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Szívünk lángoló szeretetével köszöntjük Erdéllyel visszatért 
hűséges magyar testvéreinket! Ujjongó lelkesedéssel üdvözöljük Kolozs
várt és Kolozsvár gyógypedagógiai jellegű intézményeit, melyek Erdély 
fogyatékosait fogják a magyar gyógypedagógia jegyében a haza hasznos 
polgáraivá nevelni!

Tanárképzésünk korszerű átszervezése.

Istenes Károly igazgató a következő körlevelet intézte a gyógy
pedagógiai tanársághoz:

„A  m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Ur Ő Excellen- 
tiája f. évi 61.836. számú rendeletével reámbízta a gyógypedagógiai 
tanárképző főiskola s a vele kapcsolatos gyógytani és kórtani labo
ratórium ügyeinek továbbvitelét s egyben utasított, hogy a főiskola 
és a laboratórium további fenntartása, illetőleg a tanárképzés kor
szerű és a tényleges szükségletnek megfelelő átszervezéséhez szük
séges előkészítő lépések tekintetében tegyek javaslatot.

Kedves Kartársaim! Ezzel a megbízatással igen súlyos s az 
ügyünk érdekében felette nagyfontosságú munkafeladat nehezedett 
vállaimra. Ilyen ez a munkafeladat pedig azért, mert mint minden 
tanügyi intézménynek, így a gyógypedagógiai intézményeknek is a 
tanárképzés a csúcsértékmérője. Ennek korszerű és szakszerű szer
vezete s az ebből folyó nevelés-tanítási munkának a súlya biztosítja 
a kar erkölcsi és anyagi szintáját; magának az ügynek pedig ezek 
adnak olyan fejlettséget és értéket, amellyel a kar büszkén állhat a 
nemzet és a társadalom értékmérő széke elé.

Ebbe az egy-két rövid mondatba sűrítetten kívántam rávilá
gítani új munkaköröm súlyára és ezzel együtt ügyünk jövőjét ki
alakítani akaró nehéz feladatomra.

Szeretem a pályámat s nagyra becsülöm azok munkásait, éppen 
azért készítendő tervezetemmel s az azt támogató okfejtésemmel 
a lelkem szerinti legjobbakat akarom elérni. Ehhez és az ilyen elgon- 
dolású munkához kérem a kartársak szíves támogatását. Egyma
gám tévedhetek. Egy és más fölött a szükségletek tömkelegében 
esetleg eltekinthetek, tehát már csak azért is szükségem van stá
tusunk minden egyesének a megnyilatkozására. Igaz, hogy itt van
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Tanárképzésünk korszerű átszervezése.

mellettem a tanárképző érdemes és lelkes tanári kara, de mivelhogy 
mindegyikünké a tanárképző, éppen azért —  véleményem szerint — 
az is elengedhetetlenül kívánatos, hogy a köz minden egyese nyilat
kozzék meg ebben a nagyfontosságú kérdésben.

Előzetes tájékoztatásul, de csak nagyjából közlöm egyben 
főbb elgondolásaimat is. Tanárképzőnk alapja a tanítóképző aka
démia lenne. Erre épülne majd rá a mi szaktanárképzőnk úgy, hogy 
az első két félévben az egyetemen (mint rendkívüli hallgatók) hall
gatnák tanárjelöltjeink azokat a tárgyakat, amelyek elengedhetet
lenül szükségesek a szorosan vett szakbéli tárgyak elmélyülő meg
értéséhez és amelyek a gyógypedagógiai tudományos kutató 
munkára készítenék elő leendő kartársainkat. Ezzel egyidőben tehát 
s ugyancsak az első két félévben, hallgatnának már olyan előadá
sokat is, amelyek magára a szakbéli nevelés-tanításra készítenék elő 
jelöltjeinket. Végeznének továbbá az egyes intézetekben élet-lélek
tani, neveléstani és módszertani megfigyeléseket is. A  harmadik és 
negyedik félévben következnének a további szakbéli előadások olyan 
szemináriumi gyakorlatoktól támogatottan, amelyek a gyógypeda
gógiai növendékanyag megismerésére és kivizsgálására készítenék 
elő a hallgatókat.

Nagyon biztos és erős alapokra kívánnám ráépíteni a nevelés
tanítási gyakorlati kiképzést. Megvan erre is az elgondolásom, de 
azért szívesen veszem az ide tartozó gondolatokat is.

Egyre azonban már előre nagyon kérem a kartársaimat. Kap
csolják ki tárgyalásaikból a fantáziát. Tárgyilagos megítéléssel csak 
azt keressék, ami feltétlenül szükséges tudományos kiképzésünkhöz 
és mindenképpen szükséges .gyakorlati felkészültségünkhöz.

Az itt felvetett kérdésekkel való foglalkozást a következőkép 
gondolom el: Ne hivatalos gyűléseken foglalkozzanak ezekkel a kér
désekkel, hanem kartársi megbeszéléseket folytassanak. A  kartársi 
megbeszélések eredményeit aztán az igazgató kartársak útján —  leg
később 1940. október hó 31-ig —  jelentés alakjában legyenek szíve
sek hozzám eljuttatni.

Mivel nem kívánatos, hogy a még csak előkészítés alatt álló 
kérdések kifelé is tárgyaltassanak, éppen azért arra is kérem a kar
társakat, hogy megbeszéléseik maradjanak kebelbeli- természetűek.

Bízva a kartársak szíves és megértő támogatásában, egyben 
vagyok

Budapest, 1940. június 20.
Kartársi szíves üdvözlettel: Istenes Károly s. k., a tanárképző 

ügyeivel megbízott siketnéma-intézeti igazgató.”
*

Közöltük ezt a körlevelet, hogy annak szándékait minden kar
társunk megismerhesse és annak alapján kitermelt gondolatait, 
vélekedését nyilváníthassa. (A  szerkesztő.)
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Á vakok értelmi képzésének területei.
Irta: Herodek ICarofy.

— Második, befejező közlemény. —

A  vakok nevelő- és tanintézetei a szakszerű oktatás első lép
csőfokának tekintik a tapintóérzék kifejlesztését és azt tantervileg 
az ú. n. érzékeltető-oktatás keretébe állítják be. Itt kettős feladat 
vár reá: egyfelől fejleszteni és tudatosítani a térben való tájékozó
dást mindazon területek és helyiségek megismertetésével, amelyek 
szőkébb otthonához tartoznak és ahol tanulóéveit tölteni fogja; más
felől a külvilág tárgyainak megismertetésével tervszerűen'’ féjlész- 
teni tapintóképességét és módszeres érzékeléssel lehetővé tenni szá
mára a tárgyaknak tüzetes felismerését. E kettősirányú célkitűzés
hez megkapjuk mind az anyagot, mind pedig a követendő módszeres 
eljárást a vakok tantervében. A  vakok intézetei nehezen nélkülöz
hetik a bemutatásra kerülő tárgyakat. Tanításunk akkor lesz gaz
daságos és eredményes, ha gondoskodunk mindarról, ami a tanítás 
folyamán feldolgozásra kerül, tárgyilag és térbelileg a tanuló rendel
kezésére álljon. Mert csak szóbeliségre épített oktatási eljárással, 
bármennyire is meggyőzően adjunk elő valamit, a vakok világában 
sokra nem megyünk. Itt a tárgyaknak közvetlen érintkezésbe jutá
sával, kézbevételével érhetünk el eredményt abban az esetben, ha 
minden részletében, egészen aprólékosan átérzékeltetjük az. anyagot. 
Az ilyen tanítási eljárásnak köszönhetjük, hogy a vakok oly alapo
san vannak tájékozódva az egyes tárgyakról, s feleletük szabatos
ságával sokszor a látogatásukra jövő iskolák magasabb osztályú 
növendékeit is meglepik. A  helyes tárgyi alap megadásával, gon
dolattársítás kapcsán pedig újabb eszmék vetődnek fel. Ezen az 
úton fogja lelki szemeivel meglátni az ok és okozat közötti kapcso
latot és felismerni mindazokat a jellegzetes tulajdonságokat, ame
lyek a tárgyat anyag, szerkezet és használat tekintetében minden 
más egyébtől megkülönböztetik.

Már a ̂ fentiekből is eléggé kiviláglik, hogy a vakok tanításában 
nem a közlő, hanem a félfedező tanalak jut szerephez. Amit lehet, 
maga fedezzen fel, s ahol fennakad, adjuk meg a felvilágosítást! 
Ezen a vágányon haladva eljutunk az egyik legfontosabb módsze
res elvhez, amely így fogalmazható meg: szoktassuk a növendéket 
öntevékenységre és gondolkozásra!

