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vitéz nagybányai

H O R T H Y  I S T V Á N  
1904-1942

Vitéz nagybányai Horthy István Kormányzóhelyettes 
Urunk Öfőméltósága augusztus 20.-án a keleti harctéren 
repülő hősi halált halt. Mint repülőfőhadnagy a Hazának 
adta fiatal életét, mint annyi hajtársa.

Szent István napja a kegyeleles megemlékezés ünnepe 
a magyar nép számára. Úgy akarta a sors, hogy ezévben 
a gyász ünnepe is lett. Gyászoljuk az ifjú hőst, akinek 
halála nagy magyar reménységeket tarolt le.

Magunk elé idézzük délceg alakját s előttünk áll a 
szebb, a boldogabb magyar jövő várományosa. Ragyogó 
fiatalságában, a katonai és polgári erények letéteménye 
seként, vitézségben és bátorságban, munkában, szorga
lomban és kitartásban soha nem lankadva balt hősi ha
lált nemzetünk e daliás, szép fia.

Amikor gépébe szállt, úgy hasított bele a szarmata 
síkság levegő-egébe, mint ahogyan messzi évszázadok ma
gyar hőseinek lovai aprították az alatta elterülő földet. 
Ez az a föld, amelyet őseink felcseréltek a Kárpátok ko 
szorúzta ezeréves hazával. Ez á föld itta be az Ő drága, 
hős vérét.

Hűséggel, nagy reménységgel, a nemzet szebb és jobb 
jövőjének biztos érzésével vártuk Öt haza, hogy Kor
mányzó Urunk jobbjára állva, tovább vezessen bennün
ket fiatal lendületével, nagy munkaszeretetével, a nem
zet iránti rajongásával, mindig előre.

Nem így történt. Nem gépmadarán, hanem ágyútal
pon tért haza. A  „nagyszerű halál“, az emberi lét lég 
szentebb diadalmenete éz, amely példát mutat kicsinynek- 
nagynak egyaránt. Kötelességre és áldozatra int, lesújt és 
felemel, megtisztít és megerősít bennünket.

Vitéz nagybányai Horthy István nem száll többé fel
hők fölé. De neve, példája, hősi tettének történelmi jelen
tősége mérhetetlen értékkel gyarapította a magyar nem
zet soha el nem tékozolható, vitézi kincsestárát.

Amikor örök nyugovóra helyeztük földi maradvá
nyait, a gyász könnyein keresztültört a magyar élet fény
sugara. Mert vitéz nagybányai Horthy István hősi halá
la záloga lett az örök magyar életnek.



Istenes Károly nyugalomban.

Negyven évi izzó, alkotó, érdemes nagy munkásság után vo
nult nyugalomba 1942 augusztus hó elsejével Istenes Károly, a 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatói székéből. Nagyvo
nalú szakműködésének ideje alatt végig haladt a magyar gyógype
dagógiai pályának minden fokozatán, ami első eset szakoktatásunk 
történetében. Istenes Károly életműködését, emberi- és részben szak- 
vonatkozásban is, már méltattuk akkor, amikor 1941 őszén meg
vált a budapesti állami siketnéma-intézet igazgatóságától. Nem aka
runk ismétlésbe bocsátkozni, de viszont tartozunk a történelmi igaz
ságnak azzal, hogy Istenes Károly szakműködését lehetőleg a maga 
teljességében örökítsük meg lapunk hasábjain, mert Istenes Károly 
szakműködése sok vonatkozásban maradandó nyomot hagyott be
szédpedagógiai és siketügyi célkitűzéseinkben és azok megvalósítá
sára irányuló törekvéseinkben. Fonetikai és beszédpedagógiai irá
nyító munkálkodása korszakalkotónak nevezhető. A  siketnéma ok
tatásügynek nagy nyeresége, hogy Istenes Károly szakkönyvekben 
és tanulmányokban tette közkinccsé élettapasztalatainak és szaktu
dásának tekintélyes részét.

Istenes Károly, az udvardi nemes Istenes-család leszármazott
ja, 1880 június hó 19-én született Udvardon, Nyitra vármegyében. 
A  gyógypedagógiai oktatásra képesítő oklevelét 1903 június hó 
17-én szerezte meg. Mint tanár Vácott, Jolsván és Budapesten mű
ködött. 1920-tól 1925-ig a beszédhibák javítására szolgáló áll. tan
folyamnak vezetője, 1925-től 1941 október 31-ig a budapesti áll. si
ketnéma intézet igazgatója és folytatólagosan a m. kir. áll. gyógy
pedagógiai tanárképző főiskola igazgatója volt, a fennt említett 
nyugdíjazásának idejéig.

