Bennünket e tekintetben nem hiúsági 
kérdések vezettek, hanem az ügy jól felfogott érdeke. A humanitárius 
ügynek szüksége van egy olyan auktoritást biztosító szervre, amely kifelé 
tekintélyt jelent, befelé pedig a munkatársak bizalmát fokozza. Szakembe
reink gyakran érintkeznek kiváló közéleti egyénekkel s ha megfelelő erkölcsi 
súllyal és hátvéddel bírnak, az érintkezési forma, kifelé gravitáló tevékeny
ségük eredménye nagyobb biztonsággal és erővel bontakozhatik ki az 
ügy javára. Tanáregyesületünk e téren készséggel felajánlotta szolgálatait 
kész volt érdekében minden erkölcsi támogatás kieszközlésére, azonban az 
ügy, belső információk szerint, olyan jól állt s maga a szakfelügyelő is 
száz százalékig biztos volt kitűzött céljának elérésében, hogy erre semmi 
szükség sem mutatkozott.

A Szakfelügyelőség mintegy 90 százalékban átvette azt a munkakört és



164 Herodek Károly:

adminisztratív jellegű tevékenységet, amelyet eddig a szaktanácsi előadó 
látott el. Nekünk, akik a régebbi gárdához tartozunk, és hozzá voltunk 
szokva az ügynek szaktanács keretében való részletes megtárgyalásához 
és votumunkkal hozzájárultunk a nagyobb intézkedésekhez kissé szokat
lannak tűnt fel és színvonalunk átértékelésének érzetét keltette bennünk. 
Ámde Klug Péter bölcsesége és mindig az ügy javának és előmozdításának 
keresése átsegített a lázas tüneteken.

Eleinte a tagok, a régebbi szaktanácsban követett módszer szerint, 
kiszálltak az egyes intézetekhez a taneredmény felülvizsgálására, később 
azonban a hivatalos kiszállás, előttünk ismeretlen oknál fogva, teljesen 
a két szakfelügyelő munkakörében vontatott. Különös aggodalmunk nem 
merült fel, mert úgy Klug Péter, mint Simon József szakfelügyelők objektív 
szemüvegen, rendszeres kiszállásokkal vizsgálták a taneredményt és adták 
meg a szükséges utasításokat, illetőleg tették meg észrevételeiket, azonban 
a demokratikus elven sérelem esett. Jelentéseik rendszerint az elnöki tanács' 
plénuma elé kerültek, ahol a tagoknak mód nyújtatott az intézetek műkö
désének megismerésére és észrevételeiket megtehették, amint azokat gyakran 
m eg'is tették.

, A Szakfelügyelőség, mint a fentiekből is látszik, a Szaktanácsra 
•építve, azt mint egészséges alapot felhasználva, fejtette ki működését. 
E megreformált Szatanács kezdetben a múltakhoz képest szokatlanul 
széles alapokra volt fektetve. Egv-ogy gyűlésen, minden egyes intézetnek 
egy, esetleg több tagja is megjelent s valóságos nagygyűlés jellegét öltötte 
magára a tanácskozás. Klug Péter csakhamar belátta, hogy az ilyen nagy 
testület nehezen kezelhető, mindenkinek van mondanivalója, a maga dolgát 
mindenki fontosnak és mellőzhetetlennek tartj'a s így a gyűlések a nagy' 
szóáradatban nem hozták meg a hozzá fűzött eredményt. Kellett keresnie 
a modus procendendit és ezt meg is találta, amely abban állott, hogy a 
Szaktanácsból, a budapesti intézeteknél működő vezető szakférfiak közre
működésével, elnöki tanácsot létesített. Ez a tanács már alkalmas volt 
arra, hogy nagy kérdéseket lehetőleg rövid idő alatt, szakszerűen 
intézzen el. Tehette annyival inkább, mert hiszen a szakfelügyelő 
mindig alapos tanulmányszerű elóadmányban lefektette a maga 
nézetét és objektivitása minden kétségen felül álló volt. A
tagoknak hozzászólása, több oldalról való megvilágítása a kérdésnek elég
séges volt arra, hogy az ügy közmegnyugvásra elintézést nyerjen. Az elnöki 
tanács főképen átkaroló kérdéssekkel foglalkozott, amelyek az ügynek belső 
struktúráját érintették. Bizonyos periódusokban aztán az elnöki tanács mun
káját a szakfelügyelőség a Szaktanács nagygyűlése elé terjesztette, amely 
ilyenformán csupán demonstratív jellegi tevékenységet fejtett ki.

Á Szaktanácsnak, a felejthetetlen emlékezetű dr. Náray-Szabó Sándor 
államtitkáron kívül még elnökei voltak dr. Tóth István államtitkár, aki az 
első elnöknek, minden tekintetben méltó utódja volt, ugyanazzal a szeretettel 
karolta fel a gyógypedagógiai oktatásügynek minden kérdését, amelyet 
nagy elődjétől örökölt, mint annak hűséges munkatársa és hivatali utódja. 
Neterda Modeszt miniszteri tanácsos követte őt az elnöki székben, az ő műkö
dése a háborús időszak másodikfelére esett. Sserette az ügyet és sok megértéssel 
dolgozott.
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Most térjünk rá magára a módszerre. Minden siketnéma tanár 
tudja, hogy ha, pl. szülővárosunk gazdag szépségeiről, történelmi 
nevezetességeiről a  legszebb és legszínesebb szóbeli előadást tartja 
is, ezzel az alsó' és középfokon semmi eredményt sem fog elérni. 
Ha Vatíer eme alapelvének: „Minden munkánkban szerepeljen a 
beszéd 1“ hűségesen akarok is eleget tenni, itt mégis másképp kell 
eljárnom. Tanításunk témája: az A ls te r  m e d e n c é je . (Hamburg váro
sának egy része!)

A tanítás előtt a falitáblára színes krétával képestérképet raj
zoltam. A Külső- és Belső-Alster körvonalait, a Lombard-hídat, a 
fákat és a házakat feltűnően kiemelve. Ez a térkép még nem kész, 
még ki kell egészíteni. A hamburgi intézetben szárnyastáblák van
nak. Amikor a növendékek belépnek a  tanterembe, megmutatom 
nekik a  térképet, mondván: „Ezt fogjuk lerajzolni!“ Nagy a lelke
sedés.

A halló gyermekek is szívesen rajzolnak, a siketnémák még 
szívesebben. De túloz az, aki azt mondja, hogy jobban rajzolnak, 
mint a hallók. Lindner az ő kísérleti vizsgálataival kimutatta, hogy a 
természet a mi tanulóinkat e téren sem juttatta előnyösebb hely
zetbe. De az említett nagy érdeklődést kihasználva gyakorlással 
sokra mehetünk velük. A rajz az a tantárgy, amelyben a siket 
gyermek ugyanolyan föltétek mellett dolgozhatik, mint a halló, ezért 
e tantárgy különös figyelmet érdemel oktatásunkban, és sokkal na
gyobb szerepet kellene neki juttatni egyéb tantárgyak körében is. 
Magától értetődik, hogy a rajz is a hangbeszédet szolgálja, mert a 
siketnéma oktatás legfőbb törvénye: a nyelv- és beszéd-tanulás. 
Mindenben legyen beszéd, a lakóhelyismertetésben is.

A képes térképet párbeszédes formában beszéli meg a tanár 
a  tanulókkal. Megmutatja nekik a Külső-Alstert (Auszenalstert). A 
kéken sraffirozott hullámok szemléltetik a vizet. „Mi ez?“ kérdésre a 
következő feleleteket adhatják: az Alszter, egy tó, vagy víz. Ez utóbbi 
feleletet biztosan megkapom. Ezzel megindult a beszélgetés. „Hogy 
hívják ezt a vizet?“ „Alster-nek.“ Most megmutatom a Belső-Alstert 
(Binnen-Alster). „Ez is Alster. Vigyázz! Ez a Belső-Alster, az a 
Külső-Alster.“ Most begyakoroltatom e szót, miközben minden ta
nuló mutatópálcával körülhatárolja a medencét. A külső és belső 
fogalmát később magyarázom meg, — a Belváros, a bent és kint 
fogalmak alapján. A képes térképet a gyermekek szemeláttára lé- 
pésről-lépésre egészítjük ki. Mert az ily rajzolás fölkelti a gyermekek 
közvetlen érdeklődését és utánzásra sarkalja őket. így kerülnek a 
térképbe: a két hattyú, a vitorlás- az evezős csónak, és a gőzhajó 
rajzai. A Külső-Alster fogalma így bővül e kicsiny rajzokkal, mint 
megvilágító új fogalmi jegyekkel. Tudjuk, hogy a  szemlélés a  leg
jobb tanítómester. Miért ne használnók fel a szemét, amikor a füle 
amúgy is hasznavehetetlen. E rajzokhoz, képekhez kapcsoltan — 
bármikor ismételhető — grammatikai gyakorlatokat is végezhetünk. 
Az Alsterre rajzolt két hattyú képből az egyiket letörülöm. „Hogy 
mondjuk most?“ „Az Alsteron egv hattyú úszik.“ stb. A Külső- és
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Belső-Alster fákkal van köiülvéve szándékosan gyeimekies kivitel
ben a víztükörrel egy síkban. A fák változatos formájúak, hogy ne 
vádoltassam a sablonszerűség vádjával. Az Uhlenhorster Fáhrhaus 
(révház — révkikötő) toronnyal, zászlórúddal és lobogóval van áb
rázolva, a mellette gőzölgő csésze szimbolizálja azt, hogy ott kávé
ház is van. A berlini és hamburgi állomásokon — a turisztikát szol
gáló — szemléltető képekkel illusztrált térképek kaphatók, amelyek 
a Hamburg-környéki erdei falvakat, vagy csak egyetlen épületet, 
mint kirándulási célpontot ajánlanak. Ezek is szimbólumokkal van
nak ellátva. Ha a reklámkészítő szakember tudatosan alkalmazza 
a psichologiai ismereteket ily szimbólumok felhasználásával, akkor 
mi is felhasználhitjuk e segédeszközöket tanításunkban, hogy a 
képzeteket elmélyítsük és megerősítsük. E rajzok nyilvánvalóan a 
vizuális típust szolgálják és ápolják. De haladjunk tovább tanításunk
ban, és kíséreljük meg a taktil-motorikus momentumokat is érvénye
síteni. A Schwanenwik (uszodában) egy úszó ember képét látjuk. 
„Ki tud úszni? Végezzünk úszógyakorlatokat. Ti tudtok úszni. El
megyünk az uszodába.“ Ennek nevét úszómozdulatok kísérete mel
lett begyakoroljuk. Másik példa a motorikus képzettípus érdekében: 
„A babérkoszorús sisak jelzi a hősök emlékművét. Gyere ide, most 
katona leszel. A fiú masíroz.“ Eközben gyakoroljuk e két szót: ka
tona, hősök emlékműve. — A Lombard-hídon áthalad egy füstölgő 
vonat. Oly kép ez, amelyet a gyermekek mindenkoron szívesen, 
örömmel néznek. Játszunk vonatosdit, közben gyakoroljuk a  vasút, 
vonat szavakat. Megszemléljük a hidat, ennek három ívét, és meg
tanuljuk a nevét. — A Hotel (Atlantic) szimbólumai: egy ágy, egy 
gőzölgő leveses tál. A Hapaghaus (a Hamburg-Amerika-Linie hajó- 
irodája) mellett látható szimbólum egy Amerikába szóló hajójegy. 
(Ara 500 márka.) A Shellhaus mellett mint szimbólumokat benzin
kutat, és nyitott könyvet találunk e fölírással: 100 1 benzin. — A 
Rabenstrasse (Holló-utca) szimbóluma egy szemüveges hollómadár. 
Ily módon lehet még nagyon sok dolgot szemléletessé tenni. A gyer
mekek lelkesedve dolgozzák fel az ily anyagot és maguk is hoznak 
sok újat. Sokszor a gyermekek maguk találtak ki más vagy jobb 
szimbólumokat egyes dolgok szemléltetésére mint én. Ilyenkor győ
ződtem meg arról, hogy helyes úton járok tanításomban. A lakó
helyismertetést természetesen a tanulmányi séták teszik igazán gyü
mölcsözővé. Hogy ez a séta megelőzze-e vagy kövesse-e a tanítást, 
az felfogás dolga. Első esetben, azt gondolom hamarább jutunk cél
hoz, — az áttekintéshez — ha segítségül vesszük a primitíven el
készített térképét. Biztos, hogy a tanítást követő tanulmányi séta 
igen hasznos, és nagy örömet okoz a  gyermekeknek, ha a szimbo
likus jeleket a természetben is föllelik.

A képes térkép rajzolása és színezése. Egy dolog nem szokott 
mindjárt sikerülni, a nagyságbeli méretek eltalálása például itt a 
Külső- és Belső-Alster között. Itt is újra kell megalkottattni egy kép
zetet. A Külső-Alster nyolcszor akkora mint a Belső-Alster. A négy
zetmétert vagy ár (terület) mértékét e fokon még nem használhatjuk.
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A rajzolást kedélyesen végezzük. A fák, házak, hajók rajzai több
nyire sikerültebbek, mint az állatokéi. Általában elfogadható rajzo
kat szoktak készíteni. A képes térképet színes írónokkal készítjük. 
A kész térképeket a anteremben kifüggesztjük (kiáliításszerűen). E. 
mód fokozza az önérzetet és újabb feladatok megoldására sarkal. 
E fokon bekapcsolhatjuk a rajztanítást a  lakóhelyismerteíés szolgá
latába. Külön élvezetet nyújt egy-egy nagyobb térkép készíttetése 
kartonra, a munkamegosztás alapján, mindenki a m agi képességé
nek megfelelő részletmunkát kap belőle. Mindenki felelős a  maga 
munkájáért és köteles a térkép alján odajegyezni pl. „A fákat raj
zolta H. 1.“ IJy térképeket nagyszerűen lehet fölhasználni ismétlések 
alkalmával. Újra hangsúlyozzuk mily nagy jelentőségű intézeteink
ben a  rajzoktatás, és mily fontos segédeszköz ez más tantárgyakra 
nézve is.

A képestérkép mellé szöveget is adunk a tanulóknak. Megkí
séreltem a tanítás folyamán feldolgozott anyagot, egyszerű gyerme- 
kies formában összefoglalni, és a  további otthoni feldolgozás meg
könnyítésére néhány kérdést is adni.

Az Alster (medence).
Mi Hamburgban lakunk. Hamburg nagy város. Hamburg köze

pén fekszik az Alster. A Külső-AIster egy nagy tó. Ezen nagy gőz
hajók, vitorlás és evezős csónakok járnak. Sok hattyú úszik rajta. 
A Lombardhíd elválasztja a Külső-Alstert a Belső»Alstertől. E híd 
alatt is mehetnek gőzhajók. A vonat a főállomástól a Lombardhídon 
át megy a töltés felé (Damm-tor). A Belső-Alster sokkal kisebb, mint 
a Külső-AIster. Az Uhlenhorster révház a Külső-AIster mellett van. 
Ott nyáron kalácsot ehetünk és kávét ihatunk. A Schwanenwick- 
fürdő is a Külső-AIster mellett van. Béla ott szokott úszni. A rév
háztól kompon átmehetünk a másik partra. A Holló-utcában van a  
hősök emlékműve. A Külső-Alstert 1 óra és 20 perc alatt tudjuk 
körülsétálni.

A siketnémákra nézve kétszeresen érvényes ez a szabály: „Ne 
az iskolának, hanem az életnek tanulj!“ Ezért mutatok be egy hasz
nos módot az anyag begyakorlására. Ebben egyesítve van a beszél
getés és a földrajzi ismeretek ismétlése.

Játsszunk rendőrösdit!
A legügyesebb tanuló játssza először a rendőr szerepét. Kép

zeletben odaállítjuk a Lombardhídra és most megindítjuk a kérde- 
zősködést. „Rendőrbácsi kérem, hol van a Fernsicht-híd? Micsoda 
utcákon át juthatok a révháztól a Jungfernstiegig? Rendőrbácsi ké
rem. hogy jutok a Schwanenwiki fürdőtől a Holló-utcáig ?“ (Az ügye
sebbek kitalálják, hogy a kompon át!) Ezután következhetnek ilyen 
összefoglaló-ismétlő kérdések: „Miféle utcák vannak a Külső-AIster 
környékén?“ stb.

E kérdések — játékos voltuknál fogva — földerítik a gyerme
keket és olyan heh ismereteket szereznek általuk, amelyek gyakorlati 
értékűek. Maga a kérdezni tudás is nagyon fontos a siketnémára 
nézv és szintén nagyon gyakorlati értékű.
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N ö ven d ék ein k  tan á ríe sí ille ti vizsgálata.
S rta  ; X. Y.

Sokat tűnődtem azon, hogy milyen címet is adjak a mostani cikkem
nek. Fontosabb az, hogy amit e cím alatt mondandó vagyok, mert azzal 
a  szakoktatásnak véiek szolgálatot tenni. Ne keressen ebben senki semmi 
célzatosságot, hanem vegye úgy ezeket, mint a tényleges állapotnak 
megfelelőeket, amelyekre való rávilágítással egy jobb helyzetet szeretnék 
elővarázsolni. Mert ebben csak a többoldalú hozzászólás teremthet 
tisztultabb légkört.

Oktatásügyünk amúgyis átszervezés alatt áll és így megbocsátható és 
érthető, ha ebből az építési munkából igyekszik kivenni mindenki a maga 
részét s az anyagban siet egy-egy kövecskével hozzájárulni az alapozáshoz.^—

Az idő érlel. Minden tanárban több-kevesebb élettapasztalatot, tudást, 
amelyekkel felfegyverkezve képes még a mai szűkösebb körülmények között 
is eredményre szert tenni. A hovatovább mind kevesebb energia mellett 
is több eredményt biztosító helyzetet csak a folytonos, a soha meg nem 
szűnő tanulás és önképzés árán biztosíthatjuk, a kitartó, lankadatlan 
munka mellett. A gyakorlat az élet, a szükség, mind kényszerítenek a 
korral való haladásra és megtanítanak olyan fogásokra, tapasztalatokra, 
amelyek egy könyvben sem találhatók fel, tán le sem írhatók, csupán ér
zékelhetők, de azért a haladás lépcsőiül szolgálnak.

Ahol annyi céltudatos energia áldoztatik fel az ügy érdekében, ott 
eredménynek is kell lenni. Azonban ezzel az eredménnyel mi vagyunk 
a  legkevésbbé megelégedve, bárha tudjuk, hogy a gyarló emberi kéz és 
ész többre aligha viheti. Ez a tény tesz minket komorakká, mert sehogy sem 
látjuk arányban az elért eredményt a megfeszített munkateljesítménnyel. 
Töprengjünk tebát azon, hogy hogyan is lehetne okosan kihasználni a 
rendelkezésünkre álló eszközöket, hogyan lehetne általa az eredményt fo
kozni anélkül, hogy az ne járna nagyobb megerőltetéssel ? A korai kar
társi elhalálozások arra intenek, hogy a húr már is szakadásig van meg
feszítve. i - r

Régen foglalkozom azzal a gondolattal, hogy az alapvető munkához 
miképpen szerezhetjük meg magunknak leginkább azt a nagyon is szük
séges nyugalmat? Az én .véleményem szerint: a több szem  — többet lát, 
elve alapján. Hogyan? Úgy, hogyha az egész tanári kar megvizsgálná 
minden év szeptember 2-ik hetében az I. osztályba került növendék
anyagot intelligentia és hallás szempontjából s észleleteit papírra fektetné. 
És ugyancsak megvizsgálná az orvos is a tanári kar jelenlétében, mintegy 
koronáját téve fel — a műszerek segítségével — az eddigieken túlmenőleg. 
Ez a két vélemény képezné alapját annak a megkívántató munkának, 
amely nélkül a csak tapogatódzó alapvető munka könnyen kapkodó és 
idegesítő körülménnyé válhatik, a legmegfeszítettebb önuralom mellett is. 
Miért? Megmondom azt is. Azért, mert emberek vagyunk, akik szere
tünk adni valamit a munkánkra. S miután tőlünk nemcsak a szülő várja, 
hogy a gyermekét baladni lássa, hanem az a felsőbbségünk is, amelyik a 
legtöbbször nem tudhatja azt, hogy az elért eredményt milyen nehézséggel 
küzdötten vívtuk ki. Eddig — az előbb jelzett kívánalom —- soha nem volt 
még keresztülvíve s a megállapítás az osztályvezető tanárra volt bízva. 
Ezek szerint tehát a munka nehézségeinek, mint anyagnak milyensége 
felől csak egyedül az osztályvezető tanár tudott eddig, mert az orvosi meg-
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állapítás nem tétetett nyilvánosan közzé, csupán csak a statisztikai képlet 
formájában. — Míg, ha közösen állapítjuk meg azt, hogy valójában milyen 
anyag is áll rendelkezésünkre, akkor már ezzel is mintegy biztató erőt és 
kitartást fog kapni az illető kartárs, aki ezzel az alapvető nehéz munkával 
megbízatott. Ott lesz minden egyes nehéz esetben az a  többoldalú biztató 
tekintet, amely mindannyiszor csillapítólag és kitartásra késztetőleg fog 
hatni rá, valahányszor kifogyni látszik türelméből s az eredménytelenség 
látszata szárnyszegetté tenné.

Az a fontos körülmény, ami kívánatossá teszi ezt az általános és 
nyilvános vizsgálat megejtését, másrészt — a nyugodtság m egadása mel
lett — az így elért eredmények még serkentőbben is hatnának a küzködő 
kartársra s a sikert annál nagyobb lelkiismerettel könyvelné el, minél több 
kartérs biztató tekintetét érezné magával szemben. — Minél alaktalanabb 
a kő, annnál nagyobb művészet belőle tökéletes munkát alkotni.
. _ A kezdet nehézségein pedig minden növendékünket ét kell vezetni, 
ítéletet csak az mondhat egy csoport felett, aki előtt ismert a kezdet min
den nehézsége, de ismert a növendékanyag mineműsége is, amely véle
ményét akár az időközönkénti megfigyeléseiből, v. akár az írásosan meg
rögzített minősítésekből merítette is, mert az ilyen megfigyelő kellőképen 
tudja értékelni és felbecsülni úgy az elért eredményt, mint a ráfordított 
munkát is. Az ilyen vizsgálatok és megfigyelések, míg egyrészt biztosítékul 
szolgálnának az osztályvezetőre, másrészt az azok többoldalúsága révén 
még képzőleg is hatnának mindannyiukra — a több fej több véleménye 
alapján. — Ezt kívánnám én minden egyes esetben nyilvánosan is lesze- 
geztetni, hogy lássuk meg az alaptalan, a még faragatlan siketnéma alanyt 
és a későbbi küzdelmes munka árán kivívott emberibb lényt. Az értékelés 
csak igy lehet igazságos és felemelő a tanárra nézve. •— De aztán egy 
másik szempontból is fontos, t. i. ez a méret, ez a megállapítás, mint egy 
meglevő és tapasztalt ténykörülményi tőke feltárható minden év végén és 
vele szemben kimutatható a kamat, a haladás mérve. A búsásabb kamat 
fogja megmutatni azt a körülményt, hogy reményeink mennyire váltak be, 
vagy mily mérvben múlták azt felül, tehát hogy voltaképpen milyen anyag
gal állunk is szemben az egyes évek folyamán. Ez különösen statisztika 
szempontjából lenne égetően szükséges, de az új tanítási eljárás szem
pontjából meg egyenesen kívánatos lenne ennek a bevezetése. I örzskönyve- 
lés az I. o.-ban és minden további év végén a tapasztalt és közösen meg
állapított változás —• a jövő isk. évre vonatkozólag, mint irányelv —  be
jegyzendő.

Sőt tovább megyek . . .! Minden igazgatónak kötetességévé tenném- 
hogy a tanárikar élén osztályról-osztályra járva m utassa be az illető oszt., 
vezető tanárral az osztályát egy rövid tanítás keretében. — Ez alkalm as 
lenne arra, hogy a jó irányelv nagyobb tápot nyerjen, a tévedés pedig 
helyesebb útra tereitessék önmagától. Az így vezetett eljárás kialakítaná a 
tanárság szemében a hozzáértőbbek iránti nagyobb bizalmat, tiszteletet s a  
különböző útak közül módjában lenne kinek-kinek a legmegfelelőbbet, az 
előtte kevésbbé ismertet kiválasztani, tanulmánya tárgyává tenni, hogy egye
nesítve hasonló tettekre serkentessék.

A z  ilyen eljárás csak emelné az igazgató önzetlen, közérdekű tekin
télyét. Bírálatnélkül is érezné mindenki az általa képviselt irányzat és külön
legesebb eljárás kartársi értékelését.

Az összeredmény, a teljes kép pedig ott állna mindenki előtt — a 
„törzskönyvben — a maga tisztaságában s be volna vésve kitörölhetetlenül
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a lelkekbe is. Ehhez hasonló eljárások termelik "ki aztán a történelem szá
mára is a legmegfelelőbbeket. Ne féljünk erre az útra lépni 1

Azonban egyelőre a munkához megadandó nyugalom biztosítása 
szempontjából szólalok fel, mert ennek érzem a hiányát s ennekelőtte még 
inkább éreztem, mert kevesebb tapasztalattal rendelkeztem.

Mellesleg legyen megemlítve, hogy ezelőtt 3 évvel tettünk ehhez h a
sonló vizsgálatot — szűkebb körben — kérésemre, az akkori kezdő és 
jelenlegi osztályomban és mondhatom, hogy örökké hálása vagyok annak 
a pillanatnak s valahányszor a kezembe veszem az akkori megállapításo
kat, mindannyiszor újabb erőt merítek s biztatást arra, hogy csak vigyem 
tovább növendékeimet a haladás útján. Mily kár, hogy nem áll több évi 
megállapítás rendelkezésemre, csupán az egyéni megfigyelésből származó, 
mert a közös erővel szerzett és tett megfigyelés elfogulatlanabbnak volna 
minősíthető s a fejlődés során annál nagyobb értékkel bírna.

De már az az egy is nyugodtságot adott nekem a munkához. Ez kel
lene minden kartárs számára.

Az ötöd ik  osztály naplója.
Györgyig Ákos.

Növendékeimmel megkedvelteitem a napló Írást. Nyomatékosan meg
dicsértem azt, aki bármiféle kis eseményt, élményt leírt. Örömmel fogad
tam minden megnyilatkozást, melyen át betekinthettem gyermekeim leikébe 
s melyből megismerhettem beszédkészségük igazi mivoltát. Ezek alapján 
érlelődött meg bennem az az elhatározás, hogy a hozott élményleirások- 
ból azokat, amelyek tartalmi mozgalmasságuknál fogva érdekesek, Írásba 
rögzítésük pedig nagyon alkalmas a tervszerű beszédtanitásnak élő anya
gon történő vitelére : közös, úgynevezett osztálynaplóba gyűjtsük össze, 
így született meg nálam „az V. osztály naplója“ . Egy nagy iv alakú fü
zetet készítettem erre a célra, vonalozatlan papírból. Minden egyebet a nö
vendékeknek maguknak kell megtenniük, elvégezniök. A napló címfeliratát 
az egyik jól rajzoló fiú készítette el. A belső lapok megvonalozásót, a szö
vegtől megkívánt terjedelemben ők végzik. A szöveget mindig m ás növen
dék írja le. Lehetőleg az, aki a szóban levő eseményt a legsikerültebben 
Írja le. Nagyon büszke volt az a tanuló, aki már írt a közös naplóba. 
Még a leggyengébb képességű is nagy törekvéssel igyekezett Írásba fog
lalni a kidolgozásra került eseményt, remélve, hogy ő fogja azt beírni a. 
nagy naplóba. A szöveg alá az iró növendék neve került. A szöveg a lá  
pedig az élmény megrajzolása. Február 20-án irtuk az első naplót. Év vé
géig öt eseményt tudtunk bedolgozni. Még a tanév utolsó napjaiban is 
nagy szeretettel nézegették ezt a naplót s azt a kívánságukat fejezték ki, 
hogy a következő tanévben is tovább folytassuk. Hiszen még csak öten 
Írtak b e le ! Bemutatok két szöveget és egy illusztrációt.

1937. február 20.
„Tegnap egy mészáros jött a konyhába. Húst hozott. Egy nagy ko

sárban hozta a húst. A  húst a kosárból az asztalra rakta. A  mészáros a 
szakács nénivel beszélgetett. Gyurka befeküdt az üres szatyorba. A  mészá
ros ezt meglátta. Hamar vállára emelte a kosarat. Gyurka félt. A zt gon
dolta, hogy a mészáros elviszi őt. A  mészáros a kapunál letette a kosarat, 
Gyurka kiugrott a szatyorból. A  kapus bácsi megfogta Gyurkát és megverte. 
Gyurka nem sírt, mert a mészáros is, meg a kapus bácsi is csak tréfált. 
A  mészáros erős ember. Irta: Kisfalusi Erna.“
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1937. május 1.
„Imre kinézett az ablakon. Kenyeret evett. A  kenyér kiesett a kezé

ből. Éppen egy katona ment az utcán. A  katona felvette a kenyeret és 
megette. Talán éhes volt. A  katona nevetett. Imre éhes maradt.

Irta: Kvaka Erzsébet.“
A  napló Írást a következő tanévben folytatni fogjuk. Ajánlom ezt az 

eljárást a kartársak figyelmébe.

Könyvszem le.

B alassa József: A  m agyar nyelv életrajza. (Renaissance kiadás 1937. 
Biró M. nyomda 168 1.) Szerencsére vasárnap vettem kezembe a könyvet. 
Nem sokan zavartak éppen e napon s igy ololvashatíarr majdnem egy- 
végben. Annyira érdekelt a könyv, hogy nem szívesen tettem közben-köz- 
ben le. Nem ismertetem a könyvet. Azt el kell olvasnia mindenkinek, min
den művelt magyar embernek. Mert mindenkit kell hogy érdekeljen. Külö
nösen minket, magyar siketnéma-íntézeti tanárokat, akik a magyar nyelv 
birtokába akarjuk juttatni a siketnéma gyermekeket. Minden irás érdekel, 
ami a hangzónyelvről szól, még inkább az, amelynek szerzője Balassa 
József, akinek könyvéből első hangtani ismereteimet tanultam. Mohón, si
etve olvastam, elolvastam, hogy végig kisérjem nyelvünk kifejlődését, 
s most majd elolvasom még egyszer, nyugodtan, lassabban: Az előszavát 
a könyvnek ideiktatatom, amely indíték lesz m ásoknak is arra, hogy
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elolvassák kartársaim mind s ezért bizonyára a tanári könyvtárak részére 
be fogják szerezni minden intézetünkben. Íme az előszó :

„A regényes életrajz, vagy nevezhetjük életrajzregénynek, ma nagyon 
kedvelt olvasmánya a művelt közönségnek. Nagy emberek, költők, művé
szek, államférfiak, a  történelem nagy alakjai vonulnak el az olvasó előtt, 
sorsuk, életük viszontagságai lekötik érdeklődését. Miért ne lehetne leírni 
egy nyely életrajzát? Hogyan születik egy nyelv, hogyan fejlődött gyermek
korától kezdve a történelmi élet nagy viszontagságain beresztül, hogyan 
alakul át, gazdagodott, erősödött, amig egy nép lelkének, gondolkodásának, 
irodalmának kifejezője, hordozója lett ?

Ezekre a kérdésekre felel ez a könyv. Megvilágítja a magyar nyelv 
eredetét, rokonságát; azután végigkíséri nyelvtani szerkezetének változásain, 
szókészletének gazdagodásán ; megvilágítja a szavak életét, a jelentések 
változását, a magyar irodalmi nyelv és stílus fejlődését a legrégibb nyelv
emlékek nyelvének első gügyögésétől a magyar stílus mai erős, színes 
kifejező erejéig. Az életrajz mellett közölni szokták hősének arcképét is 
életének különböző korszakaiból: a gyermekét, az ifjúét, a meglett férfiúét. 
Az arcképet ebben az életrajzban a nyelvmutatványok helyettesítik, melyek 
megmutatják, milyen volt a magyar nyelv az első írott feljegyzések óta 
fejlődésének egyes korszakaiban“.

Ily bevezető után, még inkább érdekeli a mű. Érdeklődésem fel- 
csigázódoít. S nem csatlakoztam. Újra átolvasom, s olvasni fogom azokat 
a  műveket is, amelyeket könyve végén azoknak a hűséges olvasóinak 
ajánl, akik bővebben érdeklődnek a magyar nyelv múltja iránt.

—i.

In tézetein k  életéből.

Vác. A siketnémák kir. orsz. intézete két évtizedes szünet után érte
sítőt adott ki. A három íves értesítő a következő tartalommal jelent m eg : 
Egy nagy magyar emberbarát. (Kornis Gyula Cházár András-serlegbeszéde.) 
A siketnémák pályaválasztása. (Záborszky Árpád ) Általános rész. Felettes 
hatóság. Tanári testület. Személyi változások. Betegségek, helyettesítések. 
Az intézet eddigi igazgatói. Tanévnyitás és zárás. Nevelés. Testnevelés. 
Egészségügyi jelentés. Vallásos nevelés. Hazafias nevelés. Érdemsorozatok. 
Kimutatások. Iskolai ünnepélyek. Intézeti Uránia. Földrajzi tájékozódás. 
Fogalmazási versenyek. Cserkészet. Szépérzékre való nevelés. M adárvéde
lem. Munkaszeretetre való nevelés. Intézeti Újság. Oktatás. Értekezletek. 
Fanszertár. Növénykert. Emlékfa. Az intézetbe járó lapok. Múzeum. Jelentés 

az ifj. könyvtárról. Bélyeggyűjtemény. Pénz-, érem- és pénzjegygyűjtemény. 
Könyvtárosi jelentés. Gyámolítás. Intézeti gyümölcsös. Látogatások. Cházár 
ünnepély. A Cházár András emlékünnepély szónokai. Alapítványok. Inté
zeti épület, helyiségek, felszerelés. Vizsgái jutalmak. Vizsgái adományok. 
A „D osztályok foglalkoztatásának napi- és órarendje. Kimutatás a leány- 
és fiúfoglalkoztató növendékekről. Tudnivalók a jövő tanévről. Az értesítőt 
a  következő képek díszítik: Az intézet főépülete. Az újépület. Náray-Szabó 
Sándor szobra. Borbély Sándor szobra. Székelykapu. Az értesítőt Szent- 
yyörgyi Gusztáv igazgató szerkesztette, az ügyes kiállítás a váci Kapisztrán- 
Nyomdát dicséri.
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A h ibésbeszédűek  budapesti áll. in tézetének értesítő je. Az intézet fenn
állásénak 42. évében jelent meg az értesítő. Immár a má-odik, amelyik a gyógy
pedagógiai intézetek közül most a kezeinkbe jut. s mintha jelezni akarnák a régi 
békeévekhez való visszatérést, va y inkább a szándékot azokhoz. Schu'mann Adolf 
igazgató tette közzé az egy ives értesítőt, amelyben a következő címeket találjuk : 
A hibésbeszédűek oktatásügyének múltjából Az intézet mu'tja. Képesítő tanfolya
mok. Statiszt kai adatok. Hatóságok, orvosi és tanári testület társadalnv és irodalmi 
munkássága. Jelentés az intézel 1936]37. tanévi működéséről. Kimuta ás a vizsgálat
ban és oktatás an részesült növendékekről. Általános tájékoztató. A beszédhibák 
felosztása. Felvételi módozatok. Vázlatos irányebek a beszédhiba elhárításának 
szolgálatában. Tartalomjegyzék. Bővebb ismertetés! az értesítőkre! közölni nem tart
juk szükségesnek, mert a kartársaknak módjukban van az értesítői teljes egészé
ben elolvasniok, mert minden intézet megkapta azt. — i.

Kaposvár. A siketnémák kaposvári intézetét május hó 29.-én ismé
telten meglátogatta Bornemissza Gézáné, aki hosszasan elbeszélgetett az 
intézet növendékeivel. A kereskedelmi miniszterné az előző évi látogatása 
alkalmával annyira megfigyelte növendékeinket, hogy még most is vissza
emlékezett az egyes tanulókra. Megtekintette a kézimunka- és rajz kiállítást, 
amely után elismerésének adott kifejezést. Látogatását a növendékek szá
mára egy nagy csomag cukor átadásával tette emlékezetessé. Eltávozása
kor megígérte, hogy a legközelebbi alkalommal ismét ellátogat az intézetbe.

B udapest. A siketnémák budapesti m. kir. áll. intézete tanárai és növendéki 
június 9-én egész napos kiránduláson veitek részt a hűvösvölgyi nagyréten, ahol 
a növendékek egész na~on ét a szabad természet ölén é'vezték az ózondús levegőt. 
A minden tekiitetb n sikerült kirándulásról felfrissülve és jó hangulatban tértek haza_

Debrecen. Istenes Károly orsz. tanulmányi felügyelő április 12-től 
15-ig hivatalos látogatást végzett az intézetben.

A siketnéma intézetben az idei tanév statisztikája a növendékek 
összlétszámát 135-ben mutatja. Ebből fiú 64; leány 71. A leánynövendékek 
közül 17 varróiskolába jár.

Személyi változások ebben a tanévben a debreceni tanári karban a kö
vetkezők : f. é. május 1-vel Palatínus N. Károlyt 40 éves szolgálata után nyu
galomba helyezték. Varga Béla betegség címén, saját kérelmére ideiglenes 
nyugdíjba ment. Áthelyezések: Tinschmidt Ernő és Tinschmidtné, Marko- 
vits Vilma Debrecenből a soproni, Szabó Gyula Szegedről a debreceni, 
Tapody Ernő és Horényi János segélydíjas tanárok Szegedről, illetve Bu
dapestről Debrecenbe, Molnár Kálmán nevelő tanár Vácrói a debreceni 
intézetbe helyeztettek. A debreceni intézet köztartásának vezetésére Horényi 
János nyert megbízatást.

Szeged. Bár az Alföld fővárosának tekinthető, fájdalom nélkülözni kénytelen az 
olyan kirándulóhelyeket, amelyek majális tartására alkalmasak lehetnének. Igaz, hogy 
Újszeged gyönyörű, szinte párját-ritkító sétakert, de közelségénél és parkírozásánál fogva 
mégsem egészen alkalmas egésznapos kirándulás tartására, mert ott a gyermekek a ma
jális főjellegzetességét adó szabad mozgásban mégis gártolva vannak. Szeged-Várostanya 
azonban, amely kb. 30  km-re van Szegedtől, rendkívül alkalmas ilyen célra, mert szinte 
egész területét gyönyörű és hatalmas erdő borítja. A  szegedi erdőigazgatóság es a Sze
gedi Gazdasági Vasút üzletigazgatóságának jóvoltából és előzékenységéből ott június hó 
3-án felejthetetlen napot és nagyon kellemes üdülést rendezhetünk növendékeinknek 
és magunknak is. Az erdőigazgatóság ugyanis engedélyt adott az erdőben való szórako
zásra, a vasút pedig teljesen díjtalanul bocsátott három kocsit a ki- és visszautazásra 
rendelkezésünkre. De nemcsak szórakozással telt el a nap. Megérkezésünkkor ugyanis 
az alerdészeti iskolát tekintettük meg, ahol növendékeink az állat- és növényvilág kö 
réből rendkívül sok szép és értékes tapasztalatokat szereztek.

Szeged. Az évzáró ünnepélyt június 12 -én tartottak meg. A  nagyszámban meg
jelent szülőknek és érdeklődőknek bemutattak növendékeink tudását, majd megható
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ünnepség keretében történt meg az életbe kilépő növendékeink búcsúztatása, és nébai 
S á r y  J á n o s  a nemesszívű emberbarát hentesmester által tett alapítvány kamatainak ki
osztása, melyet 1|2X1|s részben Hajas Piroska és Kövér Margit VIII. o. tanulók kap
ták. A lélekemelő ünnepség a nemzeti zászló előtt történt tisztelgő elvonulással feje
ződött be. (G. L.)

f
Vegyes.

Felhívás jelmondat szerzésére. A siketnémák kir. orsz. intézetének 
tanári testületé emléktáblával, örökmécsessel akarja megörökíteni az ősi 
váci intézetben a gyógypedagógiai oktatásügy hősi halottainak emlékét. A 
márványtáblán a világháború hősi htdottainak nevén, a világháború év
számain kívül egy igen rövid jelmondatot kiván bevésni a váci tanári 
testület, amely kevés szóval fejezze ki, hogy a megholtak a fogyatékosokért 
éltek, a hazáért meghaltak. A jelmondatokat kéri a testület mielőbb a 
siketnéma-intézet igazgatóságának címére Vácra elküldeni. A hősi halottaink 
egyébként: Emmer István, Fáklya Károly, Pető János, Sándor Szilveszter, 
Schrott Ernő. Aki még tud ezeken kívül valakit, közölje a váci intézet 
gazgatójával, nehogy valaki kimaradjon a névsorból.

Szakelőadás. A Magyar Phonetikai Társaság XX-ik tudomá
nyos ülésén (1937. IV. 20.) Sulyomi-Schulmann Adolf tartott elő
adást „A fajlagos dadogás lényegéről és a javílásmódiáról“ címen. 
Előadásának rövid kivonatai: Nadoleczny professzor azt mondja, 
hogy a dadogás átalában a beszédbeli coordinátio területén cons- 
titutionális alapon fellépő ideges reactió. Ezt a felfogást vallja Tröm- 
mer is, aki a dadogást beszédkényszerneurozisnak mondja. Szondi 
főorvos constitutios-analytikai elemzésének megvilágí'ásában a dado
gok részben öröklött vasoneuretikus constitutióju egyémk, részben 
pedig a vasomotoros agyi központok szerzett betegei. A dadogás 
hajlama két alapgénhez van kötve. Az egyik génpár determinálja 
valószinüleg a paroxismalis embervariatiókhoz való tartozást; a 
másik paroxismusok helyét az agyban, azaz azt, hogy a hypotha- 
lamo-extrapyramidalis rendszernek éppen az a része betegszik meg, 
mely a beszéd összrendezését végzi. Sarbó professzor szerint: Áz 
agykéreg (Broca-féle gvrus, mellső központi tekervény, a hid, nyult- 
velő, gerincagy mozgató idegsejtjei) indítója a beszéd intellectuális 
részének, az extrapyramidium pedig az emotionálisnak. Utóbbi a be
széd zenei elemeit foglalja magában, úgymint: a hangsúlyt, a szü
netet és a rythmust. Utóbbiak szenvednek tehát akkor, mikor az 
extrapyramidium működésében zavar támad. így jön létre a dado
gás, mint az extrapyramidiummal szorosan összefüggő affektiv köz
pontnak zavara. Fröschels professzor azt m ondja: a dadogásról 
való felfogás az utóbbi időben lényegesen megváltozott. Egy pont
ban bizonyára megegyezik valamennyi szerző, nevezetesen abban, 
hogy a bántalom fellépése után nemsokára beszédfélelem áll be, 
amely időtől fogva az válik a beszédzavar főforrásává. Ez a phobia
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megszakítja és szétzúzza a rendes gondolatmenet folyamatát, hogy 
azután benne beszédképtelenségi tudatként helyezkedik el.

A rnai beszédgyógytan a bántalmat tehát úgy fogja fel, mint 
amely az össz-személyiséggel a legszorosabb ^kapcsolatban van, 
hogy feltétele az egész ember, attól függ kialakulása és viszont a 
bántalom döntő hatást gyakorol az egész emberre. Gyógyítva-neve- 
lő eljárásunkban, amelyet az össz-személyiség átnevelése therapi- 
ájának nevezhetünk, mi nem csupán a beszéd mechanikai hibája 
ellen küzdünk, hanem küzdünk constitutionális adottságok, nevelési 
hibák és ezek következményei ellen. Lelkileg szenvedő és kétségbe
esett embereket, megsérült és összetört jellemeket kell felemelnünk 
és átképeznünk. T ehát: az egész egyéniséget és nemcsak a beteg 
beszélő szerveket és beszédhibákat kell a gyógyítás tárgyául válasz
tani.

Hozzászólások : Liebermann T. : Amerikai szerző psychoana- 
litikus cikkét referálja, aki serdült gyermekkorában elszenvedett 
sexualpsychés chockok utáni dadogás psychoanalitikus gyógyered- 
ményeit ismerteti. A beszédimpotentia psychés impotentia organikus 
alap nélkül.

Némái J. : A beszédjavítással kapcsolatban utal arra a veszély
re, amely az egyes hangzók képzésének tanítása mellett fennáll. Saj
nálja, hogy nincs a beszédhibák kezelésének eredményeiről ma
gyar statiszüka.

Istenes K. : Az előadó a vonatkozó irodalomnak igen beható 
ismerete alapján olyan értékes formában adott választ a kérdésre, 
hogy az mindvégig igen lekötötte az érdeklődő hallgatók figyelmét. 
Schulmann előadását a szakirodalom, mint igen értékes tanulmányt 
könyvelheti el.

Hozzászóló a fajlagos dadogás lényegeiről szólva azt állapítja 
meg, hogy ezekben az esetekben nem a psychikai tünetek az okai 
a  fajlagos dadogásnak, hanem a fajlagos dadogás termeli ki a da
dogó leikéből a beszédtől való félelmet, majd pedig a beszédgyó- 
vaságot. A dadogásnak ez a formája az élettani dadogást ól fejlő
dik ugyanis fajlagos (állandósult) dadogássá. Ettől teljesen el keli 
vállasztanunk az idegrendszer ténylegesen beteges állapotából szár
mazó dadogást annál is inkább, mivel szerinte a fajlagos dadogás
ról való leszoktatás orvosi támogatás mellett pedagógiai feladat, 
míg az idegrendszer bántalmazottságából származó dadogás gyó
gyítása az orvosi teendők sorába tartozik.

Liebermann Tódor professzor hozzászólása nyomán Istenes 
arra mutatott rá, hogy a pedagógiai elbírálást igénylő esetekben 
igen veszedelmesnek tartja a psychoanalitikus felfogást. Ez ellen 
küzdeni kell, mert míg az egyrészről a lényegénél _ fogva semmi
képpen sem tartozik erre a területre, addig másrészről nem egy 
esetben hallott már pedagógusoknak is és orvosoknak is olyan 
sexuálpedagógiai. vagy sexuálpsychológiai beavatkozásáról, amelyik 
mindenképpen igen erősen kihívja a kritikát. Hogy az idegrenszer
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bántalmaiból származó dadogás hogyan bírálandó el s mi annak a 
gyógymódja, azzal nem kíván foglalkozni. Ennek eldöntése az arra 
illetékes szakorvosok feladata.

Az eredményeket illetően a  következőket állapítja meg :
A szó teljes értelmében vett kijavított beszédű, vagy gyógyult 

dadogóról csak nagyon elvétve, sőt azt is állíthatná, hogy egyál
talában nem szólhatunk. A legjobb eredmény, amit akár pedagógai 
ráhatás, akár orvosi kezelés révén elérhetünk, a  lényeges javulás. 
Ez azt jelenti, hogy ha egy-egy pedagógiai tanfolyamon vagy orvosi 
kezelésen résztvett s lényegesen javult dadogó elvétve meg is akad 
később beszéd közben, az tud magán segíteni s így elmaradnak 
kínos, gyötrődő vergődései. Már ez is olyan értékes eredmény, hogy 
ezért nemcsak hogy érdemes, de mindenképpen szükségképeni a  
dadogókkal való pedagógiai-, vagy orvosi foglalkozás.

N é m á i József professzor hozzászólásával kapcsolatban pedig 
azt jelentette be, hogy a dadogás javítása, vagy gyógyítása nyomá
ban észlelhető eredményekről van magyar statisztika. Ebben a  
statisztikában Istenes — az eredmények elbírálása szempontjából 
is — 1089 esetet dolgozott fel.

Sarbó A. : Igaza van az előadónak abban, hogy régente a 
dadogás külső megnyilvánulásai voltak a leírás előterében, minek 
oka az volt, hogy csak a pyramis pályát ismertük mint egyedüli 
mozgató pályát, mióta megismertük az extrapyramidális rendszert, 
változóit meg nézetünk. Felismertük e rendszer szerepét a beszéd
ben, a beszédszervi izmok tónusos beidegzésében és végül kap
csolatát az affektiv központtal. Utóbbi adja nyitját a dadogásnak. 
Ezt bizonyítja legjobban az a tapasztalat, hogy öregkorukbeli, vagyis 
lehiggadtan a dadogok nem dadognak. Gyermekkori élményekre 
visszavezetett eredetét a dadogásnak el nem ismerhetjük.

Sulyomi-Schulmann előadó végszava: Őszinte köszönetét mond 
az értékes hozzászólásokért. Némái professzor egyik megjegyzésé
re megemlíti, hogy nem foglalkozik a dadogok beszédjavítása so
rán az egyes hangzók külön-külön való kiképzésének a technikájá
val, hanem a zöngés- vagy zöngétlen kilélegzési áram és a toldalékos 
cső élettani folyamatát és szerepét érzékelteti hangzásmódosulások
nak a já'szi és fesztelen izomműködéssel történő keletkeztetésével. 
Sarbó professzor egyik megjegyzésére megemlíti, hogy a sanguini- 
kus, izgó-mozgó gyermeket vidám, de fesztelen és rytmikus moz- 
gásos magaviseletre kell okkal-móddal ránevelni.

Bérezi G usztáv Z ürichben. Dr. Bárczi Gusztáv módszerének ismertetése 
végett az ősz folyamán Zürichbe utazik, ahol a zürichi kollégák meghívására több 
napon át ta folyamot tart. Ezzel kapcsolatosan megjegyezzük, hogy a siketnémák 
budapesti áll. intézetében a folyó tanévben a Dr. Bárczi-féle módszeres eljárást a 
következő országok szakemberei tanulm ányczták: Ausztria, Németország, Svájc, 
Hollandia, Dánia, Csehország, Finnország és Jugo-zlávia. Jóleső érzéssel állapítjuk 
meg, hogy 130 éven keresztül mi jártunk ki külföldre, most pedig a külföldiek 
jönnek hozzánk tanulni. Ezek a látogatások amellett, hogy emelik be- és kifelé a 
magyar siketnéma oktatás értékét, egyben hangos hirdetői a Dr. Bárczi-féle mód
szernek is.
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A Náray-Szabó és Borbély szobrok végleges elhelyezése. A
Náray-Szabó Sándor és Borbély Sándor szobrok, Vaszary László 
szobrászművész alkotásai, amelyek főként a gyógypedagógiai ta
nárságnak áldozatkészségéből készültek, először ideiglenesen, de most 
már véglegesen állíttattak fel a siketnémák kir. orsz. intézetében. 
Szentgyörgyi Gusztáv igazgató, akitől a szoborállítás gondolata szár
mazik s aki az akciót kezdeményezte s a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium valamint a tanárok jóvoltából végrehajtotta a két szobrot 
lefényképeztette s a felvételekből egyet-egyet mindazoknak juttat, 
akik jelentősebb adománnyal a szobor fölállítási költségeihez hozzá
járultak. A fényképek e napokban küldetnek szét, amelyekről látható, 
hogy a Borbély Sándor szobra az ovoda mellé állíttatott, amelynek 
a  néhai kezdeményezője volt, a Náray-Szabó szobor pedig az Új
épület elé állíttatott, amelyet főként az elhúnyt államtitkárnak köszön
het az intézet. (A szobrok képei a 179. lapon.)

Eugenika és a vakság. A németbirodalmi kényszersterilizációs törvény 
felette sok gondot okoz és alapos meggondolást kíván azoktól, akik az eu
genika fajsúlyának megjavításéhoz a sterilizációs törvény megalkotása 
alkalmával vérmes reményeket fűztek. Dr. Weninger Antal debreceni kli
nikai tanársegéd „Fajegészségtan és keresztény szellem“ címen írt igen 
alapos és mélyreható tanulmányában (Megjelent a Magyar Kultúra XXIV. 
évf. 7. sz.) a vaksági állapotokra vonatkozólag a következőket ír ja :

„Hogy milyen kevés eredmény várható mór számszerűleg is a steri
lizációs törvény végrehajtásától, azt pl. a vakokra vonatkozó számítás iga
zolja. A vakoknak csak 10%-a szenved örökletes vakságban. Az öröklési 
menet 85%-ban recessziv, azaz lappangó. De tapasztalás szerint a vakok 
ugyanis 5-ször ritkábban házasodnak, mint az egészségesek. A vakság 
tehát nem jelent eugenikai veszélyt. Kiszámítható, hogy ha az örökletesen 
vakokat 69—70 év óta mind sterilizálták volna, eddig csupán 0 55%-kal 
csökkent volna az összes vakok száma 1‘
Siketném ák világkongresszusa.

A franciaországi siketnéma-egyesületek szövetségének rendezésében ez év 
július 31 és augusztus 6 között tartják meg a felnőtt siketnémák ötödik nemzetközi 
kongresszusukat. Ideje egybeesik a párisi világkiállítással. A szétküldött meghívó 
gazdag programmot ígér, de maga az a tény, hogy békés együttműködésre nyílik 
a világ siketnémáinak alkalom, megnyugtató és bizalmat keltő. ‘

Nyolc szakosztály fogja tárgyalni a felmerülő problémákat, úgym int: I..Tár
sadalombiztosítás és kölcsönös se, élyző egyletek ; 11. Iskolánkívüli művelődés (ok
tató előadások, szórakozásom esti tanfolyamok) és öregkori segélyezés (aggok háza); 
III. A siketnémák ügyének általános előbbvitele (a legsürgősebb módosítások meg
tárgyalása); IV. Nevelés- és oktatásügy (iskolák, tanárság, módszerek); V, Munka
ügy és szakképesítés (szakiskolák, munkaközvetítés, közigazgatási és egyéb köz
pályákon való elhelyezkedés lehetőségei); VI. Testnevelésügy (ifjúság és felnőttek 
sportolása, sportegyesületek és szövetségek, olimpiai já tékok); VII. Törvényes jo
gok (bírósági tolmácsok, közjegyzői okiratok, tanúskodás ügyei, társadalmi kérdé
sek ); Vili. Nemzetközi kapcsolatok (siketnémák népszövetsége, nemzetközi kong
resszusok, szövetség).

A kongresszuson résztvehetnek a siketnémák, a hallás hiányában szenve
dők, a harctéren megsik tültek, a siketnémák intézeteinek igazgatói és tanárai s 
mindazok az épérzékűek, akik a sietnémák ügyének általános előbbrejutása iránt 
érdeklődnek. Képviseltethetik magukat ezenkívül az egyes kormányzatok és egyéb 
közületek, az egyesületek, iskolák, a siketnémákat gyámolító alakulatok stb., ezek 
megbízottjai hivatalos képviseltető levelet mutatnak be. Az egyes jelentések lehe-
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tőleg francia nyelven terjesztendők be, azonban más nyelveken is elfogadják a je
lentéseket, ha rövid francia nyelvű összefoglalás van hozzá csatolva. A megvitatás 

bár a tárgyalások jelbeszéddel fognak folyni — nyelvezete azonban kivétel 
nélkül francia lesz. A programmtól eltérő témák nem kerülhetnek tárgyalásra. Po
litikai és vallási tárgyú vitákat a lehetőség szerint kerülni fog a kongresszus. Azok 
akik valamilyen jelentéssel kívánnak feliratkozni, ennek egy példányát legkésőbb 
június 30-ig küldjék be Rubens-Alcais, a rendező szövetség és a szervező bizott
ság elnöke címére: 4, Villa Stendhal, Paris (XXe).

A kongresszus alkalmából számos látványosságban lesz részük a megjelen, 
teknek. Szerepel a programmon nemzetközi úszó-, tennisz- és atlétikai mérkőzés- 
siketnéma művészek nemzetközi tárlata, mimikái színelőadás, díszvacsora, hajnalig 
tartó táncestély, éjszakai körséta tá sas autóbuszokon Párisban, autóbusz-út Ram- 
bouillet-be (a köztársasági elnök nyári rezidenciája), Versailles-be, valam int egy 
másik út Barbizon-ba (művésrtelep), zarándoklás abbé de 1’ Épéé szobrához. Á 
résztvételi díj csak a kongresszuson 20 frank (ennek ellenében 15 napon át díjta
lanul lehe megtekinteni a világkiállítást, 40°, o-os kedvezménnyel lehet utazni a 
francia va utakon, díjtalanul részt lehet venni az ismerkedési estén, a színielőa
dáson, a bálon, a sportversenyeken, a siketnéma művészek tárlatán, a párisi és 
versaillesi városházi fogadtatásokon.) A kirándulások, körséta, bankettek stb. a 
kongresszusi résztvételi díjjal együtt 188 frankra rúgnak. A résztvételi lapokat jú
nius 30 előtt kell beküldeni a díjakkal együtt Fernand Maréchal pénztáros és fő
biztos címére : 23, rue de Nanterre, Asnières (Seine).

A programmra és a résztvételi feltételekre nézve bővebb felvilágosítás a 
Siketnémák Közlönye szerkeztőségében kapható. [R. Gy.)
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Hémory L. A ladár. A kaposvári polgári fiú iskola június hó 6-án 
az elesett hősi halottainak emlékére ünnepélyt rendezett, amelyen az Or
szágos Frontharcos Szövetség Kaposvári Főcsoportjának küldöttsége nevé
ben Hámory L. Aladár igazgató helyezte el a koszorút és emlékezett meg. 
az elesett hősökről.

G áspár János tanár a Szülők Iskolája sorozatos előadásaiban harmat 
tartott a nyomorék gyermekekről Debrecenben.

Szabó Gyula a ref. egyház felkérésére a fegyházban rendezett 
kulturális estén tartott előadást ugyancsak Debrecenben.

Április 3.-án a „Tiszántúli Madárvédelmi Egyesület“ Debrecenben 
az ■ „Angol Királynő“ Zöidtermében galambestet rendezeti,. Ez összejöve
telen dr. Reníz Antal egyetemi tanársegéd felesége rendkívül nagy sikerrel 
énekelte Tóth Árpád siketnéma intézeti igazgatónak, ez alkalomra szer
zett galambdalait.

Dr. Nagy Jenő egyetemi magántanár, mint városunk kiváló dalköltőjét 
konferálta Tóth Árpádot, kit az egybegyűltek lelkesen ünnepeltek.

Gáspár János kartársunk 12 évvel ezelőtt 1500 gyufaszálból he
gedűt készített. Ez a kuriózumszámba menő hangszer m ost(< kikerült a 
párizsi világkiállításra. A kiküldéssel kapcsolatban a „ Debrecen hosszabb 
közleményben igen szépen emlékezik meg a hegedű készítőjének képessé
geiről és technikai ügyességéről.

Ifj. C sizm azia Kálmán, a szegedi siketnéma intézet fiatal rajztanára, akinek 
művészi elhivatottságát és állandó fejlődést mutató művészetét komoly súlyt jelentő 
szavú művészek és művészi kritikusok is elismerik, a Szegedi Képzőművészek 
Egyesülete által 1937. április hó 25-től május 3-ig rendezett reprezentatív képkiállí
táson „Lepkefogó“ c. pasztell festményét a zsűri bizottság babérkoszorúval 
tüntette ki. ' (G. L )

Székely kapu az idei értesítőben.

Kapisztrán-jNyomda Váe. Felelős üzemvezető: Farkass Károly.



M eghívó

a Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének 
Vácott, folyó évi október hó 2-án tartandó

X X X IV . É V I  R E N D E S  K Ö Z G Y Ű L É S É R E

és a Siketnémák Váci Kir. Orsz. Intézete
Cházár András-emlékünnepélyére.

A közgyűlés tárgysorozata:
1. Elnöki megnyitó.
2. Völker József és Schannen Péter örökös tb. elnökök dísz

okleveleinek átadása.
3. Szakelőadások:*

a) Dr. Bárczi Gusztáv: Hallásébresztés, hallásnevelés. (Válasz 
Kroissnak és Lehmannak.)

b) Konrád György: A  vakok testnevelésének feladata és iránya.
4. A  titkár évi jelentése.
5. A  pénztáros jelentése.
6. Számvizsgálói jelentés.
7. A z 1937/38. évi költségvetés.
8. A szerkesztő jelentése.
9. A  lapkiadó beszámolója.

10. Tagfelvétel és tagtörlés a titkár jelentése alapján.
11. Tisztújítás és a választmány újjáalakulása.
12. Indítványok.
Vác, 1937. szeptember 15-én.

Zsembai Ferenc s. k. Szentgyörgyi Gusztáv s. k.
egyesületi titkár. egyesületi elnök.

. Indítványok az alapszabályzat 33. §-ának i) pontja értelmében a köz
gyűlés előtt 8 nappal az elnökséghez benyújtandók.

A gyűlés d. e. 10 órakor kezdődik a Siketnémák Kir. Orsz. Intézeté
nek dísztermében. 9 órakor szentmise a házi kápolnában, ‘NlO órakor pedig 
koszorút helyezünk a Hősök- és Cházár András szobraira.

Fél 2 órakor az intézet éttermében ebéd, amelyen Kemenes Illés dr. 
budapestvidéki tankerületi kir. főigazgató úr tartja a Cházár András serleg
beszédet.

D. u. 1|s4 órakor a Váci Múzeum megtekintése.
A közgyűlés szünetében a „Temetkezési segélyegylei“-nek az értekez

lete lesz Klug Péter m. kir. kormányfőtanácsos, ny. orsz. szakfelügyelő 
elnöklete alatt.

Kérjük az intézetek igazgatóságait, hogy a közgyűlésen résztvevő 
tanároknak saját hatáskörükben szabadságot engedélyezzenek.

*) Az előadások vázlatait közöljük a tanári testületekkel.



Y ö ö ier József.
Irta: Lászlő Géza.

Aki kötelességén felül cselekszik, az az érző szív jelenlétét áru lja  el. 
Ezt a m egállapítást tettem  az intézet igazgatójára, akit a m. kir. vallás 
és közoktatásügyi m iniszter úr 1937. augusztus 1-től nyugállom ányba 
helyezett. Elhagyta az igazgatói székét, m iután 31 évig ü lt benne. Ne
héz, sokszor megerőltető m unka ju to tt osztályrészül, de az értelm e mö
gött ott lappangott szive, ez a csodálatos szív, amely soha meg nem szűnt 
részese lenni munkásságának. Hűséges társa volt s most, amikor otthagy
ja élethivatásának mezejét, amelyen 40 esztendeig hűséggel sáfárkodott; 
ezt a szivet sajnáljuk, bár meg vagyunk győződve, hogy ha nem is a 
főnöki székből, mégis élvezni fogjuk utolsó dobbanásáig.

Völker József 1876. április 7-én született Nagykomlóson. Iskolai ta 
nulm ányainak elvégzése u tán lépett a pedagógiai pályára, am elyet azu
tán negyven esztendeig hűséggel szolgált. A siketném ákhoz kerü lt rögtön 
s a term észet ezen mostohái ügyét szolgálta m inden erejéből és szívéből. 
Rövid tem esvári és kecskeméti működése során m áris felkeltette felette
sei figyelmét s alig 9 évi tanárkodás u tán 1906. augusztus 1-én kerü lt a 
siketném ák soproni intézetének élére, ahonnan most a jól m egérdemelt 
nyugalomba vonult.

És a siketném a-oktatás egy gyöngyszemmel szegényebb lett, m ert 
értéke volt ügyünknek. Művésze volt hivatásának. M unkásságában elmé
lyedt s valószínűleg Herczeg Ferenc mondása lebeghetett szemei előtt: 
„A legnagyobb élvezet, amely halandó em bernek adatott: az alkotás 
művészete.“ Alkotott az intézetben, amelynek élére rendeltetett, alko
tott írásaival és beszédeivel az ügy és köz javára.

A soproni intézethez kerülvén, fegfőbb gondja volt — m iután az idő
ben csak ideiglenesen óvodában és kaszárnyában volt elhelyezve —, 
hogy állandó otthont biztosítson. Végre sok és küzdelmes m unka után  
sikerül egy monumentális intézetet építeni. Azonban sohasem szűnt meg 
állandósítani a helyzetet. Háború után m egnyitotta az intézet in terná- 
tusát, m ajd m egvásárolt az intézet m ellett lévő tanítóképzői gazdasági 
kertből egy 400 négyszögöles telket, míg nyugalom bavonulása előtt 2 évvel 
az általa m egtakarított intézeti pénzből kibővítette a intézetet, amely így 
kényelmesebbé tette növendékei eltartását.

írásai sokoldalúságról tanúskodnak. Kidolgozta a számtan és tö rté
nelem tantervét a siketném ák iskoláiban. Szaklapunkban a következő 
nagyobb szabású írásai jelentek meg: Egy-egy osztály növendéklétszáma 
(vélemény) 1906. A gyógypedagógiai egyesület kérdéseiről, (vélemény)
1907., Osztrák kartársaink közgyűléséről 1913. Beszámoló az osztrák si- 
ketném a-intézeti tanárok 1914. évi V. nagygyűléséről, 1915-16., Felügyelet 
és foglalkoztatás az internátusokban a tanítási időn kívül: Friedl József 
m unkájának fordítása, 1915., Élni akarunk! (vezércikk), 1920., A siketné
mák kiejtéstanításáról, 1922., Időszerű kérdések, 1923., Klis Lajos (tanul
mány), 1926., Módszerfejlődés és történettanítás a siketném ák iskolájában,
1927., A tan terv  revíziója és az azzal összefüggő kérdésekről, 1928., Szük- 
séges-e a gyógypedagógiai tanárképzés szakosítása, 1930., A siketném ák 
alapvető szám tantanításáról, 1930., A tanu lt siketném ák elhelyezésének, 
pályaválasztásának, megélhetésének és egyéni boldogulásának kérdése,
1932., Borbély Sándor történeti jelentősége a siketném a-oktatásban,
1933., Szép József képes olvasókönyvéhez hozzászólás, 1934., Elnöki meg-
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nyitó, 1935., Megnyitó beszéd, 1936., Kun Ernő (megemlékezés), 1937., 
Jó volna -e: Em berbaráti intézetek Tanárainak Orsz. Egyesülete (hozzá
szólás), 1937. Emellett azonban számtalan cikke jelent meg névtelenül.

Előadásai, felszólalásai, beszámolói, emlékbeszédei, hazafias ünnepé
lyeken való szónoklatai, nemcsak szakértelméről, hazafiasságának magas 
fokáról is tanúskodnak. Megnyilatkozásai m indenkor gyújtó hatásúak.

Értekezett a szegedi közgyűlésen kétízben, Egerben, Budapesten, 
Kaposvárott, Szombathelyen. Propaganda előadást ta rto tt Halason, Kecs
keméten, Sopronban két ízben. Ünnepi beszédet m ondott vitéz Simon 
Elemér dr. 10 éves főispánsága, Hőgyész Pál dr. főispán installációja al
kalmából. Emlékbeszédet mondott Balogh Kovács Sándor városi műszaki 
főtanácsosról, megemlékezést ír t még Éliás Jakabról és Sch affér K ároly
ról. Tartott előadást a szabadegyetemen. Szónok volt Rákóczi 200 éves 
halála évfordulóján rendezett ünnepi előadáson és a soproni intézet 25 
éves évfordulóján.

Volt tehát író, reform átor, előadó, szónok és szellemes debatíer. 
Volt diplomata, aki komoly érveléseivel s ha kellett egy-egy tréfás meg
jegyzésével egyenlítette ki az ellentéteket.

Társadalmi szereplése is folyton m agasra ívelő. Egyesületünkben 
először választmányi tag, aztán főpénztáros, alelnök, végül elnök. Egy 
évvel történt lemondása után örökös tiszteletbeli elnökké választották. 
Sopron társadalm ában fogalom a neve. A legtöbb nemzeti irányú  egye
sületben szerepet vállal: elnök, társelnök, ügyvezető-elnök, de legalább 
választmányi tag. A várospolitikában is jelentős szerephez ju t: a sop
roni Városi Egységes P árt ügyvezetője lett, ahol szeretett városa javára 
kam atoztatta sokoldalú képességeit. A szaklapunknál is gyümölcsöztette 
szellemének javát. Fentem lített m unkáin kívül volt a szakirodalmi szem
le rovatvezetője, m ajd amikor szerkesztőbizottság vette kezébe a lap 
irányítását, a siketügyi rész szerkesztője lett.

M unkája közben több alkalommal érte kitüntetés. A vallás és köz- 
oktatásügyi m iniszter három ízben fejezte ki elismerését működése fe
lett. Az intézet felügyelő bizottsága több alkalommal nyilvánította kö
szönetét eredményes m unkájáért. K itüntetésnek számítható az a körül
mény is, hogy a hajdani szaktanács rendes tagjává nevezték ki. T ár
sadalmi téren szerzett kiváló eredményes és önzetlen m unkásságáért a 
T. E Sz. Jubileum i Érdemkereszttel tün tette  ki.

Intézeténél minden idejét növendékei jólétének javítása és k a r
társainak ügyei kötötték le. E tekintetben fáradságot nem ism ert. Szív
vel párosult jósága, búzgósága és ügyszeretete nem ism ert határt. Szi
gorú főnök volt, de megértő a hibákkal szemben is, aki védelmébe vette 
a tévedőt s meg tudott bocsátani az eltévedtnek. Pásztor volt krisztusi 
értelemben, a jó pásztor. Segített a hozzáfolyamodóknak, segített o tt és 
ahol tehette.

Felemelte a szegény siketném át földhözragadtságából, kiem elte abból 
a sorból, amelybe önhibáján kívül taszíttatott. S am ikor növendéke 
8—9 át belehatolt az istenség, a természeti erők rejtelm eibe s elvégezte 
iskolai tanulm ányait, nem hagyta magára, hanem  ■— ha hozzáfordult — 
hónaalá nyúlva, átsegítette őt az élet kezdetének nehézségein.

De nemcsak növendékeinek igyekezett életlehetőséget biztosítani s 
ez által a siketném ák oktatásának létjogosultságát a felsőség és tá rsa
dalom előtt elismertetni. Tanárainak em berfeletti m unkáját is fe ltá rta  
a  társadalom előtt. E célból minden kínálkozó alkalm at megragadott.
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K artársait igyekezett emelni; társaságokba, hazafias egyesületekbe v itte  
őket, bevonta a köz munkáiba, ami lehetővé tette, hogy a soproni siket- 
néma-intézet tanár neve megbecsült legyen.

Szívét adta növendékeinek, kartársainak, a társadalom  s ezeken ke
resztül a Hazának és Egyházának.

És most eltávozott... „Csak egy dolog van a világon, am elyért é r
demes élni; ha nagyon szeretnek bennünket!“ Az ő m unkás-élete bebiz- 
zonyította ezt az igazságot: szivünkbe zártuk mindörökre! Neki érdemes 
volt dolgozni, élni, m ert m unkáján keresztül belelopta m agát szivünk
be. S mi hisszük, hogy az a férfiú, 40 esztendő eredményes és m aradandó 
m unkáját hagyta az oktatásra és a társadalom ra, nem  tűnhet el s velük 
lesz továbbra is. Ő nem fog tétlenül m aradni a nyugállom ányban sem. 
hiszen a szellemet nem lehet kalitkába zárni, korlátok közé szorítani. 
Fogjuk még hallani tüzes szónoklatait, okos érvelését, sziporkázó meg
jegyzéseit, fogjuk még olvasni szellemes értekezéseit, fogjuk még él
vezni szívének jóságát! Eltávozott a felelős állásából, de nem veszítjük 
el őt, ez a meggyőződésem. És ez a vigaszunk ez órában...

Visszapillantás a Gyógypedagógiai Intézeteit Országos 
Szaktanácsának lefo lyt működésére.
Irta : H erodeli K á ro ly.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr folyó évi január hó 16-án 
2176/1937.  eln. sz. alatt kelt rendeletével arról értesítette a Szaktanács 
Elnökségét, hogy az i g 35. évi VI. t. c. értelmében minden nevelési és 
oktatási ágazatra és iskolafajra vonatkozó tanácsadás a törvény intéz
kedései szerint az újjászervezett Országos Közoktatási Tanács hatáskörébe 
tartozik. Ennek következtében a miniszter úr Őnagyméltósága hivatkozott 
rendeletével a Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsának műkö
dését folyó évi január végével megszűntette.

Töriéneti visszapillantás.

A Szaktanács négy évtizedre terjedő működésiének méltatása, a lefolyt 
események felfrissítése sok érdekes, egyben tanulságos eseményt és a jövő' 
fejlődését befolyásoló gyakorlati értékű eredményt idéz fel, amelyeket 
okulásul, iránytszabó célkitűzések kijelölésére és rokonérzelmek felkelté
sére célszerűen felhasználhatunk.

Az elmúlt évszázad go-es évei körül egy fényes tehetségű, nagy 
munkabírású, energikus és nem kevésbbé ambiciózus szakférfiú jelenik 
meg —  szinte meteorszerűen —  Roboz József személyében humanitárius 
oktatásügyünk terén. Működésének színhelye, egyben karierjének kiinduló 
pontja a magyar Golgota-város, a felejthetetlenül kedves, intelligens és 
minden nemesért és szépért lelkesülő Áradunk volt. Itt létesített Roboz József
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egy kisigényű siketnéma-intézetet és itt bontogatta szárnyait és keltette életre a 
hazai gyógypedagógiai oktatásügy megújhodására váró eszméit és törekvéseit. 
Akik az akkori idők szerény keretben mozgó szaklapját, Scherer (Ákos) 
István által szerkesztett Kalauzt lapozgatják, gyakran találkoznak Roboz 
József nevével. Hol magvas tartalmú szakcikkeket ír, hol vitába bocsátkozik' 
s különösképen igen keményen összeakasztotta szekere tengelyét az akkori 
idők egyik jelesével, Pivár Ignáccal, a Váci Királyi Országos Siketnéma- 
intézet hittanárával, majd későbbi igazgatójával, aki, mint ismeretes, 
az alaki (grammatikai) nyelvoktatásnak volt híve, sőt mi több, lelkes, 
pionirmunkása. Ő a maga sajátos re tortáján átbocsátva követett mód
szerét, annak magyarlevegős színezetet adott és aki egyszer hallottal 
velőkig ható meggyőződésből és a legtisztább értelem szálaiból átszőtt 
lelkes, felfokozott ambícióval és határozott, megingathatatlan célkitűzéssel 
végzett, nemkülönben gazdag tapasztalatokkal és tudományos módszerrel 
aláfestett, élményekkel megtűzdelt beszédtanítási munkáját, vagy inkább 
művészetét, varázsa alól nehezen tudta magát kivonni. Az ő grammatikai 
tanítása, illetőleg az e tárgyban nyilvánult felfogása lényegesen külön
bözött Schwartzer Antal és követőinek grammatikai eljárásától. Nála az 
élmény volt a kiindulópont és ha azt tapasztalta, hogy a szóbeli kifejezést 
kívánó gondolatot siketnéma növendéke alaki szempontból nem tudta 
hibátlanul közölni, illetőleg észrevette, hogy az alakok alkalmazásában 
ingadozik, mielőtt a tárgyalásban tovább ment volna, alaposan végig- 
deklináltatta. Nem tartozik ugyan szorosan a tápgya, s azért szíves elnézést 
is kérünk, de mégis tollhegyre kívánkozik annak megemlítése, hogy 
Pivár az oktatást a nevelés eszközének tekintette és egész gondolatvilágának, 
cselekvésekben megnyilvánuló elhatározásának középpontjává a nevelést 
tette.