Bármily szépen hangzik, amit a tapintóérzék fejlesztésére és 
az értelmi képességek jelentőségére vonatkozólag mondottunk, még
sem elégséges ahhoz, hogy a világtalan növendékből embert for
máljunk. Minden feladat és kötelesség megoldásához kettőre van 
szükség: kitartó, lelkes munkásságra és őszinte ügyszeretetre. A  
gyermeksereggel való foglalkozás a gondos kertész szerepéhez ha
sonlatos. Mindent a maga idejében előkészít, szüntelenül dolgozik, 
egyenget, tataroz, szépít és nemesít, mert csak így remélheti, hogy
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Herodek Károly:

fáradozása meghozza a gyümölcsöt. Érzékszervfejlesztő munkánk
kal egyengetjük azt az utat, amellyel a tanulók vágyai, törekvései 
és akaratmegnyilvánulásai szárnyat kapnak és rádöbbennek az ön- 
tevékenység kezdeti hatóerejének fontosságára,

A  tapintás mellett fontos szerepet tölt be a hallás. Ha e kettőt 
a mérleg serpenyőjébe tesszük, mi tiflopedagógusok sem tudjuk ha
marosan megmondani, hogy melyik a súlyosabb. Vaksiketnéma ta
nulóink között gyakran találunk olyanokat, akik két elsőrendű ér
zékszervük hiánya dacára igen szép ismeretanyagra tettek szert. 
Bizonyításképen ide állítom egyik volt növendékemet, akivel levele
zésben állok és aki már tanulókorában is meglepő értelmi fejlett
ségről tett tanúbizonyságot. Pontírásban hozzám intézett levelei 
hibamentesek, gondolatmenete következetes, kifejezései választéko
sak, mondatai kerekdedek és mindig komoly tartalmat rejtenek 
magukban. Kézügyessége a legjobb. Ő volt a kefekötés iparában a 
legkiválóbb tanuló, munkái tökéletesek voltak. A  kézimunkatanítőnő 
a legszebb darabjait tőle kapta. Ma is ezzel teszi magát rokonszen
vessé társaságában.

A  hallás az értelmi nevelés terén kétségtelenül nagy szerepet 
játszik. Jóságos érzéknek tekinthetjük, mert közvetíti az értelemhez 
és a szívhez a tettre sarkalló gondolatot és nemes érzelmet. A  világ
talan tanuló maga is felismeri a hallószerv működésének jelentősé
g é t Sajnálja, ha siketet lát és semmiképen sem cserélné fel álla
potát vele. Neki a hallás sok gyönyört szerez, szinte feledteti vele, 
hogy vak. Önfeledt állapotában az egyik alsófokú osztályban zsen
gekorú növendékem sokak mulattatására bejelentette, hogy örül, 
hogy vak.

A  hallás hűséges sáfárja az értelemnek. A  nyert benyomások, 
ha eléggé hatásosan küldik az ingerfolyamatot az agybeli központba, 
művelődési mozzanatok közvetítőivé lehetnek. Ha valamely tárgyat 
leejtünk, képes megmondani, mi a leejtett tárgy, hová esett, meg
változtatta-e helyét, milyen távolságban van tőle. Ritkán találunk 
olyan tanulócsoportot, amely annyira megajándékozná figyelmével 
tanárát, mint a világtalan növendékek. A  figyelem pedig a gondol
kodás előfutárja, s így a vakok közmondásos értelmi képessége 
szoros kapcsolatban áll a hallószerv működésével.

A  fülnek bíráló, megítélő képessége is van. Főleg a zene terén 
érvényesül ez a bírálat. Egy pillanat alatt képes megállapítani a 
hang minőségét és színét, a hang jellemét, magasságát és mélységét. 
A  hang mélyen vésődik bele emlékezetébe. Sok év múlva is meg
ismeri azt, akihez vonzódik, aki vele szeretettel foglalkozott. A  hang 
színéből tud következtetni az ember jellemére, kedélyállapotára, 
lelki alkatára és szellemi képességeire, illetőleg műveltségére. Irtó
zik a bömbölő, dörgedelmes hangtól, a kedély robbanó erejű kitö
réseire meglapul, idegessé lesz és figyelőképességében megszakítás 
áll be. Szereti a nyugodt hangot, a barátságos megnyilatkozást. Be-
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«süli az erélyes, igazságon alapuló hangot, mert tudja, hogy gazdá
jára mindig építhet.

A  zeneileg jó fül nagy értéke a vaknak, s ha ehhez még első
rendű képesség is társul, máris hivatva van a zenei pályára. Ez 
sokaknak vágya, bár a mostani viszonyok nem kedveznek a világ
talan zongoraművészeknek.

A  vak hallóképességével temérdek fogalmat szerez, többet tö
kéletesít. Van sok olyan tárgy, amelyet nem elégséges csupán tapin
tással „megnézni” , például a csengőről tökéletlen képzete volna, ha 
nem adatnánk hangot. Térbelileg is támogatja a hang, a zaj pedig 
fárasztja és kilendíti megszokott helyzetéből.

Csupán keresztmetszetét adtuk a hallószerv fontos szerepének 
az értelmi képességek fejlesztésénél.

A  két elsőrendű érzékszerv mellett érintőleg kell szólnunk a 
szaglásról is. A  genfi nagy filozófus, Rousseau a képzelet érzék
szervének nevezi, ezzel szemben mi tárgyias tulajdonságokkal ruház
zuk fel. Nekünk mind a szaglásra, mind az ízlésre azért van szük
ség, hogy teljes képét adhassuk mindazon tárgyaknak, amelyeknél 
ez a két alárendelt érzékszerv figyelembe jöhet. Ha például az 
almáról tanítunk, nem elégséges csak az alakját, felszínét, anyagá
nak tömörségét megismertetni, hanem szükséges, hogy tudomást 
vegyen a tanuló annak szagáról és ízéről is. Vannak bizonyos tár
gyak, amelyeknél a szag és az íz elsődleges szerepet játszik a foga
lomszerzésben, például a folyadékok csoportjában mindig a szag és 
az íz, után állapíthatjuk meg ismerte tő-jegyét. A  virágoknál is ve
zető szerepet játszik az illat. A  ró_zsát, rezedát, stb. anélkül, hogy 
megérintené, illatuk után ismeri fel. Minél szélesebb alapokra fek
tetjük oktatásunkban az érzékelési eljárást, annál biztosabb, töké
letesebb képet tudunk alkotni a tárgyakról. És itt szinte termé
szetszerűen kínálkozik fel annak “hangsúlyozása, hogy nem elégséges 
csupán a tanulók ismeretkörét bővíteni, hanem mélyíteni, minél 
több fogalmi jegy nyújtásával biztosabbá és maradandóbbá tenni 
is kell. így  jut ez a két, különben a látók oktatásában szóra alig 
érdemes érzékszerv a vakoknál fontossághoz.

A  gondolkodóképességnek táplálói az érzékszervek. Ezt a ké
pességet a világtalan tanuló belső látásának is nevezhetjük. Az ész
szerű gondolkodás, a rendkívüli helyzetekben való helytállás, a dol
goknak világos áttekintése, mindmegannyi ismertetője a gondol
kodóképesség helyes irányban való működésének. A  tárgyak való
ságos érzékelése és az ezzel kapcsolatos áthajlás, a rokonképzetek 
felkeltésére gyümölcsöző befektetésnek fog bizonyulni a világtalan 
növendékek értelmi képességeinek fejlesztésében.

Minden gondolkozásnak legfőbb kifejező eszköze a beszéd. A 
vakoknál a beszéd életet is jelent, vagy, hogy közkeletű formába 
öltöztessük a gondolatot: a vak akkor él, amikor beszél. A  lezárt 
szempillák megnyilatkozás nélkül élettelenséget, márványridegséget
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árulnak el. Egyébként a beszéd nem mindig jelenti a gondolkodó- 
képesség éberségét és fejlettségét. Sőt nincs a hanghoz sem kötve, 
A  siketnéma következetesen és értelmesen tud gondolkodni anélkül, 
hogy gondolatait élőszóval is, kifejezné. Ők arcjátékaikkal és tag- 
lejtéseikkel végtelen sokat tudnak kifejezni. Már ez egymagában 
is igazolja, hogy nem a nyelv hozza létre az értelmet, hanem meg
fordítva.

A  vakoknak azonban mindig értékes és felbecsülhetetlen kincse 
marad a szép, tagolt beszéd. Ők ennek tudatában vannak, s értelmi 
képességeik fejlődésével beszédük tartalomban, kifejezési formában 
és plasztikusságban előnyösen változik.

A  gondolkodóképesség fejlesztésének tárgyi Vonalán haladva, 
igen egészséges hiányosság jelentkezik, t. i. a gyermek okszerű ve
zetés mellett nem lesz fecsegővé. Semmit ok, kellő alap és tapasz
talatszerzés nélkül mondani nem fog. ítéleteiben, következtetései
ben megfontolt lesz, mert az alépítményt tények, élmények és saját 
tapasztalatok alkotják.

A  gondolkodóképességet nem lehpt egy tárgyhoz kötni, egész 
vonalon tág teret kell számára biztosítani, mert a cél nem az, hogy 
minél több ismerettel gazdagítsuk a világtalan védencek ismeret- 
készletét, hanem, hogy elsajátításuk által értelmierőre tegyen szert. 
Ezen a vonalvezetésen fogja megtalálni lelke egyensúlyát és fog 
rádöbbenni arra az örökérvényű filozófiai igazságra, amelyet Des
cartes így fejezett ki: gondolkodom, tehát ember vagyok! Azt az 
ismeretet, amelyet megfigyeléssel, mindenoldalú érzékeléssel, a dol
gok helyes meglátásával, ítéletalkotással és következtetéssel szer
zett meg a tanuló, mindig maradandó jellegű és egész életre kiható 
lesz. Ellenben, amit egyszerű közléssel, az értelmi képességek na- 
gyobbmérvű igénybevétele nélkül hozunk tudomására, nélkülözni 
fogja a lelkierőnek munkábaállításához szükséges tényezőket, en
nélfogva nem lesz több, mint rövidlélekzetű, egyszerű befogadásra 
alkalmas lecke.