Főfoglalkozásán kívüli egyéb miniszteri megbízatásai: A  be
szédhibák javítására szolgáló budapesti áll. tanfolyam gyakorlati 
tanfolyamának vezetője 1904.IX. 1-től 1920. VIII. 31-ig. —  Megbí
zott előadó-tanár a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán, 1911. 
IX. 1-től 1938. VIII. 31-ig. A  gyógypedagógiai tanárképző főis
kola ügyeinek továbbvitelével megbízva 1940. VI. 10-től 1941. X. 
31-ig. —  Mint előadótanár tagja volt egyben a gyógyp. tanárvizs- 
gáló-bizottságnak. —  Kinevezett tagja volt a gyógyp. intézetek 
orsz. szaktanácsának és ezen belül elnöke a siketügyi szakosztály
nak. —  Hivatalos tankönyvbíráló, — A  nevelést-tanítást felülvizs
gáló miniszteri biztos. —  Fegyelmi vizsgálatok tagja és elnöke. — 
Kinevezett rendes tagja az Országos Közoktatásügyi Tanácsnak. — 
Az ország összes siketnéma-intézetében tanulmányi felügyelő.

Egyéb megbízatásai, kitüntetései stb.: Herczegprímási kine
vezéssel tagja az Országos Katolikus Tanügyi Tanácsnak. — Szá
mos szakügyi, társadalmi és egyházi vonatkozású közületben tag, 
elnök vagy társelnök. — A  világháború siketéi-, némái- és hibás- 
beszédesei gyógyp. ellátásának megindítója és megszervezője. Ezért 
elismerésül megkapta a Vörös Kereszt II. osztályú díszjelvényét. — 
Résztvett a világháborúban. Sebesülten került haza. —  Mint tanár
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Istenes Károly nyugalomban.

és igazgató, több ízben kapott főhatósági írásos elismerést. — Szak- 
irodalmi munkássága meg van örökítve a Révai Lexikon XX. köte
tében.

Irodalmi munkássága: Szakcikkei a Magyar Siketnéma Okta
tásban, a Siketnémák és Vakok Oktatásügyében (ennek a siketügyi 
szerkesztője is vo lt), a Magyar Gyógypedagógiában, a Kisdedóvó
ban és az Eos-ban jelentek meg.

Szakmunkái: 1. A háború siketéi, némái, siketnémái és beszéd
hibásai. —  2. Hangkapcsolódások a magyar beszédben, különös te
kintettel a siketnémák hangos beszédére. —  3. A  siketnémák élet-, 
lélek- és neveléstana. — 4. A beszédhibák javításmódjának gyakor
lati kézikönyve. —5. A  beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam 
25 éves történelme. — 6. Tanulmányúti jelentes, a IV. finn—ugor 
kultúrkongresszussal kapcsolatos szakügyi látogatásáról. -— 7. A 
Pedagógiai Lexikonban a siketnémaság -- k és a beszédhibák ügyé
nek írója. —  8. A  miniszteri rendeletre végzett tantervreviziós mun
kálatok irányítója s a beszédtanítási rész önálló megírója. — 9. Fo
netikai rendszerek. —- 10. Hivatalos felszólításra ő készítette el 
évekkel ezelőtt, hivatalos letárgyalásra a gyógypedagógiai intézetek 
egységes szervezeti szabályzatát és rendtartását.

Kutatásai (Irodalmilag feldolgozottam): 1. Statisztikai ada
tok a siketnémákról az orvosi vélemények alapján. —  2. A beszéd
hibákkal kapcsolatos fontosabb adatok statisztikai feldolgozása. — 
3. A  siketnémák kiejtésének kivizsgálása. A  vizsgálati adatok és 
eredmények grafikus feldolgozása. — 4. A  magyar beszéd asszimi
lációs vonatkozásainak kutató munkája. -— 5. A  siketnémák buda
pesti áll. intézetéről készített évkönyvei.

Tanulmányútjai. Részt vett: 1. A  hamburgi fonetikai kon
gresszuson. 2. A  német siketnéma-oktatás megalapítójának, Hei- 
nicke Sámuelnek lipcsei emlékünnepén. — 3. A  bécsi áll. siketnéma- 
intézet 150 éves jubileumán. 4. A  IV. finn-ugor kultárkongresszu- 
son. — 5. Az 1933. évi szentévvel kapcsolatos olaszországi nemzeti 
zarándoklaton. Az itt megnevezett és egyéb alkalmakkor a követ
kező helyeken tanulmányozta a siketnémák nevelés-oktatás ügyét: 
Bécsben, Bécsújhelyen, Berlinben, Bresslauban, Leipzigben, Drezdá
ban, Hamburgban, Rómában, Krakkóban, Rigában, Tallinban, Hel
sinkiben, Porvooban, Turkuban, Stockholmban és Koppenhágában.