Evégből a tanulók között a hálóteremben hál, az ebédlőben velük 
reggelizik, ebédel és vacsorázik; jelen van a helyiségek tisztogatásánál/ 
amelyet a serdültebb növendékekkel végeztetett; ott tartózkodik az önkiszol
gálási műveleteknél, milyenek: a mosakodás, ágymegvetés, evőeszköz- 
tisztogatás, terítés, cipőtakarítás stb. Teszi mindezt azért, hogy a siket- 
néma tanuló, amit mível és cselekszik, annak élő beszédformában ki
fejezést adjon. A kalazantinusi szellem főképen az étkezésnél nyilvánult 
meg. A növendékek között foglalt helyet, azok őt, mint a kotlóstyúbot 
csirkéi, körülvették és szinte lesték minden mozzanatát. Mert Pivár Ignác 
az étkezést is nevelési célok elérésére használta fel. Amidőn rendre, 
kerültek az egyes fogások, mindig megkívánta, hogy egy és más társalgás
szerű dolgot mondjanak róla. Egy vezérgondolatot emelt ki a beszél
getésből és azt étkezés közben a társalgás köz-pontjává tette. Aki aztán 
leghelyesebben és formailag legtökéletesebben tudta magát kifejezni, soha
sem maradt el, hogy az ő számára feltalált s az ő költségére megrendelt 
jobb falatból ne juttasson valamit. Valóban olyan helyzet teremtődött, 
mint a jó családban a gyermekek és a szülők között szokott kialakulni. 
Természetesen itt is, ha valamiben ingadozást tapasztalt, akkor a tökélet
lenül kifejezett gondolatot újból és újból végig mondatta egy vagy több 
növendékkel. Aki a siketnéma-oktatásban ambíciójának kiteljesülését találta, 
sok gyönyörűséget lelhetett Pivár Ignácnak ebben a kétségtelenül legjobb 
nyomokon haladó tevékenységében.
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Roboz József ósdinak, maradinak aposztrofálván Pivár Ignác’ nagy
értékű munkásságának vonalvezetését, újabb vívmányok módszereinek figye
lembe vételével intézte ellene a siketnéma-oktatás műhelyéből merített, 
kiforrott elvek alapján támadásait, megvádolván, hogy nem ismeri fel a 
Hül-féle leíró szemléltető-oktalásban lefektetett, igen erőteljes fejlődésre 
alkalmas beszedj; edagógiai elveket s csak közvetett úton, ú. n. grammatikai 
módszerrel fárasztja és gyjötrjí a siketnéma tanulókat. Természetesen 
Pi'vár Ignác nem fogadta el Roboz József thesisét, a maga igazának 
tudatában éles filippikában adja meg a választ s viszonvádképen meg
vádolja, hogy a magyar nyelv szellemébe nem (képes behatolni, annak 
szépségeit és a 'beszédtanításnál szembeszökő, alig felértékelhető előnyeit 
védencei javára nem képes fordítani. A leíró szemlélte tő-oktatást a siket
néma tanuló beszédtanításában nem tartja az egyedül elfogadható beszéd- 
tanítási rendszernek, mert nem ad elegendő tápot és anyagot a társalgási 
alapon megnyilvánuló beszédtanítási oktatásnak, száraz lélekölő munka, 
amelyért lelkesedni alig is érdemes. Egyébként a « V á l a s z »  és « C á f o l a t #  
címen szarvasokoskodással megírt, meggyőző érvekkel támogatott, de sajnos 
személyes természetű elvekkel sűrűn aláfestett, sőt fulmináns modorban 
tartott munkáiban megtalálhatjuk Pivár Ignác beszédtanítási módszerének 
alap-pilléreit.

Az élesre fent damaszkuszi pengével megvívott küzdelemben Roboz 
József és a körűié csoportosuló leíró szemléltető-oktatási elvet vallók, mint 
az akkori idők uralkodó planétájának hívei, maradtak a helyzet urai, nem 
azért, mintha Pivár Ignác a maga sajátos, mondjuk magyaros szemüvegén 
nézett és a külföldön divatozó módszerektől lényegesen eltérő, társalgással fű
szerezett grammatikai oktatást érvekkel megvédeni nem tudta volna —- sőt eb
iről bőven telt, —  hanem mert tiszteletreméltó személye a szenvedélyektől fel
korbácsolt viharok középpontjába került, amelyek, mint fentebb láthattuk, 
az ellentábornak dagasztották vitorláit és beszédtanítási módszerüket a 
biztos révbe juttatták.

Mindezeket azért tartottuk szükségesnek elmondani, hogy az olvasó 
lássa, már abban az időben is, milyen küzdelem fejlődött ki egy-egy 
elvijelentőségű kérdés eldöntésében, másrészt Roboz József harcos egyé
niségét, amely későbbi magasívelésű pályafutásában is pirosfonálképen 
végighúzódik, teljes felvértezettségében megismerjük. Az a Roboz József, 
aki a,z 'elvi harcokban kérlelhetetlennek bizonyult, i 8g 5. júniusában) 
a Vakok Orsz. Intézetében megtartott nyilvános évzáró vizsgálaton, látszólag 
jelentéktelen ügyben megbotlott, ami igen könnyen a pályafutásának kezdetén 
álló férfiú karierjét derékba törhette volna, ha a vizsgán történetesen 
jelenlevő Pivár Ignác igazgató, feledve minden személyi érzékenykedést, 
nem nyújtja ki feléje a mentőövet. Pivár Ignácnak ez a cselekedete a 
legszebb emberi tulajdonságok közé tartozik s ama felejthetetlen gesztusok 
egyike, amelyek kiváló emberi értékekről tesznek tanúbizonyságot.

Roboz József szakismereteinek gyarapítása és tökéletesítése céljából 
bejárta a nyugat-európai művelt államok gyógypedagógiai intézményeit: 
megfordult Walter, Valter és a többi, akkori idők korifeusainál a siket- 
néma-oktatásügy tanulmányozása céljából. De behatóan tanulmányozta az 
akkoriban hírnevének csúcspontján álló vakok steglitzi intézetének műkő-
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dését is, kiterjesztette figyelmét a szellemileg fogyatékos gyermekek okta
tási és foglalkoztatási ügyeire is, evégből megfordult Daldorfban; Berlinben 
pedig a Gutzmann-félé beszédhibák: gyógyítására irányuló módszert és 
eljárást tanulmányozta.

Amikor így, igen alapos és szakszerű gyakorlati és elméleti ismeretek 
birtokában felkészült: a) a siketnémák, b) a vakok, c) a szellemi fogya
tékos gyermekek, d) a beszédhibában szenvedő tanulók oktatásügyének 
modernizálására, illetve reform-munkájára, terveit, célkitűzéseit megis
mertette a vallás- és közoktatásügyi minisztérium illetékes ügyosztályával 
és egv emlékiratban fejtette ki a reorganizálásra vonatkozó nézeteit.

Roboz József birtokában volt mindazon döntő értékű külső és belső 
értékes tulajdonságoknak, amelyekkel egy bátor gesztusokkal fellépő és 
dolgozó reorganizátornak rendelkeznie kell. Egyénisége határozott, fellé
pése biztos, tudása széles skálájú, előadó képessége rokonszenves, érvei 
meggyőzőek és mindig hatásosan tudta megfesteni a jövőnek fejlődést 
biztosító arculatát. Elgondolásainak és terveinek a kultuszminisztérium egyik 
nagytehetségű, alkotások iránt fogékony tagját, Szmrecsányi Miklós osz
tálytanácsost, mint az ügyosztály vezetőjét nyerte meg, aki kétségtelenül 
szimpatikus és mélyen a dolgok lényegébe markoló eszméinek és cél
kitűzéseinek feltétlen és meggy őzöd éses hívévé szegődött. Benne látta 
azt az elhivatott szakférfiút, akinek közreműködésével egészséges fej
lődésnek és organikus megalapozásnak indíthatja, akkor még gyermek
cipőkben járó humanitárius oktatásügyet. Éppen azért teljesen szabad 
rendelkezéssel és. hatáskörrel ruházta fel, lehetővé tette számára, hogy 
beletekintsen az akkoriban még szerves és egységes kötelékben nem álló gyógy
pedagógiai intézetek műhelymunkájába és elvárta, hogy a reformokra 
vonatkozó előterjesztésekét, megfelelő gyakorlati kivitel végett, haladék
talanul tegye meg. Ebben az átfogó: természetű gyógypedagógiai szem
léltetőkörben alakult ki feladatának megfelelő munkakör, amelyet egészen 
pregnánsan fejez ki: Emberbaráti Intézetek Országos Szakfelügyelősége 
címjelzés. Ebben a feladatkörben teljesedik ki több évi alkotó munkássága 
nyomán terveinek és elgondolásainak maradandó értékkel bíró gazdag 
gyümölcse. Ő veti bele a közvéleménybe a gyógypedagógia kifejezést, 
ő vallja programmképen, hogy az érzékszervi és szellemi fogyatékos 
gyermekek oktatására szolgáló humanitárius ügynek egy közös eredőben 
kell találkoznia, amellyel szakbéli munkánk, magasztos hivatásunk nemcsak 
tudományos alapfestést, értéknövekedést kap, hanem egyben a gyógy
pedagógiai tanári rend erkölcsi tekintélyét és súlyát is hivatva van növelni.

Roboz József ebben a magas feszültségű atmoszférában több éven 
át gyakorolta az egyeduralmat humanitárius oktatásügyünk terén. Az 
egyeduralom itt nem díszítő jelző, nem is felfokozott megjelölés, teljesen 
megfelel annak az állapotnak, amelyben mozgott, élt és tevékenykedett. 
Gazdag tudása, értékes szakvéleménye és a legnemesebb érzelmektől sugallt 
agitatív munkássága előtt mindenki meghajtotta az elismerés zászlaját: 
az ügy munkásai részéről tiszteletben, felettes hatósága részéről pedig' 
megbecsülésben volt része. Hiszen, az organizáció gyakorlati keresztülvitele 
után, gondját képezte a személyzet erkölcsi színvonalának emelése, anyagi 
ügyeinek gondozása és megérdemelt fizetési osztályba való behelyezése.
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Át volt hatva attól a tudattól is, hogy az oktatásügyet irodalmi tevékeny
séggel kell szolgálnunk a gyakorlati működés megfelelő alátámasztása 
céljából. E célból 1898-ban megindítja a «Magyar Gyógypedagógia» c. 
szaklapot, amely körül csakhamar minden szempontot kielégítő illusztris 
írógárda alakul ki a szintetikus természetű oktatásügy minden egyes 
ágazatából.

Sajnos, ezt a megkülönböztetett pozíciót és személye körül kialakult 
gloriolát lassankint elhomályosította a sokszor diktatórikus jellegű intéz
kedése, bántó személyi distinkciója, munkatársainak, sőt ezentúl elöl
járóinak is sokszor döbbenetes aláértékelése. Hiányzott belőle a komoly 
diplomatát jellemző finom tapintat és az emberekkel való bánásmód 
művészete abban a magasságban, ahová szorgalma és képességei folytán 
feljutott. Ilyenformán a személyi sérelmek szinte napirenden voltak: 
nyugtalanság és elégedetlenség ütötte fel vészes fejét az egész vonalon. 
Az a béke és nyugalom, amelyet működésének első éveiben létesített és 
áldását az oktatásügy élvezte, lassan felperzselődött az izgalom és ideges
ség tűzvonalában.

Közben mindtöbben megismerték az általa járhatóvá tett utakat, 
eszméinek újszerűsége a szüntelen közelharcban elkopott, színét veszítette 
s lassankint tekintélye aláhanyatlott, veszített fényéből, erejéből. Kartársai 
autokratát, rajtuk és felettük dirigáló tyrannikus hajlamú parancsnokot 
láttak személyében és sóvárogtak, mint a száraz nyári időben a szomjas 
föld a harmat és esőcsepp után, a hatalom megosztása, szélesebb rétegekre 
való kiterjesztése, egy megálmodott demokratikusabb intézmény létesítése 
iránt. Sohasem hangzott el olyan gyakran és meggyőzően az efféle) 
megállapítás, mint ebben válságosra fordult időben: ne egy ember vállaljon 
sok minden fontos és felelősségteljes kérdésben terhet, osztassák meg 
egy-egj súllyal bíró hatáskör többek között, létesíttessék intézkedések 
megtételére olyan hivatalos grémium, amelyben a demokratikus elv jut 
kifejezésre. Adassák megfelelő hatáskör az egy frontba boruló siketnémák, 
vakok es szellemi fogyatékosok oktatasa terén működő vezérférfiaknak, 
begyen _ egy olyan organikus szerv, ahol a szakemberek nézeteiket, cél
kitűzéseiket, altruisztikus alapon nyugvó tevékenységüket egy közös tanács
ban, szabadon, terrormentesen, ele mindenkor az ügy érd-ékében akadály
talanul, őszintén és objektíve fejthessék ki. Ilyen vajúdások, elgondolások,' 
és tervezgetések közepett született, meg az akkori idők kívánalmának megfe
lelően a ̂Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsa a tanügyi főhatóság 
élénk érdeklődése és rokonszenvének kétségtelen látható jelei mellett. 
A szaktanács, melynek egyébként szellemi atyja, a szabályzatnak készítője 
és a gondolatnak életre hívója, a siketnéma oktatásügy terén kitűnően 
fémjelzett Borbély Sándor igazgató volt, vállalta azt a feladatot, amely 
gátlás nélkül megfelelt a közszellem érdekeinek s amely ez ideig egy 
kézben összpontosult.

A szaktanács működése.
Borbély Sándor a hála érzelmétől indíttatva javasolta a tanügyi 

főhatóságnak, hogy a szkatanács előadói tisztsége Roboz Józsefre ruház- 
tassék, akinek gazdag szaktudása és eddig szerzett érdemei semmiképen 
sem voltak az oktatásügy károsodása nélkül figyelmen kívül hagyhatók.
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Ő azonban a megtisztelő bizalmat —  sértett félnek érezvén magát —  
elhárította magától. Most már kívüle alig jöhetett más egyén szóba, 
mint az a férfiú, akinek erkölcsi gesciója legkomolyabban esett a mérleg 
serpenyőjébe és akinek tervei és elgondolásai szerint létesült a Szaktanács: 
Borbély Sándor.

A választás mindenképen szerencsés volt, mert Borbély Sándor igen 
tehetséges, ambiciózus munkása volt a siketnéma-oktatásügynek, aki, mint 
ragyogótollú író, nemkülönben jeles gyakorlati fonetikus és szervező, 
egyaránt teljes elismerést vívott ki magának úgy a felsőbb körökben, mintt 
a gyógypedagógiai tanári rendben.

A Szaktanácsnak magva, jegecesedési pontja a siketnéma-oktatás 
volt, mint legrégibb, leggazdagabb múlttal rendelkező oktatási ágazat, 
¡másrész! ezen a területen tevékenykedtek a szakférfiak legnagyobb szám
ban. Ez ellen nem volt senkinek sem kifogása, mindenki természetesnek 
és jogszerűnek tartotta. Hiszejn ez az ágazat adta a vakok, továbbá a 
szellemileg fogyatékos oktatásügyének vezető férfiait is, akik már ennél 
az oknál fogva is kellő megértéssel viseltettek az alma máter, a váci 
siketnéma-intézet kisugárzó törekvései iránt.

A megalkotott és felsőbb helyről jóváhagyást nyert szabályzat értel
mében a Szaktanács elnöke a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
gyógypedagógiai ügyosztályának mindenkori vezetője. Abban az időben, 
szerencséjére a h umanitárius ügynek, rendkívül embiciózus, melegszívű, 
az oktatásügy gyakorlati munkásait fenntartás nélkül megbecsülő egyé
niség ült az ügyosztályvezetői székben: dr. Náray-Szabó Sándor szemé
lyében, aki titkári minőségből rendkívüli érdemeire való tekintettel nagy 
minisztereinek, gróf Zichy Jánosnak és Apponyi Albert grófnak altér ego
jává, megbízható tanácsosává, illetve államtitkárává emelkedett. Dr. Náray- 
Szabó Sándor a szaktanácsi elnökséget nem tartotta officium nobilének, 
hanem épp úgy kivette a maga részét a munkában, mint a Szaktanács bár
mely tagja. Hiszen ő tudvalévőén a kötelességteljesítés hérosza volt. Min
den pozícióban osztatlan lélekkel, széles skálájú tudással, igaz tiszteletet 
parancsoló megbecsüléssel szolgálta azokat a nagyvonalú, gyakran a nem
zet közoktatásügyének egész jövőjére kiható, nagy és magasztos célokat, 
amelyeket miniszterei, mint gránit szilárdságú pillérre, teljes nyugalommal 
rábízták. Örvendetes és soha el nem múló hálánk és tiszteletünk kiséri 
még haló poraiban is, hogy minden munkája közepette legjobban szerette 
és végtelen sokra értékelte a Szaktanács munkásságát. Nem egy ízben 
hangsúlyozta, hogy a szaktanács gyűlésein való részvétele valóságos szellemi 
felüdülést és fizikai felfrissülést jelent számára. Tetszett és egyéniségével 
összhangzatban állott az a nagyszerű humanitárius munkásság, amely a 
Szaktanács programmjában foglaltatott és működéséből az oktatásügy 
minden ágazatára kisugárzott. Ezen nem is csodálkozhatunk, mert Borbély 
Sándor előadó, az egészséges evolúció vágyától átitatva, mindenkor olyan 
szakszerűen kidolgozott pompás magyaros stílusban megírt, és az alkotás, 
fejlődés és a tökéletesbülés irányvonalában tartott előadmányokat készített 
és terjesztett elő, amelyeknek fascináió és tettekre sarkaló hatása alóli 
senkisem vonhatta ki magát.

Egyébként a Szaktanács az elnökkel együtt, a rendes körülmények
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között, 7 tagból állott. Képviselve volt benne minden oktatási ágazatnak 
egy-egy vezérszakférfia, főképen a budapesti és váci gyógypedagógiai 
intézetek igazgatói.

A rendes tagokon kívül voltak a Szaktanácsnak kül- és meghívott 
tagjai is, akik szakmájukban érdemet szerzett kiválóságok soraiból kerültek- 
ki. A szőnyegre került tárgyaknak aktualitásától és minemüségétől függött, 
hogy a rendes tagokon kívül kívánatos és indokolt-e az egyes kül- vagy 
meghívott tagok jelenléte.

Természetesen a Szaktanácsnak ilyen körülmények között felfelé és 
lefelé egyaránt meg volt az erkölcsi súlya és olyan tekintélyt képviselt, 
amely előtt kívülálló komoly tényezők is meghajtották az elismerés, 
zászlóját.

A tagok tanácskozási és szavazati joggal rendelkeztek. Mindenki 
elmondhatta a maga nézetét, kifejthette a szőnyegen forgó tárgyra vonat
kozó álláspontját, sőt minél több és értékesebb érvet sorakoztatott fel 
a maga álláspontja helyességének igazolására, annál nagyobb figyelemre 
és meghallgatásra talált előadása a tagok soraiban. Semmi takargatásra 
vagy szubjektív szépítge Lésekre, indokolatlan köntörfalazásokra nem volt 
szükség. Szabad férfiak autonóm testületében mindig helye volt, van és 
lesz az őszinte szónak, a tárgyilagos hangnak és a színvonalas vitának 
még abban az esetben is, ha a tárgyi fejtegetés valakinek az érzékenységét 
sérti is. Minden egyes tag tudásának legjavával, lelkének egész erejével 
és a nemes ügyért lángoló hévvel vett részt a tanácskozásokon. A «Gyógy
pedagógia:» a Szaktanács tanácskozmányain, a szőnyegen forgó különféle 
kérdésekben nyilvánuló vitákban, valósággal testet öltött. A legjobb iskola 
volt ez arra nézve, hogy a szintetikus természetű «gyógypedagógia»' 
fogalmát gyakorlati szemüvegen át vizsgáljuk és megtaláljuk mindazon 
összekötő szálakat, amelyek az elválaszthatatlanságot, mint eleven való
ságot, az együvétartozandóságot, az ütköző pontok elsimítását vagy vég
leges kikapcsolását szolgálták. Mint a chemiában a különböző fémeknek 
egybeforradásából acélos keménységű újszerű fém keletkezik, azonképen 
itt is a helyes összeforradás alakította ki a Szaktanácsban ülők egészséges 
gyakorlati felfogását a «gyógypedagógia» fogalma körül.

A Szaktanács tagjai teljes betekintést nyertek az egyes ágazatok, 
különböző perifériákon működő nevelő- és tanintézeteinek belvilágába; 
megismerhették az oktatásban alkalmazott módszeres eljárásokat és az 
azok nyomán felbukkanó tanítási eredményeket. Minden egyes tanár 
egyénisége, nevelő-oktatói munkája, a növendékekkel való bánásmódja, 
illetőleg szakmamunkájának eredménye nyitott könyvként állott a tagok 
előtt. így aztán érthetővé lesz, hogy bár a Szaktanács tagjai a gyógy
pedagógiai intézménynek csak egy-egy kijelölt ágazatán működhettek, mégis 
tiszta képet nyertek mindenik ágazaton kifejtett humanitárius nevelő-oktatói, 
szervezői tevékenységről. Kezdeményezések, módosítások, helyes kerék
vágásba való zökkenések kerültek szőnyegre és bonckés alá. Bizony gyakran 
megesett, hogy a taneredmények felülvizsgálásán kívül olyan szaktanácsi 
tag szállott ki az egyes intézetekhez a helyszíni állapotok megvizsgálására, 
vagy a felmerült kérdések tanulmányozására, aki nem működött tényle
gesen azon a pályán, amelyen az eset felmerült. A következmények azt
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mutatták, hogy az illető szaktanárai tag mindig objektív tudott lenni és 
tevékenységében csak az. ügy előnyeit nézte elsősorban. Lehetséges, hogy ez a 
kívülállók soraiban viszás helyzetnek tűnt fel és ha véleményüket nem 
tartották véka alatt, meggyőződésünk, hogy Ítélkezésüket objektív alap 
hiányában, vagy annak nemismerésében, inkább érzelmi hatások következtében 
tehették meg. Mindannyiunk előtt közismert tény, hogy a Szaktanács bár
mely tagja semmivel sem állott gyógypedagógiai oktatásügyi színvonal 
tekintetében alább, mint pl. az a jogi alapképzettséggel bíró, egyébként 
nagyon tiszteletreméltó férfiú, aki kedvező körülmények folytán a gyógy
pedagógiai oktatásügyben magasabb fokon végleges érvényű döntést hozott. 
De ilyen mentalitás mellett igen .nehéz volna elképzelni a Szaktanács soraiból 
kikerülő szakfelügyelők harmonikus munkásságát is. Nem, ez a felfogás 
csak szubjektív alapon születhetett meg és indokolható. Ezt hangoztatni 
sohasem lett volna szabad, a Szaktanácsot, ezt a demokratikus intézményt 
mindenkinek szeretetébe kellett volna fogadnia, mert az, ami drága, 
értékes, klenódiumunk volt, tagjai pedig munkában edzett ügyszerete
tükről közismert, válogatott férfiak voltak, akik sohasem feledkeztek 
meg, honnan kerültek az élre, ellenben mindig tudták, mivel tartoznak 
kartársaiknak és az ügynek. Azt hiszem, szerénytelenség nélkül alkalmaz
hatjuk reájuk Charles Rollin megállapítását: »az igazi nagyság a személyes 
tulajdonságok gyökerében és az érzelmek nemességében rejlik».

A Szaktanácsnak kétségtelenül munkás és nagytudású tagja volt a 
siketnémák Budapesti Állami intézetének néhai kiváló igazgatója, Klis 
Lajos. Az ő nevét és működését a pompásan stylizált és lelkiismeretesen 
megszerkesztett jegyzőkönyvek tükrzötetik és nagyon aktív szereplése,, 
szoros összefüggésben van a Szaktanácsnak históriai tevékenységével, miértig 
azt hisszük, senki sem fogja nekünk a részrehajlás vagy felületes elszólás 
kifejezését tulajdonítani, ha idézzük márványba kívánkozó szavait: «A Szak
tanács a gyógypedagógiai oktatásügy legszebb és legdemokratikusabb intéz
ménye, amelyre mindig büszkén tekinthetünk-». Vagy más formában: «A 
Szaktanács, ha nem volna, meg kellene csinálni!»

A Szaktanács működésének eredményei.,
A gyászos emlékezetű kommunizmus sok minden értékes intézmé

nyünket elsöpört, eredeti formájából kivetkőztétett; nyomán a gazdag 
termést ígérő föld csupasszá vált, a sok szép munkát teljesítő intézmények 
egyidőre hatályukat veszítették, megdermedt minden és az emberek bizony-, 
tálamul néztek a jövő elé. Ezekben a sötét napokban a Szaktanács; 
működése is felfüggesztetett. Tartsunk tehát egy rövid szünetet mi is 
további okfejtéseinkben és kíséreljük meg néhány rövidre szabott mondat
ban a Szaktanács eddigi működését összefoglalni.

A Szaktanács egyik legfontosabb feladatának tartotta integer Magyar- 
ország területén élő fogyatékos érzékű és képességű gyermekek nagy 
tömegeinek beiskoláztatási kérdését megoldani. Minthogy ez a kérdés 
elsősorban az anyagiakba ütközött, a nehézségeket preventív intézkedésekkel 
kellett áthidalni. Az eszme gyakorlati hivatala egész országra kiterjedő agitatív 
munkásságra sarkalta a szakférfiakat, hogy megismertessék a művelt magyar 
közönséggel védenceink oktatásügyét, az alkalmazott módszeres eljárást 
és az általuk elérhető eredményeket. Ahol alkalmas működési területet 
találtak, felütötték sátorfájukat és megkezdték a fundamentális munkát az
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intézmény létesítésére. Az erkölcsi támogatást a Szaktanács a legfelsőbb 
helyen mindig eszközölte, az anyagiakban azonban sokat nem tehetett, 
annyit mégis biztosított, hogy az ügy gyökeret verhetett, —  mert a 
kultusztárcának, már abban az időben is, kevés fedezett állott rendelke
zésére az intézetek anyagi támogatására. A designált igazgatónak éjjelt 
nappallá kellett tennie, városról városra ellátogatni és a közönség adako
zását elősegíteni. Nehéz idők voltak ezek, de a kartársak szeretettel tették* 
és jólesőleg mondhatjuk, a legszebb eredményekkel szolgálták az ügyet. 
Rendre keletkeztek siketnémák, vakok és szellemi fogyatékosok intézetei. 
Ezek szervezetei, szabályzatai és egyéb dologi ügyeik mindig a Szaktanács 
plénuma elé kerültek. Innen nyertek biztatást, itt találták meg azt az 
erőforrást, amely kifáradt energiájuk felfrissítésére szolgált.

Amikor az intézetek szebbnél szebb palotái elkészültek és a védencek 
nagy kontingense humanisztikus érzelmektől megszentelt falaiban otthonra 
találhatott, komoly munkálatok tétettek folyamatba az egész országra 
kiterjedő tankötelezettség kimondására. Hogy ez akkoriban nem követ
kezett be, nem a Szaktanács jóindulatán múlott.

Az oktatásügynek nyugodt irányú fejlődése és kereteinek meg
felelő kiépítése kategorikus imperativusként feladatunkká tette az oktatás 
munkájának intézményes biztosítását. E célból a Szaktanács kiadta a 
jelszót, hogy minden egyes oktatási ág készítse el a lanterv-tervezetet 
és nyújtsa be felülbírálás végett a Szaktanácshoz. A Szaktanács a maga 
retortáin átbocsátva, a tervezetet jóváhagyás végett a felettes hatóság elé 
terjesztette. Rendre megalkottattak a siketnémák, vakok és szellemi fogya
tékosok intézményei számára a tantervek. Nem szükséges bővebben részle
tezni, hogy mit jelent a tanterv egy intézeti életben s hogy milyen 
hathatós eszköz oktatási eredmények előmozdítása és biztosítása szem
pontjából az igazgató és tanár kezében egyaránt.

A Szaktanács működésének már első szakában szeretettel gondolt a 
gyógypedagógiai tanári rend személyi ügyeinek felkarolására is. Evégből 
a legkomolyabban foglalkozott a szolgálati pragmatika elkészítésének gon
dolatával, erre vonatkozólag tervezetet is dolgozott ki és dr. Cseike 
Győző a vallás- és közoktatásügyi minisztérium számvevőségének igaz
gatója jelenlétében, meghívott tagok bevonulásával általánosságban és 
részleteiben le is tárgyalta. Hogy a szolgálati pragmatika mindez ideig 
nincs életbe léptetve, az tőlünk nem függő körülményekben találja magya
rázatát. A Szaktanácsban és ügyosztályunk akkori kiváló vezetőjében 
minden készség meg volt ennek a fontos kérdésnek gyakorlati keresztül
vitelére.

A Szaktanács maradandó érdemeket szerzett a státus-rendezés körül is. 
Nagyon kedvező helyzetben voltunk ,mert dr. Náray-Szabó Sándor egész 
szívvel állott mellénk, tudta mérlegelni és megbecsülni fáradtságos mun
kánkat, és azt a Szaktanács javaslata alapján mindig honorálni is törekedett. 
Ő volt az, aki a világháború előtti években megnyitotta számunkra a 
VI. fizetési osztályt és abba elsőnek kedvelt hívét, mindnyájunk által tisztelt 
néhai berkes János szaktanácsi előadót nevezte ki.

A gyógypedagógiai tanári rend erkölcsi színvonalának emelése, a 
szakismeretekben való elmélyülés érdekében szükségesnek tartotta az át-
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képesítési, amely abban állott, hogy az eddig speciális szakokon működő 
szakemberek részére kötelezővé tette a hármas képesítés megszerzését. 
Magasabb fizetési osztályba csak azok léphettek, akik a Gyógypedagógiai 
Tanárképzőn a kiegészítő vizsgálatokon átestek.

Minden vágyát és törekvését képezte a Szaktanácsnak, hogy az egyes 
iskola-típusok megfelelő tankönyvekkel legyenek ellátva. E végből a szak
lapokban és hivatalos iratokban az egyes tanártestületekhez fordul és 
felhívja a tagokat tankönyírásra. Több ilyen munka készült, amely a szak
tanács bírálati fórumain átesve, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
részéről jóváhagyást nyert és alkalmazásba vétetett. A szerző megérdemelt 
honoráriumban részesült.

A Szaktanács tagjai az évenként két Ízben még pedig az első félév vé
gén és a tanév végén rendre látogatták miniszteri biztosi minőségben az 
egyes intézeteket. Látogatásaik eredményéről hivatalos jelentésben szá
moltak be, amelyek megvitatás és tudomás vétel végett a Szaktanács plé
numa elé terjesztettek. Az eredményről a szükséghez képest a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium, illetőleg a szaktanácsi előadó hivatalosan tájékoz
tatta az egyes intézeteket.

Még igen sok olyan fontos kérdéssel foglalkozott, amelyek ugyan 
nyilvánosságra kívánkoznak, azonban mértéket tartunk a közlés terjedel
mében.

A Szaktanács és a Szakfelügyelőség.
Mint említettük, a kommunizmus idejében a Szaktanács működése 

szünetelt. Amikor a vérzivataros napok elmúltak és a régi keretek helyre
állíttattak, a vallás-és közoktatásügyi minisztérium szükségesnek tartotta, 
hogy a hármas ágazaté gyógypedagógiai oktatásügyterületéről egy-egy szakem
ber referensként az ügyosztályba berendeltessék. A siketnémák oktatása terü
letéről S i m o n  J ó z s e f ,  a vakoktól dr. T ó t h  Z o l t á n  és a szellemi 
fogyatékosok oktatásügyéről S z a b ó  K á r o l y  tanárok rendeltetett be. Elis
meréssel kell szólanunk mindhárom kartársunkról, mert oktatásügyünket 
sok szeretettel munkálták és képviselték a legmagassabb helyen.

Amikor a viszonyok konsolidálódni kezdtek, a tanügyi főhatóság 
szakfelügyelői rendszer bevezetését látta szükségesnek. Kezdetben olyképen 
alakult a helyzet, hogy minden egyes ágazatnak külön szakfelügyelője 
lesz, akik a maguk soraiból egy adminisztratív ügyeket intéző, vagy helye
sebben vezető szakfelügyelőt fognak kijelölni. Minthogy azonban ennek, itt 
nem vitatható akadályai voltak, a vallás-és közoktatásügyi minisztérium 
olyképen rendelkezett, hogy az ügyeket egy szakfelügyelőre bízta és 
azt B e r k e s  J á n o s  személyében ki is nevezte.

Okfejtésünkben itt egy kissé ki kell térnünk és néhány szóval meg, 
kell emlékeznünk Berkes Jánosról.

Antidon a vallás-és közoktatásügyi minisztérium Borbély Sándor 
szaktanácsi előadóságát megszüntette, illetőleg ezen tisztség alól fel
mentette, annak ellátásával Berkes János, az áll. Gyógypedagógiai ne
nevelő intézet igazgatója, szaktanácsi tag, bízatott meg. Mindenki kér
dőjelképen tekintett az új emberre s feltette a kérdést, vájjon a szak
tanács munkájában nem áll-e be zökkenés, vagy talán lecsuszamlás ? 
A várakozás álláspontját Borbély Sándor nagyszerű szereplése után min-
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denki indokoltnak találta. Azonban nem kellett sokáig várnunk. Berkes 
János teljesen megfelelt azoknak a követelményeknek és reménybeli kívánal
maknak, amelyeket a Szaktanács az előadó személye iránt támasztott. Kitűnő 
stilisztának, ernyedetlen szorgalmú munkásnak, az ügy minden ágazata iráni 
lelkesülő férfiúnak és megértő kartársnak mutatta magát. Ha fontos kérdések
ben véleményt kellett nyilvánítania, mindig alaposan, körültekintően készült 
a feladatra. Előadmányaiban az előrelátás, a gondosság, a szaktudás és a 
határozottság nyilvánult meg. Amjlt írt, azt szabatosan, világosan és 
márkásán tudta előadni. Alig fordult elő szaktanácsi előadói működésének, 
szinte két évtizedre terjedő munkássága alatt, hogy valamelyes javaslatát 
revokálnia kellett volna.

Berkes János fáradhatatlan munkásságával, mély emberies gondol
kodásával mindenkinek rokonszenvét kiérdemelte és azzal meg is ajándék 
kozták. Különösen tiszteletben és talán szabad mondanom, szeretetben 
volt része dr. Náray-Szabó Sándor államtitkártól. Szinte baráti érzelmekkel 
halmozta el, s amikor alkalma nyílott, szavakkal és tettekkel is bebizonyí
totta iránta megnyilvánuló rokonszenvét.

Berkes János működése a gyógypedagógiai oktatásügy fejlesztése, belső 
életének kiépítése szempontjából nem volt csekélyebb értékű, mint jeles 
elődjéé. Amellett a Szaktanács működésébe nyugodt menetet, az ügyek 
vitelében lendületet és a dolgok kifejlődésében erőt, gyorsaságot vitt bele.

Sajnos, Berkes János szolgálati működése a kommunizmus utáni 
időkben csakhamar megszűnt, mert betöltvén szolgálati idejét, elöljáróinak 
elismerő szavai és rokonszenvünknek látható jelei mellett a jól megérdemelt 
nyugalomba vonult.

A szakfelügyelői székben követte őt Klug Péter, a siketnémák szegedi 
intézete igazgatója. Minthogy a szakfelügyelői hatáskör az eddig szerzett 
tapasztalatok szerint, olyan sokoldalú munkásságot és lekötöttséget kívánt, 
amelyet egy szakember megfelelően ellátni nem volt képes, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium Simon József személyében helyettesről gondos
kodott, aki akkoriban minisztériumban, mint berendelt szakreferens telje
sített szolgálatot és gazdag tapasztalatokra tett szert.

A szakfelügyelőség személyzeti ügye ekkép a gyógypedagógiai tanári 
rend szemszögéből egészséges megoldást nyert. Mindkét szakférfiúnak tudása, 
ügyszeretete és buzgósága előtt készségesen meghajtottuk zászlónkat. Klug 
Péter rendkívüli képességgel lévén megáldva, a siketnémák ügyét szőkébb 
hazájában, Szegeden, a Tisza-menti metropolisban, úgyszólván semmiből 
keltette életre. A természet árváinak oktatásügyét körzetében megszerettette, 
számos jóbarátot és Mecénást szerzett, amidőn pedig negyedszázadot meg
haladó kedves működési területéről felhívásra eltávozott, az ország egyik 
legszebb, legnépesebb, legjobban organizált és anyagilag jól megalapozott 
siketnéma-intézetét hagyta hátra. A mellett széles társadalmi tevékenységet 
fejtett ki a Délmagyarországi Közművelési Egyesület körzetébe tartozó egye
temi ifjúság felkarolása érdekében, amely, munkásságáért a Kormányzó Úr 
ö f  Öméltósága rn. kir kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki.

A szakfulügyelőségi hatáskört Klug Péter megosztotta. Simon József 
h. szakfelügyelőnek az anyagi ügyek intézését jelölte ki, a többit: mégpedig 
szervezési, személyi stb. ügyeket pedig magának tartotta fenn. Azonban
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az ügyek közösmegegyezés jegyében gyakran egy eredőből indultak ki és 
oda futottak vissza.

Simon József a 2 5-ös évek körül vajúdó fizetésrendezési ügyekben 
kartársi szolidaritási érdekből, rendkívül sokat fáradozott, miértis munkássá
gának kétségtelen eredményei előtt mindenki elismeréssel hajtja meg 
zászlaját. Nem csekélyebb érdemei vannak a gyógypedagógiai intézetek 
anyagi ellátásának zavartalan biztosítása tekintetében. Ö átérezte azt 
a rendkívül nehéz helyzetet, amelyben a periférián működő intézményeink 
évek hosszú során voltak. Ezek szinte teng-lengtek egyik napról a másikra s 
rendkívül károsan befolyásolták a nyugodt munkálkodást és az eredményed 
tevékenységet.

Szerencsének mondhatjuk, hogy Klug Péter személyében, sikerüli: 
ügyünknek szakfelügyelőt nyernie. Ha valaki ¡széles látókörrel, gazdag 
tapasztalatokkal és értékes szaktudásokkal rendelkezett, akkor ő volt az első
sorban ha valaki az ügy iránt tudott lelkesedni s alkotási vágy lakozott benne, 
akkor ismét senki más nem lehetett, csak az ő nagyrabecsült személye; 
ha valaki őszinte komoly szándékkal vizsgálta az oktatásügy menetét és 
tette meg helyes vágányon való haladásra intézkedéseit, akkor ismét senki 
más nem lehetett, csak ő. Gondolkodása nobilis és altruisztikus, érzelmei 
nemesek és szüntelenül hasznosan tenni és cselekedni akart és tudott. Ha 
végignézzük az i g 35— 36. tanévben kiadott szakfelügyelői Jelentést, szinte 
dömping módra borúi elibénk annak a céltudatos munkának értékes ered
ménye, amely az ő nagyarányú és felbecsülhetetlen tevékenysége nyomán 
fakadt.

Klug Péter a szakfelügyelőségi intézménynek működésével színt és 
tartalmat adott, a munkába alaposságot, ¡szakszerűséget és lendületet vitt be. 
Az ügydarabok elintézésében gyorsaság mellett mindig1 az alapos szakszerű
ség nyilvánult meg. Szinte csodálkoznunk kellett azon, hogy egy emberi 
miként képes egész dandárját a munkának közmegelégedésre feldolgozni 
a fáradtság és elernyedés legkisebb jele nélkül.

Az okatásügynek érdekét képezte, hogy a szakfelügyelőségi intézményt 
a főigazgatósági rendszer váltsa fel. Erre joggal számíthattunk, mert a 
gyógypedagógiai intézetek működése elbírálás szempontjából egy és ugyan
azon elbánás alá estek, amelyben a polgári iskolák részesültek. Mindannyian 
éreztük, hogy a főigazgatóság megszervezése intézményeinknek erőt, erkölcsi 
súlyt és tekintélyt fog kölcsönözni. Bennünket e tekintetben nem hiúsági 
kérdések vezettek, hanem az ügy jól felfogott érdeke. A humanitárius 
ügynek szüksége van egy olyan auktoritást biztosító szervre, amely kifelé 
tekintélyt jelent, befelé pedig a munkatársak bizalmát fokozza. Szakembe
reink gyakran érintkeznek kiváló közéleti egyénekkel s ha megfelelő erkölcsi 
súllyal és hátvéddel bírnak, az érintkezési forma, kifelé gravitáló tevékeny
ségük eredménye nagyobb biztonsággal és erővel bontakozhatik ki az 
ügy javára. Tanáregyesületünk e téren készséggel felajánlotta szolgálatait 
kész volt érdekében minden erkölcsi támogatás kieszközlésére, azonban az 
ügy, belső információk szerint, olyan jól állt s maga a szakfelügyelő is 
száz százalékig biztos volt kitűzött céljának elérésében, hogy erre semmi 
szükség sem mutatkozott.

A Szakfelügyelőség mintegy 90 százalékban átvette azt a munkakört és
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adminisztratív jellegű tevékenységet, amelyet eddig a szaktanácsi előadó 
látott el. Nekünk, akik a régebbi gárdához tartozunk, és hozzá voltunk 
szokva az ügynek szaktanács keretében való részletes megtárgyalásához' 
és votumunkkal hozzájárultunk a nagyobb intézkedésekhez kissé szokat
lannak tűnt fel és színvonalunk átértékelésének érzetét keltette bennünk. 
Ámde Klug Péter bölcsesége és mindig az ügy javának és előmozdításának 
keresése átsegített a lázas tüneteken.

Eleinte a tagok, a régebbi szaktanácsban követett módszer szerint, 
kiszálltak az egyes intézetekhez a taneredmény felülvizsgálására, később 
azonban a hivatalos kiszállás, előttünk ismeretlen oknál fogva, teljesen 
a két szakfelügyelő munkakörében vontatott. Különös aggodalmunk nem 
merült fel, mert úgy Klug Péter, mint Simon József szakfelügyelők objektív 
szemüvegen, rendszeres kiszállásokkal vizsgálták a taneredményt és adták 
meg a szükséges utasításokat, illetőleg tették meg észrevételeiket, azonban 
a demokratikus elven sérelem esett. Jelentéseik rendszerint az elnöki tanács' 
plénuma elé kerültek, ahol a tagoknak mód nyújtatott az intézetek műkő-, 
désének megismerésére és észrevételeiket megtehették, amint azokat gyakran 
m eg'is tették.

„ A Szakfelügyelőség, mint a fentiekből is látszik, a Szaktanácsra 
•építve, azt mint egészséges alapot felhasználva, fejtette ki működését. 
E megreformált Szatanács kezdetben a múltakhoz képest szokatlanul 
széles alapokra volt fektetve. Egy-egy gyűlésen, minden egyes intézetnek 
egy, esetleg több tagja is megjelent s valóságos nagygyűlés jellegét öltötte 
magára a tanácskozás. Klug Péter csakhamar belátta, hogy az ilyen nagy 
testület nehezen kezelhető, mindenkinek van mondanivalója, a maga dolgát 
mindenki fontosnak és mellőzhetetlennek tartja s így a gyűlések a nagy' 
szóáradatban nem hozták meg a hozzá fűzött eredményt. Kellett keresnie 
a modus procendendit és ezt meg is találta, amely abban állott, hogy a 
Szaktanácsból, a budapesti intézeteknél működő vezető szakférfiak közre
működésével, elnöki tanácsot létesített. Ez a tanács már alkalmas volt 
arra, hogy nagy kérdéseket lehetőleg rövid idő alatt, szakszerűen 
intézzen el. Tehette annyival inkább, mert hiszen a szakfelügyelő 
mindig alapos tanulmányszerű elóadmányban lefektette a maga 
nézetét és objektivitása minden kétségen felül álló volt. A
tagoknak hozzászólása, több oldalról való megvilágítása a kérdésnek elég
séges volt arra, hogy az ügy közmegnyugvásra elintézést nyerjen. Az elnöki 
tanács főképen átkaroló kérdéssekkel foglalkozott, amelyek az ügynek belső 
struktúráját érintették. Bizonyos periódusokban aztán az elnöki tanács mun
káját a szakfelügyelőség a Szaktanács nagygyűlése elé terjesztette, amely 
ilyenformán csupán demonstratív jellegi tevékenységet fejtett ki.

A Szaktanácsnak, a felejthetetlen emlékezetű dr. Náray-Szahó Sándor 
államtitkáron kívül még elnökei voltak dr. Tóth István államtitkár, aki az 
első elnöknek, minden tekintetben méltó utódja volt, ugyanazzal a szeretettel 
karolta fel a gyógypedagógiai oktatásügynek minden kérdését, amelyet 
nagy elődjétől örökölt, mint annak hűséges munkatársa és hivatali utódja. 
Neterda Modeszt miniszteri tanácsos követte őt az elnöki székben, az ő műkö
dése a háborús időszak másodikfelére esett. Sserette az ügyet és sok megértéssel 
dolgozott.
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A proletár-diktatúra után elkövetkező időszakban igen nagy megér
téssel dolgozott elnöki minőségben a szaktanács ügyével Radnay Rezső h'.. 
államtitkár, neki ezekben a nehéz időkben személyi és anyagi ügyekben 
sokat köszönhet oktatásügyünk. Öt követte dr, Huszka Jenő miniszteri 
tanácsos, aki annak idején első elnökünkkel egy ügyosztályban dolgozott,, 
ismerte annak mentalitását és azt a szellemet, amelyet ő inaugurált, igye
kezett érvényesíteni. Azután dr. Nevelős Gyula miniszteri tanácsos tárta ki 
nemes érzelmeit és nagy szívét oktatásügyünk felé és sok szeretettel 
foglalkozott a szaktanácsi elnöki minőségben is nagyfontosságú kérdésekkel. 
Sajnos, az ő működése ügyünk terén csak rövid időre terjedt. Nagy 
megértéssel dolgozott dr. Hoór Károly miniszteri tanácsos, akinek műkö
désére oktatásügyünk minden egyes munkása hálás tisztelettel gondol vissza. 
Ő különösen a Szakfelügyelőség munkálkodását sokra becsülte és lehetővé 
tette a kérdéseknek ökonomikus intézését. Greszler Jenő miniszteri osztály
főnök Petii Pál dr. államtitkár elnöklete mellett igen behatóan érdeklődött 
a Szaktanács gyűlései iránt. Minden gyűlésen részt vettek, a szőnyegen fekvő 
kérdéséhez hozzászóltak s különösen dr. Petri Pál államtitkár a meg
becsülésnek és tiszteletnek minden jelével elbalmozta a Szaktanács műkö
dését és annak tagjait. Ő különben is a vallás- és közoktatásügyi minisz
tériumban, mint politikai államtitkár magasabb fokon bírálta el a hozzá 
utalt kérdéseket és benne az oktatásügy igaz, nemesszívű barátra tett szert. 
Hálásan emlékezünk vissza még dr. Bernáth Géza és dr. Damjanovich Lajos 
miniszteri tanácsos elnökökre is, mert részükről mindig rokonszenvet éá 
sok megértést tapasztaltunk. Nem feledkezhetünk meg dr. Nagy Árpád h. 
államtitkárról sem, akinek széles látóköre, szenzibilis egyéniségéből fakadó 
szívj ósága a fogyatékos érzékű és képességű gyermekek oktatásügye iránt 
szemmel látható volt.

Országos Közoktatási Tanács és a főigazgatóság1
Ha az eddigiekben kifejtett nézetünket összegezzük, márkám formában 

domborodik ki a gyógypedagógiai oktatásügy magasan ívelő fejlődési 
irányvonala. Történt pedig ez azért, mert a kormányzásnál válogatott 
qualitású, munkában edzett, széles látókörű, színvonalas szakemberek ültek. 
Vezérférfiaink mentalitása és lelki alkata a gyógypedagógia vetületi síkján 
épült fel. Sohasem egy oktatási ágat képviseltek, hanem az egész gyógy
pedagógia fogalma alá tartozó ügykört. Abban az atmosférában a három
vagy négyféle ágazat egy közös eredőben fejeződött k i : egységesnek 
látták a bent ülők, ilyenképpen kezelték a felettesek és ilyen szempontok 
érvényesültek a szaktanárképzésen túl a tagok működésében is. Nagy 
szüksége volt erre, mert hiszen nem elégséges heterogén elemekből álló 
új ágazat megszilárdításához négy évtizedre visszanyúló időszak. Az emberek 
megértésén és az abban megnyilvánulp lényeges szempontok felismerésén 
kívül sok egyébre is van szükség. A konszenzus áthidaló és nivelláló 
szerepe itt minden kétségenfelül áll. Az oktatásügy pilléreinek megszilár
dítása csakúgy volt biztosítható és jövőben is biztosítandó lesz, ha egy 
közös területen találkoznak a különféle felfogások, nézetek és álláspontok 
összeegyeztetése, a súrlódási felületek tompítása és megszüntetése szem-, 
pontjából. E;z; a közös terület a közelmúltban hatályát vesztette az
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Országos Szaktanács és azzal karöltve működő Szakfelügyelőség meg
szűntetésével. Ez volt az ú. n. genius foci, amely ideák termelésére, 
megéri elésére, azok kivitelére és az oktatásügy minden ágazatában való; 
érvényesítésre sarkalta, buzdította a szakembereket. Mi tehát, amidőn 
ezt a két értékes intézményünket ez idő szerint kénytelenek vagyunk nél
külözni, a hála és szeretet szavával adózunk mindazoknak, akik bennünket 
embermentő és formáló munkánkban segítettek.

Néhány évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 1933-ban, a tanügyi főható
ság részéről olyan gondolathullám nyilvánult meg, hogy az óvodákkal 
együtt ,a gyógypedagógiai intézetek is a belügyi kormányzat alá kerülnek, 
illetőleg ezt a kétféle oktatási típust a belügyi tárcára oedálják. Akkoriban 
a szakférfiak tiszteletteljes formában az illetékes tényezőknél szóban és' 
írásban kifejtették véleményüket, súlyt helyezvén arra, hogy ezek az 
intézmények elsősorban oktatásügyi intézmények, kulturális feladatokat 
teljesítenek és csak másodsorban embervédelmi, gyámolítási és humani
tárius célokat töltenek be. A kérdésnek ilyen szempontból való beállítása 
a tanügyi főhatóságunk részéről meghallgatásra talált, így az intézmények: 
bennmaradtak a kultusztárca keretében. Supponáljuk a vallás- és köz- 
öKtátitsugyi minisztérium abbeli álláspontját, hogy intézményeinknek a bel
ügyi tárcába való áttolásának tervezetében sok egyéb lényeges financiális stb- 
érvek között talán az a szempont is érvényesülhetett, hogy az eddig kiépített, 
jónak, helyesnek és egészségesnek bizonyult rendszer ne bolygattassék meg, 
hanem sértetlen állagában vitessék át ¡s hogy ott tovább fejthesse ki működését. 
És talán, ha így van, nagyon fején találták a szeget, mert hiszen nyilvánvaló, 
hogy a gyémánt is saját porában csiszolható.

Az 1935. évi VI. t. c. a tanügyi közigazgatást decentralizálta. Ebbe 
a decentralizációba bele kellett esnie a gyógypedagógiai oktatásügynek is. 
Élénken emlékszem, milyen sokat aggodalmaskodtunk a felett, hogy 
egységes irányítás alatt marad-e oktatásügyünk, avagy a létesített és új 
hatáskörrel felruházott Főigazgatóságok alá fög-e tartozni. Sajnos, a dolgok 
magasabb szempontok érvényesítésével a decentralizáció elvi álláspontjának 
kedveztek. Ma tehát úgy áll a helyzet, hogy amely Főigazgatóság területén 
működik valamely gyógypedagógiai intézet, annak joghatósága alá tartozik, 
így pl. a debreceni és kisújszállási siketnéma-, illetőleg szellemi fogyaté
kosok részére szolgáló intézet a debreceni főigazgatóság, az Ernuszt 
Kelemen-féle vakok intézete Szombathelyt, a szombathelyi főigazgatóság 
alá stb. tartozik. Amint látjuk, az egység felbomlott, az intézetek más és 
más felfogás, elbírálásnak vannak alávetve. Szerencsére, a főigazgatóságok 
élén a közoktatásügyi személyzet vezéregyéniségei állanak, akik nagy 
műveltséggel, gazdag .tudással és sokra értékelhető intelligenciával rendek 
kéznek, náluk tehát mindig a megértésre, intézményeink iránti szeretetre 
számíthatunk. Ennek eklatáns plédáját látjuk úgy dr. Pintér Jenő, mint 
dr. Kemenes Illés főigazgatók kisugárzó tevékenységéből, Dr. Kemenes 
Illés: «Milyen legyen a tanulmányi felügyelet» c. lapunkban is megjelent 
megnyitó beszédében máris találunk erre vonatkozólag ízlelítőt. Nem lesz; 
érdektelen, ha egy-egy gondolatot kiemelünk ebből és okulásképpen ide 
iktatjuk. «Aki a reá bízott lelkekben —  úgymond Kemenes Illés dr. —  
nem tud magot vetni, annak közöttünk helye nincs, mert a jó mag
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hiányában könnyen terem konkoly». Vagy másutt: «Az iskolalátogatás 
tulajdoiiképen léleklátás. A lélek kulcsa a megértő szeretet». Ismét másutt: 
«Tegye bírálat tárgyává a tanár erkölcsi egyéniségét, általános és szak- 
műveltségét, módszeres eljárását közlő, nevelő képességét, hatását tanít
ványaira %

Az egységes törekvésre való gondolatot szolgálja az i g 35. évi VI. t. c. 
végrehajtására kiadott utasítás a tanügyi közigazgatásról. Ez a munka min
den tanulmányi felügyelő, igazgató és intézet vezető nélkülözhetetlen kátéja, 
amely kétségtelenül nagyon sok és hasznos útmutatással szolgál az intézetek' 
adminisztrálására, tanulmányi ügyeiknek vezetésére és irányítására. Meg1 
van benne mindaz, ami egy jól vezetett intézet sikeres működését biztosítja. 
Ez a kis gyűjtemény kétségtelenül az egységes, minden divergálástól 
mentes célokat szolgálja. Mindjen iskolatípusra kiterjedően foglaltatnak1 
benne rendelkezések, illetőleg azok olyképen vannak megszerkesztve, hogy: 
akár a vakok, akár a siketnémák intézetei, akár pedig a polgári iskolák 
megtalálják benne egységes működésük irányítására szolgáló útmutatást.

A. tanulmányi felügyelők az egyes intézetek működéséről készített 
jelentéseik a múlthoz képest nem kerülnek egy közös gyógypedagógiai 
tanácsban megvitatásra. így nincs meg a lehetőség, hogy ahhoz akár az 
egy szakon működők is hozzászólhassanak, még kevésbbé az, hogy a 
jelentésekben megnyilvánuló bírálati, vagy irányító szempontok a többi 
ágazaton működő szakférfiak érzelmi és gondolatvilágára kisugároznak, 
abból esetleg eszméket, gondolatokat a gyógypedagógia fogalma erősbí- 
tésére és kiszélesítésére átvegyenek, minél fogva —  véleményünk szerinti 
—  a sok fáradsággal és még több küzdelemmel létesített kapcsolatok1 
meglazítására vezetnek és lassanként összetartozandóság megbontásának 
veszélyét rejtik magukban.

Az Országos Szaktanács hatásköre az 19 3 5. évi VI. t. c. értelmében 
most már az Országos Közoktatási Tanács hatáskörébe lett beágyazva. 
Ennek a kulturális kérdésekben döntő faktor szerepét játszó intézménynek: 
az ország egész közoktatásügyére kiterjedő sorsdöntő misszióját mind
annyian készségesen elismerjük, mert hiszen tagját bölcs gondossággal 
kiválogatott szakemberek, akik szakmájukban nemcsak teljesen otthonosak, 
hanem a jelesek soraiban is a legjelesebbek közé tartoznak. Ebben a 
nagyérdemű Tanácsban oktatásügyünk területéről két kinevezett szak
emberünk is, névszerint Bárczi Gusztáv dr. gyógypedagógiai főiskolai tanár, 
jeles szakorvos, aki egyébként ez idő szerint a kultuszminisztériumban: 
is teljesít is zolgálatot és Istenes Károly a budapesti áll. siketnéma intézet 
igazgatója, főiskolai tanár helyet foglal. Ök hivatottak a Tanacás tagjaiból 
alakított bizottságban a tanügyi főhatóság részéről odautalt kérdésekben 
és különös fontossággal bíró ügyekben véleményt mondani, illetőleg javas
latot tenni. Jólehet ez a szerv ¡sok és értékes alkotó munkának végső fokon- 
való véleménynyilvánításra alkalmas fórumnak bizonyul, mindazonáltal, 
szerény nézetünk szerint, ami speciális érdekeinkban nem képes pótolni azt, 
ami a múltban tapasztalható volt, amihez nagyértékű alkotások, tervezések 
fűződtek: a Gyógypedagógiai Országos Szaktanácsot. Az Országos Szak
tanácsnak szívügyét képezte intézményeink fejlesztése, a nevelő-oktatási 
munkánk európai színvonalra való emelése, a kartársak személyi érdekeinek
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is tápolása, szóval az egész ügynek harmonikus kiépítése. A Szaktanácsnak 
ami ügyünk életében tiszteletre méltó tradíciói vannak, amelyek ma is: 
élénk valóságképen mindannyiunk lelkében gyökereznek. Nekünk tehát jól 
felfogott érdekünk azt kívánja, hogy tiszteletben tartva a törvényes rendel-, 
kezéseket és formákat, oda törekedjünk, hogy

a) az összes gyógypedagógiai intézetek egységes irányítás alá kerül
jenek, amelynek élén kebelünkből kitermelt szakember álljon;

b) legyen egy olyan tanácsadó szerv, amely a hozzá utalt kérdéseket, 
ú. n. gyógypedagógiai atmoszférában tárgyalhassa.

A Közoktatásügyi Tanács támogatására és rokonszenvére —  mint 
múltban, —  a jövőben is szükségünk van, mert hiszem a mi kisded 
oktatásügyünk nem légürestérben forgó, érzékeinken kívül eső valami, 
hanem függvényét képezi a nagy oktatásügyi szervezetnek, amelynek 
jóakaratú tanácsát, szakvéleményét, bizonyos kérdéseknek általánosabb szem
pontból való elbírálását nem nélkülözhetjük.

Tanm enetek, óravázlatok.
ír tá k  : D u r á c z k y  J ó zse f és B ács L ászló ,

A közoktatásügyi igazgatásró l szóló, 1935 évi VI. t. c. sok re fo r
m ot ta rta lm azó  rendelkezéseinek  egyike: „A  tan ítá s  m en e té rő l ó ra 
váz la tokat ke ll kész íten i.“ Egy g y ak o rla ti esztendő te lt  el a re n d e l
kezés é le tb e lép te tése  ó ta  s így  igen  é rth e tő en  nem  a lak u lt m ég k i 
eg y ség es  felfogás, tisztakép , m ely, b á r az egyéniség  és önállóság 
cso rb íta tlansága m elle tt, szolgálná a közös gondolategységből szá r
m azó egy-célfe lé  ha ladást. S okan  tú lm enő  részle tességbe estek , 
am it a rendelkezés szellem e nem  kíván, m íg m ások  a h e te k re  
k idolgozott tan m en e te ik  an y ag á t tek in te tték , ap róbb  változta tásokkal, 
ó ravázlatoknak . R öviden m eg á llap íth a tju k ,h o g y  kereső, ku ta tó , k ia la 
k ítá sra  tö rekvő  m u n k áv al te l t  el az első esztendő, m ely n ek  első 
leszű rt tap asz ta la ta  az volt, hogy a n apokra  készülő  ó ravázla tok  k é 
szítése m elle tt, a tan m en e tek  eddig szokásos elkészítése is ú jí tá s t  
k íván. T anm eneteinket, a régebb i in tézkedésnek  m egfelelően, o ly  
apró lékosan  dolgoztuk ki, am i az ó ravázla tok  kész ítése  m elle tt, m a 
m ár felesleges. A  tan m en e t szerepe m a m ár csak a ta n te rv i an y ag  
logikus elosztása hónapokra, h e tek re . G erinc, váz, alap, am ibe ha 
b e le tek in tünk , p illanatok  a la tt  m ind ig  m eg á llap íth a tju k , hogy m ib ő l  
m it  és m ik o r  kell elvégezni, de azt, hogy h o g ya n  k e ll e lvégeznünk, 
m ilyen  u tak o n  ke ll já rn u n k , m ilyen  m ódszeres fe lép íte ttség g e l kell 
h a lad n u n k  s m ilyen  szem léltetési eszközöket kell h aszn á ln u n k  stb. 
stb. ez m ár a n apokra  készülő ó ravázla tok  fe lada tkö re .

K étség te len  tehá t, hogy az ó ravázla tok  fe leslegessé teszik, az 
új tan m en e tek  készítésénél, az eddigi szokásos részletességet, ső t



Tanmenetek, óravázlatok. 201

egyes rovatoknak  a tan m en e tb e  való b eá llításá t. (A ta n te rv i anyag  
részletezése, m ódszeres feldolgozás, szem léltetési eszközök.) Mód 
adódik azonban, hogy o k ta tásü g y ü n k e t s speciális szakok ta tássá  te 
vő tárgyainál, a k ie jté s -  és beszéd tan ításnál, továbbá a le író  szem 
lé le ti ok tatásnál, m á r tan m en e tü n k b en  elő irányozzuk  azokat az e l
végzésre váró  követelm ényeket, am ely ek et el kell érn ü n k , h a  a nö
vendékeink  o k ta tásán ak  főcéljához, az em beries beszédhez el-, vagy  
közelebb ak a ru n k  ju tn i. M ert b á r  tu d tu k , hogy a hangos beszéd 
k iejtési-, alaki-, és ta r ta lm i részből áll, m ind  u ra lkodóbbá  v á lt  ok
tatásügyünkben , a  beszéd ta rta lm i részének  e lő té rb en  helyezése, 
kidom borítása, a m ásik  k é t követe lm ény  rovására . P ed ig  igazi szak- 
szerűséget, igazi fe lkészültséget, a beszéd k ie jté s tan i és a lak i részé
nek m eg tan ítása  k íván . M ert m it é r a növendék  ak á r lex ikon  
m agasla ton  já ró  ism erethalm aza, h a  an n ak  rep ro d u k á lásá t senki 
m eg nem  érti? V agy m it ér a gazdag szókincs, h a  an n ak  n y e lv a lak 
tan i k ifejezése az érte lm etlenség ig  tökéletlen?

Ism ern ie és tu d n ia  ke ll te h á t többek  között a s ik e tn ém ák  ta n á 
rának, hogy a m ag y ar n y elv  h an g ja i ta lá lk o zásán ak  tö rv én y sz e rű 
ségei vannak , (lásd: Istenes K ároly: „H angkapcsolódások a m ag y ar 
beszédben.“) am ely  tö rvényszerűséget az épérzékű  halló  em ber, 
beszédfejlődésének  folyam án, az ese tek  szám ta lan  h a llása  és hasz
n á la ta  révén , m inden  segítség n é lk ü l —  tu d a tta la n u l tesz m agáévá. 
M ert ugyan  v an -e  o lyan  in telligens, de fonetika i ism ere tek b en  
egyébként já ra tla n  egyén, ak i tudná , hogy nyelvkényelm i szem pont 
k ív án ta  asszim ilációs és egyéb k iv án a lm ak n ak  tesz eleget, m ikor 
„dió“ h e ly e tt „d ijó“- t  „fog tam “ h e ly e tt „ fok tam “-o t „ fek ü d tem “ 
h e ly e tt „ fek ü ttem “-e t m ond? N yugodtan  á llíth a tju k , hogy  nincs. 
És m égis valam en n y ien  helyesen  beszélnek  m agyaru l. N em  úgy  
azonban a siketném a növendékek! H a m u n k án k b an  nem  á ll í th a tju k  
be 8 évre szóló tervszerűséggel a hangok  kapcso lódásának  tö rv én y - 
szerűségét, ha  az élő beszédet csak egyes hangok  k ie jté sén ek  v i
szonylatába fog juk  fel, sohasem  re m é lh e tjü k — reális  elképzeléssel, 
hogy növendékeink  beszédje az em beries beszéd közelébe em elked- 
hetik . L ehet a s iketném a o k ta tás te rü le té n  új ú t, ú j m ódszer, m in d 
addig  azonban, m íg a ném aság okával, a siketséggel is k ü zd en ü n k  
kell, fe lv é rteze tt elm életi és alkalm azo tt g y ak o rla ti fo n e tik a i tudás 
nélkü l s iketném a in téze ti ta n á r  jó m u n k á t nem  végezhet. Az e lm é
le ti fe lkészü ltséget és a g y ak o rla ti te n n ia k a rá s t tan m en e te in k b en  
is ki kell m u ta tn u n k . Ki pedig  azért, hogy ily irán y ú  m u n k án k  igazán 
rendszeressé válhassék. A  nyelvkénye lm i szem pont k ív án ta  asszi
m ilációs és egyéb változásokat épp úgy  fe l k e ll venn i m u n k ap ro g - 
ram m unkba, m in t a ta n te rv i tá rg y a k  b árm e ly  m ás anyagát.

A nyelvkénye lm i szem pont k ív án ta  asszim ilációs és egyéb  v á l
tozások vizsgála ta  során, a következő fone tika i je lenségek  ren d sze
re ire  kell g y ak o rla ti m u n k án k n á l figyelem m el len n ü n k : (V ázlatos 
felsorolás. R észletesen lásd: Is tenes K áro ly : „H angkapcsolódások a 
m agyar beszédben,,).

1. A k arak te risz tik u s  „ j“ -re.
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2. A „ j“-sítésre .
3. A  n yelv i alkalm azkodásra.
4. A z a jk i alkalm azkodásra.
5. A  n y e lv i és a jk i alkalm azkodásra.
6. A  képzés m ódját érintő hátraható erejű  asszim ilációra.
7. A  képzés helyét érintő hátraható erejű  asszim ilációra.
8. A  képzés m ódját és h elyét egyarán t érintő hátraható erejű  

asszim ilációra.
9. A z előreható erejű  asszim ilációra.

10. A  ,,h“ elhagyására.
11. K ét egészen új hangnak a keletkezésére.
12. A z asszim iláltan keletkezett orrhangokra.
a) A  n yelvgyö k kel módosított orrhangok.
b) D entillábilis orrhangok.
c) Útközben keletkezett orrhangok.
d) V eláris explozivák.
13. H angkiugrásokra.
A  fonetikai rendszerek részletes tanulm ányozása fe ltá rja  előt

tünk, hogy a hangtorlódás okozta hangkiugrási esetek nem is szám ítva, 
1781 asszim ilációs és egyéb jelenségekből szárm azó varián sokkal ta 
lálkozunk az élő m agyar beszédben. E rengeteg variáció  csak a fone
tikai tudom ányban kutató, elm élyü lt m unkának szám szerű adatait 
jelenti. A  gyakorlati, m indennapi élet, ennél csak jó va l kevesebbel 
rendelkezik. A  siketném a gyerm ek elem iesen egyszerű  beszédszük
séglete pedig m ég ennél is lefokozotabb igényű. A z  elm életi lehető
ségnek m integy 1/10-e az az asszim ilációs és egyéb  jelenség, ami 
növendékeink beszédszükségleténél gyakrabban  előfordul, am it ész
r e v é t e lü n k  és m egtaníttatnunk kell. H ogy m ely ik  kb. az a 150—200 
leggyakrabban előforduló asszim ilációs lehetőség ? N em  tudjuk, m int 
ahogy nem is tudhatja senkisem. A h án y növendék, annyi változat 
beszédkészségében, íg y  hangkapcsolódási szükségletben is. A  siket
néma intézeti tanárnak azonban tudnia kell m inden fonetikai lehető
séget, m ert fonetikai tudás nélkül, siketném a növendéket a helyes 
hangos beszédre m eg nem taníthatunk. Tehát be k e ll állítan i tan
m eneteinkbe — - 8 évi előirányzással, a fonetikai je lenségek minden 
lehetőségét. Nem  azért, hogy azt m ind m eg is tanítsuk és nem azért, 
hogy azt akkor tanítsuk meg, am ikorra beállítottuk, hanem  azért, 
hogy egyrészről a tervszerű  előirányzattal kialakulhasson a le g g ya k 
rabban előforduló fonetikai változások gyű jtem énye, m ásrészről 
tanm eneteinkben állandóan ellenőrizhetően előttünk legyen  a helyes 
hangos beszédhez vezető m unkaprogram m , am iből tisztán látjuk , 
hogy az em beries beszéd érdekében eddig m it tettü nk és m ég m it kel] 
tennünk. Igen jó segédeszköz volna, ha könnyen kezelhető k ö n yv fo r
m ájában előre elkészítenénk a hangkapcsolódási lehetőségek változa
tait, ahová azután esetről-esetre a növendékek írn ák be a fonetikai 
változást kívánó szavak gyű jtem ényét. E gy  ilyen  tervszerű  m unká
val, a nyolc év alatt, kialakulhatna egy  igen értékes tapasztalatokat 
nyújtó  gyakorlati mű, m íg növendékeink ilyen  vezetés m ellett két-
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három  év alatt tudattalanul olyan készséget szereznének az a lkalm a
zott fonetikai tudás terén, am inek eredm énye beszédtechnikai kész
ségük em elkedésében is igen jelentős értékként jelentkezne. Össze
foglalásul azt ism ételhetjük, hogy a n yelvkén yelm i szempont okozta 
asszimilációs és fonetikai jelenségeket tanm eneteinkbe be k e ll á llíta
nunk. Nem azért, h gy  ezzel azt állítsuk, hogy pl. a IV -ik  osztályban 
október m ásodik hetében a nasálisnak liquidával való  kapcsolódását, 
az úgynevezett „útközben keletkezett nasalis“ esetét kell tanítanunk, 
ha törik, ha szakad. Nem  ! M ár előre k i szeretnénk zárni m inden 
félreértést. Nem  fonetikát kell tanítani, hanem  helyesen k ia lakított 
tantervi, va g y  alkalom szerű beszédanyagot, az élő beszéd h elyes fo
netikai szem pontjai szerint. A  tanm enetben való hónapra, sőt hetekre 
való beállítás csak azt jelenti, hogy gondom lesz rá, hogy ezt va g y  
azt a fonetikai jelenséget elvégezzem  akkor, am ikor arra alkalm as 
beszédanyag adódik. Tanm enetünkben m inden ilyen  elvégzett fone
tikai anyagot bejegyzünk és a többszöri ism étlődési és b egyakorlási 
lehetőségeket is szám ontartjuk.

U gyancsak a kiejtéstani rész kialakításával kapcsolatosan gon
dolnunk kell a beszéd em beriessé tétele érdekében m ég a k ö vetke
zőkre:

1. Hangsúly. (Kezdő és értelm i hangsúly).
2. Időmérték. (A rövid és hosszú m agánhangzók, valam int a 

rövid, hosszú és kettőzött mássalhangzók).
3. Tagoltság. (Fonetikai egységek).
4. Ritmus.
N agyjából u gyanezt a rendszert végezh etjü k  el és kell is e lvé 

geznünk, a beszéd alaktani rendszerének m egterem tésénél. Ism ét 
hangsúlyozzuk : a beszéd alaktani részének az eddiginél fokozottabb 
és rendszeresebb m unkálásával nem gram m atikai nyelvoktatás b eve
zetésére gondolunk. A  beszéd nyelvalaktan i részének tudatos k ia la
kítása ezt nem is kívánja. De hogy szükség van az eddiginél jó va l 
intenzívebb és tervszerűbb m unkára, annak igazolására em lékeztet
jü k  kartársainkat, növendékeink nyelvalaktan i jártasságának legfőbb 
fokm érőjére, — fogalm azási gyakorlataikra. Itt bizony nagyon negatív 
az eredm ény. A z ily  irányú  tervszerű  m unka jelentős haladást Ígér 
és adni is fog. A  beszéd alaktani részének kialakításánál m ég a h e ly 
zetünk is jóval könnyebb, m int a fonetikai kívánalm aknál. Itt előre 
tervszerűen beoszthatjuk, hogy mit, m ikor, m ilyen  alkalom szerű  b e
szédanyagon akarunk eszm éltetni, m ajd szem léltető táblák segítsé
gével rendszeres ism étlés keretében gyakoroltatni. M eg k e ll kezde
nünk ezt a tervszerű  m unkát m ár a m ásodik osztályban, ahol egészen 
egyszerű, illuszrált táblázatokon feltü ntetett kérdések segítségével 
indíthatjuk el ily irá n y ú  m unkánkat. (Pl. K i ? Édesanyám , édesapám, 
tanár úr, Anna, László, én, va lak i stb. M i ? Ló, kutya, pad, stb. M i
lyen  ? Jó, okos, szép, fehér, fekete, tiszta, stb. M it csinál ? ír , olvas, 
számol, sétál, m egy, köszön, stb.) A  külön-külön táblákon feltü te- 
tett kérdések alá dobozban g y ű jtjü k  a m egfelelő szókincset, am it 
rendes beszédtanítási anyagunkból választunk ki. E zzel egyid ejű leg
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igen jó fogalm azási és önálló m ondatfejlesztési lehetőségek ú tjá t in
d ítjuk  el. De m ár a m ásodik osztályban végezh etün k ilyen  kérdésekre 
felelő b eszé d a n y ag o t: Szeretem  a . . .  M it ? Szeretem  a levest, szere
tem  a tejet, vajat, szőlőt, alm át stb. stb. Szeretem  a . . .  K it? S zere
tem  az édesanyám at, az édesapám at, a tanár urat, L ászlót stb. stb. 
K érek  . . . M it ? stb. stb. A z  I— IV . osztály szám ára előírt fogalm azási 
előgyakorlatokat, m iután az itt m ég nagyrészt az a laki résszel ösz- 
szefüggenek, a kettőt összekapcsolva veh etjü k  fe l tanm eneteinkbe. 
T ervszerűen elosztjuk tehát, a könnyebbről a nehezebbre való  hala
dás e lve  alapján, az egész nyolc esztendőre szóló beszédtanítási e g y 
ségek alaktani anyagát. A m it az idők folyam án elvégeztünk, azt tan
m eneteinkben m egjegyezzük, szem léltető táblákon pedig lerögzítjük, 
hogy évről-évre osztályainkban m agunkkal vih essük és az állandó 
ism étlésre és begyakorlásra —  adott esetben —  azonnal módot ta 
lálhassunk. Ilyen  m unka m ellett a növendékeink n yelva laktan i já r 
tassága, a m ainál jóval m agassabb értékű lesz.

V isszatérve a tanm enetek készítésére, nem szabad m egfeled kez
nünk â  siketném ák hangos beszéde gyakorlati értékén ek állandó 
feltételéről, követőjéről és kísérőjéről, —  a szájról olvasásról. E gyike 
a legspeciálisabb és legfontosabb tárgyakn ak a siketném ák oktatásá
nál, bár órarend szerint elkülönített tárgykén t nem  szerepel. Talán ez 
az oka, hogy többé-kevéssbé elhanyagoltuk, v a g y  legalább is nem  
fordítottunk rá akkora gondot, m int am ekkorát jelentősége joggal 
m egkíván. P edig értékében és fontosságában egyen rangú  leg lén ye
gesebbnek elism ert tárgyunk, a beszédtanítás szerepével. M ert am íg 
a beszédtanítás során szerzett ism ereteivel a növendék m egérteti 
magát, addig a szájrólolvasási készség az egyetlen  lehetőség, am ivel 
képes halló em bertársai beszédének felfogására, m egértésére.

Ú gy  vé ljü k  nem szükséges tehát fontosságát bővebben hangsú
lyoznunk, de viszont érezzük, hogy nem elég értékeit csak felism erni, 
m éltatni, hanem  céltudatos és tervszerű  m unkával cselekednünk is 
kell. A  szájrólolvasást, m int a k ie jtési- és beszédtanítási m unkánk 
nem kisebb értékű kiegészítőjét, tervszerűen be k e ll á llítanunk m un
kaprogram unkba, szám ba kell vennünk az elvégzésre váró fe ladato
kat s m ár az első osztálytól kezdve ki k e ll építenünk m ódszeres 
m unkánk fokozatait s e tenniakarásunkat fe l kell m utatnunk tanm e
neteinkben is. Feldolgozzuk itt azokat a m ódszeres fokozatokat, am i
vel növendékeink szájról olvasási készségét jobbá, gyorsabbá és b iz
tosabbá^ tehetjük. M egkezdjük ezt a m unkát m ár az első osztályban 
a kiejtéstanítással kapcsolatosan és fo ly ta tju k  a n yolcévi tanítási 
idő alatt nem csak a beszédtanítási és leírószem léleti oktatási tá rg y a k 
nál, hanem  az időközben gyarapodó m inden más tárgyakn ál is.

H ogy m elyek azok a fokozatok, am iket követnünk kell, m íg az 
pSy-'két hangból álló szó optikai képének leolvasása végső fokon az 
idegen em ber fo lyékon y beszédének biztos leolvasásához vezet ? —  
nehéz és szinte lehetetlen m eghatározni. „ A  sok ú t vezet R óm ába“ 
e lv  itt is helytálló. A z  egyéniségnek, a tanári találékonyságnak, am it 
tenniakarási —  jószándékunk inspirál, igen n agy  szerepe van. Mi
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útm utatóul hivatkozunk azokra a fokozatokra, am it Istenes K á ro ly  
tanulm ányi felügyelő  m unkájából tanultunk. (Részletesen lásd : Is
tenes K áro ly  : „ A  szájról való  leolvasás tanításának m ódozatai“ stb. 
cím ű tanulm ánya. M egjelent a M agyar G yógypedagógia III.-ik  é v 
folyam ában.) A z  itt található fokozatok ezek:

1. A  m agánhangzók optikai képének leolvasása és begyakorlása.
2. A  m agánhangzók kapcsolata.
3. A  m ássalhangzók.
4. A  m ássalhangzók és m agánhangzók kapcsolata.
5. A  m agánhangzók és m ássalhangzók kapcsolata.
6. A  m ássalhangzók kapcsolata.
7. Szavak.
8. Mondatok.
9. A  fo lyékon y beszéd.
E m ódszeresen felépített fokozatokhoz m égcsak annyit, hogy 

ezek betartása m ellett nagy szerepe van  a m inél tágabb-körű  szem 
léltetésnek és begyakorlásnak. De hisz ez term észetes is, m ert a szá j
ról való leolvasás segítségével m egközelítőleg sem lehet a beszédet 
oly biztosan felfogni, m int a hallás útján, de a sokoldalú szem lélte
tés könnyebbé teszi annak elsajátítását, az alapos b egyakorlás pe
dig lehetővé teszi a szavak szóképeinek, m ajd az ezekből összetevő
dött m ondatoknak gyors felism erését, végeredm ényben pedig a fo 
lyékony beszéd felfogását.