Kitűzött feladatunk tárgykörébe vág az értelmiképességek 
egyéb fontos területeinek megvilágítása is. A  gondolkodóképesség 
ikertestvére az emlékezőtehetség. A  vakoknál különös fontossággal 
bír. Kevés olyan növendékcsoportót lehet találni, akiknek emléke
zetébe olyan könnyen vésődik be a hallott szó, a közölt ismeret, és 
olyan tartós lenne az emlékezet, mint éppen náluk. Nagy kincs a 
hű és tartós emlékezőtehetség.

Az emlékezetbevésés, az ú. n. beemlézés nem jelenti mindig 
a dolgok megértését is. Befogad az elme kellően meg nem értett, 
sőt merőben meg nem értett anyagot is. Fölösleges ilyennel fárasz
tani az agyat, sok gyakorlati jelentősége nincs. Egy vonatkozásban 
mindazonáltal találkozunk ilyen eljárással is: az egyházi énekek 
során, bár itt is mindenképen törekedni kell arra, hogy a kórus 
megértse a szöveget, azzal tisztában legyen. Sokszor kénytelen az
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énekes ismeretlen latin textust énekelni, ezt használtam én a vakok
nál kísérletezési témául arranézve, hogy mily különbséggel tanulja 
meg a megértett és előtte ismeretlen tartalommal bíró énekszöve
get. Négysoros versszakot vettem fel mind magyar, mind latin 
fordításban. Az előbbit első hallásra több növendékem elsajátította, 
míg az utóbbiból két-háromszori értelmes, lassú előmondásra volt 
szükség. Ebből is kitűnik, hogy amit jól megérthetünk, annak a 
betanulásához is lényegesen rövidebb időre van szükség.

Az emlékezet területén fontos szerepet töltenek be az érzelmi 
megnyilatkozások. Chateaubriand mondja: „A  legszeretőbb szív is 
elveszítené gyöngédségét, ha többé nem emlékeznék” . így  értjük 
meg aztán, hogy a vak milyen pontosan és hűen emlékezik vissza 
mindazon jelenségekre és kapcsolatokra, amelyek érzelmivilágában 
vele történtek. Édes, felejthetetlen emlékek maradnak ezek számá
ra mindig, s igéző hatásuk alól nem képes magát kivonni. S ezt a 
különben hasznos érzelmi kapcsolatot érvényesítenünk kell gyó
gyítónevelő munkánkban. Kétségtelen, hogy minél nagyobb befo
lyásoló hatással vagyunk növendékeinkre, annál nagyobb kedvvel 
és megértéssel gazdagítjuk „ismeretanyaguk tárházát” .

A  vakok oktatása egyebek között két pilléren nyugszik: az 
érdekkeltésen és begyakorláson. A  tanulók lelkében gyújtsunk vilá
gosságot mondanivalóinkkal, s aztán a jól megértett dolgot gyako
roltassuk be. Ezzel alapvető munkát végzünk. De aztán bizonyos 
idő múlva újból vegyük elő, nehogy feledésbe menjen. Már a régiek 
is azt tartották és azt mi sem hagyhatjuk figyelmen kívül: az is
métlés a tudás anyja.

Határt kell szabnunk az adagolás mennyiségében és módjá
ban. Ügyeljünk, hogy a befogadóképesség határait sohase lépjük 
át. Csak azt nyújtsuk, amire feltétlenül szükség van. Gondos ros
tálás és megfigyelés alá vegyünk mindent. Az igazi emlékezés a 
mesterséges támasz helyett természetes kapcsolatokat és a tények 
sok összetartozandóságát keresi.

Az értelmiképességek nevelésének egyik főeszközéül a polgári 
ismeretek nyújtását kell tekintenünk. A  számolással és méréssel 
gyakran elhangzik, hogy a számtan az ész „köszörűköve” , vagy a 
számtan „az iskola logikája” . És ez igaz is, mert ha a növendékek 
számtanilag tudnak gondolkodni, beleélik magukat a számok vilá
gába, a legnehezebb feladatokat is könnyűszerrel fogják megoldani.

Az ismeretanyag gyűjtését hathatósan előmozdíthatjuk olvas
mánytárgyalással. Itt sok új fogalommal, ismeretlen tárgykörrel ta
lálkozik a tanuló. Az olvasmányban mindig valamit készen kapunk 
és valamit hozzáadunk. Készen kapjuk a keretet, s hozzáadjuk a 
képzetek és fogalmak tartalmát, az érzés színezetét és a cselek
mény elevenségét. Mindig nagy figyelmet fordítottam az olvasmány- 
tárgyalásra, nemcsak azért, mert az érzékeltető-oktatás természetes 
utódát és ikertestvérét láttam benne, hanem azért is, mert sok új
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képzet, eddig seholsem található fogalom megismerésének jut bir
tokába a világtalan növendék, sőt az értelmi képesség fejlesztésén 
túl a polgári ismeretek gyarapítását is szolgálja.

Az olvasmánytárgyalás nagyon próbára teszi a tanárt. Gaz
dag tudást, helytállást, erkölcsi felsőbbrendűséget, s mindenekfe- 
Tett gondos készületet, eleven lendületet, élményszerű helyzetek ala
kítását és kihasználását kívánja meg. No, meg a tárgy természete 
szerint gondos, minden irányban kiterjedő érzékeltetést követel. 
Csak úgy tudjuk a kereteket élő anyaggal, biztos ismeretekkel ki
tölteni és csak ilyen szempontok hangsúlyozásával indulhat meg a 
fogalmak és gondolatok megtisztulásának folyamata. Törekednünk 
kell, hogy megfelelő felkészültséggel ültessük át azt az erőt és szel
lemet, amely szüntelenül munkásságra és tevékenységre serkenti a 
világtalan tanulót.

Stílszerű betetőzésül a vakok érdeklődését különféle formában 
izgató természettudományi tárgyak szolgáljanak. E tárgycsoport ke
retében alkalmuk nyílik a világtalan növendékeknek, hogy a kész 
ismeretanyagon kívül olyan dolgokkal is megismerkedjenek, ame
lyekhez az ő aktív tevékenységük nélkülözhetetlen. A  fizikában és 
vegytanban laboratóriumszerű munkásságra kell törekednünk, ha 
azt akarjuk, hogy a növendékek profitirozzanak belőle. Érzékelte* 
tési objektumok, vagy kísérleti eszközök nélkül e tárgycsoport ta
nítása nagyon csekély eredménnyel kecsegtethet bennünket, A  saját 
tapasztalat és szerzett tudás és ügyességnek az oktatás folyamán 
való felhasználása nemcsak előnyös aláfestést és színt fog kölcsö
nözni eljárásunkhoz, hanem a szellemi tőkének maradandó gyara
pításához is hozzájárul.

S most, ha az itt felállított anyag felett szemlét tartunk, azzal 
a kívánalommal léphetünk elő, hogy az értelmi nevelés területeinek 
fejlesztése sohase lépje át a megengedett normális keretéket, mert 
az könnyen az erkölcsi nevelés rovására esketik. Leghelyesebb 
az összhangnak, az egészséges harmóniának biztosítása, így aztán 
mind az értelmi, mind pedig az érzelmi és akarati élet zavarai és 
túlkapásai elkerülhetők lesznek. A  Blindenfreund jeligéje köztudo
más szerint „fiat lux” , amely egy sugarakat lövellő csillagemblé
mában van beillesztve. A  mi kívánságunk és törekvésünkkel telje
sen megegyező a tisztesmultú szaklap jeligéjében foglalt örök kívá
nalom: Legyen világosság célkitűzéseinkben, követendő eljárásunk
ban és a nyújtott ismeretekben!
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Á gyógyító-neveléstudományi képzés 
és továbbképzés.
Irta: t  Dr. Tóth Zoltán.

(A z  1939. évben Genfben tartott Nemzetközi Gyógypedagógiai 
Kongresszusra készített dolgozat.)

(Befejező közlemény.)
Az öröklődéstan és fejlődéstan azonban még csak tevékeny

ségünk alapismereteit nyújtja. A  neveléstudomány, mint általános 
és alkalmazott gyógypedagógia, a felmerült különleges nevelési kér
déseket nemcsak egyetemes értékeléssel, hanem alkalmazottan, a 
csoportra vonatkoztatva is tárgyalja. Mivel a beszédprobléma a 
gyógyító-nevelés egész területének különleges kérdése, szükséges, 
hogy a neveléstudomány csoportjába beszédfejlődéstan és beszéd
neveléstan címén egyesített ismeretkört is iktassunk be, de ez is
meretkör keretében a felmerült beszédneveléstani kérdéseket ne 
csak a siketnémaság szempontjából tárgyaljuk, hanem a különböző 
csoportok sajátosságai szerint is értékeljük.

Az alkalmazott neveléstanok keretében a nehezen nevelhető 
gyermekek (vakok, siketnémák, értelmi, társadalmi fogyatékosok, 
stb.) egyes csoportjaira vonatkozó különleges nevelési feladatok 
kérdéseivel kell foglalkoznunk és e tárgy keretében kell megolda
nunk a szükségesnek mutatkozó alkalmazott didaktikai kér
déseket is.