Ilyen nagyméretű munkásság után volt nyugalomba Istenes 
Károly, testi és szellemi erőinek teljes birtokában. Most azzal a 
kéréssel búcsúzunk tőle, hogy igazgatási gondoktól szabaddá vált 
életében ajándékozza még meg a magyar siketnémák oktatásügyét 
szaktudásának eddig még írásba nem foglalt anyaga' lerögzítésé- 
vel. A  Magyarok Istenét pedig kérjük, adjon ehhez a munkához és 
egyébként is, Istenes Károlynak ¡hosszú, megelégedett, boldog életet 
és mindvégig friss, jó egészséget!
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Á második világháború hadivakjai.
Irta: Herodek Károly ny. vakintézefi igazgató.

A  háború —  sajnos —  sok fiatal reményteljes életet követel, 
azonfelül termeli a szellemi és fizikai nyomorékokat és bénákat.

Milyen boldogok azok, akik a rettenetes tűzharcból ép testtel, 
egészséges idegekkel, minden szellemi és fizikai sérelem nélkül tér
nek vissza otthonukba.

De ugyanakkor minden rokonszenvünket, szeretetünk osztat
lan átengedését teljes mértékben kiérdemlik azok a vitéz honvé
dek, akik gyógyíthatatlan, illetőleg helyreállííhatatlan rokkantság 
stigmájával: kéz, láb, halló- és látószerv hiányával részben, vagy 
teljes egészében való elpusztulásával kerülnek ki a rettenetes katak
lizmából.

1. Szeretet dinamikája.

A  háború legnagyobb vesztesei kétségtelenül a látóképessé
güktől megfosztott derék honvédeink. Ép látószervvel kimenni a 
harctérre és onnan legnagyobb kincsünk elvesztésével visszatérni, a 
legborzasztóbb és legfájdalmasabb érzések egyike.

Ez a nosztalgikus érzés, szorongató lelki tusa, a szerencsét
lenül járt vitéz lelki összeomlása csak egy eredő felé irányíthatja 
figyelmünket: megmenteni az emberből azt, amit lehetséges; meg
adni mindazon javakat, amelyek tőlünk telhetnek, keblünkre szorí
tani őket, hogy érezzék szívünk dobbanását.

Ne hagyjuk őket sötét utakon 
Tapogatózni elhagyott vakon!
Ne tengjen a magasztos érdem 
Koldúskenyéren!
Esküdjünk s tartsuk meg az esküt:
Mind óvjuk őket, segítsük, vezessük!*)

(Kozma Andor.)
A  magyar gyógyító-nevelésnek nincs szebb és felemelőbb cél

kitűzése, mint megg^ujtani a belső világosság fáklyafényét és átve
zetni őket oda, ahol a munka édes és nemes gyümölcse terem, be
állítani őket az egyetemes magyar nemzet aktív tényezői közé s el
oszlatni bennük az .alsóbbrendűség érzetét, amelyet a látóképesség 
kialvadása okozhatott.

2. Lelki és fizikai egyensúly helyreállítására irányuló törekvések.

Már az első, 1914— 18-ik világháborúból vannak értékes és 
gazdag tapasztalataink arra nézve, milyen bánásmódban kell része
sítenünk hadivakjainkat, mit kell tennünk talpraállításuk érde
kében.

* ) Vak Sámsonok. Költemény. Irta: Kozma Andor. Megjelent „A  
háborúban megvakult katonák jövő sorsa” című műben bevezetésként. 
1915. Franklin Társulat kiadása.”
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Herodek K.: A  második világháború hadivakjai.

Hármas feladatkört állapíthatunk meg: a) a megingott lelki 
egyensúly helyreállítását s az így egyensúlyba hozott lelki képessé
geket a kijelölt úton támogatni és megerősíteni, b) a vakok speciá
lis tanítási tárgyaival való megismertetést s bizonyos hiányos pol
gári ismeretek pótlását, c) élethivatási pályára való kiképzést és 
azon való teljes szakember kialakítását.

Ami az első pontban jelzett lelki egyensúly helyreállítását 
illeti, lényeges és egyben szükséges, hogy olyan környezetben üssék 
fel hadivakjaink tanyájukat, ahol a vakok tömegesen élnek. Ezek 
vannak hivatva saját sorsuknak türelemmel való viselésével példát 
mutatni arra, hogy bár a vakság igen súlyos érzékszervi fogyaté
kosság, mégsem elegendő ok arra hogy a különben minden fizikai 
adottság birtokában egy egész életet semmittevésben, tétlenségben 
töltsenek.