V isszatérve azonban a tanm enetek készítésére, oktatásügyünk 
speciális szaktárgyai, a kiejtéstanítás, a beszádtanítás és a leírószem 
léleti oktatás, a következő négyes tagozatokra oszlik :

a) K iejtéstani rész.
b) A laktan i rész.
c) Tartalm i rész.
d) Szájról való  leolvasási rész.
Ezt tanm eneteinkben az alábbi ra jz  szerint o ldhatjuk m eg :

I I — III. o.

H
ón

ap

H
ét

B e s z é d  t a n í t á s

Szám tan
i.

kiejtéstani
rész

2.
alaki rész -J- 
fog. elő gyak.

3.
tartalmi rész

4.
szájról való 

leolv.

Tekintettel arra, hogy az óravázlatok készítése feleslegessé teszi 
a tanm enetek eddigi részletességét, mód adódik arra, h ogy a tan tervi 
anyag m inden tárgyán ak egyh avi eloszlása eg y  ív  papírra egym ás
m elleit legyen m egoldható. (Lásd : az alábbi rajzot).
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V I. o.
H

ón
ap

H
ét

L eíró  szem léleti oktatás
Fogal
mazás

Olva
sás

Szám
tan

Term.
rajz.

Föld
rajzk ie ité sta n i

ré sz
a la k ta n i

ré sz
t a r ta lm i

ré sz
s z á jró l  v a ló  
l e o lv a s á s

Ha így  készítjük el tanm eneteinket, azzal nem csak a tanm enetek 
egységes form ai a lakját szolgáljuk, hanem, könnyű áttekinthetősége 
lehetővé teszi, hogy azt felettes hatóságunk rövid idő alatt átnézhes
se s m egvalósításra váró m unkánkról tiszta képet nyerhessen . D e 
sokkal jobban szolgálhatjuk az így  elkészített tanm eneteinkkel m ód
szeres m unkánk lényeges követelm ényét, az egyes tá rgy a k  között 
m egvalósítható koncentráció lehetőségét. M ert m ikor a tanm enete
ink elkészítésével foglalkozunk s az egyes tá rgy a k  egym ás m ellé, 
egy lapon vannak beosztva, bizonyára m indenki gondol arra, hogy 
pl. a IV .-ik  osztályban, ha beszédtanításból a földm űves tavaszi m un
káiról beszélget, akkor szám tanból ugyanezen napon olyan gyakorlati 
példákat oldjanak m eg s ha olvasási óra is van, o lyan  olvasm ányt 
olvassanak, ami a beszédtanítási anyaggal kapcsolatos.

A  beosztások, a tanm enet, ille tve  a tanterv anyagának rovatokba 
foglalása biztosítja a tananyag szétosztásának helyességét, tervsze
rűségét, áttekinthetőségét anélkül, hogy ezek bárk i egyén iségét is 
akadályoznák. A  feldolgozott m ódszeres egységek itt jó l kiem elődnek, 
az egyes tárgyak  koncentrikus haladása könnyen ellenőrizhetővé v á 
lik. A  k íván t pedagógiai e lvekn ek és azok követelm ényeinek pedig 
m inden vonatkozásban m egfelel. A  szakszerűséget, a m i m unkánk 
speciális voltát a beletekintőnek azonnal e láru lja  s bennünket is fi
gyelm eztet arra. Tartalm a rövid, m ert hisz az óravázlat keretén  be
lül történik a további részletezés. Nem  szépirodalm i rem ekm ű, de 
tudom ányos felépítettséggel szakem ber szakm unkája.

V égezetü l m ég valam it az óravázlatok gyako rlati m egoldásának 
gondolategységeiről. M ár az utasítás is hangsúlyozza, h ogy az óraváz
latok elkészítési módja, m inden tanár egyén i felfogásán ak ügye. A z 
egyéniség kidom borításának itt tág tere van. L áttu k  ezt az elm últ év 
folyam án gyakorlatban is. M égis szükségét érezzük, h ogy gondolat
egységeibe legyen  közösség köztük, anélkül, hogy ezzel bárki eg yé
nisége, m ódszeres eljárása korlátozva lenne. B ennünk az óravázlatok 
készítésénél, az alábbi szem pontok a laku ltak ki:



Tanmenetek, óravázlatok. 207

Szem elvéuy egy siketném a-intézet
II. osztálya számára készü lt tanm enetből.

H
ón

ap
 

|

H
ét

B e s z é d t a n í t á s

Szám tan
a )

kiejtéstani
rész

b)
alaktani rész

+  Idő. pIö pyak.

c )
tartalmi rész

d )
szájról való 

leolvasási rész

t-i

CD

_ Q

' O

O

1 .

Alkalomsze
rűen adódott 
asszimilációs 
lehetőségek 
eszméltetése.

M i?  M im ?
szem, sze
mem, fül, 
fülem, bát, 
hátam, stb. 
Folgalmazási 
elő gyak.
Mi ? . . .
M im ? . . .

Az emberi 
test részei
nek megne
vezése. (Ez 
a szemem. 
Ez a fülem, 
stb.)

Magánhang
zók leolva
sása. —  Egy
tagú ismert 
szavak leol

vasása.— Egy
tagú ismeret
len szavak 
leolvasása.

Számlálás 1—  
10-ig ujjakon. 
—  Számlálás 
10— 1-ig visz- 
szafelé. Páros 
számok: 2,4 ,6 , 
8,10. Páratlan 
számok: 1, 3, 
5, 7, 9.

2 .

A „ j“  betol
dás eszmél
tetése alka
lomszerűpél
dákon ~f- 
zp=szp; 
zk = szk  stb. 
kapcsolatok.

Mi ez? Mi az? 
Ez pad. Az 
kép. Ez szék. 
Az tábla stb. 
A  tanult a- 
laktani anyag
ból fogalma
zási előgyak.

A  tanterem 
berendezése. 
(Ez asztal. 
Ez szék stb.)

Ugyanaz, 
mint az elő
ző héten, —  
de a leolva
sott szavak 
egyidejű le
írásával.

Összeadás és 
kivonás 5-ös 
körben.

3 .

A  „ j“ -sítés 
eszméltetése 
alkalomszerű 
példákon.

K ié ?
Annáé.
Józsefé.
Lajosé.

enyém.
stb.

A  növendé
kek ruháza
ta. (Van ka
lapom. Van 
cipőm stb.)

Ismert két
tagú szavak 

leolvasása, —  
majd leolva
sás utáni le
írása.
(Papa, ma
ma stb.)

Összeadás és 
kivonás gya
korlása 5-ös 
körben.

4 .

Alkalomsze
rűen adódott 
asszimilációs 
lehetőségek 
szemléltetése 
és eszmélte
tése. Pl.: 
zf= szf; 
zsz szsz stb.

Milyen ? 
fekete, 
fehér, 
piros, 
kék.

stb.

Az egyes 
szinek meg
nevezése. 
(Ez fekete. 
Ez kék stb.)

Ugyanaz, 
mint az elő
ző héten.

Ugyanaz, 
mint az előző 
héten.

T a n ítá s i órák:
(Pl. 8— 9-ig szám tan , 9— 12-ig beszédtan ítás).

I. T a n ítá s i a n ya g  szá m ta n b ó l:
a) anyag.
b) m ódszeres eljárás.
c) szem léltetési eszközök.
d) begyakorlás, alkalm azás.

II . B e szé d ta n ítá s i anyag:
a) anyag.
b) m ódszeres e ljárás.
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ej szem léltetési eszközök.
d) estleges kiejtéstani eszm éltetési lehetőségek, 
ej esetleges alaktani eszm éltetési lehetőségek.
/) begyakorlás.
K edves K artársain k ! A  tanm enetek és óravázlatokról szóló kis 

tanulm ányunk végére értünk. M ég csak a n n y it ; h ogy  ezzel kapcso
latos gondolatokhoz az intenciót nagyrészt Istenes K á ro ly  országos 
tanulm ányi fe lü gyelő  úrtól kaptuk, legutóbbi intézeti látogatásával 
kapcsolatosan. M eglátva a további haladást biztosító lehetőségeit, 
öröm m el vettük  s örökítettük m eg, azzal a jószándéktól vezérelt gon
dolattal, hogy ezzel útm utatásul szolgálhatunk kedves kartársain k
nak s ha igen, m ár nem is dolgoztunk hiába.

< apillam iicroscopiai vizsgálatok: 
siketném a gyerm ekeken.
K ö z l i :  S z e g e c z k y  D e z ső  d r.

Az utóbbi időkben számos közlemény jelent meg úgy a külföldi, 
mint hazai folyóiratokban a szellemi fogyatékos gyermekek capillarmicros- 
copiai vizsgálatairól s annak jelentőségéről. Különösen 0 . Müller, W . 
Jaensch és Höpfner foglalkoztak sokat e kérdéssel és írták le a capillaris 
érhálózat normális és kóros képét, Hazánkban Lederer és Szondi végeztek 
ilyen irányú vizsgálatokat.

Ilivel az agy is és a bőrérhálózat is ektodermalis eredetű, szoros 
kapcsolatot véltek felismerni közöttük és úgy vélik, hogy az egyik fejlő
dési zavara a másiknál is kifejezésre jut, sőt a szellemi javulással, a 
capillariö kép javulását is tapasztalták (Lederer), bár ezt a fejlődést 
nem mindegyik szerző észlelte. Elfogadott álláspont, hogy a capillarisok az 
extra uterin élet i — 2 évében érik el teljes kifejlődésüket normális 
esetben, míg a szellemi fogyatékos gyermekeknél jórészt fejletlenek marad
nak. Érdekesnek tartottuk a snéma gyermekeknél megvizsgálni a bőr- 
capillarisokat, hogy milyen fejlődési képet mutatnak, hiszen ezeknek a 
gyermekeknek jórésze öröklötten sn. vagy az első életévükben szenvednek át1 
valamilyen betegség következtében fogyatékosságot előidéző ártalmat, 
(meningitis, encephalitis, szülési trauma) és csak egy kisebb csoportja 

érzékszervi, füli eredetű süket. Érdekelt bennünket, hogy milyen capillaris 
képet mutat az egyik és milyent a másik csoport; felhasználható-e 
a capillaris kép diagnosticai segédeszközül a sn. gyermekeknél, a siketség 
okának, a megsiketülés idejének keresésében ott, ahol a vizsgálati lelet, 
anamnézis és a családfa nem kielégítő. Pedagógiailag és prognosis szem
pontjából pedig fontos ennek ismerete, mert egészen más eredmény érhető 
el az oktatásban azoknál a sn. gyermekeknél, akik öröklődött ok miatt 
snérnák, mint azoknál, akiknél a siketséget egy gyulladás által tönkretett; 
hallószerv, illetve az agyban a tönkretett vagy lecsökkentett functiójú.
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hallómező okozza. Bárczi vizsgálatai és megállapításai szerint az előbbieknél 
sokkal jobb és több eredmény érhető el, mint az utóbbiaknál, a hallás 
nevelés és oktatásban.

Vizsgálatainkat a bpesti siketnéma intézet gyermekanyagán végeztük 
el 102 tanulónál, akiket két nagy csoportba osztottunk. I. Surdomutitas 
corticalis 9 4 , II. Surdom. periferica 8.

Az első csoportba tartozó gyermekeket a következőképen osztályoztuk:
a) csoportba vettük azokat, akik sn. szülőktől származtak és siket- 

némaként születtek: x x gyermek,
b) csoportba azokat vettük, akiknek szülei nem siketnémák, de a 

családfájukon több esetben szerepel a siketnémaság és siketnémaként 
születtek, (recessiv öröklődés lehetséges): x o gyermek.

c) csoportba vettük azokat a született sn. gyermekeket, akiknek a 
családfáján sn. ős nem szerepel, ellenben számos esetben szerepel más 
öröklődő kórforma ú. n. elmebaj, szellemi fogyatékos, dadogó, lues stb .: 
i i  gyermek,

cl) csoportba vettük azokat a gyermekeket, akik az első életévekben 
siketültek meg valamilyen betegség következtében (meningitis, encephalitis, 
szülési trauma, fogóműtét): 16 gyermek,

e) csoportba vettük az extra uterin életnek a i 1/2 éven felüli korban 
megsiketülteket: 46 gyermek.

A 102 siketnéma gyermek capillaris képét Walter Jaensch beosztása 
szerint osztályoztuk:

I. Tiszta neocapillaris (neoproductiv) képet mutat: 6 4
II. Mesocap. (moseproduct.) „ „ 34

III. Archicapillaris „ „ 4
Ha most átnézzük, hogy fenti csoportokba sorozott gyermekeknek 

milyen volt a capilláris képe a következőket látjuk:
Ezekből a vizsgálatokból azt lát

juk, hogy a Surdomut. periferi ca. 
vagyis a füleredetű (scarlat radi- 
calis fül műtét által elpusztult fül) 
siketnéma gyermekek capillaris ké
pe a normális neocapillarist mu
tatja.

Míg a Surdom. cortic. vagyis 
agyi eredetű siketnémáknál külön
böző képet találtunk:

a) csoportbeliek valamennyiénél 
fejletlen a capillaris érhálózat, 
archie: x, mesoc. io.

b) csoportban io-ből egy esetben találunk neocapillarist a többi 
fejletlen.

c) csoportban i i-ből 4 esetben volt kifejlett neocapillaris,
cl) csoportban 16 esetből 5-nél találtunk neocap-t, a többinél fejletlen 

képet kaptunk. Feltehető, hogy ez az 5 gyermek az első életévük végén

Archi
capil
laris

Meso-
capil-
laris

Neo
capil
laris

Össze
sen

Surdomutit,
perif.

— — 8 8

S u rd o m u t.  c o r t ic -  a ) i 10 — 1 1

b) 2 7 1 10

c) 1 6 4 1 1

d ) 0 11 5 16

ej 0 0 46 46

Összesen 4 34 64 10 2
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lehettek, amikor egy az agyat károsító betegségen estek át (meningitis, 
encephalitis) amikor már a capillaris érhálózat többé-kevésbbé kifejlődött 
stádiumban volt. Ezt a feltevést igazolja a szülők bemondása is azzal az 
állításukkal, hogy gyermekük a betegségük előtt hallottak és gagyogtak, 
betegségük után pedig nem, sőt amit tudtak is, elhagyták.

e) csoportbeliek (46) valamennyiénél neocapillarist láttunk, ami 
érthető is Jaensch megállapítása alapján, mentj ezeknél a siketséget okozó 
megbetegedés a kifejlett capillaris érrendszer után érte őket.

Számos esetben láttuk úgy a neo- mint a mesocapillarisok mellett az 
ezek vasoneuroiticus elváltozásait, keringés meglassúbbodását, ezek ki- 
öblösödését, különösen azoknál, akik valamely betegség következtében sike
tültek meg és családfájukon öröklődő betegség is szerepel (dadogás, szellemi 
fogyatékosság). Számos szerző használta fel diagnosticai segédeszközül a ca
pillaris képet a szellemi fogyatékos gyermekek vizsgálatánál és több-kevesebb 
haszonnal használták fel ezeknél a gyógyszeres therapia által elért eredmé
nyek controlljá'ul (Lederer), állítólag az intelligencia javulásával a capillaris1 
kép is javult. Ilyen irányban folytatunk vizsgálatokat intézetünkben siket
néma 'gyermekeknél és próbáljuk felhasználni a capillarmicroscopiát is 
segédeszközül más controll mellett. Hiszen az öröklött eredetű (S. c.) 
siketnéma gyermekek a szellemi fogyatékosok csoportjába tartoznak, akiknél 
a isiketség és ebből eredő némaság magyarázatára prof. Ranschburg! 
azt mondja, hogy a fejlődésben fennakadt vagy megbetegedett idegszerkezetű, 
de inkább eredetileg normális sejtstructurájú, de hiányos energia forgalmú 
hallókéreg tételezhető fel, családi öröklés vagy a magzat-csecsemőkori meg
betegedés nyomán a beszélő területet ellátó középső agyi verőér illetékes 
ágainak öröklött vagy a fejlődésbeli fennakadás folytán beállott gyengesé
geivel. Tehát ezen területeken az érellátási zavara következtében beálló" 
hypo-, illetve afunctio lép fel.

A Surdom. cort. ezen eseteiben reméljük, hogy a pedagógiai oktatás 
eredményeit gyógyszeres therápiával eredményesebbé tehetjük.

Annyi bizonyos, Bárczmak a sn. gyermekek öröklött Surdom. c. 
•eseteiben, ahol egy gyulladás tette tönkre az agyban a hallómezőt, kevesebb 
gyermekeknél ja hallás felébreszthető és fejleszthető, míg az s. c. azon 
eseteiben, ahol egy gyulladás tette tönkre az agyban a hallómérőt, kevesebb 
eredmény érhető el, hallóra nevelés szempontjából.

Vizsgálatainkat összegezve, e kevés számú eseteinkben is jórészt igazolva 
láttuk, hogy az öröklött sikenéma (szellemi fogyatékos) és az i éven alul' 
szerzett sibetség eseteiben fejletlen a capillaris érhálózat, éppenúgy, mint a 
szellemi fogyatékos gyermekeknél, míg azoknál, akiket a defektus és a 
későbbi életévekben ért, már kifejlett capillaris képet látunk.

Úgy látjuk, hogy a capillaris vizsgálat eredménnyel használható fel a 
snéma gyermekeknél diagnosticai segédeszközéül azokban az esetekben, 
amikor nem tudjuk megállapítani, (anamnaesis, csfa segítségével), hogy 
öröklött-e, v agy szerzett-e a S. oort. ez pedig a pedagógiai munkaterv és a 
pedagógiai prognózis szempontjából elengedhetetlen. Ranschburg feltevése 
(érellátási zavar), Bárczi vizsgálatai és saját módszerével eddig is elért! 
eredményei alapján, talán ezekben az esetekben helyesen alkalmazott
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gyógyszeres therápiával itt is nagyobb siker érhető el mint a szellemi 
fogyatékosoknál, úgy itt is az öröklött ¡s. cort. esetekben a szellemi javulás 
controlÍjaként is felhasználható segédeszköz lesz.

Iro d alo m : Jaensch, die Hautcapillarmicroscqpie am Lebenden. Verl. Urban &  Schwar
zenberg 1930.
Andreew: Ztscbr. f. Kinderheilk. 49. H. 5. 1930.
O. Müller : Die Kapillaren der menschlichen Körperoberfläcke. Verl. Enke 1922. 
Hoepfner, Veröff. med. Verw. 1929 (R. Scköerz)
Holland u. Meyer, Münch, med. Wsckr. 1919.
Ranschburg : Az emberi elme II. 1923.
Pototzky Mscbr. Psych. 69. 1928.
Roy, Clin, pediatr. 1927. H. 9.
Léderer: Zeitkckr. f. kinder forsch. 1933. Bd. 41. H. 3.

Orvosképzés 1933. és O. H. 1933.
Archiv f. Kinderheilk. Bd, 101. 1934.

Szondi: Gyógyászat 1931.

A  budapesti áll. s ik e ín é m á lt és v a k o k  in tézete  
tan u lóin ak  so m atiku s vizsg. eredm énye.
K ö z li:  Szegeczfey l>ezső úr.

Közegészségügyünk irányítóinak intézkedése alapján legtöbb helyen 
a normális iskolában már évek óta állandó vizsgálat, orvosi ellenőrzés 
alatt állnak a tanulók, az áll. gyógypedagógiai intézetek gyermekanyaga 
néhány eset kivételével csak az acut megbetegedések alkalmával esik át: 
orvosi vizsgálaton, de tüzetes kivizsgálásban (lues, tbc, a fogyatékosság 
okának keresése) általánosságban nem részesülnek.

Érdekesnek tartottuk ezeknek a gyermekeknek egy csoportját átvizs
gálni (lues, tbc. és örökléstanilag) alábbi vizsgálati eredmény csak a siket- 
néma intézet növendékeiről szól.

A =  széles orrbát, nyeregorr.
B  =  hegek az arcon, ívelt ke

mény szájpad, micro hyd- 
rocephal assymetriás ko
ponya, f ü l ; ptosis, ani- 
sochoria.

C =  rendetlen, ritka fogazat.
D — általános adnopatbia.
E  =  serologiai reactio pos. (Lu.) 
F  =  Dermotubin pos. (tbc.)

A B  C D E F
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E táblázatból csak a luest akarom különösen kiemelni, amely ilyen 
nagy százalékban van képviselve ezen gyermekek között — i5o/0, szemben 
a normális iskolák e korban levő gyermekeivel (2.9 o/0=JJeuber prof.) Ezek 
a gyermekek jelenleg a gyógypedagógia áldásait csak a pedagógiából 
kapjak meg, mert a gyógyításuk elmarad, részben az anyagi fedezetek 
híjján.

Úgy gondolom, fölösleges lenne hangsúlyoznom, hogy ezeknek a 
gyermekeknek pedagógiai képzése nagyon sokszor eredménytelen; illuzio- 
ricus, mert amit sikerül is a pedagógusnak nagy munkával elérni évek 
alatt, sokszor egyszerre semmivé válik. Ez a veszteség csak az egyéni 
szempontjából mutatkozik; sokkal fontosabb ennél még a közösség érdeke, 
az intézetben előfordulható tarsfertőzes, később az életbe kikerülésük után 
is fennáll a fertőzés továbbvitele, hiszen gyógyítás és gyógyulás nélkül 
mennek ki, ezek a gyermekek; csökkent intelligenciájuk csak hozzá
segíti őket, hogy tovább adjájk betegségüket, legkevésbbé fogják fel
keresni ők az orvost, hogy kezeltessék magukat, amikor nem is tudnak 
betegségükről.

2. sz. táblázat.

Szülők
Szülők
test
vére

Nagy-
szülők

N. szül. 
testv.

Déd-
szülők

Dédsz
testv.

Prob.
testv.

Siketnéma < mindkettő 
( egyik

26
5 40 7

9 20 1
3 10 24

Dadogó < mindkettő' 
( egyik 3 4

2 6 2 — —

Nagyothalló \ mindkettő 
( egyik 2 8 8 5 1

2 2 1

Elmebeteg < mindkettő 
6 ( egyik 3 14 1

11 23 5 2 2

Szellemi fogyaték. { mindkettő 1 8
1 3 — 2 5

Iszákos \ mindkettő 
( egyik 3 4 7 4

2 — —

Született vak < mindkettő 
( egyik 3

1 3 — — —
Epilepszia < mindkettő 

( egyik 1 2
1 4 — 3 2

Basedow \ mindkettő 
( egyik 1 1 — 2 — — —

Asthma < mindkettő 
( egyik

2 — 3 2 — — —

Lues < mindkettő 
( egyik 1 — 2 1 — — —

Öngyilkos < mindkettő 
( egyik 2 2 z 4 — 3 —

Migraen < mindkettő 
j ( egyik 2 2

2 4 1 — —

| Vizibetegség < 1 1 1 2
—

3 —
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Ha ezt a i 5o/o-os fertőzöttségi számot alkalmazzuk hozzávetőlegesen 
hazánkban jelenleg beiskolázott siketnémáira (1200), akkor látjuk, hogy 
egy igen tekintélyes számú gyermek él internátusbán társaival és tanul, 
békén hagyva az ő kiesével, amivel senki nem törődik sem az iskoláskorban 
sem később. Ezek a g  yermekek később igen gyakran sorstársukkal házasodnak 
össze s így a sn-ák utódaikat még egy luessel is megajándékozzák. Nem egyszer 
ezek a házasságok külső segítséggel jönnek létre, azon okoskodás alapján, hogy 
két ilyen sn. egyén harmonikusabb házaséletet fog élni, mintha egészsé- 
ségessel házasodna össze, persze ezek a tanácsadók nem számoltak azokkal, 
a súlyos következményekkel, melyek egy ilyen házasság után következnek 
be az öröklődésekben. De nemcsak nálunk, hanem külföldön is ilyen 
volt a helyzet pl. Parell és Lamerque statisztikája szerint a sn. 720/0 
egymással és csak 280/0 házasodik egészségessel.

A tuberculosis fertőző ttség is magasabb o/0-ú mint e korban levő más 
iskolák gyermekeinél, hogy milyen fokú ez a fertőzöttség, nem tudom, 
sajnos Rtg. vizsgálatot nem állt módomban megejteni még.

Családfájukat átvizsgálva (dr. Bárczi gyűjteménye) azt látjuk, hogy 
200 esetből csak 21 (10 .5 o/0) családfa volt olyan, amelyben az öröklődés 
szempontjából fontos kórforma nem fordul elő. Rokon házasság volt: 
elsőfokú unokatestvér 4 »/», másodfokú i .5 o/0, törvényetelen 4 %.

26 esetben mindkét szülő sn. volt, 5 esetben csak az egyik,
7 » ”  nagyszülő „  9 „  „
1 „  „  dédszülő „ 3  „  „  ,,

Ha azt nézzük, hogy ezektől a szülőktől milyen utódok származtak, 
azt látjuk, hogyha
mindkét szülő sn. volt, akkor a gyermekek 780/0 sn. 260/0 ép i«/o egyéb fogy.
egyik 
mindkét nagyszülő
egyik
mindkét dédszülő 
egyik

6 3 0/0
4 o “/o

270/0
3 3 0/0
260/0

3 g o /o

5 6 0/0 
71%  
64o/o 
730/0

10/0
40/0
20/0

3 0/0
I ° /o

Ha szülők és nagyszülők is snémák voltak 100 o/0-ban sn. utódok 
születtek.

Ezekből az összehasonlításokból látjuk azt is, hogy minél közelebb 
van a sn. ős a születendő gyermekhez, annál nagyobb a valószínűsége 
a sn. születésnek, míg lia távolabb lévén nagyobb o/0-ban születhetik ép 
gyermek, ami érthető is, mert az elődök egészséges egyénekkel háza
sodhattak össze.

Ha sn. házasodott össze nem sn.-val, de egyéb szellemi fogya
tékossal, a következő eseteket látjuk:

(néhány esetet említek).
Pld. 1) sn. anya, apa elmebeteg, a gyermekeik mind sn. lettek.
2) elmebeteg apa összeházasodott egy egészséges nővel, látszólag 

egészséges gyermekük egy olyan látszólag egészségessel lépett házasságra, 
akinek apja elmebeteg, anyja sn. volt, ebből a házasságból 12 sn., 4 ép, 
1 szellemi fogyatékos gyermek született.

Azokban az esetekben, amikor a déd-, ill. ükszülőkig egyeneságon
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snémaság nem volt, de oldalágon igen, sok esetben láttunk sn. gyermek 
születését.

Pld. i)  A probandus anyjának testvére sn. a nagyanyjának is 2 sn. 
testvére volt, az apa nagyanyjának is egy testvére sn. —  Született 3 sn. 
gyermek.

2) Dédszülők egészségesek, de egyiknek volt egy sn. testvére a 
gyermekük egészségessel házasodott össze, ezeknek 3o o/o-ban sn. gyer
mekeik születtek, ezek közül egy sn.-val lépett házasságra, gyermekük 
mind sn. lett, az egészségesnek látszó egészségessel házasodott, lett x sn., 
2 egészséges gyermekük.

Ezekben az esetekben a sn. recessiv módon öröklődött, a sn. ős, 
déd, ül. ükszülők előtt lehetett. Az előbbi esetekben úgy látszik a 
snémaságon kívül egyéb szellemi fogyatékosság elősegíti a snémaság mani- 
festálódását.

Megemlítésre érdemesnek tartom, hogy ezen sn. egyének család
fáján több esetben szerepel a Basedov-kór, vagy az egyik, vagy mindkét 
oldalon. Egy-egy családfát említek:

Nagyothalló nagyapa Basedovossal házasodott össze. Ép gyermekük 
egy olyan épnek látszó egyénnel házasodott, akinek apja tabeses, anyja 
Basedovos volt (ennek volt még egy testvére, szintén Basedovos), e két 
épnek látszó egyénnek 10 gyermeke közül minden második sn. lett. 
Hogy milyen szerepet tölt be itt a Basedov a snémaság kirobbantásában, 
vagy egyáltalában van-e szerepe, nem tudom.

Ezeknek a családfáknak átvizsgálásával a legváltozatosabb formáját 
találjuk az öröklődésnek, érdemes lenne minden ¡esetben e szellemi fogya
tékosoknál felfektetni a családfát és valami módon gátat vetni szaporo
dásuknak, amely az utóbbi 100 év alatt a múlthoz képest óriási o/o-ban 
emelkedett, csak a snémaság esetében nézve 100 évvel ezelőtt a szerzett 
snémaság volt 80 o/0 , veleszületett 20 o/0 , ma éppen fordítva van, 80 0/0 

a veleszületett és 20 o/0 a szerzett.
De nemcsak Magyarországon, hanem más országban is hasonló 

a helyzet, Dániában Mygand statisztikája szerint 8 1 .3 o/0 az öröklött sn. 
Bezold München: 84-1 °/o, Lenecke Mecklenburg: 8 x.5 o/o-ban találta a 
»némaságot veleszületettnek. Ha azt nézzük, hogy 10,000 lélekre hány
sn. esik, akkor azt látjuk, hogy 1

hazánkban 1870-ben 10,000-re esett 9.7%
1880-ban „ 1 3 . x  0/0

1890-ben „ 12.90/0
1910-ben „ x 4 ° /o

1920-ban „ i6»/o
1930-ban „  160/0

tehát állandóan növekszik a snéma születések száma.
Ez pedig nem lehet közömbös sem az egyes családokra, sem pedig 

az államra, hogy az utóbbira nem lehet már anyagi okok miatt sem közöm
bös, hogy milyen gyermekek születnek, azt látjuk egyetlen esetből is, 
amelyet itt felemlítek: két terhelt ük szülő leszármazottjai a mai generá
cióig 120 fogyatékossal ajándékozták meg az államot, akiknek eltartási 
költségük tekintélyes összeget vesz igénybe, de ez csak egy szerencsétlen
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párnak a leszármazottai, de hány ilyen házasság" jön és fog létrejönni min
den gátlás nélkül. Hiszen napjainkban mindig több és több szellemi fogya
tékos gyermekkel találkozunk. Hacsak egy gyermeknek, aki gyógypedagógiai 
intézeti nevelésben részesül, évi költsége közül xooo P. elképzelhetjük, 
mily összegekkel terhelik ezek a gyermekek 6— 8 éven át, némelyikük az 
egész életükön keresztül az államot. Milyen tekintélyes összeget lehetne, 
fordítani az egészségesnek született gyermekek megmentése, felnevelése, 
érdekében, ha valami módon ezeknek a számát csökkenteni lehetne. Tehát 
valami utat kell keresni, hogy ezeknek a szerencsétleneknek a számát 
legalább csökkentsük, oly módon, hogy ez ne ütközzön sem valláserkölcsi 
kifogás, sem állampolgári jogokba.

Szükséges lenne a gyógypedagógiai intézetekbe, amint a neve is 
megadja a pedagógia mellé a gyógyításnak is a bekapcsolása ne csak az 
acut megbetegedések alkalmával, hanem a meglévő öröklött (lues) beteg
ségük ki kezelésére, minden esetben a fogyatékosságuk okának kikutatása 
és gyógykezelésük módjának keresése és alkalmazása, tehát az orvos 
és pedagógus együttes intenzív munkája. A családfa pontos felvétele 
minden egyes probandusnál és egy központi szerv rendelkezésére bocsáj- 
tása, ahol nyilvántartanák az ország összes fogyatékosait. A házasságuk 
előtti felvilágosítás, egymással való házasságuk megakadályozása. A család- 
felvilágosítása, ahol egy szellemi fogyatékos (öröklött) született, a további' 
sz. fogyatékos születés veszélyére. Mert nem egyszer a tudatlanság- és a 
nem törődömnég segíti elő e szerencsétlenek szaporodását, vagy a laikus 
számítás, hogy talán egy két fogyatékos után egy ép is fog születni. 
Hiszen ez -elő is fordul, de vájjon nagy öröm-e egy családnak néhány 
fogyatékos után kapott olyan egészséges, aki majd új'ra tovább fogja 
adni a családjának öröklődő betegségét, az utódainak.

Addig, amíg más mód nem áll rendelkezésünkre, talán ez úton is 
sikerülni fog részben a szeli, fogyatékosok számát apasztani.

A hangos beszéd tanítására nem alkalm as, 
valam int a gyengetelietségű siketném ák m unka
iskolája és tanterve.
Z á b o r s z k y  Á rp á d .

A siketnéma-intézeti tanárságnak az a régi óhajtása, hogy azokat a 
siketnémákat, akiket bármilyen okból a hangos beszédre megtanítani 
nem lehet, jel és írás útján műveljék: beteljesedőben van.

Amióta ugyanis a siketnémák hangosbeszédre való oktatása meg
kezdődött, a siketnémák tanársága állandóan tapasztalja, hogy vannak 
olyan növendékek, akikkel a hangos beszédet semmiféle módszerrel és 
semilyen fáradsággal még csak tűrhetőleg sem lehet elsajátíttatni. Hiába
való ezeknél minden akarás és erőlködés, miden küzdelmes munka és 
pedagógiai és fonetikai felkészültség: érthetően hangosan beszélni meg 
nem tanulnak s a tanításukra fordított munka és fáradtság nemcsak
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hogy arányban nincs az általuk elért eredménnyel, de beszédbeli el
maradottságuk miatt, még osztálybeli társaikat is hátráltatják az előre
haladásban s csökkentik az osztályeredményeket.

E kérdés megoldása a siketnéma-intézeti tanárságot évtizedek óta 
állandóan foglalkoztatta s mai napig is érdeklődésének tárgya az. Tör
téntek is különféle intézkedések e bajok elhárítására főleg a váci 
intézetben.

Itt ugyanis az 1900-as évektől kezdődőleg tehetségszerinti szét
választással igyekeztek segíteni e nehézségeken, anélkül azonban, hogy ki
merték volna mondani, ohgy a hangos beszéd tanítására nem minden 
siketnéma növendék alkalmas s levonták volna ennek következményeit. 
Tekintet nélkül a növendékek arra valóságára minden siketnéma növen
déket a hangos beszédre akartak megtanítani, természetesen sok esetben 
eredménytelenül.

Csak 1923-ban érett odáig a dolog, hogy Szentgyörgyi Gusztáv 
tanár, az általa a gyengetehetségű és hangosbeszéd tanítására alkalmatlan 
siketnémák kezdő osztálya részére készített tantervben kifejezést mert 
adni a tanárság abbéli meggyőződésének, hogy nem minden siketnéma 
tanítható meg a hangosbeszédre, de egyelőre még eredménytelenül, mert 
az akkori hivatali elöljárók: Simon József és Kkig Péter szakfelügyelő 
nem eingedtek rést ütni a siketnémák általános beszédre való tanítá
sainak elvén.

Annyi azonban történt, hogy igaá-beri előkészítő osztály állíttatott 
fel s alakalom adatott a gyengetehetségű siketnémák tanításának ki
próbálására is.

Az 1928— 29. évben Nagy Péter igazgató kezdeményezésére már 
m|int «D> osztály jelenik meg a váci intézetben a gyengetehetségű 
siketnémák tagozata, de még mindig beszédtanítási célkitűzéssel, ha csök
kentett mértékben is.

E «D>' osztályú növendékek nagyrésze azonban még e leszállított 
beszédtanítási követelménynek sem volt képes megfelelni s mindegyre 
világosabbá vált a régi megállapítás, bőgj' nem minden siketnémát lehet 
a hangos beszédre megtanítani.

E tapasztalati alapon szerzett meggyőződéseinek a tanári testület 
hivatalos úton is kifejezést adott s a tankerületi kir. főigazgatóságnál 
szorgalmazta a beszédtanításra alkalmatlan siketnémák tanításánál a beszéd
tanítás mellőzéséit s a jel és írás útján való tanítást.

Istenes Károly tanulmányi felügyelő s Bárczi Gusztáv dr.miniszteri szak
előadó segítségére siettek a váci tanári testület e mozgalmának. így történt 
azután, hogy a budapestvidéki tankerületi főigazgatóság Szabó Béla dr. 
tanügyi főtanácsos és György Oszkár dr. tanügyi s. fogalmazónak a váci 
intézetben történt hivatalos látogatása és Istenes Károly tanulmányi felügyelő 
meghallgatása után rendeletileg megbízta Szentgyörgyi Gusztávot, a váci 
intézet igazgatóját, hogy a tanári testület tapasztalatainak is a figyelembe
vételével készítsen a «D» osztály részére olyan tantervszerű javaslatot, 
amely szerint a gyengetehetségű siketnémák az ő egyéni képességeiknek 
megfelelőleg hasznothajtóbban s a gyakorlati élethez igazodottan több 
eredménnyel legyenek nevelhetők, taníthatók, foglalkoztathatók. A tanítás
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maga írás, olvasás, szájról való leolvasás és jel útján történjék s a hangos- 
beszéd mellőzésével. t 1

E rendelet alapján Szentgyörgyi Gusztáv igazgató a hangos beszéd 
tanítására nem alkalmas, valamint a gyengetehetségű siketnémák számára 
a tan tervei a hozzávaló módszeres utasításokkal elkészítette s jóváha
gyásra fel is terjesztette.

A tanterv vezérgondolata nem csupán a tanítás és nevelés, de ezzel 
karöltve a növendékek testi-lelki alkatuknak megfelelő házi, mezőgaz
dasági, konyha- és gyümölcskerti, háziipari és ipari munkáltatás, hogy 
az iskola a növendékeket ezekre a munkákra kiképezze, illetőleg elő
készítse, miért is a siketnéma iskolák e tagozta a «munka-iskola» el
nevezést kapta.

Ez új rendszerű iskolában egyelőre együtt vannak a hangos beszédre 
alkalmatlan, de egyébként normjáljis képességű siketnémák a gyenge- 
tebetségűekkel, remélhető azonban, hogy a fejlődés további folyamán 
ezek is elkülöníttetnek egymástól s tehetségüknek megfelelőleg külön 
intézetekben részesülnek majd kiképzésben.

A váci intézetben ez az új iskolatagozat a főigazgatói rendelet 
^szerint ideiglenesen a miniszteri átszervezésig már e tanterv alapján 
kezdte meg működését az idei 1987— 38. tanévben.

Megnyitásával a siketnémák nevelés-oktatása tökéletesbedett s intéz
ményeink száma pedig eggyel gazdagabb lett.
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Hozzászólás a je le k  osztályozásának kérdéséhez.
Dr, Hermann MaessetőL A Sonderschule 1937. májusi számából.

I.
Amióta a siketnémák oktatásával és nevelésével foglalkozunk, azóta 

van napirenden a jel-probléma is, és azóta iparkodunk ennek bonyolult 
kérdéseit megoldani és tisztázni. Űjra és újra foglalkozunk velük, mert a 
jelbeszéd történetében a legkülönbözőbb nézetekkel találkozunk még a 
leglényegesebb problémáival szemben is, irodalmában pedig az egyes jel
kategóriák megjelölésére az elnevezések valóságos tömegét találhatjuk meg. 
A szempontok változásával párhuzamosan változnak a csoportosítások is, 
és így érthető, hogy az irodalomban a megnevezések és osztályozások 
tekintélyes sora került napvilágra.

II.
Ha a jelek osztályozásának kérdésével foglalkozunk, szükséges kör

vonalazni a jel (Gebärde) fogalmának tartalmát. Nem egyformán érteb 
mezik e fogalmat. Egyesek az összes —  jelentéssel bíró —  testi kifejezö- 
mozgások értik alatta. Mások pl. a gesztusokat nem számítják ide,

Reuschert álláspontja a következő: «Az egyes gesztus (taglejtés) 
szintén jelnek számít, de a gesztikuláció nem jelbeszéd. Én legalább 
különbséget látok a kettő között. A közönséges gesztus csak társul a 
hangbeszéddel, míg a tulaj dónk épeni jel helyettesíti azt». Érthetetlen, 
hogy szerinte egyfelől minden egyes gesztus jelnek számít, másfelől pedig 
ily éles különbséget tesz közöttük. Egy azonban nyilvánvaló, nevezetesen: 
az, hogy a jel a gesztus fogalmi körébe átnyúl.

A hangbeszédhez nemcsak a hangképletekkel járó jelfunkciók tar
toznak, hanem a jelentés —  és kifejezési u n k ci ók él is. így kell a jel- 
beszédhez számítanunk mindhárom kategóriának minden testmozgását is. 
Másszóval a kifejezőfunkcióval járó gesztusok egyúttal jelek is. Míg a je
lentéssel nem bíró mellékes mozgások v. gesztusok (mozdulatok) nem 
tartoznak a jelekhez.

Nézzük e viszonylatban a hallók világát. Ha pl. beszéd közben —  a 
fölháborodás jelzésére —  kezünket csípőre tesszük, akkor ez a mozdulat 
beszédjellegű, valamit mond, valamit kifejez, tehát jel. Ha azonban a szó
lo k  beszéd közben kezét csípőre teszi anélkül, hogy ez beszéde tartalmá
val összefüggne, (itt gondolok azokra a megszokott testmozgásokra, a- 
melyeket némely szónok ok nélkül is alkalmaz) akkor e mozgást nem 
nevezhetjük jelnek. Az ilyen kísérő gesztusoknak éppúgy nincsen beszéd
beli funkciójuk, mint pl. a járásnak és így csak mellékes mozdulatoknak 
minősíthetők.

Amint azonban valamely testmozdulat valamit ki akar fejezni, akkor 
már jelnek számít. Ily értelemben szerepelhet a gesztus is jel-értékben. —  
Pl. valaki kalapáccsal ráüt az ujjúra. Erre rendesen «Au» kiáltással, v, 
talán rövid hangos káromkodással reagál. Ha azonban valamilyen okból, 
a hangos reagálás elmarad, —  amely közvetlen kifejezője egy lelki álla
potnak —  akkor a gesztikuláció egymaga, értelmes kifejezése annak. 
Tehát ez a gesztus egyúttal jel —  vagyis beszélő, kifejező működés.
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A jel fogalmának ilyen kibővítését a gesztikulációval kapcsolatban —  
vagyis oly testmozdulatokkal, amelyek a hallók hangosbeszédét kisérik — t 
megköveteli a köznapibeszéd —  a beszédszokás is. Népies mondás pl. eZ 
«Ügy jelel mint egy vad!» Nem pedig így: «Úgy gesztikulál mint egy 
vad!»

A «jel» fogalmát a következőképpen határoljuk el a vele összefüggő, 
hasonló, rokon fogalmaktól:

1. Kifejezőmozgás =  minden testmozgás, amely valamilyen lelki 
állapotot fejez ki. (Wundt szerint: fizikai kísérőjelensége a psichikai 
funkciónak.)

2. Akció =  önálló v. utánzó cselekvés.
3. Gesztus (gesztikuláció) =  olyan testmozgások, amelyek az emberi 

beszédet kísérik. Nem számít ilyennek, ha pl. valaki véletlenül vakaródzik. 
(Kivételt képez, ha valaki szándékosan «vakarja a füle tövét». Ez egy 
kínos szituációnak igen érthető kifejezése szokott lenni.)

4. Arcjáték =  arcgesztusok.
5. Mimika =  a gesztusok mű (mesterséges) formája, arcjáték is 

beleszámítva).
6. Pantomimika =  mimikái és cselekvő előadás (bemutatás), beszéd 

nélkül. (Mimika és akció beszéd nélkül.).
7. Jel =  minden olyan testmozgás (gesztus is), amely beszédszerű 

működést fejt ki.
III.

A legkülönbözőbb szempontok szerint nevezték el, rendezték és 
osztályozták a jeleket. Az irodalomban és a szóbeszédben használatos 
jel elnevezéseket az alábbiakban ismertetjük:

hallók j., siketnémák j., népies j., beszéd j., primitív j., szerzetes j., 
indián j., szónoki j., kifejező j., fogásszerű j., kérő-kívánó j., 
gondolat j., fogalom j., tulajdonság j., kérdő j., tárgy j., dolog j., 
cselekvés j., bemutató j., tevékenységi j., akciós j., illusztráló j., 
jelző j., hang j., szótag j., szó j., mondat j., intézeti j., egyesületi j., 
gyülekezeti j., gyűlés j., szituációs j., átfordításos j., törzs j., gyökér j., 
alap j., kéz j., egyes j., kísérő j., összetett j., indulat j., érzék j., 
szám j., alak j., mérték j., irány j., viszony j., egész j., teljes j., 
tapintás j., részlet j., mesterséges j„  természetes j., rámutató j., 
demonstráló j., bemutató j., «gészbemutató j., utánképző j., utánzó j., 
imitativ j., deskriptiv j., körülíró j., festő j., rajzoló j., dessináló j., 
együttrajzoló j., plasztikus j., szimbolikus j., konventionális j., 
összevont j., összetett j., önkéntes j., önkénytelen j., leszármaztatott j., 
levezetett j., egyszerű, oszthatatlan j., átvihető j., át nem vihető j., 
kifejező j., fonetikai j., önálló j., kísérő j., gyámolító j., kisegítő j., 
megvilágító j., hozzáfűző j., szabad j., kötött j., absztrakt j., 
természetes-konvencionális j., alakító j., egészbenalakító j., részben 
alakító j., után alakító j., fogalom alakító j., módszeresen fejlődött j., 
módszeres j., naív j., szilárd j., stereotip j., grammatizáló j., meg
határozó j., definiáló j.,
Hasonló különbséget találunk a szakirodalomban a jelek osztályozása
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terén. Néhány, —  szakkörökben figyelmet keltett —  osztályosait ismerte
tünk-e kérdés fölötti gondolbodtatás érdekében:

I. Hill ( i 84o.) szerint a jelbeszéd két szférára oszlik: i. az emberi 
szféra, amely az emberi cselekvések, tulajdonságok stb. kifejezője. 2. a/y 
emberen kívüli szféra, amely mind arra vonatkozik, ami az emberen 
kívül történik. —  Megkülönböztet még természetes és mesterséges jel- 
beszédet. Beszél még rámutatásról, utánzásról, utánképzésről, a tárgy 
körvonalainak megadásáról stb.

II. Kruse ( 1 853.) megkülönböztet: 1 gyökereket, és első elemeket, 
(kezdeti okokat), 2. a kapott benyomások akaratlagos utánképzését, 3. rövi
dített és egyszerű jeleket. Ő is különbséget tesz természetes- és mester
séges jelek között.

III. Röszler (1860) fejlődésük szerint osztályozza a jeleket. E szerint 
lehetnek: x. a tárgyak megszerzésére (megragadására) v. visszautasítására! 
szolgáló jelek, 2. rámutató j., 3. a mozgás, alak, v. szín ismertető-jegyét 
megadó jelek, 4. megrövidített, konvencionális jelek. Rössler megkülön
böztet még: 1. természetes-konventionális jeleket és 2. műjeleket, amelye
ket ugyancsak konventionálisaknak tekint.

IV. Schöttie (1874) hivatkozva Ságért, Hill, és Rössler osztályozá
saira megkülönböztet: 1. természetes jeleket, 2. mesterséges v. methodi- 
kus jeleket. A természetes jeleknek öt fajtáját különbözteti meg: 1. rá- 
mutatás tárgyakra, jelenségekre, 2. utánzása mindannak, ami utánozható^
3. plasztikus emlékeztető (ismertető jelek), amelyek valamely dolognak' 
legfeltűnőbb vonását adják, 4- arckifejezések, 5. tisztán konvencionális 
emlékeztető jelek.

V. Oehlwein ( i 884) a jeleket egytagú és többtagú-jelekre osztja. —
YI. Reuschert (1909) megkülönböztet:

A)
1. rámutató v. demonstratív jeleket, 2. utánzó v. imi latív jeleket,

3. rajzoló (desszináló) jeleket (körülíró, leíró jelek), 4- plasztikus jeleket,,
5. szimbolikus jeleket.

B)
Reuschert könyvének tartalomjegyzékében külön kiemeli az A alatti

5. csoportot. Ezeken kívül még más különbséget is tesz közöttük, amelyek 
nem részesülnek kellő figyelemben. így  a természetes jeleknek 2 csoportját 
különbözteti meg: 1. rámutató jelek (A i), 2. bemutató jelek. Ez utóbbi 
csoporthoz számítja az A2— A 4 alattiakat: a) az utánzó jeleket (A2), 
b) az utánképző jeleket, ezek ismét A )  körülíró és ábrázoló (A 3) és 
B) plasztikus jelek (A 4).

Végül, amidőn a tartalom és a forma, a jelentés és a jel nem fedik 
teljesen egymást, akkor Reuschert szerint a levezetett (származtatott); 
v. összevont jelek csoportjára jutunk, amelyek azonban a fenti csoportoknak 
megfelelnek. Ezek átmenetet képeznek a szimbolikus jelekhez (A5). 
Reuschert ezeket a mesterséges jelekhez sorolja. Külön csoportként tünteti 
fel az összetett jeleket, különböző formákkal. —

C)
Reuschert megkülönböztet továbbá: 1. természetes jelbeszédet, 2. kon

vencionális jelbeszédet, 3. mesterséges jelbeszédet. —  Ezzel más szem
pontból —  más beosztást teremtett.
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VII. Wundt 1 9 i i .) a jeleknek 2 alapformáját különbözteti meg: 
x. rámutató jelek, 2. utánzó jelek. —  Ezekből 3 főcsoportot alkot al
csoportokkal. 1. rámutató jelek; 2. bemutató jelek (az utánzó jelek 
alapján), a) utánképző j., rajzoló j., plasztikus j., b) együttábrázoló j., 
ábrázoló j., plasztikus jelek.

3. főcsoport: szimbolikus jelek: a) primar-szimbólikus, b) szekundar- 
szimbólikus jeket. A szimbolikus jelek ugyancsak lehetnek: ábrázoló- 
és plasztikus jelek.

VIII. Hiirsch (1923.) a jelbeszéd 3 fejlődési fokára mutat rá:
1. a hallók jelei, 2. a siketnémák jelei, 3. a beszédjelek.

A hallók jeleit a következőképen osztályozza: 1. össz-jel —  ez az 
egész testtel végzi a bemutatást. Magában foglalja a) az indulat-jelt 
és b) a gondolat-jelt. 2. érzékszervi-jel, mely az ingernek az érzék
szervre gyakorolt hatását adja vissza. 3. rámutató j., 4- szám-jel, 5. alak
jel, amely a vonal, sík- és testszerű képet mutatja. 6. mérték-jel.
7. tevékenységi-jel: a) cselekmény-jel, b) irány-jel. 8. viszony-jel, ez a 
tárgyak közti kapcsolatokat fejezi ki; 9. absztrakt j. Megkülönböztet 
továbbá: 1. teljes-jelt, amely minden meghatározó mozgást elvégez, 2. rá
utaló (emlékeztető) jelt, amely az összmozdulatoknak csak egy részével 
mutatja a gondolt tartalmat.

A hallók jeleit végül: 1. szabad jelekre és 2. nem szabad jelekre 
osztja.

A siketnémák jeleire nézve Hirsch felfogása a következő: «A hallók 
jelei magukon viselik a jelbeszéd ismertetőjegyeit (lényeges vonásait). 
Ezért a siketnémák jeleinek alapjául tekinthetők és a siketnéma-jelbeszé- 
dének alkatrészeit alkotják.»

IV.

Láthatjuk tehát, hogy a jeleket a legkülönbözőbb szempontból lehet 
osztályozni, s így nagyon különböző eredményekhez jutunk. De azt is 
látjuk, hogy az osztályzást végző autorok (szerzők, tekintélyek) e munká
jukat nem hajtották végre az egységes szempont következetes betartásával.

Kérdés, hogy az irodalomban megtalálható jel elnevezések valamennyi
jét határozott szempontok szerint össze tudjuk-e foglalni?. Ezt kíséreljük 
meg az alábbiakban. A jeleket osztályozhatjuk:

I. Alkalmazójuk és érvényességi körük szerint: 1. siketnémák j.,
2. hallók j., 3. szerzetes j., 4- indián j., 5. primitívek j., 6. nép(ies) j., 
7. szónoki j., 8. egyesületi j., 9. gyülekezeti j., 10. intézeti j.

II. A mozgásaik szerint: 1. fogásszerű, megragadó j., 2. rámutató 
(demonstratív) j., 3. bemutató j., alak j., egész alakot mutató, részt- 
mutató, utánalakító j., 4- utánképző j., 5. utánzó (imitatív) j., 6. ábrázoló 
(dessináló, festő) j., 7. öeskriptív j., körülíró j., 8. plasztikus j.

III. A jel és a jelzett dolog közötti viszony szerint: 1. szimbolikus j.,
2. mesterséges j., absztrakt j., 3. teljes j., 4- emlékeztető (jelentés- 
mutató, ráutaló) j., együttábrlázoló j., 5. levezetett (származtatott) j., 
levont j., 6. vonatkozó j., 7. átviteles j., 8. át nem vihető j., 9. irány j v
10. naív j., 11. meghatározó j.

IV. A hangbeszédhez való viszony szerint: 1. önálló j., 2. kísérő j.,
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beszéd j., 3. átültető (átfordító, fordításszerű) j., beszéd j., [\. szabad j.,
5. nem szabad (függő) j., 6. illusztráló j., —  Itt külön megkülönböztet
hetjük a hangbeszéd szolgálatában történő funkciók szerint; i. támio- 
gató j., 2. megvilágító j 3. hozzáfűző j., 4. kisegítő j.

V A  testrész szerint, amellyel a jelet adjuk: i. ossz. j., 2. kéz j;.,
VI. Jelentésük (belső tartalmuk) szerint: i. tulajdonság j., 2. tárgy j., 

(dolog) j., 3. tevékenység j., történés j., cselekvés j., akció j., 4- kérdező j.,
5. szám j., 6. mérték j., 7. helyzet (szituáció) j., 8. fogalomalakító j.

VII. A hangbeszéd fölépítése (szerkezetére) nézve: 1. hang j., 
fonetikai j., (kézi ábécé), 2. szótag j., 3. szó j., 4- mondat j., 5. gram- 
matizáló jel.

VIII. A beszédfunkciók szerint: 1. kifejező j., 2. megjelölő (meg-
j'elző j-

IX. A lelki, illetőleg a psychofizikai működés szerbit: 1. gondolat j., 
2. fogalom j., 3. indulat j., 4- kívánság j., 5. akaratlagos j., 6. nem 
akaratlagos j., 7. érzék j., 8. tapintó j.

X. Keletkezésük szerint: 1. természetes j., 2. természetes-konvencio
nális j., 3. konvencionális j., 4- mesterséges j., 5. módszeresen fejlődött j.,
6. módszeres j.

XI. Az összetétel formája szerint: 1. egyszerű, oszthatatlan j., 
2. összetett j., 3. összevont j.

XII. A gyökér- törzs- és alapjelekkel szembe állíthatók az összes 
levezetett, kibővített, összetett jelek.

XIII. A jelekből álló mondattól v. jel-lánctól megkülönböztetjük 
az egyes jelet.

XIV. Használatuk stabilitására való tekintettel, megkülönböztethetünk 
változatlan szilárdan álló (kiforrott) és stereotip jeleket.

Megállapíthatjuk, hogy az eddig említett összes jel elnevezések e 
14 csoportban bennfoglaltatnak. E csoportosítás áttekintéséből látható, 
hogy egy-egy jelcsoport megjelölésére a legkülönbözőbb neveket hasz
nálták, és hogy ugyanazt a dolgot, más-más szóval jelölték meg. De 
ezzel megkönnyítették az utat egy új egységes szempontú osztályozás szá
mára.

Ily beosztás számára ajánlatos elsősorban is a jelelő test, vagy csak 
testrész mozgásait v. helyzetét (állását) megfigyelni. Ilyen jelszerű ki
fejezési formák: 1. rámutatás, 2. utánzás, 3. plasztikus utánalakítás, 
4- rajzoló (körvonalazó) utánalakítás és 5. olyan kifejező mozgások, 
amelyekben nincs kimutatahtó alakítása a dolgoknak. A 2— 4 alatti 
mozgásokkal a kifejezendő dolog v. cselekmény egészben vagy csak 
részben mutatható be.

A jel és a jelzett dolog közötti vonatkozásnak mozgáskategoriákkal 
való kifejezése igen gazdag változatú lehet. (Rámutatás az egészre, alakításra 
az egésznek, bemutatása a résznek, amikor mégis az egész jut eszünkbe. 
Ez a Szimbolikus vonatkozás.)

E két szempontot vesszük figyelembe a jelek osztályozásánál: 1. a 
jelölő kifejezésformákat és 2. a jel és a jelzett dolog közötti vonatkozási 
formákat. Az itt mellékelt táblázat áttekintést nyújt ennek feldolgozásáról.
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E táblázat áttekintése és magyarázata alapján jutunk el a következő 
osztályozáshoz:

I. Tartalmi vonatkozású jelek

II. Tart. 
vonatko

zás nélküli 
jelek

III. Hang-
beszédsza- 

vaihoz vi
szonyított 

jelek

A. Rámutató jelek. B. Alakító jelek (bemutató jelek.)

^ i 1
Egészt alakító j. Részt alakító j.

1 I

(A legkü
lönbözőbb 
kifejezési 
fo rm ák!)

(Az I. és 
II—tői 
függnek.)

T. ,i , . ! . . .1 ! 1 !
Utánzó j. plasztikus j. rajzoló j. Utánzó, plaszt. rajzoló

Megjegyzés : a vonatkozás lehet a.) közvetlen, határozott 
értelmű, szemléltető, b.) szimbolikus.

Ezek a jelek a hangbeszéd szolgálatában egészen különböző műkö
déseket fejtenek ki. E szempontból az említett jelek:

1. önálló jelek,
2. támogató jelek,
3. megvilágító jelek,
4. kiegészítő jelek, (hozzáfűző jelek),
5. kisegítő jelek.
Akármiilyen nagy különbséget mutatnak ez osztályozások, mégis 

mint egy vörös fonál húzódik végig a siketnéma-oktatás történetében a 
jeleknek természetes és mesterséges jelekre való csoportosítása. Ez az 
osztályzás még ma is érvényes.

Fordította: — i — s.

Fftli sik et— agyi siket.
ír ta  : Dr. K a ri K roiss, a wüizburgi siketn. int. nyug. igazgatója.

Tanulmány az orvostudomány és a neveléstudomány határterületéről. 
A  „Sonderschule“ 1937. júniusi számából fordította : — i — s.

Tartalom:
Előszó. I. Agyi siket, füli s ik et. Hallásnevelés Bezold szerint. Szájról leolvasás és 
hallás. —  II. Agyi siketség. Kleisst kutatása az agy (fej) lövéses sebesülteknél, agyi si- 
ketség gyermekeknél. —  III. Bárczi-féle hallásnevelés. —  IV. Hallásnevelés és nevelő

oktatás. —  Y . Befejező szavak.

Előszó.
Éltem  alkonyán átadom  e tanulm ányt az orvostudom ány és a 

neveléstudom ány h atárterü leteivel foglalkozó m unkatársaim nak, 
tisztelettel kérvén  őket, olvassák el és b írá lják  m eg a benne fo gla l
takat, a h ibákra m utassanak rá hasonló n yíltsággal, s a közös cél 
érdekében iparkodjanak együ tt m unkálkodni orvosok és nevelők.
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E helyen szives köszönetét m ondok Bárczi Gusztáv dr. buda
pesti főiskolai tanárnak, azért az előzékeny készségért, am ellyel ta 
nítási eljárását velem  m egism ertetni szives volt.

A  Ném etbirodalom  közoktatásügyi m inisztere az 1936. dec. 
8-i rendeletében a többek között ezeket írja: „ A  tudom ányos alapon 
nyugvó módszeres kísérletek  jelentős hatással vann ak a nevelő- és 
oktatásügy fejlődésére általában, ezért m egengedem , h ogy  külön 
kísérletek végeztessenek a B árczi-fé le  m ódszer alapján a siketném a 
oktatás érdekében, anélkül, hogy ezzel értékítéletet m ondanának. 
A  kísérletek vezetésével m egbízom  a berlin— neukölni sn. tanárkép 
ző intézet igazgatóját. A  részvétel nem kötelező“ .

V ajh a  m unkám m al előm ozdíthatnám  a hallás-n evelés nagy 
problém ájának m egoldását.

F üli siket —  agyi siket.

A  „Sonderschule“ II. évf. 7. szám ában ism erteti E. Schorsch  
Dr. B érezi m ódszerét és tanítási eredm ényeit. U gyanezen évf. 10. 
szám ában pedig a budapesti tanulm ány út járói tájékoztat, am elyen 
Schm áhl is részt v ett .Schorsch  ebben igazolja  Bárczi eredm ényeit: 
„S iketen  született gyerm ekek, akik előbb sem zörejt, sem hangot, 
sem szót nem hallottak, a m agyar kutató tanár hallástanítása fo ly 
tán sok száz m ondatot fülön át fe lfo gtak  és utánm ondtak. É lm én yei
ket és gondolataikat im m ár hangos szóval k i tu d ják  fejezni. E gy  16 
éves leány, aki siketen született —  m ost a felsőbb leán yiskola  V . 
osztályénak tanulója. E gy idő óta ném et n ye lv et is tanul, és m ár be
szél is ném etül, és a ném et beszédet jó l olvassa le  a szájról. A  v izu 
ális kép kikapcsolásával is m eghallja  a ném et szókat. N ém et k ie jté 
se is korrekt. M agyarul ú gy beszél, m int a v íz fo ly ás“ .

„A  gyerm ekkori kortikális siketségről“ ír  Dr. Ranschburg  bu
dapesti egyetem i tanár egyik  m űvében, és ebben behatóan ism ertet 
néhány —  általa is m egfigyelt és m egvizsgált —  esetet B árczi tan í
tása köréből:

H arm adik eset. Első gondos v izsgálat részem ről 1934. szeptem 
ber 24-én. A  C (128) h an gvilla  a jobb fü l mögött, m ajd a bal fü l 
mögött, egyáltalában semmi reakció. A  próbáns a legerősebb han
gokra sem reagál a legkisebb m értékben sem. Bárczi szerint két és 
fé l év alatt —  anélkül, hogy egyes hangokat gyakorolt volna —  fü 
lön át 1200 szót és az ezekből alkotott 3000—4000 m ondatvariációt 
m egtanult.

K érésem re Bárczi erőteljes társalgó hangon m ondja a gyerm ek 
bal fülébe —  a gyerm ek által ism ert anyagból —  azokat a szavakat 
és mondatokat, am elyeket én jelöltem  ki szinte rendszertelenül, k i
válogatva, és a gyerm ek ezeket pontosan utána m ondja. A m in t egy, 
még soha sem hallott, ille tve  gyakorolt szót exponálunk neki, a g y e r
m ek azt m ondja: „N em  hallom “ . m

Schorsch  a berlin-neuköln i áll. siketném a intézetben 5 sn g y e r
m ekkel kísérletezett B árczi m ódszere alapján. F ölszólítja  a ném et
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sn. int. tanárokat, hogy im m áron kom olyan foglalkozzanak a h allás
nevelés kérdésével, és dolgozzanak együ tt a fü l-  és idegorvosokkal.

Itt tehát fölvetődik e kérdés: M itt tettek  eddig a ném et siket
néma int. tanárok növendékeik hallásának nevelése és fejlesztése 
körül? M ár itt leszegezem : mi akik  m ár 40 é v v e l ezelőtt végeztünk 
hallástanítást, a siketség okát a növendékek fü lében  kerestük, B árczi 
ellenben az agyban. A  mi szem ünkben a gyerm ekek  fü li siketek, 
B árczi tanulói pedig agyi siketek.

I. F üli siket.

A  w ürzburgi siketném a intézetben kezdettől fogva együ tt dol
goztunk az egyetem  szakférfia ival. Dr. K irchn er  fü lorvos egyetem i 
tanár irányítása m ellett m ár négy évtizeddel ezelőtt végeztü n k hal- 
lasgyakorlatokat az U rbantschitsch-fé le  harm ónikával. Jelentős 
eredm ényt e készülékkel azonban nem  sikerült elérnünk. M ert: „A z  
U rbantschitsch-féle harm onika igen sok erős fe lh an gja  m iatt, a lk a l
m atlan tudom ányosan felhasználható kísérleti adatok g yű jté sé re “ .

A  hallásm aradványoknak a tanítás érdekében való  felhaszná
lása terén B ezold  föllépése hozzott újítást. K utatásaiban  és e ljárásá
ban a H elm holtz-féle hangelm életet vette  alapul. H elm holtz  k ísér
leteinek sum m ája: A  fülcsiga k iterjed t h ártyá ja  circa 20,000 kü lön
böző hosszúságú rostból áll. M inden egyes rost átm érője körülbelül 
1/500 mm, és egy  határozott rezgésszám ra van  hangolva. V agy is  
csakis m eghatározott hullám  hozza együttrezgésbe. M űnk  k im utat- 
ta, hogy a csiga hegyének sérülése ku tyák n ál a m ély  hangok iránti 
siketséget von ja m aga után, a csiga alapjának szétroncsolása pedig 
a magas hangok iránti siketséggel jár. Ez is igazolja  H elm holtz fö l
tevéseit.

H elm holtz további kísérleteinek eredm énye, h ogy a vokális 
egy  alaphangból és több felhangból van összetéve. A  látszólag e g y 
szerű hangot a csigában levő hallóideg rostjai szétbontják, és az a gy  
hallásterületére vezetik . Itt az inger érzetté alakul. H elm holtz ezen 
elm életét többen m egtám adták. De K a ri S tu m p f kim utatta, hogy 
az összetevők (komponensek) fiziológiai szétbom lása, am elyet a 
gyakorlott fü l észrevesz, nem csak hypotézis, hanem  elengedhetetlen 
követelm ény. V alahol a dobhártya m ögött k e ll lennie eg y  hangszét
bontó berendezésnek. A z  öntudatba; kerülő h an gan yag nem  lehet 
absolut egyszerű, hanem  legalább annyi tört része van, ahányat az 
analizáló figyelem  észrevesz. Éppen ezen hangrészek kiérezhetőségé- 
nek ténye m ár az utolsó (agyi) réteg előtt terem tődik m eg: U gyan 
csak föltehető, hogy az egyes rostoknak m egfelelő  specifikus ener
giák az agyban egyesülnek egyetlen  ingerületté, m iután valóban 
csak eg y  pontosan határolt hangm agasságot veszünk észre.

Tehát H elm holtz tanát Stum pf is m egerősíti. Ha m ár m ost a 
csigában lévő idegrostok elpusztulnak v a g y  m eggyöngültek, akkor az 
álta luk fölfogandó hangrészek is v a g y  egészen kiesnek, v a g y  csak 
m eggyön gü lve válnak tudatossá. H ogy a fü lnek e h ibáit m egállapít
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hassa Bezold, Edelm ann tanárral felh angnélküli h an gvillát készítte
tett. Ezzel vizsgálta  m eg a m üncheni sn. int. növendékeinek füleit. 
E gyesek kevesebb hangot, m ások több hangot hallottak, ism ét m á
sok egyet sem. Különböző hallási pályákat, hallási hézagokat, és h al
lásszigeteket találtunk, am ikről táblázatot készítettünk. A  h an gvillák  
azonban folyton halkabban rezegnek. A k i hosszabb ideig h a llja  őket, 
annak élesebb a hallása. A  hallástartam ot stopp órával m értük, s így  
m értéke lett a hallás-élességnek. Ha az egészséges fü l a h an gvilla  
valam ely hangját 80 m ásodpercig hallja, a nagyothalló fü le u gya n 
ezt a hangot csak 20 m ásodpercig hallja , ú gy  ez utóbbi h allástarta
ma csak 25°/o-a az előbbinek. Ez a szám  a Bezold táblázat szerint 
átszám ítva adja a valódi hallásértéket.

Bezold a „folytonos hangsor“ -ra l való  sok-sok vizsgálata  alap
ján m egállapította, hogy különösen a b l — g2 p ályára van  o k vetle
nül szükség a beszéd m egértéséhez. Bezold e m egállapítása m ellett 
és ellen sokat írtak  a fü lészeti szaklapok. K a ri Stum pf is m ellette  
foglalt állást.

„A  hallásm aradványok számos esetében, —  am elyeknél a be
szédm egértés m ég lehetséges vo lt —  m indenütt m egvolt ez a pálya. 
És a részleges siketség számos esetében —  am elyeknél a beszédm e
gértés m ár nem vo lt lehetséges —  m indenütt h iányzott ez a pálya. 
A z előbbi esetekben más m aradványok, az utóbbiakban m ás héza
gok is vo ltak“ . „ A  teljes beszédm egértéshez —  am elyn él egyetlen  
alkatrész sem lehet hibás a m aga specifikus karakterében, —  szük
séges a C l — C 3 hangsor épsége.

Stum pf kívánja, hogy a fülorvosok hallásvizsgálatuk alkalm ával 
használják az „elektrophonikus m ódszerek“ -et. A  w ürzb urgi fü lk li
nikán m a az „O toaudion“ -t használják. (Beszerezhető az Amdion- 
K raft laboratórium ban, Szent Blasienben). E hangadó készü lék a te l
jes hangsort c2 (16—17 rezgés)-től c5-ig  (4,135 rezgés) villam ossági 
úton, felhangok nélkü l adja, a hangerősséget egyenletesen és szám 
szerűleg h itelesítve adja. A z Otoaudion segítségével h allásgörbéket 
lehet előállítani, am elyek a m eglévő és hiányzó h allásértékeket be
m utatják.

Bezold követelm ényeinek m egfelelően a bajor siketn. in tézetek
ben m ár több m int 30 évvel ezelőtt, külön osztályokat á llíto ttak  föl 
a hallásm aradvánnyal bíró gyerm ekek részére. Itt a lkalm aznak egy 
kézitükröt, am elynek segítségével a tanulók a szavakat szájról leo l
vassák. E gyid ejű leg  közvetlenül a fülbe is m ondják ezeket. A  k i
mondott szavak ily  2 oldalú fölfogása nagym értékben csökkenti a 
szájrólolvasás- és halláshibákat. A  gyerm ekek beszéde íg y  jobbhang
zású és fo lyékonyabb lesz. A  szavakat értelm üknek m egfelelően jo b 
ban hangsúlyozzák. A  beszédbeli érintkezés ú gy  a gyerm ekek közt, 
m int gyerm ek és tanár között, sokkal élénkebb és gazdagabb. A  sza
vak  érzelm i része erősebben érvényesül. A z  egész oktatás nyer 
m élységben és terjedelem ben. N ém ely siketn. intézetben használják 
a „V ielhőrer“ -t, am ely a tanár szavait a távolabb ülő öszes gyerm e
kek fülébe is érthetően elvezeti, ak ik  eközben a tanár szájára  néz
nek.
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H ogy a szájkép  és a hallásibenyom ás h ogyan kapcsolódnak és 
hatolnak egym ásba, azt behatóan m egfigyeltem , és a következő tör
vényszerűségeket találtam : a fü l fölcseréli a „b, d, g “ „p, t, k “ ex - 
plozivákat, az „f, s, sz, v, zs, z “ spiránsokat. A  szem  pedig az „m , v, 
b, p “ ajakhangokat, m eg az „n, sz, t, d“ foghangokat. A  fü l m egis- 
m eri a. hangzás m ódját, a szem  a képzési helyet. A m it a fü l nem  tud 
m egkülönböztetni pl. m iféle  explozíva  van  a „p ap a“ szóban, azt 
m eglátja  a szem. Tehát a hallás és a látás kiegészíti és helyesbíti 
egym ást. A  hibák szám a e két érzékszerv összm űködése fo ly tán  a 
m inim um ra száll alá. A  beszédbeli közléseket gyorsabban és bizto
sabban fo gják  fel.

B ezold  kutatásai tisztázták a h allásérzetek keletkezését, vagyis  
az első hallásbenyom ásokat; nem  tisztázták azonban azt, hogyan 
fe jlő d ik  tovább a hallás és leolvasás összjátéka, h ogyan k e ll e kettős 
m unkát elsajátítani továbbhaladásában.

R égi mondása a neveléstudom ánynak és lé lektan n ak —  am elyet 
m ár Herbart, m int az oktatásm űvészet alapgondolatát hangoztatott 
*7  „M inden tanulás appercepció“ . A zaz m inden új ism eret m egszer
zése, le lk i m egem észtése, csak a m ár m eglévő kép zetek  segítségével 
vá lik  lehetővé. A z  em lékképek ébresztik fe l és adnak irán yt fig y e l
münknek,^ kapcsolódnak és o lvadnak össze az ú jja l, ezek biztosítják  
a m egértést. íg y  fejlődik, növekszik a gyerm ek lelke, és íg y  tanu
lunk m i öregek is, ha valam i ú jja l kerü lü n k szem be; íg y  tanul a si
ket gyerm ek is leolvasni és hallani. A  Ranschburg  á lta l em lítt g y e r
m ek (3. eset) csak a tanult szavakat hallja , ism eretlen új szavakat 
nem  ̂hall. Ez utóbbiak részére hiányzanak nála a felfogás tám aszai 
(segédeszközei); az em lékképek (engrammák.)

A  léleknövesztésnek ezt a fontos a lap törvényét a népiskola —  
bocsánat e látszólagos k itérésért —  nem  m indig tartotta szem előtt. 
Csak eg y  p illantást vessünk a legú jabb  időkig használt ábécés kö n y
vekre. D acára annak, hogy az elem i iskolába lépő gyerm ek m ár fo 
lyékonyan  beszéli anyan yelvét, —  tehát m ár e g y  n agy  és gazdag 
szókincset hoz m agával az iskolába —  eme egészszerű beszédem lék- 
képeit az írás-olvasás tanításánál nem veszik e léggé figyelem be. T a
n ítják  a gyerm ekeket előbb az egyes betűk olvasására, m ajd az ezek
ből alkotott szótagokat és szavakat; sőt adtak nekik  olyan  o lvas- 
m án yt, am ely távol áll a gyerm ek leikétől. A  kis gyerm ekek  olvas
tak üres^ hangsorokat, am elyek részükre nem  vo ltak  em lékkép eik
ből a lakított tartalm as élm ények. A z  ábécés k ö n yv  anyaga á lta lá
ban (csupán) a szavak külső form ája  v. hangzása szerint vo lt össze
állítva. A  gyerm ekek figyelm e arra vo lt irán yítva , h ogy az írott és 
nyom tatott szöveget csengőn hallhatóvá tegyék. A  jelentéssel bíró 
élm ényeik, szem léleties em lékképeik az öntudat küszöbe alatt m a
radtak, sőt sokszor egészen hiányoztak. A z  ily  szavakat m egértés 
nélkül olvasták.

A  siketném ák iskolája  is, am elynek pedig szám olni k e ll újoncai 
egészen más le lk i adottságaival, hasonlóképpen építette fe l a beszé
det egyes hangokból, értelm etlen szótagokból, és a gyerm ekekn ek
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idegen szavakból. Sőt a később m egsiketü lteknél sem vo lta k  fig y e 
lem m el arra, hogy azok m ár tudták anyan yelvű ket, hogy le lkű kb en  
m ár él a köznapi beszéd, am ely hallási, beszédm ozgási, írásm ozgási, 
és írásem lékképekből tevődött össze. E zeket az egészszerű beszédem - 
lékképeket a később siketü ltek leolvasás tanításánál sem ju tta ttá k  
az öntudat küszöbe fölé, h ogy ezekhez kapcsolták volna az egészsze- 
iű  leolvasási képeket, — - szavakat, m ondatokat — , hanem  előm on
dottak először egyes hangokat, m egm agyarázták ennek képzési m ód
ját, m ajd ezekből szavakat és m ondatokat á llíto ttak össze. N em  gon
doltak arra, hogy az egyes hangok szájképei a fo lyéko n y beszédben 
nagyobbrészt m ás alakúak és íg y  m ás képet m utatnak, m int egym a- 
gukban használva.

N em rég tanítottam  egy  idősebb urat, aki elvesztette hallását, 
szájrólolvasásra. E lőzőleg fé l évig  az előbb le írt módon tanították. 
F igyelm e tehát az egyes hangok m ozgásképeire vo lt koncentrálva, 
ami által term észetesen igen m eg vo lt nehezítve a szó és m ondat le 
olvasása (felfogása); m ert a beszédbeli egészszerű (globális) em lék
képek nem tudtak eléggé érvényesülni. Öntudatba ju tásu k  m eg 
volt akadályozva. Ez akadály alól fö l k e llett őt előbb szabadítani 
azzal, hogy a figyelm ét az előzőleg le írt szavakra és m ondatokra irá 
nyítottam , csak aztán azoknak a szájról, való  leolvasására.