Csonka maradna tevékenységi körünk, ha abban csak nevelői 
és oktatói kérdéseket 'látnánk. A  mai gyógyító-nevelés már nem fér 
el az iskola falai között. A  tények sokasága kényszerít bennünket 
arra, hogy a származás és az egyéni élet fejlődésének nyomán meg
állapítható különleges tanulságokat a normális társadalmi élet vo
nalán is értékesítsük. Népművelés, a normális ifjúság művelése 
azok a területek, amelyeken ily ismeretek hathatósan vehetnek részt 
a jövő célszerűbb és egészségesebb kialakulásában. Ezért kell a 
gyógypedagógiai szakképzés keretében azokkal a társadalompoliti
kai és környezettani kérdésekkel is foglalkozni, amelyek a szárma
zás hibáival összefüggésbe hozhatók. Arra kell törekedni, ahogyan 
Hanselmann professzor évek óta oly kiváló értékkel cselekszik, hogy 
e kérdésekkel kapcsolatban oly ifjúsági és népies irodalom alakul
jon ki, amely a jövő nemzedéket a reá várakozó veszélyekre meg
felelő formában idejében figyelmezteti.

A  fejlődési zavarok miatt nehezen nevelhető gyermekek neve
lése még nem fejeződik be az iskolai évek leteltével. Ma már a gyó
gyító-nevelés szervezetéhez szorosan hozzátartoznak oly intézmé
nyek is, amelyek a gyógypedogógiai intézetekből kikerült felnőttek, 
vagy későbbi korban megrokkant egyének gondozását vállalták. A 
csökkentértékű egyének társadalmi és gazdaásgi védelme, mint a 
felnőttek gyógypedagógiája, szintén feladatunk körébe tartozik. A  
pályaválasztás, a szakképzés, a gazdasági téren való elhelyezkedés
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és foglalkoztatásukkal kapcsolatos közgazdasági ismeretek az al
kalmazott közgazdaságtan, ez esetben az ú. n. gazdasági gyógype
dagógia körében dolgozandók fel. Öröklődéstan, a testi és lelki élet 
fejlődéstana, beszédfejlődéstan, a gyógyító-nevelés általános elmé
lete, alkalmazott gyógyító-neveléstan, alkalmazott társadalompoli
tika, alkalmazott közegészségtan és alkalmazott közgazdaságtan 
azok az ismeretkörök, amelyeken keresztül a gyógyító-nevelés leg
gyakorlatibb jelentőségű kérdéseit feltárhatjuk, megérthetjük és 
megoldásukról legértékesebben gondoskodhatunk.

Mélyen tisztelt Kongresszus! A  magyar gyógyító-nevelés a 
fejlődésnek ezt az útját követi és több mint harminc év óta e gon
dolatmenet értelmében kívánja munkáját értékesebbé tenni. Már ma 
is igen komoly jelei mutatkoznak annak, hogy e téren helyes úton 
járunk. Az egyetemesebb ismeretszerzés és érdeklődés nemcsak egy
más munkájának megértéséhez és megbecsüléséhez vezetett, hanem 
az iskolánkívüli társadalmi (közegészségügyi és közgazdasági) tevé
kenység kialakítását is lehetővé tette. A  jövő gyógypedagógiájának 
ezt az utat célszerű követnie nemcsak azért, hogy iskolai felada
tait eredményesebben oldhassa meg, nemcsak azért, hogy a nép
művelésen és az ifjúság művelésén keresztül a megelőzés szolgá
latába tudjon állni, hanem azért is, mert az egyéni életnek ily ér
telmű megismerése az emberszemlélet számára is újabb értékeket 
termel és a normálisok nevelésének is jelentős forrásává válhatik. 
Végül ettől az egységes irányítástól várjuk annak a kari szellem
nek a kialakulását, amit az egyes ágazatok között még ma is oly 
nagyon nélkülözünk.

Az elmondottak alapján a legmélyebb tisztelettel kérem a 
Kongresszust, az alábbi véleményének kifejezésére:

1. Mondja ki a Kongresszus, hogy a gyógypedagógiai szak
képzés területén célszerűbbnek tartja az egyetemes ismeretszerzést, 
mint az elszigetelt csoportszemléletet.

2. Mondja ki a Kongresszus, helyesnek tartja azt a felfogást, 
hogy a gyógyító-nevelés nemcsak a nehezen nevelhető gyermekek 
iskolai nevelésének kérdésével foglalkozik, hanem a népművelésen 
és az ifjúság nevelésén keresztül a megelőzés szolgálatára is vál
lalkozik és a csökkentértékű egyének védelmét a felnőtt korban is 
feladatának tekinti.

3. Helyesnek tartja a Kongresszus a megelőzés érdekében oly 
ifjúsági népies irodalom megszervezését, amely a származással és 
fejlődéssel kapcsolatos tanulságokat megfelelő formában dolgozza 
fél.

4. Szükségesnek tartja a Kongresszus, hogy a gyógypedagógiai 
intézményekkel kapcsolatban származáskutató intézmények szer- 
veztessenek és ezek egymással összeköttetésbe lépjenek.
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„Csökkentlátásúak és sskefnémék közös 
m©z@- és kertgaidasági képzés© 
és fog la lkozta tása."
—  Válasz Markovics Árpád észrevételeire. —

Markovics Árpád kartársam, a hazai siketnéma-oktatásügy egyik 
értékes munkása, szaklapunk folyó évi 6. számában többféle észrevételt 
tesz „Csökkentlátásúak és siketnémák közös mező- és kertgazdasági kép
zése és foglalkoztatása” címen megírt és lapunk 4. számában közzétett 
cikkemben foglaltakra. Észrevételeire az alábbiakban válaszolok:

1. Elsősorban is Markovics Árpád kifogás tárgyává teszi azt a 
megállapításomat, amely szerint „Régi időkbe nyúlik vissza a siketnémák 
mező- és kertgazdasági képzésének és foglalkoztatásának ügye” . Hát 
bizony ez így van, nem mai keletű, régi időkbe nyúlik vissza, amikor sem 
én, mint öregebb, sem M. Á., mint ifjabb ember a siketnémák oktatása 
terén még nem működött. Nem lesz érdektelen, ha ennek igazolására 
Á k o s  István nagyon tiszteletreméltó barátomnak hozzám intézett sorai
ból a következőket idézem:

„Am i kérdésedet illeti, neked van igazad, bár viszont az is igaz, 
hogy mező- és kertgazdaság ügyében hivatalos okmányok az én tudomá
som szerint nincsenek. —  A  nyolcvanas években még az a felfogás ural
kodott, hogy a siketnéma ipari pályán boldogulhat leginkább. Ez volt a 
hivatalos felfogás is, azt adván okul, hogy a paraszti munkához, nem kell 
külön képzettség. A  90-es évek elején azután statisztikát készítettünk a 
budapesti siketnémákról, s akkor kitűnt, hogy az itt foglalkozó siket
némák közül aránylag sok a tüdőbeteg. Másrészt a parasztgazda nem 
akarta siketnéma fiát iparosnak adni, s amint kivette az intézetből, a 
gazdaságban foglalkoztatta, vagy napszámba járatta. Volt egy tanítvá
nyom, egy jómódú középbirtokos fia, aki fia  jövőjét akarván biztosítani, 
de nem ipari pályán, azt az eszmét vetette fel, nem lehetne-e valami mó
don a fiát kertészeti intézetbe felvétetni. Ő adhatna a fiának megfelelő 
területet, s mint kertész megkereshetné kenyerét. —  Angyal Dezső, az 
állami kertészképző tanára útján, akivel a Pedagógiámban előadásokat 
tartó időmben ismerkedtem meg, sikerült némi nehézségek után a fiút 
a rákospalotai kertészeti intézetbe felvétetnünk. Abban az időben már a 
siketnémák továbbképzésének ügye is szóbeszéd tárgyát képezte. íg y  me
rült fel a tanonciskola ideája mellett a földművesek továbbképzésének 
ügye is, s általában erősebb mozgalom indult meg a siketnémák ügyének 
népszerűsítése végett. —  Nem tudom bizonyosan, 1894. vagy 95-ben, Kecs- 
kemétre utaztam le, s az akkori polgármesterrel —  Lestár Péter volt, 
azt hiszem —  egy Kecskeméten létesítendő siketnéma-intézet ügyében 
tárgyaltam. Ekkor arra gondoltunk, hogy az itt létesítendő intézet útján 
a siketnéma növendékeink a kecskeméti földmívesiskolába járhatnának, s 
így  tanulhatnák meg a parasztgazdák gyermekei az. okszerű gazdálkodást.” 

Azt hiszem, hogy M. Á. kartársamat és minden olvasómat sikerült
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meggyőznöm, hogy „régi időkbe nyúlik vissza, stb.” megállapításom nem 
nélkülöz minden tárgyi alapot, s így nem indokolatlanul használtam.

2. „Gácsér József, a debreceni siketnéma-intézet alapítóigazgatója 
stb. kezdetű szakaszban foglalt állításaimat M. Á. nagyrészt tévedé
seknek minősíti. A  tévedések során különösképen az „alapító-igazgató” - 
ra tesz fontos észrevételeket. Okfejtéseiből minden kétséget kizáróan meg
állapítható, hogy ez a kifejezés képezi cikkemben foglalt állításomnak 
Achilles-sarkát.