A z írás-, olvasás-, szájrólolvasás- és beszédtanításnál nem  ü g y e l
tünk eléggé a lélekkutatás eredm ényeire, nevezetesen az olvasás 
belső folyam ataira. Eme vizsgálati eredm ények engedtek m élyebb  
bepillantást a szájról való olvasás és a hallás le lk i m űködéseibe is. 
„ A  hallásoktatás m ódszere“ c. kön yvem  V . fe jezetében  áttekintést 
adtam  „A z  olvasás psychológiájára“ vonatkozó eddig m egjelen t m ű
vekről. Röviden ism ertetem :

Olvasáskor nem betűt betű után fogunk fel, hanem szótagcsoportokat, 
vagy a rövid szavakat egyszerre tekintjük át. Az olvasás nem betűzve történik, 
hanem szóhangsoronként, szóképenkint. Wundt az ő Taschistoskopjával 
(olvasási ejtőernyő) csak rövid ideig mutatja az írásképeket. (Erdmann 
és Dodge az írottat csak o .i másodpercig, Zeitler csak o.ooö— o .o5 
másodpercig mutatták a kísérleti személyeknek az írást.) Wundt arra 
az eredményre jutott, hogy az írottszóképzetben az írottkép egyes betűi 
jíülönbőző élességi-fokokban vannak meg, hogy a figyelő szem elsiklik 
a kevésbbé éles betűk fölött:

Gold G ld
Haut H t
Streit St t

A középen fekvő hézagokat az emlékképek töltik ki. Ebből magya
rázható, hogy pl. o.o 5 másodpercnyi exponálási idő mellett a leipzigi 
egyetem hallgatói és tanárai e szót: Rochefoucold a következő képen 
olvasták el: Rindskottlette, Rochefort, Retouche, Rochefoucold. Minden 
kísérleti személynél más emlékkép került az öntudat küszöbe fölé és 
hatott, mint fölfogó erő.

Münsterberg kísérletei még szembetűnőbben mutatják az emlék
képek befolyását. A szókép megpillantásakor (olvasásakor) odakiáltott
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egy-egv szót, amely befolyásolta az olvasást. Pl. az olvasó-ejtőernyőn 
szerepelt: Trieszt. Münsterberg odakiáltotta: Verzweiflung, mire a kísérleti 
személy: «Trost»-ot olvasott. —  Más példák.

Olvasandó szó

Tumult
Furcht
Bader
Verlesung
Herz
V  asensammlung

Odakiáltott szó

Eisenbahn
Obst
Schwester
Universität
Brocken
Politik

Olvasott szó

Tunnel 
Frucht 
Bruder 
V  orlesung 
Harz
Versammlung sth.

Minden kísérleti személy határozottan állította, hogy a hibásan 
olvasott szavakat valóban így látták. Ily erősen hatottak a közbekiáltott 
szavak által fölébresztett emlékképek.

E kísérletek újból igazolják, mennyire helytálló a már Herbarttól 
megalkotott «appercepció» fogalma. Az újnak az ismert alapján való 
fölfogása, a már megszerzett régi szemléleties emlékképek alapján. Idők 
folyamán tlney, Kutzner, Enigmáim, Neumann, Ranschburg és mások 
még pontosabban vizsgálták meg az olvasás lelki folyamatát ; vizsgálatuk 
tárgya : betű olvasás, globális o lv ., az olvasás időtartama, jelentőség és 
tartalmi összefüggés, belső beszéd, ¡szemléleties (érzékelhető) és nem 
szemléleties jelentés, szó- és mondatolvasás, olvasási gyengeség, olvasási 
képtelenség. Az olvasás élményének mindeme szempontjai mélyenszántó 
kutatásnak voltak a tárgyai a multiban és a jelenben. K i kell emelnünk 
egy határtalanul fontos kutatási eredményt, amely zsinórmértékül szolgál 
minden tanításnak: Egyetlen ¡egy szójelentésnek se hiányozzék a kielégítő 
szemléletből származó képzetalapja.

Ma már a népiskolai tanításban is figyelembe veszik a lélektani 
kutatásnak eme eredményeit. Az ábécés könyv anyaga —  szóegészekben 
szerepel, —  és a tanuló szemléleties környezetéből mindennapi, érzelemmel 
átszőtt élményekből kerül ki; amely fölébreszti benne a neki kedves, 
a jól ismert kiformált beszédbeli emlékképet, fölgyujtja és erősíti benne 
az olvasási kedvet, akarást és érdeklődést. Miután az olvasás anyaga a 
gyermekes beszédből van merítve, már nem olvasnak egyhangú természet- 
elleneiséggei, hanem természetes jóhangzással és anyanyelvi folyékonysággal. 
Magától értetődik, hogy később azt is meg kell tanulni, hogy új szavakat 
— • amelyeknek még nincsen egészszerű emlékképük —  betűnkint (betűik
ből) összerakva olvassanak. A siketnémák iskoláiban ez az olvasási 
készség sokkal szükségesebb, mert a 'gyors, biztos és folyékony szájról 
való olvasást csak úgy érhetjük el, ha előbb az új szavak írott képeit; 
ismertetjük, olvastatjuk.

Mii, iSiketnéma tanárok is folyton tanulunk és tanultunk a lélek
búvároktól, amiért is elvetettük a régi ábécéskönyveket, értelmetlen szó- 
tagokkal teli ¡olvasó táblákat, és a logikai-, grammatikai olvasó- és nyelv
könyveket. Arra tanítjuk a gyermekeket, hogy a beszédet saját életükből 
alakítsák ki. Az anyaiskola volt e tekintetben mintaképünk. így  hasz-
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fiái luk vidám játék közben a gagyogó neveket: papa, mama, dada, 
Anna, Ottó stb., a játék cselekvéseit könnyen kiejthető szavakba öntöttük 
kér, lát, ad, kap, néz, hoz, üt stb. Már az első hetekben apró, össze
függő mondatocskákha öntöttük a vidám játék történését: Anna látta. 
Anna kér. Papa ad. Anna kap. (almát). Ugyanez Ottóval sitb. A szereplő 
12 növendék neve, ugyanannyi cselekvésszóval összekapcsolva és variálva, 
már az első hónapokban, 12 x 1 2 = 1 4 4  mondatocska keretében folyt a 
beszélgetés. Ezeket elolvasták, az írott papírlapocskákat összerakták, a 
szájról leolvasták, folyékonyan elmondták, később le is írták, a hallás- 
maradványú gyermekek a fülön át is gyakorolták, már amennyire lehet
séges volt. A beszélgetés közben nem használtunk jelet, sem kézi ábécék 
A mondalocskákat közvetlenül a gyermek játékából, mindennapi életéből, 
életszükségleteiből alakítottuk. Beszélgettünk, kérdeztünk, feleltünk, köznapi 
beszédmodorban, társalgásszerűen, de nem használtuk a népies anya
nyelvet megnyomorító aforisztikus rövidstílust.

Az írás és szájról való olvasás vizuális képei, a beszéd és írás mozgás 
képei és érzetei, —  a hallásmaradványoknál még a hallásképek is —  
a tanulók öntudatában, a belső beszéd zárt egészeivé olvadnak össze. 
Aszerint, amint olvastattunk, beszéltettünk, szájról olvastattunk, Írattunk 
vagy hallást gyakoroltattunk, aszerint állították be a gyermekek a figyel
műket, és aszerint ébresztettek fel bennük a különböző fajú emlékképek 
tudatalatti állapotukból, a tudat küszöbe fölé, és jutottak a tudat gyújtó
pontjába. Itt a fölfogás az «appercepció» nem egyes betűkből, egyes 
hangokból, hanem szó- és mondategészekből jött létre.

A mostanában annyira újnak dicsőített Décroly-féle «globális mód
szert» —  a szóegészből kiinduló beszéd- és olvasás tanulást —  mi már 
több, mint 3o évvel ezelőtt alkalmaztuk, amidőn a gyermekszerű gagyogó 
szókkal és monclatocskákkal kezdtük a tanítást. Hogy a kis siketnéma 
beszéde e gagyogó mondatocskákból hogyan fejlődött tovább természet- 
szerű egésszé, azt már a Bl. f. Taubst. b. 1922. évfolyamában részletesen 
leírtam, hangsúlyozván a mozgásérzetek; és mozgásképzetek rendkívül nagy 
jelentőségét a beszédtanulás szempontjából. Malich ekkor ennek szük
ségességé t kétségbevonta.

Igen figyelemreméltók Barbier fejtegetései a «Megsiketülés és a 
beszéd elvesztése» c. művében. Ebben beszél egy leányról, aki 4 éves 
korában agyhártyagyulladásban megsiketült és így siketnéma lett. Értelmes 
élményeinek hangzási emlékképei ezáltal teljesen az öntudat alá kerültek. 
E gyermek beszédmozgási képzetei már a megsiketülése előtt is gyengék 
voltak, mert ezeket az erősebb hangos szóképzetek elnyomták. De a 
sn. iskolai beszédtanítás folytán ismét tudatosak, fölfrissítettek lettek, és 
—  ez benne a tanulságos —  a szunnyadó hangos szóemlékképeket újra a 
tudat küszöbe fölé emelték. Az agykéreg beszédmozgásos mezejének inge»-' 
rületei átsugároztak a szóemlékezet mezejére, és életre keltették a hallása 
központ szunnyadó hangszavait. Régi szóemlékképek újra megelevenedtek.

Barbier megfigyelései találóan igazolják a mozgásérzetek és mozgás- 
képzetek nagy jelentőségét nemcsak a sn. beszédtanulásánál, hanem a 
haílógyermek beszédtanulásánál is.

A beszéd közlésénél, valamint annak tudomásulvételénél is nem
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közönséges szerepet játszik annak eleven mozgása: a ritmusa. Klage 
szemében a ritmus őséletmozgás, ősalapja, pulzusa az életnek. Belső 
tevékenységnek érezzük, amely Stumpf szerint a lelki jelenségek mögött 
áll és mozog és él. Wundt, Müller, Bűhler és mások vizsgálataikkal 
igazolták, hogy a hasonlómódon keltett, rövid szünetekkel megszakított 
hasonló érzeteket (hang-, fény-, mozgásérzeteket), a kísérleti személyek 
akaratlanul is —  életük sötét tudattalan ősalapjából, különféleképpen 
hangsúlyozva, egységes csoporttá összefogva, határozott alakira öltve —  
ritmizálják. A beszéd is megformált ritmikus mozgásélmény, amely, 
miint a zene idő és erőmértékben egymástól különböző hosszabb és 
rövidebb, erősebb és gyengébb hanglépéssel emelkedik vagy süllyed. Ezért 
beszélhetünk a beszéd ritmikailag tagolt melódiájáról.

A beszédnek, hangmagasság, hangerősség és hangidőtartam szerint 
váltakozó fokozataival fejezzük ki lelki állapotainkat. Ez a ritmikus 
beszédmelódia ad lelket a beszéd közvetítésébe és tudomásulvételébe. 
Ez élteti a formáló beszédalakítást, éppúgy támogatja nagymértékben 
értelmi és érzelmi tartalmának fölfogását.

Kleisst frankfurti agykutató szeriint, az agylövés folytán dallam 
(melódia) siketté vált egyének —  az általuk azelőtt gyakran énekelt dalt, 
amelyet azonban most már nem ismertek meg, ha elénekelték előttük —  
csak a ritmus ütés segítségével ismerték fel. Ez a fölfedezés igazat ad 
azoknak, akiknek megfigyeléseik alapján az volt a föltevésük, hogy a 
ritmusnak különleges szerepe van a hang és fényjelenségek (érzetek) 
mellett. Mindenikünkben a velünk született mozgásösztönök mély, tudat
talan őséletéből születik meg. Csak fokozatosan válik tudatos, kedvderítő 
mozgásformává, érzelemteli mozgásformulává. Passzív és aktív mozgá
soknál, pl. a táncnál, beszédnél, éneknél —  bőr, izom ínérzetek alakjában
—  mint mozgásérzetek és mozgásképzetek ismétlődő sorozata válik tuda
tossá. Ezek nélkül nincsen célszerű tevékenység, jelentésteli beszéd.

Már a legelső egészszerű száj rólol vasás, beszéd- és hallástanítás, 
előgyakorlatainál is tekintettel voltunk a ritmus képzésre. Hogy a sn. 
újonc utánzó- és alakító ösztönét fejlesszük, mindenféle mozgást végeztünk 
előtte; eszik, iszik, mosdik, tapsol, fésülködik, üt, kalapál, karemelés 
fölfelé, lefelé, előre, hátra, oldalt, térdhajlás stb. E mozgásokat végeztet
tük egyszer, kétszer, sokszor egymásután, lassabban gyorsabban, erő
sebben, és gyengébben, ritmizált mozgásformulákkal jelezve: —  —  j
—  •—-; - w  —  ; —  Így az iskola újoncok megtanulták:
figyelemmel kisérni a mozgások számát, hosszúságát, erejét. Ez előké
szítése volt a helyes, tartalomszerűen hangsúlyozott beszédbeli érintke
zésnek. A tanár kérdi: Ki vette el? Anna vette el. Mit csinált Anna? Elvette 
Anna. Mit vett el Anna? A lapclát.

A beszéd közlése és tudomásulvétele ily gyakorlatokkal ritmizáló- 
dott, és ezzel tisztábbá, érthetőbbé, hangsúlyossá vált. A játék élmény ék
ből született, tisztán, folyékonyan és hangsúlyozva ejtett mondatocskákat,. 
karban is gyakoroltuk.

Bücher rámutat a ritmikus munka közösségre nevelő, pedagógiai 
és gazdasági jelentőségére. Szerinte a játék és a munka közti határ nem 
szilárd, (elmosódótt-szétfolyó). Éppen a közös, játékszerű és ritmikus.
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előgyakorlatok vezetik az egyest az (iskolai) életközösségbe, amely igen 
fontos sejtje a nemzetnek. A ritmikus játékok vezetnek át, híd gyanánt, 
a tervszerű, célirányos közös iskolai munkához.

A ritmikus karban való beszéd hangosabb; a részleges hallógyerme
keket jobban megfogja, hallgatódzó figyelmüket erősebben foglalkoz
tatja, s így a hallásnevelésnek értékes eszköze.

Hogy mélyebb bepillantást nyerjek a nagyothalló gyermekek hallási 
képességének fejlődésébe, tiszta hallás gyakorlatokkal is végeztem kísér
leteket. Egyik leánnyal pl. 1902. jan. 9-től ápr. i 5-éig végeztem 29 
ilyen gyakorlatot. Ennek eredménye «A hallástanítás módszere» c. köny
vemben van leírva.

E leány 3/4 éves korában kétoldali gennyes fülgyulladás miatt 
siketült meg és így nem tanult meg beszélni. 1900. szept. 10-én lépett 
be a würzburgi sn. int.-be, ahol én tanítottam, és szép haladást tett a 
szájról való olvasásban, a beszédben, az olvasásban és az írásban. A fül
klinika segédorvosa Dr. Lalim, vizsgálta meg a hallását a Bezold-féle 
hanglétrával. Jobb fülével hallotta a fisz— d1 és gisz1— h2 hangokat; 
a bal fülével a d— f 3 hangokat. Megállapítottam, hogy a jobb fülével 
nem hallotta a magánhangzókat. (HelI-laut). Bal fülével 57 hangingerből 
18-al rosszul adott vissza. (32 0/ 0 ) .  Az «a» hangot minden esetben 

hallotta (100 0/0 ) ,  az «o»-t csak 82 o/o-ban, az «u»-t 55 o/o-ban, az! 
|«i»-t 44 %-ban, az «e»-t egyáltalában nem hallotta, (o 0/0). A fölcserélés 
neme és száma az említett könyvemben van lejegyezve. Pl. amikor i 5-ször 
mondtam elő az «e»-t, a leány 8 esetben «u»-t hallott, (53 0/ 0 ) ,  4 esetben 
«i»-t hallott (26 0/ 0 )  stb. «N, m, 1» helyett «i»-t mondott, «v» helyett 

ni -el. zöngétlen «r» helyett «e»-t mondott, zöngés *r»-t helyesen 
utánzóit. A hallóképességet szándékosan nem szavakkal, hanem hangzókkal 
vizsgáltam, hogy pontosabban megállapíthassam a hallászavart, és jobban 
láthassam a hanghallás fejlődését.

A megelőző oktatás folyamán tanult szavak és mondatok emlék- 
képeit egyelőre kikapcsoltam, hogy Bezolddal szemben bebizonyítsam, 
hogy az egyes hangokat megkülönböztetni tudó hallást is meg lehet 
tanulni, ha erre a fülben és agyban a szükséges föltételek és lehetőségek 
megvannak.

A tiszta hallástanításnál a leány előbb a hang írott képét (a betűt) 
tanulta, majd szájról olvasta és utánmondta; ezután következett a fülbe
mondás —  egyúttal tükörben is figyelte annak vizuális képét. Végül a 
szem kikapcsolásával —  csak a fülbemondás gyakoroltatott. így tudatos 
eljárással megtanulta a leány az «a» hangot hallani. Majd ugyanilyen 
módon az «u» hangot, majd a kettőt felváltva tanulta, s így megtudta 
őket egymástól különböztetni. így folyton nőtt a hangok közötti különbség- 
tevésnek a képessége. Emlékképeik az agy hangemlékezetében gyökereztek. 
A hangtudat folytonosan bővült és erősödött: a— o; a— u; o— u; a— o — u; 
a— e; u— e; o— e; a— o— u— e. így folytatódott ez az «i -yel, s így 
tovább mindenféleképpen variált sorrendben. 1902. febr. 17-én gyakorol
tuk az első szócskákat: papa, Ottó, Éva, majd febr. 18-án; Paula, 
Anna, Ida, meg ilyen mondatkákat: Paula kapott csokoládét. Éva kapott 
csokoládét, stb. Febr. 19-én: Ottó kapott labdát. Éva k a p o tt... Paula
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k a p o tt... Ida kapott egy labdát. Majd ismét: É. P. 0 . I. kapott 
csokoládét. Ugyanígy É. kapott egy táblát, stb. E mondatkákat összevissza 
sorrendben mondottam a fülébe, és a leány ezeket tisztán, biztossággal 
megtudta különböztetni és visszaadni.

Üj nevek.
Március 3-án: Ugyanolyan mondatkák a «vett» igével. E szavak 

variálása folytán a leány már a 20. napon 7 keresztnévvel, 3 igével 
és 5 tárgyszóval 7 x 3 x 5 =  i o 5 mondatkát megtanult folyékonyan, hibát
lanul utánmondani csak fülbemondásra. A személynevek száma folyton 
nőtt, éppúgy a tárgyneveké is, valamint az igék száma. A variálás már i 4 
személynév (ki?) 5 ige (csinál?) és 12 tárgynév(mi?) között folyt circa 
8/40 mondatkában, amelyeket válogatás nélkül a fülébe mondtam a 
leánynak, és ő ezeket (29 tanítási egység után) tisztán és biztosan utánam 
mondta. A tanítást, —  miután magam is megbetegedtem náthalázban, 
és a leány is többször betegeskedett, meg a húsvéti szünet miatt is —  
ismételten meg kellett szakítanunk. Április 16-án tüdőgyulladást kapott 
a leány, ami miatt heteken át nem taníthattam. Az igen népes osztályban 
(i5-ös létszám) később egyidejű szájról való olvasás segítségével beszéd
hallásra tanítottam őt, mint «hallótanulót». A «tiszta» hallástanítás kérdé
sével ezután sajnos nem tudtam kellőképpen foglalkozni másirányú el
foglaltságom miatt. Egy szív egy lélek, nagy hivatásszeretet jellemezte 
akkori munkatársaimat. Ezt igazolhatják intézetünk akkori sok látogatói. 
Hálásan gondolok e szép munkás és eredményteli időkre.

Gertrud R. (a leány neve), ki 8 évig járt a «halló osztályba», ma 
(1937) érthetően, folyékonyan s szinte hibátlanul beszél német ember
társaival. Igen nagy a beszédkedve és beszédvágya. Folytonosan beszél. 
Csak a hangja kissé magas. Jó volna, —  és ezt sok más siketnémára is 
értem —  ha időnkint egy-egy rövid iskolai póttanfolyamon vehetne részt, 
ahol a testnevelésen kívül, politikai és hivatás problémák kerülnének 
szőnyegre, és a kiejtést is ápolnák.

Valamelyik újságban olvastam 1900-ban egy félreérteit (rosszul 
hallott) telefon beszélgetésről. A kérdéses mondat: «Gottel járásbírája 
áthelyeztetett Dachauba. E helyett így értették: «Cappel járásbírája 
áthelyeztetett Passauba. (p— t, p— d, sz— eh). A telefont hallgató föl
cserélte a zárójelben lévő hangokat. Hasonló lelki jelenséget kerestem 
az olvasásnál és találtam is ilyeneket Erdmann, Dodge, Wundt, Münster- 
berg és mások kísérleteiben, és általuk nem egy rejtélyt tudtam meg
fejteni. «Azáltal, hogy Kroiss a psychofizikai vizsgálati módszert direkte 
a szájrólolvasásra, meg a siketnémák hallásbenyomásaira is alkalmazta, 
mindkét eljárás —  amelyekből a részlegesen halló siketnémák számára 
alkalmas beszédtanítás összetevődik —  új és nem várt tiszta megvilágításba 
került»« (Ez idézet Bezoldtól való!)

Bárczy ismerte a hallástanítás mezején végzett munkásságomat. 1936. 
I. 16-án ezt írja nekem Budapestről:

«Munkásságát és céljait ismertem, és azáltal, hogy ezeket közelebb
ről is megismerhettem, a műveiben lefektetett gondolatainak, az enyéim
mel való sok rokon vonását fölfedezvén, erőim megsokszorozódtak.»

Mi azonban a hallástanításnál mindenek előtt a fülre, ennek hibáira,
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lelki teljesítményeire és akadályaira voltunk tekintettel. Bárczy ellenben 
a múltnál sokkal erősebben hívja fel a sn. tanárság figyelmét arra, hogy 
a fülben végbemenő hallássugárzás és a beszéd lelki hangélményei között 
egy testies réteg található, amelynek teljesítményeitől a gyermek egész» 
beszédfejlődése-a legnagyobb mértékben —  függ. E réteg az : agy. Tanu
lóinak síketségét nem annyira a fülben, mint az agyban keresi. Az ő sze
mében agykérgi siketek, és erre alapítja kutató és tanító munkáját. Szük
séges, hogy a sn. int. tanárok, valamint általában az összes gyógypedagógiai 
(speciális iskolák) tanárok, az agykutatás eredményeit az eddigieknél 
jobban értékeljék. Az agykutatásnak óriási lendületeit adott, a világháború 
sok agysérültjeinek tanulmányozása és vizsgálata.

II. Agyisiket.

Minden érzet, észrevevés, képzet, ezek kapcsolatai és összeolvadásai» 
minden gondolkodás és beszéd, érzés, akarás és cselekvés az agyhoz van' 
kötve. Az agynak minden született vagy szerzett fejlődési akadálya, minden 
sérülése, minden betegsége, zavarja, akadályozza vagy elpusztítja a szellemi 
életet.

Az agy a lelki képességek tulajdonképpeni központja, székhelye. 
Idegisejtekből épült fel, melyeknek számát 2 milliárdra becsülik. Ezek 
a sejtek töméntelen számú rostokkal és vezető-pályákkal hálószerűén vannak 
egymással összekötve. Az agy mintegy 200 különféle mezőre oszlik, 
amelyek a lélek egyes tevékenységeinek, mint: a látásnak, a hallásnak, 
a tapintásnak, a szaglásnak, az ízlésnek, az érzésnek, a képzelésnek, az; 
érzelemnek és akarásnak, a beszédnek és cselekvésnek szolgálatában állanak. 
Az agymezők a szellemi munka műhelyei.

Az érzékszerveken át áramlanak az ingerek az iclegve:e'ékeke:i kérésziül 
az érzetmezőkre, innen a képzetmezőkre, ahol az ingerületek fogvatartatnak 
és mint emlékezet megőriztetnek. Az érzet- és képzetsejtek ingerületei 
(izgalmai) —  ha más agymezők tevékenységeitől nem akadályoztatnak —  
a testrészek, s így a beszédszerveknek nem tudatos vagy tudatos moz
gásait idézik elő.

Az agymezők, erőmezők (erőforrások) —  amelyeknek működési köre 
bár határolt —=■ mégis bizonyos kölcsönhatásban vannak egymással, úgy 
hogy együttesen egy egységes egészet alkotnak.

A külvilág ingerei az érzékszervi idegeken át az agy érzetsejtjeihez 
áramlanak és izgalomba hozzák azokat. Ezek az izgalmak átsugárzás révén 
eljutnak az emlékezetsejtekhez, ahol níint emlékezeti képek, képzetek 
fogvatartanak. Érzet- és emlékezetsejtek kölcsönhatásban vannak egy
mással. Az érzetek emlékesetiképeket, képzeteket ébresztenek föl, ezek 
ismét visszahatnak rájuk, mint felfogó erők, az élményeket erősítve, meg
világosítva, megrögzítve v. akadályozva. Az agy érzet- és képzetizgalmainak 
kölcsönhatása folytán jön létre az észrevevés, a fölfogás, (fölvevés, föl
kapás, fölhúzás), az appercepció.

Ha valamely érzékszerv például a fül súlyos bántalma következtében 
a zaj-, zörejhang-, vagy szóingerek a hallóideg útján az agy hallásmeze
jének érzetsejtjeibe be nem juthatnak, akkor sem hallásérzetek, sem
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hallásképzetek nem keletkeznek. Ilyenkor beszélünk fülisiketségről.
Ha pedig a hangingerek a fülön át, a halló idegen keresztül az agy 

hallásmezejének érzetsejtjeihez jól elvezettetnek —  de ezek veleszületett 
fejlődési gátlások, betegség v. sérülés miatt nem kerülnek izgalomba —  
akkor a kívülről behatoló zörej, hang, beszédhang, vagy szóingerek sem 
sejtizgalmat, sem érzetet nem váltanak ki. Tehát agyi sihetséggel van 
dolgunk.

Sőt. ha a fül, a hallóideg, a hallásmező érzetsejtjei tökéletesen 
működésképesek is, de az izgalmak a hallásmező emlékezetsejtjeihez 
nem áramolhatnak át, ott mint hallásnyomok (engrammák) mint hallás
képzetek nem ragadtatnak meg, akkor nem hatnak a beözönlő hang
izgalmakra és az így előálló hangérzetekre az emlékképek mint fölfogó 
erők —  amelyek azokat megvilágítanák, amelyekkel kapcsolódnának, össze
folynának, és bensőleg tovább fejlesztetnének. Az érzet-sejtek hangizgalmai 
elapadnak, elülnek, és a hangérzetek szétszóródnak, mint a pelyva a szél
ben. A gyermek lelkében nem keletkezik megmaradó, megértő hangvilág. 
A hibás hallásmező nem bírja a behatoló beszéd ingereket megfogni és 
megtartani. Hiányzanak nála a marasztaló beszéd e ml ékképek, amelyeknek 
egyedüli isegítségével tanulhatja meg a gyermek anyanyelvét.

Kleisst-nek egy agylövéses sebesültje (meg) hallotta az előtte elénekelt 
nótát, de már nem ismerte meg. Képtelen volt arra,, hogy utána énekelje. 
De ha felszólították arra, hogy énekelje el v. fütyülje el ezt a nótát, 
akkor ezt hiba nélkül ' megtette. Hallásmezejének emlékezet-sejtjeiben 
még megvoltak a hangsorok (dallam-hangok) és a nótaszöveg szavai; 
de a lövéstől eredő sérülés vezetőpályákat (kapcsolópályákat) szakított szét,

A látásmezőkről vezetnek kapcsolópályák a hallásmezőbe. A tái'gyli 
jelentésű látásképzetek és a hangbeszédképzetek élénk kölcsönhatásban 
vannak egymással jelentésélményeikben. Ahol az agynak eme összekötő 
pályái szétszakadtak, vagy másmódon megrongálódtak, ott a hallásmező 
izgalmai, a szóhangképek nem ébreszthetnek fel tárgyias látásképeket; 
hiányzik azoknak a jelentése, a szónak a tartalma; az agybeteg v. agy
sérült— siket a szójelentésre nézve.

Minden beszédhallás tulajdonképpen je'entésélmény. A szóhangképek 
jelentenek valamit, tartalmas jelei (szimbólumai) annak a gondolt dolog
nak, amelyre vonatkoznak. E jelentésteli világot (dolgokat) főképpen, 
a szem útján fogjuk föl, a látásmező érzet-és emlékezet- sejtjeivel tart
juk mecr és .dolgozzuk fel szellemileg.

Nagy vonásokban ezek a hangosbeszéd fölfogásának, és a hallás 
útján történő beszédmegértésnek zavarai. A beszédhallásmezőnek bár-i 
mely pontján —  dobhártyától a vezetőpályákon keresztül a látásmezőig 
—  előfordulhatnak.

Az emlékezet-sejtek izgalmai, az emlékképek fölfogó és feldolgozó, 
átalakító erői mindig és mindenhol igen fontos, döntőerejű szerepet 
játszanak. Ez az appercepció fogalmának mélyebb értelme, amelyet Her- 
bart így szövegez: az újat a réginek a segítségével megtanulni.

«Ma is igaz a régi igazság, hogy csak annak a számára van szemünk 
és fülünk, amit ismerünk. A zenész szakember a zenekar összjátékáhól 
minden hangszert és minden hangot kiérez; míg a hozzá nem értő erre
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képtelen. Ugyanígy a nem botanikus ember csupán csak szépségét élvezi 
a virágos, zöld rétnek, míg figyelmes botanikus szeme ugyanott a leg
különbözőbb egyes növények és füvek végtelen sokaságát vészi észre.»

Wundt szerint az apperoepció akarati tevékenység. A Schopenhauer 
féle akarat fogalmat —  amely a leeső kőnek is akaratot tulajdonít, amely 
szerinte, maga az őserő, amely a vizet a völgybe viszi, a mágnestűt for
gatja, az idegrendszerben és agyban a szellemet megyújtja —  W undt' 
megtámadja és «a metafizika fantasztikus szüleményeinek» mondja. Wundt 
szerint az akarat— erő, amely minden lelki történésnél közreműködik, 
vagy nem tudatos, megkülönböztet «aktív» és «passzív» appercepciót. 
Ez utóbbinál a képzetek a tudat világos mezejében, az előbbinél azonban 
ennek gyújtópontjában állanak.

Az apperoepció a képzet egyes részeit egységes egésszé foglalja össze. 
Tehát több hangbenyomásból egy hang-vagy zörejképzetet alkot. Eme 
egységesítő akarati tevékenység szerve —  Wundt szerint —  a homloklebeny 
kérgi része. «Az agy valamennyi területe közül a homloki rész az, amely 
a legtöbb kapcsolatot mutatja úgy a nagyagy, mint a kisagy felé».

Wundt nem fogadja el a Herbart-féle meghatározásokat sem az 
akaratról, sem az apperepcióról. Külpe —  a würtzburgi psyhológiai 
iskola megalapítója —  erősen közeledik Herbart felfogásához. Külpe szerint 
az akarati tevékenység «kifejezője a korábbi tapasztalatok összeségének 
az erő és az érték mindazon fokozatában, amelyet az általános lélektani 
törvények szerint megszereztek és azzal a döntő hatalommal felruházták, 
amely a régit, a kripróbáltat, a frissel és újjal szemben kitünteti, előnyben 
részesíti»., íme tehát ismét az emlékképek —  a régiképek, amelyek Külpe 
szerint feltűnő módon együtt járnak az akarattal,
f Bár az akarat nem egy a figyelemmel, utóbbi mégis leszármaztatható 
az akarat fejlődéséből. Az akarat csak akkor kél életre, ha az agy emlé- 
kezetsejljeihez kötött képzetekből erős, élénk hajtóerők törnek elő. így 
tehát akarat és figyelem végeredményben —  az öröklött állapottól, vér
ellátástól, táplálástól, az agysejtek és kapcsoló rostjaik növésétől és' 
teljesítményétől függ.

A figyelem-élményénél az agykéregnek mindig csak bizonyos mezeje 
van működésben, aszerint, hogy a kívülről beözönlő ingereket, nézve, 
hallgatva, szagolva, tapintva, ízlelve figyeljük. A figyelmünket mozgásba 
hozni akaró tárgyak ingerei azonban legyenek elég erősek, hosszantartó 
egyhangúsággal ne fárasszák ki a figyelmet, nyújtsanak változatosságot. 
Meghitt tárgyak, —  amelyek már korábban is sokszor izgalomba hozták 
és amelyekkel sokszor foglalkoztunk, amelyek számunkra jelentősek, érté
kesek —  különösen fölkeltik akaratunk rájuk való irányítását, az érdek
lődést. Ekkor feszülnek meg a szem és fül figyelő izmai; és félre tolunk 
utónkból minden más zavaró, nem oda való izgalmat, és a többi agy
mezőkből feltörő emlékképeket. A figyelő ember feszülten hallgatja a zajt, 
zörejt, hangot, beszédhangot, szót, dalt ,beszédet. A feszült figyelem 
miatt izgalomba hozott agysejtek vérellátása fokozódik, míg a többi agy
sejteké csökken.

Ríchard Pciuli egy szellemes készüléket alkotott, amellyel egyidejű 
futólagos látási- és tapintási ingereket adott, és ezekhez egy feladatot
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fűzött. Bebizonyosodott, hogy a feladat megoldása lehetetlen abban az 
esetben ha az ingereket egyidőben nyújtotta. Ezzel faz eljárással a 
figyelem gyorsaságának a mérése is össze volt kötve. Külpe utasításai 
alapján megállapították, hogy a figyelem legkisebb lépésének időtartama 
átlagosan o .3 másodperc. A különböző ingerfajok (tapintás, hallás, látás) 
nem mutattak lényegesebb eltérést a fenti értéktől. Pauli vizsgálati eljárása 
világosságot vet az ú .n. «tudatszüke» lényegére és kérdésére is, Mager 
Alajos behatóan ismerteti egyik könyvben a «tudat szűké »-re vonatkozó 
1200-nál több kísérletét. E megfigyelései alapján, valamint e fogalom 
történetének átkutatása után (Herbarttól kezdve) arra a megállapodásra 
jut, hogy «lehetetlen egyidőben két dologra figyelni.» A figyelem mun
kájának egy pillanatában csak egy tárgy állhat, az, amely a figyelőaktust 
működésbe hozta. Mi —  sn. tanárok —  is azt gondoltuk, hogy a hallást 
tanuló növendékeink, a kézitükör használata alkalmával, a tanár által 
mondott szót egyidőben hallgatják és olvassák le a szájról. A valóságban, 
a beszédnek e kétirányú felfogása úgy történik, hogy a figyelem villám
gyorsan vándorol át egyik benyomásról a másikra. E vándorlás gyorsasága, 
az egymást követő figyelmi élményeknek egymással való gyorsabb v. 
lassúbb kapcsolódása, különböző az egyes emberek szerint. Sőt egy
azon embernél is különböző a változó érzékterületek szerint is. Eredménye 
(eredője) egyfelől a velünk született tehetségeknek és az agymezőkberj 
levő idegsejtek és rostok öröklött alkatának, másfelől az idegsejtek kellő 
tápláltságának —  elegendő egészséges vérellátás által, —  növekvésének és 
fejlődésének —  amelyet a külvilág hatása előmozdít v. gátol — , de ered
ménye mindenek előtt a céltudatos, tervszerű iskoláztatásnak és gyakor
lásnak.

Az agy egyes részeinek vele született bántalma, sérülése vagy beteg
sége nagy mértékben zavarja a szellemi élet fejlődését, és tevékenységét % 
Broca volt az első, aki ezt a beszédre vonatkozóan megfigyelte. Ő fedezte 
fel a baloldali halanték lebenyben azt a mezőt, amelynek idegsejtjei és 
rostjai úgy a beszóláskor, valamint a beszéd felfogásakor izgalomban van
nak. Ha ezek a sejtek el vannak pusztulva, vagy betegek vagy sérültek, 
akkor súlyos beszédzavarok lépnek föl. Broca kutatásaira építve, Wernicke, 
Liepmann, Monakow és sokan mások pontosan megvizsgálták a különféle 
beszédzavarok kórképeit, kutatták azokat az agymezőket, amelyek egyes 
esetekben fejletlenek, sérültek, betegek voltak, s így beszédbeli tevékeny
ségre alkalmatlanok voltak.

A beszédmező teljesítményei: zörejeket hallani, zörejeket megismerni, 
zenei hangokat hallani, ezeket egységbe foglalni, hangforrásokat meg
ismeri, hangsorokat fölfogni, beszédhangokat hallani, ezeket szótagokká, 
szavakká, mondatokká kapcsolni, a beszédre figyelemmel hallgatódzni, 
a beszédet értelme szerint fölfogni, vagyis jelentését átélni, beszédben 
gondolkodni, —  beszédet jelölni, jelbeszédet megérteni, gagyogó hangokat 
létrehozni, gagyogó hangokat utánozni, hallott szavakat utánozni (vissza
adni), magát szavakban, mondatokban kifejezni, önálló élményeket és 
gondolatokat önállóan kialakítani és közölni, —  az írottat és nyomtatott 
szöveget helyesen elolvasni, az olvasott szöveg tartalmát megérteni, —  
betűket másolni, szavakat leírni, a leírottat megérteni, saját élményeket
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és gondolatokat írásban közölni, —  mindeme teljesítmények az agynak 
egy-egy külön sejtcsoportjával és összekötő rostjaival vannak összekapj 
csolva. íme milyen gazdag és bonyolult beszédünknek ez a testi-lelki 
élete! Ennek a finom mechanikának legkisebb bántalma súlyos beszéd
zavarokat idézhet elő.

Mélyebb betekintést az agy bonyolult szerkezetébe ad nekünk clr. 
Kleisst frankfurti egyet, tanár. «Az'' 1 9 1 4— 18-as világháború orvosi 
tapasztalatainak kézikönyve» c. művének IV. kötetében leírja «az agy 
háborús sérülés»-«iről szerzett megfigyeléseit. Az 1078. oldalt kitevő 
fejtegetések e megrázó szavakkal zárulnak: «Midőn ezt az oldalt lezárom, 
tisztelettel és hálával gondolok azokra, akik a nemzetért és hazáért széni 
védték és meghaltak, és akiknek sebeiből tanultunk».

Az újabb megfigyelések gazdag kincse egészíti ki az agybetegségekről 
szerzett békebeli tapasztalatainkat. Bevezetésében rámutat azokra a nehéz
ségekre, (kiterjedt vérzések stb), amelyek sokszor megakadályozzák a 
pontos helyelhatározást (elszigetelést) —  egyes agyi működések elmaradása 
esetén, agylövéses katonáknál.

A speciális iskolák tanáfai —  így a beszédhibások-, nagyothallók-, 
siketnémák-, vakok-, nyomorékok- és szellemi fogyatékosok tanárai —  
«Az agy háborús sérülései» c. könyvben új szempontokat találhatnak 
növendékeik lelkivilágát illetően és ezáltal iskolai munkájuk terméke
nyebbé válhatik. Kleisst kutatásainak eredményei a fül- és agysiketség 
kérdésére is több-kevesebb fényt derítenek.

Kleisst elfogadja a Helmholtz-féle hangtant, de, —  az ezt továbbépítő 
Kőhler nyomán —  rámutat arra, hogy «beszédhangoknak hangmagassá
guk mellett, még önálló és eredeti sajátságaik is vannak». «A hallás 
érzeteken legalább három, különböző és önálló, részérzetet lehet meg
különböztetni: 1) a zenei hangok (Tőne) —  vagyis ezek különbözősége 
hangmagasság és hangnem szerint, (hangminőség) — | 2) zörejérzetek 
—- vagyis a 'tisztaság, világosság és telítettség, teltség szerinti különbsé
gek; —  3. a beszédhangok (Laute) «tulajdon-hangok», «Mindeme egy
mástól független különbözőségben változnak a hallásérzetek mind a három 
fajnál azonos irányban: 1) a zeneihangok mélyből magasba, 2) a zörejek 
sötétből (teltség) világosba (ritkultság), 3) a beszédhangok u-tól í-ig •, 
A psychológiának eme, —  Helmholtz és Kőhler által megokolt —  állás
pontjából nézve vizsgálja Kleisst az agybetegségek hallás-zavarait.

I. kiterjedésük (terjedelmük) szerint:
1. Az általános nehézhallás (nagyothallás) illetőleg siketség és a 

csökkentett terjedelmű hallás-észrevevés,
2. a körülírt halláshiányok, a csak mély vagy csak magas hangok 

kiesése, hanghézagok;
II. a különböző nemű (kvalitatív) hallászavarai:
1. a zörej érzeteknek,
2. a zereibangoknak (Tőne),
3. a beszédhangoknak (Laute).
Kleisst kitart a Helmholtz-féle «rezonancia elmélet» alapgondolata 

mellett. Held és Kleinknecht állatkísérletei újból megerősítették ezt. A fül
csiga különböző Corti-féle csiilószőrös sejtjeinek teljesítménye is különböző
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(zörejek, zeneihangok, beszédhangok); de minden hallásérzetnek —  a 
rostok együttrezgése folytán —  a hangmagasságon kívül van még beszéd
hangkaraktere és zörejszerű mellékhangja (világosság, telítettség).

A hallóideg a nyúltvelőbe való Letorkolásánál elágazik a vezető
pályák két irányába, a hangzó izgalmak (ingerületek), felvevő- és kapcsoló
helyeinek irányába. A hallásérzetek psychológiai tagolódásainak: a zörej-, 
zenehang- és beszédhangérzetek —  megfelel a halántéki haránttekervénynek1 
hármas tagolódása. Ezek a Brodmann-féle 5a-es, /[ i-es és /4.2-es mezők, 
illetőleg az Eoonomo-Koskinas-féle T D , T C  és T B  mezők. Föltehető, 
hogy ez a három mező a fölvevő állomása a szétválasztott zörej-, z. hang 
és b. hangérzeteknek.

Mint a fülcsiga megbetegedésénél, úgy a halántéklebeny mezőinek 
fejlődés zavarai, betegségei, sérülései alkalmával is támadnak egyes hallás 
részek körülírt hiányai, mély v. magas hangok kiesése, hanghézagok 
vagy teljes agvsikelség. Már Pick egyik betegének volt. az az esete, 
hogy csak magas hangokat hallott; «aki egyúttal szó- és zene-siket is 
volt, és nem tudta a zörejeknek forrását megismerni, (pl. a kulcscsomót, 
dobot stb.).

Más agybetegnél azt a megfigyelést tették, hogy elveszett náluk a 
zene- és beszéd megértés, de magmaradt a zörejt észrevevőképesség. De a 
zörej-jelentés megértése hiányzott, mert meg Volt zavarva a vezető pálya 
a zörejmező és a látásmező emlékképei között. A zörejt nem tudták az 
azt előidéző tárgyra vonatkoztatni. A válóban meglévő tárgyképzetet a 
zörejérzet nem tudta felébreszteni. A megfordított esetet eddig nem 
sikerült megfigyelni. Kleisst arra az eredményre jutott, hogy a zörej érzet 
székhelye a halántéklebeny 22. mezejének T1 területén keresendő, és 
¡ennek betegsége vagy sérül tsége zörejsiketséget, vagy zörej jelentésbeli 
sibeiséget okoz.

A halántéklebeny hallásmezejéhez tartozik egy mozgásmező (akusz
tikai-motorikus mező). Neszingerek alkalmával akaratlanul is hegyezzük 
fülünket, akaratlanul feszítjük ki a dobhártyát, liallgatódzunk, arra for
dítjuk fejünket, szemünket. E nesz-ingerek fölébresztik figyelmünket, és 
kiváltják e figyelő-mozgásokat. A i 3 i . esetben a be- és kilövés a 2 
halántéklebeny csúcsa előtt volt látható. E lövés a tulajdonképpeni hallás
mezőt nem sértette meg, de a hallás-mozgás mezőt igen; és amíg a 
zörejeket, hangokat, és szavakat meghallotta és a beszédet megértette, 
a megszólításra és felhívásokra nem reagált. Mert a hallgalódzó, figyelő 
beállíthatás meg volt akadályozva, nehezen lehetett fölébreszteni. I

Az agylövéses sebesültek között voltak különféle esetek, amelyek 
zenei-zavarokkal: zeneihangHsiketséggel, dallambeli siketséggel és zene- 
értésbeli siketséggel jártak. A csiga és hallóideg bántalma a zenei hangsor 
részleges vagy teljes kiesésével járhat. A halántéklebeny sérülése vagy 
betegsége hasonlóképen járhat a hallásmező általános vagy részleges káro
sodásával, kisebb v. nagyobb hallás-hézagot okozván. Az agysérülések 
határainak megállapítására vonatkozólag, meg a arra a kérdésre vonat
kozólag, hogy a fül idegpályái is károsodtak-e, is megfelel Kleisst az ő 
mélyreható fejtegetéseiben.

A daüamdiketség tiszta eseteiben nemcsak hogy meghallották a
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fölszálló hangsor minden hangját, hanem azokat magasság és hangköz
beli távolság szerint is meg tudták különböztetni. Az összhangzás szem
pontjából is helyes volt a dallamisiket ítélete, megmondta, mikor volt 
konsonáricia és mikor dissonáncia. De hiányzott az a 'képesség, hogy az 
egyszerűen tagolt melódiákat, mint tagolt (ritmikus) egészet, mint össze
függő hangalkatot fölfogja, az emlékezetsejtekben megtartsa és énekelve 
visszaadja.

A hangok magasságának és közeinek fölfogóképessége velünk szüle
tik. Tagolt hangsorokat (melódiákat) azonban csak az emlékezet sejtekbe 
ágyazott és odarögzített egészszerű emlékképek (engrammok) segítségé
vel tanulhatunk meg. Ezek a leendő, folyton növekvő, felfogóerői az újnak.

Igen figyelemreméltó a már említett eset, amelynél egy egyszerű, 
előadott zenedarab, egy elénekelt dal nem ismertetett fel, nem értetett 
meg. De ha tagolt mozgássorát (ritmusát) előtte elütenyezték, a betege 
rögtön fölismerte, melyik dalnak verték a taktusait. A hangsorok, (meló
diák) feledésbe merültek, de tagolt mozgássoraik (ritmusok) az agy emlé
kezetsejt jelben megmaradtak. Tehát ezek az emlékképek az agy más 
helyére vannak lehorgonyozva, mint a zenei hangsorok, melódiák kép
zetei.

A dallamsíketségnek megfelelően, van a zörejmezőben a zörejsor- 
siketség, a beszédmezőben pedig a beszédhangsor-siketség v. szósiketség. 
Erről később lesz szó. Agysebek —  amelyek e lelki zavarokat okozták 
y— gyakran lehetővé tették, e teljesítmények mezőinek és ezek kiesési 
(hiány) jelenségeinek biztos elhatárolását.

Agylövéses sérülések olykor zenei jelentésbeli siketséggél is jártak. 
Ily esetekben a zenei hangokat és melódiákat jól-rosszul fölfogták és 
visszaadták; ezzel szemben a dal szövege, a melódiát kisérő vers nem 
jutott a sebesültek tudatába. A zenedarab (ének) jelentésére, tartalmára 
nem tudtak emlékezni. Sem a békebeli-, sem a háborús megfigyelések nem 
tudják megjelölni azt a helyet, ahol a zenei-jelentés székel.

Beszéd-siketség.
Kleisst itt megkülönböztet: i. b. hangsiketséget, 2. szósiketséget,

3. mondatsiketséget, á- beszéd-jelentésbeli siketséget (b. hangjelentés 
¡siketség, szójelentés siketség, mondat-jelentés siketség.)

i. b. hangsiketség.
Kőhler azt tapasztalta, hogy vannak emberek, akiknek vokális halló 

képességük gyenge, s ez velük született gyengeség. «Ezek az emberek a 
körülményekhez képest kitünően hallják a zenei hangokat magasságuk 
és színezetük szerint; de nagy nehézséget okoz nekik a vokálisok és kon- 
szonánsok közötti különbségnek megérzése. Bizonyos mérvű könnyebb b. 
hangsíketségben szenvednek. Csak erősen el keli gondolni e tehetségbeli 
fogyatkozást, és előttünk áll a b. hangsiketség».

A háborúban megsebesült Rosin egy gránátszilánktól súlyos sebet 
kapott a bal halántékán, «Ettől beszédfelfogása meggyöngült, —  nagyot
halló benyomását tette az emberre —  úgyannyira, hogy csak egyes voká
lisokat meg néhány egytagú szót volt képes fölfogni és visszaadni.»

«Rosinnál bizonnyal a halántéklebeny kérgi része károsodott» te
hát a hallásmező érzet-és emlékezet-sejtjeit érte a bántalom. A beszédén
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megérződtek e bántalmak okozta hiányosságok. Ezért mutatkoznak nála 
tévedések, b. hangkersési zavarok, megakadások, lökések, csonkítások, 
kapkodás a szókezdő hang kimondása alkalmával. Ellenben a szavak és 
mondatok emlékképei épen maradtak az agyban. Innen van, hogy «R. 
mondatszerű kérdéseket és felhívásokat jobban megértett.» Az önállói 
beszédkísérleteinél, megnevezéseknél, de különösen az olvasásnál —  ahol 
az írás, ennek a látásmezőben lévő érzet- és emlékképei támogatták őt —  
semmi, vagy csak nagyon kevés hibát követett el.

A b. hangsiketség bizonyos körülmények között —  a csiga, a halló 
ideg és vezetőpályák megbetegedésénél —  mint a nagyotballás rész- 
■ jeleasége léphet föl. «A nagyagyból kiinduló b. hangsiketségnek okai a 
hallássugárzásnak vagy a haránttekervények megzavartsága, szétroncso- 
lódottsága, elpusztultsága —  és pedig az utóbbi esetben valószínűleg az 
oldalsó és a leghátul fekvő Bnodmann-féle 42-es niezőrész van meg
sérülve, amelyet a halláskéreg tulajdonképpeni b. hangmezejének nevez
hetünk ».

2 . Szósiketség.

Kleiszt a világháború agylövéses sebesül tjei közül 2 esetben figyelt 
meg tiszta b. hangsibetséget, míg szósiketséget 3o esetben. A szósiketség- 
nél az egyes b. hangokat állandóan helyesen fogják fel és helyesen adják 
vissza, sokszor rövidebb szavakat is; a hosszabbakat ellenben csak töredér 
lcesen fogják fel, és lassan ismernek rá, csak nagy fáradsággal tudják 
azokat utánmondani. A fáradtság a szó hosszúságával egyenes arányban nő.

A szó hosszúsága mellett, a megszokottság foka, az agy többé- 
kevésbbé kifejlődött és megerősített emléknyomai voltak azok a tényezők, 
amelyek előmozdították vagy gátolták a szó tudatossá tételét. A szó- 
hangzási emlékképek a szósiketeknél csak nehezen éleszthetők fel. A meg
tartási képesség ezek számára megvan zavarva, sokszor pedig tönkre van 
téve. Igen nehéz, sokszor lehetetlen nekik, hosszabb hallott szóhang
sorokat egészként összefogni, ilyenekként fölfogni megtartani és beszélve 
visszaadni. Az önálló beszéd oly mértékben sikerül, amily mértékben: 
a beteg a kimondandó szó hangzási képet korábban fölébreszteni tudta.

A beszéd megértés nehézsége enyhült, ha a b. hangok és szótagok egy 
magasabb egységet, egy egészet alkottak; mondatokat könnyebben fogtak 
fel, mint össze nem függő b. hang- és szótagsorokat. A szintén agylövés
ben szenvedő K. nevű tanítónál (a i 44-es eset) a lövés a bal halántékba 
hatolt be. Emiatt elvesztette beszédmegértési képességét és minden tudását, 
eleinte teljesen. Lassan-lassan javult az állapota. De a hangbeszédheli 
emlékképei nagyobbrészt még mindig szunnyadtak. «Akadozott a Mi
atyánk elmondásánál, több kérést kihagyott belőle. A Schillerféle balla
dákat, —  amelyeket még közvetlenül a sebesülése előtt szabadon elő tudott 
adni, —  teljesen elfelejtette. Az előtte elmondott szavakból és monda
tokból csak töredékeket fogott meg a beteg, majd megpróbálta ezekből 
az egészet kitalálni és kibogozni». «Itt segítségére voltak kinesztetikai 
szóemlékképei», amennyiben megkisérelte az előmondotta t reprodukálni, 
és így a beszédmozgások, vagyis a beszédemlékképzetek támogatásával, 
az előmondottakat fölfogni. Ebből kiviláglik, hogy a beszéd —  úgy az
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ő számára, mint minden halló számára —  nem tudattalan (reflexszerű) 
folyamat, hanem tudatos folyamat, hogy a beszédérzetek mint mozgás- 
képzetek bevésődnek az agy emlékezeti sejtjeibe és a beszédfolyamat 
szabályozásában segítőleg közreműködnek.

A siketnémáknál a beszédérzetek sokkal erősebben lépnek a tudat 
gyúpontjába, náluk a bészédmozgások emlékképei is sokkal világosabbak és 
erősebbek. Ennek jelentőségét az egész belső- és külsőbeszéd szempontjából
—  az 192 t \ . évi müncheni gyógypedagógiai kongresszuson —  kifejtettem, 
úgyszintén kimutattam a mozgásérzeteknek és mozgásképzeteknek minden 
akarati tevékenységnél való szükségességét. Malisch szemében akkor a beszéd 
csupán öntudatlan reflexfolyamat volt. Ezt a föltevést —  mint az oktatás
ügyre káros dolgot, —  határozottan elvetettem. Az iskolaitapasztalat azt 
mutatja, hogy a később megsiketült gyermekeknél a hangos szóemlékképe- 
ket, a beszédtanítás folyamán keletkező új beszédmozgásképzetek föl
ébreszthetik. Ezek tehát, már a megsiketülés előtt voltak meg a beszéd- 
mozgásmezőkben és kapcsolatban voltak a hallásnyomokkal, mert csakis 
így lehetséges, hogy a beszédtanításnál a beszéd mozgásérzetei és mozgás
képzetei által új/)ól fölébreszthetők.

Az a körülmény, hogy hangszavak emlékképei —  a szósiketség esetén
—  szunnyadnak v. elpusztultak, s így nem szerepelhetnek mint fölfogó 
erők, ujből bizonyítja nagy fontosságukat minden beszéd fölfogásnál, 
minden beszéd-tanulásnál, sőt minden szellemi élet fejlődésénél. «A hallás- 
tanítás módszere» c. könyvemben sok olyan kísérletről számolok be, 
amelyek az emlékképek hatásait igazolják.

Az agylövéses b. hang és szósiketeknél tett megfigyelések az oktatás
ügyre vonatkoztatva —  igazolják, hogy az összefüggéstelen egyes hangok 
meghallása szájról való leolvasása, kimondása és elolvasása lényegesen 
más, mint a b. hangsorokból egységesen kialakított szóalakoknak egész
szerű felfogása, meghallása szájrólvaló olvasása és kimondása. Ezt a 
tényt már Sieuers és Techmer beszédkütatók megállapításai is világosan 
és határozottan igazolják. Ezért mi a siketnémák és nagyothallók beszéd- 
tanításánál —  már 3o évvel ezelőtt —  elhagytuk az egyes hangok kifejlesz
tését. Mint már említettük, a gyermeki élményekből merített —  könnyen 
kiejthető —  szó- és mondategészekből indultunk ki. Gyorsan és folyékonyan 
mondtuk elő a természetes gagyogó személyneveket, (papa, mama, stb.) 
a könnyen bemutatható cselekvés szókat (lát, kér, ad, kap) és rövid mon- 
datkákat és kisebb átélt történeteket. (Anna látta, Anna kérte, Papa adta, 
Anna átvette. Anna megette (az almát). Folyékony, simán kapcsolt tartalom- 
szérűén hangsúlyozott beszélgetésünkben szigorúan követtük a Techmer- 
féle elvet: «Az átmenet az egyik állomásról a másikra— egyik száj állásról 
a másikra —  a legkisebb erőkifejtés törvénye szerint történjék». A folyé
kony, szorosan kapcsolt egységes beszédmozgássorok hangképeinek föl
fogása és megértése, az agylövéses szósiketeknél, lehetetlen.

A háborús megfigyelések szerint a szósiketség helye jórészt a halánték
lebeny első tekervényében van. A szósiketség 26 esetében, 9-nek a helyét 
fixirozták, 16 esetben az első halántékitekervény volt megsérülve, 5 eset-1 
ben a második vagy harmadik halántéktekervény. 6 esetben a fali lebeny 
alsó részében volt a sérülés helye. Ennek a hátsó első halántéktekervénnyel
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való szomszédsági viszonya azt a föltevést vonhatja maga után, hogy a 
P2 sérülés okozta szósiketség tulajdonképen a T1 sérülés terhére Írandó. 
A T1 sérülések száma ilyenformán 2 i-re tehető, míg az alsó halántéki 
tekervényére csak 5 sérülés esik.

(T l a felső, T2 a középső, T3 az alsó halántéki tekervény..)

3 . Mondatsiketség.

A gyermek beszéde, a gyermekszoba csupasz, vonatkozásnélküli, gram- 
matikátlan —  szavaiból fejlődik fokozatosan, az anyanyelv —  finomabb 
gondolat-vonatkozásokban gazdag, grammatikaiiag kiformált, —  mondat
alakulataivá. A népnyelvnek ezt a nagy alaktani kincsét kell az épérzékű 
gyermekeknek egymásután hallása révén megértenie és beszélve kialakítani.

Ha az édesanya kedvencének laza, vonatkozásokban szegény ésgram - 
matikátlau beszédét hosszabb ideig —  vele együtt használja, úgy meg
akadályozza —  ez régi tapasztalati tény, —  hogy a kis beszédtanuló 
nyelvtanilag helyes formában és stílszerűen tudja a beszédet elsajátítani.

Ugyanezt a hibát követi el az a sn. tanár, aki tanítványaival évekig, 
«tervszerűen telegrammstílusban beszél, a szavakat jelelésszerűen, . gram- 
matikátlanul tüzeli össze, szándékosan így írat és beszéltet. Megnehezíti a 
finomabb gondolatviszonyokat kifejező nyelvformák elsajátítását, tanulóit 
az agyi, szellemi beszédfejlődés alacsony szintjén tartja, és hátráltatja sőt, 
megakadályozza azt, ohgy a négyérzékű gyermek behatoljon népe nyelvé
nek szellemébe s ezáltal belenőjjön nemzetének közösségébe.

A gyermek egész szellemi- és beszédfejlődése, egész szellemi és beszéd
beli életünk az agynak tápláltságával, fejlődésével és működésével függ 
össze. Ezt igazolják az agybetegeken végzett megfigyelések. Maga a 
grammatikaiiag helyes mondat alakítás is az agy működésétől, a halánték
lebeny bizonyos sejtjeinek és vezető rostjainak működésétől függ. Ezek
nek megbetegedése, sérülése és pusztulása folytán a betegek ismét lesüllyed
nek, a mondatmegértés és mondatalkotás legalacsonyabb fokára. A fej— 
lövéses K. tanító ( iá á . eset) —  kinek grammatikai megértés Kleisst 
közelebbről megvizsgálta —  finomabb gondolatviszonyokat és adomákat 
kifejező mondatokat gyakran nem tudott megérteni; a nyelvtani hibákat 
nem vette észre. Mondat-megértése rosszabb volt, mint az egyes b. hangok 
megértése. Ezzel ellentétben a b. hangsiket Rosin ( i 33. eset) a mondatokat 
jobban megértette, mint az egyes szavakat.

A mondatsiketség és a vele összefüggő beszédzavarok székhelye a 
hátulsó T1 tekervényben van, közel a szósiketség székhelyéhez. E mellett 
bizonyítanak a háborús megfigyelések és néhány korábbi tűzhely-eset 
(égéses agy sebektől)? (Herd-falle.)

4 Szójelentésbeli siketség.

Ezt élesen el kell választani a szósiketségtől. A kettő élesen külön
bözik egymástól. A jelentésbeli siketségben szenvedő ember a szó hang- 
képeit tisztán hallja, a halántéklebenyben elraktározott hangos szóemlék- 
képek segítségével helyesen fogja fel és ki is mondja azokat. De hiányoz
nak nála a vonatkozások szó, hangzási képzetek és a megfelelő tárgyak 
között. Ezeket magukban helyesen szemléli, figyeli, ítéli- és értékeli meg,
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és mint emlékképeket meg is tartja. Die a tárgyképzetek és szó-hangzási- 
képek közötti kapcsoló pályák, —  pl. a látási- és hallási mező között —  
a szó jelentésbeli siketeknél el voltak pusztítva. így náluk a szavaknak1 
nincsen tartalmuk, jelentésük. Már csak szóhangzási hüvelyek, amelyek
ből a tartalmat a jelentést kiöntötték, kiürítették. A jelentés azonban a 
beszédnek az élete, a lelke. Az érzékelő, szemlélő átélésből születik meg. 
Az átélt cselekvésből: a játékból, az életszükségletek kielégítéséből kielégí
téséből, testi- és szellemi munkából születik meg úgy a nép-, mint a 
gyermek beszéde. Eme élmények érzékszervi benyomásai —  különösen 
a látási- és mozgásmezőkben, mint emlékképek raktározódnak el. A szó 
jeíentétes siketeknél hiányzik a szóhangzásképek és az ezeket éltető tartalom, 
közötti összeköttetés, a jelentésadás. így tehát már nem értik meg a hallott 
beszédet és megfordítva a látott tárgyakat nem tudják megnevezni. Hiányzik 
a szó megtalálás, (eltalálás).

E megnevezési tevékenység székhelye «egy különleges agykészülék 
a 2. és 3. halánféki tekervény hátsó részében, amely összeesik a Brodmann- 
féle 37-es mezővel és ehhez hasonlóképpen az alsó T4 és T5 halántéki 
tekervényre is átterjed».

5 . TS évzavarok és gondolkozási zavarok.

Agylövéses sebesülteken és agybetegeken végzett megfigyelések közben 
fölmerül a kérdés, minő a viszony a gondolkodás és beszéd között. Lotmar 
szerint a «fogalomgyengeség a név gyengeségtől ered». Amaz ettől függ. 
A szavak —  így tanítják mindenfelé —  támaszai és hordozói a fogalmak
nak. Ha az agysérülés következtében a névadás, a szóeltalálás akadályozott,, 
akkor —  úgy gondolták —  a gondolkodás is az. A mindennapi tapasztalat 
azonban azt tanítja, hogy egészen jól el tudunk képzelni személyeket,, 
anélkül, hogy —  minden iparkodásunk dacára —  annak neve eszünkbe 
jutna. A Hegel-féle identitás-filozófiából származó az a tan, hogy a gon
dolkodás és a beszéd egy, minden fajú iskolában s így a siketnémák 
iskoláiban is elhintette téves magjait. Minden koron küzdöttem ellene. 
Van gondolkodás névadás nélkül, jelentésélmény nélkül, beszédfogalmak 
nélkül. Amikor a kicsiny 7 éves siketnémáink elé különböző nagyságú, 
különböző színű, különböző alakú gombokat, kockákat, lemezeket stb-t 
raktunk, ők ezeket egyformaságuk, összetartozandóságuk szerint helyesen 
rendezték. Hasonlóképpen rakták össze hibátlanul —  mielőtt nevüket ismerték' 
volna —  kutyák, madarak, virágok képecskéit. Az egy dobozba összevissza 
behányt késeket, villákat, kanalakat, fésűket stb-t használatuk szerinti 
csoportokba rakták kifogástalanul. A kicsinyek összerakták őket helyes 
vonatkoztatással. A siketnéma gyermeknek vannak gondolkodó, vonatkozó 
élményei, mielőtt beszélni tanul. Célszerűen cselekszik már az iskolába 
lépése előtt is. A vonatkozások (viszonyítások) észrevevése a szemlélődő 
élményekhez (átéléshez) van kötve, ez hordozza, ebből sarjadzik ki, «ebből 
vonódik el».

Amilyen a viszony a gondolkodás és beszéd között a kis sn-nál, ugyan
olyan az agylövéses sebesültnél. A halántéklebeny sebei megakadályozhatták 
a névmegértést, a névadást, a néveltalálást, sőt el is pusztíthatták e tevékeny
ségeket. A tárgyszerű észrevevés, megfigyelés, elképzelés, gondolkodás
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azonban ezzel nem volt érintve. Tárgyszerű észrevevési- és ítéleti zavarokat 
találtak pl. a látásmező jelentés élményeiben, de csak akkor, ha a nyak- 
szirtlebeny volt megsérülve.

Kérdés most már, hogy a 'beszéd és a gondolkodás —  elfogadva, hogy 
a kettő nem egy —  nincsenek e mégis termékeny kölcsönhatásban egy
mással? «Az agylövéses tanítónak, aki szóemlékezetét elvesztette, egész 
angol- és francia nyelvkincsét a nyelvtan latin elnevezéseinek felét, sok 
kívülről tudott versét elfelejtette, —  nejm volt e nagy nyelvismereti veszte
sége, olyan kárára, amely túltesz a beszédbeli ismereteinek és tudásának 
veszteségein. Az ő korábbi nagy nyelvgazdasága nem volt e kifejezése, 
formálása egész szellemi életének? Egyáltalában lehet-e nem érzékelhető, 
absztrakt fogalmakat világosan, egyértelműen átélni nevük jelenléte nélkül?! 
Nem a nevek-e azok a kapcsok, amelyek ezeket a különben oly szétfolyó 
képleteket összetartják? Bár Bűhler kimutatta, hogy «vannak jiem érzékel
hető, de mégis világos tudatosságok, amelyek nem szorulnak nyelvbeli 
támaszokra. De másfelől az is igaz, hogy valamely dolog mibenlétének 
ismeretét, érzékelhető képzetek nélkül, sem elsőízben elérni, sem később 
emlékezetüeg értékelni nem lehet. Valószínűleg nem hiányzik egy szó- 
jelentésnél sem annak kielégítően érzékelhető képzetalapja, bár sokszor 
ennek csak egyes részei emeltetnek a tudat küszöbe fölé.

t i la az agysérülteknél a névgyengeség mellett fogalomgyengeség 
is szerepel, akkor ez ne,m (vonatkozik a közhasználatú és kollektív fogal
makra, hanem a tulajdonképpeni absztrakt fogalmakra. Hogy a névgyenge
ség általában befolyásolná a fogalomképzéseket és kategorizáló munkákat, 
arról semmiesetre sem lehet szó.í>

Az agylövéses sérüléseknél és agybetegségeknél tett megfigyelések 
újból igazolták, hogy a gondolkodás és beszéd nem egy, és hogy nincsen 
általános emlékezet, általános gondolkodóképesség, nincsen általános «intel
ligencia?. Mindig csak a lélek külön területei azok —  ezt igazolják a1 
gyermekeken és felnőtteken végzett intelligencia vizsgálatok — • amelyek] 
az érzékszervek és az agy különbözőmértékű öröklött és szerzett képes
ségeit, különböző tehetségnemek és fokok szerint egymástól különbözővé 
teszik.

Aki pl. szorgalmasan űzi a nemes sakkjátékot, annak leikébe a 
figurák mozgásainak —  ellenmozgásainak —  és vonatkozásainak húzásait, 
lépéseit meggondoltan és megfontoltan fogja megtenni. Hovatovább értel
mesebb, ügyesebb, intelligensebb sakkjátékossá válik. De ezzel még nem 
szerez sem emlékképeket, sem emlékezőtehetséget, sem vonatkozási élmé
nyeket, sem intelligenciát, sem vonatkoztató képességet a földmíves, az 
iparos, a kereskedő, a mechanikus, a kémikus, az orvos, a tanító tevékeny
ségeihez —  munkaköréhez.

W'unclt nagyrabecsüli Herbartot azért, hogy oly sikeresen fölvette a 
küzdelmet ama képességtannal szemben, amely általános emlékezőtehetséget, 
ált. értelmi tehetséget stb-t hirdetett, mert így lett megalapítója a mai 
lélektudománynak. Ez elvet (eldob) minden előítéletet, csak az adott 
tényekből indul ki, ezekből vonja le következtetéseiket, és csak aztán állít 
fel általános törvényt. As iskolai munkát Herbart és követői megszabadí
tották egy hamis és káros irányzattól (vágánytól). Ma már nem végzünk
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«általános» emlékezet- és ált. gondolkodásgyakorlatokat, nem tanultatunk 
meg kívülről egész könyvtárakat, hogy az emlékezőtehetséget erősítsük stb., 
hanem mindjobban követjük a tanításban a szellemi életnek —  az adott 
tényekből kiinduló lélekkutatás által megtalált —  egészséges törvényeit.

Az agyisiketségről eddig mondottakat áttekintve, a következő alap- 
gondolatok lépnek előtérbe:

4z agy a szellemiélet hordozója. Az érzékszervi ingerek az agy 
érzetsejtjeibe tódulnak és onnan a különböző emlékezeti sejtekbe. A külön
böző mezők eme emléksejtjeiben —  mint különféleségek —  tartatnak 
meg az emlékezetben. Hogy a szellemi élet kialakulhasson és folyton 
tovább fejlődhessék, ahhoz szükséges, hogy az érzet- és emlékezetmezők, 
valamint a közöttük közlekedő vezetőpályák jól tápláltak, egészségesek és 
munkaképesek legyenek, és így lehetővé váljék közöttük a kölcsönhatás, 
E kölcsönhatástól függ a figyelem tevékenysége, és a figyelőizmok mun- 
kábaállítása: minden szellemi működés bizonyos agymezőhöz van kötve, 
A hallásnál a figyelő izmok feszültsége —  a hallgatódzás alkalmával —  
érezhető. A mélyenszántó lélekkutatás (Mager) azt találta, hogy a figyelem 
tevékenysége mindenkor csak egy tárgyra irányul, de erről villámgyorsan 
átsiklik egy másikra. Ez az eset áll fenn pl. a nagyothallók szájról való 
olvasásának és hallásának úgynevezett egyidejűségében is. A figyelem e 
megszorítását nevezzük a «ludat szűké»nek. A siketeknél hiányzik a 
hallgatódzó figyelem. A megsiketülés oka vagy fül-, vagy agybántalom. 
Első esetben beszélünk fiili-siketségről, utóbbiban pedig agyi süketségről. —

Az agyi siketség következő fajai különböztethetők meg:
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I. Zörejsiketség: nem hallja a zörejeket. (Az 52. mező bántalma)..
II. Zörej jelentésbeli siketség: e bajban szenvedő hallja ugyan a 

zörejeket, de ezeket nem tudja kapcsolatba hozni az azokat előidéző tár
gyakkal. A zörejérzet és a tárgyképzet közötti összeköttetés megszakadt. (Ez 
a 20. mező bántalmától származik.).

III. Zenei hang siketség: ez vagy az összes z. hangokra, vagy azoknak 
csak egy részére szorítkozik. Z. hang hézagok v. h. szigetek lehetségesek 
a fölszálló hangsorban. (Oka a 4 i . zavara).

IY. Zenei hangsor siketség (dallam siketség). Ez esetben hallják 
ugyan az egyes hangokat, de nem tudják ezeket egységes hangalkatba 
összefoglalni. Szórványos eseteiben fölismerik a dallamot a ritmus jelzés 
által. —  Ez a 22. mező zavara.

V. Zenei jelentés-siketség. Ez fölfogja a dallamot, sőt utána is énekli,, 
de nem találja meg a hozzátartozó szókat (szöveget). A 20. mező zavara.

YI. Beszédhang-siketség. Az ebben szenvedő nem tudja megkülönböz
tetni az egyes b. hangokat, de a szavakat igen, sőt el is tudja ezeket 
mondani. A 42. mező zavara.

VII. Szósiketség esetén az illető a b. hangokat helyesen fogja fel, 
de nem az egyes szavakat. Mégis olykor megérti a mondatokat. A 22. b. 
mező bántalma.

VIII. Mondat-siketség esetén egyes szavakat hallanak, de nem tudják 
ezeket egységbe, mondatba foglalni, nem tudnak belőlük összetartozó 
egészet alkotni. A mondatot nem értik meg. A 22. b. mező felső része 
sérült.

IX. Szójelentésbeli-siketség esetén tisztán észreveszik a szó hangzási 
képét, de ezt nem tudják a velük kapcsolatos tárgyra vonatkoztatni.
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Ezek tehát nem jelentéses élmények, hanem csak tartalomnélküli hang- 
képletek. A 87. mező zavara.

X. Gondolkodási zavarok. A szójelentésbeli siketségnél meg van
zavarva a jelentésadás és a névkapcsolás, de nincs megzavarva a tárgyi 
gondolkodás. *

XI. A hallgatódzó mozgásokat megbénítja a 21. mező zavara.
Mindeme hallás-zavarokat —  a pontosan elhatárolt hallásmező érzet-

és emlékezet-sejtjeinek fejlődési akadályai, megbetegedései, vagy sérülései 
—  okozzák.

A «központi szenzorikus zavarok »-ról ezt írja Nadoleczny: «E terü
leten a fogalmaknak és vonatkozásoknak egy sajnálatos homálya uralkodik 
egyrészt, az egyöntetű magyarázatoknak (betegség történetekről) hiányos-i 
sága és a határesetek felhasználásának önkénye másrészt, g ez igen meg
nehezíti e zűrzavarnak tisztázását». Nadoleczny tud olyan gyermekekről, 
akik megbetegedésükig hallottak és beszéltek, most is meghallják a Ieg-> 
kisebb zörejt,  ̂ a leghalkabb hangot, a jeleket megértik, de nem a szavakat 
és ezert nem is tudnak beszélni. Tervszerű oktatással —  egy ilyen gyermek —  
megtanult halkan, nehézkesen, lassan beszélni.

Vájjon az efféle eseteket nem tisztázzák, nem világítják-e meg 
Kleisstnek —  fejlövéses sérülteken és agybetegen végzett —  kutatási 
eredményei? Különösen a «lelki sikétség» annyira homályos fogalma, 
nem lesz-e világosabb és érthetőbb az egymástól oly pontosan megkülön
böztetett efféle megjelölésektől: zörej jelentésbeli sikétség, zeneijelentésbeli 
sikétség, szójelentésbeli sikétség, mondat jelentőségbeli sikétség? A zöre
jeket, z. hangokat, b. hangokat, szavakat mondatokat bár meghallják; 
ezeknek érzet- és emlékképei is rendelkezésre állanak, sőt a közöttük 
szükséges kölcsönhatás sem hiányzik, de a meghallott zörej, a meghallott 
z. hang, a meghallott szavak nem kerülnek kapcsolatba az általuk jelzett 
tárgyakkal; a hallott dolgoknak a jelentés,hiányzik; a hallgatódzónak nincsen 
jelentésbeli élménye. Mindeme említett hallás-zavarok az agybántalomi 
következményei, még pedig a halánték- és nyakszirtlebeny közötti, a hallás
é i látásmező közötti vezetőpálya bántalmazottságának. Kleisst kutatásai 
ezt eléggé igazolják.

A zörejek, z .hangok, z. hangsorok, énekek meghallása, a b. hangok, 
szótagok, szavak és mondatok megértése, e hangjelenségeknek jelentéssel 
való ellátása, az agynak bizonyos, helyileg is körülhatárolt erőmezejéhez 
van kötve.

Hasonlóképpen megy végbe —  a beszédmező pontosan körülhatárolt 
érzet- és emlékezeti sejtjeinek izgalma folytán —  a zümmögés, a sziszegés, 
z. hangok, dallamok, nóták éneklése, a b. hangoknak, szótagoknak, értel
metlen v. értelmes szavaknak, mondatoknak utánzásképpen vagy önállóan való 
kimondása. E sejtek nélkül a lélek nem tud beszédet produkálni.

Mindezen, —  a beszédet felvevő- és leadómezők nemcsak egymással 
vannak, rostok útján, szoros összeköttetésben, hanem hálószerű vezető
pályákkal, az agy valamennyi egyéb mezőivel is egységes egésszé szövődtek. 
Ezért a hangbeszéd —  tartalmával és alakjával —  fejlődésének minden 
fokán az embernek, mindenkori lelkiélményeit tükrözted vissza természetes 
alakítással.
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A fül- vagy agy siket gyermekre hatástalan a hangbeszéd. Számukra 
a környező világ hang nélküli, néma. Csak a szemükkel fogják fel —  akár 
az épérzékűek —  a látható természet- és embervilágot; kizárólag csak a 
szem számára formálják és alakítják hangtalan világuknak megfelelő 
beszédüket; a természetes jelbeszéde!.. Ameddig ez a természetes jelnyelv 
fejlődésének alacsony fokán áll, amikor pl. rámutat tárgyakra, utánozza 
a családi-, iskolai élet történését, cselkvéseit, a játékot, a játszótársakat, 
addig mindenki által érthető. Ha azonban a jeleknek ez a szemléleties 
tartalma mindinkább elmosódik, ha eredeti jelentése megszűkül vagy 
elvész, vagy megváltozik, ha csupán csak siketnémák által érthető jelekké 
válnak, akkor a négyérzékűek kirekesztődnek az eleven (élő) népiközös
ségből. Nem részesülhetnek a néplélek kulturális alkotásaiban.