Nem tudom emlékezetemből kitörölni a zseniális „alapító” elődnek, 
néhai Gácsér József igazgatónak, a nagytudású kartársnak és a mi felejt
hetetlen emlékezetű igazmesterünknek bátor és minden melléktekintetet 
félretevő munkásságát, amelyet éppen a jelenlegi pompás épület létesí
tése körül oly sok szeretettel kifejtett. Ha felcserélhetném az „alapító” 
jelzőt a „divinációssal” , szívesen tenném meg, mert bennem felfokozott 
mérvben él annak tudata, hogy a debreceni siketnéma-intézet épülete a. 
hasonlók sorából lényegesen kimagaslik és külföldi viszonylatban is méltó 
helyet foglal el. Mindenkor hálásan fogadtuk azoknak a jeleseknek jobb
ját, akik hatékony munkásságukkal és befolyásos egyéniségükkel az alap
vetésnél az ügy szolgálatába állottak; szívesen gondolunk azokra a me
cénásokra is, és halóporaikban megemlékezünk róluk, akik anyagi esz
közökkel alátámasztották az intézmények létesítését. Én azonban mind
ennek dacára fenntartom Gácsér József működésével kapcsolatosan az 
„alapító” díszítő jelzőt, mert meg vagyok győződve, hogy divinációs lé
lekkel fogott hozzá az intézet alapjainak lerakásához, s a közönségestől 
messze kimagasló impozáns épülettel akart kifejezést adni annak a szel
lemnek, amely —  a siketnéma-oktatásügy naggyátétele érdekében —  lel
kében élt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ebben az időben a 
hazai siketnéma-oktatás hőskorát élte: nagyot, szépet és időállót alkotni 
a hazai siketnéma-oktatásügy javara! A  szaktanács élén akkoriban dr. 
Naray-Szabó Sándor, a későbbi államtitkár, a siketnéma-oktatásügynek 
eddig sohasem ismert lelkes híve és nagy befolyású kultúrférfia állott, 
aki készségesen hallgatta meg hivatott tanácsadójának, Borbély Sándor 
szaktanácsi előadónak terveit, s noha takarékos, előrelátó férfiú volt, Gá
csér József által sugallt tervek végrehajtása elől az anyagi források fel
kutatásával mégsem tudott eltérni. Nem hiszem, hogy más meg tudta 
\olna csinálni a debreceni siketnéma-intézet monumentális épületét, mint 
Gácsér József. Ha precizitási szempontból Markovics Árpádnak ebben a 
kérdésben kifejtett álláspontját honoráljuk is, figyelemmel azokra a rend
e l i  eredményekre, melyek Gácsér József nagykoncepciójú terveihez 
fűződnek, kénytelen vagyok fenntartani, hogy az „alapító” díszítő jelző
vel jogosan ruháztam fel boldogult barátomat. Dobjon reám követ ezért, 
aki akar, én állom, amit írtam.

3. Kifogásolja M. A. azt a kifejezésemet is, amelyet a siketnéma- 
intézet telkének kisajátítása körül használtam, mondván, hogy „Gácsér 
József sem magában, sem Oláh társaságában nem kanyarított az intézet 
számára területet.” Minthogy M. Á. szavaiból az csendül ki, hogy itt egy
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humanisztikus cselekedetnek profanizálásáról van szó, sietek kijelentem, 
hogy éntőlem ez gondolatban is távol állott. Jól tudom, hogy az effele 
műveletek a leggondosabb körültekintéssel szoktak járni. Azonban, ha 
az ember valami rendkívülit lát a normálissal szemben, elragadtatásának 
ad kifejezést. Ilyen átvitt értelemben használtam a „kanyarított” kifeje
zést. Azt gondolom, hogy ilyen átvitt értelemben lehet használni anélkül, 
hogy valakit is általa megsértenénk. Bizonyos, hogy én nem tettem volna 
ezt észrevétel tárgyává.

4. Fontosabb ennél M. Á.-nak a következő kitételre^ vonatkozó 
észrevétele: „Határozott szándéka és kialakult terve volt Gácsér Józsefnek 
a gondjaira bízott növendékeket kertgazdaságban kiképezni és őket fog
lalkoztatni.” Erre vonatkozólag M. Á. mondja, hogy erről „az intézeti, 
irattárnak egyetlen sora sem tanúskodik” . Az lehetséges, hogy az intézeti 
irattárban erről szó nem tétetik, de hogy a boldogulnak ez élt lelkében, 
vitathatatlannak tartom. Vájjon mi egyébért kapcsoltatott a ̂  siktenéma- 
mtézethez olyan hatalmas kiterjedésű belsőséget, ha nem azért, hogy a 
siketnéma gyermekeket a kertgazdaságban kiképezhesse és foglalkoz
tassa? Azonban az alapító-igazgatónak alig volt ideje, hogy az uj epu- 
ietben kifejthesse terveit, mert hiszen tudvalévőén súlyos betegség gyö
törte, s bizony ilyen állapotban új elgondolások és tervek keresztülvitelét 
felette nehéz megvalósítani. Elégségesnek tartom azt, hogy a boldogult 
megmutatta az utat, amelyen haladni lehetséges és kell. Ezt részben M, 
Á. is elismeri, mondván: „A zt tudom, hogy boldogult igazgató elődöm a 
nagyobb intézeti növendékeket szabad idejükben leküldte a kertbe, ahol 
ástak, kapáltak, stb., ez azonban még nem bizonyítéka annak, hogy Gá
csér József a növendékek gazdasági kiképzésének, kertgazdasági téren 
való önállósításának gondolatával tervszerűen foglalkozott.”  M. A. bizo
nyára tudja, hogy szándékok és tervek nemcsak a zöldasztalnál születnek 
meg, a baráti körben is sokszor elhangzanak olyan értékes gondolatok, 
amelyek bár lefektetve nincsenek, de szájhagyományképen élnek. Nekem 
többször volt alkalmam Gácsér Józseffel beszélgetni, én ismertem elgon
dolásait, terveit és szándékait, ezek között szerepel a siketnéma növen
dékeknek kertgazdasági képzése és foglalkoztatása is.

Meg fog nekem bocsájtani M. Á. és a szíves olvasó, hogy az itt 
észrevétel tárgyává tett kifejezéseket magasabb szempontból, sőt a cik
kemben lefektetett gondolatok szemszögéből is jelentékteleneknek minő
sítsem. Nem lekicsinylés ez és senkit sem akarok vele bántani. A  lénye
ges jelen esetben az volna, hogy a siketnémák és csökkentlátású tanulók 
együttes mező- és kertgazdasági képzése és foglalkoztatása mielőbb valóra 
váljék. Ezért íródott a cikk és semmi egyébért. Hónalja alá akartam 
nvúlni annak a gyermeknek, aki most készül megtenni első lépéseit.

Herodek Károly.
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Intézeteink évkönyvei.
Ismerteti: Györgyfy Ákos.

Az 1939—-40. iskolai évről —  tudomásunk szerint —  nyolc

intézet iga2gatósága ado“  m  évk»ny-
f  , b , 4  ^etnérrták budapesti m. kir. áll. int. évkönyve, az intézet 
fennállásának 49. eveben. Közzétette: Istenes Károly igazgató. Az 
intézetnek lo9 növendéke volt. A  növendéklétszám az utolsó tíz év 
íegmagasaob szama. A  közölt táblázatos kimutatások érdekes f i
gyelemre méltó adatai a következők: A siketség oka 125 növendék
nél veleszületett fejlődési rendellenesség és csak 12-néí különféle be
tegség vagy sérülés. Ezek: 2 esetben vörheny, 1 esetben influenza 1 
esetben kanyaró, 7 esetben agyhártyagyulladás, 1 esetben agyráz- 
Kodas. Két növendéknél az ok ismeretlen. A hallás foka szerint • tel
jesen siket 74, zörejhallő 26, vokális halló 22, mondat- és szóhalló 17 
növendék. Az előmenetel értékei: az előkészítő osztály 13 növendéke 
kozuí 1 ! megfelelt, 2 nem felelt meg. A  rendes osztályok 126 növén
y i ; 6 közül csak 6 növendék kapott elégtelen értesítőt. 46 növendék 
volt jeles, 47 növendék volt jó, 27 növendék volt elégséges előmene- 
teiu. Magaviseletből minden növendék dicséretes (1) jegyet kapott. 
4 kiejtés^ értékelése: 43 növendék kiejtése jól érthető" 56 növendék 
kiejtése érthető, 25 növ. kiejtése kevésbbé érthető és csak 2 növ. 
kiejtése alig érthető. Az intézetnek van szakorvosa és iskolaorvosa. 
A  tanári könyvtár állaga 2o83 kötet. Ezévi gyarapodás 208 kötet, 
melyből 131 kötetet az ez évben elhunyt Nagy Péter, a váci kir! 
orsz. siketnéma intézet nyug. igazgatója ajándékozott a tanári 
könyvtárnak. Az ifjúsági könyvtár állaga 821 darab. Az intézet 265. 
számú „Chazár András” ifj. fiú cserkészcsapatának 27 tagja volt.

2. A siketnémák kaposvári áll. segélyezett intézetének év
könyve az intézet fennállásának 43. évében. Közzétette: László Géza 
igazgató. Az évkönyv első helyen hozza dr. bodrogi Koch Nándor 
tanker.  ̂ kir. főigazgató, egyetemi magántanár arcképét, mint 
akinek érdeméül tudható az intézetnek Kaposvárott való megmara
dása.  ̂Az I-ső fejezet az intézet történetét közli 1922-től. A  18 év 
eseményeit tanévek szerint csoportosítja az évkönyvet közzétevő 
igazgató s ezzel világos áttekintést nyújt az elmúlt 18 évről. Az 
1927— 28. tanévben megalakult az ifjúsági önképzőkör. Az 1929— 30. 
tanévben megszervezték az ifjúsági fiú cserkészcsapatot. Az 1936— 
37. tanévben indult meg az ifjúsági önképzőkör szerkesztésében a 
„Mi Újságunk” c. ifjúsági intézeti lap. Az 1937— 38. tanévben meg
alakult az ifjúsági leánycserkészcsapat. A  II. fejezetben az intézet 
halottairól emlékezik meg kegyeletes szavakkal Stefler Dezső tanár. 
A  III. fejezet az 1939— 40. iskolai év eseményeit sorolja fel. Ebben 
a felsorolásban gyakorlati értékű rész, a tanulmányi kirándulások
nak osztályok szerint való tárgyi megnevezése. A  tantervi tan
anyag kapott ezzel életből vett, valódi szemléltetést. (Ajánljuk a 
kartársak figyelmébe. Szerk.) A  VII. fejezet a tanári és ifjúsági 
könyvtárat és a tanszertárt ismerteti. Eszerint a tanári könyvtár
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értékes szakmunkákat és gyermektanulmányozási műveket tartal
maz. A  kötetek száma 896. Az ifjúsági könyvtárnak 135 kötete van. 
A  tanszertárban pedig 668 darab tárgy áll a tanítás céljaira. A  VIII. 
fejezet a cserkészcsapatok, az ifjúsági önképzőkör és az Ifjúsági 
Vöi*öskereszt Egyesület működését ismerteti. Különös részletesség
gel és jelentőségének megfelelő emelkedettséggel számol be e feje
zet a 201. Kanizsay Dorottya leánycserkészcsapat május 30-án tar
tott zászlóavatási ünnepélyéről, melyen vitéz dr. József Ferenc kir. 
herceg is megjelent. Az intézetnek 96 bentlakó és 2 bejáró növen
déke volt. A hallásfok szerint volt 57 teljesen siket, 8 zörejhalló, 19 
vokális hallású és 14 szó- és mondathalló növendék. Kiejtésből 25 
növendék egyes, 27 növendék kettes, 32 növendék hármas, 4 növen
dék négyes jegyet kapott. Előmenetel szempontjából 22 növendék 
jeles, 36 növendék jó, 23 növendék elégséges, 7 növendék elégtelen 
bizonyítványt nyert. A  98 növendéket egy előkészítő és 8 felmenő 
osztályban tanították.

3. A vakok József Nádor kir, orsz. intézetének évkönyve, az 
intézet fennállásának 115. évében. Közzétette: Schreiner Ferenc, az 
intézet megbízott igazgatója. Az évkönyv vezetőhelyen közli az in
tézet elhunyt, nagyérdemű igazgatójának, Vető (Vollmann) János
inak arcképét és kegyeletes szavakkal jellemzi a jó  ember erényeit. 
Az intézet múltjának és az elmúlt év eseményeinek leírása után az 
intézet jószívű adakozóit sorolja fel az évkönyv, akik összesen 
2089.82 P-t juttattak a vakoknak. Érdekes eseménye volt az 1939—  
40. tanévnek a rövidírást (gyorsírást) tanuló növendékek között 
rendezett írási verseny. Az intézeti Braille Könyvtár darabszáma 
7222 kötet. A  Braille hangjegytár állománya 243 darab. Az intézeti 
szertár értéke 53.062.37 P. A  hangszertárban 145 darab hangszer 
(zongora, hegedű stb.) áll a növendékek rendelkezésére. A  tanári 
könyvtárnak 4124 kötete van. A  múzeumban 707 darab tárgy van 
elhelyezve. Az intézetnek van kefekötő tanműhelye, kosárfonó tan
műhelye, zongorahangolási tanszaka, házinyomdája. Itt készült a 
Vakok Közlönyének 32. évfolyama. Ebben a nyomdában készülnek 
az iskolai ceruzaírás oktatásához szükséges homorú-domború sor
vezetők, valamint a földrajzoktatásnál használt domború papiros
térképek. A  legújabb Cseresnyés-féle „Budapest környéke” dom
ború térképet is sikerült az intézet sajtógépén előállítani, Cseresnyés 
Ferenc ny. c. igazgató és Balkay Géza nyomdász zseniális lelemé
nyességével. Tanév kezdetén 219 növendéke volt az intézetnek, akik 
közül kettő siket volt. Az intézet tagozatai: ovoda, I— V. felmenő 
osztály, egy átmeneti osztály, I—-III. továbbképző osztály, a csök- 
kentlátásúak I., II., IV. osztálya és a siket-vakok csoportja.

(Folytatjuk.)
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Nagy ünnepe volt a siketnémák kaposvári intézetének május 
30-ika.Ezen a napon tartotta az intézeti leánycserkészcsapat zászló
avató ünnepségét és ekkor tettek fogadalmat a leánycserkészek.

A z ünnepségre a városba érkezett dr. vitéz József Ferenc 
királyi herceg és Lindenmayer Antónia, a Magyar Leány cserkész 
Szövetség elnöke is, akiknek fogadására a vármegye és a város 
vezető férfiai, az intézet tanári kara és nagyszámú érdeklődő közön
ség jelent meg a pályaudvaron. A  vonatból kiszálló magas vendé
geket dr. Kaposváry György polgármester köszöntötte, majd László 
K lán, az intézet igazgatójának kisleánya, verses köszöntő kíséreté
ben virágcsokrot nyújtott át őfenségének és a Leánycserkész Szö
vetség elnökének. A  bemutatás után Tóth Jolán, a leánycserkész
csapat parancsnoka tette meg jelentését.

A z  állomásról a magas vendégek a vármegyeházára hajtattak, 
ahol gróf Széchenyi Endre főispán látta őket vendégül.

A  zászlóavatásra délután 3 órakor érkeztek meg a vendégek 
az intézet elé, ahol az intézet igazgatója fogadta őket. Molnár 
Rozika es Hóbor Peter I. o. növendékek köszöntötték a vendégeket 
és nyújtottak át két szép virágcsokrot. Ezután az intézet szépen fel
díszített udvarára vonultak, ahol az ünnepség a következőképpen 
folyt le:

 ̂A  díszemelvényen helyet foglaló királyi herceget, a Leány
cserkész Szövetség elnökét és a nagyszámú vendégsereget az intézet 
igazgatója üdvözölte.

Őfensége köszönetét mondott az üdvözletért és. kifejtette-, 
hogy a szeretet és az elismerés hozta Kaposvárra. Őszintén szereti 
msors mostoha gyermekeit. Elismeréssel adózott az intézet igazgató
jáénak, aki példát adott arra, miként kell a társadalom elesettjeit 
pártfogolni. Nagyon örül, hogy láthatja azt a lélekemelő szociális 
munkát, amely a kaposvári siketnéma intézetben folyik. A z  egész 
magyar társadalom nevében jött megköszönni ezt a példaadó nevelő 
munkát, amelyet az intézet igazgatója és tanári kara kifejt, mert 
ez a szociális szeretet legszebb és legnemesebb jótéteménye. Ezt jött 
el megbecsülni és bíztatást adni a további munkára.

A  nagyhatású beszéd után, az emelvény előtt felsorakozott az 
intézet leánycserkészcsapata. Tóth Jolán parancsnok jelentést tett, 
hogy a csapat munkára kész. Nagy Anna, a csapat egyik tagja 
köszöntötte a kir. herceget, a zászlóanyát és a megjelent közönséget. 
A  tiszta és szép beszédet meghatottan hallgatták a vendégek. Ezután 
következett a táborverés. Percek alatt készen állott az őrsi tábor a 
táborkapuval és kerítéssel, a tábor zászlóval és a füstölgő kony
hával, ahol a cserkészszakácsok paprikás krumplit készítettek. A  
csapat felállott a, tábor -szélén és a Hiszekegy alatt magasba lendült 
a háromszínű tábori nemzeti zászló. Ezután következett az ünnepség 
legjelentősebb része, a zászlóavatás, melyet a leányok fogadalom
tétele előzött meg. Lindenmayer Antónia, a Leánycserész Szövetség
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elnöke vette ki a fogadalmat a leánycserkészektől, akiknek nevében 
Nagy Juliska mondott ígéretet, hogy mindig jó, munkára kész, hu 
cserkészek lesznek. Az elnöknő lelkes beszédet intézett a cserkészek
hez, melyben tizenegyezer magyar cserkészleány köszöntését tol
mácsolta. Utána „Mindent a Hazáért és semmit magunkért“ jelmon
dattal felkötötte a szalagot a zászló rúdjára. A  zsázlószögek beverése 
után a leányok cserkészbemutatója következett: morse jeladások, 
első segélynyújtás, kötözések, betegszállítás. Mindezt percek alatt 
ügyesen végezték el a leányok. Főképpen a kötözések váltottak ki 
nagy elismerést.

A  bemutatót derűs cserkész játékok követték, annyian a leá
nyok ugyanolyan gyorsan, mint megépítették, lebontották a tábort.

Ekkorra azonban már elkészült a konyhán a paprikáskrumpli 
is. A  megterített asztal a díszemelvény elé került és a cserkészek 
főztét megízlelte a királyi herceg és a zaszlóanya is.

A z  ünnepség után a főherceg elismerését fejezte ki az intézet 
igazgatójának és a cserkészvezető tanárnőnek a nagyszerű rende
zésért és kérte őket, hogy továbbra is lelkesedéssel és szeretettel 
neveljék a gyermekeket.

A  főherceg a megjelent előkelőségek kíséretében még meg
tekintette az intézet néhány iskolai termét. Végignézte a I I .  b) 
(Bárczi) osztályban folyó munkát és a legnagyobb elismeréssel szólt 
a látottakról.