Hogy ez mégis lehetővé váljék, a siketnéma oktatás «német mód
szere», a népnyelvet (köznapi beszédet) közvetlenül a szemléltető cselek
véssel teli átélésből formálja ki, jelmentesen az írás és szájról olvasás 
segítségével. A fülnek is így a halántéklebenynek főszerepét tehát a beszédet 
felfogó szem vagyis a nyakszirtilebeny látásmezeje veszi át a siketnéma 
oktatásnál. Ehhez csatlakoznak —  a siketnémáknál általában erőteljesebb —  
beszédmozgási érzetek- és képzetek. A szavak leolvasásánál ugyanazok a 
fizikai és psychikai törvények érvényesülnek, mint a beszéd-hallásnál, vagy 
az olvasásnál. Az ingereket az érzékszervek az agy érzetsejtjeibe vezetik; 
ezek izgalmai áttevődnek az emlékezeti sejtekbe és itt mint emlékképek 
raktározódnak el. Ez utóbbiak ismét visszahatnak az újonnan beáramló 
ingerekre, kapcsolódnak és összeolvadnak velük, erősítik és izmosítják 
azokat, mint fölfogó erők. —  Ezt a munkát a lélekbúvár <<appercepciő»-nak 
nevezi. A «hallástanítás módszere» c. könyvemben, a szájról való olvasás 
lelki folyamatát —  a lélektani tudomány mai állása szerint —  kifejtettem, 
és a leolvasás meg a halláshibák közötti törvényszerű vonatkozásokat is 
föltártam.

A szájról való olvasás közben keletkező érzet- és emlékképek a siket
némáknál utánzó és önálló jellegű beszédmozgásokat váltanak ki. Ezek a 
beszéd (mozgási) mezőben beszédmozgási érzeteket- és képzeteket terem
tenek, mégpedig bőr-, izom- és ínérzeíeket. Azok az agysejtek —  amelyekből 
idegrostok vezetnek a beszédszervi izmokhoz —  közel vannak ama sejtekhez, 
amelyekbe a beszédszervből kiinduló és visszavezető idegrostok beíorkol- 
lanak, sőt éppenséggel fedik azokat. Izgalmaik szoros együttműködésben 
vannak egymással. Ennélfogva a beszéd nem tudattalan, —  hanem tudatos 
eljárás (folyamat). Mindenképpen igen bonyolult; mert az izmok igen 
nagy száma szerepel benne. E mozgások lefolyásáról mozgásképletek 
(alakzatok keletkeznek) támadnak, amelyek a beszédmező emlékezetsejtjeiben 
gyökeret vernek, és az épérzékűeknél a szavak hangzási képleteivel, a 
siketnémáknál pedig a szájképekkel kapcsolódnak össze szervesen. Ezek a 
képletek lesznek azután hajtóerői a beszédmozgásoknak, a beszédakarás 
célképzeteinek. A szóhangzási képzetek nálunk hallóknál, a beszéd lefolyása 
alatt, erősen tudatos jellegűek, szinte elnyomják, nem engedik érvényesülni 
a beszédmozgási érzeteket és képzeteket, háttérbe szorítják őket a tudat 
kevésbbé világos területére. A siketnémáknál azonban —  akiknél nincsen 
meg ez a háttérbe szorítás —  a beszédmozgásérzetek ps képzetek sokkal
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közelebb állanak a tudat erősen megvilágított gyújtópontjához. Ezért sokkal 
erősebbek náluk a beszédmozgások nyomai, érzetei és képzetei. >

A beszédmozgásokat, a beszédtanítás első napjától kezdve —  állandóan 
figyelje és ellenőrizze úgy a tanár, mint a tanuló, mert a siketnéma 
beszédénél hiányzik a folytatólagos ellenőrzés az együttrezgő szóhangzási 
érzetek segítségével. Aki a beszéd fejlődés e rendkívül fontos tényezőjét 
figyelmen kívül hagyja, annak sn. növendékei sok beszédhibát szednek fel; 
beszédük elmosódott, érthetetlen; agyukban hibás mozgási képek rakódnak 
le és vésődnek emlékezetükbe. így a tanár később sok időt és erőt kénytelen; 
arra fordítani, hogy a hibás mozgási képeket ismét kiirtsa, és azokat 
hibátlan, rendes közérthető képekkel pótolhassa.
* 4o évvel ezelőtt a beszédtanítást egyes hangok képzésével kezdettük, 
ezeket kapcsoltattuk szótagokká és szavakká. A halló gyermek beszédtanu
lását megfigyelve, és belőle okulva, később a könnyen kiejthető, folyékony 
és értelemmel bíró gagyogásokból, gagyogásszerű szavakból és mondatokból 
indultunk ki beszéd tanításunk során, és ezeket helyesen és jól begyakorolva 
igyekeztünk az agy emlékezetsejtjeibe beágyazni. Az egyes hangok külön 
mozgásképzetei egészen mások, mint a folyékony beszédbe illesztett mozgás
képzeteik. .:

A siketnémák beszédvilágában igen fontos szerepet játszik az írás. 
A beszéd leolvasási képei' és mozgásérzetei csak futólag érintik a lelket. 
A látott (elolvasott) írásos szó ellenben tartósan vésődik be a sn. látás- 
mezejének emlékezeti sejtjeibe. Ezért a sn. írásos szóképei az ő beszédbeli 
életének legfőbb támaszai. Ezek oly erősek, hogy egyszeri olvasás után 
örökre megmaradnak az emlékezeti sejtekben. Ezért nem ismeri a siket- 
némák iskolája a népiskolának azt a keresztjét, amelyet a helyesírás rali 
reája. Ennek ellenszereként kell minden beszédtanítási és egyéb! tananyagot) 
írásban is nyújtani. Igen ajánlatos az új szavakat előbb a falitáblára írni, 
elolvastatni, és csak ezután folyékonyan előmondani. Az írásos szóképzet 
megkönnyíti a szájról való leolvasást, és tartósan támogatja, erősíti 
látott- és elraktározott mozgásképet.

Az író mozgásokból mozgásérzetek és m. képzetek keletkeznek az 
agy megfelelő mozgásmezejében. E mozgásképzetek igen nagy jelentőségét 
tapasztalhatja minden tanár, a rosszul író gyermekek írás tanításánál. 
Vezeti a kezüket, betűket és szavakat sokszor lemásoltat egymásután, hogy 
a gyermekek a betűvonásokat megjegyezzék, azaz, hogy mozgásérzeteik 
minél erősebben bevésődjenek a megfelelő agymező sejtjeibe.

Dr. Hoffa professzor ortohpédiai klinikáján valamikor régebben 
tanítottam mozgászavarban szenvedő gyermekeket. Többek között tanítottam 
olyan leányt, aki nem tudott uralkodni kéz-mozgásain. Izgott-mozgott 
céltalanul. Betűalakokat vágattam ki bádogból, és ezeket papírra fektetve, 
írónnal körül járattam, (huzattam), vontattam előbb kézvezetéssel, majd 
anélkül. Ezen írómozgások folytán az agy mozgásmezejében bőr-, izom- 
és ínérzetek keletkeznek. Ezek a mozgásérzetek lassan-lassan bevésődtek a7) 
emlékezet-sejtekbe, mint írás-emlékezeti képek, és a nyakszirti lebeny 
látásmezejében írás által előállott írásképekkel kapcsolódtak össze. Ez 
a kapcsolat az írás (látási) és az író (mozgási) képzetek között egyre 
biztosabban vezette a mozgó kezét. Ezt követőleg előírtam lehelet
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vékony vonalakkal betűket és szavakat. Ezeket kellett megvastagítaniok 
mindaddig, amíg ily segítség nélkül is le tudták írni a betűalakokat.. 
A nem akaratlagos (passzív) mozgásokból (1. a kézvezetést!) a mozgásérzetek 
m. képzetek segítsége mellett akaratlagos (aktív) cselekvések lettek. Így 
tudtam a leány kezének ú. n. izomcéltalanságát sikerrel leküzdeni és meg
szüntetni. A siketnémák iskolájában is sikerrel alkalmaztam ezt az eljárást 
az írással küzködő gyermekeknél.

A lélekkutató számára az iskolai munkának ilyen eredményei igen 
tanulságos megfigyeléseket szolgáltatnak az érzetek, képzetek, akarati törek
vések és akarati cselekvések viszonyaira vonatkozólag.

Kleisst szerint: «Az agraphia különböző alakjainak pontosabb lokali- 
zadójához a meglévő adatok, megfigyelések még nem elégségesek.»

A ¡gondolkodás, beszéd és írás közti viszonyra sajátságos fényt vet a 
«Voit-féle eset». Voit súlyos fejsebet kapott. Ez által nagyfokú feledékeny- 
ség mutatkozott nála a látási- és b. hang képek iránt. Grashey, aki a 
beteget a würzburgi psychiatr. klinikán gyógykezelte, azt a megfigyelést 
tette, hogy ha e beteg valamely tárgyat meg akart nevezni, akkor előbb 
(mindig) leírta a tárgy nevét, csak azután tudta kimondani. 5 évvel! 
későbben R. Sommer, Voit eme emlékezeti gyengeségét még fennállónak 
minősítette. Még most is csak úgy találta meg a beteg a tárgyak neveit, 
ha azokat előbb leírta a jobb kezével. Ha ezt lefogták, akkor előbb a bal
kezével írta le a szót. Ha mindkét kezét lefogták, akkor a lábaival végezte 
el az írást. Amikor pedig kezét és lábát is megkötözték, akkor a nyelvével 
—  a szájüregben —  intézte el az író mozgásokat. Csak amikor a circa 
xo másodpercig tartó irásmozgást már elvégezte, akkor mondotta ki 
helyesen a kérdéses szót. Végül teljesen lekötötték, amennyiben még a 
nyelvét is kiültetvén, lefogták s így semmiféle írásos mozgást már nem
végezhetett. De most már nem is találta meg a tái'gyneveket. Voitnál tehát 
a hangos szavak csak az írásos mozgások által elevenedtek meg. A tárgynéV 
megtalálásának útja Voitnál tehát a látásmezőből az írásmezőn keresztül 
vezetett a halántéki szóhangoztatási mezőre. Mint a siketnémáknál, úgy 
Voitnál, is, a jelentés élménynek, szóképzétnek főhordozói az írás —  (látási) 
és írómozgások —  képei. A szóképzet összetevőit (alkatrészeit) —  Charoot 
bizonysága szerint —  az emberek különbözőképpen értékelik; ezért többféle 
érzékcsoportot különböztet meg; asszerint, hogy a szóképzetben a hang
képek, az írásképek, az írómozgás- vagy beszélő mozgásképzetek vannak-e 
benne fölényben (túlsúlyban).

A siketnémák agyában —  a beszéd alakítás alkalmával —  i. a leolva
sás, 2. a beszéd, 3. az olvasás, 4- az írás, érzet- és emlékezet sejtjei össz- 
működésben, (kölcsönhatásban) vannak egymással. Az agynak ezen erő- 
mezőit vezetőpályák kapcsolják össze egységes egésszé. A hallást tanuló 
osztályokban e zárt egészbe még bekapcsolódnak a hangos szók érzetei 
és képzetei. Ezek a halántéki lebeny bizonyos sejtjeinek izgalma folytán 
keletkeznek. (Komplexkiegészítés).

A beszédmező ezen négy, illetve öt féle teljesítményének összjátéka 
adja a belső beszédet. Aszerint, amint egyik vagy másik kerül a figyelem 
körébe, aszerint erősödik meg a beszédátélés egészében, foglalatában. 
Ismételten hivatkozom Mager ama vizsgálati eredményére, hogy minden
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koron csak egy ilyen figyel mi teljesítmény állhat a tudat gyújtópontjában, 
de ott a villám gyorsaságával válthatják fel egymást, és e gyors váltakozás 
teszi lehetővé a köztük való együttműködést. Az agy e különböző erőmezői
nek összjátéka —  az egymással szervesen összefüggő, különféle érzet- és 
emlékezetsejtek izgalmainak gyors átsugárzása által történik. A beszédnek 
élete tehát —  lelki tekintetben —  egy bensőleg zárt egész. Ez a beszéd- 
beli élet az én, szemléleties, érzésteli, megfigyelő, megfontoló és cselekvő' 
élményeinek bőségszarújából áramlik ki, és formálja meg ezeket úgy a 
tudomásul adásnál, mint a tudomásul vételnél. (Beszélés és b. megértés.). 
A beszédtanítás tehát úgy a füli-, mint az agyi siketeknél egészszerűen —  
nem fiókosítva —  kell végezni, mint ezt régen csinálták. (Mondattak értel
mében szótagokat, olvastattak szöveget, amely távolt volt a gyermek leikétől, 
űztek olyan nyelvalak tanítást, amjely grammatikai jellegű volt, üzleti-nyelv, 
köznapi beszéd, fogalmazás.) Elsősorban a gyermek érzésteli, cselekvő 
átéléseinek gazdag forrásából merítse az anyagot; az ő játékaiból, családi-, 
intézeti életéből, társaival való viszonyaiból, tevéséből-vevéséből, életszükség
leteinek kielégítési köréből, az átélt szenvedések és örömökből, kirándu
lásaiból, tanulmányi sétáiból. Amit a sn. gyermek itt és ma az otthonában, 
—  város, amelyben intézete van a második otthona —  lát, megfigyel, átél, 
azt kell helyesformájú beszédbe önteni, szóbeli és írásbeli b. formába, 
begyakorolni, megrögzíteni.

Megformálni, kialakítani! Aki azt hiszi, hogy a hallott vagy leolvasott 
Szavak puszta utánzása, az ú. n. «imitatív» eljárás a legjobb tanmód a 
sn-k számára, az nem ismeri a beszéd természetes fejlődését. Az elfelejti,, 
hogy a halló kisgyermek is a belső feszültségtől —  amelyet a veleszületett 
és átörökölt mozgási ösztön hoz létre —  önálló gagyogásai által szabadul 
toeg, .saját gügyögéseire figyel és azokkal szórakozik. Ezen önállóan 
végzett játékos hangadás által és az általa kiváltott önutánzás folytán lesz 
képes a kisgyermek idegen b. hangokat, b. hangsorokat helyesen meg
hallani és önállóan utánalakítani. Az anya gyermekével eleinte gagyogó 
nyelven beszél. (Mama, papa, vava, vauvau). Ennek a gyermek szoba-nyelv
nek megalakításában tehát voltaképpen tevékeny része van a gyermeknek is. 
Ebből nő ki lassan-lassan az anya és a gyermek közötti játékszerű pár
beszéd nyomán —  a gyermekies köznapi beszéd. Kezdetben, előbb van 
tehát az önálló tevékenység, nem pedig az utánzás. «A beszédutánzás terhes 
a gyermeknek,. . .  csak ritkán lehet rábírni a beszéd-utánzására . . .  De ha 
az utánzandó szó éppen az általa gyakran használt gagyogásai közé tartozik, 
akkor azt aránylag könnyen ismétli.» (Scupens.) A gyermekszoba ezen 
tapasztalatból tanultunk, és eszerint változtattunk a sn. gyermekek beszéd- 
tanításán, figyelembe vévén ez elvet: «A beszéd nem puszta forma, amelyet 
készen átnyújtunk, hanem formálás.»

Az anyanyelv formálását a halló gyermek főképpen a hasonlóság 
(analógia) törvénye szerint tanulja meg. Ez nagy szerepet játszik úgy a1 
gyermeknyelv fölépítésében, mint a népnyelv történetében is. Innen van 
pl. a hasonlóság szerint képzett —  tizentíz (húsz) szó —  a tizenkilenc1 
mintájára. —  Az agyban gyökeret vert szó- és mondatformulák, mint 
fölfogó erők működnek, amelyek az újat a saját képükre igyekeznek 
átalakítani. —  Ha a tanár gyakran az analógia törvénye szerint állíttatja
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össze a gyermekek élményeiből földolgozott beszédanyagot, akkor a gyermek 
beszédkincse biztosabban marad meg az emlékezetsejtekben, az azokba 
besűrített beszédformulák folytán. Ezek aztán stílusszerűen szabályozzák 
a beszédbeli kifejezéseket.

A hasonlósági hatásnak egy különös esete az ellentét (kontraszt): 
fehér és fekete, nagy és kicsiny, hegy és völgy, egymással rokon, de nem 
egyforma, hanem ellentétes jelentésű élmények. Ellentétes ingerek izgal
makat váltanak ki az agy sejtjeiben. Ha azt mondom a gyermeknek: 
«A tábla fehér», akkor élénken tiltakozik ez állítás ellen, és kijavítja azt. 
Ha e kérdésemre: «Hol van München?» nem kapok választ, inért talán 
nem értették meg a kérdést, akkor csak azt kell mondanom: ¿München a 
Majna mellett fekszik». Ekkor rögtön hallható e hangos tiltakozás: «Nem, 
az Izar mellett!» Az én állításom a gyermekeket az általam kívánt képzet- 
körbe helyezte, s ebben lehetővé tette a kérdés megértését, s így vezetett 
a helyes feleletre. Az ellentét ingerel, átélt emlékezeti képeket izgalomba 
hoz, fölébreszti a megfelelő mező figyelmét, és valószerű közléseket vált ki. 
Az ellentét is hathatós eszköze a beszédnevelésnek. Ez azonban minden 
alkalommal a gyermekvilágnak érzelmektől átfűtött élményeiből merítsen 
anyagot, ezt öntse köznapi formába. A beszédtanítás ezért legyen szoros 
kölcsönhatásban a reáltárgyak tanításával, egyfelől azért, hogy a naponta 
tapasztalt és átélt eseményeket beszédbe öntse, és oly jelentés-élményeket 
formáljon, amelyek lehetővé teszik a térben és időben távol eső állapotok 
és adottságok fölfogását is, másfelől, hogy a reáliák földolgozásában 
fölvilágosítólag és megrögzítőleg közreműködjék. Minden tanítás legyen 
egyúttal beszédtanítás is. A reáltárgyak- és a beszédtanítás ne legyen vonat- 
kozástalanul szétválasztva, hanem alkossanak egy belső —  zárt összetartozó 
(összefoglalt) tanítási egységet. Ekkor fog mind a kettő a személyiség
képzés szolgálatában állani.

A személyiség vér szerint a népből származik, a népben él, testi és 
lelki szempontból a nép táplálja, hat, dolgozik és áldoz a népért. A szemé
lyiség kialakítása —  mint nevelési cél —  a siketnémák iskoláiban is 
kötelező, legyenek e gyermekek akár füli-, akár agyi siketek.

Az agyi siketség okai.

Bárczi közli a «Surdomutitas corticalis»-ban hogy Magyarországon 
1802 óta vannak statisztikai följegyzések a siketnémákról. Kezdetben az 
intézetekbe fölvett siketnémák 85— 900/0 füli eredetű siketségben szenvedett. 
A hallásszerv teljes és részleges roncsolása volt megállapítható. Ezáltal 
ezeknél nem keletkezhetett gondolkodás közben a «belső beszéd», amely* 
hangos gondolatkifejezésre késztetett volna. «A belső beszéd nem más, 
mint a gondolkodásnak ismert folyamat». A magyar intézetekben a tanítás 
szájról való olvasással történt. «Miután a jel primitívsége és a jel nyomár, 
keletkező beszéd erőtlensége közismert, érthető, ha ezen a téren sok 
hiányt találunk. Még fontosabb észrevevés az, hogy a tanítási eredmények, 
dacára a sokkal kidolgozottabb módszernek, nincsenek arányban  ̂a be
fektetett munkával. Mintha teljesen megváltozott volna a siketnémaság 
kórképe».
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Bárczi megvizsgált i . i o o  beiskolázott sn. gyermeket. Ezek között 
csak 16 4-et talált, akiknél biztosan kimutatható füli eredetű siketségről 
lehet beszélni. A többinél a fül részéről eltérés nem volt kimutatható. 
Tehát csak 15 o/0 vtalt füli siket. Megfigyelhettük azt is, hogy ez 
a i 5 o/o tanítási eredmény szempontjából a jó és a legjobb 
anyagot képezi, tehát velük a kitűzött cél elérhető. Míg a többi gyermek,, 
ma a gyermekek 85 o/o-a, ezzel a régi módszerrel csak igen hiányosan 
oktatható.

Miután a nem fülieredetű sn. gyermekeknél az egyszerű szájról való 
olvasási módszerrel nem értek el a fülészeti siketségekhez hasonló minőségű 
eredményt, Bárczi a vezetése alatt álló kísérleti osztályon vizsgálat alá 
vette a gyermekeket és azt találta, hogy a i 6 4 fülieredetű siketen kívül 906, 
más eredetű síketségben szenved. Ez utóbbi siketség okai között a lues, az 
encephalitis (agygyulladás) és a meningitis (agyhártyagyuladás) viszi a fő
szerepet. Ezen folyamatok eredményeképpen a hallási képesség hiánya 
mellett, psychológiailag pontosan megállapítható súlyos figyelem koncent
ráció és emlékezet zavarok is jelentkeznek. Ugyanakkor a fül részéről 
semmiféle elváltozás kimutatható nem volt. Bárczi így megkísérelte ezeket a 
gyermekeket hallani tanítani.

Mielőtt Bárczi tanítási eljárását megbeszélnék, ajánlatos, kívánatos egy 
tekintetet vetni a német viszonyokra, hogy az itteni siketnémák között 
található agyi siketség okaira rávilágítsunk. E helyen is köszönöm Dr. 
Schumann Pálnak, hogy szíves volt a siketnémaügyi német múzeumból —  
nagy számú különlenyomatot, orvosi szaklapokat, továbbá siketn. int. értesí
tőket rendelkezésemre bocsájtani. Itt az agyi siketség kérdésével kap
csolatos adatok közül, csak a legfontosabbról essék szó.

Bezold megállapításai szerint a siketnémáknak csaknem a fele a 
ragályos agyhártyagyulladás (meningitis) miatt vesztette el a hallását. A 
siketnémák száma akkor volt a- legnagyobb, amikor ez a betegség (járvány) 
a legjobban dühöngött. Wilhelm 2,795 sn. gyermek között i , 3 r6 olyat 
talált, akik agybetegségtől siketültek meg. A nyugatporoszországi marién- 
burgi siketn. int. az i 883. évi 5o éves jubileumi értesítőjében 770 sn. 
növendék adatait közli. Ezek közli 221 sn. volt agyisiket, továbbá 60 olyan 
eset, ahol idegláz volt a siketségoka. A bresslaui sn. int. 1878. évi értesí
tője szerint az utolsó 10 évben volt az intézetnek 279 növendéke. Ezek 
közül i 48 szerzett síketségben szenved. Ezek közül 54, vagyis 370/0, 
lázas agybetegségtől lett siket.

A járványos agyhártyagyulladás amely i 8o 5-ben Észak-Amerikában, 
majd 1837— i 85o-ig Dél- és Észak-Európában és Észak-Afrikában ter
jedt el, ezután pedig egész Európában, Elő-Ázsiában, Észak- és Dél- 
Amerikában dühöngött, újra ellepte Közép-Európát 1863-ban. Két év alatt 
végig futott egész Németországon. A megbetegedettek 5oo/0-a meghalt. 
Az utolsó sziléziai tömeges megbetegedések alkalmával 3.102 eset közül 
1,789 volt halálos. Moos szerint az i 864—65 évi nagy rasíatti járvány 
általa kezelt betegei között volt 590/0 siketnéma, 3 i»/o siket, és 7— 80/0 
nagyothalló. A járványos agyh. gy. főképpen a fiatal gyermekeket támadja 
meg, s tartós hallási zavart okoz. Gyengeelméjűség és súlyos látási 
zavarok is lehetnek következményei e végzetes kórnak. Igen könnyen



256 Dr. Kari Kroiss :

terjedő járvány. Nagy a ragály-veszedelme.
Kórokozója egy igen kicsiny gömbgomba. (Diplokakkus Weichsel- 

baum). Többnyire a téli félévben, szokott a száj-torok üregen át be 
kerülni a testbe, ahol letelepszik. A torok üregből az Eustách kürtőn át be
kerül a fülbe és innen az agy halántéki lebenyébe, és mindenütt gyulladásos, 
gennyes elváltozást okoz. Erős láz, nyakszirtmerevedés, sokszori öntudat
nélküliség a kísérői és velejárói.

A középfül tüberkulótikus bántalma az agy hallásmezejére is át terjed
het, itt agyhártyagyulladást okozván, siketnémaságot eredményezhet. A szer
zett siketnémaság egyébb okai lehetnek: kanyaró, vörheny, diftéria és 
náthaláz.

A veleszületett siketnémaság (5o«/o) számában mindenekelőtt az örökölt 
szifilisz lép előtérbe. (2 5<>/o) (Parrel és Lamarque szerint.) A szülők közötti 
vérrokonság is nagv szerepet játszik az okok között. Nem különben az 
átöröklés is.

Az agyh. gy.-tól megsiketült gyermekeknek egy része hallását csak az 
iskolaköteles korban, tehát a 6. élet év Után vesztette el. Ezek a már 
megtanult beszédet megőrizték. Ezek a szájról való olvasást az írás segít
ségével gyorsabban tanulják meg. Kifejezésmódjuk természetes, beszéd- 
stilusuk formailag helyes. Halánték-lebenyük sejtjeiben még élnek a hangos- 
beszéd emlékképei. Az agyi siket gyermekek más csoportjánál ezek az 
emlékképek látszó'ag teljesen elmosódtak. Az iskolai beszédtanítás állal, 
nevezetesen az újonnan megszerzett b. mozgásérzetek és b. m, képzetek 
által —  mint már említettük —  fölébresztettek a velük azelőtt összeköt
tetésben lévő, de most szunnyadó hangos szóképzetek is, amelyek most 
—  a belsőbeszéd egészében —  mint beszédet kiváltó erők újra működnek.

Az agyh. gyulladás persze a gyermekek egy részénél nemcsak a 
hallást kapcsolta le, hanem az agy egyéb részét is megkárosította. Gyenge- 
elméjűek lettek, s ezért a tanulásban nem tudnak lépést tartani a többiek
kel. Ezért kell őket külön osztályokban tanítani.

Bárczié a nagy érdem, hogy sikeres hallás kísérleteivel fölrázta a 
siketnéma int. tanárok figyelmét, új utat mutat, amelyen az agyi siket 
gyermekek egyrésze hallásra tanítható.

Bezold és mások megállapították, hogy az agyh. gy. az elmúlt évszá
zadban ,a gyermekeknek és a felnőtteknek nagy számát lepte meg, és hogy 
az agybetegségek a siketnémaság és siketség okai között igen magas száza
lék számmal szerepelnek. Bezold által megvizsgált 7 4 agyi siket közül 
n -e n  voltak az 1871. évfolyamból, ellenben 1899-ben egy sem volt, 
1900-ban egv és 1901. ismét egy sem. Bezold ismertet 233 súlyos hallás- 
zavart. Ezek között 74 (3 1.80/0) nak oka agyh. gy. illetve agygörcs 11 
esetben (4-7%) az ok agybetegség illetőleg agygyuladás, i4  esetben 
(6 0/0) agytífusz, ! \ esetben (60/0) fráz lázzal, 8 esetben (3.4 °/o) egyéb 
agybetegség volt az ok. A valószínűen agybetegségtől származó siket- 
némák száma a 2 33 megfigyelt esetből 121 vagyis 5 1.90/0. Bezold 1902. 
évi megfigyelései és adatai mind szerzett sihetnémasági esetek.)

A Németbirodalom statisztikai adataiból kiviláglik, hogy az agyh. gy. 
az utolsó 5o évben ritkán lépett fel. A megszámlált 31.670 sn. közül 
1,367-én betegedtek meg járványos nyakszirtmerevedésben. (4-5 o/0).
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A később megsibetülteknél 8.750 eset közül 33o volt ebben a be
tegségben (3.8»/o).

A siketnémaság és a megsíketülés okai.
Németbirodalom Württemberg és Baden nélkül.

Betegség
Siketnémák

Betegség
Megsiketültek

fiú leány O S S Z . fiú leány O S S Z .

Járványos nyakszirt 
merevedés 769 598 1.367

Járványos nyakszirt 
merevedés 180 150 330

Vörheny 1.434 1.461 2.895 Vörheny 340 416 756
Diftéria 325 324 649 Diftéritisz 66 89 155
Kanyaró 529 574 1.103 Kanyaró 78 122 200
Örökölt szifilisz 60 71 131 Veleszül. szifilisz 18 51 69
Középfül gennyedés 611 477 1.088 Középfül gennyedés 645 627 1.272
Szerencsétlenség 970 644 1.614 Szerencsétlenség 795 216 1.011
Egyéb ismert okok 2.540 2.190 4.730 Egyéb ismert okok 1.291 1.457 2.748
Ismeretlen 9.369 8.724 18.093 Bizonytalan 1.165 1.049 2.214

Összesen : 16.607 15.063 31.670 Összesen : 4.578 4.177| 8.755

Hogy a megsiketülést biztosan megállapíthassuk, követeli már Mygind, 
hogy a siketnémák családi vonatkozásai tartományonkint v. tartomány- 
részenkint kikutattassanak. Csak aztán tudunk pontos határvonalat húzni 
az örökölt és szerzett siketnémaság között. Bezold is pártolja a követelést. 
Különben nehéz eldönteni, hogy a siketség örökölt-e? «Az élőnek szervi 
leletéből nem lehet a diagnózist biztosan megállapítani. . .  Csali a rokon
ságának vizsgálati eredménye döntheti el, hogy a sn-nál beszélhetünk-e 
öröklöttségről.»

Hogy ezt a rokonsági-kimutatást a törvény szellemében lehessen 
elkészíteni —  amelynek célja megakadályozni az örökölhető betegségben 
szenvedők szaporodását —  a siketn. intézeteknek tőlük telhetőleg segít
séget kell nyújtaniok e lelkiismeretes munkához. —  E munka vezetésével 
azonban «csak egy kellőképpen előképzett és iskolázott orvost? szabad 
megbízni.

I’ . Schumann behatóan ismerteti a siketnémaság okait, különösen 
az átöröklést. Hangsúlyozza, hogy a rokonok közti házasságból gyakran 
származnak sn. gyermekek. A «mainfrankischer» kerületi tanácsban 1906- 
ban sokszor szóba került az, hogy «Unterfrankenben» nagyon sok a 
siketnéma, a vak, a nyomorék, a gyengeelméjű és az elmebeteg. Ennek 
főokát a faluk «beltenyészet»-ében találták meg. Egy kimutatás szerint 
82 sn. gyermek közül 19-en (220/0) rokonok közti házasságból születettek. 
A német birodalmi statisztika 1902— o3-bóI csak 6.80/0-ot mutat az ilyen 
házasságból származó gyermekekről. A városokban persze sokkal nagyobb a 
népkeveredés.

H l. Bárczi hallásnevelése.

Bárczi dr. —  a bpesti VI. nemzetközi logopédiai és phoniatriai 
kongresszuson, 1934. őszén tartott előadásában rámutatott arra, hogy 
Maagyarországon —  a följegyzések tanúsága szerint —  ezelőtt a siketnéma
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gyermekek többnyire fülbántalom miatt vesztették el hallásukat. Szájról 
való olvasás utján tanulták meg anyanyelvűket.

Ma azonban a magyarországi sn. gyermekek túlnyomó többsége» 
(i.io o -b ó l g 36) nem fülbántalom következtében siketült meg, hanem 
agybetegségek, v. az agynak fejlődési akadályai miatt.

«Az egyszerű szájról való olvasási módszer nem adott a fülészeti 
siketséghez hasonló minőségű tanítási eredményt.» (Bérezi).

A mi iskolai tapasztalataink szerint —  ez nálunk az agyi siketek1 
csak egy részére érvényes, mégpedig olyanokra, akiknél a hallásmezőn 
kívül az" agy egyéb területei is gátoltattak fejlődésükben, vagy egyébként 
károsodtak. Később megsiketült gyermekek —  kik már előbb megtanulták 
a beszédet —  szellemileg mozgékonyabbak voltak, bár beszédképzeteik 
már sz'unnyadoztak az emlékezeti sejtekben. Ez azért van, mert ők 
korábban a család- és játszótársaikkal való szóbeli érintkezés által szelle
mileg magasabb fokon állottak. Csak más agymezők együttes károsodása 
volt képes őket ismét alacsonyabb szellemi fejlődési fokra lesüllyeszteni,

Bárczi a 936 agyi siket gyermeknél —  «a hallási képesség hiánya 
mellett, psycbológiailag pontosan megállapítható súlyos figyelemkoncentrá
ció és emlékezetzavarokat is talált», amelyek hallásihiányt «színlelnek». 
Ugyanekkor a fül részéről semmiféle elváltozás nem volt látható.

Olyan gyermek hallási-képessége, ki soha sem volt fülbeteg, akkor 
fejlődik) ha a hallásmező érzet- és emlékezetsejtjei, a fülön keresztül 
beáramló hallási ingereket fölveszik és azokat kölcsönösen (kölcsönhatás
sal), —  mint azt a II. részben kifejtettük —  fel tudjuk dolgozni. Ha a 
fülön át betóduló hallási ingerek az érzetsejteket nem hozzák izgalomba és' 
ha ezek nem vezettetnek el az emlékezetsejtekhez, akkor nem jöhet létro 
hallási emlékezet. Hallási emlékezet csak úgy képződhetik, ha a halántékle* 
benyben megmaradnak az izgalmak nyomai. E nyomoktól (hallásiemlékké- 
pektől) függ a hallgatódzó figyelem keletkezése és fejlődése is. Ez feszíti ki 
a dobhártya izmait a behatoló hangingerek felé azok fölvehetése céljából. A 
beállító tevékenységet, a hallásmező szomszédságában ) akusztikai-motori
kus) hangmozgási mező váltja ki. Az érzet-és emlékezetmező izgalmai át
csapnak a mozgásmezőre és okozzák a hallgatódzó figyelem feszülését, 
a hallásbeli leselkedést. Ha a haligatódzásmezeje tökéletlen fejlődésű, 
sérült vagy beteg, akkor is gátolt ez a tevékenység.

Bárczi tanítványainál a hallási figyelem nagyfokú zavart,, de nem 
teljes hiányát tapasztalta. Hasonlómértékben volt megzavarva nálunk a 
hallásiemlékezet. Emlékezet és figyelem föltételezik egymást, és minden 
érzékterületen hatással vannak egymás fejlődésére. Emlékezet nélkül nem 
állítható be a figyelem. Amit figyelmesen átélünk, az jobban, erősebben 
vésődik be az emlékezetbe.

Bárczi «az első hallási reakciót» úgy kapja meg, hogy a gyermekek 
tenyerébe hangos és hangtalan «ó»-t mond, úgy hogy a gyermekek a 
hangforrást ne lássák. Ha a gyermek meg tudja különböztetni e tapintás- 
hallásszerű ingereket és helyessen utánozza azokat, akkor alkalmas a további 
hallásnevelésre. Ekkor «positív» a vizsgálat eredménye.

Tapintani és hallani ¡Minden tapintás bőrizgalom. Ezek fajai: 
hideg-, meleg-, nyomás- és fájdalomérzetek. A tenyérbe mondott hangos
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«ó»-nál érzi a gyermek a hangos légáram rezgéseit; tehát nagyon sok, 
egymást rendkívül gyorsan követő gyenge nyomásérzetet fog fel rezgésként, 
(vibratió). A hangtalanul mondott ó esetében a légáramot nem törik meg 
a hangszallagok rezgése, hanem zavartalanul ömlik a tenyérbe. Mindkét 
esetben érzi a gyermek, mint éri a bőrt a meleg légáram. E nyomás- 
és hőérzeteket a bőr különböző pontjai érzékelik, és különböző idegtel/ 
által vezettetnek tovább a határozottan elhatárolt agymezőkre.

Ilyen nyomás- és hőérző pontok a fülbőrében is vannak. Ezekből 
is vezetnek idegek az agy hő- és nyomásmezőihez. Túlerős hangingerek 
fájdalmat okoznak a fülben, bizonyára azért, mert a fülbőr fájdalom- 
pontjait túlságosan fölizgatták. A bőr-érzékszerv e különböző teljesítményeit 
különösen von Frey würzburgi fiziológus vizsgálta meg behatóan.

Lehetséges-e. a bőringerek átsugárzása, a halántéklebeny tapintás- 
mezejéről a h. lebeny felső hallásmezőhöz, úgy hogy ezek is velük együtt 
izguljanak, megélénküljenek és teljesítőképesek legyenek? Oly kérdés, 
amelyet Bárczi «tapintás-hallása» fölvet.

.«Miután Bárczi a gyermekekkel már előbb megismertette optikai-, 
kinesztetikai-, taktlikius úton a hangbeszédet, és ezzel együtt az önálló 
gondolkodás és cselekvés bizonyos mértékére is eljuttatta őket —  ami fél, 
másfél évig tartó módszerestanítással történt —  csak akkor kezdi meg vele a 
hallástanítást (Ranschburg). Bárczi tanítványai tehát már a hallástanítás 
megkezdése előtt, rendelkeznek már egy —  ha még oly kezdetleges is —  
belső beszéddel, amely leolvasási-, beszédmozgási-, írási-, és írómozgási 
képzetekből áll, és szilárd, szorosan egybekapcsolt —  az agy különböző 
emlékezetei mezői által megőrzött —  egészet alkot.

Ezek az egészszerű emlékképek, az új, tisztán hangképek észrevevésé- 
ben, mint felfogó segédeszközök működnek közre. TMár a tenyérbe mondott 
ó-t előbb a táblára írják, és elolvassák. Csak ezután kapcsolják a hangos 
szavakat és mondatokat —  a már meglévő kész egészekhez. Most már 
azután Bárczi a gyermek figyelmének irányát —  amely eddig fölváltva a 
leolvasás, az olvasás, a beszéd és az írásra volt beállítva —  kizárólag! és 
csupán csak a hangzó szóképekre korlátozza. E hallástanítási eljárásnál 
igyekszik a régebbi belsőbeszédet, és ennek emlékképeit, amennyire lehet 
kikapcsolni. Szükséges azonban, hogy a hangos szóképzetek a lialántéki- 
lébenyben nyomokat hagyjanak. Ha a hallásmezőben nem vernek gyökeret 
az emlékképek (mint felfogó erők), akkor sem hallási figyelem, sem haíl- 
gatódzó lelki működés, sem érdeklődés nem jöhet létre a «hallott hang- 
beszéddel» szemben. Ekkor nem is lehet ezt megtanulni.

Mi is, már 190 3-ban különválasztottuk a II. osztályban (évben) a 
hallásmaradványos gyermekeket a teljesen siketektől, s külön hallás- 
osztályokban tanítottuk őket. Bezold útmutatása szerint egy tükör segít
ségével tanítottuk a hangosbeszédet fülön- és szemen át egyszerre. Ma 
már tudjuk, hogy e kétféle beszédinger egyszerre való fölfogása lehetetlen. 
(Mager). Tehát mi is gyakoroltuk a hallási emlékezetet és a tőle függő 
hallgatódzó figyelmet. De ez nem történt oly célirányosan, oly mértékben 
és terjedelemben, melegségben, mint azt Bárczi teszi és indokoltan.

Mint már az I. részben említettem, már 1902-ben folytattam sikeres 
kísérleteket a «tiszta hallás tanítással» G. R. nevű leánnyal, de ezeket nem
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tudtam befejezni. Arra szoktattam a leányt, hogy figyelmét kizárólag a 
neki nyújtott hangos szóingerekre fordítsa. 3 hónap alatt néhány száz mon
datot megtanult a fülön át megérteni és kimondani. Hogy e hallásnevelésnél 
tulajdonképpen a halántékilebeny érzet- és emléksejtjei játsszák a főszerepet, 
azt mindenkor tisztán láttuk.

Hallási-lelet és hallási-előmenetel.

Bárczi hallás-tanulói nemcsak ő általa, hanem Ranschburg professzor 
által behatóan megvizsgáltattak, úgy az öröklött, mint a szerzett hallási 
képességük szempontj ából.

Itt van a b. eset.
Pir. kisasszony, 2 4 éves, cipőgyári alkalmazott. Dr. Germán egyetemi 

m. tanár küldötte őt Dr. Ranschburghoz e lelettel: «Pir. teljes szósiketsége 
mellett talán egyes hangvilla-hangokat hall, míg a vestibuláris kalóriás 
ingerlékenység teljesen normális». «A tünetek nagyjában a centrális siketség 
mellett szólanak». «P. gyermekkora óta könnyűséggel olvassa el szájról a 
beszédet; folyékonyan beszél, grammá tikailag és szintaktikailag kifogás
talanul, csak magyarul, félhangosan beszél, hangja kissé színtelen, általában 
intelligens nagyothalló benyomását kelti». Gyermekkorában állítólag észre 
sem vették. Csak az el. iskola 2. évében vette észre tanítója. A fülorvosok 
mind hiányos hallást állapították meg. A legerősebb zörejekre semmiféle 
palpebrális reflexet nem ad. Egy nagyobb kézi harang (csengettyű) legerő
sebb hangjait közvetlenül a füle mellett sem hallotta egyáltalában. 1935.
I. i4- hangvillákkal vizsgálva; jobb füllel semmit sem hall, ballal 128 
rezgést (C) azonnal, azontúl semmit sem hallott. Az Urbantschitsch-féle 
harmonika legerősebb hangjaival vizsgálva, a 192 és 384 rezgésű g és g 1 
hangot (síp) többnyire helyesen jelzi, attól fölfelé semmit. A beszédhallás 
területébe eső z. hangok nála hangérzetet egyik fülön sem váltanak ki. 
A második Ranschburg-vizsgálat alkalmával a legnagyobb örömére meg
hallott néhány —  a bal fülébe mondott —  hangos szót. Bárczinál azután 
3 hét alatt, a bal fülével, megtanult 700— 800 szót 10— 20 cm. távolság
ban; jobb fülével többször fölcseréli azokat. E szavak különféle kapcsolása 
által alkotott több ezer mondatot meghallott. Édesanyja magasabb női 
hangját együttlétek első napjaiban egyáltalában nem értette. «Zongora 
hangokkal vizsgálva, azt tapasztaltuk, hogy az A'-nél magasabb hangokat 
és akkordokat sem közelről, sem a legnagyobb leütéssel sem hallotta meg. 
Ezzel szemben az A1-nél mélyebb rezgésű hangokat meghallotta —  minél 
távolabb voltak a kiinduló hangtól, annál jobban. A z. hangok magasságát 
és mélységét nem tudta megkülönböztetni, vagy egyformáknak minősítette 
azokat.  ̂Taktust, ritmust, dallamot, —  amelynek hangjait különben hallotta 
—  nem tudott észrevenni. Azelőtt zongorázott hangjegyek után, amelyeket 
azonban csak látott, de azoknak zongorahangjait nem hallotta.

Tehát: dacára annak, hogy sem a legerősebb zörejeket, sem a 
hangvilla legerősebb hangjait nem hallotta, még akkor sem, amikor azok 
a beszédhangok nívóján voltak, mégis rövid 3 hét alatt 700— 800 szót 
és ezek értelmes kapcsolataiból keletkezett néhány ezer mondatot megtanult 
hallani tisztán fülbemondással.
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Hasonló esetekről számol be Ranschburg. Hivatalos megbízásból 
io  éven aluli gyermekeket is megvizsgált.

1. sz. eset. 7 és fél éves. Gyanús öröklött kiesben. Sohasem hallott, 
soha sem beszélt. Intézeti csoportjának leggyengébbje. Kalorizálás o, 
hallás hangvillára o, sípokra o, U. harmonikára o, a szavakat rosszul v. 
egyáltalában nem hallja. Ranschburg i 934- XII. i 3-án vizsgálta: hang
villára jobb és b. fülnél o, dallamhallása o, U. harmonikára G— d2 
(96— 574 rezgésig) o, beszédhallása az eddig még nem gyakorolt szókat 
nem hallja. 3o kép nevét —  amit eléje raktak —  helyesen hallja; a kívánt 
képet pontosan kikeresi és nevét elmondja. i g 35. IV. 3o-án: az U. 
harmonika legerősebb hangjai közvetlenül a fülbe adva 35a, 435, 5 i2 , 
792 sz. rezgéseket sem a jobb, sorú a bal fülével nem hallja. A neki elő
mondott szópárokból, amelyeket ő is elmondott, később a rendszertelenül 
fülébe mondott hívószavakra, helyesen felelt. Zenei hangokat, dallamokat 
egyáltalában nem hall. Intelligenciája közepes. Oktathatósága gyenge. 1. 
életévében valószínűleg agyh. gyulladása volt.

2. eset. Ottó, 10 éves, szül. siket. 5 éves kora óta tanult Rárczinál 
optifonnal. Ma egy nyil. közs. el. iskola III. osztályának magán tanulója. 
Ranschburg i g 34. okt. 17-én vizsgálta: hangvillát, kéztapsolást nem hall. 
U. harmonikának csövön át olivával fülébe vezetett hangjait nem hallja. 
Hangtalan fúvózörejeket tapintás útján észrevesz. Erős füttyre megrázkódik 
és jelzi, hogy fütyülést hall. Valószínű, hogy vibratív-taktilis érzetről van! 
szó. 1935. IV. 29-én; hallása a következő síphangoknál 245, 352, 435 
ingadozó, bizonytalan, 704-től még a legerősebb adásnál sem reagál. 
Egyes b. hangokat: o, a, u, s, sz, z, már az első vizsgálat alkalmával meg
hallott és utána mondott. Kérdőmondatokat —  amiket atyja háta mögött 
közvetlenül a fülébe mondott, pontosan utánoz és többnyire helyes feleletet 
ad rájuk. Ranschburg megjegyzi: «Kőhler szerint az u= 2Ö o, o = 52o, 
a==i.o5o, e = 2 .io o , i=4-200, Hertz— másodperckinti rezgés szám». 
U alatt fekszik m, az i fölött van az s = 8.4oo és az f =  17.000 Hertz, 
(ugyanennyi a «eh». «E kérdés: voltál ma iskolában? magánhangzói szerint 
200— 17.000 Hertz között variálódik. Ezzel szemben Ottó a direkt a 
fülébe vezetett legerősebb zenei hangokat sem hallja 4 15-től. Tehát 
zenei hang hallása csak kis részben takarja a beszédhangok szükségletét»,

Dacára, a beszédhangok területén tapasztalt rengeteg nagy hangérzet- 
beli hiányoknak, z. hangkiesésnek, Ottó, mégis megtanult hallani Rárczi 
módszere szerint —  egész szavakat és mondatokat.

3. eset. Katica 11 V 2 éves, nem hallja sem a legerősebb zörejeket, 
sem az egyes hangokat. Megérzi a sípok hangtalan fúvásait. Bárczi 21/2 
éven át tanította. Eredmény: Meghall 1.200 szót, és az ezekből össze
állítóit 3.000—4-000 mondatot, megtudja különböztetni az egyes voká
lisokat fülön át. Ismeretlen kérdésre ezt válaszolja: «Nem hallok». i g 35.
IV. 27-én: hangvilla hallása o, az U. harmonika hangjai közül csak 
336— 5 i 3 rezgésünket hallja mindkét fülével. Az ezeknél mélyebb és 

magasabb hangokat nem hallja. Mindezek dacára már több, mint 2 év óta 
—  hallja és megérti a fülébe mondott ezernyi szót és mondatot. A kérdé
sekre helyesen felel —  a rendes siketnémás beszédnél jóval tisztább 
kiejtéssel».

Si'ketnémók és Vakok Oktatásügye 1937 7— 8 sz.
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Ranschburg a már említett «Zeitschrift fűr Kinderpsychiatrie» (1985) 
c. szaklapban részletesen ismertet 6 esetet. Ezek, valamint magának Bárczi- 
nak közlései igazolják, —  hogy van gyermekkori agyi siketség. Az ily 
siketek eredetileg nem hallják az erős zörejeket, z. hangokat, z. hangsoro
kat, b. hangokat, szókat mondatokat. De mégis lehetséges náluk, hogy 
a hallás tanítással tervszerűen begyakorolt szókat —  fülön át helyesen föl 
fogják és megkülönböztessék.

Nem emlékeztetnek ezek a tények Kleistnek számos megállapításaira, 
amelyeket a világháború fejlő vésés sebesültjeiről mondott. Kleist az 
agysérültek évekig tartó megfigyelései alapján megkülönböztet külön zörej-, 
zenei hang, z. hangsor-, taktus-, ritmus-, dallam- b. hang-, b. hangsor, 
szó-, szó-sor-, és mondatsiketséget. Ezek mindegyikénél lehetséges a tár
gyukkal való vonatkozásbeli zavar- vagyis értelmük, jelentésük szerinti 
siketség. Tehát zörej-jelentésbeli siketség, z. hang j. s., dallam j. s., b. hang,
j. ¡s„ szó j. s., mondat, j. siketség. Mind 6 1 7  féle hallásbeli zavar oka a 
megfelelő halántéklebenybeli hallásmezőnek a sérültsége.

Csaknem ugyanazokat a hallási kieséseket jegyezték fel Bárczi és 
Ranschburg, amelyek Kleist is följegyzett a hadi sérülteken végzett meg
figyelései alapján. Ez esetek egy részénél bizonyára szerepeltek ok gyanánt, 
oly agy- és agyhártyagyulladások, amelyek agylövéstől keletkeztek. —  Az 
agyisiket gyermekek más részénél azonban ez agybetegségek egyike sem 
volt megállapítható. A hallás-zavarokat már a legfiatalabb korban figyelték 
meg, ezek legtöbb esetben következményei, az agykéreg finomabb és 
durvább szövetei növésbeli akadályainak. Hiányzott e mezőknek vérrel 
való kellő ellátása, a szükséges «oxigén, építő anyag és hormon anyag », Az 
agynak e tápanyagokban való hiánya bizonyos mérvű figyelemzavart okoz 
az összes érzékterületeken, így jön létre a hallgatódzó figyelem zavartsága is. 
A hallásnál, beszédnél, olvasásnál és írásnál érdekelt agymezőknek a hiányosi 
vérellátás folytán adódó teljesítményeiről Ranschburg igen beható és 
figyelemreméltó megállapításokat tesz. Minden szellemi működés következ
ménye bizonyos agymező izgalmának. Ez viszont nagyobbmérvű vér-, építő
anyag és hormon odaszállításával jár. Ha ez hiányzik, akkor az agymező 
teljesítőképessége töhbé-kevésbbé csökken.

Ha tehát Bárczinak sikerült a tanítási eljárásával a halántéklebeny 
egészben v. részben szunnyadó érzet-emléksejtjeit izgalomba hozni, ezeket 
föléleszteni, működésbe hozni, akkor egyúttal elősegíti az érdekelt agy- 
mezőknek a szükséges tápanyagokkal való ellátását is. Ezáltal a halánték
lebeny mezőinek véredényei valószínűleg kitágulnak és megerősödnek, ami 
ismét elősegíti növésüket és fokozza teljesítőképességüket. Ilyen formán —  
testi oldalról nézve a dolgokat, —  minden értelmes képzési munka erősítő, 
a fejlődést előmozdító hatással van az agynak általa izgatott mezőire. 
Vonatkozik ez a hallástanításra is.

«Biztosra vehető, hogy az a képesség, amely valamit megjegyez, v. az 
emlékezetbe vés, az idegsejtek épségétől függ», «így tudjuk, hogy ha 
szellemi munkát végzünk, akkor nagyobb az oxigén fogyasztás, és az agy 
vérrel való ellátása. A gondolkodás tehát az agysejtek anyagcseréjével van 
összekötve, és az agy éppúgy dolgozik a szellemi munka alkalmával, mint 
bármely más szerv az ő sajátos tevékenységében». (Scharrer).
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Az utolsó frankfurti psychiater-kongresszuson Kleist professzor lehet
ségesnek mondotta, —  gazdag háborús megfigyelési anyagára támaszkodva, 
—-  hogy az ember legmagasabb szellemi teljesítményei is befolyásolhatók 
agysérülések által. Kleist állításait Kiilpe is megerősíti, elismervén a széllé-' 
mi életnek testi föltételeit. Pedig Külpe és követői egyáltalában nem «mate- 
rialisztikus» gondolkozásúak.

A. testi képességek alkotják azt a szegényebb vagy gazdagabb velünk- 
született örökséget, amely —  a magában eredetileg «vagyontalan» léleknek 
a külvilág átélése közben való továbbfejlődését biztosítja. Csak az egységes 
szervezetű test-lélek kölcsönhatása által szerzi meg az én a szellemi 
értékeket.

Bárczi tanítási eljárása.

Bárczi, az ő nevelési módszerében, figyelembe veszi a gyermeki 
lélek természetes fejlődési törvényeit. Ezért tanácsolja a szülőknek, hagy
ják játszani a kicsiny négyérzékűeket, testvéreikkel, pajtásaikkal. A játék 
élteti szellemüket. Szemléleties, cselekvő élményeiket hadd alakítsák kezük 
természetes kifejezési mozgásaival. A siketnémák mesterséges, tartalmilag 
sokszor kiszáradt jeleit, Bárczi bizonyára száműzi. A szülők beszéljenek is 
siket kicsinyeikkel, ne sokat, csak néhány kifejezéssel éljenek, hogy a 
gyermek figyelmét a szájmozgásokra irányítsák. Az a néhány használt szó 
egész élménykört jelent, pl. a kenyér jelenti a kiflit is, az evést is stb. 
A  szülők azonban ne forszírozzák sn. gyermekeik beszólásét. Bárczi 
ismeri ennek veszélyeit.

Bárczi az előkészítésből egészen kizárja a gondolkodás hangos szin- 
chronizálását. Passzív játékokat ajánl. Kis dobozkákat rak a gyermekek elé, 
amelyekben apró tárgyak vannak. B. kérdezi: Mi van benne? és maga felel: 
«bab- mogyoró». A szájmozgások nyújtsanak jól észrevehető és pontosan 
megkülönböztethető leolvasási-képet. A gyermekek nézik a tanár száj
mozgásait, de ők maguk nem beszélnek. Majd rárajzolja a tárgyakat a 
dobozokra és kérdezi: «Hol van a bab?ts így t. E játékokat néhány hóna
pig gyakorolják. Eztán színesítik a rajzokat, s megkérdezik, milyen 
színűek? stb. A tanár leleményességének szabad teret biztosítanak e 
játékoknál.

Ezután következnek «aktív játékok, képekkel, alakokkal, színekkel be
tűkkel, számokkal», amelyeket összefartozandóságuk szerint egyeztetnek.

Majd betűkkel, szavakkal játszanak a gyermekek, «látott és utánzóit 
hangtalan szájmozgásokkal kapcsolatban. . .  optikai vizuális és logókinesz- 
tétikus jelekkel».

A szájról olvasott szavak tárgyakat jelentenek. A jelentésélményt meg
rögzítik. Névkeresés, tárgykeresés. Betűkeresés és szavak előmondása, tár
gyak keresése. Parancsok végrehajtása.

Betűjáték Descoudres szerint.
«Cheiromotorikus asszociatiós gyakorlatok. Jel alapján kikeresik a tár

gyat és a megfelelő nyomt. szót. Uj jeleket is tanulnak.»
«Beszéd asszociciaciós gyakorlatok»; száj állás —  amely egy vokálist 

utánoz, kapcsolnak a megfelelő betűvel. Leírt szavak szájállásainak bemuta
tása.
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Ritmusgyakorlatok: ceruzaütések, járás, futás, leülés, lábujjon járás, 
fúvás, lehelés, ritmikus tornagyakorlatok.

írás és rajzolás, betűk, jelek és szájmozgások kapcsolatba hozva 
tárgyakkal, dobozokkal.

Számképgyakorlatok uj jakon és már jól ismert tárgyakon.
Hangotadó játékokkal való ritmusgyakorlatok: dobbal, cintányérral 

staccató, tremoló, allegrettó, és andante.
Magyarázó rajzok a gyermeki életből: egy gyermek jár, egy gyer

mek elesik, egy gyermek vizet iszik, ..........  eszik, Két gyermek szalad.
2 gyermek labdázik. 3 gyermek szalad stb. —  Társadalmi együttélés. 
Játék a szokásos játékszerekkel; baba, —  konyha; gyermekies torna- 
játékok,» Benn a bárány, kinn a farkas stb.

Szereposztások: táblát letörlő gyermek kijelölése, Íróeszközöket gon
dozó gyermek kijelölése stb.

«Az egész előkészítési idő alatt szigorúan tilos a gyermekekkel arti
kulációs gyakorlatokat végezni. A fogalmaknak artikulációs mozgásokkal 
való szinchronizálására még nem érett a gyermek. Ebből olyan zavarok 
és hibák keletkezhetnek, amelyeket majd csak hosszú és fáradságos mun
kával tudunk jóvátenni. (Bárczi)», «Aki túlgyorsan akar előre haladni, 
aki túlkorán akar nehéz mozgáskomplexumokat a gyermekkel utánoz
ta tni, aki nem javítja ki idejekorán és lelkiismeretesen a hibás mozgás
formákat, az hamis idegpályákra tér, az hibás kapcsolatokat teremt a 
mozgásérzetek és m. képzetek között, annak eljárása a tanításban nem gaz
daságos, mert később ismét sok időt és erőt kell felhasználnia arra, hogy 
a hamis psychologiai 'beállítás következtében rosszúl begyakorolt akarati 
cselekvésekről ismét leszoktassa a gyermekeket. Megelőzni célszerűbb, 
mint utóbb sok fáradtsággal javítani ki a hibákat». (Krois.)

Bárczi felsorolja azokat a szavakat, amelyeket a tanár mindig szóval 
és írásban tár a gyermekek elé, anélkül azonban, hogy türelmetlenül 
követelné ezeknek kiejtését. «Hangoztatás nélküli globális felismerésükre 
kell törekednünk. Ez a globális fölismerés vonatkozik úgy az írás, olvasás, 
mint phonomimika, tehát szájmozdulatokra is. «Ezzel be is végződik az 
előkészítő »-osztály munkája.

Bárczi ellenzi az azelőtt szokásos gyorshaladást az I. osztályban. Éppen 
a kezdő beszédtanításnak van szüksége időre, türelemre és az anyag meg
szorítására. Mi is mindig ezt hangoztattuk. Hasonló előkészítő-gyakor
latokat a német sn. iskolák mindig végeztettek. E gyakorlatok tartamára 
nézve különbözők lehetnek a vélemények. A gyermekek kora és képes
ségei itt a mérvadó tényezők. Mindenesetre szükségesek ezek az előkészítő- 
gyakorlatok a gyermek szellemének ébresztésére és fejlesztésére.. Mindenek
előtt előmozdítják az iskolai életet, előkészítik és elmélyítik azt, továbbá; 
megteremtik az annyira értékes baráti, pajtási együttműködést, amely elsői 
lépése a népközösségbe való bekapcsolódási folyamatnak. Amióta fel
hagytunk a «logizáló grammatizálással, azóta a gyermekek közös játéka a 
szemlélve cselekvő, érzésteli élmény volt alapja a népnyelv első fejlő
désének a sn. és nagyothalló gyermek életében.

Csak amikor B. az előkészítő munkát sikeresen elvégezte, veszi 
kezdetét a globális úton fölismert szavak és mondatoknak, a gondolatnak
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hanggal való szinchronisátiója, összekapcsolva a tökéletes artikulációval, 
Bárczit ez az alapgondolat vezeti: «Az öntudatmező akusztikai-szenzorikug 
és akusztikai-motorikus hangkép területei specifikus beszűkülésének gyógy
pedagógiai úton való korrekciója és tágítása szükséges. . .  Tehát nem 
fülbekiabálás (Urbantschitsch), sem egyes hang, zörej észrevétetése (hallás
maradvány), sem fonetikai hangképzés (hangfejlesztés) néven elérhető 
artikulációra való figyelemránevelés, hanem globális gondolatközlés és 
gondolatkivetítés alapján automatikusan beálló tudatszélesítés: az én ki
művelése által». B. rámutat arra, hogy a kisgyermek mindig az értelem
mel bíró egyszavas mondatot haszná'ja, néni pedig érte'emnélku i egyes 
hangokat; ezeket külön máskép képezzük mint a szókban. Ezért határo
zottan ellenzi B. az értelem nélküli hangokkal és szótagokkal való kezdését, 
a beszédtanításnak.

Hogy Bárczi hogyan váltja ki az «első hallási reakciót» — • a tenyérbe 
mondott ó-val, mint a csodálkozás mondatalakú kifejezésével —  azt már 
előbb leírtam. Figyelemre méltó, hogy az «ó»-t nemcsak hallani kell, 
hanem azt elő is írják, olvassák és le is írják. Ezt az első hangbenyomást 
követi —  a gyermekhez oly közelálló —  papa szó, amelyet már korábban 
szájról leolvastak és írott képét el is olvasták, Most fülbe mondják a 
«papa», szót, amelynek (staccató) ritmusát megérzi a gyermek és utána 
mondja a szót. Ó-t és «papát» most felváltva gyakoroltatja B. A beszéd 
látási képei lassanként kikapcsoltainak és csak az akusztikai figyelem: 
marad tevékenységben: A szót fülbemondják, a jelzett tárgyat kikeresik, 
és a szót hangosan kiejtik.

Most más ritmusú szavak következnek: bácsi, Béla, téli, gyáva, páva, 
dézsa stb. Ezeket is előbb fölírja a táblára, olvastatja, másoltatja, szájról 
olvastatja, utána mondatja —  mindig mint tárgy megjelöléseket és ez
után —  hallatja. E jelentésélményeket azután a ki? és mi? kérdések sze
rint csoportosítja.

Bárczi megvizsgálta a magyar nyelv hangjait és a szavakat a külön
böző hangalkatrészeik szerint csoportosította, i-es számmal jelölte az 
explozivákat, 2-es számmal a spiránsokat és liquidákat, 3-as számmal a 
rövid m. hangzókat és 4~es számmal a hosszú magánhangzókat, esetleg 
diftongusokat. Eszerint számozza pl. a «páva» szót: i —  4— 2— 3. őz =  
4— 2 stb. Bárczi előbb egyfajta ritmusú, szavakat gyakorol, majd más 
ritmusúkat, majd ezeket váltogatva —  tetszés szerinti keveredésben. így 
kísérli meg a szavak iránti megkülönböztető érzékenységet, a folytonos 
összehasonlító ismétlések által, mind 'erősebben kifejleszteni, és a hangos' 
szavakat a belső beszéd szilárd emlékezeti kincsévé, és ezáltal tartós beszéd
felfogó erőkké tenni. Ilyenformán tanítja és gyakorolja a más ritmusú 
szavakat is.

A hangos szónak száj- és írottképe által keletkező vizuális gátlást 
B. azzal szünteti meg fokozatosan, hogy «ritmikus-akusztikai fölfogást» 
követel.

Ezért eleinte csak egyetlen egy szót gyakorol hallgatódzva. Több 
szó egyszerre exponálva, emeli a vizuális gátlást. Ez azt jelenti, hogy a; 
gyermekek szívesebben figyelnek —  könnyebbség miatt —  a száj és írott- 
képre, s így a hallgatódzást elhanyagolják. A hallgatódzó figyelem ekkor



266 D r. K a r i  K r o i s s :

nem tud kellően kifejlődni. Mager tana a tudat küszöbéről —  amely 
szerint egyszerre csak egy figyelmi aktus lehetséges —  Bárczinál érvénye
sülést talál.

így 3 hónap (5 hónap?-Fordító) alatt megtanulták globálisan 5o— 6o 
szót, olvasni, írni, leolvasni, kimondani hallani- és hallás után kimondani —  
mint a látott tárgyak megjelöléseit, mint szemléleti jelentésélményeket. 
Minél több irányban oszlik meg a figyelem, annál erősebb a kölcsönös 
gátlás. Dacára ennek, —  nyomós okai miatt, szilárdan megmarad B. 
ama elv mellett, «optikai képek segítségével befolyásolni az akusztikaiakat, 
azaz a hangosszóképzetet fejlesszük ki mindig az előbb nyújtott írott
képből kiindulva, még akkor is, ha ezáltal a tudatmező akusztikai- 
auditív területe szűkülést szenved.

A szókincs folyton bővül. Szópárokat a fonetikai alapelvek szerint 
képeznek, szóemlékezet-nevelési gyakorlatokat végeznek. A '«Magyar mon
datfűző táblá»-t használják. A kérdés-felelet játék, a beszélgetés mind, 
jobban kifejlődik, gazdagodik. Különösen arra ügyelnek, hogy —  meg
fordítva —  a fülbe mondott szót helyesen hallja, utána mondja éh 
leírja, anélkül, hogy előbb olvasta vagy szájról olvasta volna.

Ezzel átlépték az elsődleges képzettársítás fokát. A dobozok száma 
és tartalma folyton nő. Újabb igékkel szaporítják a szókincset. A mondat- 
formák bővítésénél az analógiái törvényszerűséget vesszük igénybe. A dobo
zok kérdéseit is szaporítják: a ki? mi? kérdések mellé kerülnek a milyen? 
mit csinál? hol? kérdések. Habár az «optikai-vizuális úton nyújtott mon
datok» kezdetben híd gyanánt szolgálnak az «akusztikai terület»-hez, 
mégis B. lassan-lassan kikapcsolja az «optikai területtel való asszociációt», 
hogy csak az «akusztikai figyelem» mozdíttassék előre. Az anológiai sorok 
kifejlesztik a nyelvérzéket. A begyakorolt szavakat értelemszerű kapcsola
tokba vonják és ezzel a mondatok ezreit keltik életre. B. követeli, hogy 
minden beszéd elsajátítás legyen élénk, érzósteli. A gyermekek maguk, 
alkotnak mondatokat a dobozokba rakott szavak különböző összerakása 
által. így mintegy 20— 2 5.000 variátiós-asszociatiót bonyolítottak le, amely 
tömegből 10 o/0 akusztikailag is asszociáltatok. «Ez a tömeg a 2 1/2 éves 
gyermek beszéd Fejlődési fokának felel meg»*:

Ha e hallásnevelésnek sikerül, a halántéklebenyben a hangos szó
mező érzet- és emlékezet sejtjeit, valamint ezek összekötő rostjait izga
lomba hozni, munkaképessé tenni, akkor hálószerű összefonódások támad
nak közöttük és a többi agymezők között. A hangos szó az agy egészszerű 
tevékenységébe —  a lelki én testi hordozójába, mint eleven erő állíttatik 
be, amelyből hovatovább formáló hatalom lesz a lelki átélés tudomásul 
adásában, a szellem szemléléseiben és gondolkodásában.

Ha összehasonlítjuk B. tanítási eljárását, azzal az eljárással, amelyet, 
én alkalmaztam 1902-ben G. B. nevű leány tanításánál, úgy azonnal föl
tűnik bizonyos hasonlóság: 1. a gyermek beszédét mindketten az ő 
mindennapi szemlélve-cselekvő átéléseiből alakítjuk ki; 2. a «tudatos 
eljárást» (Kiilpe szerint) alkalmazzuk, azaz a tanuló előzetes olvasás által 
tudja melyik hang v. szó kerül tanításra; 3. a hangosszó most az eddig 
tanult írási-olvasási —  író- és beszélő egészekbe vonatik be (komplex- 
kiegészítés) ; 4- egyes hangos szavak ezután csak a fülön át gyakoroltatnak,
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tehát a belső beszéd egészéből kiemeltetnek, kikapcsoltainak; 5. Szó- és 
mondatsorok a hasonlóság szerint képeztetnek; 6. a hálószerűén össze
kapcsolt hangos-szó-emlékképek a halántéklebeny szó-mezejében meg
gyökereztetnek. (bevésetnek); 7. a hallásnyomok mint a hallgatódzó fi
gyelem fölfogó erői működnek és általuk kelnek életre, erősödnek és gaz
dagodnak; 8. a h. figyelem által a hallgatódzó izom feszültség «hang- 
mozgásmezeje» izgalomba és működésbe lép. A gyermek hall. figyelmét 
akarata irányítja, vagyis nagy érdeklődéssel lesi a szó- és mondatingereket, 
mindig többet akar hallani és hallani tanulni.

B. e kettőnknek közös eljárását psychológiai szempontból jobban 
kiépítette. Mindenekelőtt a ritmust értékeli jobban az eljárásában, azt a 
hallástanítás érdekében többször és tervszerűbben alkalmazza, mint én. 
Én is rámutattam a szótagok hosszúságának és rövidségének, erejének 
és gyengeségének, magasságának és mélységének nagy jelentőségére, a 
szóalakzat, tudomásul vevésében és tudomásul adásában. «Á hallástanulók
nál kezdettől fogva szigorúan ügyeljünk a hangsúlyra —  vagyis a váltakozó 
mértékű hangerősségre, h. tartamra és h. magasságra». (Krois). B. a 
megtanulandó szavakat hangbeli ritmusuk szerint bizonyos rendszerbe
foglalta és e csoportosítással alátámasztotta tanítási eljárásnak épületét. 
Ez határozott haladás.

Hogy G. B. tanításánál (1902) az egyes hangokból indultam ki, 
s megtanítottam őt ezeket egymástól biztosan megkülönböztetni, annak 
megvolt a maga különös ok(a. Bezold túlbecsülte az érzéki ingerek 
hatásait, a hallási érzeteket. Figyelmen kívül hagyta, hogy a hallást foko
zatosan meg kell tanulni. Ehhez mindenekelőtt hallási-emlékképek —  
tehát maradandó nyomok a halántéki lebenyben szükségesek. Ezek szá
mával arányosan növekedik a hallási emlékezet. Ezek a hangos szóemlék- 
képek mint fölfogó erők működnek az új benyomásokkal szemben. A 
neveléstudomány régi igazsága így hangzik: «Minden tanulás appercipiá- 
lás», azaz, az újnak a régi segítségével való fölfogása. Bezold ezt, —  az 
emlékképek jelentőségét —  nem vette észre. Én ezt a régi igazságot 
—  az egyes hangok meghallásának a fejlődését —  akartam bebizonyí
tani, amennyiben az azok iránt való megkülönböztetési érzékenységet 
és emlékképeket akartam kifejleszteni. E lelki folyamatokba való mélyebb 
behatolás —  különösen az olvasásra vonatkozólag —  így Erdmann, Dodge, 
Zeitler, Wundt, különös Münsterberg vizsgálatai és a magam vzisgálatai 
'megtanítottak arra, hogy egész-szerű szóalakzatokban olvasunk, gondol
kodunk, beszélünk és hallunk. Hogy hogyan jön létre ez a hallástanulás, 
azt behatóan ismertettem említett művemben. Bezold szemében vizsgá
lataim eredményei alapján —  a hallás és leolvasás két folyamata,, «egy 
új, rendkívül tiszta megvilágítás»-ba jutott. ig o 3 óta azonban ezért a 
tanításban már nem egyes hangokból indultunk ki, hanem egészszerű 
gagyogó szavakból és gagyogó mondatokból.

Ezen egészszerű (globális), eddig psychológiailag megindokolt taní
tási eljárásra Ivleist kutatási eredményei az agysebesültek agyi folya
matairól, új fényt derítenek. Agysérültek, —  kik zörej,- z. hang-, és b. 
hangsiketek voltak, —  ennek dacára hallottak szavakat és mondatokat; és 
megfordítva, más agysérült hadfiak nem értették meg a nekik mondott
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szavakat és mondatokat, míg egyes z. hangokat és b. hangokat meg
hallottak-és megértettek. E megfigyelésekből szűrődött le az a tény, hogy a 
zörejek, z. hangok, b. hangok, szavak és mondatok meghallása és meg
értése a hal. lebeny különböző elhatárolt mezőihöz van kötve. Minden 
egyes mező külön-külön önmagában is kerülhet izgalomba, élénkülhet 
meg —  fejlődhetik ki v. károsodhatik meg súlyosan. Az egész szerű 
szóhangsorok hallása, olvasása és kimondása egyáltalában nem mindig 
tételezi fel az egyes z. hangokat és b. hangokat fölfogó v. kifejező képes
séget. B. hallástanítványa (P.) a mondatok és szavak ezreit hallotta, de 
a zongora egyes hangjait nem hallotta. Ranschburg megfigyeléseit és Bárczi 
adatait meg fogjuk érteni, ha összehasonlítjuk velők Kleistnek az agyisike
tekről szóló kutatási eredményeit. Az ő kutatási eredményei szerint a szava
kat egészszerűen hallják. Tehát az egészszerű hallás-, leolvasás-, olvasás-, és 
beszédtanulás a természetes tanítási eljárás a mi intézeteinkben. (Kiindulás 
gagyogó-szavakból és g. mondatokból-hozzáfűzve a természetes velünk szüle
tett gagyogáshoz, amely azonóan a siketeknél nem tud tovább fejlődni 
magától.

Felvetődhetik e kérdés: Kleist kutatási eredményei, Bárczi és Ransch
burg megállapításai-, meg Bárczi tanításai eredményei nem ellenkeznek e 
Helmholtz. Bezold és Slump!' Károly eddig érvényes tanaival. Utóbbiak sok 
kísérlet és beható vizsgálat alapján azt tanítják, hogy a b. hangok alaphan
gok és felhangok sokaságának összehangzásából keletkeznek, hogy a besz.. 
hangok hézagtalan összekötése által szavak képeztetnek, halíásilag érzékeltet
nek és a hallgaíódzó logikai vonatkoztatás által szavakból mondatok állanak 
elő és kerülnek fölfogásra. Én már «a hallástanítás módszere» c. könyvem
ben kimutattam, hogy a beszédhang érzethez és a szóhalláshoz, még a koráb
ban érzett —  az agyban nyomok gyanánt elhelyezett —  b. hangok és szavak 
emlékképei kapcsolószerepe is szükségesek, hogy ezek az uj benyomásokkal 
kapcsolódnak, velük összeolvadnak, azokat fölfogják, megerősítik, megjavít
ják, sőt sokszor átalakítják, s hogy így kell megtanulni a beszédet hallani, 
Kleist ime bizonyítja, hogy az «utolsó réteg» —  amint Stumpf az agy 
halantéki; lebenyét nevezi —  nem egyszerű agyterület, egyes központ, 
hanem, hogy ez a halláscentrum sok mezőre oszlik.

Ezek mindegyikének meg van a különleges feladata, különleges teljesít
ménye ; mindegyik lehet fejletlen, beteg, sérült v. zavart. Ezért talált ’K leist. 
agyisebesültjeinknél zörejsiketséget, z. hangsiketséget, b. hangsiketséget stb.-t, 
aszerint, amint az Ö2-es, ái-es, 42-es, 20-as, 21-es 22. á-s, 22. b-s, v. 
37-es halántéki mező sérült-e meg. Az agyisebesülteknél a hanghullámok 
bizonyára izgalomba hozták a csiga alaphártyájának idegrostjait; ez azt 
ingerület, a hallási idegen át a halántéklebenybe vezetődött, de itt ennek 
csak egészséges részétől vétetett fel, míg a sérült résztől ellenben nemk 
így hallott pl. az agyisérült b. hangokat az egészséges b. hangmező útján, 
de már szavakat nem hallott, mert a szómező meg volt támadva, sérülve. 
Megfordított esetben meghallották a szavakat és mondatokat az egészséges 
szó- és mondatmező útján, de nem hallották meg a h. hangokat a meg
sebesült b. hangmező miatt.

Ha Bárczi hallástanítványa (P.) Ranschburg vizsg. lelete szerint, 
a szavaknak és mondatoknak ezrét megtanúlta, ellenben a zongora hang
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jait mégsem hallotta, úgy bizonyára a hal. lebeny z. hangmezejének 
sejtjei voltak szétroncsolva, vagy legalább is az érzettek fölvevésére 
fejletlenek, munkára képtelenek voltak; ezzel szemben a szó- és mondtat- 
mező sejtjei még annyira életképesek voltak, bogy a szóingerek által 
izgalomba hozattak, és tanulásra képessé tették. A fül vezetőpályái 
bizonyára —  ezt kell féltenünk —  egészségesek és munkaképesek voltak. 
Az utolsó rétegben, az agy z. hangmezejében volt működésbeli gátlás. 
A szó- és mondatmezőben azonban az érzet- és emlékezetsejtek némileg még 
elevenek voltak, úgy hogy azok a kellő vér-, és építőanyag ellátás 
folytán a tervszerű hallásoktatáshoz egyre jobban kifejlődtek, munka
képesebbek lettek, hallani megtanultak.