A z  intézet igazgatósága dr. vitéz József Ferenc királyi her
cegnek és Lindenmayer Antóniának, a Leánycserkész Szövetség 
elnökének magas megjelenésükért köszönetét mondott és egyúttal 
megkiildötte nekik az ünnepség felvételeiből készült albumok egy- 
egy példányát. Úgy a királyi herceg, mint a zászlóanya meleg kö
szönetét mondott a figyelem ért. (A  kaposvári sn. intézet évkönyve 
nyomán. —  Szerk.)
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Hírek, vegyesek*
Címadományozás. Kormányzó Ur Őfőméltósága Oberle József tan

ügyi tanácsosi címmel felruházott állami gimnáziumi tanárnak, a buda
pesti tankerületi kir. főigazgató helyettesének, a tanügyi főtanácsosi cí
met adományozta.

Kinevezés. A  VKM. Weszelovszky Lajos budapesti áll. siketnéma in
tézeti helyettes tanárt állami gyógyítva nevelő iskolai rendes tanárrá, 
Marosfalvi K. Albertina váci siketnéma intézeti és Csömör Anna gyulai 
gyógypedagógiai intézeti segélydíjas tanárokat gyógyítva nevelő iskolai 
helyettes tanárokká kinevezte. (62.722/1940. IV. 2. sz. r.)

Kinevezések. A  VKM Stilieha Sándort, a vakok munkácsi ipar
iskolájának és foglalkoztatójának megbízott igazgatóját; Richter Gézáné 
sz. Gallov Hermint és Juricsko Malvint ugyanezen intézet szaktanítóit ren
des gyógypedagógiai tanárokká; Szitár Istvánt rendes gyógypedagógiai 
tanítóvá; özv. Takács Sándorné sz. Ember Ilonát a siketnémák ungvári 
intézetéhez óvónővé; Kallós Erzsébetet a siketnémák váci kir. orsz. in
tézetéhez h. kézimunkamestemővé kinevezte.

A  VKM dr. Karátsonyiné Katona Margitot a siketnémák kecskeméti 
intézetéhez; Fehér Sándort pedig a siketnémák budapesti állami intéze
téhez egyévi próbaszolgálatra, segélydíjas tanárokká kirendelte.

A  VKM Dalik Ilonát a siketnémák szegedi intézetéhez, Giesserné 
Lengyel Máriát a siketnémák budapesti áll. intézetéhez nevelőtanári szol
gálatra osztotta be.

Kinevezés és megbízás. Schnitzl Gaaztáy c. igazgatót a VKM a 
Vakokat Gyámolító Országos Egyesület f. évi május 24-én— tartott vá
lasztmányi gyűlésének egyhangú ajánlására a Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesület és annak keretében működő ifjú  vakok ipariskolája és foglal
koztató intézetének igazgatójává nevezte ki. Augusztus l ábén pedig ezen 
beosztásának érintetlenül hagyása mellett a t^akok József Nádor Királyi 
Országos Intézete igazgatói teendőinek ellátásával is megbízta. Egyben 
felhívta, hogy a vakok nevelő-oktatásában, ipari kiképzésében és foglalkoz
tatásában célszerűnek mutatkozó átrendezés ügyében az. érdekelt intéze
tek igazgatóival lépjen érintkezésbe és az e tárgyban teendő további in
tézkedésekre nézve tegyen javaslatot. A  vakok ügyével kapcsolatban már 
évek óta mutatkozik annak szükségessége, hogy részint a tan- és nevelő
intézet tantervének átdolgozásával, de még inkább a később megvakultak, 
valamint az, állami intézetben kiképzésben részesült vakoknak.a. foglalkoz
tató intézetek kereteiig belül és az intézeteken kívül élőknek kiképzése, 
foglalkoztatása, és megélhetési lehetőségeinek biztosítása a mai.yiszonyok-
nak és.körülményeknek megfelelően reálisabb és. a vakok-, szempontjából
jobban hasznosítható alapokra~K51veztessék. E megbízatás által a vak
ügyi problémák egységes irányítás alá kerülnek és remélhető, hogy 
Schnitzl Gusztávnak sikerülni fog —  a régi kipróbált szakemberek segít
ségével, a kellő tapasztalatokkal rendelkezők meghallgatása után —  olyan 
tervet kidolgozni, mely alkalmas arra, hogy ezen szép ügyet és oktatási 
ágat továbbfejlessze.

Áthelyezések. A  VKM Tamás Lajost a siketnémák váci fiúfoglal
koztató intézetétől a siketnémák losonci áll. intézetéhez, Marosfalvy K.
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Hírek, vegyesek.

Albertinát a győri kisegítő iskolától a siketnémák váci kir. orsz. intéze
téhez, Simon Etelkát a siketnémák budapesti áll. intézetétől a siketnémák 
egri intézetéhez, Fizáry Mariannát a siketnémák budapesti áll. intézetétől 
a siketnémák váci kir. orsz. intézetéhez, Giesserné Lengyel Máriát a budai 
gyógypedagógiai nevelő intézettől a siketnémák budapesti áll. intézetéhez, 
Máriafalviné Havas Máriát a vakok bpesti foglalkoztató intézetétöL.aA}udai 
gyógypedagógiai nevelő intézethez és Láng István szegedi áll. kisegítő isk. 
igaz gatoTTánard szolgálatra a siketnémák szegedi intézetéhez, helyezte át. 
Láng István igazgatónak a szegedi tankerületi kir. főigazgató, érdemes 
munkásságának elismeréséül, igazgatói tisztétől való megválásakor, kö
szönetét nyílvánította.

Házasság. Tóth Jolán gyógyped. tanár és Nagymajtényi-Lehmann 
László gyógyped. tanár, július 2-án tartották esküvőjüket Kaposvárott.

Halálozás. Özv. Tóth Lajosné, Tóth Árpád debreceni siketnéma- 
intézeti igazgató édesanyja, június 28-án, 83 éves korában, Debrecenben 
elhunyt. Ny. b. —  Greszler Jenő ny. kultuszminiszteri osztályfőnök, a 
Magyar Érdemrend középkeresztjének tulajdonosa, ügyosztályunknak egy
kori nagyérdemű főnöke, 64 éves korában Budapesten meghalt. Emlékét 
kegyelettel őrizzük, mert ügyünk iránti meleg szeretete sok nemes csele
kedetben nyilvánult meg. Ny. b.

Nyugalombavonulás. Ehling Jakab c. igazgató, a siketnémák buda
pesti áll. intézetének tanára, szolgálati idejét teljesen kitöltve, szeptem
ber elsejével nyugalomba vonult. A  budapesti áll. siketnéma intézet tan
évnyitó gyűlésén Istenes Károly igazgató a legteljesebb elismerés hangján 
méltatta Ehling Jakab tanári működését. Különösen kiemelte fonetikai 
nagy tudását és annak gyakorlatban való biztos alkalmazását. Az elhang
zott méltató szavakat a testület jegyzőkönyvében örökítették meg és ki
vonat alakjában közölték Ehling Jakabbal. Ehling Jakabnak maradandó 
munkája A  siketnémák beszédtanítása az anyaiskola nyomán, amely a 
hangfejlesztésnek hazai viszonylatban eddig megjelent leggyakorlatiasabb 
útmutatója és az a 3 táblázat, amely a kiejtés csiszolásának módszeresen 
felépített menetét mutatja meg a siketnémák tanárainak. Őszintén kíván
juk, hogy Ehling Jakab a jól végzett kötelességteljesítés felemelő érzé
sével sokáig, nagyon sokáig élvezze a pihenés békés napjait, amelyeken 
mindvégig kísérni fogja őt a kartársak igaz tisztelete, nagyrabecsülése 
és szeretete,

A  m. kir. Honvédakadémián elhelyezett és az 1919 június 23 -i 
ellenforradalom vártanúinak emelt emlékműnél, f. évi június hó 23-án 
megtartott emíékünnepségen, a FehéT~Ház B. E. koszorúját Schulmann 
Adolf igazgató, egyes, alelnök helyezte el.

Házasságkötések. Mühl Ilona és Hanyvári Pál siketnéma intézeti h. 
tanár július 17-én Sopronban házasságot kötöttek. —  Barkóczy Erzsébet 
és Hanyvári Rudolf m. kir. honvéd-főhadnagy augusztus -27-én Sáros
patakon tartották esküvőjüket. (Hanyvári Pál és Hanyvári Rudolf Hobler 
Rezső ny. siketn. int. tanár fiai.)
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Hírek, vegyesek.

Bécsben okt. 14-től 19-ig tartják meg a második bécsi orvos-hetet 
(a  65. nemzetközi továbbképző tanfolyamot).

Nyugdíjazás. Vissi Jánost, a siketnémák soproni intézetének 
r. tanárát a VKM f. évi július 1-én, teljes szolgálati idejének betöltésével 
nyugállományba helyezte. Szívből kívánjuk, hogy a jó l megérdemelt 
pihenést minél tovább élvezhesse.

A kárpátaljai terület visszaszerzésével a magyarországi gyógype
dagógiai intézetek száma a nagyszőllősi gyógypedagógiai nevelőintézettel 
is megszaporodott. Ezen intézet a budapesti állami gyógypedagógiai ne
velőintézet (Gömbös Gyula-út 53.) mintájára van berendezve, s e minő
ségében Kárpátalján egyedüli. A z intézetben látogatást tettek: dr. Bárczi 
Gusztáv, a budapesti áll. gyógypedagógiai intézet orvosigazgatója, Pócza 
József, a VKM IV. 2. ü. o. gyógypedagógiai előadója, dr. Papp Antal mi
niszteri kiküldött és még több más hivatalos látogató és egyéni érdek
lődő.

Magyar Anyák Naptára az 1940. évre. Kiadja az Országos Stefánia 
Szövetség. 276 oldal. Á ra 60 fillér. Az Országos Stefánia Szövetség nap
tára igen gazdag tartalommal jelent meg az 1940. évre is. A  Szövetség 
erőteljes küzdelmet indított a nemibetegségek leküzdésére és ennek érde
kében a naptárban két hatalmas cikk foglalkozik ezzel a kérdéssel. A z 
egyiket dr. Somogyi Zsigmond e. ü. főtanácsos, a másikat dr. Szénásy 
József főorvos írta. Dr. Szabó Zoltán egyetemi ny. r. tanár cikke: „M it 
kell tudni a szülőknek az átöröklésről?” cím alatt e kérdésnek dióhéjba 
fogla lt igen világos magyarázatát adja. Dr. Csaba Margit: „Hogyan ké
szüljünk az anyaságra” című cikke minden férjhezmenendő fiatal leánynak 
ad nagyon is megszívlelendő tanácsokat. Dr. Parassin József e. ü. főtaná
csos: „Néhány tudnivaló a gyermekek gümőkórjárói” cím alatt, röviden 
ismerteti a gümőkór ártalmait és azok megelőzését. Dr. Penkert Mihály 
egyetemi magántanár a csecsemő mesterséges táplálásának kérdésével 
foglalkozik. Dr. Pálóczy József az anyatej abszolút szükségességét hir
deti. Dr. Orosz Dezső főorvos hosszabb cikkben foglalkozik a kisgyermek 
nevelésének egyes lényeges kérdéseivel. Pettkó Szandtner Aladár állam
titkár az okos szülői szeretetről ír. A  naptár tartalmát a nagy, nevelő 
cikkek közt elszórt számos kisebb, érdekes tárgyú tudományos és szép- 
irodalmi cikk, verseeske, beszély teszi élvezetessé és gondoskodik arról, 
hogy a tudományos anyag unalmassá ne váljék. A  naptárt nemcsak a 
magyar anyáknak és családoknak, de minden pedagógusnak is a legme
legebben ajánljuk, mert sok minden megtalálható benne, ami a családot 
és a gyermek nevelőjét érdekli.

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület dr. sipeki Balás Béla 
elnöklésével 1940. június hó 29-én tartotta évi rendes közgyűlését. Az 
elnök megnyitójában megemlékezett arról a nagy csapásról, amely a 
főméltóságú Kormányzó Urat és nejét, leányuknak, ifj. gr. Károlyi 
Gyulánénak elhalálozásával érte. Ugyancsak bejelentette az elnök az 
Egyesület igazgatójának, dr. Tóth Zoltánnak május 17-én történt elhalá
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lozását, egyben kegyeletes szavakkal fejezte ki mély részvétét, amelyet 
a közgyűlés tagjai felállással hallgattak meg. Az elnök beszédében kitért 
arra is, hogy dr. Tóth Zoltán emlékét jegyzőkönyvben örökítik meg, arc
képét a tanácsterem számára megfestetik és sírjára obeliszket állítanak.
A  zárószámadásokat Hikkel István gondnok terjesztette elő. Az egyesület 
költségvetését Schnitzl Gusztáv igazgató terjesztette elő. Azután sorra 
került a tisztikar, a választmány és a számvizsgálóbizottsági tagok vá
lasztása. Ennek kapcsán az elnök bejelentette, hogy a választmány május 
24-én tartott ülésén Schnitzl Gusztáv igazgatót jelölte az igazgatói szék 
betöltésére, s kifejezte abbeli reményét, hogy a kijelölt igazgató hasonló 
szellemben fogja vezetni az egyesület ügyeit, mint kiváló elődje. A  köz
gyűlés meleg ovációban részesítette Schnitzl Gusztávot, aki köszönő sza
vai után, az egyesületi életben megvalósítandó programmját ismertette.

A Szellemileg Elmaradottakat Gyámolító Emberbarátok Országos 
Egyesülete 1940. június 28-án tartotta 1939. évi X. rendes közgyűlését. A  
'közgyűlés" az egyesület elnökévé dr. Erődi-Harrach Tihamér ügyvéd, m. 
kir. kormányfőtanácsost, alelnökökké pedig dr. Bárczi Gusztáv áll. gyógy- 
ped. nevelő intézeti igazgatót, Fáy László oki. mérnök, ny. M ÁV műsz. 
tanácsost, Herodek Károly nyug. igazgatót, dr. Szénásy József, Orsz. 
Stefánia Szövetségi főorvost és dr. Valér Zsigmond ny. rt. igazgatót vá
lasztotta meg. A  20 tagú választmányba a régi tagokon kívül Füzesi Á r
pád, Horváth Kálmán és Mundy Béla gyógyped. tanárokat, valamint Klug 
Péter ny. orsz. szakfelügyelő, m. kir. kormányfőtanácsost, Schnitzl Gusz
táv igazgatót és dr. Schnell János főorvost, a gyermeklélektani m. kir. 
intézet igazgatóját választották be.

Katolikus folyóirat a vakok számára. Amerikában a legközelebb 
megjelenik egy különös, úi katolikus folyóirat. —  írja a Magyar Kultúra —  
amelyet a vakok pontírásával fognak közreadni. Ilyen folyóirat különben 
már van egy Angliában úgy, hogy az amerikai kiadás csak utánzat, lesz. 
A  vakok természetesen ingyen fogják ezt a lapot megkapni, mert a nyom
dai költségekről jótékony egyesületek gondoskodnak. A  lapnak nagy 
missziója lesz, miután a hivatalos statisztika szerint Amerikában 120,000 
vak embernél.

„Az ideg- és elmebetegségek, mint korunk egészségügyének nagy 
kérdése” címen Sandelhausen Miklós dr. cikket írt az „Egészség” c. folyó
irat 1940. áprilisi számában. Többek között rámutat az ideg- és elmebe
tegségek egyre növekvő számarányára is. Az U. S. A.-ban pl. a lakosság
nak 1 százaléka, azaz 1,300.000 egyén szenved epilepszia, gyengeelméjűség 
és egyéb elmebetegségben. Az összes kórházi ágyak 47 százalékát ideg
es elmebetegek foglalják el! Naponta 3000 elmebeteg amerikait vesznek 
fel első ízben az intézetekben. Ezeken kívül még sokmillió a szellemileg 
korlátoltak száma. Egyes amerikai államokban a mai generációnak kb. 
minden 150-ik egyéne ideg- és elmebetegség miatt intézeti ápolásban 
részesül. Az U. S. A. 130 millió lakosából legkevesebb 10 millió hordja 
magában annak lehetőségét, hogy gyengeelméjű gyermeke lehet. Az, orvos- 
tudomány is a megelőzésben látja e bajok orvoslását, mert az öröklés, 
terheltség, nevelési hibák, környezeti hatások, valamint ̂  testi elváltozá
sokat követő, más betegségen alapuló, társuló, kísérő és kiváltó ideg-



és elmebajok számtalan változatának sajátos a kifejlődése. Cikkíró meg
állapítja, hogy nálunk a psychopathiás gyermekek ügyével törődő orvost 
rendelőkre, a fiatalkorúak bíróságára, a különböző patronage intézmé
nyekre hárul ezen gyógyító és szociális munka. Kár, hogy cikkíró a ma
gyar gyógypedagógiáról nem tett említést. —  rab __

A vakok és a munka. A  Rádió Élet folyó évi 25. száma a fenti 
címen közölte azt a beszélgetést, amely vitéz dr. Kassay Béla, a Vakok 
Szövetségének elnöke és Gecső Sándorné bemondó között, a Stúdióban 
folyt le. Mielőtt erre a tárgyra áttérnénk, megjegyezzük, hogy a Vakok 
Szövetségének érdemes világtalan elnöke, ugyancsak a fenti címen, június 
hó 25-én előadást tartott. A  Rádió Élet hivatkozott számába van néhány 
olyan szakasz, amely közérdekű voltánál fogva a vakokkal foglalkozó 
szakembereket közelebbről érdekelheti. így  megtudjuk, hogy a magyar 
rövidített írást az elmúlt 20 év tapasztalatai nyomán most dolgozták át, 
s így körülbelül 38— 40 százalék az a megtakarítás, amelyet a rövidített 
írással ez idő szerint elérni képesek. A  múltban ez a megtakarítás 33— 35 
százalék között kulminált. Aztán azt a kérdést intézi vitéz dr. Kassay 
Bélához a stúdió bemondója: Milyen lehetőségei vannak nálunk a vakok
nak? Erre a Szövetség elnöke szó szerint a következőket mondotta: 
„Most van kifejlődőben az egész kérdés. A  szabad gyámolítási rendszer —  
egyelőre elvben —  kezdi háttérbe szorítani a régit, ami foglalkoztató 
intézetbe zsúfolta a vakokat. Nálunk már mindenki belátja, hogy azért, 
mert valaki vak, nem lehet és nem szabad arra kényszeríteni, hogy 
mondjon le mindenről, amit a szabad élet nyújt: a családi életről, az ön
állóságról, a szabadságról, egyénisége kibontakozásáról. A  Vakok Szö
vetsége 20 év óta dolgozik rajta, hogy ez az elv átmenjen a köztudatba, 
s hogy a látó társadalom ne lásson többé alkalmatlan koldust, terhes nyű
göt a vakokban, hanem megismerje bennük a munkaképes, erős akaratú, 
életrevaló embert, aki maga is el tudja magát tartani két keze mun
kájával.”

Lapunk legközelebbi száma október 15-én jelenik meg. Lapzárta:, 
október 5.