Így nézve a dolgot, Kleist kutatási eredményei és Bárczi hallás- 
nevelési eredményei nem ellenkeznek Helmholtz, Bezold, és Stumpf tanai
val, hanem kiegészítik, továbbépítik, elmélyítik és megvilágítják (meg
tisztítják) azokat.

Eredményes hallástanítás csak a tévesen teljesen siketnek mondott 
gyermekeknél lehetséges, akiknél a hallási pálya a fülben még egészben 
vagy részben munkaképes, és akiknél a hal. lebeny szó hangmezejének 
érzet- és emlékezet sejtjei még bizonyos mértékben erőteljesek, elevenek, 
és kiképzésre alkalmasak. Ha azonban a fülben az idegpálya pl. gennyedés 
által teljesen tönkre van téve, ha a halántéklebeny halló sejtjei semilyen 
irányban sincsenek kifejlődve, ha betegség v. sérülés által elpusztultak, 
úgy hogy már semmiféle hangingért többé nem foghatnak fel és nem 
tarthatnak meg, akkor minden még oly odaadó fáradság —  amely őket 
•hallástanításra alkalmassá akarja tenni —  teljesen hiábavaló. Csak a 
teljesítő képességre kiterjedő gondos és beható vizsgálat tudja kiválasztani 
azokat a gyermekeket, akik tervszerű hallásoktatásra alkalmasak.

B. alkalmazza tanításában az optifont, melynek főrészei a megaphon, 
mikrofon, tükör és fejhallgató, s így lehetővé teszi azt, hogy a hangingerek 
több oldalról bejussanak az agy különböző mezőihÖz. Tükrök, hallócsövek, 
hangdeszka (schallbrett) összetett fejhallgató, és villamos hallókészülékek 
eddig is jó szolgálatokat tettek egyes esetekben. Céljuk az, hogy a hangos 
beszédet a szem- a fül, sőt a bőrérzék számára is hozzáférhetővé tegyék. 
Hogy ezek mily mértékben tökéletesíthetők, azt a jövő fogja megmutatni.

IV. Hallásnevelés és nevelő oktatás.

Schorsch (Berlin) aki Bárczi módszerét Budapesten tanulmányozta, 
fölvetette e kérdést: «Hogyan alakul e tanítás további menetében mi nálunk 
az alsófokon —  a bpestiekhez hasonló eredményeket föltételezve —  a 
közép- és felsőfokon különösen a reáltárgyak és a számtan terén?» E kérdés 
szükségessé teszi, a tanítás céljának, az egyes szakok feladatának, az 
iskolai munka tervezésének és alakításának tisztázását.

Valamikor uralkodó elv volt az iskolában: «A tudomány hatalom», 
A kereskedelmi szabadságot hirdető gazdasági liberalizmus, valamint a mate- 
rialisztikusan gondolkodó marxizmus minden iskolai munka legfőbb célját: 
a minél több ismeretnek elsajátításában látta.

A sokszor nagyon vérszegény vezérfonalakból a szóismeretek rétté-
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netes tömegét sajátították el a tanulók, amelyekből nagyon sokszor hiány
zott a belső tartalom, az eleven hajtóerő.

A tanítóság egészséges gondolkodása mindjobban védekezett a «didak
tikai materializmus» nyomása ellen. (Dörpfeld). Herbart ezzel az alap
elvvel: «Az ember értéke nemcsak ismereteiben, hanem akarásában rejlik», 
a neveléstudománynak új, világos és határozott célkitűzést adott. Minden 
ismeretközlés legyen szemléltető, érzésteli, minden vonalon akaratszerű 
előretörés, eleven érdeklődés, akaraterőfejlesztés. A tanítás által kifejlesztett 
akarati törekvések ne szóródjanak szét kapcsolódás hiányában, hanem, 
vonassanak össze, olvasztassanak egységbe a gyermek mind erősebbé váló, 
mind jobban kialakuló személyiségébe.

A személyiség éltető ereje az akarat. Ősoka a vérörökség, Ős-örökség. 
A vér milyenségétől, élettartamától, mennyiségétől függ testi-lelki mi
voltunk fejlődése, sajátossága. A vér táplálja az idegeket, az agyat. Az 
idegek és agy teljesítményeit lelkileg mint érzelmet és törekvést, érzetet és 
emlékezetet, észrevevést és gondolkodást, akarást és cselekvést éljük át. 
Minden lelki történés függ testi képességeinktől, vér-örökségünktől, a 
természet hozományától. A távoli múltban, az ősök láncában találjuk meg 
azokat a forrásokat, életerőket, amelyek énünk velünkszületett tehetségeit 
alkotják.

Ez a természetadta, örökölt, életteli én a természet és emberi élet 
külvilágába van beállítva. Ezekből szívja az én gyermekkora első napjaitól 
kezdve lelki élményeinek gazdag bőségét, amelyek gyökeret verve, az 
akarat szerint irányított, folyton növekvő személyiségnek tartósan működő 
hajtóerői és érték-törekvései lesznek, és maradnak.

A haza, az otthon ennek földje, hegyei és völgyei, patakjai és folyói, 
mezői és ligetei, növényei és állatai mindenek előtt pedig lakói, alkotják 
azt az örök forrást, amelyből a fejlődő ifjú  én vágyakozva szürcsöl. Mily 
rengeteg nagy világot szerez magának az egészséges gyermek —  a 
siketnéma is —  a honitermészetben gyűjtött tapasztalatok által, a honfi
társakkal való érintkezés folytán —  a szülőkkel és testvérekkel, játszó
társakkal és felnőttekkel —  már az iskolaköteles kora előtti időben is. 
A honi tapasztalatok és élmények adják a gyermek szerzett képességeit 
(tehetségeit). Az örökölt-, és az otthon szerzett képességek azok a lelki 
erők, amelyeket a nevelőnek meg kell figyelnie, a nevelő oktatásnál föl
keli használnia, ezeket fejlessze, folytonosan élessze, de ne engedje, hogy' 
szétíorgácsolódjának, hanem foglalja bele egységesen, a folyton erősödő 
a népiélet értékeit megbecsülő, személyiségbe.

«Az alkotó iskolai munka kapcsolódjék ahhoz, a tekintélyes művelt
séghez, amelyet a gyermek az iskolába hoz, amelyben nemcsak a psycho- 
lógiailag megállapított gyermekség általában, hanem a különleges termé
szet és szociális helyzet is bennfoglaltátik, hogy ettől kezdve a gyermeki 
öntudat fokozatosan az érettséghez és magasabbrendűséghez vezettessék». 
.(Kriek). Kriek szerint is a képzés célja a nép-értékekkel telített személyiség. 
A személyiség pedig a valóságok szervezett világához tartozik».

A tanítási-anyag —  amelyet a nevelőnek fel kell dolgoznia —  
eddig idegenként egymásra néző tantárgyakra volt szétforgácsolva, amely
nek mindenike —  «a siketnémaokt. kézikönyve» szerint 1929 —  a maga
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külön útját járta. A személyiség pedagógiája azonban kezdettől követelte, 
hogy az ú. n. tantárgyak szoros benső kapcsolatba kerüljenek, össz- 
hangszerűleg taníttassanak. Kriek is ezt követeli.

A német gyermekek részéé a tar anyag (képzési javak) (Bildungs-gut) 
a német nép: a német életterülethez való kötöttsége, a természetierőktől, 
term. kincsektől és term. produktumoktól való függősége, munkája, 
amellyel a természetet az ő magasabb céljainak szolgálatába állítja; 
«Szellemi-, erkölcsi- és vallásos élete, jelenkori és múltbeli műveltsége. 
Ne könnyvből tanulja a gyermek ezt a képzési-anyagot, hanem tapasztalja, 
élje át sok tervszerűen rendezett tanulmányi sétáin, kirándulásain. Itt és' 
ma szerzi meg- azokat a fölfogásbeli segéderőket, amelyekkel megtudja 
érteni a tér- és időbeli messzeségeket. Ez a «népi-organikus képzés», 
Kriek.

Sok tanácskozás és próbatanítás után —  amelyet alapos megbeszélés 
követett —  kidolgozott a würzburgi kerületi sn. int. tantestülete i í) o ó—«
1907-es években egy új összpontosított, szerves alakulatéi, népies irányú 

tantervet. Szakított az eddigi logika-grammatikai, a tananyagot szétforgá
csoló tanításmóddal. Eszerint kellett az egész vonatkozásban gazdag nevelő
tanításanyagot —  az otthon nyert jelentésélményekkel együtt feldolgozni. 
Minden képzési területnek, előírás szerint tantárgynak volt a nép életével 
kapcsolatos feladata. A nevelő tanítás szellemében mindenkor és min
denütt a gyermek lelki adottságaiból indultunk ki, amennyiben ezek a 
népközösségbe való beleélést, belekapcsolódását nem akadályozták, hanem, 
előmozdították. A német ember életközösségeiben épült fel a tanítási és 
bevetési terv. Kiinduló állomások voltak a játék- és iskolai-barátság, az 
intézeti élet tapasztalatai és élményei. Amint a siket gyermek ez élet
rendben közvetlenül szemlélve és egyúttal cselekedve átélt, azt öntöttük 
beszédbe és dolgoztuk fel az analógiái törvény szerint. Ily módon nyertünk 
ele en hesíé'ge és:e’ , íá -ea’gás a egy gyermek- év népszerű köznapi beszédet, 
amely lehetővé tette, a német nép honi életéből életrendjét tovább nevelő 
tananyagot meríteni.

Így tanítottuk a természetrajzot a népi munkáscsoportok (foglal
kozási ágak) szerint. A gyermekek átélték azt, hogy német honfitársai 
munkájukkal, hogyan állítják, szolgálatukba a népközösség javára —  a 
természetnek és földnek kincseit. Ilyen német munkáscsoportok voltak: 
a kertészet, az állattenyésztés, a gabonatermelés, a vadászat, az erdészet, 
(erdei munka), a folyó melletti munka, a kis- és nagyipar, kereskedelem 
és közlekedés. De megtanultuk, megismertük a közigazgatási tisztviselő, 
a bíró, a tanító, a pap munkáját, az egészség-védelmet s ezeknek értékét.

A földrajz megmutatta, hogy ezek a munkáscsoportok hogyan függ
nek össze a gazdasági élettel. (Kert-, legelő-, gabona-, erdő-, szőlő (bor)-, 
folyó-, bánya-, hegység-, ipar- és tógazdaság.) A külföld csak annyiban 
került szóba, amennyiben politikai szempontból Németország sorsára jelen
tőséggel bírt, vagy Németországgal gazd. kapcsolatban állott,

A szám tanítás a német gazdasági számszerű viszonyait dolgozta fel. 
így pl. a földművesnél: állatállomány, az istálló-, a rét-, a mező jöve
delme, a marha-, a tojás-, a tejt-, a vaj-, a zsír-, és túró-, a hús-, a kolbász-, 
a gabona-, a liszt-, a kenyér ára. Ily módon megtanulták a siketnéma
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és nagyothalló gyermekek a német életrenden áthaladva, megismerni, 
a gazdasági értékeket, és a gazdasági élet nyelvét, szólásformáit. A siket
némák iskolája ránevelte a négyérzékűeket arra, hogy a nép gazdasági 
életében tevékeny munkássággal résztvegyen. A földrajz alkalmat adott 
arra, hogy kiszámítsuk a magassági, —  lakossági létszámbeli különb
ségeket, továbbá távolságokat, terméseredményeket ¡stb.

Mindig arra törekedtünk, hogy a különböző tantárgyak között össz
hang, vonatkoztatások legyenek, szóval hogy tanításunk összpontosított 
legyen. —  lyen összponltasítás volt a munkáscsoportok tárgyalása (ter
mészetrajz), a gazdaságok megbeszélése (földrajz) és e területekkel kap
csolatos számítások között. így szemléleties jelentés élményeket is nyertünk 
a német nép történetének térben- és időben távoleső eseményeinek a 
fölfogására, megértésére.

A történelem-tanítás beszélt a sn. gyermeknek a népi történésekről, 
hogy ezek által a maguk módján beleéljék magukat népünk szenvedéseibe 
és örömeibe, emelkedéseibe és süllyedéseibe, és így mindjobban részt' 
vegyenek annak sorsában. Ez a történelmi megbeszélés már az első isk. évben 
lett előkészítve, midőn a gyermekek valamely esemény lefolyása után, 
azt összefüggően elmondották, vagy amikor jelentették, társaikkal való 
együttélésük alkalmával mit tettek, mit figyeltek meg, mit éltek át. Ezeket 
követték a családi életből vett elbeszélések, —  a család sejtje a népnek 
nemzetnek, —  a népközösségért dolgozó honfitársak meglátogatása alkalmá
val szerzett tapasztalatok és élmények elbeszélése. E beszédbe öntött átélésből 
visszapillantottunk népünk szürke múltjába, tanultunk a germán papról, aki 
egy magas hegy tölgyfaerdejében megeskette Gozbert frank herceget és 
mennyasszonyát Gailanát, és leesdetíe rájuk Wodan és Freya áldását. Kilián, 
Nagy Károly, I. Henrik és mások történetének ismertetése után, elvezettük 
a gyermekeket a népi élet jelen történetének elbeszéléséhez, a világháború
nak okainak és rettenetes következményeinek megismertetéséhez. Erős érzel
mi részvéttel élik át a siketnémák is a német nép újabb emelkedését, erősö
dését, védekező egyetértését, újra visszanyert szabadságát és nagyhatalmát. 
A harmadik birodalom e nagy tetteit, népi céljait állami szervezeteit, ezek 
szociális feladatait igyekezzünk megérteni a siketnémákkal, hogy egykor 
mint öntudatos, akaraterős jellemes tagok együtt munkálkodjanak a nép
közösség egészében.

Sokkal több időt, erőt és megfontolást kíván itt az anyanyelvi oktatás 
—  a népiélek e drága kincse —  mint a népiskolában. Német lélek, német 
szellem, német beszéd az éltető elemei a német kultúrának. A német nevelés
nek minden képzőanyaga német beszéddel van meglelkesítve, átvilágítva, 
átmelegítve, átszellemülve. Ezért kell mindenben és mindenből beszéd-* 
tanítást űzni. A hallástanításra is vonatkozik ez a szervesen összpontosítotti 
tanítási képző- és- nevelő törvény, még akkor is ha kezdetben —  mint Bárczi 
mondja —  l:i onyos öicé úságot köret. De hovatovább mindjobban beolvad 
az egészszerű nevelő-tanító munkába.

E fejtegetések adják meg a feleletet Schorsch-nak ama kérdésére, 
hogyan végezzük a halló-osztályban a reáltárgyak és a számtan tanítását.
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V. (Befejezés.) Záró-sorok.

Újból- és újból szükséges hangoztatni: a siketnéma iskola képzési 
ideje —- népi képző feladatának betöltéséhez —  túlságosan rövid. Az 
épérzékű gyermek 7, sőt 8 évig jár a népiskolába. Ennek elvégzése után a 
fiú- és leány tanonook még 3 évig járnak az iparostanonc iskolába (hiva
tásszerű-iskolába.) Senki sem veszi számba —  és ez így helyes —  az ép
érzékű német ifjúságnak —  családi-népiskolai- és tanonciskolái nevelési és 
tanítási költségeit. A német ifjúságnak a legjobbat adni —  természetes 
kötelesség, és soha sem sok.

A siketnéma és a súlyosmérvű nagyothalló az anyanyelvnek legcseké
lyebb ismerete nélkül kerül a siketnéma intézetbe. Ennek legalább 3—4 
évre van szüksége, hogy fáradságos munkával pótolja azt, amit az anya- 
iskola ad az épérzékűnek születésétől kezdve a német beszédkincsből —  
az élet számára. E beszédkincs pedig föltétele a népi nevelő oktatásnak. Az 
első 3—4 isk. év tehát csak előkészítése a sn.-nak. A nevelő-oktatásra még 
rendelkezésre álló 4—5 éves képzési idő, a népoktatás 7— 8 évével szemben, 
olyan népi nevelésre, amilyenben minden német részesül, túlkevés. A siket
némák tankötelezettsége tehát legalább 9 évre volna meghosszabbitandó. 
Mert ők is értékes tagjai a nemzetnek, akik, ha őket úgy mint az épérzékű 
gyermekeket célszerűen kiképezzük, jellemes tagjai lesznek a nép-közössége 
nek, tősgyökeres, derék katonái a nemzeti munkának.

Ez a népi nevelési cél —  meghosszabbított képzési idővel —  volt a 
vezetőgondolat a würzburgi kér. siketn. int. 1908-ban történt újjáépítésénél 
és berendezésénél. i 5o sn. és nagyothalló gyermek befogadására volt ter
vezve. Van benne i 4 darab 4a m.-nyi nagyságú tanterem, 2 rajzterem, 
2 műhely fiúk részére, 4 tartózkodási terem, amelyek közül 2 a leányok 
munkaterméül is szolgál, egy 180 m-nyi területű játék- és tornaterem, egy 
isk. konyha és egy nagy étterem. A tantermek, a tartózkodási termek, a: 
torna- és a 4 nagy hálóterem két oldalon elhelyezett ablakokkal vannak 
megvilágítva. Ezzel nemcsak a beszédnek a szájról való leolvasása van 
megkönnyítve, hanem az összes termek gyors szellőztetése —  a würzburgi' 
katlanban —  is lehetővé vált. A falak egyrésze szürke palafestéssel ellátva, 
írásra, rajzolásra alkalmas. Az intézet gazdagon föl lett szerelve fénykép sze
rekkel, képekkel és egyébb taneszközökkel. 2 torna és játszótér (1200 és 
1620 m2 nagyságban) bőséges alkalmat adnak az intézetben elhelyezett né
met ifjúság testi nevelésére. Az igen nagy zöldség-és gyümölcskert nemcsak 
gazdasági-, hanem mindenekelőtt tanítás célokat is szolgál. A kert, a torna- 
és játszóterek lehetővé teszik a szabad levegőn való —  minél többszöri —  
tanítást. Néhány kádfürdő és egy tágas közösfürdő a tisztaság és egészség 
ápolását szolgálják. Az intézetben vannak még istállók, kecskék, disznók, 
házinyulak, tyúkok, galambok és libák számára. Az állattenyésztés is minde
nek előtt a természetrajzi tanítás szolgálatában áll. Ma jó szolgálatot tehetne 
a faj elmélet tanításánál. Az unterfrankeni siketnéma gyermekek többnyire 
falusi származásúak, akiket az intézetben nem szabad elvárosiasítani. Ez 
vezetőgondolatunk volt népi nevelésük terén. A nemzeti szocialista nép
államban ez a józan nevelési alapelv ma sokkal aktuálisabb, mint bár
mikor ezelőtt.
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Az unterfrankeni kerület a siketn. intézet újjáépítésével és föl
szerelésével megmutatta, mennyire értékesnek tartja, a német ifjúság' 
Siketnémáinak és nagyothallóinak nevelését, tanítását, kiképzését. Ez érté
keléstől áthatva, a mainfrankeni kerületi kormány és tanács 192 5-ben 
továbbképzőtanfolyamot szervezett az iskolából kilépett sn. és nagyothalló 
fiúk és leányok számára. Egy sikeftn. int. tanár mindennap, és mindig 
más helyen tanítja a sn. fiú- és leánytanoncokat. Ez a szervezet jó gyümöl
csöket érlelt. A würzburgi sn. intézet egykori növendékeinek nem kicsiny 
száma tette le segédi vizsgáját «kiváló» és «igen jó» minősítéssel. Ha a 
képzési időt meghosszabbítják, és a hivatásszerű oktatást a siketnémáknál 
is kiépítik, akkor a siketnémák és nagyothalló iparosok teljesítménye 
—  a népegész javára —  is jelentékenyen fokozódik.

De e kiképzés költségeiI
Dr. Borger, a sajtóhírek szerint, egy müncheni gyűlésen a siketnéma- 

és a vak gyermek 8 éves képzésének költségeit 20.000. birodalmi márkára 
becsülte. Dr. Albrech tübingeni egyetemi professzor 1935-ben a német 
fülorvosok würzburgi ¡gyűlésén kifejtette: «A siketnéma intézetek föl
fogása szerint e számok túlzottan magasak. A stuttgarti kultuszminisz
tériumban végzett vizsgálataim (számításaim) alapján Württembergben 
egy - eg\ sn. gyermekre eső nevelésköltség ¡¡venként 1000 márka. A 
würzburgi kér. sn. int.-nek 19 13-ban volt még 473.635 M-nyi alapítványi 
vagyona. Ennek kamataiból (17.694 M.) és a szülők évi hozzájárulásából 
(11.983 M.) teljesen fedezni tudtuk a 121 gyermek eltartását (napi 
tartási általány 70 Pf. élelemre, mosás, cselédbér). Tulajdonképpen sem 
a kerület, sem az állam nem volt megterhelve. A siketnémaoktatásnál 
főképpen az okoz több kiadást, hogy egy tanár —  a beszédnek szájról 
való leolvasása miatt legfeljebb csak 12 tanulót tud eredményesen tanítani. 
Tehát a siketnéma intézetek viszonylagosan több tanerőt kénytelenek fog
lalkoztatni, mint a népiskola».

A siketnéma kiképzés költségeibe be van foglalva az eltartási költség, 
a fűtés, világítás, az int. építési összegnek kamata és törlesztése, a tan- 
és tanulóeszközök kiadása, a tanárok fizetése. De számítsuk csak ki 
mindé költségeket az épérzékű el. isk. tanulóknál is! Minden apa és anya 
tudja, mennyi kiadási többletet jelent az első gyermek a családban. Gyermek 
nélkül elég volt egy kisegítő bejárónő, aki havonta ca 20 M-t kapott. 
Most szüksége van az anyának cselédre, aki évente 700— 900 M-bíaJ 
kerül. A gyermekek számának növekedésével e kiadások természetesen 
több fő között oszlanak meg. Ez a tört szám jelentékenyen kisebbedik, 
ha pl. az intézet 100 sn. növendék mellé 6. v. 8 cselédet alkalmaz. 
Ennyi magyarázat elég. Ha már számol az ember, legalább helyesen 
számoljon!

Ha nagyothallóink és siketnémáink nem is lehetnek a népi közösség 
fegyverhordozói, egy dologra képesek, egyet akarnak és tesznek, —  csak 
neveljük rá őket, —  nevezetesen a helyesgondolkodású, jellemszilárd, a 
német népben gyökerező személyiséggé, a munkának igazi német katonáivá.

Hivatásuk teljesíthetéséhez a siketnémák- és nagyothallók tanárait 
alaposan elő kell készíteni. A népiskolai tanítók általános nevelés tudományi
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kiképzése —  a népi életismeí alapon —  a tanítóképzőfőiskolán, legyen 
föltétele a hivatásszerű kiképzésnek. Ehhez kapcsolódjék a 2 éves külön
leges kiképzés, a beszédhibások, nagyothallók és siket némák nevelő
oktatására. Ez megköveteli a siketnémaság alapos ismeretét, ennek okait, 
következményeit és leküzdésének eszközeit; továbbá hangtant (akusztika) 
mint alapját a b. hangtudománynak, a beszédszervek (agy) anatómiáját 
és fiziológiáját, amennyiben ez minden beszédbeli- és szellemi teljesít
ményben, vagy gátlásban szerepel, továbbá a beszéd psychológiáját, úgy 
az épérzékűre, mint a beszédhibásra való vonatkozásában, mindezen alapvető 
tudományoknak a tanításiéi járásban való alkalmazását, tehát a beszéd

hibások-, nagyothallók- és siketnémák oktatásának módszerét és történetét.
Az intézeti tantestületnek és szakköröknek a tanáregyesületnek feladata 

aztán felelősségérzettel a hivatásbeli továbbképzést ápolni, bővíteni, elme-- 
lyíteni, és főképpen a tudomány és az iskolai munka között élénk, 
gyümölcsöthozó kölcsönös kapcsolatot (kölcsönhatást) teremteni. A próba- 
tanítások, —  amelyeken az egész tanáritestület résztvesz —  és amelyeket 
aztán szakszerűen megbeszélnek, megvilágítanak, mindenütt, ahol tárttá ttak, 
a tanárok tavábbképzésére áldásosnak bizonyultak. A würzburgi kerületi 
mí. intézetben 1890 óta tartottak ilyeneket a baden-württembergi próba- 
tanítások mintájára. Nagy mértékben elősegítették a tanárok hivatásbeli 
egységének ápolását és a tanítási eredményeiknek a* fokozását. A württem- 

, bergi tanárok még ma is híven kitartanak a már régen jól bevált 
szokásukhoz, próbatanítások és ezek megtárgyalása által szakismereteiket 
'bővíteni, és tanításbeli teljesítményüket fokozni.

Amint a fiili- és agysiketségre vonatkozó fenti vizsgálatok igazolják, 
nagyon szükséges a szorosabb érintkezésnek ápolása a fül-, idegorvosok, 
az agyi- és lélekkutatók, és a beszédhibások-, nagyothallók- és siket
némák tanárai között, ha azt akarjuk, hogy az orvostudomány és peda
gógia e határmezejének sok megoldatlan problémája —  a népegész 
javára —  gyümölcsöthozó formában nyugvópontra jusson. —



L a p - és könyvszemle,

A SIKETNÉMÁKÉRT! (A  Jézus Szíve Szövetség augusztusi imaszán
dékához). 1937. augusztusából. Ha a keresztény hivatás tudatában nézünk 
körül a világban, nem fogunk melepődni azon, hogy a Jézus Szíve Szövetség 
épp a siketnémákért imádkozik e hónapban.

Keresztények vagyunk. Tehát szívünk úgy dobog, mint Krisztusé. Sze
münk úgy lát, mint Krisztusé. Eszünk úgy méri a világot, mint Krisztus. 
A keresztény hivatás az, ami volt Krisztusé: «körüljárt és jót tett». A 
keresztény nem modhatja kételkedő cinizmussal: «Vájjon őrzője vagyok-e 
testvéremnek?» Te ,keresztény, igenis őrzője, sőt szolgája vagy minden 
embertársadnak. Ha keményen kopognak e szavak a szíveden, üsd fel a 
Szentírást, csak úgy futtában lapozd végig e szent könyvet. Krisztus meg
mossa tanítványainak lábát, Ő, az Űr, a Mester, a mindenható Isten, 
hogy majdan a tanítványai is megtegyék másokkal. . .  »Az a legnagyobb 
köztelek — mondja a Mester — aki a másik szolgája ...» Nincs pihenés, 
nincs éjszaka, nincs az az emberi igény, amelyet ki ne elégítene, ha jó 
szívből fakad . . .

A jó kereszténynek csak egy fáj igazában, hogy erőtlen, működése oly 
kis körre szorítkozik. Szeretné átölelni az egész világot, hogy Krisztus 
elé tegye, de oly gyenge ; boldog lehet, ha pár gyermekével ezt meg tudja 
tenni. Még egy pap is rendszerint kénytelen beérni pár ezer hívének — 
sokszor kényszerűségből esek felületes gondozásával.

Ne a világ gúnyolódása szerint ítéljünk. Elég nekünk azt megfontolnunk, 
hogy ha Krisztus ma ismét itt járna közöttünk, éppúgy gyógyítgatná a 
szerencsétlen betegeket, éppúgy nyitná meg a süketek fülét, oldaná fel a 
némák nyelvének bilincseit, mint 1900 évvel ezelőtt. Krisztus szereteie 
nem változik mindörökké, tehát bennünk is ugyanolyan irányú szeretet
nek kell uralkodnia, mint Krisztusban.

Jól írja tehát Wiseman angol bíboros : «A süketnémákkal való foglalko
zás, vagyis az a szerzetesi intézmény, amely nevelésükkel foglalkozik, 
föltétien egyenértékű bármilyen más szere te tgyakorla Ital : s méltán alig 
szabad valamivel is alább becsülnünk, mint a pogányok megtérítését,»

A statisztika szerint minden ezer ember közül egy siketnéma. Ha ez 
az általános megállapítás hazánkban is érvényes, bár kis pont vagyunk 
a világban, csupán nálunk 8000 süketnémának kell lennie.

Az ok rendszerint valami szerencsétlen körülmény : süketen születés, 
valami nagy megrázkódtatás, ijedtség, vagy más szervi és ideghiba. Sok
szor a néphit hátborzongató meséket agyai ki a szerencsétlenekről. Ennek 
oka talán éppen kínos lelkiállapotukban, nyelvük tehetetlenségével való 
örökös, ösztönös vívódásukban rejlik. Nem csoda, ha lelkűk ebben az 
elkeseredett állapotban sajátságosán alakul ki, hirtelen ingerlékenyek, gyá- 
nakvóak, irigyek lesznek. . .  Keller flelén, a híres amerikai süketnéma vak 
leány írja önéletrajzában, hogy mikor értelme nyílni kezdett, ösztönös 
erőlködésében rúgott, ordított, verekedett, rettenetes irigységében állandó 
bosszúvágy fégette a lelkét, s a legnagyobb szeretetet is durvasággal 
viszonozta.

Nem szabad elítélnünk, hanem inkább irgalmas szeretettel segítenünk 
kell őket.

Különös lelkiállapotuk megnemértéséből fakadt az a még különösebb 
felfogás, amely hosszú évtizedeken keresztül uralkodott, hogy a siket
némákat legjobb szerencsétlen sorsukra hagyni, úgy sem lehet rajtuk 
segíteni. Nem véletlen, hogy épp egy keresztény szent írónál, tiszteletreméltó
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Bédánál találunk említést a siketnémák nevelési kísérletéről. Ez a szent 
írja, hogy Boverly Szent János (meghalt 721-ben) egy siketnémát beszélni 
és olvasni tanított. Szentnek a szeme, lelke kellett tehát ahhoz, hogy az 
emberszeretetnek ezt a lehetőségét fölfedezze.

1500 táján egy itáliai orvos, Girolamo Fernando be is bizonyította, 
hogy a siketnémákat meg lehet tanítani beszédre.

Szalézi Szent Ferencet meg éppen a siketnémák védőszentjeként tisz
telik, minthogy ő maga tanított meg egy Márton nevű ifjút beszélni.

Azóta az úttörők munkája hatalmas intézményekké terebélyesedett. 
1910-ről szóló adatok szerint az Egyesült Államokban 145 iskola állt a 
siketnémák rendelkezésére, Kanadában 7, Angliában 52, Franciaországban 
65, Németországban 89, Ausztriában 39, Dániában 5, Belgiumban 12, 
Olaszországban 47, Spanyolországban 11.

A szentek nyomdokait áldozatos lelkek serege követte. Hogy csak egy 
példát említsünk: a Gualandini testvérek alapították 1850-ben egy szerzetes- 
testületet a siketnémák nevelésére férfi és női ággal «Piccole Missione 
peri Sordomuti;> néven. Azóta ez a szerzetes-testület főleg Olaszországban 
és Amerikában annyira elterjedt, hogy jelenleg 57 intézete van.

*

Krisztus tehát e hónapokban a szegény siketnémák közé vezet. «Ezüs
töm és aranyam nincs, de amim van, néked adom» — mondhatjuk Szent 
Péterrel és Jánossal. De mondhatjuk isteni Mesterünk nyomán — mint 
ahogy a pünkösd után 11. vasárnap (ebben az évben augusztus 16-án) 
evangéliuma említi: Epheta — nyíljál meg! A jó Isten a megmondhatója, 
imánk talán valóban a fülek megnyitója, a nyelvek megoldója is lesz. . .  
de ha ezt nem is érjük el, azt az egyet bizton kieszközöljük, hogy megnyílik 
elkeseredett szomorú lelkűk az isteni kegyelemnek, s oda megnyugvást, 
békét, a szenvedésben örömöt áraszt s azt az ujjongó felfedezést, hogy' 
szenvedésük hatalmas, eddig talán heverő apostoli energia, hogy némasá
gukkal sok pap ajkát nyithatják meg, hogy siketségükkel sok fület nyithatnak 
meg a kegyelemnek.

Csodálatos kereszténység! Csodálatos isteni bölcseség! «Mindent jól 
cselekedett — mondhatjuk a siketnéma meggyógyításán csodálkozó tömeggel 
— a siketeknek visszaadta hallásukat - -  és most ők hallják a legjobban 
lelkűkben Isten szavát; s megszólaltatta a némákat — s ma a némák 
érthetetlen imádsága a legszebb prédikáció a siket világnak».

Kollár Ferenc S. J.
BERNDORFER ALFRÉD Dr.: A hasadt ajknak és szájpadnak orvosi és 

szociális ellátása. Különlenyomat a Magyar Orvos 1937. évi 11. számából. 
13 old.

A világrahozott rendellenességek közül az ajak és szájpadhasadás fordul 
elő leggyakrabban. ,Az ily betegek szociális helyzete nehezebb, mint 
azoké, ahol a bajt titkolni lehet. Az ajakhasadás látható, a szájpadhasadásról 
pedig a velejáró súlyos beszédzavar folytán mindenki tudomást vesz. 
A betegek ilyenformán kiközösítve érzik magukat, gúny tárgyává lesznek, 
kenyérkereseti szempontból defektusuk nagy akadályt jelent, Psvchoticus 
tünetek is lépnek fel. Iskolai célját sem éri el a gyermek egészen.

Az ily gyermek születésétől kezdve állandó összeköttetésben kell, hogy 
legyen a különböző orvosokkal. Az életképesség ellenére is a legkülönbözőbb 
akadályok tornyosulnak eléje; á születés után a táplálkozás nehézségeivel 
kell megküzdenie, majd egy, esetleg több műtéten kell átesnie, később a 
fogorvosnak kell fogait állandóan rendben tartania. Beszédhibája miatt 
szakpedagógussal kell hosszú ideig az érintkezést fenntartania. Ha pedig
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felnő, akkor a családalapításnál az örökléstan különböző problémáiba 
ütközik.

Mindebből az tűnik ki, hogy az ajak- és szájpadhasadás nemcsak a 
sebészt kell, h o g y  érdekelje, hanem a szülészt, a gyermekgyógyászt, a fog
orvost, a biológust és nagyon közelről a szakpedagógust. Szerző a továb
biakban az előbb említett szakemberek tevékenységét ismerteti a legújabbi 
tudományos és gyakorlati eredmények alapján. Sulyomi-Sehulmann szak
pedagógiai tevékenységére több ízben hivatkozik a szerző.

«VÁCI MOSOLYOK ÉS EGYÉB ÍRÁSOK» a címe a kis füzetnek, mely 
Gijörgyjy Ákos kartársunk tolla alól került ki s melyben ügyes meglátással 
vetít elénk jellegzetes váci alakokat, megmosolyogtatván az olvasót. S ez 
is volt a célja a szerzőnek, mert mint maga mondja: «Mosolyog a nap, mo
solyog a Duna, mosolyog a Naszály, mosolyognak a szőlőhegyek, mosolyog 
a piac,, mosolyognak az emberek, ha mi mosollyal tekintünk reájuk, ha 
meglátjuk, megérezzüls a belőlük sugárzó derűt». Ezt a mosolyt vetítette 
papírra a szerző. — A kis füzet második részében «Egyéb írások» címen 
lelkének lírai húrjait pendíti meg s néhány verset nyújt nekünk: lokál
patriotizmusának, természet- és hivatásszere te lének lírai zsengéit. (A kedves 
kis füzet ára 50 íill.)

Loczku Alajos: «A MŰVELŐDÉS ÚTJA AMERIKÁBAN». Budapest, 
1987. a szerző saját kiadása.)

Nem könnyű feladatra vállalkozott a Szerző, amikor az amerikai mű
velődés útjain járva, meg akarja ismertetni európai olvasójával a «meg
teremtett amerikai kultúrát». A szerző nagy érdeme, hogy élénk színekkel 
tud rámutatni az amerikai kultúra «amerikai talajból fakadó voltára» s 
így könnyedén vezeti le azt az igazságot, hogy «az amerikai kultúra alap
vonásai nem tűrik el a másolást»,

Az Amerikát járt szakemberek írásaiban éppen ezt a tárgyilagosságot 
nélkülözzük. Szerzőnk látja az; egészet, és nem engedi át lelkét a rész
letből fakadó enthusiasmusnak.

Teljes egészében és minden részletben élvezhetjük az Alsófokú oktatás 
múltját, jelenét sőt kritikai szemüvegen át a közeljövőbe is belepillanthatunk. 
Az elemi iskola központosításával párhuzamosan fejlődött intézmények 
mint az amerikai iskola szerves kiegészítői jelentkeznek a nálunk is 
megjelenni kezelő népjóléti és közegészségügyi szervek. A szerző írásán át 
világosan áll előttünk, miért nem fejlődött az európai iskola is ebben 
az irányban. Az amerikai iskola John Dewey: «Az önmagáért való tudás 
nem lehet az oktatás vezető eszméje. A nevelés nem előkészület az életre, 
hanem maga az élet» —  elvét valósítja meg.

A Szerző munkája az európai alsófokú oktatásra éppen azért lesz 
termékenyítő és gyümölcsöztetbető hatással, mert nem részletek átültetését 
javasolja, hanem az egészet bemutatva, az olvasó önként vállalkozik a 
kiegészíthetés feletti elmélkedésre. Az olvasó lelkében vágyat tud kelteni 
és gondolatokat tud termelni az összehasonlítás és a fejleszthetés érdekében.

A 8 évfolyamú elemi iskolából kifejlődő Junior High School. 
illetve az elemi' iskolát és a High Schoolt összekötő Junior High School, 
az ugyanígy fejlődő Collegek és Universitik mutatják azt a «létrát» —  
melyet az új világbán mindenkinek jogában van megmászni. Ez a 
csupasz létra azonban még nem az «iskola közössége», mely utóbbi a mi 
iskolánk életében ismeretlen és amelynek «amerikai méreteit» az eddigi
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szerzők elnagyítva, vagy elnagyolva mutatták be. Alig sikerült eddig 
bárkinek is az amerikai «művelődési létrát» és ennek szoros kísérőjét, 
ennek a létrának a «karfáját» ennyire érthetően, közvetlenül, az európai 
pedagógus számára érzékelhetővé tenni.

Az amerikai elemi iskola tanítási tárgyainak a száma a XVIII. 
század óta megháromszorozódott.

Az első fejlődési korban: írást, olvasást, számolást és bibliát taní
tottak.

A XIX. század 2-ik felében sorakoztak a fentiekhez a tartalmi tárgyak: 
az irodalom, a földrajz és a természetrajzi ismeretek.

1900. óta a tantervbe kerültek a kifejezésbeli tárgyak: ének, rajz, 
zene, torna, játék.

Ma, ez a kibővült és tárgyakra bontott tanterv a bírálat pergőtüzében 
Jáll, mert «.az élet nem elszigetelt tantárgyakból, hanem sokszorosan 
összetett cselekvésekből tevődik össze. Az iskola alkalmazkodjék ehhez, 
és a tantervet ne egymástól külön és távol álló tantárgyakból, hanem össze
foglaló tevékenységből építse fel».

Az amerikai új tantere, nem tárgyakat, hanem tevékenységi csopor
tokat fo g  feltüntetni.

Ilyen csoportok: 1) érintkezés embertársainkkal.
Ez a csoport felöleli a régi tárgyak közül az írást, az olvasást, 

a nyelvtant, a fogalmazást, beszédgyakorlatot.
aj Egészség épségben tartása, mely felöleli a régi tárgyakból a 

természetrajzi, a természettani, az élettani, a testgyakorlat, a játék, á 
torna kereteit.
1 3) A polgári nevelés csoportja, a földrajz, történelem, alkotmánytan
anyagát öleli fel.

Mindezek egyenlőre elgondolások, de jól tette a szerző, hogy könyvé
ben már ezekre az elgondolásokra is rátereli az olvasó figyelmet, bemutatva 
vele a fejlődés útjait.

A középiskola, a Collegek és az Universitik szervezeteivel foglalkozik 
a Szerző továbbá oly gazdag feldolgozásban, hogy a kérdés iránt érdek
lődők részére nélkülözhetetlen forrásmunkává és az iskolai tantestületi 
könyvtárak nélkülözhetetlen darabjává avatta könyvét.

/t fogyatékos gyermekek oktatása Amerikában c. fejezete e könyvnek, 
felbecsülhetetlen értéket jelent. —  Az amerikai iskola és az európai iskola 
beléleteinek az összehasonlítása teszi érthetővé a fogyatékos gyermíekek 
oktatásügyének európai és amerikai vonatkozású értelmezését.

Érdekes, hogy a «pénzéhes Janké» a fogyatékos gyermekek iskoláz
tatását szükségesnak tartja, a társadalom hasznos tagjává nevelteti. Ezzel 
szemben az európai pedagógusok és iskolaügyi politikusok a fogyatékosok 
iskoláit mind nagyobb és nagyobb mértékben kezdik fölöslegesnek minősí
teni és az iskola keretei közül kikapcsolandónak tartják.

Aki Szerzőnk munkáját elejétől végig elolvassa, az megérti ezt az 
érdekes folyamatot, mert a műből megismeri az «.amerikai iskolát», ahol 
«maga az élet folyik». Az európai iskola főleg tudást közvetít. Ezt utánoz
zák a fogyatékosok európai intézetei és ezekben feltűnően tapasztalható 
a helytelen célkitűzés eredménytelensége.



2 8 0 Választmányi ülés.

Az amerikai iskolában «maga az élet» zajlik, -ehhez alkalmazkodva 
a fogyatékosok amerikai intézete eredményeiben a prosperitás számára 
is értéket jelent.

Á fogyatékos gyermekek hazai oktatói jól teszik, ha a Szerző 
munkáját alaposan átnézve és belőle megismerik az «amerikai iskolát» 
és ennek célkitűzéseit intézményeikben megvalósítják és az így elért 
eredményeik értékelését az életre bízzák, mely ha mindjárt «Janke pros
peritással» is fogja bírálni azt, az európai fogyatékosok intézményeinek 
a fejlődését fogja biztosítani.

Dr. B.
«MAGYAR NÉPISKOLA» 1937. évi június—júliusi (6—7.) száma közli 

Szentgyörgyi Gusztáv: «Hogyan szolgálhatjuk hazánkat a népművelés út
ján?» c. cikkét. —

NAGYOTHALLÓ. (1937. 7. sz.) Nagy meglepetés az olvasóknak. A 
házi sokszorosítás után most nyom atott alakban jelent meg. A tartalom  
eddig is dicséretes volt, mégis ez is m intha gazdagabb volna. Működé
séhez további sikert, fejlődést kívánunk! A következő tartalom m al je
lent meg ez a szám: Űj köntösben (K lug Péter) Egy kis bokréta. H ivata
los rész. A nagyothallók kérelm e a fülorvoshoz. Nagyothallás, szere
lem, házasság. (B. O.) Á rtatlan  csevegés. (B. A.) H íres nagyothallók. 
(dr. C zeke M arienne) Fülorvosok a nagyothallókért. Egyesületi élet.. 
Előfizetési felhívás. Hirdetések. Egyes szám ára 80 fillér, nagyothallóknak 
60 fillér, hadirokkantaknak 30 fillér. Egyesületi tagok tagdíjgyanánt 
kapják a lapot. Kiadóhivatal Bp. III. Szépvölgyi-út 88 b.

«TORNAVIZSGA ÉS ÜNNEPÉLYTERVEK AZ ELEMIBÉN». Irta: Somor- 
jai László testnevelési tanár, a debreceni ref. kollégium tanítóképzőjében. 
Természetes, kedves, játékszerű utánzógyakorlatokból összeálltíott vizsgái 
tornaanyagot tartalmaz ez a kis füzet. Gyakorlatai, vizsgarendjei a gyermek 
mozgási szükségletét a szokott kereteken túl elégítik ki. Egyes a magyar 
gyermek nemzeti tulajdonságaihoz simuló játékaival, gyakorlataival, nem
csak élménnyé teszi a tornát, hanem nemzeti jellemet ápol és fejleszt.. 
Eme magyaros vonásai miatt a szemlélőkre is frissebb, üdébb, elevenebb 
érdelődéssel hat a megszokottnál.. A népiskolai testnevelés értékes útjának 
kiművelésére hívja fel a figyelmet, a magyar gyermek sajátos nemzeti 
jellemének kifejezésre juttatására a testnevelés terén is. Nem utolsó sorban, 
említendő érdeme még, hogy vizsgatervei falusi iskoláknál is teljes mérték
ben megvalósíthatók, rendezési tanácsai gyakorlatiasak. Bíró.

Választm ányi ülés.

1937. évi szeptember hó 11-i választmányi ülésünkön Budapesten 
az áll. siketném a intézetben Szen tg yö rg y i G usztáv  elnökletével a követ
kező kartársak  vettek részt: Istenes K ároly, N agy Péter, Schannen  Péter,. 
H ochrein Lajos, L e tt József, M agyar László, W ayán Ferenc, R édiger  
Károly, F izáry Bódog, Berinza  István , Szép  József, S u lyo m i-S ch u lm a n n  
Adolf, Z ám borszky Árpád, K anizsai Dezső, B ernáth  Is tvá n  dr., M u rá n y i  
A nta l, G yőrjfy  Pál és Zsem bai Ferenc.

S zen tgyörgy i G usztáv  elnöki m egnyitójában üdvözölvén a megjelen
teket, annak a reménynek ad kifejezést, hogy m indenkinek meghozta a 
nyár a testi-lelki felüdülést, am ire különösen a mi pályánkon van szűk-
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ség. Ha nincs kellő pihenés, megáll a gépezet. Hisz egyébként is a mi 
statisztikánk azt m utatja, hogy túlerőltető m unkánk következtében ná
lunk aránylag fiatalon dőlnek ki a sorból az emberek. M unkánkat, akik 
szemlélik, megállapítják róla, hogy a miénk valóban egész em bert követelő 
pedagógiai munka s ezek a szakemberek, sőt laikusok is tisztelettel és 
nagyrabecsüléssel szólnak róla. Reméljük, hogy az idő meghozza m ajd 
szám unkra a minden vonalon való megbecsülést és m unkánknak ennek 
megfelelő értékelését is. A továbbiakban ismételten felveti az elnök — 
épp a vakációnak jobb kihasználása, a teljesebb pihenés szempontjából — 
a m ár egyszer kátyúba ju to tt tanári üdülőházalap összehozását. Segíte
nünk kell egymáson, m ert azok a jelenségek, melyek nálunk a kartá rsak  
betegségét kísérik, arra  is intenek, hogy úgy kartárs, m int feljebbvaló 
segítsen megkönnyíteni és segítem a kartárs m unkáját. Szeretetben, ba
rá ti közösségben éljünk; fogjunk össze, dolgozzunk békességben. Ebben 
a szellemben vállalta az elnöki tisztet is tavaly. Az elnökség személyi 
és nevelésügyi kérdésekben m egtett mindent, amit tehete tt s egyik-m á
sik ügyben bíztató miniszteri rendelkezés adatott ki. R em élhetjük a 
dr. Bárczi-f éle eljárás tovább fejleszését, az igazgatói pótlékok és idősebb 
kartársak  heti óraszámának méltányos rendezését. Felhívja a figyelmet 
a tanárképzőre, melynek ma csak egy évfolyama működik.

Megemlékezik az elnök a beteg kartársakról, kiknek mielőbbi gyó
gyulást kíván.

Völker József volt elnök, soproni sikn. int. igazgatóról szól ezután, 
ki nyugalomba vonult. Elnöke volt két éven át egyesületünknek, mely 
amióta csak él, Völker Józsefet mindig m unkásai közt tudta. Kíván 
néki hosszú életet, boldogságot. Köszönti egyúttal Völker József utódját 
az ig. pozícióban, W ayán Ferenc alelnök-kartársunkat, kívánván m űködé
séhez sok szerencsét.

Üdvözli úgy a megjelent, m int a távollévő kartársakat, üdvözli 
mindazokat, kiket bárm ily öröm ért (kinevezés, családi esemény), kö
szönti dr. B ernáth Istvánt, ki a bpesti tanfelügyelőséghez került, Nagy 
Péter tb ör. elnököt, valam int a házigazdát, Istenes K árolyt s m egnyitja 
az ülést.

Zsem bai Ferenc titká r jelentésében örömmel jelenti, hogy a vál. 
m ájus 8-i ülésének határozatából a V. K. M. Űrhoz beadott kérvé
nyünkre — melyen átképző tanfolyam  elrendelését, a státus további 
csökkentésének beszüntetését, az idősebb kartársak  heti óráinak 20, ill. 
18-ra való csökkentését s ig. díjak méltányos felemelését kértük, a m i
niszter úrtól biztató választ kaptunk. Szólt arról, hogy dr. U setty Bélát 
orsz. képviselőt s dr. Kornis Gyula m. kir. titk. tan., képviselőházi alelnö- 
köt levélben kereste fel az elnökség s m ondott hálás köszönetét nékik, 
hogy előbbi a parlam entben elismerően szólt a gyógyp. tanárságról, 
utóbbi pedig közbenjárt az ig. díjak felemelése érdekében. Végül fel
hívja a titkár a figyelmet ism ételten a gyógyp-oktatás hősi halottainak 
bejelentésére, hogy a tervezett hősi emlékmű m iham arább elkészülhessen.

G áldy A ndor  pénztáros jelentésében arra  m utat rá, hogy a tavalyi 
kb. 900 P.-nyi m aradvánnyal szemben most csak mintegy 52 P. a m arad
vány. Ez arra  vezethető vissza, hogy most semmi lapsegélyt sem kap
tunk s a vál. ülésre vidékről felutazó kartársak  részére a közgyűlés 
által megszavazott útiköltség megtérítése m egszaporította a kiadást.

A szerkesztői jelentésben S zen tgyörgy i G usztáv  fel. szerkesztő elő
adja, hogy a V. 8-i vál. ülés óta 2 lapszám jelent meg, egy vékonyabb 
és egy vaskosabb; most van m unkában egy ugyancsak vaskosabb szám,
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amelyben közölni fogja Sonderschule-ból Kroiss cikkét, melynek címe: 
,,Füli siket, agyi siket.“

L e tt József kérdés tárgyává teszi, hogy az ő hosszabb cikke, mely 
„Dram atizált nyelvoktatás“ címet visel, m iért nem jelenhetett meg. 
A szerkesztő válaszában kifejti, hogy a cikk általános érvényű s csak 
bevezető. Dolgozzon ki szerzője a siketném ákra speciálisan vonatkozó 
részt, készséggel közölni fogja, egészről pedig a választm ány döntsön, 
közlendő-e.

A választmány kívánatosnak tartaná, hogy Lett szakűlésen (m inta
tanítás alakjában) m utassa be új törekvéseit. E célból igen helyes volna, 
hogy ha egy szakűlés, előbbem lített célból, Kecskeméten tarta tnék  meg.

Az ezévi közgyűlés okt. 2-án, szombaton lesz, Vácott, a Cházár em
lékünnepéllyel kapcsolatosan.

Végül bem utatta még az elnök a gyengetehetségű siketném ák részére 
szervezett ú. n. m unkaiskola tan terv  tervezetét s ism ertette ezt az iskola- 
typust.

V egyes.

KUUN MINISZTERI TANÁCSOS VÁCON. K u u n  István  gróf, m i
niszteri tanácsos, ügyosztályunk h. főnöke június hó 27-én Vácon já rt 
részt vett a bőripariskola növendékeinek zászlószentelési ünnepélyén. 
A h. ügyosztályfőnök úr felhasználta ezt az alkalm at arra, hogy a siket
némák kir. orsz. intézetében is közel két órás látogatást tegyen.

FŐIGAZGATÓI ELISMERÉS. A budapesti tankerü leti főigazgató a 
következő szövegű elismeréssel tün tette  ki Szép  Józse fe t, a siketném ák 
váci intézetének tanárát: „Tanár úrnak a s ike tn ém á k  váci kir. orsz. in 
tézetében  vég ze tt eredm ényes m unká jáért, szorgalm áért és h iva ta li b u z
galm áért elism erésem et fe je zem  ki. Budapest, 1937. jú n iu s  18. K em enes  
Illés dr., s. k. kir. főigazgató. Az elismerést az intézet igazgatója a tanári 
testület jelenlétében adta át Szép József tanárnak, akit ez alkalomból 
lapunk nevében is köszöntünk.

KINEVEZÉS. A vallás- és közoktatásügyi m iniszter Biróné T ihany i 
E rzsébetet, Barcza Erikát, Tam ás Lajost, Papp Saroltá t, B ilan  Lőrincet, 
Tekes Jú liá t, Farkas M áriát és Ú jvári Ferenc oki. gyógypedagógiai taná
rokat áll. h. gyógypedagógiai tanárokká nevezte ki.

KORNIS GYULÁT TISZTELETBELI DOKTORÁVÁ AVATJA A 
PÉCSI EGYETEM. A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi m iniszter 
előterjesztésére megengedte, hogy a pécsi m agyar királyi Erzsébet-tudo- 
mányegyetem dr. K ornis  Gyula m agyar királyi titkos tanácsos, állam - 
titkári címmel felruházott budapesti királyi m agyar Pázm ány P éter tu 
dományegyetemi nyilvános rendes tanárt kiváló tudományos m unkás
ságának elismeréséül a bölcsészettudományok tiszteletbeli doktori okle
velet kiszolgáltassa. Tanáregyesületünk elnöksége a k itüntetés alkalm á
ból levélben köszönötte őnagyméltőságát.

IGAZGATÓI MEGBÍZÁS. Völker József nyugalom ba vonulásával 
megüresedett soproni s. n. intézeti igazgatói széket a vallás- és közokta
tásügyi miniszter úr W ayán Ferenc érdemes és szeretett kartársunkkal 
töltötte be, akit ebből az alkalomból szívből, szeretettel köszöntünk és
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kívánunk neki eredményes működést, újabb m unkájához erőt, egész
séget, kitartást.

HÁZASSÁG. H orváth  Lajos kaposvári siketném a-intézeti tan ár jú 
lius 24-én vezette oltárhoz Siposs Zsófia  úrleányt a belvárosi r. k. plé
bánia templomban. — Siposs Jenő  gyógypedagógiai tanár augusztus 14-én 
tarto tta  esküvőjét K erék ffy  M argit úrleánnyal Budapesten a Bakács 
téri r. k. templomban. Szívélyesen üdvözöljük az ifjú  párokat!

SZABÓ BÉLA FŐTANÁCSOS NYUGALOMBAN. Szabó Béla  dr., 
tanügyi főtanácsos, a budapesti tankerületnél a gyógypedagógiai ügyek 
vezetője 35 évi érdemes működése u tán  nyugalomba vonult. Tisztelettel 
gondolunk ez alkalommal a nyugalomba vonult tanügyi főtisztviselőre, 
aki nagy szaktudása m ellett nagy igazságérzettel és szeretettel intézte 
a mi ügyeinket és akire éppen ezért m indenkor hálával, melegen gondo
lunk. K ívánjuk néki, hogy a jól m egérdemelt nyugalm at sokáig, jó egész
ségben, zavartalan boldogságban élvezhesse. M unkakörét a tankerületi 
főigazgatóságnál Dezső L ipót tanügyi főtanácsos vette át, aki sokáig a 
szombathelyi kir. tanfelügyelőségnek volt a vezetője és pedagógiai és 
írói munkásságával m ár régen jól hangzó nevet szerzett. T isztelettel és 
szeretettel köszöntjük új m unkakörében és ajánljuk a gyógypedagógiai 
oktatásügyet szíves jóindulatába.

HALÁLOZÁS. Sáfár Béla  váci ref. lelkész, egyházkerületi tanács
bíró, egyházmegyei főjegyző, törvényhatósági bizottsági tag, stb. a siket
némák kir. orsz. intézetének hitoktatója június 23-án életének 60. évé
ben váratlanul meghalt. Ugyanezen hó 25-én tem ették el általános rész
vét mellett. A végtisztességen m egjelent Tasnádi N agy A ndrás  kultusz
miniszteri állam titkár, K elem en  K ornél a OTT elnöke, P reszly  E lem ér  
dr. m. kir. titkos tanácsos, főispán, stb., stb. A siketném a intézetek nevé
ben koszorút helyezett Sáfár Béla ravata lára  s m egjelent a tem etésen 
Szen tgyörgy i G usztáv  igazgató vezetésével az intézet küldöttsége, hogy 
őszinte részvétének kifejezést adjon s lerój ja kegyeletét az elhúnyt iránt, 
aki életében a siketném ák igaz barátja  volt, hazájának hű fia, az eleset
tek gyámolítója volt.

A GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN a beiraíá- 
sok f. é. szeptember hó 15-én ta rta ttak  meg. A tanévm egnyitás szeptem
ber hó 16-án ünnepélyes keretek között történt. AZ 1937—38. tanévben 
a tanárképző főiskolának csupán IV. évfolyama nyílott meg. A hallgatók 
száma 17. Újabb felvételeket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz
térium  ezúttal sem engedélyezett. Az érvényben lévő Szervezeti Szabály
zat vonatkozó szakaszai ételmében a negyedéves tanárjelöltek a gyógy
pedagógiai oktatásügy: a siketnémák, vakok, szellemi fogyatékosok stb. 
területén, párhuzam osan az elméleti tárgyak hallgatásával, szerzik meg 
további gyógyítónevelői tevékenységükhöz a szükséges gyakorlatot. 
Mindenegyes tanárjelö lt szabadon választhatja azt a szakot, amely egyé
niségének leginkább megfelel. A gyógyító nevelői m unka gyakorlási cél
jaira negyedéves tanárjelöltek részére a szabályzat heti 10 órát állapít 
meg.

HALÁLOZÁS. László Lehel ny. áll. isk. igazgató-tanító életének 
72. évében augusztus 17-én elhúnyt. László Géza soproni kartársunk  
édes apját siratja az elhúnytban. Fogadja m indnyájunk őszinte és mély 
részvétét

A KULTUSZMINISZTÉRIUM VÁLASZA EGYESÜLETÜNK MÁJUS 
HÓ 5-ÉN BEADOTT MEMORANDUMÁRA. Mint a kartársak előtt már
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ismeretes, Egyesületünk elnöksége memorandummal fordult a vallás- és 
közokt. miniszter úr Őnagyméltóságához, melyben a Bárczi-féle eljárás 
minél alaposabb megismerése céljából átképző tanfolyam elrendelését kérte. 
Ugyanakkor kiterjeszkedett az idősebb kartársak heti óraszámának csök
kentésére, kérte a status további csökkentésének megszüntetését, végüt az 
igazgatói pótléknak méltányos felemelését. Felterjesztésünkre a következő 
válasz érkezett:

«A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 45.2 63219.37.—
V. 2. ü. o. szám. Átképző tanfolyam rendezése. —  Értesítem az elnökséget, 
hogy május hó i 5-én kelt beadványában kért átképző tanfolyamra vonat
kozó kérelmét jóindulatú megfontolás tárgyává teszem. Többi kérése 
tárgyában, úgy az igazgatói tiszteletdíjak, valamint az idősebb tanárok 
heti óraszámainak csökkentése érdekében külön intézkedem. Budapest, 
1937. évi június hó 2 4-én. A miniszter helyett: dr. báró Wlassics 
Gyula s. k. h. államtitkár».

Egyesületi elnökségünk tudomása szerint az átképző tanfolyam ügye jó 
úton van. Az igazgatói tiszteletdíj a polgári iskolák igazgatóinak díjával nyer 
valószínűleg egyidejű elintézést, amikor is az egyes intézetek osztály
számától íüggőleg havi 16 pengőről 20, 3o, ill. 4o pengőre emeltetik 
az igazgatói tiszteletdíj. A többi pontokra nézve bizalommal várjuk 
Őexcellenciája jóindulatú döntését.

CÍMADOMÁNYOZÁSOK ÉS KINEVEZÉSEK A GYÓGYPEDAGÓ
GIAI TANÁROK STÁTUSÁBAN. A magyar királyi vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter előjertesztésére Horchrein Lajos, Faragó Géza és Gábor 
Lajos állami gyógypedagógiai intézeti rendes tanároknak, a gyógypeda
gógiai intézeti igazgatói címet adományozom.

Kelt Budapesten, 1937. évi június hó 3o. napján.
Horthy s. k.

Dr. Hóman Bálint b. k.
A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére 

E hl ing Jakab címzetes gyógypedagógiai intézeti igazgatót és Simon József 
állami gyógypedagógiai rendes tanárt a VI. fizetési osztályba kinevezem.

Kelt Budapesten, 1937. évi június 3o. napján.
Horthy 6. k.

Dr. Hóman Bálint s. k.
A m. kir .vallás- és közoktatásügy iminiszter 1937. évi június hó 

3o-án kelt 46,402. V. 2. ü. o. számú rendeletével: Gáspárné Kállay Teréz 
debreceni siketnéma intézeti, Angyalné Kelemen Sarolta kecskeméti siket
néma intézeti, Nyitribusz Ilona budapesti kisegítő iskolai, Jónás László 
budapesti siketnéma intézeti, Duráczky József kaposvári siketnéma intézeti, 
Győrfy Pál váci siketnéma intézeti, Laczkó István kisújszállási gyógy
pedagógiai intézeti helyettes tanárokat és Bors Vilmos kispesti kisegítő 
iskolai tanítót, gyógypedagógiai rendes tanárokká kinevezte.

ÁTH ELYEZÉS. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
f. évi július hó 5-én kelt 2.o83/eln. sz. rendeletével Dr. Bernáth István 
jogvégzett kartársunkat, lapunk egyik szerkesztőjét a Budapesti Székes- 
fővárosi Kir. Tanfelügyelőséghez osztotta be fogalmazási szolgálattételre. 
Nevezett kartársunk kerek 20 évet töltött a vakok oktatásügye terén.
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Most, amikor sajnálattal vesszük tudomásul távozását, örömünknek is 
kifejezést adunk céljai elérése alkalmával. Abban a reményben, hogy 
ezután is figyelemre méltatja a gyermektársadalom legrászorultabbjait, 
kívánunk neki sok sikert a további munkálkodásához.

ZSEMBAI KATÓKÁT, Zsembai Ferenc váci kartársunk és felesége, 
Paluzsa Piroska leányát f. évi augusztus hó i-én vezette oltárhoz a váci 
székesegyházban Bombay Erik Sándor oki. mérnök, Bombay Miksa ny. 
ezredes és felesége, néhai Flasch Alma fia. Gratulálunk!

ROSENFELD IZSÓT, a Wechselmann-féle vakok intézetének zenetanárát 
nagy részűét mellett helyezték örök nyugalomra. A sírnál Kanizsay Dezső 
igazgató mondott búcsúbeszédet.

AZ ÖTÖDÉVES KORPÓTLÉKOK ÜGYE A KÉPVISELŐHÁZBAN. 
/)/■ . Usetty Béla orsz. képviselő, mint a Nemzeti Egység Orsz. Tanügyi 
Szervezetének elnöke ,hatalmas beszédben követelte, hogy a középiskolai 
és a gyógypedagógiai tanárok ötödéves korpótléka állíttassák vissza. Beszé
dének indokolásában szélesen kiterjeszkedett arra az önfeláldozó, nehéz> 
munkára, melyet a gyógypedagógiai intézményeknél működő kartársak 
végeznek. Arra kérte a kultuszminisztert és a pénzügyminisztert, keres
senek módot és lehetőséget, hogy ez a régen vajúdó s már-már feledésbe
menő jogos kívánság teljesíttessék. Ismertette, hogy oly kicsiny az az, 
összeg, amely a gyógypedagógiai tanárok megsegítésére elégséges volna, 
ami viszont oly nyugodt atmoszférát teremtene, ami elengedhetetlenül 
szükséges ezen a pályán. Örömmel vesszük tudomásul, hogy akadt hon
atya, aki a mi kicsiny, szerény státusunkat is figyelemre méltatja. 
Mindnyájunk részéről csak köszönet jár Usetty Bélának.

Dr. B. I.
BUDAPEST. Az áll. siketnéma-intézet helyettes igazgatója erre a 

tanévre is Hochrein Lajos c. igazgató. — Pirosíts Jenő tanár betegszabad
ságon van. — Tóth Sándor II. oszt. altisztté neveztetett ki.

VÁC. Záborszky Árpád tanár bízatott meg e tanévre is az igazgató 
helyetteséül. — Gogola Aladár betegszabadságon van, úgyszintén Horváth  
Ivánná munkamesternő, valamint Vörös Im réül felügyelőnő.

EGY ELMARADT HOZZÁSZÓLÁS. Jánosfij-Jaczkovics Iván ny. minisz
teri tanácsos, volt vezető kir. főügyész, elmaradt hozzászólását küldte be 
lapunknak, amelyet Suhjomi-Schulmann Adolfnak, a Magyar Phonetikai 
Társaságban a fajlagos dadogás lényegéről és a javítás módjáról címen 
tartott előadása kapcsán (1937. IV. 20.) akart elmondani, de amelyet más 
elfoglaltsága miatt kénytelen volt elhalasztani. (V. ö. Siketnémák és Vakok 
Oktatásügye, 1937. 6. szám, 175. old. Szerk.)

Ha megengedi a Magyar Phonetika Társaság elnöksége — bár nem 
vagyok r. tag , — hogy mint jogászember, akit a kérdés élénken érdekel, 
szintén felszólalhassak, akkor elsősorban köszönöm, hogy jelen lehettem 
ezen S. Sch. igazgató úr értékes és végig érdekes előadásán és meghallgat
hattam a szakszerű orvosi és pedagógiai magasszínvonalú hozzászólásokat. 
A téma nemcsak a pedagógust és orvost, hanem a jogászt, az egész társa
dalmat és az államot is érdekli, akár betegalapon dadog az illető, akár 
azért válik lelki beteggé, mert dadog. A jogászt kriminalpszichológiai 
dadogó révén érdekli a kérdés.

Engem, mint jogászt a mélyenszántó előadás azon általános megállapí
tása ragadott még, hogy a dadogó lelki egyensúlya megingott. Lekötöttte 
figyelmemet az a — bár ritkán előforduló — tény, hogy Somogymegyében
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egy dadogó, férfi az őt csúfoló ifjúnak a nyakát metszette el. Itt, az 
előbbeni megállapítás mellett a beszámíthatóság kérdése önként vetődik fel. 
Volt-e és van-e szabad akarati elhatározóképessége az ilyen felizgult dado- 
gónak? Egészen újszerű problémája lesz ez a törvényszéki orvosnak. 
De a pedagógusnak és orvosnak is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel, mert 
övék a javító és gyógyító tevékenység.

ÁTHELYEZÉS. A vallás- és közoktatásügyi m iniszter G yörjjy  Pál 
gvógyped. rendes tanárt a siketném ák váci kir. orsz. intézetéből a buda
pesti siketném ák áll. intézetéhez saját kérelmére, helyére pedig hivatalból 
Szalai V ilm a  oki. gyógyped. tanárnőt helyezte át az egri siketném a in té
zetből.

NYUGALOMBAHELYEZÉS. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Szabó K áro ly t a budapesti áll. gyógyped. intézet érdemes igazgatóját 
egészségi állapotára való tekintettel saját kérelm ére 1937. szeptember 30- 
val ideiglenes nyugalomba helyezte.

Hírek: a v a k o k  vilá g á b ó l.

A VAKOKAT GYÁMOLÍTÖ ORSZ. EGYESÜLET szünidőre távo
zott világtalan tagjai im már bevonultak állomáshelyeikre. Az ifjú  vakok 
iskolája, a Homerosz-énekkar a gróf Andrássy Dénesné-féle önképzőkör, 
különféle foglalkoztatási ágak rendre megkezdték tevékenységüket. Az 
ünnepélyes V eni Sancte  szeptember hó 16-án ta rta to tt meg r. k. részére 
az Egyesület Székházához közeleső H erm ina-kápolnában, amelyen az 
egyházi kórus színvonalas egyházi énekeket adott elő, az egyházközség 
világtalan kántorának Lazin  V itá lyos  közreműködésével; a nem kath. 
vallásfelekezethez tartozók az Egyesületben a szokott módon vettek 
részt az istentiszteleten. A m unka az egész vonalon m egindult és élénk 
lüktetéssel halad.

BRAILLE LAJOS DOMBORPONT-RENDSZERŰ ABC-JÉT 1837-ben 
fogadta el végérvényesen a vakok franciaországi N em ze ti In téze te  és el
rendelte az oktatás tárgyai közé való felvételét. 1937-ben százéves ü n 
nepét ü lik  a vakok intézetei ennek a zseniális találm ány bevezetésének. 
Ebből az alkalomból A n d  There W as L ig h t című new -yorki folyóirat 
actualis cikkben fejtegeti a korszakalkotó találm ány jelentőségét és közli 
Louis B raille  (1809—1852.) pompás m ellszobrának jól sikerült képmását.

SZÁZÉVES A PONTÍRÁS. 1837-ben vezették be hivatalosan a párisi 
«Istilution Nationale des Jenes Aveugles»-ben a francia vakok állami 
tanintézetében Braille Lajos zseniális alkotását, a. róla elnevezett pont- 
rendszerű írást, a vakok számára. Az intézet, melynek Braille Lajos egykori 
növendéke volt, később tanára, most fényes ünnepséggel fog áldozni a 
centenárium alkalmából. Az ünnepséggel kapcsolatban elhatározták Braille 
Lajos szobrának Párisban való felállítását s erre a célra gyűjtésre hívják 
fel a vakok egyesületeit s a vakokért munkálkodó intézményeket az egész 
világon.

A MUNKANÉLKÜLISÉG ELLEN — A VAKOK JAVÁRA Az Egyesült- 
Államok központi kormánya jelentős összegeket fordít a munkanélkülieknek 
szükségmunkával való ellátására. Ebben a keretben sok vakok intézete 
tatarozlatta épületeit és felfrissítette taneszközeit. Érdekes ezek között az
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indiapolisi vakok intézetének most létesített különleges kertje, melyben 
pontírással megírt ismertető táblák jelzik az ott termesztett növények nevét. 
Korcsolyapályát is létesített ez az intézet és a Lyonklubhől ajándékba 
kapott száz pár korcsolyával vígan űzik a vakok a nemes téli sportot.

SZOCIÁLIS GONDOLKODÁS A CSALÁDOS VAKOKRÓL. Mint ismeretes, 
Budapest Székesfőváros tanácsa a szegénygondozást intézményesen oldotta 
meg. Ebbe a kategóriába tartoznak azok a világtalan embertársaink is, 
akik eddig távol a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület kereteitől, 
függetlenül, annak erkölcsi- és anyagi támogatásától tengették létüket. 
Ezek rendszerint egyszerű, kevésbbé tanult emberek, akiket nehéz sorsuk 
Budapestre sodort és itt meghúzódva, rendesen a társadalom filléreiből élték 
szerény keretek közt életüket. A szegénygondozás ez a része múlt évi novem
bertől a Vakokat Gyámolító Országos Egyesületre cedáltatott. A székesfőváros 
szociálpolitikai ügyosztálya megfelelő erkölcsi és anyagi támogatásban része
síti az Egyesületet. Nem lesz érdektelen, ha röviden vázoljuk milyen felkaro
lásban részesülnek az egyesület internátusa keretein kívül élő vakok. A táme(' 
gatás két részre osztható, úgymint természetbeni és pénzbeli segélyezésre. 
Mindenekelőtt közöljük, hogy Budapesten ez idő szerint 273 olyan világtalan 
embertársunk él, aki nem tartozik a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület 
keretébe. Ez a szám a családos vakok gyermekeivel együtt, akik természetesen 
látó gyermekek, cca 396-ra tehető. Természetesen kapnak lakást a főváros 
szükségépületeiben, akik pedig ilyen birtokába nem jutnak, havi 10, 12 P. 
lakbér-segélyben részesülnek. Ellátásuk a közkonyhák igénybe vételével 
bonyolíttatik le, jegyrendszer alapján. E szerint reggelire kapnak í / j  liter te
jet, 10 dkg. kenyeret, ebédre levest, főzeléket husfeltéttel bizonyos napokon. 
Ha pedig főzelék nincs, akkor tésztát kapnak. Vacsorára 5 dkg. felvágottat’, 
ez lehet lóhús termék is, 9 dkg. kenyérrel. Tisztálkodásra minden világtalan 
ember havi 4. P-t kap. Rendkívüli körülmények folytán, indokolt esetben az 
egyesület saját pénztárából segélyt nyújt nekik, az összeg havi 800. P. körül 
kulminál. Tüzelőanyagot egy-egy család téli idényre az egyesülettől kapja, 
3 q. szén szokott lenni. Ruhasegélyben szintén részesülnek, a férfiak eddig 
150 felsőruhát és 150 fehérneműt kaptak. A nők pedig 100-an kapnak az Ősz 
folyamán ruhát. Betegellátásukról az Egyesület gondoskodik, e célból meg
felelő orvos beállítása vált szükségessé. Ipari munkát az Egyesület azoknak 
ad, akik ipari képzésben részesültek, vagy pedig dolgozni akarnak és tudnak. 
Sátoros ünnepeken a vakok családjai 6—6 P. rendkívüli segélyben részesül
nek. Most még csak a kezdet kezdetén áll az egyesület, minél előbbre halad, 
annál több tapasztalatra tesz szert és fog a szociális gondozás helyes meg
oldást nyerni.

A VAKOKAT GYÁMOLÍTÓ ORSZÁGOS EGYESÜLET ÜDÖLTETÉSI AK
CIÓJA. A debreceni tanyai területen, még pedig Bánk dűlő 9. sz. alatt lévő 
Szabados Ferenc tanyán a nyár folyamán két csoportban üdültette az Egye
sület gyámolt munkásait. Ugyanis a Bánk dűlőben lévő 63 holdas tanyai 
birtok erdővel van körűlövezve és üdülésre nagyon alkalmas terület. Az első 
turnusban 21 világtalan ipari munkás vett részt, a másodikban pedig 21 világ
talan munkásnő. Ügy a júliusi, mint az augusztusi turnusban rész tvettek 
jó hangulatban töltötték idejüket. Bőséges és jó táplálkozásban részesüllek. 
A birtok csendes, pormentes, az erdő pedig bőséges árnyékot ad, ahol a katona
ságtól kölcsönkért sátrakban nyertek elhelyezést s egész napon át a szabad« 
levegőn tartózkodhatnak. Fürdésről, színházi szórakozásról az üdülőház 
vezetősége gondoskodott. Ügy a vezetőség, mint a világtalanok elismerő 
sorokban tájékoztatták állapotukról az Egyesület elnökségét. A megindulás
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szerencsés körülmények között történt, a helyzet évről-évre javulni fog. 
Az üdülőházzal a vakok intézményeinek hierarhikus kiépítése szerencsésen 
gyarapodott.

VAKOK KONGRESSUSA FOURVIERF.SBEN. Megható és valami teljesen 
újszerű kongresszus játszódott le június utolsó napjaiban a franciaországi 
Fourvieresben. Itt van ugyanis egy messzeföldön tisztelt, régi Mária-kegy- 
hely, amelynek falai között a vakok napját ünnepelték. Az egyházmegye 
minden részéből több, mint 250 világtalan gyűlt itt egybe, hogy egy szintén 
vak jezsuita páter által alapított egyesületük évi közgyűlését megüljék. 
A papok által tartott prédikációk és szertartások mellett a legnagyobb 
hatást az a gyűlés tette, amelyen maguk a világtalanok tartottak előadást 
a vakok lelki világáról és vallási problémáiról. (M. II.) 1

A VAKOK SZERVEZETEINEK EGYETEMES EGYESÜLETE f. évi aug, 
hó 7-én Varsóban rendezte XIV. nemzetközi nagygyűlését, amely augusztus 
hó 14-ig tartott. Az összejövetelen 22 nemzet, 40 egyesülete, mintegy 100 
kiküldöttel képviseltette magát. 8 évvel ezelőtt, 1929-ben Budapesten volt 
a vakok VIII. nagygijülése. Az egyesületnek hivatalos nyelve az esperantó, 
amelyet a vakok szívesen tanulnak és beszélnek. Hazánkban dr. Bánó 
Miklós agilátórikus munkásságot fejt ki Universala de Blindul-Organisajoj, 
azaz az egyetemes egyesület érdekében. Ebben az egyesületben minden 
tagegyesület egyenlő jogú és egyenlő jogú benne minden nemzetnek a 
nyelve. Éppen ezért minden írás és kiadvány, amelynek nem szükséges 
kifejezetten valamely nemzet nyelvén készülnie, mindig az esperantó nyelvet 
használja. Az egyesület elnöke 'Varsóban székel, Silhan Jan a világ
háborúban látását veszített lengyel százados. Az egyetemes egyesület az 
eddig megtartott nemzetközi tanácskozásokon már több oly intézményt 
létesített, amely ma már szinte nélkülözhetetlen a vakok ügyeinek helyes 
irányításában. A nemzetközi adagyüjiő és tudakozó iroda pl. már Magyar- 
országon is élő vakok részére nyújtott hasznos tanácsokat. Magyarországot 
a nagygyűlésen dr. Bánó Miklós, ez a rendkívül ügyes, mozgékony és 
tevékeny világtalan okleves mérnök képviseli.

A BUDAPESTI NEMZETKÖZI DALOS ÜNNEP f. évi augusztus hó 
6—8-án folyt le. A magyar dalos-egyesületek országos szövetsége 70 éves 
jubiláns esztendeje alkalmából szeretetteljes baráti jobbot nyújtottak Eu
rópa különböző államaiban működő jelesebb dalegyesületek. Abban a díszes 
és értékes programúiban, amelyet a nemzetközi dalosünnep megtartására 
egybeállítottak, beiktatták a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület. «Ho- 
meros»-énekkarát is. Énekkarunk augusztus hó 6.-án a Zeneművészeti Fő
iskola nagytermében rendezett ünnepi programúiban kapott helyet. A Nem
zeti Újság nyomán írjuk: «hogy a világtalanok országszerte népszerű művé
szies énekkara kiváló karigazgatójuk, Schnitzl Gusztáv karnagy vezényleté
vel Kodály Zoltán Mátrai képek c. áhitatosan szép szerzeményét szólaltatta 
meg és könnyeket csalt a szemekbe mesteri előadásával.* Örvendünk, hogy 
a «Homeros-énekkar», mint a maga nemében páratlan különlegesség, de 
mint művészi együttes is «kitett magáért.® Dalosaink egy művészi kivitelű 
ércplakett és egy babérkoszorúval gyarapították a -«király díj»-as trofea- 
gyüjteményt. Gratulálunk!

KELLEK HELÉN JAPÁNBAN. F. év április 15-ike ünnepnapja volt a 
japán vakok ügyének. Kellet Helén érkezett ezen a napon Japánba, aki a 
császár őfelségétől is meghívást kapott a «szent kertbe»3^«Sín/M-&u»-ba. 
Április 18-án Tokió városa a városházán rendezett ünnepséget Keller Ii. 
tiszteletére. A politikai pártok, képviselői miniszterek és a város vezetői 
előtt tartotta meg előadását a vakok ügyéről. Megemlékezett a japán vakok
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ügyének értékes történelmi múltjáról. Ápr. 19-én császár születésnapján 
a tokiói vakok intézete hívta meg Keller Hellént. Az intézet dísztermében 

a császár születésnapjára rendezett ünnepség keretében —- tartott elő
adást a város előkelő közönsége előtt. Dr. B. I.

FR1MANN ANNI MEGHALT. Ez év április 20-án távozott az élők 
sorából Anni Frimann, a finn vak eszperantisták egyesületének egyik 
alapítója. Hét évvel ezelőtt alapította meg a «Vakok irodalmi egyesületét» 
Kiadott két síknyomtatású folyóiratot, «Az árnyak országából» és «A finn 
vakok lapja» címmel. Az irodalmi képességű vakok munkáit adja ki 
ezekben a lapokban s ezzel jövedelmet is juttat nekik.

30 ÉVES A VAKOK ORSZÁGOS MENHÁZ- ÉS SEGÉLYEGYLETE. A va
kok országos menház- és segélyegylete f. évi június 13-án ünnepelte fenn
állásának 30 éves évfordulóját. Az ünnepi megnyitót Herodek Károly 
mondotta. Maga az ünnepség két részből állott, díszközgyűlésből és ünnepi 
előadásból, illetőleg programmszerűen egybeállított magyar estből. Dr. Tóth  
Zoltán alkalmi beszéde szerencsésen adta meg az alaphangot a Menház 
emberbaráti feladatának további tevékenységéhez. Dr. Semsey Aladár tanú
ságot lett arról, hogy Újpest megyei város közönsége mindig megértéssel 
viseltetett a Menház humanisztikus törekvései iránt. A szegedi és szombat
helyi egyesületek üdvözlő táviratai után a Vakok József nádor kir. orsz. int. 
igazgatóságának a formában és hangban emelkedett stílusú ünnepi távirata 
következett. Majd pedig Jankovics hajósáé alapító tanulmányát olvasta fel 
leánya Szauermann Eerencné. A díszközgyűlést magyar est követte, amely 
sok derűs és kellemes percet szerzett a jelenvoltaknak.

EGY VAK HALÁSZ SZERENCSÉJE. Az Oder-Zeitung érdekes közlést 
ad Willi Klemer halászmesterről, aki sok évvel ezelőtt vesztette el látását, 
de azért ma is folytatja régi mesterségét az oderai Frankfurt mellett. 
Néhány hét előtt Klemer mester hálójában egy félmázsás tok akadt meg, 
ami az Oderában ritka eset, mert ilyen nagy állat csak a tengerből jöhetett 
fel az Oderán. Az óriási hal két m. hosszú s a lap közli is a kiváló halász
zsákmány fényképét. Hat gyermek áll sorban egymás mellett, így érik el 
a hal hosszússágát. Dr. B. 1.

V VOGELEZANKBAN f. évi augusztus 1—4 között megtartott IV. 
cserkész világtáborozáson siketnéma és vak cserkészek is részt vettek, — 
ezúttal első ízben. Az angolok ugyanis 12 vak és 2 í siketnéma cserkészt 
is vittek magukkal annak igazolásául, hogy a vak és siketnéma fiúk is részt 
vehetnek a cserkészmozgalomban. Itt van az ideje, hogy világtalan ifjak 
részére megszervezzük a magyar cserkészcsoportot!

RAJZOLÓ ASZTAL A VAKOK SZÁMÁRA. Párisban, a világkiállításon 
nagy feltűnést kelt Henry Cousin újságíró találmánya. Ezt a találmányt 
olyan mérnökök, építészek és hasonfoglalkozásúak számára készítették, 
akik elvesztették szemük világát, foglalkozásukat azonban a legnagyobb 
megerőltetések árán is tovább akarják folytatni. Ezekkel a rajzasztalokkal 
a vakok úgy dolgoznak, mint szerencsétlenségük előtt. A rajzasztal lénye
gében ugyanolyan, mint a vakok számára készített könyvek, ugyanis a 
rajzoló ironjának nyomai domborműszerűen maradnak meg a rajzolásra 
hivatott felületen, így aztán a vak rajzolók tapintószerveikkel ellenőrizhetik 
készített munkájukat. (N . U.)

ANTON IÍRTSMÁRY VAK ZENETANÁR. Nemrég ünnepelték az ausztriai 
vakok kiváló világtalan művészük — a vakok intézete egykori zenetanárának, 
Anion Krtsmáry-nak hetvenedik születésnapját. A Bécs melletti Weidlingau 
községben, ahol az ünnepelt évtizedek óta lakik, nagy számmal keresték 
fel tanítványai, egykori munkatársai és a vakok egyesületének képviselői,
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hogy a nevezetes évfordulón szeretettel köszöntsék. A bécsi »Sängerbund 
der Blinden Wiens» teljes énekkara is eljött. Az ottani vendéglő nagy
termében ünnepélyes hangversenyt rendeztek gazdag műsorral. A felszólalói* 
prózában és versben méltatták az ünnepelt érdemeit és kiváló munkásságát. 
A lelkes hangulatú ünnepély befejezése Krlsmáry mester érdekes, humoros 
és szellemes beszéde volt, melyben megköszönte az ünnepeltelest,

A VAKOK TÁRSASKÖRÉNEK IGAZGATÓSÁGI ÜLÉSE. A gyűlés be
hatóan foglalkozott a vakok munkalehetőségeivel. Így örömmel állapítja meg, 
hogy a zenei és hangolási közvetítések száma, amióta saját telefonja van 
a Társaskörnek, igen megszaporodott. Magánestélyekre is több ízben hívtak 
vakzongoristát. Az elmúlt 5 hónap alatt 14 zenei és 78 hangolási közvetítés 
történt. Több, min 117.000 zongoratulajdonos címe van már zongorakatasz
terben feldolgozva. Ezen a téren Schnitzl Gusztáv igazgatónak vannak 
érdemei. A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület Elnökségét Herodek Károly 
igazgató képviselte.

UNGAR IMRE hangversenyei. A világtalan zongoraművészek között 
első helyen áll Ungár Imre. Óriási sikereket ért el Lengyelországban és a 
balti államokban. Különösképen említésremélt ók azonban a magyarországi 
sikerei is. Nagy ünneplésben volt része Győr, Sopron, Szombathely, Pécs, 
Nyíregyháza s a többi nagyobb város részéről is. Felkereste Erdély és 
Románia nagyobb városait is. Ungár Imre egész Európát bejárta, a legtöbb 
helyen többször is megfordult is illető városok meghívására Ungár Imre 
budapesti sikereit is meg kell említenünk, mint olyanokat, amelyek fel
keltették a fővárosi zeneértők érdeklődését.

HYMEN. Hajdú Katóka és Gyulai László gyógypedagógiai tanár jegyesek, 
örömmel regisztráljuk a hymen-hírt, mert Hajdú Katóka a Vakokat Gyámo
lító Országos Egyesületének mindenki által nagyra becsült és szeretett tiszt
viselőnője. A kisasszony 15 éves korában tragikus körülmények között veszí
tette el látóképességét s ugyanakkor elveszítette szüleit és testvéreit is. Árva
ságra jutván, Isten és a jó emberek segítségével bekerült a Vakokat Ggámolítő 
Országos Egyesülete. Dr. Tóth Zoltán igazgató nagy megértéssel és humanisz1- 
tikus mély érzéssel fogodta a szerencsétlen kis leányt és mindent megtett, 
hogy feledje a szomorú múltat és reményt keltsen a szebb jövő kilalaku- 
lását illetőleg. Hajdú Katóka megismerkedvén a vakok házában sors
társaival, csakhamar egy szebb perspektíva nyílott meg előtte. Elsajá
tította a vakok speciális pontírását és olvasását, megtanult gépen írni és a 
jó emberek nemes szíve lehetővé tette, hogy egy Remington portable 
írógép birtokába juthatott. Az írógép használatában nagy technikai ügyes
ségre tett szert, majd kiváló képességei, finom lelkiműveltsége egyenesen 
predesztinálták a fogalmazási teendők végzésére. Ma tehát a kisasszony 
a vakojk egyesületének egyik igen hasznos és értékes hivatalnoka, akit 
szerény modoráért mindenki becéz és szeret és bámulja azt a lelki ki
egyensúlyozottságot, amely napi munkája mellett sok derűt és életkedvet 
biztosít számára. De mindezek mellett talán még csodálatosabb, hogy 
Hajdú Katóka a háztartási teendőkben is teljesen jártas. Maga mossa, 
vasalja ruháit és ha maga asszonya lesz, saját főzetű ebédjével fogja 
várni derék hitvestársát. Amilyen finom a modora, éppen olyan választékos 
az öltözködése és az a kis szoba, amelyben munka után tölti idejét, 
a rend, a csín valóságos megtestesítője. Az ilyen kis leányból ideális, 
jó feleség válik és a családi otthonban meleg szeretet, férje iránt hűséges 
ragaszkodást visz bele. Gratulálunk, a kis Katókának és kívánjuk, hogy 
leendő kedves férje oldalán számos boldog éveket érhessen meg.
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A HOMEROS ÉNEKKAR SZEREPLÉSE. A Budapesten megtartott 
nemzetközi dalosünnepen augusztus hó 6-án a Homeros-énekkar is szere
pelt. Schnitzl Gusztáv kartácsunk érdeme a vezetése alatt álló énekkar 
mostani sikere is.

NAGYÉRTÉKÜ TUDOMÁNYOS ELŐADÁSOK A VARSÓI KONGRESSZU
SON. A varsói vakok kongresszusára újabban még két kiváló világtalan 
tudós jelentette be személyes részvételét. Dr. M. Gregorzewska lengyel tudós 
hölgy, akinek alapvető munkája is közismert, előadást tartott eszperantó 
nyelven a vakok tanárainak kiképzéséről s a vakoknak e téren való alkal
masságáról. A tudós világtalan hölgy a varsói gyógypedagóiai tanárképző 
intézet jelenlegi vezetője. Dr. W. Dolansky szintén közismert tudós, újszerű 
kísérletekkel megerősített elmélete megoldani látszik a «vakok u. n. hato
dik érzékének» problémáját. Erről tartott feltűnést keltő előadást.

A KARTÁRSAINK TÁRSADALMI SZEREPLÉSE. A magyar pe
dagógus társadalom erkölcsi felemelése, munkájának magasabb meg
becsülése érdekében, a m. kir. miniszterelnök úr legfelsőbb jóváhagyá
sával, Orsz. Tanügyi Szervezet alakult. Több, mint 4 évi eredményes munka 
után Dr. Darányi Kálmán miniszterelnök úr Őexcellenciája jóváhagyta, 
a boldogult hivatali elődje által kezdeményezett, Országos Tanügyi Szer
vezet ügyrendjét s magasabb célkitűzéseit tartalmazó javaslatát. E helyen 
említjük meg, hogy a Tanügyi Szervezet Országos ügyvezető-igazgatójává 
Dr. Bernálh István kartársunkat nevezte ki a miniszterelnök úr. Ez a 
kinevezés csak jóváhagyása Gömbös Gyula elhúnyt miniszterelnök kine
vezésének. Nevezett kartársunk kezdeményezésére indult meg annak idején 
ez a szervezkedés, amely a pedagógusok egyenjogúsítását s a tanítói 
érdekképviseleti kérdés megoldását tűzte ki. Á magyar pedagógus-társa
dalom képviseletet kíván úgy országgyűlési, mint törvényhatósági vonat
kozásban. Érdekeinek hathatósabb megvédése teszi ezt szükségessé.

SZENTGYÖRGYI GUSZTÁV igazgatót, váci körzetvezetőt a írnrv. intéz
mény felügyelője 187,073/37. sz. rendeletével la1 Magyar Munkavédelmi Jel
vény és a hozzá tartozó nagy okirat adományozásával tüntette ki.

MÁJUS 30.-ÁN, Hősök napján Vácott a világháború elesett magyar 
Hőseiről szóló emlékbeszédet Vác város polgármesteri hivatalának fel
kérésére Zsembai Ferenc kartársunk mondotta.

Kapisztrán-Nyomda Vác. Felelős üzemvezető : Farkass Károly.





Cházár András, az evangélium i ember.*
Kem enes Illés.

Az em beri élet a m aga sokszínű és sokrétű  változatosságá
val a kérdőjelek és prob lém ák  hosszú so rá t n y ú jtja  a gondol
kodó em bernek s az ésszel meg gondolkodó képességgel m egál
dott terem tm ény nem  tud  közöm bösen elhaladni e kérdőjelek  
meg problém ák m ellett, nem  tud  m egnyugodni m indaddig, amíg 
azokat meg nem  fejti, vagy fel nem  oldja. A meg nem  oldottság 
éppen olyan nyugtalanító  érzéssel h a t rá ja , m in t h a to tt az a ran y 
készítésnek p rob lém ája : ebben a m eggazdagodási vágy volt a 
kísérletezéseknek rugója, am abban pedig a tisz tán látás u tán  
való vágyakozás s az ennek nyom án fakadó megnyugvás.

Az örök em beri p rob lém áknak  nem  uto lsó ja az em beri 
nyom orúság, szenvedés, betegség, fájdalom  problém ája. Véges 
em beri elme a m aga végessége szerin t Ítél s az em beri b a jo k b an  
m indig a büntetésnek jellegét keresi s nem  tud  m egnyugodni 
abban, hogy lá tja  a büntetés tényét, lá tja  a nyom orúságot, a 
szenvedést, de nem  lá tja  annak  okát, a bűntettet. A m i véges
ségünk nem  tud  m egnyugvást ta láln i abban, m ikor csak az 
okozatot látja, de az ók — még pedig a m aga elgondolása 
szerint m űködő ok — rejtve van  előtte. M ár az an tik  k u ltú ra  
gondolkodói is lá tták  egymás m ellett a jó t és rosszat s az em beri 
életet éppen a két véglet küzdelm ének ta rto tták , de a rossznak  
okát csak gyarló em beri m ódon, teh á t éppen nem  m egnyugta
tóan tud ták  m egtalálni. E nnek  m egfelelően rendezték be bölcse- 
letüket, m ikor az egyik azt m ondotta, hogy a rossz, a ba j ellen 
való küzdelem ben legjobb tudom ást sem szerezni ró la, hanem  
stoikus nyugalom m al el kell tű rn i, m in t e lkerü lhetetlen t s nem 
szabad neki akkora  erő t ju tta tn i életünkben, hogy m egzavar
hassa le lkűnknek békéjét, nyugalm át. A m ásik rész m eg azt 
m ondotta s h irdette, hogy a gyönyörűségekben való elm erülés 
legyen ellenszere az elkerülhetetlenül közeledő bajoknak , szen
vedéseknek. A h o ra tiu si «carpe diem» volt a jelszó, m e rt a 
ko rra l úgyis jön  a baj és szenvedés.

Az em beri nyom orúságnak  és szenvedésnek okát, érte lm ét 
csak az evangélium  tud ta  m egadni s em beri véges elm énk elé 
állíto tta azt a tételt, hogy a szenvedés és nyom orúság nem  m in 
dig büntetés jellegével b ír, hanem  a k iválasztottságnak jele, 
hogy az Istenhez való odaadó ragaszkodásnak  bizonysága, hogy 
annak békés eltűrése s h a  nem  szakít el Istentől, a ju ta lm ak  
tengerét re jti m agában  s az em beri önnevelésnek fel sem m é r
hető értékű  eszköze. Az em beri lét végességével szem ben oda
állította az evangélium  az örök éleinek, tehá t a m inden bajok  
és szenvedések, m inden  igazságtalanságok és k ínoknak kiegyen-

* A siketnémák váci kir. orsz. intézetében, 1937. évi október bo 2*an. a Chazar 
András emlékünnepélyen tartott serlegbeszéd.
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litődési b irodalm át. Ez a szellem és tan ítás ado tt erő t a v é rta 
nuk  ezreinek és ezreinek, hogy odaad ják  legnagyobb földi é rté 
küket, életüket az örök életért.

Az evangélium  m egoldotta a szenvedés és nyom orúságoknak  
értelm ét, amivel igen nagy jó t te tt az em beriség szám ára. De 
ennél tovább is ment. T ám ogatására sietett az elesetteknek, 
nyom orultaknak; elhagyottaknak, tehetetleneknek. Szem beszállt 
a Taygetos-elm élettel, am ely a nem  erős gyerm eket ledobta a 
hegy oldaláról, hogy elpusztuljon s ne legyen felnőtt k o ráb an  
egészséges em bertársa inak  nyűge-gondja s hogy ne kelljen, m int 
heré t neki e ltartan ia  adó-filléreiből; szem beszállt a róm ai apa 
azon jogával, hogy eléje helyezett gyerm ekének a fö ldrő l való 
felvétele ad ja meg annak  az élethez való jogát. Az evangélium  
óta nemi lehet folyók p a r tjá ra  vetni m ózeseket, nem  lehet 
kitenni vadállatok p réd á jáu l rom ulusokat és rem usokat. M ikor 
az isten-fiúságban felolvadó testvériességet h ird e tte  a rabszo lga
ta rtó k  gőgös füleinek, a beteg testvérnek gondozását is le lkére 
kötötte.

«Amit egynek tesztek ezek közül, nekem  teszitek» — m ond
ja  Krisztus. — «Éheztem és ennem  adtatok, szom jaztam  és in 
nom  adtatok, ru h á tlan  voltam  és felruháztatok... jö jje tek  atyám 
nak  v á lasz to ttja i...»  S az első gyógypedagógus Ö volt, m iko r 
visszaadta a siketnek hallását, a ném ának beszélőképességét, a 
vaknak  lá tá s á t. ..

De az evangélium m ást is tesz. M egszünteti a dölyfös em 
beri észnek egyeduralm át s u ralkodó tá rsu l odateszi m elléje a 
szivet, am ely a könyöriiletességnek, részvétnek, segíteni ak a rá s 
nak, áldozatosságnak örök szim bólum ává lett éppen az evan
gélium tan ítása  és állásfoglalása nyom án. Az evangélium  nem  
fordul el u n d o rra l a kín lá tásától, hanem  az irgalm as szam ari
tánusnak  példájá t sürgetvén, a m egsebesített em bertárs  sebeibe 
gyógyító írt önt s b o rra l erősíti a lázas beteget. Még tovább is 
megy: kórházba viszi s a beteg ápolásáró l pénzbeli áldozattal 
gondoskodik. Az evangélium i em ber nem  kap ideggörcsöket a 
kínok láttán , hanem  csak a rú t szibarita  váz, am elynek szíve 
üres, ak ara ta  semmi, értelm e az üres h o rd ó n ak  k o n g ása ...

Mélyen tisztelt U raim !
Ma egy evangélium i em bernek em léke elő tt hódolunk. H a 

ez az evangélium i em ber nincsen, kérdés, vá jjo n  áll-e ez az 
épület, szolgálja-e azt az em berbaráti célt, gyógyít-e bajokat, 
nyom orúságokat, ad-e vissza életrem ényeket, életkedveket? Ma 
jólészi C házár A ndrásnak  em léke előtt hódolunk. Őt nevezem 
evangélium i em bern ek ...

M ert az volt m inden vonatkozásban. Az volt tö rhete tlen  
szorgalm ában, m ikor a neki ju tta to tt ta len tum okat oly bősé
gesen kam atoztatta ; az volt, m ikor nyom orúságba ju to tt em 
b ertá rsa in  segített s nem  fedte el szemét a k ín  és nyom orúság  
elől; az volt, m ikor védte véreinek igazát s nem  engedett a ha-
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ta lm asok tú lkapásainak ; az volt, m ikor tám ogatta  a tudom ányt 
m ecénási elgondolásokkal; az volt, m ikor szerette áldozatos 
szeretettel fa já t és hazáját, h azá jának  m últjá t, nem zetének nyel
vét. De leginkább evangélium i em ber volt akkor, m ik o r sok 
gondja-dolga közt, m ikor jólétben és lesu jto ttságában  m indig 
hallgatott nemes szívére. Az evangélium  elgondolása szerin t s 
annak  utasításai nyom án életének irány ításában  nagy esze és 
szorgalm a m ellett, helyet adott szívének is. S ez a szív^ tele 
volt nemes em berbaráti érzéssel, az igazán segíteni akarással, 
nem  azzal a tám ogató szándékkal, hogy nyom oru lt em bertársa i 
vállát használja  fel arra , hogy zsám olyul szolgáljanak neki a 
felfelé való ívelésben, a m agasba való ju tásb an  s m iko r m ár 
fent já r, akkor elrúgja m aga alól a zsám olyt, m ert nem  érzi 
annak  szükségét.

Mily megindító olvasnunk, hogy a  ̂ császárvárosban  való 
látogatása során  a legmélyebb ha tást reá  a siket-ném ák in téze
tének m eglátogatása tette. Nem  a fény k áp ráz ta tta  el, nem  a 
pom pa tette álm élkodóvá, nem  a nagyságnak bűvös köre von
zotta magához, hanem  az em beri nyom orúság  m ozdítja  meg 
szívét, sarka lja  ak a ra t -és m unkaerejét, hogy hazá ja  szeren
csétlenjeinek segítségére legyen. Csak fennkölt gondolkodás tesz 
ilyenre képessé s az az em berszeretet, am ely a m aga életében 
m ásodik  törvénnyé teszi az em berszeretetet s azonnal az isten- 
szeretet mögé helyezi azt.

E zért m ondom  jólészi C házár A ndrást evangélium i em 
bernek, erős fé rf in a k ...

Ez ünnepi órában , az önzésnek és rideg em bertelensegnek 
korában, az evangélium i gondolkodás és életalakítás ellen való 
küzdelem korában , az em beri szívek k iirtásának  törekvésében, 
a K risztus keresztjét e lhalványítani akaró  h ad já ra tb an  idézem 
jólészi Császár A ndrás emlékét. Itt áll alkotása, nem es küzdel
m einek gyönyörűséges emléke előttünk. H am vaival m ár a futó 
szellő játszik, De m i nem  akarunk  és nem  tudunk  há lá tlanok  
lenni neki, m in t voltak azok a babonás földiéi, akik ostoba és 
babonás félelm ükben, m ert nem  értették  meg nagy tu d ásá t és 
sok tanultságát, m ert könyv tárá t az ördöggel való cim borálás 
m űhelyének ta rto tták , om ladozó sírbo ltjábó l szétszórták  h am 
vait és csontjait. Nem értek célt s nem  tud ják  szívünkből a 
nemes há lának  érzését k iirtan i em léke elől. H ódolunk em léke 
előtt és e hódola to t szánjuk elism erésül nagy m unkájának . Az 
ő sorsa sem lehetett más, m in t sok m agyar sorsa. Csak sír- 
h an tjá ra  szórjuk em lékezéseink és hódo la tunk  virágait: amíg 
élt, ez az öröm  nem  ju to tt ki neki.

De, M. T. U., a m i szám u n k ra  jólészi C házár A ndrás 
emléke neím lehet pusztán  a há la  kifejezése, nem  régi ta rto zá 
soknak lerovása, hanem  ennek az em léknek szim bólum m á kell 
felm agasztosulnia m inden élő és elkövetkező m agyar elölt. Szim- 
Eolurna a lobogó hazaszeretetnek, am ely az áldozatoknak  h ozá
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sában csúcsosul ki s nem  hangzatos szólam oknak elszavalásá- 
ban. De világító oszloppá is kell lennie em lékének: az evan
gélium szerin t való életben. N ála az evangélium  elm életből és 
tanításból életté lett, a lko tásokat terem tett; s ezekben az alko
tásokban nem  m agának ak a rt em léket emelni, hanem  felebarát- 
ja i k ín jain  és nyom orúságain  segíteni. Nem  elm élkedett a k ínok
nak eredetén, nem  kereste okait, nem  szórt á tko t senkire, nem  
keresett bűnbakot, hanem  odanyu jto tta  kezét a  nyom orultnak . 
E bben világítson elő ttünk jólészi C házár A ndrás emléke!

Jólészi C házár András! A sok beteg em bertá rsad n ak  m eg
gyógyulása, a haza hasznos polgáraivá való nevelése, kései 
m unka társa idnak  áldozatos és önzetlen m u n k á ja  legyen áldá
sunk, im ádságunk, hálánk  ham vaid  fe le tt! . . .

Édes, sokat szenvedett m agyar Hazám ! N eked m inél többet 
k ívánunk és kérünk  jólészi C házár A ndrásokból.

É rzékszervi gyakorlatok.
M u r á n y i A n ta l.

A z  é r z é k s z e r v i  g y a k o r la t o k  t ö r t é n e t e .

A fogyatékosok ok ta tásának  m indhárom  ágánál ta lá lko 
zunk érzékszervi gyakorlatokkal. A szellemi fogyatékosok ok ta
tásában  inkább az értelem fejlesztés és a foglalkoztatva nevelés, 
a vakoknál az érzékeltető oktatás, a siketeknél pedig a beszéd
tan ítás szolgálatában á llanak  e gyakorlatok.

Az érzékszervi gyakorla tokat először a szellem i fogyatéko
sok intézeteiben honosíto tták  meg. A kezdem ényezés S e g u in  
francia  orvos nevéhez fűződik, aki eleinte a siketek oktatásával 
foglalkozott, azután a szellemi fogyatékosok orvosa lett. T an ít
ványa volt l t a r d n a k ,  a kísérleti pszichológia egyik ú ttö rő  m ű 
velőjének. Maga I t a r d  a napóleoni háb o rú k  idején  p róbálkozo tt 
a szellemi fogyatékosok oktatásával, m ajd  a siketném ák párisi 
intézeténél lá tta  el az orvosi teendőket. K ísérletei k im utatták , 
hogy a képezhető szellemi fogyatékosok nevelését a gyakorla ti 
tevékenységekre kell a lapítani, nem  pedig, am in t m aga is h ib á
san tette, az intelligencia és a becsvágy izolált kifejlesztésére. 
I t a r d  elveinek figyelembevételével S e g u in  k idolgozta a szellemi 
fogyatékosok ok ta tásának  a m ódszerét. M inthogy ő gyakorla ti 
ú ton  ak a rt célt érni, a tapasz ta lást ta rto tta  a fejlődés a lap 
jának  és szükségesnek vélte, hogy a nevelés te rjed jen  ki az em 
ber m inden  képességére és m űködésére, tehá t az érzékszervekre 
is. K ésőbben A m erikába költözött, ahol több in tézetet alapított. 
Term észetesen, bevezette az érzékszervi gyakorla tokat is, még-
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pedig olyan kielégítő eredm énnyel, hogy az eszme szám os k ö 
vetőre talált. K ülönösen Dr. W a l le r  F e r n a l d  tanu lm ány i fel
ügyelő ideje alatt indu lt meg nagy m értékben  a fejlődés. Ma 
m ár szám talan változatban és a szellemi fogyatékosok vala
m ennyi iskolájában  használta tnak  e gyakorlatok. Az á lta lán o 
sítást " M o n te s s o r i  és D e c r o l y  nevelő-játékainak elterjedése hozta 
meg.

D r . M o n t e s s o r i  M á r ia  olasz orvos, aki annak  idején a róm ai 
egyetem pszich iátria i k lin ikájának  volt az assistense, h iva tása  
gyakorlásában nagy érdeklődéssel figyelte azokat az idióta 
gyermekeket, akik az őrültek  házában  nyertek  ápolást és ta n u l
m ányozni kezdte S e g u in  vonatkozó m ódszerét. T anu lm ányai 
so rán  m eggyőződött arró l, hogy a szellemi fogyatékosok o k ta
tásának  p rob lém ája inkább pedagógiai, m in t orvosi és az erre  
vonatkozó á lláspontját 1898-ban ki is fejtette az olasz oktatók 
testületé előtt. C sakham ar vezetőjévé vált néhány  o lyan  isko
lának, am elyben szellemi fogyatékosokat tan íto ttak , sőt m aga 
is részt vett a tan ításban . Am ikor látta, hogy m ódszere a  szel
lemi fogyatékosok ok ta tásának  keretein  túl is érvényesíthető, 
elhatározta, hogy norm ális képességű gyerm ekekkel kísérletezik. 
Időközben R óm ában hatalm as építkezések indu ltak  m eg és őt 
szólították fel a rra , hogy az ú jo n n an  épült bérk aszárn y ák  ke
rületében szervezzen óvodákat. Ezekből a óvodákból nő ttek  
ki a «Gyermekek háza»-i és M o n t e s s o r i  nevelő-gyakorlatainak 
eszközei. E gyakorlatok tu lajdonképpen  az o tthon i nevelésnek 
azon tevékenykedtetéseit pótolják , am elyeket a bérházak  k is
dedei a szülők egésznapos távollétében nélkülöznek.

D r . D e c r o l y  brüsszeli egyetemi tan ár, polik lin ikai am bu
lanciáján  ism erte meg az értelm i fogyatékos gyerm ekeket. A 
rendelés befejeztével az esetek pedagógiai és orvosi irán y ú  m eg
beszélése következett. Ezek a tanulságos viták eredm ényezték 
később azokat a nevelő-játékokat, am elyeket D e c r o l y  és m u n k a
tá rsa i az óvodába já ró  norm ális, valam int a szellemi fejlődés
ben korláto lt gyerm ekek részére állíto ttak  össze. A já tékok  a 
figyelem, az öntevékenység és az érzékszervek nevelését szol
gálják.

A siketek ok ta tásában  az angol Dr. A r n o l d  h irde tte  először 
az érzékszervi gyakorlatok fontosságát és hasznosságát, az 1860- 
as években. E lső követője C a r o l in e  A . Y a le  a C larké School 
(N ortham pton , Mass. U .S. A.) igazgatója volt, aki intézetébe 
1885-ben meggyőzően jó eredm énnyel vezette be az a ján lo tt 
gyakorlatokat és gondoskodott azoknak további fejlesztéséről 
is. E redm ényei nyom án az am erikai intézetekben meg is h o n o 
sodtak az érzékszervi gyakorlatok, am elyek úgyszólván m inden 
vonatkozásukban a beszédtanítás előkészítését célozzák.

H azai viszonylatban még az 1907-es tan terv  sem em lít 
érzékszervi gyakorlatokat. Csak annyit m ond, hogy a beszédet 
a látás, a tap in tás  és az izom érzés segítségével kell m egtaní-
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tani, de azoknak kim űveléséről nem  szól. Az időközben fel
m erü lt tantervrevizió m ár pó to lja  e h iányt, m e rt a «Siketném ák 
és Vakok Oktatásügye»^ 1934. 1—6. szám ában közölt tanterv-rész- 
let az előkészítő osztály tananyagába «érzékszervi és értelem - 
fejlesztő gyakorlatok»-at állít be. M indam ellett, hogy hang 
súlyozottan felhívja a figyelm et a lá tás és a tap in tás  kifejlesz
tésére, sem célkitűzésében, sem pedig anyagában  nem  állítja  
kifejezetten a gyakorla tokat a r ra  a helyre, ahová valók, vagyis 
a beszédtanítás szolgálatába, m ert az összes érzékeknek (látás, 
tapintás, ízlés, szaglás és esetenként hallás) és á ltalános irán y ú  
fejlesztését tűzi ki feladatul. A m últ sem m ijével szem ben m in 
denesetre örvendetes ez a gyarapodás, annak  ellenére is, hogy 
az érzékszervek cél és szükség szerin t való gyakorlása helyett 
átsik lo tt a form ális gyakorlás területére.

A z  é r z é k s z e r v i  g y a k o r la t o k  s z e r e p e  a  s i k e t e k  o k t a t á s á b a n .

A hangos beszéd a hallás, a lá tás és a tap in tás  ú tján  ve
hető tudom ásul. M inthogy ezek közül a siketnél a legfontosabb 
út, vagyis a hallás hiányzik, nála  a beszéd e lsa já títása  fokozot
tabban  rá irán y íto tt elm em űködés m ellett történik, m in t a halló  
gyerm eknél. Igen sok esetben azonban a fennálló  hallásh iány  
m ellett még az elm em űködés általános, vagy részleges csökkenésé
vel, illetve egyoldalú fejlettségével is kell szám olnunk, részben a 
süketséget előidéző okok, részben pedig az e lm arad t hallási be
nyom ások következtében. A beszédnek m esterséges ú ton  át tö r 
ténő e lsajátítása pedig kifogástalan figyelmet, em lékezetet, m eg
figyelő-, utánzó-, kom bináló- és koncentráló  képességet kíván 
meg. K ülönösen a megfigyelésnek és az u tánzásnak  ju t nagy 
szerep, m ert az érzékelt beszélőszervi állások és m ozgások 
jobb, vagy rosszabb utánzása szerint válik a siket beszédje 
érthetővé vagy érthetetlenné. Minél könnyebben m űködnek é r
zékszervei, annál pon tosabban  fogja fel és annál h ívebben u tá 
nozza a beszélés által nyú jto tt ingereket. Mivel a gyerm ek elm é
jéhez érzékszervein át férkőzhetünk, kétségtelen, hogy az é r
zékszervek gondos gyakorlásával rak ju k  le a beszédtan ítás 
alapját.

Az érzékszervi gyakorlatok nem csak az értelem fejlesztés 
hanem, a nevelés terén  is m egbecsülhetetlen szolgálatot tesznek ' 
Nevezetesen a gyerm ek önkéntelenül is beleilleszkedik a közös
ségbe, am int a gyakorlatok során együttm unkálkodik  és tevé
kenykedik a többi gyerm ekkel; továbbá rá jö n  a rra , hogy a m a
ga igaza m ellett el kell ism ernie a m ásokét is; cselekedeteiben 
m indnagyobb önállóságra tesz szert; növekedik önbizalm a: fej
lődik a csin és a rend  irá n t valló érzéke; m egtanu lja  m ás tu la j
donának  a m egbecsülését stb. M indezeken felül, e gyakorla tok  
egyben igen kedves, játékos bevezetői az iskolai élet osztálybeli 
m unká jának  is és m egterem tik azt a hangulato t, am elynek
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hatása  alatt a gyerm ek érzelm ei term észetes és szép zöngében 
öltenek testet.

Tekintve azt, hogy a siketek ok ta tásában  szereplő érzék
szervi gyakorlatok a beszédtanítás sajátos szükségleteiből fa 
k a d n a k /a  gyakorlás nem  terjed  ki az összes érzékszervekre. 
Csak a lá tás és a tap in tás  gyakorlásáró l van szó, de itt sem 
általános területen  mozgó, hanem  a beszédtanítás előkészítésére 
irányuló, szűkebb keretek  közé szoríto tt gyakorlásra  van  szük
ség. Izlési és szaglási gyakorla tokat nem  végzünk. A szükség 
szerint való ízeket és szagokat érzékeltetjük ugyan, de nem  az 
érzékszervi gyakorlatok keretében, hanem  a szájró l olvasás és 
a csendes olvasás, illetve a k iejtéstan ítás anyagával kapcsolatos 
általános fogalom szerzés során, a szokásos fogalm i szem léltetés 
és érzékeltetés ú tján . Az izlési és a szaglási gyakorlatok  nevelő 
értéke különben is m élyen a latta  áll a lá tási és a tap in tási gya
korlatoknak. Ugyanis, amíg az u tóbbi gyakorlatok term észete 
teljesen igénybeveszi a gyerm ek cselekvő aktivitását, ső t csakis 
azon át érvényesül fejlesztő hatásuk , addig az előbbi gyakorla
tokkal szolgáltatott ingerek rendszerin t egyszerűen tudom ásul 
vétetik m agukat a gyerm ek közrem űködő tevékenysége nélkül 
is. Bonyolultabb gyakorla tokra meg nincs szükség, sem az ízlés, 
sem a szaglás terén. H allási gyakorla tokat sem végzünk az 
érzékszervi gyakorlatok fejezete alatt. Nem  pedig azért, m ert 
amíg az izlési és a szaglási gyakorlatok nem  töltik  ki az é rzék 
szervi gyakorlatok kereteit, addig a hallási gyakorlatok  viszont 
túlnőnek, legalább is túl kell, hogy nőjjenek  ra jtuk , úgy lénye
gükben és céljukban, m in t anyagukban és idejükben is.

A látási gyakorlatokkal kapcsola tban  a r ra  a fo k ra  kell 
em elnünk a lá tási készséget, hogy m ajd  a beszélőszervek á llásá
nak és m ozgásának, valam int a szavak íro tt és nyom tato tt a lak 
jának  finom  különbségeit is könnyedén észrevegye a gyerm ek. 
Az erre  irányuló  szakoktatás tu lajdonképpen  a szájró l olvasás 
és a csendes, (globális, ném a) szövegolvasás előkészítése érde
kében történik. A lá tási gyakorlatok keretében fejlesztjük ki 
továbbá az írásm ozgási készséget és a beszédtanítás kezdő 
fokán szükséges szám fogalm akat. Gondot kell még fo rd ítanunk  
a tüdő erősítésére és a levegő k ibocsátásának  a szabályozására 
is. Az utóbbi gyakorlatok a hangképzés előgyakorlatául szol
gálnak.

A tap in tási gyakorlatok keretében először az á lta lános 
tapintási készséget' kell nevelnünk, hogy^ azután  a gégefő m e
revségének vagy ernyedtségének, továbbá a hangszalagok rez
gésének erősségbeli és m agasságbeli finom  változatait is vegye 
észre a gyermek. A hangképzést kísérő izom érzés és légáram i 
hatás, továbbá a beszélés (gagyogás) le tap in tható  ritm u sán ak  
alapelem eit szintén meg kell ism erte tnünk  a beszélni tanuló
sikettel

Az a k ie jtéstanítási eljárás, am ely ilyen előkészítés nélkül
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fog a hangképzéshez, m inden m esterkedése m ellett sem tud ja  el
kerü ln i a hangfejlesztéssel já ró  erőszakoltságot. B eszédpedagó
gus sem m i esetre sem k ívánhatja  meg a siket gyerm ektől, hogy 
az u tánzandó hang képzésekor szakszerű előkészítés nélkül jól 
és könnyedén utánozza azt, am i bem uta tta to tt neki.

M inthogy az érzékszervi gyakorla tok  célja az, hogy még a 
beszédtanítás megkezdése előtt, de legalábbis an n ak  kezdő lépé
seivel egyidejűleg, fokozatosan biztosítsuk a beszédm egértésben 
éŝ  a beszédhasználatban  szereplő érzékszervek könnyed m űkö
dését, a  gyakorlatok az előkészítő osztályban végeztetnek. T an á 
csos az I. osztály m unkarend jébe is beállítan i őket, különösen 
akkor, h a  kevésbbé érett osztállyal van dolgunk. x\ gyakorlás a 
növendékek kora  és értelm i fejlettsége szerin t h a t héttő l h a t 
hónapig  terjedhet, de szükség szerin t tovább is ta rth a t, kü lönö
sen egyes, egyéni esetekben. A tanév első idejében m indenesetre 
az érzékszervi gyakorlatok töltsék ki a tan ítási ó rák  legnagvobb 
részét, m ert a rá fo rd íto tt idő a továbbiakban  bőségesen és 'éred - 
m ényesen fog m egtérülni.

ANYAG.

A )  L á t á s i  g y a k o r la t o k .

1. Mozgás.

1. Nagyobb terjedelm ű m ozgások u tán zása  (állás, ülés, 
futás, já rás).

2. Kisebb terjedelm ű m ozgások u tánzása  (kar-, kéz-, láb- 
és ujjm ozgások).

3. Ajak- és nyelvm ozgások utánzása.
I I .  S z ín .

1. Színek felism erése pam utnyalábokon.
2. Különböző színű, de azonos alakú képek egyeztetése.
3. H iányzó színek pótlása.
4. K arikák  elrendezése (felism erése) sz ín árnya la t szerint.

I I I .  A la k .

a )  Testek.
1. M értani testek felism erése alak juk  után.
2. L abdák elrendezése (felism erése) nagyság szerint.
3. Pálcikák elrendezése (felism erése) hosszúság, m ajd  vas

tagság szerint.
4. Az alak és a nagyság felism erésének összetett gyakor

la ta  az árkolt-lapon.
b )  Síkok.

1. S íkalapok elhelyezése a bem élyedő-lapba.
2. Különböző alakú, de azonos színű képek egyeztetése.

c )  Vonalak.
1 Egyszerű alakzatok ra jzo lása  (kereszt, kör, ablak, lé tra).
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2. Egyszerű alakzatok k irakása  pálcikákkal.
3. N yom tatott (íro tt) betűk egyeztetése.
4. írási előgyakorlatok hom ok-papíron , á ttetsző-papíron, 

táb lán  stb.
5. Betűkeresés nyom tato tt szövegben.

I V .  S z í n  é s  a la k .
1. H asználati tárgyak, já tékok felismerése.
2. Különböző színű és különböző alakú képek egyeztetése.
3. H iányzó tárgyak  pótlása.
4. Szétvágott képek összerakása.

V . S z á m f o g a lm a k .
1. Azonos alakú szám képek egyeztetése.
2. K ülönböző alakú szám képek egyeztetése.
3. Szám képek egyeztetése u jjakkal, tá rgyakkal (pálc ikák

kal) és szám jegyekkel (m egváltoztatott so rrendben  is).
V/. Fúvás.

1. Az aszta lra  helyezett labdának  (golyónak) ide-oda való 
fúvása az u  hang  képzésének megfelelő a jakállás mellett.

2. Szélmalom-fúvás.
3. Szappanbuborék-fúvás.
4. Papírszelet-fúvás a p , f ,  t hangok képzésének megfelelő 

légáram m al.
5. Az aszta lra helyezett labda elfúvása m eghatározo tt tá 

volságra.
B )  T a p in t á s i  g y a k o r la t o k .

1. A la k .

1. M értani testek felism erése a lak juk  után.
2. L abdák felism erése nagyságuk után.
3. S íkform ák felism erése a kiem elkedő-lapon.
4. S íkform ák felism erése a bem élyedő-lapon.
5. Pálcikák felism erése hosszúságuk, m ajd  vastagságuk 

után.
6. H asználati tárgyak, já tékok felismerése.
7. H uzalok felism erése vastagságuk u tán  a húros-lapon.
8. Az alak és a nagyság felism erésének összetett gyakor

la ta  az árkolt-lapon.
I I .  F e l ü l e t .

1. Szövetek felism erése felületük érdessége nyom án  a szö
vet-lapon.

2. Szövetek felism erése anyaguk finom sága u tán  a szövet
karikán.

1 1 1 . I z o m é r z é s .

1. Tárgyak (labdák, já tékvödrök, dobozok) elrendezése és 
felism erése súly szerint.

2. A tenyérre  gyakorolt érin tés helyének és nyom atékának  
a megjegyzése.
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I V .  R e z g é s .

1. A zöngés és a zöngétlen levegő m egkülönböztetése p a 
pírtölcséren.

2. H angdobozok elrendezése (felism erése) rezgés szerint.
3. Gitár h ú rja in ak  felism erése rezgésük nyom án.
4. H angtölcséren (m egafonon) ado tt rezgések ritm u sán ak  

f elism érésé.
5. A mellkas, a^gégefő és az arccsontok  rezgéseinek érzé

kelése, különös tekintettel a mell- és fejhang, továbbá a ma^gas 
és a m ély hang felism erésére.

V . L é g á r a m .

1. A hideg és a meleg légáram i h a tás  felism erése.
2. A lökésszerű és a nyom ásszerű  légáram i ha tás  felism e

rése.
M ó d s z e r e s  u t a s í t á s o k .

Az érzékszervi gyakorlatok  élesen m egkülönböztetendők az 
ú. n. foglalkoztató gyakorlatoktól. A m ikor foglalkoztató gya
korla tokat végeztetünk, akkor azokat csendes elfoglaltságra, 
p ihentetésként adjuk, és a gyerm ek azt a gyakorla to t választja  
am it akar, am it szeret. Foglalatosságába nem  is avatkozunk 
m indaddig, amíg rendesen  tevékenykedik és viselkedésével nem  
zavarja  társait. Csak akkor adunk  neki irán y ítá s t és segítést, h a  
tám ogatást kér, vagy h a  képtelen a rendelkezésre álló foglalko
zási lehetőségek között választani. Az érzékszervi gyakorla toknál 
viszont a gyakorlás anyagának  m egválasztásában és tanm eneti 
elrendezésében, valam int az e ljárás m enetében m inden lépés 
tervszerűen átgondolt és gondosan előkészített. Amíg a foglal
koztató gyakorlatoknál a gyerm ek a spon tán  tapasztalatszerzés 
ú tján  fejlődik, addig az érzékszervi gyakorla toknál, ahol a 
gyerm eknek m indig egy-egy m eghatározott p rob lém át kell meg
oldania, a m egism étlésen alapuló célszerű gyakorlás vezet el a 
megoldásig. H a a soron  lévő gyakorla to t teljesen elvégeztük 
és a biztos tudásig begyakoroltuk, csak ak k o r té rh e tü n k  rá  a 
belőle fakadó, következő gyakorla tra . Hogy meg ne ón ja  a 
gyerm ek a gyakorlatot, ne csak egy, hanem  több, m ás cso
portbeli gyakorlato t is szerepeltessünk egym ás m ellett. H a a 
szükség m egkívánja, a következő ó rán  az új gyakorla tok  m el
lett m ajd  v isszatérünk a még gyakorlásra  szoruló régebbi gya
k o rla tra  is. Magától értetődik, hogy o lyan ú jabb  gyakorlato t, 
am elyik a még gyakorlásra  szoru lón  alapszik, nem  vehetünk 
fel addig, amíg a régit el nem  végeztük.

A lá tási és a tap in tási gyakorlatok  párh u zam o san  ha lad n ak  
egymással. T ehát a tap in tás i gyakorlatokkal nem  kell v á rn i 
addig, amíg a lá tási gyakorlatok  valam ennyijét be nem  fejez
tük. Csak a rra  ügyeljünk, hogy h a  valam ely gyakorla t m indkét 
úton á t végeztetik, akkor a lá tási felism erés m indig előzze meg 
a tapintásit.
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Az anyag tanm eneti felosztásában a fokozatosság elve szi
gorúan betartandó, m ert egy-egy gyakorla t rendszerin t két- 
hároim megelőző gyakorlaton épül fel. Pl. a g itá rra l való gya
korlást meg kell előznie a huzalok felism erésének, a zöngés és 
a zöngétlen levegő m egkülönböztetésének, továbbá a különböző 
erősségű és m agasságú rezgések felism erésének. Maga a g itá rra l 
való gyakorlás, (am elyben a g itár rezonáló testének rezgéséből 
kell felism erni azt a hú rt, am elyik előidézte az érzékelt rezgést), 
m ár csak egy lépésnyire áll a hangképzéssel já ró  rezgések fel
ismerésétől, am ennyiben a hú rok  rezgése a hangszalagok, a re 
zonáló testé pedig a gégefő rezgésének az elöljárói.

A legtöbb gyakorlat egyénenként külön-külön végzendő, 
de vannak  csoportos gyakorlatok is, am elyben m inden  gyerm ek 
egyidejűleg tevékenykedik. Term észetesen, az egyéni gyakorlá
soknál szereplő gyerm ek tevékenységét a többiek osztatlan  fi
gyelme kíséri. A jónál helyeseinek, a h ibánál tiltakoznak  s h a  
kell, készen állanak  a tám ogatásra  is. A közösség aktív  vagy 
passzív együttm űködését m indig állítsuk be a lehetőség szerint 
az egyéni gyakorlás hátterébe.

Az érzékszervi gyakorlatok eszközei között helyet foglalnak 
M ontessorinak és D ecrolynak eszközei közül azok, am elyek ki
fejezetten szolgálják céljainkat, míg a többiek az óvodai, vagy 
az in ternátusi nevelés és az iskolai csendes foglalkozás form ális 
gyakorlatai között szerepelhetnek. Beszerzendők még h aszn á
lati tárgyak m iniatűrjei, m ozaik-dobozok, dom inók, kisebb a la 
kú játékok, pálcikák, kagylók, csigák, gyöngyök, gom bok, m ag
vak, konfetti, falevelek, különböző fúvó-csövek stb., am elyekkel 
változatosan és hasznosan  bővíthetjük  ki a gyakorlatok  szab
ványos anyagát, pl. a faleveleket el lehet rendezni színük, 
nagyságuk, vagy alak juk  szerint, stb. E gyébként az érzék
szervi gyakorlatok azon eszközei, am elyek m á r használta ttak , 
k iadhatók foglalkoztatásra is, h a  a gyerm ek kedveli a velük 
való m unkálkodást. Az eszközök és készülékek m inősége és 
mennyisége feleljen meg a követelm ényeknek m inden tek in tet
ben, de azt jegyezzük meg, hogy az eredm ény titka  nem  b en 
nük, hanem  az egyes gyakorlatok céljának világos felism erésé
ben rejlik, és abban, hogy a gyerm eket a fejlődésnek oly m a
gas fokára em eljük, am ilyen m agas fok az illető gyakorla tta l 
egyáltalán elérhető. H a a gyakorlatokból nem  a lényeget r a 
gadjuk ki, balsiker követheti m unkánkat még a legpom pásabb 
készülékek használa ta  m ellett is, míg, h a  tisztában  vagyunk 
m inden egyes lépés jelentőségével és hatóerejével, akko r akár 
egészen egyszerű eszközök alkalm azásával is kiváló eredm ény 
érhető el.

Mivel az érzékszervi gyakorlatok  az értelem  v izsgálatára 
is alkalm asak, á llandóan  szem előtt ta rtandó  az, hogy e gjra- 
korlatok  sohasem  vizsgáló, hanem  m indig fejlesztő célzatúnk. 
Abból, hogy a gyerm ek m ilyen m értékben  o ldotta meg a felada
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tát, nem  szabad, legalább is a tanév elején nem  tanácsos követ
keztetést levonnunk az értelm ességet illetőleg, mei’t az a kis 
gyerm ek, aki hazulró l hozott tapasz ta la ta i a lap ján  h ibá tlanu l 
elvégez egy-egy feladatot, esetleg kevésbbé lesz értékes a to 
vábbiakban, m in t az, aki tanulékonyságának  segítségével, fo
kozatos fejlődésének eredm ényeként kerü l a legjobbak sorai 
közé.

A m odern psych ologia ra jz o k ta tá sa  a s ik e tn é m á k n á l.1)
Ir ta : F ü z e s i Á r p á d .

A psychologia a legfiatalabb tudom ányok  közé tartozik. 
Sokak szerin t nem  is tudom ány, m ert nincsenek norm ái, kán o n 
jai, a «norm ál-em ber»-r el kapcsolatban. Gyönge vigasztalás eh
hez az a körülm ény, hogy belföldi v iszonylatban  nem  csak a 
psychologia, hanem  még az orvostudom ány sem  rendelkezik 
azokkal a testi fölm érésekkel, m ely a m agyar em ber testi n o r 
m áit tartalm azná.

A francia  C harcot és Galton-tól a m ai psychologiát m eg
alapozó W illiam  Stern-en á t napjainkig , a lé lek tan  tudom ánya 
(a pedagógia terü letérő l kiindulva) m a m á r széles körűvé vált, 
úgyannyira , hogy az em beri közösség m inden rétegében nélkü
lözhetetlen tudom ány lett. Így a különböző gyárak , válla la tok  a 
m unka racionalizálásának  a kérdését, a m unkás á lta lános és 
speciális irányú  képességeinek vizsgálatával, psychotechnikai 
labora tó rium ok  oldják meg.

A pedagógia kom oly m unkát nem  tu d n a  végezni a lélektan 
alapos ism erete nélkül. Ma m á r a tan ítás hason la tos az orvos 
diagnosztizálásához, am időn m egállapítjuk  az egyén testi és 
lelki alkatát, fogalom körét, vérm érsékletét, cselekvőképességét, 
diszpozícióit és az így m egállapíto tt képességeket tudatosan , 
egyénhez szabottan fejlesztjük, vagy korlátozzuk.

B ennünket p illanatnyilag  a rajzpsychologia kérdése érde
kel .Itt elsősorban rendkívül érdekes m egállap ítan i azt a tényt, 
hogy azok a psychológusok, akik a gyerm ekrajzokat olyan ala
pos és szakszerű vizsgálat tárgyává tették (pl. Lew instein, Ker- 
schensteiner, M eumann, R eum uth, Nagy László, Schm idt Fe-

Ű A  Magyar Rajztanárok Orsz. Egyesületében 1937. május 5-én megtartott, be- 
mutatásokkal kísért előadás. Megjelent a „ R a j z o k t a t á s “  1937. évi 4— 6. számában.

F o r r á s m u n k á k :  Levinstein: „Kinderzeichnungen bis zum 14. Lebensjahr44; Kér-; 
schensteiner: „D ie Entwicklung der zeichnerischen Begabung44; Meumann: „Vorlesun
gen44 IÍÍ. köt.; Reumuth: „D ie psychologische und logische Bedeutung der schemati
schen Kinderzeichnungen44; Nagy László: „Fejezetek a gyermekrajzok lélektanából44 
Dr. Schmidt Ferenc: „A  rajzolási képesség legalsó határai44.
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rene stb. stb.), a ra jzo t legfőképpen, m in t p roduk tum ot tek in 
tették. Érdekes m egállapításaik m indenesetre tám ogatják  a rajz- 
szakostanárt m unkájában , de csak nagyon kevés alapo t adnak  a 
rajzolás tan ításának  a psychologiájához. E nnek  oka ta lán  abban  
rejlik, hogy kevés psychologus volt és van, aki egyben kellő 
gyakorlattal rendelkező szakem ber is. M ár pedig a rajzszakos 
tan árn ak  sok esetben kom oly problém ái lehetnek. Nevezetesen, 
ha  rajzilag kevésbbé. diszponált egyén kerü l a keze alá.

V alam ennyien tudjuk, hogy a rajzok tatás, a ra jzo lás ta n í
tása nem csupán  ra jz i p roduktum ok lé trehozását jelenti. É rtéke 
igen sokrétegű elm efejlesztést és nevelést foglal m agában. E zért 
tan ítjuk  és neveljük a kevésbbé jó diszponált növendékeinket 
is, még abban  az esetben is, h a  bizton tudjuk, hogy abból a 
«kétbalkezes» gyerm ekből művész sohasem  lesz. Azok, az ú. n. 
rajzilag jól diszponált egyének, akik az iskolában  «tudnak r a j 
zolni», nagyrészt au todidakta  m ódon is elérnek egy (ta lán  rend- 
szertelen és h iányos) ra jz i fölkészültséget. A felíogás p on tos
sága, az em lékképek megőrzése, a különféle benyom ások érté
kelése, azok összrendezése, és végül a belső erőknek  cselekvés
ben való m egnyilvánulása a rajzszakos ta n á r  előtt o lyan psy- 
chologiai állom ásokat jelentenek, m elyekkel szükségképpen tisz
tában kell lennie. Hol van még az esztétikai- és a m űvészi-ne
velés, a coordináció, m echanika tudatos fejlesztése és a rendre, 
pontosságra való rendszeres szoktatás. A ra jzok ta tás  fontossága 
tehát nem  a ra jz i p roduktum ok elkészítésében nyeri egyetlen 
indokát. A jól és szakszerűen vezetett ra jzok ta tás  az elm e re n d 
szerező, áttekintő erejét, a m élyreható  ítéletalkotást, a gyors 
és határozo tt cselekvőerőt, a k itartó  szorgalm at, a p roduk tív  
m unkát és annak  m egbecsülését oly tudatos tervszerűséggel és 
nagy fokban fejleszti, m in t egyetlen iskolai tárgy  sem. Ezeknek 
az értékeknek céltudatos kifejlesztésével olyan m agasabbrendű  
összegyéniség k ia laku lását m ozdítja  elő, mely ak ár a ra jzo lást 
megkövetelő pályákon, akár az ú. n. «nem rajzoló» é leth iva tá
sok terü letén  (orvos, ügyvéd, kereskedő, hivatalnok, stb.) első
rangúan  használható , és m indenkor gyakorla ti értéket jelent.

Most felelnem  kell a r ra  az el nem  hangzott, — de a levegő
ben lebegő kérdésre, hogy közép- és polgáriiskolai ra jz o k ta tá 
sunk annyi fontos p rob lém ája között, m iért éppen a siketném ák 
ra jzok ta tását teszem vizsgálat tárgyává? Hiszen a növendék
sereg nagy töm egének csak elenyésző kis részét a lkotják  a siket
ném a gyermekek.

A választ a következőkben foglalhatom  össze. A siketném ák 
intézetei különleges szervezetüknél fogva nem  csak általában , 
hanem  a rajzo lás szem pontjából is az egyén m egism erését jo b 
ban  lehetővé teszik, m in t a zsúfolt, töm egtanítással küzdő isko
lák. O sztályonként a növendéklétszám  14—16. A ra jz tan ítá s  a 
9 éves korban, a  II. osztállyal veszi kezdetét és a V lII-ban  feje
ződik be. Heti óraszám ok: II. és III. osztályban 2—2, IV—-VIII.
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osztályban 4—4. (U tóbbiakból egy-egy ó ra  m értan .) T udnunk  
kell azonfelül még azt is, hogy a siketném a gyerm ek lelki s tru k 
tú rá ja  egészen különleges. A siket gyerm ek nem : «nem halló  
norm ális», hanem  az egyik érzékszerv h iányábó l az egész lelki 
konstitúció ja hézagos és rendezetlen. H ason la tta l élve: a lelki 
világa (képzetei, fogalm ai, Ítéletei) egyoldalú, téves, sőt h iánvos 
m ivoltánál fogva oly h ibásan, egyenlőtlenül szövött szövethez 
hasonlít, m elyben elvékonyodások, csomók, sőt folytonossági 
h iányok m inden rendszer nélkül m utatkoznak. Ilyen  lelki s tru k 
túrával csak abban  az esetben lehet kom oly pedagógiai m unká t 
végezni, h a  a lelki szövet hézagait a  nevelő-tanítás so rán  pó to 
lom, kiegészítem, használhatóvá teszem.

Az ilyen alkotású lelki-világ, m in t am ilyen a siket gyer
meké, term észetszerűleg különleges oktatási, te h á t különleges 
ra jzok tatási e ljá rást is követel. Ez az e ljárás alapelgondolásában

azonos a «diétás táplálkozás» elvével. Vagyis: egyszerre keveset 
adok, az adagot tudatosan  és csak fokozatosan emelem, m indig 
tisztában kell lennem  a «vitam in-érték»-ekkel és azzal, hogy 
m ikor orvosság egy-egy adag és m ikor méreg. M ert am it a n o r 
m ális lelki gyom or a m aga egészséges szervezetével meg sem 
érez, az a siketném a egyénnél lelki té ren  végzetes zavarokat 
idézhet elő.

Ez a lelki «vitamin adagolás» csak abban  az esetben alkal
m azható a ra jzok tatásban , h a  ism erjük  a ra jzo lás  m űveletének 
psychikai állom ásait, azaz azokat a szükségképeni fokozatokat, 
m elyeknek logikus egym ásutánja nyom án jö n  lé tre  az objek-
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tűm ről készített rajz. M ódszertanilag teh á t egy ú. n. m ikropeda- 
gógiai e ljárást kell alkalm aznunk. Fel kell bon tanunk  a ra jz o 
lási feladatokat azokra a tö rténésekre, am elyek az elm ében 
végbemennek.

Szépen m u tatja  ezt a Max Krünegel-féle elm élet,2) m elyet 
áttekinthetőség szem pontjából vizuálisan is feldolgoztam . A 
kis-térfoi'm a ra jzo lásának  egy pé ldá já t lá thatjuk . A le ra jzo lan 
dó objektum tól (kávédaráló), a k ia lakult rajzig.

A f o k o z a t o k  a  k ö v e t k e z ő k :

I . A z  o p t ik a i  fe l fo g á s .  A )  Milyen? a )  az optikai összkép, 
b )  megjegyzőképesség az optikai összképet illetően. B )  Mihez 
h a so n lít m ilyen nagy? a )  az analizáló látás, b )  m egjegyzőképes
ség az analizáló lá tás t illetően.

I I .  Ö s s z r e n d e z é s  a m o t o r o s  c s e le k m é n y h e z .  C )  H ogyan r a j 
zoljam ? a )  rendszer a megfigyelésben, b )  rendszer az em léke
zetben.

I I I .  A  g r a f ik a i  m o t o r o s  c s e le k m é n y .  D )  Rajzolom  a )  m eg
valósítás mozgási m űködés útján.

Tekintsük á t röviden a rajzo lás élettani fo lyam atá t is. 
É lettani kísérletek, összehasonlító anatóm iai tanu lm ányok  és 
agym űtétek tapasz ta la ta i a lap ján  az agyfelszín különböző te rü 
letein különféle psychom otorikus centrum ok tételezhetők fel.

kbr7 ¡rdsmozgás

A  ra jzo lá s /eg fon tosa b b p sy cjtom oloriku s centrum a/.

A rajzo lás igen b o 
nyolu ltan  összele’.t 
elm e-m unka, tehát 
azt igen sok köz- 

?Szzm -m ozgks Pont együttes m u n 
kája bonyo lítja  le. 
Ezek közül a leg

fon tosabbak  a 
gyrus supram arg i- 
nalis és gyri occi- 
pitales környéke, 
valam int az agyi 
féltekék hátsó  bel-

~ jru s  t 
s upram arginal is

¿ á fá s

ső alsó felületén lévő cuneus (látási centrum ).
A látószervünknek megfelelő külső objektív kép a lá tóköz

pontban, a cuneus környékén  egy «belső kép»-et hoz létre. Ezt 
m indenekelőtt tudatossá kell tennünk, m ert csak így lesz a lka l
m as bárm iféle elm em űködés céljaira. R ajzolás szem pontjából 
tehát értelm i feldolgozás tárgyává kell tennünk  a Max K rünegel

2) Meumann: „Vorlesungen“ (III. k.).
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elmélet szellemében 
és a gyakorlati pe
dagógia követelmé-

pesek legyünk ra jz 
b an  visszaadni. T e
h á t lerajzo lási cél
zattal analizálom , 
m ajd  synthetizálom

nyei szerint. A bel
ső kép értelm i fel
dolgozása alkalm á
ból a r ra  tö rek 
szünk, hogy aztké-

k g p c s o / ó  n e  á r o n o k

E z e k  megszerzendők/

(irány, alak nagyság stb.), bekapcsolva a tudatos m ozgásokat 
lebonyolító psychom otorikus centrum ba. E zen keresztül (sok 
gyakorlással, azaz az ideg-pályák be járásával) m á r  a ra jz  lebo
nyolítása a reflex-m ozgásokat lebonyolító cen trum on  keresztül 
érvényesül. E nnek  eredm énye a le ír t  kép.

Még pontosabban  is m egm agyarázhatjuk  élettani alapon  a 
belső kép értelm i feldolgozását. Az észrevevő neu ronok  és az 
u tánzást létrehozó m ozgató neuronok  között ki kell fejlesz
tenünk  a hidat, a kapcsoló neuronokat. U gyanis m inden  cse
lekvéshez először egy «minta» kell, m elyet az egyén u tánozn i

d ¡/ ő /o sd g  nyomár ke/efkeze/f k/iá/ka/j ng/z d/e/tem /o/gn/n&fá.r

igyekszik. Az által, hogy igyekszik utánozni, m egterem ti a k ap 
csoló neuronokat, m elyek eleinte kevés szám úak és fejletlenek, 
de a gyakorla tta l m egsokasodnak, kiépülnek. Ezek a sensom o- 
to rikus associációk sohasem  öröklés ú tján  jönnek  létre, hanem  
m inden esetben fáradsággal, gyakorlatta l kell m egszereznünk.3)

3) Dr. Claparede: „Gyermekpsycliologia és lélektan“ .
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A lerajzolt kép helyessége elsősorban a belső kép élességé
től függ. Ezt igazolják az emlékezet u tán  való ra jzo lásnál föl
lépő tévedések. H a rosszul rajzo l valaki valam it, csaknem  m in
dig az értelm i feldolgozás terü letén  keresendő a hiba. T ehá t a 
javítást azon keresztül kell végeznünk.

A rajzolás élettani fo lyam atát tehá t két részre  oszthatjuk. 
Az első az értelem  m unkája. A m ásodik a szim pla technikai 
m unka. Érdekes m egjegyeznünk, hogy ez u tóbbi (a technikai 
coordináció) a siketném áknál zavartalan , azzal különösebb baj 
nincsen.

A siketném ák ra jzok ta tása  az értelm i terü leten  m u ta t föl 
zavarokat, mivel a m agasabb szellemi funkciók éppen a siketség 
következtében csökevényesen fejlődtek. Itt tehá t a m indenkori 
ra jzok tatásnak  feladata az értelm i terü leteken  m unkálkodni a 
tiszta képzetek és az egészséges, h ibá tlan  fogalm ak keletkezését 
biztosítani, vagyis a kapcsoló-neuronok h íd já t biztos p illérekkel 
kell ellálni.

G yakorlatban ezt úgy oldottuk meg, hogy különleges szem 
léltetési eszközöket készítettünk. O lyanokat, m elyek a psycholo- 
giai k ívánalm aknak teljesen megfelelnek. M inden egyes ra jzn ak  
megvan a m aga szemléltető eszköze, m ely a ra jzo t k o n k ré tu m 
hoz köti. T ehát pl. a vonal nem  elvont szim bólum , hanem  a 
pálcika. Ezzel, m in t kiinduló egységgel, először k irak ju k  a 
rajzolandó feladatot a ra jz lap ra  a hibák, lehetőségek b em uta
tásával a belső kép tiszta k ia lak ítását és annak  értelm ileg töké
letes földolgozását biztosítjuk. A vonálvezetési gyakorla tokat 
először ó lom drótból készítjük el. A síkform ák posztóból (filc) 
kivágott alakok, ahol a befoglaló-form a, a jellem ző folt, a szer
kezet stb. szétszedhető és összerakható. Közel száz ilyen szem 
léltető eszközünk van, rendszerbe állítva, m inden ó ra  anyagához 
megszámozva, úgyhogy technikailag is könnyen és gyorsan  ke
zelhető, tehát egy-egy ra jzó rán  a legalaposabb szem léltetést 
8—10 perc alatt elintézzük.

Az így m egalapozott ra jzok ta tási e ljárásnak  eredm ényei
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teljesen korszerűek. Nem  csak azt é rjük  el vele, hogy az alsó 
fokon, (II., III., IV. osztályban) öröm m el dolgozik a gyerm ek 
— (m ert azt, am it az em ber «ért», szívesen csinálja), — hanem  
kiép ítjük  vele a rajzi-, konstitutív-, helyes ítélőképességű gon
dolkodást. A m agasabb osztályokban pedig a szerkesztő ra jzo 
lásnál, té rfo rm ák  ra jzo lásánál a m unka zavartalan , m ert biztos 
alappal, tervszerűen kiépített gondolkodó-képességgel ren d e l
kezik a gyermek.

Értekezésem nek végső, összefoglaló gondolata a követke
ző: M inden gyerm eknél, — bárm ely  iskola típus növendéke le
gyen is, h a  egyébként értelm i m űködése norm ális, — ra jz i in 
diszpozíció eseteiben csakis a tudatos psvchologiai e ljáráson  
nyugvó, lelki kalóriákkal dolgozó, m ikropedagógiai e ljárással 
lehet ra jz i eredm ényeket biztosítani.

A ssirdoissulitas corticaiis és lialláséhresztés kérdéséhez.
Irta: Kern Artur. Heidelberg. A «Sonderschule»-bői. Ford. Horényi János.

Tudjuk, hogy növendékeink csak azért némák, mert siketek. A siketség 
kiküszöbölése maga után vonná a némaság megszűnését is. Érthető ezért 
az a nagy érdeklődés, mely az irodalmat és gyakorlatot mindannyiszor 
kisérte, valahányszor híre járt, hogy a siketséget (vagy akár a nagyfokú 
nagyothallást) eredményesen lehet befolyásolni. Ugyanezt a lázas érdeklő
dést látjuk a «Bárczi módszer» és a «gyermekkor kortikális siketség#* 
címeken ismeretes tárgykörök iránt is.

Míg eddig a siketség okát a belső fül működési hiányában és meg
betegedésében látták, addig Bárczi —  kinek teóriáját Rauschburg és Sarbó 
is alátámasztja —- azon véleményének ad kifejezést, hogy a siketség e fenti 
kórképe mellett, még egy olyan is létezik, amelynek oka nem a perifériális, 
hanem a centrális szervben van és ezért nyiltan beszélhetünk a gyermek
kori centrális siketségéről. Említett esetek Bárczi megállapítása szerint nem 
szórványosak, hanem igen nagy százalékban találhatók meg a Magyaror
szágon beiskolázott növendékek között. Az egész tárgykörre vonatkozóan, 
az a kijelentés legfontosabb most már, hogy ez a centrális siketség —  
ellentétben a perifériással —  alkalmas módszerrel (Bárczi-féle módszerrel) 
relatíve meggyógyítható, vagyis e kórképet feltüntető gyermek nagyot
hallók lesznek és beszédjük a siketnémák eddigi, mindenki által közismert 
kiejtésétől nagy mértékben különböző. Bárczi kinyilatkozásában két nagy
fontosságú tény és megállapítás van. Az orvosi megállapítás nem kisebb, 
nem kevesebb, mint az, hogy a siketség nagyothallássá alakítható. A másik, 
a beszédpedagógiai megállapítás azt vallja, hogy a siket beszédét nagyot
halló beszédévé alakítja át. És a mi részünkre, éppen ez a tény bír döntő 
fontossággal. Nyilvánvaló, hogy a «Bárczi-féle gyermekek» kint az életben
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nem azért fognak otthonosabban mozogni, mert «felébresztett hallásukat» 
használhatják és a fáradságos leolvasás helyett hallásukra támaszkodhatnak, 
hanem sokkal inkább azért, mert szép, tiszta kiejtéssel fognak bírni, és 
így beszédjüket a hallóember is könnyen megértheti majd. Minden szak
embert az foglalkoztatja, hogy a legfáradságosabb munkával sem tudja 
növendékei beszédét jól érthetővé tenni és a befektetett munka távolról 
sem áll arányban a kiejtéssel. Ha (most már) valamilyen úton módon sike
rülne ezt a nagy nehézséget megszüntetni, akkor a tanár örömmel ragadná 
meg azt az utat, hogy növendékeinek még nagyobb jótevőjévé váljék.

Ezek előrebocsájtása után, érthetővé válik és természetesnek bizonyul 
az a nagy érdeklődés, mellyel a snéma tanárság és az orvosi kar egyaránt 
Bárczi munkásságát figyelte. A kérdés orvosi részét a Vl-ik nemzetközi 
logopédiai és phoniátriai kongresszus ( i g 34) behatóan tárgyalta. A kri
tikusok kételkedtek abban, hogy a bemutatott kísérleti személyek sn.-k1 
voltak. Szerintük ezek sokkal inkább hiányosan kivizsgált nagyothallók, kiket 
hallásgyakorlatokkal (Urbantschitsch) iskoláztak. E vélekedést több fülorvos 
telte magáévá. Nevezettek mindenekelőtt behatóbb és pontosabb kivizsgálást 
követeltek, mivel a hangvillával, síppal és harmonikával történő hallás- 
megállapítása nem elegendő. A közeljövőben, ahol Bárczi módszer szerint 
folyna a tanítás, elsősorban exakt vizsgálódást kellene folytatni.

Természetesebb, és könnyebben mérlegelhető a kérdés beszédpeda
gógiai vonatkozásban. E téren az általános eredmény eléggé nagy bizton
sággal állapítható meg. (Azért mondom azt, hogy elég nagy pontossággal, 
mivel a növendékek a külföldi látogatók java része előtt ismeretlen magyar 
nyelven beszélnek.) A nagyon is józanul ítélő szakemberek véleménye 
alapján, az új módszer beszédpedagógiai vonatkozásán nem sok kételkedni 
való van.

Jól tudom, hogy valamely kiváló beszédpedagógiai eredmény esetén 
ismerni kellene a hallás eredeti fokát, —  mert jól tudjuk, hogy mindjárt 
egészen más az osztály képe, ha a növendékek között i —  2 nagyothalló is 
van, —  de feltűnő, hogy miért mutatja fel ezt az előnyös képet az utóbbjj, 
tanévek osztályának mindegyike a budapesti int.-ben. S ha akadnának is 
esetleg kételkedők a budapesti áll. intézet tanári karában, a fényes eredmé
nyek, ezeket véleményük megváltoztatására kell, hogy bírja.

Összefoglalva az elmondottakat, a kérdés mai állásáról úgy nyilat- 
kozhatom ,hogy bár ¡a dolog orvosi része még távolról sincs tisztázva, 
mégis beszédpedagógiai eredményessége vitán felül áll és a budapesti áll. 
sn. int. eredményeit a kritikus szemmel ítélő megfigyelők messzemenően 
elismerik.

Kívánatos, hogy minden figyelmünket ennek, a kihatásaiban oly 
nagyjelentőségű problémára irányítsuk és utólagos, pontosan végzett vizs
gálatainkkal megállapítsuk, hogyan járhatjuk meg itt Németországban ezt 
az új útat.

Ezek a gondolatok indították el 11/2 évvel ezelőtt kísérleteinket, melye
ket a sn.-k heidelbergi intézetében végeztünk. (Igazgató: Singer. Ö is 
járt nálunk a módszer tanulmányozása végett. A ford.). Mivel az intézet 
szoros viszonyban áll az itteni egyetem fül-, orr- és torok osztályával, a
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szerencsés helyzet folytán alkalmunk volt, a hatalmas problémakört mind
két oldalról megvilágítani. Az alant következő, részben, említett i 1/̂  éves 
munkánkról kívánok beszámolni.

A.

A vestibuláris reaktiót, Bárczi a «kortikális siketség» egyik jellemző 
ismertetője]ének tartja. Hogy képet alkothassunk arról, milyen elosztódást 
mutatnak a «Bárczi-féle esetek a heidelbergi sn. intézetnél, Dr. W irt (egyet, 
m. tanár, szintén járt Budapesten, a módszert tanulmányozni. A ford.) veze
tése alatt valamennyi növendéknél megejtettük a vestibuláris reakció vizs
gálatát. Pozitív reakciót 77, negatívat 4 1 növendék mutatott fel. A positiven 
reagálók között 4i- növendéknek nem, 3 i-nek volt több-kevesebb hallás- 
maradványa. (A hallást harmonikával és hangvillákkal végzett régebbi kísér
letek alapján vettük fel.) A vestibuláris reakcióra negatívan felelő gyer
mekek közül 24 teljesen siket, 17 hallásmaradványos.

További ismertetőjelnek mondja Bárczi a tenyérbe mondott, hangosan 
és susogva ejtett o-t. Ezt illetően magam vizsgáltam meg az egész növen
dékanyagot. Megállapítottam, hogy ez utóbbi vizsgálat eredménye n e m 
mutat fel azonosságot a vestihulárreakció eredményével. 2 3 növendéket 
már eleve ki kellett zárnunk e kísérletből, mert félő volt, hogy a hangosan 
mondott &ó»-t meg is hallják. Kísérleti eredmény 57 növendéknél positív, 
18-nál negatív, 20-nál kérdéses. (Bizonytalan, vájjon pozitív, vagy negatív
nak veendőbe.) Végeredményében a két kísérlet után növendékeinknél az 
alábbi csoportokat nyertem :

I. csoport: tenyérbe mondott ó és vestib. r. negatív: 8 növendék
II. csoport: tenyérbe mondott ó negatív, » pozitív 5 növendék

III. csoport: tenyérbe mondott ó positiv, » negatív 1 5 növendék
IV. csoport: tenyérbe mondott ó positiv, » positiv 22 növendék

Összesen: 5o növendék.
A Bárczi-féle tanításra a IV. csoport látszik kétségtelenül a legalkal

masabbnak. Ehhez járul még a hallásmaradványosok száma, akik az újabban 
megejtett vizsgálat szerint 61-en vannak. A Bárczi-féle eljárásból kizárandó 
az I. csoportban levő 8 növendék. Hogy mire mehetünk a II. és III. cso
portban levő 20 növendékkel, azt csak a gyakorlati és próbálkozási idő 
befejeztével lehetne megmondani.

Összefüggés áll-e fenn a hallás- illetve tapintási 
görbék és a Bárczi-féle módszerre való alkalmasság közölt?

Ez a kérdés akkor vetődött föl, bennem, midőn egy alkalommal 
azon osztályok egyikében, ahol a Bárczi-módszer szerint tanítok, arra a 
megállapításra jutottam, hogy az «alkalmatlan» gyermekek feltűnő kevés 
tapintási görbével bírnak. 1936. telén újólag átvizsgáltuk az otoaudionnal 
az intézet minden növendékét. A kísérlet alkalmával az első alkalommal 
normális, a második alkalommal fokozott, magas, hangerősséget alkal
maztunk.

így két különböző görbét nyertem, melyek közül az egyik a normális, 
a másik a felerősített hang hallását ábrázolta.
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x. ábra.
E. An. xo éves 1987. I. 27. Jobb fül. —  a felerősített görbéje —  

hallási görbe.
Nagyothalló, (vokális- szó halló) leáxxyka hallási görbéje. Teljesen 

siketnél csak 1 görbét kaphatunk. A készülék normális hangerőssége 
nem ad kilengést, mivel az úgy adott hangokat a sn. nem hallja. «Hall» 
azonban felerősítés esetén. A szakemberek eléggé egyetértenek abban, 
hogy ebben az esetben tulajdonképpen nem hallás, hanem inkább «hang
érzés» van jelen. Tehát nem hallási, hanem «tapintási görbékről» lehet 
csak szó. A hangokat tapintja a gyermek.

A 2. ábrán tipikus görbét látunk (teljesen siket növendék görbéje.).

m  2. <2. 13 3 .  1?. 2. 1937. — —  S 8« |H rf«(S ity t)fur»e.

2. ábra. E. H. i 3 éves. 1987. II. x5. —  felerősített tapintási görbe. 
Az I. csoport tapintási görbéje, mely a Bárczi-féle tanítási eljárásból 

kizárandó, kis emelkedésű, tapintási görbéket mutat fel. (Mivel teljesen 
siketekről van szó, hallási görbék szóba sem jöhetnek.).
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3. ábra. Az I. csoportba tartozó 8 növendék közül 6 növendék tapin
tási görbéje azonos a 3. ábrán láthatóval. 2 növendék görbéje valamivel» 
tágabb.

A IV. csoport, mely a Bárczi-módszerre különösen alkalmas, külön- 
böztö viselkedést mutat. A csoportban levő 22 növendék közül 19-nek 
aránylag nagyterjedelmű görbéje van, (L. 4- ábra.) 3 növendéké kisebb, 
de még mindig 4 i-ig  terjed.

C-2 C-i C C Cj C? C3 C4 - c5
m  4. e. SS., 10 3. 13. 1. 1937. SittfíS OfM-. --------SüfcWum.

4- ábra. E. W . 10 éves. 1937. I. i 3. Bal fül. —  táp. görbe,
A két középső csoportnál (III. I\ .) teljesen zavaros és szabálytalan 

a helyzet. A -II. csop. 5 növendéke (o tenyérreakciója negatív, vestib  ̂
reakció positív) Kicsi reakcióval rendelkezik, 3 növendéknek aránylag 
magas a tapintási görbéje.. A III. csoportban levő i 5 növendék közül («0» 
reakció positív, vestib. reakció negatív) 7-nek görbéje alacsony, sőt igen; 
alacsony (4 i alatt) 8-nak görbéje aránylag nagy. (4 i fölött.).'

Növendékanyagunkból a következő f e l t ű n ő  e r e d m e n y  adódott: 
A különböző vizsgálatok alapján a Bárczi-féle tanítási módszerre «alkalmas
nak» bizonyuló növendékek meglehetősen azonos, aránylag nagy terje
delmű tapintási görbéket mutatnak fel, míg a tanításra «alkalmatlanoknak» 
látszó növendékek görbéje jelentékenyen kisebb. A viszonylagosan csekély 
növendéklétszám nem engedi, hogy ebből folyóan szabályokat állítsak fel. 
Mégis közlöm az alábbi lehetőséget: a közölt hasonlatok alapján tényként 
elfogadhatjuk, hogy a tapintási görbe nekünk előre jelzi, vájjon a sn/ 
alkalmas-e a Bárczi-féle módszer szerint folyó tanítási eljárásra, vagy sem. 
Kis terjedelmű görbék a tanítás lehetőségét kizárják, míg a tágabbak, na
gyobb terjedelműek az eredményesség mellett szólnak. Amennyiben a 
görbéket az Ítélkezésnél helyesnek fogadjuk el, úgy ennek alapján a II. és



A surdomutitas corticalis és hallásébresztés kérdéséhez. 315

III. csoport növendékeit is jól beskatulyázhatjuk. Ezek szerint a II. csoport
ban helytfoglaló két és a III. cs. helytfoglaló 7 növendék, kis amplitúdójú 
görbéje miatt a tanításra alkalmatlannak látszik, míg a külömbözetként 
adódó 11 gyermeknél a kísérlet eredménnyel kecsegtet. E csoportosítás; 
szerint a heidelbergi sn. int. növendékanyagából 33 tanuló a módszerre 
való alkalmatosság szempontjából számításba jöhet, míg 17 nem.

A különböző szerzők adatai szerint a tapintási görbe hasonló lefutású, 
mint a hozzá tartozó hallási görbe, avval a különbséggel, hogy 10— 20 
intenzitással lejebb fekszenek. Ahol tehát hallási görbe jelentkezik, ott 
a relatív nagy terjedelmű tapintási görbe előre is biztosítottnak látszik. 
Egész kis hallásmaradvánnyal bíró növendékek görbéjét már a zörejhallással 
bíróknál is) teljes siketekével összehasonlítva már jelentős eltérést kapunk. 
Vokális halálsú gyermekeknél az eltérés már igen nagy. (L. 1 sz. ábrát.)

Ha az említett vélekedést helyesnek fogadjuk el, vagyis amennyiben 
az alkalmatosságra való kiválogatásnál fontossággal bír, úgy ez azt jelenti., 
hogy a hallásmaradvánnyal bíró gyermekeket is alkalmasoknak kell minő
síteni és a Bárczi-féle tanítási eljárás alá kell őket vonni. Eszerint a heidel
bergi int.-ben 6 i -)-33 alkalmas, 17 nem.

Midőn a Bárczi-féle módszer ismeretessé vált, ( 1 9 35 őszén) mi mind
járt foglalkozni kezdtünk az új eljárással. i g 36. januárjában már kísér
leteztünk is. A kísérleti eredmények alapján ugyanazon év húsvétján 6 
növendékkel meg is kezdtük a munkát. Előmenetelünket sajnos többször 
is félbe kellett szakítani, de útunk ennek ellenére is mindinkább kikris
tályosodott. Az év folyamán a növendékeket úgy a vestibuláris reakció, 
mint a hallás szempontjából mégegyszer megvizsgáltuk s ez idő alatt több, 
még vitás kérdés is tisztázódott a szakirodalom révén. Ebből kifolyólag 
arra az elhatározásra jutottunk, hogy új növendékanyaggal folytatjuk a 
munkát. Ezzel az újonnan alakított csoporttal foglalkozom —  sajnos ismét 
hosszabb-rövidebb megszakításokkal —  1936. december óta.

Minden növendékkel mintegy 10 percet foglalkozom naponta. A cso
portban 5-en vannak. 4 közülük teljesen siket, 1 növendék hallásmarad- 
vánvos. Azokat a növendékeket, akiknek hallásmaradványuk volt, kizártuk 
a csoportból. Utóbbi csak azért marad a csoportban, mert már kezdettől 
fogva szerepelt a kísérletekre bevont növendékek között, meg, hogy kép
viselje a hallásmaradványosokat. Említett növendék (W.) a i 1/2 év alatt 
történt megszakításokat leszámítva 1 év óta áll rendszeres tanítás alatt. 
A többiek mindössze 5 hónapja tanulnak a Bárczi-féle módszer szerint.

Megfigyeléseimről és az elért eredményről, alábbiakban számolok be:
A csoportban levő gyermekek életkora 11 és 13 év között van, W . 

nevű fiút kivéve, —  aki VIII. osztályba jár, a többi mind az V. o. növen
déke. Természetes, hogy emiatt elmaradtak azok a segédeszközök, melyeket 
Bárczi az előkészítés során felhasznál. Mivel a gyermekek írni és olvasni 
tudnak, a gyakorlatok módja kissé eltért attól, amit Bárczi ajánl. A vizuá-1 
lis kép nyújtása mellett azonnal «hallásigyakorlatokra» térhetünk rá.

Bárczi útmutatásai értelmében óvatosan adagoltuk a gyermekeknek az 
első szó és mondatbeli egységeket. Mindjárt láttam, hogy kezdetben a 
szavak megismerése csak akkor megy símán, ha 3 szó között kell válo
gatni. Majd csak azután történhet a felismerés nagyobb terjedelemben is.
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Ma a növendékek differenciáló képessége olyan precíz, hogy az új anyagot 
már 6 között is felismerik. Természetes kívánalom azonban, hogy a szavak 
a fonetika és ritmus szempontból meglehetős mértékben különbözzenek 
egymástól.

Az 5 hónap alatt, növendékeink aránylag nagy számban tanultak meg 
fogalmakat «fülön keresztül». Kombinációk által természetesen több száz 
eset állítható elő ezekből. Előre kell bocsájtanom, hogy munkánk elején 
a növendékek figyelmét arra a területre kell terelnünk, amelyből témánkat1 
merítjük. így pl. meg kell mondanom: «Most számolni fogunk». «Hol 
vannak a gyerekek?» «Ki van az udvaron?» stb.

Egyéni ingadozástól eltekintve, a 4 sn. növendék nagyjából azonos 
eredményképet mutat. Mind a 4 növendék intelligenciája is egyezik 
nagyjából. Hogy pontos képet nyújtsak a helyzet mai állásáról, az egyik 
növendéket bővebben is ismertetem.

T Erzsébet: 12. éves Veleszületetten siket. 2 fiútestvére szintén sn. Szülés 
rendes. 1932 húsvétja óta az intézet növendéke. Egészségi állapota jó. Intelligen
ciája és előmenetele jó. Hallása az 1936. dec. 4-én Otoautdionnal történt vizsgálat 
alapján: jobb fülén O. bal fülén: 0. Felerősítés mellet tapintási görbéje az 5 
ábrán látható, beszédhallás 0.

- „ ¿ s . .
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3íbb. 5. Sí. t., 12 3. 4. 12. 1936. ------------  a3crdürtcr(Sü^I)fur»c red)te,---------------(inti.

5. ábra. El. T. 12 éves. i g 36. XII. 4- —  jobb f ü l , ----bal fül fel
erősített tapintási görbéje..

Bejelentem, hogy számolni fogunk. Természetes hangerősséggel, de 
jól érthető kiejtéssel mondom a növendék fülébe: 7 +  3 ; 5 + 4 ; 3 +  2; 
6 +  8 p'tb. 1 0 — 2; 8 — 3 ; 2 — 1; 6 —  3 stb. Majdnem mindig helyes 
feleletet kaptam. Téves eredménynél általában elégnek bizonyult á feladat 
ismétlése, hogy helyes feleletet nyerjek. A feladatokat nem jeleztem, 
ismertettem előre. 1 —  20-as számkörben dolgoztunk tehát 200 változat 
volt lehetséges. Inkább a fül mögé beszéltem, úgy hogy a szájrólolvasás 
lehetőségét kizárhatjuk.

Ismert anyag köréből való a következő vizsgálat: Mondd meg a szó
párt! Kenyér —  halott. Hal, —  asztal; kolbász —  szomjúság. Tea — tó. 
Vaj -— anya; csokoládé —  limonádé.

Ritkaság, hogy a felelet téves. Még az a feladat is sikerült, hogy i 4 
szóból a fülbemondottat kiválassza. A szavak a következők, voltak: óra, 
tea, csokoládé, burgonya, fiú, kalács, kenyér, bor. Ottó, Vili, papa, labda;, 
kerékpár, ágy. Ha valami nem sikerült, elébe adtam a füzetet, ahol ezek 
fel vannak jegyezve. Vizuális segítséget nyújtottam ott, ahol szükség mutat
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kozott. Végül megkívántam az u, i, a, o, e, i, a hallását. E hangok meg- 
hallása egyre-másra sikerült.

Ebhői folyólag kijelenthetem, hogy: Teljesen siket gyermek 5 hónapi 
tanítás után, képes normális hangerősségű fülbemondás mellett, majd
nem az összes vocalisokat, és a szavak relatív nagy tömegét felfogni. Be 
nem gyakorolt szavakat «nem hallják». A fülbemondott szavakat növen
dékeink érthetően, tisztán, mindenekelőtt pedig p o n t o s  r i t m i k á v a l  
adják vissza.

Hogyan lehetséges ez a teljesítmény?

A már említett kongresszus felszólalói a Bárczi által bemutatott kísér
leti személyre vonatkozóan azt a megállapítást tették, hogy: «Az itt látott 
esetek egyike sem siketnéma, mivel a siketnéma képtelen kérdezésünkre 
feleletet adni, ha háttal áll nekünk». Ez a mondás nem állja meg a 
helyét, mert van egy másik igazság is, amely szerint: Régóta ismeretes, 
hogy tapintás útján a hangok rezgéseit és azok ritmusát fel lehet fogni. 
Könnyen elképzelhető, hogy alkalmas módszer segélyével ezt a készséget 
annyira kifejleszthetjük, hogy ez —  természetesen záros határokon belül —  
a beszédet is m e g t a p i n t h a t j a, m e g  é r z é k e l h e t i .  Amennyiben en
nek lehetősége fenn is áll, fenti kijelentés csak korlátozott mértékben helyes.

Ezt a lehetőséget látom az előttem levő esetben is. A teljesen siket 
T. Erzsébet is felel a feltett kérdésekre, bár hátat fordít nekünk. Én ezt a 
hallást kimondottan beszédtapintásnak vélem. A kérdések java részét a 
«kézen» át is hallják a növendékek, ha a tenyérbe beszélek. Bárczi kiváló1 
pedagógiai érzékkel olyan irányt mutatott- fel előttünk, mely lehetővé 
teszi a hang és szótapintási készségnek b e s z é d t a p i n t á s i  készséggé 
való átalakítását. Minden szónak tartalma mellett a fizikai struktúrája is 
van. Természetes, hogy emellett a ritmusos és artikulációs sajátosság is 
fontos. Ezt a struktúrát az egyes hangok hőhatása és explosiv vagy spiráns 
volta miatt a bőr tapintása révén tudomásul lehet venni. A szavaknak ezen 
fizikai tulajdonságát t a p i n t á s i  s t r u k t ú r á n a k  kívánom nevezni. A 
szavak zenei struktúrája a sn.-nál teljesen 'figyelmen kívül hagyandó. Min
den hangosan kiejtett szónál az értelem mellett annak zenei és tapintási 
struktúrája is jelen van. Ezt mi halló emberek tudomásul vehetjük, ha köz
vetlen közelségről beszélnek a fülünkbe. Az épérzékű embernek a szavak 
tapintási struktúrájára voltaképpen nincs szüksége. A siketnémák ellenben 
pusztán ennek az egy tulajdonságnak az észrevevésére képesek, (amennyi
ben a szájról olvasást, vagy a szó írott képét figyelmen kívül hagyjuk.).

A siketnémák oktatásánál kezdetben és főként a hangképzés során íöb- 
bé-kevésbbé ezt a tapintási struktúrát vettük igénybe; pl. az «f» levegőjét 
a kézfejen érzékeltettük, a «b és p» közötti különbséget hasonlóképpen 
vétettük észre. Általánosságban arra szorítkoztunk, hogy a szavak kiejtése: 
közben a gégefőn keletkező rezgést észrevétettük.

Nem kívánok most ennek részletes tárgyalásába bocsájtkozni, ré
szünkre evvel kapcsolatban az fontos, hogy fennáll annak lehetősége, 
miszerint a tapintási struktúrát tényként fogadhatjuk el. Lényeges, hogy ezt 
a képességet helyesen aknázzuk ki. Bárczi evvel kapcsolatban járható 
utat mutatott meg:
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A halló ember számára úgy a beszéd megértésénél, —  mint az olva
sásnál is —  a szavak értelme játssza a fizikai tulajdonságokkal szemben a 
főszerepet. A szavak és mondatok értelme, minden szónak beszéde meg
értésének alfája és ómegája. Hosonló a helyzet a telefon útján történő 
beszélgetésnél is. A tapintás a szavak értelmével viszonylatban alárendelt 
szerepet játszik. Az értelem kell, hogy tanításunk motorja legyen és csald 
ebben az esetben fog sikerülni a tapintási készséget oly magas fokra 
emelni, hogy abból beszédtapintás keletkezzék. Mivel Bárczi az ő mód
szerében az értelemnek adja a főszerepet, ezért sikerült neki az új elgon
dolást diadalra vinni, azonban minél inkább elevezünk ettől hallásgyakor- 
lataink során, annál inkább jutunk eredménytelen zsákutcába. A legkü
lönbözőbb országokban már reges-régen is kísérleteztek különféle tapintási 
készülékekkel, mindhiába. Mivel Bárczinak sikerült tanítási eljárásába az 
értelemnek fontos helyet biztosítani, megérthetjük miért lépte át egyszerűen 
az összes eddigi próbálkozásokat és eredményt tudott elérni azon az út
vonalon, amelyen az eredmény eddig elmaradt. Ügy vélem ebben rejlik! 
Bárczi munkásságának főérdeme. Saját kisérleteink arról győztek meg, 
hogy egészséges, rendszeres előhaladást csak bizonyos törvényszerűségek: 
előzetes ismerete révén lehet elérni. Itt is, miként a globális olvjasástanítás
nál, először csak diffuzis észrevevés tapasztalható, s fokozatosan alakul ki 
az «előképzetekből» a végérvényes, tiszta képzet. Bármennyire furcsáit 
hangzik kijelenteni, hogy: az új módszer nemcsak jó tanítói egyéniséget, 
de tökéletes melodikust kíván. Már előre megállapítom, hogy aki nem 
ismeri el azt, miszerint a Bárczi-inódszer veleje, magja egy gondosan 
felépített ú j s z e r ű  módszer, melynek végrehajtását alapjában kell meg
kezdeni, az sohasem fog eredményt elérni.

Könnyen vethetik most már szemre, hogy: Az ígéret úgy szólt, siket 
növendékeinket hallani fogjuk tanítani, ezideig azonban csak beszédtapin
tásról és nem hallásról volt szó.

Különböző okok miatt ezt a problémát célzatosan hagytam ki. Nincs 
szándékomban az új módszernek t i t o k z a t o s  s z i n t  és h á t t e r e t  adni. 
Amit a dolog mai állása szerint értelmezni tudunk, azt bevettem.. T. Erzsé
bet egész teljesítménye a tapintási képesség lehetőségén nyugszik. Meg
győződésem, hogy a jövő gyakorlata hosszú ideig a tapintási készség síkján 
fog haladni.

Talán ellenvetik e helyen, hogy a magukban véve é r t e l m e t l e n  
•vocálisok felfogása nem nevezhető tapintásnak! Ezeknek azt felelem, hogy 
igenis lehetséges. A sokat gyakorolt szavak révén, lassan a szavak apróbb' 
részei, így a vocálisok, is differenciálódnak, melyeket — az olvasástanu
lásnak analógiájára —  egyenként is fel lehet fogni. E helyen Lindneí 
kisérletére utalok, aki oly készülékeket szerkesztett, melyek segítségével a 
vocálisokat egészen szépen lehetett letapintani és egymástól megkülönböz
tetni.

E fok jelentősége.

A tapintóérzék e fokának jelentőségét helyesen kell értékelnünk. 
Tudatában vagyunk annak, hogy a tapintó érzékkel nem sokat nyerünk, 
ha elgondoljuk, hogy ha nékem a szavakat a fül közelében kell monda
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nőm, akkor már sokkal hamarább érek célt, ha szájról olvastatok. A dolog 
tulajdonképpeni fontossága, előnye másban rejlik: A gyakorlat során 
rájöttünk, hogy a tapintóérzék nagy hatással volt a kiejtésre. Nem csak 
a sziszegő hangok —  melyek fölött a sn. szívesen elsiklik —  javulnak, 
hanem észrevehető, hogy a ritmus is mindinkább idomul az általunk 
adotthoz.

Közismert jelenség, hogy amennyiben a gyermekek valamely szót 
subjektíven tanulnak meg, erről a helytelen vágányról nehezen helyezhetők 
át az objektívra. Tipikus példa erre nézve az alábbi: Róza, a csoport egyik' 
tagja, nevét kezdettől fogva Rossza-nak ejtette. Hébe-hóba előfordul még! 
ma is, hogy Rossza-t mond, de ha felhívom figyelmét arra, hogy úgy 
mondja, ahogyan hallja, akkor azt pontosan ugyanazzal a ritmussal 
adja vissza. Nyilvánvalóvá vált, hogy a vocálisok hosszát és rövidségét 
néha egészen pontosan tudják növendékeink felfogni.

Ebből azt a következtetést vonom le, hogy célszerű lenne a tapintást 
már a kezdet-kezdetén igénybe venni, mert sokkal nehezebb a begyakorolt 
rosszat megjavítani, mintsem tapintás útján a jót megtanítani. A tapintó
érzék ily nagymértékű bevonásával oly segítőeszközt nyerünk, mely a sza
vak egész egységét nagymértékben pótolni képes. Úgy látszik, hogy még) 
a hangerősség is tapintható bizonyos fokig, mert a gyakorlat során a 
gyermekek valóban úgy viselkedtek, amint azt Bárczi előre mondotta, neve
zetesen, érzékenyek voltak a túl erős hanghatásokra. Ebben az esétben 
rosszindulatúan csóválták fejüket és kijelentették: «nagyon hangosan 
beszél».

Bátran mondhatjuk: «a t a p i n t á s i  é r z é k  a sn. b e s z é d j é n e k  
t i s z t a s á g á r a  n é z v e  o l y  f o n t o s s á g g a l  b í r ,  hogy f ü g g e t l e n ü l  
a t t ó l ,  v á j j o n  t u l a j d o n k é p p e n i  h a l l á s  f e j l ő d i k - . e  b e l ő l e ,  
v a g y  s e m,  e n n e k  a z  új  s e g í t ő e s z k ö z n e k  a t a n í t á s b a n  v a l ó  
f e l h a s z n á l á s a ,  o k v e t l e n ü l  s z ü k s é g e s .

A Bárczi-fél a módszer alkalmazása hallásmaradványos növendékeknél.
Ha tapintás útján ilyen szép eredményt érhetünk el, a sn.-nál, úgy 

kézenfekvőnek látszik, hogy még nagyobb lehetőségeink vannak a hallás- 
maradványosoknál. Ezeknél egy új komponens, a hang, ha még oly kis 
mértékben is, de hozzájárul a sikerhez. Minél nagyobb a hallásmaradvány, 
azzal arányosan alakul a tapintás tapintóhallássá. Igaz teoretikus elképzelé
sünk, midőn azt állítjuk, hogy azok, akik tapintás mellett még egy kis 
hallással is rendelkeznek, gyorsabb ütemben fognak haladni, mint azok, 
kiknél csak előbbire támaszkodhatunk.

Kísérleteink során, már a kezdetben kitűnt 2 növendék, gyorsabb 
előrehaladásával. Hogy inkább hallással, mint sem tehetséggel és kiválóság
gal kellett számolnom, avval rögtön tisztában voltam. Az egyik gyermek 
osztályfőnöké (VII. o.) arról biztosított, hogy a gyermek hallása a gya
korlati felhasználás szempontjából nulla, és az esetleges fenálló hallása 
a beszéd szempontjából nála sohasem lesz jelentős. A már említett W. 
nevű növendék osztályfőnöke, aki a gyermeket 8 éve ismeri, szintén arról 
biztosított, hogy gyakorlati szempontból a hallás nem jöhet számításba, 
mert csak néha-néha mutatta a zörejhalló képét. Sajnos, —  rajtam kívül
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álló technikai okokból, —  a leánykával a tanítást abba kellett hagynom, 
míg W-vel még ma is tervszerűen tovább folyik.

C-2 C-i C c ej c2 c3 c,  c5
tHbb- 6. 38., 1 4 ^ . 4. 2. 1937. SXcdjtee Dl>r. ------------ $Derfi&rfer($ii$I)fur9e,---------------Jpőrfum.

6. ábra. W. i 4- éves. 1987. II. 4. Jobb fül —  felerősített (tapintási 
görb e hallás görbe.

W. fiú. i 4 éves. Születése óta siket. Unokatestvére szintén snéma, 
ugyancsak az intézet növendéke.

Az otoaudionnal 1987. februárjában végzett vizsgálat szerint csak 
csekély maradványok találhatók, melyek azonban csak felerősítés mellett 
(45) jelentkeznek. i g 36. januárja óta végezzük Bárczi eljárása szerint 
vele a gyakorlatokat.

1937. II. 4-én megejtett vizsgálat eredménye: hallás F és c, C j—  e2 
és nagyon kevés hallás e4— a4 között. Nagyterjedelmi tapintási görbe. 
(Lásd 6— 7 ábrát.)

Teljesítőképességének jellemzésére megemlítem, hogy a begyakorolt 
anyagból a következőkre képes:

Számolj unk!
7 X 6 ;  8 x 3 ; 4 X 2 0 ;  9 80; 125+  25 ; 280 : 4; 3570 2000 stb.
A« ö s s z e s  e g y s z e r ű b b  s z á m o l á s i  formák elvégzése lehetséges. 
Téves felfogásnál egy ismétlés rendszerint elegendő. Avagy: Rendes; hang- 
erősséggel fülétől mintegy 5— 10 cm.-ről mondom fülébe: «Vásároljunk», 
Cseresznyét vásároltak, 1 font 4o pfennigbe kerül, 7 fontot vásá
rolunk. Mennyibe kerül ez? Mennyibe kerül 3 font alma, ha - 1 font

- * - a
16 32 64 128  256  512  1024 2048 4096

C-2 C-i C c ci c 2 c 3 c 4 ej

2lbí>. 7. 58., 14 3. 4. 2. 1937. SiitícS Oín\ ------------  58<r|lärEer(5«£I)fum,---------------.jiőcfum.
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,3o pfennigbe kerül? Majd minden átmenet nélkül megkérdem: Mikor 
születtél? Mi az édesapád neve? Hol született az édesapád? stb.

Vagy Péter úr 1879. január a^-én született. Nevezett az intézet tanára, 
de adatait szabadon választom és így nincs begyakorolva. Vagy Németor
szágról beszélgetvén, megkérdem: «Hol van Miannheim? Hol fekszik 
Berlin? (Begyakorolt ¡anyag!) Amikor pl. Amerikáról beszélgetünk, úgy 
a könyvben levő igazi adatokat használom.

7. ábra. W . 1987. i/j- Bal fül —  felerősített (tapintási) g ö r b e ----
hallási görbe.

Véleményem szerint a még hátra levő fokozatok, gyakorlatok elvégzése 
után W . a lehető legrövidebb időn belül képes lesz, előtte relatíve ismeret
dolgokat is felfogni. Ő, ma a hallgatóra olyan nagyothalló benyomását 
teszi, akinek legalább is jó vocális vagy szóliallása van.

Megítélésem szerint, a heidelbergi intézet 61 hallásmaradványos nö
vendéke a hallás teljes kihasználásával minden baj nélkül legalább e fokra 
emelhető B. módszere segítségével. Az Urbantschitsch-féle hallási gya
korlatoknak kétségtelenül egészen új módszerével van dolgunk.

Javítható-e a hallásmaradványos gyermekek hallása?
Ezt a kérdést eddig csak kerülgettem. Kérdés, vájjon a h a l l á s  

m i n t  o l y a n  j a v í t h a t ó - e ?  Jelentékeny szerzők és szakmeberek szerint 
szisztematikus hallásgyakorlatok révén valóban sikerülhet a hallószerv mű
ködőképességét fokozni, a hallás foka azonban, valójában nem javul. 
A Szokásos hallásnevelo eljárásokkal ezidőszerint csak ott sikerült ered
ményt elérni, ahol még meglehetősen nagy hallásmaradvány mutatkozott. 
A többieket már eleve mind kirekesztették. Hogyan is állunk evvel mía?

W . nevű gyermek abba a csoportba tartozik, melyet hallásgyakor
latokba nem vontak be. Csodálatos viszont, hogy csekély hallása ellenére) 
mégis mily meglepő eredményt mutat fel. Vagy talán javult volna közben a 
hallása is? Erre a kérdésre csak a legnagyobb elővigyázattal mernék vá
laszolni. Sietek kijelenteni, hogy időközönkint történő hallásvizsgálatok 
összehasonlításánál 3 hibaforrás érzékenyen zavarhatja az igazságos ered-, 
ménv megállapítását. 1. Különbözhet a növendék figyelő képessége. 2. vala
mely külső vagy belső tényező folytán a hallás maga is ingadozhat, 3. az 
otoaudion intensitásában is előfordulhat külömbség. Erre nézve csak nagy 
vizsgálati anyag tudna elfogadható választ adni.

Ezen tények fenntartása mellett mondom, hogy W . hallása a gyakorlás 
során-a görbe szerint is —  j ó  v o c á l i s  h a l l á s t  mutat.

Jelen esetben a gyakorlatok tehát nemcsak a funkcióképességet, hanem 
magát a hallást és hallásmezőt is sikeresen tágították.

A teóriához.
A szakemberek a «centrális siketség» létezését is fenntartással fo

gadták. Bárczi és Banschburg ugyanakkor annak az új kórkép a felfede
zésének nagy jelentőséget tulajdonítanak. Nem képezheti feladatomat e 
helyen a «pro- és kontrát» mérlegelés tárgyává tenni, valamint a rövid1 
idő óta folytatott kiséx'leteim alapján —  Bárczi i 5 évi gyakorlati munkás
ságát figyelmen kívül hagyva —  új teóriát alkotni, mégis helyt kívánok 
adni egyik-másik sejtésemnek; gondolatomnak.

Teljesen tudatában vagyok annak, hogy értekezésemben az egész tárgy
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kör kis eltolódást szenvedett, mivel sohasem érintettem a «Surdomutitás 
corticalis» kórképét, hanem mindig csak a hallásmaradvány és meglévő 
hallási fok oly irányú javításáról beszéltem, hogy a tapintási készséget és 
annak teljesítőképességét kívántam fokozni. Mindkét kérdéses terület ered
ményei egy különleges kórkép elfogadása nélkül is könnyen érthetők. Bi
zonyos vagyok azonban afelől, hogy két kérdés még semmiképpen sincS 
kiderítve:

1. Hallásmaradványos gyermeknél, valóban csak a fül (hallószerv) 
felélesztéséről volna-e szó, amit alkalmas gyakorlatokkal értünk el? Híj) 
i g e n ,  úgy arra lehet Következtetni, hogy mindazon gyermekek, (egyéni 
különbségtől eltekintve), kik hallásmaradvánnyal bírnak, alkalmasak a 
Bárczi-féle módszer szerint folyó tanításra. Ők csak az előhaladás « t e m 
p ó j á b a n »  fognak a többitől különbözni. Nagyobb hallásmaradvánnyal 
bírók előnyösebb helyzeben lesznek, mint a többiek. (Az intelligenciát 
természetesen kikapcsoljuk, mivel természetes, hogy az intelligensebbek a 
többieken túltesznek, tekintve, hogy ez a « h a l l á s »  nagyobb kombináló
képességet követel, mint a szájról olvasás). Ha ne m,  úgy a liallásmarad- 
nval bíróknak csak egy bizonyos csoportja volna a Bárczi-féle módszer sze
rint folyó tanításra alkalmas, nevezetesen azok, kik kortikális siketek, a 
többiek nem tennének e téren emlegethető eredményt. A szakirodalomban 
eddig nem foglaltunk eléggé álláspontot erre vonatkozóan. E kérdéshez 
vezető ajtót ezért még nyitva kell hagynunk.

2. Hasonló az eset a tapintási féleségek terén is. Minden gyermek 
ránevelhető-e a tapintás útján történő felfogásra? Bárczi megmondotta, 
hogy a gyermekek bizonyos csoportja az ő módszere szerint folyó taní
tásból eleve kizárandó. Vájjon ezek nem nevel he lők-e a tapintás útján 
történő hangfelvételre? Fentemlített és alkalmatlannak minősített gyer
mekek tapintási görbéje is bizonyítja-e ezt, szűk kitérésével, avagy ezen a> 
helyen kell-e a különleges kórkép létezését feltételeznünk. Véletlen-e az,' 
hogy az alkalmatlan gyermekek tapintási görbéje kicsi, az alkalmasoké 
tág. Ha nem, úgy mi az összefüggés közöttük? Továbbá, a W.-nél ta
pasztalt hallásjavulás csak csalódás, amit az imént említett okok vala
melyike idézett elő, avagy új v í v m á n n y a l ,  kell számolnunk, tekintve, 
hogy a hallásmaradványt a meglévő hallást, nem csak funkcióképessé 
tettük, hanem alkalmas gyakorlatok segítségével tényleges hallásbeli javu-í 
lást értünk el. Amennyiben ez lehetséges —  az eddigi gyakorlatok során! 
kételkedtek ebben —  úgy feltehető a kérdés, vájjon végül is megjavítható-e 
alkalmas eszközök segítségével a környéki hallószerv, vagy valóban a köz
pontban kell-e keresni úgy az okot, mint az észlelhető javulást, amint 
azt Bárczi állítja. Ha a környéki hallószerv valóban javulást mutat és ennek 
folytán a tapintási görbe is tágul, nem merül-e fel annak lehetősége, 
hogy a sn. görbéje, mely a tudat alatt fekszik «tudat felettivé» tehető és 
így a sn.-nál hallás elérhető. Ezek mind olyan kérdések, melyekre csak 
exakt vizsgálatok megbízható adatai fognak felvilágosítást adni.

Úgy hiszem, nem kell különösképpen hangsúlyoznom, hogy mind
ezek a kérdések nem érintik és vitatják Bárczi nagy érdemeit. Hiszen a 
Bárczi-féle módszer gyakorlati jelentőségében a szakemberek már mind 
megegyeznek, és az nem is képezi már vita tárgyát.



X X X IV . k ö zg y ű lé sü n k  és C h á zá r A n d rás  
em lékünnepünk.

1937. old. 2-án Vácott tartotta egyesületünk harmincnegyedik rendes köz
gyűlését és évi Cházár András emlékünnepét, melyen számos kartárs vett 
részt. Meg e e.itek Klúg Péter m. kir. kormány.ő.anácsos, ny. orsz. szakfelügyelő, 
Simon József szakfelügyelő, egyben a budapesti tanker. kir. főig. képviselője, 
Szentgyörgyi Gusztáv elnök, Nagy Péter, Istenes Károly, Dr. Bárczi Gusztáv, 
Récliger Károly, Gáldy Andor, Fizáry Bódog, Pánczél Imre, Cseresnyés 
Ferenc, Vattyai Ferenc, Góts Ottó, Tóth Árpád, Zsenaty Dezső, Gábor Lajos, 
E hling Jakab, Tekes Júlia, Kádas György, özv. Mayer András né, Tamás, 
Lajos, Tamás Lajosné, Bartalos Sándor, Besenyői Mátyás, Révász Kálmán, 
Szaucsek István, Krupa Pál, Ujvárosy József, Bíró Sándor, Bíró Sándorné, 
Csömör Anna, Szalai Vilma, Sándor Lajos, Szomor Endre, Válek János, 
Zsemberi József, Magyar László, Péter Antal, Konrád György, Gáspár Árpáid, 
Murányi Antal, Szabó Gyula, Végh Ferenc, T inschm idt Ernő, Gáspár János, 
Angyal József, Duráczky József. Győrffy Pál, Zsembai Ferenc, Jónás László, 
Siposs Jenő, Szép József, Györgyfy Ákos, Hochrein Lajos, Wayán Ferenc, 
Füzesi Árpád, Háimory L. Aladár, Lett József, Vida Lajos, Záborszky Árpád, 
Kanizsai Dezső, Salgó Elemér, Vőtker József, Schannen Péter, Schreiner 
Ferenc s még mások.

A budapestvidéki kir. főigazgatóságot dr. György Oszkár tanügyi fogal
mazó, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületet Németh Ferenc igazgató, a 
Polgári Iskolai Tanárok Orsz. Egyesületét Deák Gyula ny. igazgató képviselte. 
A püspökuradalom részéről Bayer János gazd. főtanácsos, a püspöki aulából 
Oetter György dr. egyházmegyei főtanfelügyelő jelent meg.

A d. e. 10 órakor kezdődő közgyűlést megelőzően az intézeti kápolnában 
Kontúr László tb. pápai káplán, hitoktató mondott szentmisét, majd a 
Hősök szobra előtt emlékeztünk meg Vác hőseiről. Wayán Ferenc egy. alelnök 
mondott magas szárnyalásé beszédet. Ezután az intézet növendékei koszorúz- 
íák meg oktatásügyünk nagyjainak az intézet udvarán lévő szobrait.

Szentgyörgyi Gusztáv elnöki megnyitójában meleg szívvel köszöntötte a 
megjelenteket, megemlékezett Darányi Kálmán egy éves miniszterelnöki és 
Hóman Bálint öt éves miniszteri jubileumáról s úgy őket, mint az oktatás
ügyünk elöljáróit, br. Wlassich Gyula államtitkárt, dr. Damjanovich Lajos 
min tan., ügyosztályfőnököt és a fővárosi oktatásügy vezérét Felkay 
Ferenc dr. főv. kultúrtanácsos't, táviratilag üdvözölte a közgyűlés. Hogy 
egymás munkáját jobban megismerhessük, a testvér pedagógiai egyesületek 
elnökségeit is meghívta közgyűlésünkre, kiknek képviselőit itt is látjuk, 
szeretettel köszönti őket.

Az elnöki megnyitó után az elnök a Völker József és Schannen Péter 
ör. tiszteletbeli elnökök díszokleveleit adta át, kik meghatódóttan mon
dottak köszönetét.

Dr. Bárczi Gusztáv tartott ezután szakelőadást: «Hallásébresztés, hallás- 
nevelés« címen, melynek vezérfonala, hogy nem minden siket tekinthető 
annak. A hallás agyi funkció. Előfordulhatnak esetek, amikor az agy nem 
képes a hallásra, nem azért, mert a fül rossz (fizikai roncsolás), hanem, 
mert fejletlenség következtében az agy nem tudja felfogni a hallásérzetet. 
Erre az agyat rá  lehet nevelni, kiindulva abból, hogy állandó tapintási 
ingernek tesszük ki a fület. Amikor a beszédet tehát a fülön keresztül 
tanítjuk, nem a fülét, javítjuk. Ez az alapja az ő új tanítási módjának.

Sokak hozzászólása után az az óhaj alakult ki, hogy adassák mód arra,
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hogy dr. Bárczi eljárását minél szélesebb körben megismerhessék a kar
társak. Istenes Károly tanulmányi felügyelő, igazgató megnyugtatással kijelenti, 
hogy ez irányban már történtek intézkedések.

Nagy Péter ny. ig. felajánlja ezután az egyesületnek a siketn. int. 
V—VI. oszt. számára írt olvasókönyvét, melyet az elnök azzal vesz át, hogy 
az egyesület örömmel fog vele foglalkozni.

Elnök az idő elszaladt voltára való tekintettel a közgyűlés folytatását 
d. u. 4 órára tűzi ki; s üdvözli Dr. Iíemenes Illés tanker. kir. főigazgatót, 
aki a kultuszminiszter úr üdvözlésén vett részt a minisztériumban:, s e miatt 
csak most érkezett, hogy Cházár András emlékünnepünkön elmondja serleg
beszédét. Az illusztris szónok remek felépítésű beszédében állította elénk 
jólészi Cházár Andrást, a lélek emberét. A beszédet a maga teljességében 
lapunk más helyen adja közre.

D. u. 4-kor a gyűlés újból való megnyitása után Zsembai Ferenc titkár 
olvasta fel jelentését, szólván a tanárképző ügyéről, az ötödéves korpótlékról, 
a győgyp. tanárok egyesületének kérdéséről. A közgyűlés többek beszólása 
után határozatilag kimondja, hogy öexcellentiájától kéri a tanárképző meg
nyitását, a status rendezését.

Gáldy Andor pénztáros beszámolójában 2363 P 53 fill. bevétellel 
2807 P. 25 fill. kiádás áll szemben, csekély tehát a maradvány, ami onnan ered, 
hogy tavaly a lapra államsegélyt kaptunk, ami ezidén elmaradt. A jövő évi 
előirányzat 2320 P. 28 fill.

Szentgyörgyi Gusztáv szerkesztő arról számol be, hogy szaklapunk a 
tavalyi k özgyűlés óta 5 lapszámban, 28 és fél ív terjedelemben, 456 oldalon 
jelent meg.
. Bíró Sándor lapkiadó jelentése szerint lapunk 300 példányszámmal 
jelent meg. Ebből tagoknak küldetett 165 példány; cserepéldány 37, a 
tanárképző hallgatóinak 20 példány, külföldi intézeteknek 21 példány.

Űj tagokul vétettek fel az egyesületbe: Szalai Vilma váci, Gáspár János 
debreceni és Üjváry Ferenc kaposvári kar társak. Plichta Béla szegedi kar
társ kilépett az egyesületből.

Az ezután megtartott tisztújítás eredménye: elnök: Szentgyörgyi Gusztáv, 
társelnök: Vollmann János, alelnökök: Wayán Ferenc és Berinza István, 
titkár: Zsembai Ferenc, jegyző: Győrffg Pál, pénztáros: Gáldy Andor, 
ellenőr: Rédiger Károly, számvizsgálók: Györgyfy Ákos, Magyar László és 
Fizáry Bódog, ügyész: Dr. Schannen Béla, szerkesztők: Szentgyörgyi Gusztáv 
és Konrád György, kiadóhivatali vezető: Bíró Sándor.

A választmány tagjai: Dr. Bárczi Gusztáv, Erdélyi József, Füzesi Árpád, 
Gábor Lajos, Gábori Lajos, Góts Ottó, Háimory L. Aladár, Kanizsai Dezső, 
Iirupa Pál, Lett József, Schreiner Ferenc, Sulyomi-Schulmann Adolf, Schnitzl 
Gusztáv, Szabó Gyula, Szép József, Tóth Árpáid, Dr. Tóth Zoltán, Végh 
Ferenc, Vida Lajos, Záborszky Árpád, Zsenaty Dezső, póttagok: Kákonyi 
Sándor, Murányi Antal és Haberstroh József.

Az elnök indítványozza, hogy jövő közgyűlésünket Székesfehérváron 
tartsuk. Egyben kéri, hogy a Borbély szoboralapból fennmaradt 105.20 P-t 
a győgyp. oktatásügy hősi halottai emléktáblájára használhassa fel. A köz
gyűlés végleges elintézésre a legközelebbi vál. ülésre bízza ezt.

Zsembai Ferenc.
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S IK E T N É M A -IN T É ZE T I T A N Á R O K  T O V Á B B K É P Z Ő  T A N 
F O L Y A M A . A  vallás és közoktatásügyi m iniszter úr 51,252/1937.
V. 2. ü. sz. rendeletével továbbképző tanfolyam ot rendelt el a siket- 
ném a-intézeti tanárok részére, am ely a következőképen szól:

„A  siketném a-intézetek növendékanyagának szétválasztása, n e
velése és oktatása, illetőleg foglalkoztatása és gondozása érdekében 
tervbe vett szervezeti reform ok előkészítése céljából olyan továb b 
képző tanfolyam  szervezését határoztam  el, am ely m egfelelő elm életi 
és gyakorlati ism eretek közkinccsé tételével lehetővé teszi az új irán yt 
vett siketném a-oktatás m egindítását és annak eredm ényesebbé té 
telét.

A  tanfolyam ot a folyó évi decem ber hó 13-ától 18-ig  terjed ő  6 
napon, a siketném ák budapesti áll. intézetében rendezem  meg; m eg
nyitása 13-án d. e. 9 órakor. A  tanfolyam  m unkarendje lehetővé te 
szi, hogy az újabb elm életi ism eretek nyújtása  és gyakorlati e ljá rá 
sok bem utatása m ellett közös m egbeszélések keretében m egtárgya l
ható legyen a nevelés-oktatási tananyag, valam int a kapcsolatos 
foglalkoztatások rendje is.

A  tanfolyam  előkészítésével és anyagi ügyeinek intézésével 
istenes K árolyt, a siketném ák budapesti m. kir. áll. intézetének igaz
gatóját, tanulm ányi vezetésével pedig dr. B árczi G usztáv budapesti 
gyógypedagógiai nevelő-intézet igazgatóját bízom  meg.

A  tanfolyam ra elsősorban az érdekelt intézetek igazgatói és eg y- 
egy tanára nyer egyidejű leg  behívást. E zeknek teszem  kötelességévé, 
hogy saját intézeteikben az isk. év folyam án sorozatosan tartandó 
módszeres értekezleteken szám oljanak be a tanfolyam on szerzett 
ism eretanyagról és az ott elsajátított újabb m ódszeres eljárásról. 
Ezeken a módszeres értekezleteken folytatólagosan fe lv e tt je g y ző 
könyvek 2 példánya 1938. m ájus 31-ig  a siketném a int. orsz. tanul
m ányi felü gyelőjéh ez küldendők meg, aki azokról az isk. év  végén  
a tanker. főigazgató útján  a jegyző kö n yv eg yik  példányának csato
lása m ellett hozzám  összefoglaló jelentést tesz. A  tanfolyam on részt- 
vesznek a G yógyped. Tanárképző hallgatói is.

A  vidékről jövő tanf. hallgatók ú ti- és ellátási költségeit m eg
térítem. A z útiköltségen k ívü l a váci intézetből résztvevőknek 40.—  
P. a többi vidéki in tézetbeliek részére pedig 80.—  P. átalányössze
get engedélyezek ellátási költségeikre.

A  budapesti tanfolyam i hallgatók, am ennyiben erre igén yt tar
tanak, villam osköltségtöbbletük m egtérítésében részesülhetnek. A  
bem utatott költségszám lákat dr. B árczi G. tanulm ányi vezető iga
zolása alapján a tanfolyam  anyagi ü gyeit vezető igazgató fizeti ki.

Budapest, 1937. évi novem ber hó 24-én.
A  m iniszter helyett:

Dr. báró W lassics Gyula s. k. állam titkár.“
A  tanfolyam on részvettek Szentgyörgyi Gusztáv, L ett József,
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Vida Lajos, Tóth Árpád, Leopold Rezső, Wayán Ferenc, Kanizsai 
Dezső igazgatók, Szép József, Angyal József, Piroska Károly, Juhász 
Zoltán, László Géza, Horváth Lajos, S tefler Dezső, Kardos Ignác, 
Tatay Vilm a  tanárok, a tanárképző főiskola hallgatói, végü l a buda
pesti áll. siketném aintézetnek és az áll. gyógypedagógiai intézetnek 
több tanára egyes előadásokon.

Bárczi Gusztáv  dr-on k ívü l (akinek előadásait m ellékletként 
közli lapunk) Istenes Károly  igazgató több értékes előadást tartott, 
s előadást tartott Füzesi Árpád  is ,,A  psychom etria tudom ányos és 
gyakorlati szerepéről a siketek nevelő oktatásában“ cím en. G yako r
lati tanításokat m utattak be és osztályaik évi tanítási tervét ism er
tették Hochrein Lajos, Pető  Ferenc  c. igazgató, Ujvárosy József, M u
rányi Antal, Thüringer János és G yőrffy Pál tanárok.

A  tanfolyam ot Pintér Jenő  dr., budapesti tankerü leti főigazgató 
nyitotta m eg decem ber 13-án d. e. 9 órakor, s m egnyitó  beszédében 
elism erő szavakkal em lékezett a g yó gy ítva  nevelést végző tanárok 
m unkájáról, ak ik  szerinte jó em berek s nem csak jó pedagógusok, 
hanem  orvosi (gyógyító) m unkát is teljesítenek. Szentgyörgyi G usz
táv igazgató, úgyis m int a Siketném ák és V akok Tanárai Orsz. E gy e
sületének elnöke köszönte m eg a m iniszter úrnak, h ogy a tan fo lya
mot engedélyezte, annak költségeit biztosította s m egköszönte a fő 
igazgató úrnak m egjelenését, kedves elism erő szavait. A  m egn yi
tón je len t volt Sim on József főigazgatósági szakelőadó is. A  záróelő
adás után ugyancsak a tanáregyesület elnöke köszönte m eg az elő
adóknak a tanfolyam  vezetőségének s elsősorban Bárczi Gusztáv  
dr-nak fáradtságos m unkálkodást, am ely rem élhetőleg m egterm éke
nyítő lesz a m agy. siketném a-oktatásra. K ife jezte  az elnök ama gon
dolatát is, hogy a jövőben a tanáregyesületi közgyűléseket ism ét az 
intézetek székhelyein  k e ll rendezni s ott m ajd g yako rlati tanítások 
kíséretében bem utathatják a vidéki intézeteink is, hogy a Bárczi e l
járás m it eredm ényez s m ilyen  új gondolatokkal járu ln ak  hozzá a 
m agyar siketném a intézetek a siketném a oktatás fejlesztéséhez, mos
tani jó  híréhez, am elyet Bárczi Gusztávnak  s a budapesti tanári tes
tületnek, s Bárczi dr. után elsősorban Istenes K ároly  igazgatónak 
köszönhetünk.

Ü J E LŐ A D Ó . A  vallás és közoktatásügyi m iniszter úr eddigi szak
előadónkat Bárczi Gusztáv dr-t a budapesti gyógypedagógia intézet 
vezetésével bízta meg, m íg a g yó g y ítva  nevelő iskolák szakelőadói 
tisztével Pócza József tanítóképzőintézeti gyakorló-iskolai igazga
tót bízta meg, akit e tisztében m eleg tisztelettel, kartársi bensőséggel, 
és szeretettel köszöntünk, s k íván unk neki e tisztében is eredm ényes 
m unkálkodást. R em éljük, hogy am int eddigi m inden m unkakörét 
becsületes lélekkel, jószándékkal, eredm ényes m unkássággal töltötte 
be, ú gy  a gyógypedagógiai intézm ények jobb jö vő je  érdekében is 
m inden tehetőt m eg fog  tenni, s m egteszi m indazt, ami az oktatás
ügynek, a fogyatékosoknak, de az általános nevelés ügyn ek s végső
eredm ényben a hazának is jav át szolgálja. A z  intézeteket s azok m un
kásait is jóindulatába ajánljuk.
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K EM EN ES IL L É S  E L Ő A D Á S A  A  P E D A G Ó G IA I T Á R S A S Á G 
B AN . Kem enes Illés dr., budapestvidéki tankerületi főigazgató 1937. 
novem ber 20-án „ A  környezet és az iskolák belső élete“ cím en nagy 
érdeklődés m ellett előadást tartott a M agyar Pedagógiai Társaságban, 
am ely alkalom ra a M. Tud. A kadém ia ülésterm e zsúfolásig te lt meg. 
Kornis G yula m. kir. titkos tanácsos szíves szavakkal köszönte m eg 
a nagyértékü előadást és átnyújtotta  az illusztris előadónak a T ár
saság rendes tagságáról szóló oklevelét.

V Á R A D I ZSIG M O N D  E L H A L Á L O Z O T T . Fájdalm asan vesszük 
s adjuk tovább a szomorú hírt, hogy Váradi Zsigmond, a kőrm öcbá- 
nyai siketném a-intézetnek ny. igazgatója 1937. decem ber havában 
hosszas szenvedés után Budapesten m eghalt. A  m agyar siketném a- 
oktatásnak egykor egyik  vezető szem élye volt az elhúnyt, az eg ye
sületi életben is igen tevékeny, lapunknak is szorgalm as m unkatársa 
volt, aki számos cikkein k ívü l több értékes fordítással gazdagította 
szakirodalm unkat, halálát ezért is fá jla lju k . E m lékét érdem szerint 
tiszteletben tartju k  soká. Ny. b.!

B Á R C Z I G U S Z T Á V  B R E S Z L A U B A N . A  siketném ák-, n agyot
hallók- és beszédhibások tanárainak sziléziai körzete 1938. m árcius 
havában tartja  m eg évi közgyűlését Breszlauban. Ez 3 napra van te r
vezve. Tárgysorozatának főbb pontjai a következők.

A z első napon:
1. Óvodai nevelés gyakorlati bem utatásokkal. (Lux)
2. Jelentés a beszédtanításra kevésbbé alkalm as, de egyébként 

oktatható siketnám ák liegnitzi ápoló-intézetéről. (Mankó.)
3. A  siketném a intézet I. osztályának hangbeszéd problém ája.

A k i ezúttal új olvasókönyvét, játékait és szem léltető kép eit is 
ismerteti.

A  m ásodik napon:
1. H allásébresztés és hallásnevelés. (Dr. Bárczi.)
2. E gy évi tanítás B árczi szerint. O sztály  és m agántanulók be

mutatása. (Scholtz és Dr. Schm ahl.)
3. Dr. Bárczi fülorvos m unkája m it n y ú jt a siketném a intézeti 

tanárságnak? (Dr. Schm ahl.)
4. A  siketném a-ügy szervezete Sziléziában. (Klepper.)
5. Beszédnevelés a siketn. intézet internátusában. (Krug.)
A  harm adik napon:
1. A  siketném ák továbbképzése és gondozása gyám olitása A lsó- 

Sziléziában. (Dr. Schm ahl.)
2. A z  örökölhető fülbetegségek a kutatás je len legi állapota szerint.
E közgyűlésre persze nem csak a sziléziai körzet tanárai, hanem  az

egész birodalom  tanárai (szakemberei) is kaptak m eghívót. A  je len t
kezésekhez m érten a tárgysorozat esetleg bővülhet. íg y  pl. a' hallei 
K unze késznek nyilatkozott arra, hogy az ő aforisztikus m ódszerét 
is bemutassa.

Lásd a „Sonderschule“ 1937. évi szám ának 857— 858. oldalát!
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MINISZTERI ELISMERÉS. A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úr Zsembai Ferenc siketnéma intézeti tanárnak, a Simon Antal váci sn. 
cserkészcsapat parancsnokának, a X. cserkészkerület ellenőrzőjének — tanár- 
egyesületünk titkárának — a magyar cserkészügy terén éveken át kifejteti 
odaadó és eredményes működéséért elismerését fejezte ki. Gratulálunk.

EGYESÜLETÜNK VÁLASZTMÁNYÁNAK 1937. dec. 15-én tartott ülésén 
Szentgyörgyi Gusztáv elnöklésével részvettek: Kiág Péter kormányfőtanácsos, 
Istenes Károly, Szép József, Ehling Jakab, Tóth Árpád, Vollmann János, 
Lett József, Vida Lajos, Ggörgyfi/ Ákos, Zsenaty Dezső, Wayán Ferenc, 
Piroska Károly, Berinza István, Gábor Lajos, Konrád György, Schnitzl 
Gusztáv, Fizáry Bódog, Murányi Antal, Hochrein Lajos, Magyar László, 
Haberstroh József, Angyal József, Nagy Kamii, Szom or Endre, Győrffy 
Pál, Záborszky Árpád, Ujvárossy József, Sándor Lajos, Krupa Pál, Steffler 
Dezső, Horváth Lajos, Bács László, Weszelovszky Lajos, Török Sándor, 
Cseresnyés Ferenc, Schannen Péter, Schreiner Ferenc, Szaucsek István, 
Szabó Gyula, Rédiger Károly, Kardos Ignác, Dr. Baranyai Géza.

Az elnök beszámol arról, hogy a Dr. Rárczi tanfolyam, amelyet a 
miniszter úr elrendelt, épp most folyik s épp ezért hálával tartozik az egyesület 
mindazoknak, akik ezt lehetővé tették. Megemlékezik Völker József ny. 
sopi'oni igazgatónak felsőházi póttaggá való választásáról.

Zsembai Ferenc titkár jelentésében beszámol a következőkről, miket a 
vál. pontonkint le is tárgyalt: 1) Igazgatói pótdíjak rendezése tárgyában 
kérvényt adtunk be a: miniszter úrhoz, 2) Tanárképzőnk ügyében akció 
folyik, az erre vonatkozó kérvényt rövidesen a miniszter úr elé juttatjuk.
3) A Siketnémák és Vakok Tan. Orsz. Egy.-nek és Gyógyped. Tanárok Orsz. 
Egy.nek fúziója érdekében megkeresések mentek az egyes testületekhez. 
A válaszok az egyesülés mellett szólnak. Az e tárgyban később megindult 
vita folyamán a választmány azt a határozatot hozta, hogy egy bizottság 
tárgyalja meg az ügyet s azután hozza ismét a legközelebbi választmány elé. 
A bizottság áll az elnökből, titkárból, továbbá Űjvárosy József és Zsenaty 
Dezső tagokból, míg a Gyógyped. Tan. Orsz. Egy. részéről Dr. Baranyai 
Géza s még két tag. — 4) A polg. isk. tanárok szegedi közgyűlésén egyesüle
tünket Klúg Péter m. kir korm. főtan. ny. szakf. és Török Sándor szegedi 
ig. több szegedi kartással képviselte. 5) Nagy Péter ny. ig. olvasókönyvére 
vonatkozólag Záborszky Árpád beszámol arról, hogy ezzel s a már gyűjtött 
olvasmányokkal szép anyag áll együtt. A választmány az anyagot Györgyfy 
Ákosnak adja ki áttekintés és majdani javaslattétel végett. 6) Az Orsz. Ref. 
Tanáregyesület megkeresésére egy «Magyar Oktatórend Szövetség» megszerve
zése ügyében a választmány az egyesületközi új szervezetbe az elnököt, 
társelnököt és a titkárt delegálja. 7) V. K. M. 49.657—1937. V. 2. ü. o. sz. â  
lapunk részére 500 P. lapsegélyt utalványozott. A vál. köszönettel vette ezt 
tudomásul és jegyzőkönyvi köszönetét szavazott dr. Usetty Béla orsz. 
gyűl. képviselőnek és Konrád György kartársnak.

A hősi emléktáblára vésendő nevek sorába Török Sándor szegedi ig. 
kéri felvenni Ruszvurm Kálmán tanárjelölt nevét is.

Az elnök köszönő, ill, buzdító szavaival véget ért a vál. ülés.
Zsembai Ferenc.
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E G Y  B E L G A  T E S T V É R IN T É Z E T  K É R É S E . A  ,,L ’ I n s t i tu t  R o y a l d e  W o lu w e  
S t. L a m b e r t  (B e lg iu m )“ m o s t a d ta  k i a  g re g o r iá n - d a l la m o k a t  B ra i l le  á t í r á s á b a n  
es e z t az  á t í r á s t  n y o m ta tá s b a n  is .“

T a n á ro k  és v a k  o r g o n is tá k  sz e rk e sz te t té k .
A  sz a k é r tő k  e l is m e ré s ü k e t  f e je z té k  ki.
E n n e k  a  r e n d s z e rn e k  se g íts é g é v e l a  v a k  o rg o n is tá k  é s  k á n to r o k  a z o n n a l  és 

h ib á t la n u l  m eg  tu d já k  f e j te n i  az  összes n e u m á k a t .
, 4 ,z ,”e n  n o *1’" (a  B ra il le  re n d s z e rű  á t í r á s  e g y sz e rű  n y o m ta tá s b a n )  k ia d á s
ie h e to v e  te sz i a  v a k o k  lá tó  t a n á r a in a k  e r e n d s z e r  e ls a já t í tá s á t .

A ra :  B r a i l le - á t í r á s b a n ;  5 f ra n c ,  n y o m ta tá s b a n :  20 fr ., k ö tv e  30 fr .
N e m c sa k  v a k o k a t ,  d e  a  z e n e tö r té n é s z e k e t  is  é rd e k e ln i  fo g ja . E z  a  g y ó g y 

p e d a g ó g ia i in té z e t  k é r i ,  h o g y  k ü ld jé k  e l s z á m á ra  k ia d v á n y a ik  e g y -e g y  p é l 
d á n y á t . K é r i  m in d a z o k a t  a  m u n k á k a t ,  fü z e te k e t ,  k is e b b  í r á s o k a t ,  m e ly e k  
g y ó g y p e d ag ó g ia i k é rd é s e k k e l,  a  t a n í t á s  m ó d já v a l  s  a  s z e rz e tt  i s m e re te k k e l  
fo g la lk o zn a k .

V isz o n z ásk é p e n  ő k  is  e lk ü ld e n e k  m in d e n t ,  a m it  tu d n a k .
G o n d o lja , h o g y  m in d e n  k e d v e z ő  a lk a lm a t  m e g  k e ll  r a g a d n i ,  h o g y  a  k ö lc sö 

n ö s  b e n y o m á so k ró l e g y m á s t  tá jé k o z ta s s á k .

50 É V E  G O N D O Z Z Á K . A Z  IR G A L M A S  N Ő V É R E K  A  V A K  G Y E R M E K E 
K E T . Dr. Mihalik Szidor ig a z g a tó  k é re lm é re  és dr. Haynald Lajos b íb o rn o k , 
k a lo c sa i é r s e k  k ö z b e n já r á s á r a  50 é v v e l e ze lő tt, 1937. jú l iu s  h ó  1 -é n  te le p í t e t t e  
le  a  V a k o k  Jó z se f  N á d o r  K ir . O rszág o s  In té z e té b e n  g ró f  Csáky Albin  v a l lá s -  
és k ö z o k ta tá sü g y i  m in is z te r  az  i rg a lm a s  n ő v é re k e t,  v a g y  m in t  a  n é p  s z o k ta  ő k e t 
n e v ez n i, s z ü rk e  n é n é k e t.  A k k o r ib a n  G ra z b a n  v o lt  a  k ö z p o n ti  a n y a h á z u k  s o n 
n a n  s z á rm a z ta k  M a g y a ro rs z á g  te r ü le té r e  is, s íg y  a  v a k o k  in té z e té b e .  P e rsz e  
a k k o r ib a n  a  n a g y é rd e m ű  k o n g re g á c ió n a k  a  t á r s a lg á s i  n y e lv e  n é m e t  v o lt.  M ié r t  
is a  v e lü k  m e g k ö tö tt  sz e rz ő d é s  é r te lm é b e n  k ö te le s s é g ü k k é  t é t e te t t  a  m a g y a r  
n y e lv n e k  e ls a já t í tá s a .  E b b e n  a  t e k in te tb e n  n e m  is  k e l l e t t  ő k e t  n a g y o n  b u z d í
ta n i, m e r t  a k i  az  i rg a lm a s  n ő v é re k  k o n g re g á c ió já t  ism e r i,  tu d ja ,  h o g y  a  v a l 
láso s és h a z a f ia s   ̂é rz é s  n e k ik  a  le g fő b b  e r é n y ü k e t  k é p ez i. E z  a  re n d e lk e z é s  
e g y é b k é n t  is  id e jé t  m ú lta ,  a m ió ta  a  b u d a p e s t i  I. k e r ü le t i  N a g y b o ld o g a s sz o n y -  
ú t já n  ö n á lló  r e n d h á z u k  é s  ú jo n c k é p z ő  in té z m é n y ü k  v a n .

A  h iv a tá s u k  m a g a s la tá n  á lló  d e ré k  s z e rz e te s -n ő v é re k n e k  az  O rsz á g o s  I n t é 
z e tb e  v a ló  b e v o n u lá s a  á ld á so s  té n y k é p e n  v a n  m e g ö rö k ítv e  az  in té z e t  a n n a le -  
se ib en . É s m é ltá n !  Ő k  m in d ig  a  s z e re te t  je g y é b e n , á ld o z a to s  lé le k k e l , f á r a d t 
h a ta t la n  m u n k á s s á g g a l  és n e v ü k h ö z  illő  i rg a lm a s  s z e re te t te l  te v é k e n y k e d te k  a 
v a k  g y e rm e k e k  n e v e lé s e  k ö rü l. S o k  száz  v i lá g ta la n  n ö v e n d é k  ja v a r é s z b e n  az 
ő v a llá so s  és h a z a f ia s  g o n d o lk o d á s u k n a k  és é rz é s ü k n e k  k ö sz ö n h e ti  e g ész  e m 
b e r ré  v a ló  n e v e lé sé t.  S z á m o sá n  k ö z ü lü k  u g y a n a z o n  lé le k k e l  é s  n e m e s  é rz e le m 
m e l g o n d o ln a k  v is s z a  z s e n g e k o rb a n  m e l le t tü k  á lló  védőasszonyaikra, m in t  
a m ily e n  é rz e lm e t és g o n d o lk o z á s t a la k í to t t a k  k i  a  jó  n ő v é re k  l e lk ű k b e n  a n n a k  
id e jé n . A  k ü lső  e lism e ré s  é s  ü n n e p lé s  ő k e t  k e v é s sé  é r in t i ,  n á lu k  a  lé le k , a  sz ív  
m e le g  é rz e lm e  az  u ra lk o d ó  g e n iu s . S z e n t  e g y sz e rű sé g b e n  n e m e s  a la p í tó ju k  
p a u la i  S z e n t  V in ce  sz e lle m e  v e z e ti  ő k e t  s e g y e d ü li  ö rö m ü k , h a  g o n d ja i r a  b íz o t t  
n ö v e n d é k e k  fe le d ik  a  sú ly o s  s o rs c s a p á s t  és k ö r ü k b e n  b o ld o g o k n a k  t a lá l j á k  
m a g u k a t.

A  V A K S Á G  E L L E N I K Ü Z D E L E M  v o lt  lé n y e g e  a n n a k  a  tu d o m á n y o s  e lő 
a d á s n a k , a m e ly e t  dr. Grosz Emil e g y e te m i ny . t a n á r  1937. d e c e m b e r  h ó  1 6 -á n  
t a r to t t  a  S z e n t  I s tv á n - v á r o s i  T á rs a s k ö rb e n . S z e r in te  —  és  e b b e n  tö k é le te s e n  
eg y  n é z e te n  v a g y u n k  —  jó fo rm á n  m in d e n  b e te g sé g  a  sz e m e n  is  é sz le lh e tő . 
N e m c sa k  a  szem  k ü lső  ré sz e in , a  s z a r u h á r ty á n  é s  k ö tő h á r ty á n  i s m e rh e tő  fe l 
pl. a  tu b e rc u lo s is , a  v é r b a j ,  a  re u m a , a  c u k o rb a j  je le n sé g e i, h a n e m  k ü lö n ö s e n  
a  szem  b e ls e je  a d  so k sz o r  eg észe n  p o n to s  fe lv i lá g o s í tá s t  a  sz e rv e z e t  k ü lö n fé le  
b e te g sé g e irő l. A  lá tó té r  v iz s g á la ta  p l. az  a lk o h o l-  és n ik o tin -m é rg e z é s t ,  az
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ö rö k lő d ő  s z e m b a jo k a t  m u ta t j a  v ilá g o sa n , az  a lk a lm a z k o d á s  b é n u lá s a  p e d ig  a  
d i f te r i á t  m u ta t ja .  A n n a k  e lle n é re , h o g y  a  sz e m  a  le g é r té k e s e b b  s z e rv ü n k , a  
v a k sá g  e lle n i k ü z d e le m  i r á n t  m ég is  c s a k n e m  te l je s e n  k ö z ö m b ö s  tá r s a d a lm u n k .  
E b b e n  a  t e k in te tb e n  p é ld á t  v e h e tü n k  az  a m e r ik a ia k tó l  é s  a n g o lo k tó l, a k ik  
n e m c sa k  a  m eg e lő zés  te r é n  te s z n e k  m e g  m in d e n t ,  h a n e m  az  ö sszes v a k o k 
ról^ is  g o n d o sk o d n a k . H a z á n k b a n  tö b b  o ly a n  r e n d e le te t  i s m e rü n k , a m e ly  a  
lá tó s z e rv  eg észsé g e s  á l la p o tá n a k  m e g ó v á s á t  célozza. íg y  e g y e b e k  k ö z ö tt  r á  k e l l  
m u ta tn u n k  a  C re d e e - fé le  e l já r á s r a ,  a m e ly  a  k is d e d e k  k ö tő h á r ty a - g y u l la d á s á n a k  
m e g a k a d á ly o z á s á t  v a n  h iv a tv a  sz o lg á ln i. A  c s ö k k e n t lá tá s u a k  i s k o lá ja  p e d ig  a  
lá tó s z e rv  ro m lá s á n a k  m e g a k a d á ly o z á s á t  sz o lg á lja  é s  a  sp e c iá lis  e l j á r á s s a l  a  
ta n u ló  sz e lle m i é s  e rk ö lc s i  v i lá g á t  m e g íe le lő e n  Isiképezi. S z ü k sé g e s  v o ln a  m é g  
b iz o n y o s  ip a rá g a k  t e r é n  is  p r e v e n t ív  in té z k e d é s e k e t  b e v e z e tn i ,  a m e ly e k  k ü lö 
n ö se n  a z  i f jú s á g  v é d e lm é t  s z o lg á ln á k  e re d m é n y e se n .

V A K O K  A  S Z ÍN P A D O N . Bíró Lajos te h e ts é g e s  s z ín m ű író  Eszter c. d r á 
m á já t  a  Nemzeti Színház 1937. d e c e m b e r  h ó  17 -én  m u ta t t a  b e  a  k ö z ö n sé g n e k . 
E b b e n  a  s z ín d a r a b b a n  az  író  k é t  v a k  k a to n á t  is  s z e re p e lte t ,  a k ik r ő l  a  s z ín d a ra b  
m ű k r i t ik u s a  Porzsolt Kálmán ig e n  ro k o n sz e n v e se n  n y i la tk o z ik .  A z t  í r j a  e g y e 
b e k  k ö z ö tt  P o rz so lt ,  h o g y  „ so k a k  e lő t t  ro k o n sz e n v e s  az  e p iz ó d , h o g y  az  í ró  k é t  
v a k  k a to n á t  is  b e á l l í t  a  tá r s a d a lm i  k é p b e . M e r t  n a g y  h á lá t la n s á g n a k  é s  le lk i  
ü re s sé g n e k  te k in te m  a z t —  m o n d ja  —  h o g y  a  m a g y a r  s z ín p a d ró l  a  f e lm e n te t t  
f é r f ia k  k ö z ö n y e  sz in te  k i i r t o t ta  a  h á b o r ú r a  v a ló  e m lé k e z é s t,  p e d ig  az  eg ész  n e m 
z e t é s  m in d e n  c sa lá d i  é le tb e n  a  h á b o r ú  c s in á l t  le g tö b b  d r á m á t .“

A  s z ín m ű -  é s  re g é n y író k  k é ts é g te le n ü l  e lé g  g y a k r a n  s z e re p e lte tn e k  e p iz ó d  
ső t fő h ő sk é p e n  is  v a k o k a t .  Gárdonyi Géza p é ld á u l  p o m p á s  m e g f ig y e lé sé t a d ja  
a  v i lá g ta la n  Olajos Pistának e g y ik  n é p s z e rű s é g n e k  ö rv e n d ő  r e g é n y é b e n . M in d 
e zek  sz e m  e lő t t  t a r t á s á v a l  m in k e t  a z o n b a n  e z ú t ta l  az  é rd e k e l ,  h o g y  a  v a k  e m 
b e r  m ily e n  e lő s z e re te tte l  já t s z ik  m a g a  is  s z ín d a ra b o t,  ö r ü l  a n n a k ,  h o g y  id e a l i 
z á l t  á b rá z o lá s s a l  a  lá tó  k ö z ö n sé g e t g y ö n y ö rk ö d te tn i  t u d ja .  E z t  a  v a k o k k a l  
fo g la lk o z ta tó  h u m a n is tá k  ig e n  jó l  tu d já k  és ig y e k e z n e k  e b b e li  l e lk i  k ív á n s á 
g u k n a k  szé les  k ö rb e n  e le g e t  te n n i .  A  v a k o k  n e w y o rk i  v i lá g k o n f e r e n c iá já n a k  
te n g e ly é t  a  f iz ik a i s p o r t  és a  s z ín já té k  m e g fe le lő  f o r m á b a n  v a ló  b e m u ta tá s a  
k é p e z te . N e w -Y o rk , P h i la d e lp h ia ,  W a s in g to n , P i t ts b u r g ,  B o s to n , s tb ., a h o l  a  
k o n fe re n c ia  az  in té z m é n y e k  m e g te k in té s e  v é g e t t  m e g fo rd u l t ,  m in d e n ü t t  s p o r to t  
é s  s z ín já té k o t  m u ta t ta k  b e . A  Perkins-intézet o ly a n  m a g a s  m é r le g e t  á l l í t  fe l  
a  s z ín já ts z á s  tö k é le te s  f o r m á b a n  v a ló  b e m u ta tá s r a ,  h o g y  a  d a r a b o k  é le th ű  
b e ta n u lá s á h o z  p ro fe s s z ió n á tu s  sz ín é s z e k e t  is  a lk a lm a z . I t t  ig e n  g y a k o r i  e s e t 
b e n  Shakespeare d a r a b o k  is  k e r ü ln e k  já ts z á s ra .  T e rm é s z e te s e n  s z in te  ü n n e p  
sz á m b a  m e n n e k  a  s z ín m ű v e k n e k  e lő a d á sa i,  s  ín in d ig  n a g y  é rd e k lő d ő  k ö z ö n sé 
g e t  v o n z a n a k .

H a z á n k b a n  az  o rsz ág o s  in té z e tb e n  te s z n e k  e r r e  v o n a tk o z ó la g  a  n ö v e n d é k e k , 
az  i rg a lm a s  n ő v é re k  é s  a  n e v e lő k  k ö z re m ű k ö d é s é v e l  s z á rn y p r ó b á lg a tá s o k a t .  D e  
h a so n ló  te v é k e n y s é g e t  l á th a tu n k  a  V a k o k a t  G y á m o lító  O rszá g o s  E g y e s ü le tn é l  
is. M ily e n  k á r ,  h o g y  a n n a k  id e jé n  n e m  g o n d o lta k  a  te rv e z ő k  a z  ü n n e p i  já té k o k  
b e m u ta tá s á r a  szo lg á ló  h e ly is é g e k n e k  s z in p a d s z e rű  k ik é p z é s é re .  - K ü lfö ld ö n , 
O la sz o rsz á g b a n , N é m e to rsz á g b a n  é s  e g y e b ü t t  a  v a k o k  in té z e te i  im m á r  s z ín já 
t é k r a  a lk a lm a s  h e ly is é g e k k e l  b í rn a k .  T e lje s  tu d a t á b a n  v a n n a k  a n n a k ,  h o g y  a  
v a k o k  m e n n y ire  h ó d o ln a k  a  s z ín já ts z á s  id e a l iz á l t  tö r e k v é s e in e k  s k ö z ö ttü k  so k  
o ly a n  te h e ts é g e t  fe d e z n e k  fe l, a k ik  m ű v é s z i j á té k u k k a l  a  n e m e s  s z ó r t  h o z á s t  é s  
m ű v é s z e te t  s z o lg á lh a tjá k .  H iá n y ta la n u l  k i  k e l l  h a s z n á ln i  é s  g y ü m ö lc sö z te tn i  
az  ü g y  j a v á r a  a  v a k o k  e b b e li  k é p e s sé g é t, m iá l ta l  n e m c s a k  le lk i  g y ö n y ö r t  s z e r 
z ü n k  n e k ik ,  h a n e m  a  k ö z ö n sé g  é rd e k lő d é s é t  is  f e lé jü k  fo r d í t ju k .

Kapisztrán-Nyomda Vác, Felelős üzemvezető: Farkasa Károly.
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