Nem elégséges azonban csak a polgári vakokkal való érintke
zés tényleges kiviteléről gondoskodni, szükséges, hogy kellő meg
fontoltsággal üdvös gyakorlati tanácsokkal, megnyugvást keltő pél
dákkal lássuk el őket. Rá kell mutatnunk a munkából fakadó lelki 
örömre és annak nyomán felbuggyanó anyagi jólétre. A  hazafias, 
vallásos, erkölcsi élet intenzivebb kialakítása náluk sokkal inkább 
helyénvaló, mint más csoportoknál.

A  kedélyi élet nemesítésére is törekednünk kell. A  zene és 
ének a vak ember lelki- és érzelemvilágához közvetlenebbül szól, 
mint a látó emberek lelkületűhez. Módot kell nyújtani nemcsak 
passzív élvezetére, hanem ha kedve és hajlama van pl. a zongorá
záshoz — vonatkozik ez elsősorban intelligensekre —  tegyen kí
sérletet annak elsajátítására. Avagy, ha jó hangja van és a dal 
melódiái iránt előszeretettel viseltetik, vegyen részt a polgári vakok 
nagyszerű, gazdag sikerekkel dicsekedő Homeros-énekkarában, ahol 
bizonyára szívesen fogják őt látni. Ennek, az érzésnek hatása alatt 
tette meg intézkedéseit dr. Szukováthy Imre miniszteri tanácsos, 
ügyosztályunk vezetője akkor, amidőn derék harcosainkat egyesüle
tünkbe való beszállítása alkalmával meglátogatta és részükre a 
Standardnál egy pompás, nagyértékű rádiót eszközölt ki, amelynek 
napi műsorszámait máris nagy élvezettel hallgatják.

A  második pontban foglaltak elengedhetetlen tényezői a szak
szerű kiképzésnek. A  természet bölcs berendezkedése folytán a ha
divakok is abba az előnyös, minden külső emberi beavatkozást 
messze felülmúló helyzetbe kerülnek, hosry az elvesztett látási ér
zékszervet, a többi épségben maradt érzékszerv, különösen pedig a 
hallás és a tapintó szerv, igyekeznek pótolni. A  hadivakok, akik 
különben a természeti adottságok behelyettesítése tekintetében sem
miben sem különböznek olyan polgári foglalkozású egyénektől, akik 
véletlen folytán ifjúkorukban veszítik el látóképességüket, —  meg
felelő gyakorlás után kifinomodott, a milliméternél is csekélvebb 
domborulatra reagáló tapintási és a tájékozódási viszonylatokban 
ugyancsak értékes közlekedési és távolodási érzékkel fognak bírni,
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Herodek Károly:

amelyeknek segítségével egyedül is képesek lesznek a megszokott 
területen, sőt azon kívül is járni-kelni, tájékozódni. A  fejlett tapintó 
érzék birtokában el kell sajátítaniok a vakok speciális írás-olvasá
sát, a Braille-szisztémát, hogy majdan használatba vegyék a pont- 
rendszerben készült vakok könyvtárának kiadványait. Hány hadi
vak talált már eddig is megsebzett lelkére a könyvtár kiadványai
nak olvasásával gyógyírt és fejleszthette hiányos ismereteit, gaz
dagíthatta tudását. Ez lesz az a bizonyos ablak, amelyen át kite
kinthet a nagyvilágba és felveheti az arra illetékesekkel az érint
kezés fonalát.

De talán ennél is nagyobb gyakorlati jelentőséggel bír a tér
ben való tájékozódás elsajátítása. A homlok és halántéklebenyben 
székelő idegszálacskák végnyulványai oly finom megérző képesség
gel bírnak, hogy a levegő tömecseinek változására azonnal reagál
nak. így aztán csakhamar észreveszi a vak: közeledik-e valamely, 
homlok magasságáig felérő tárgyhoz, avagy a tárgy távolodik-e 
tőle. Ez olyan biztos vezetője lesz a vak honvédnek is, hogy ke1!!, 
gyakorlás után nem kell félnie, hogy valamely útjába kerülő tórá
ba beleütközik, azt szinte automatikusan kikerüli.

A  gyógyíthatatlanul megvakult katonák legcélszerűbben a 
Vakok Országos Intézetében lettek volna összegyüjthetők, itt min
den kéznél lett volna, azonban a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium már korábban hadikórháznak engedte át az épületet és így 
e terv — egy időre — meghiúsult.

Az első világháborúban az ország teljes hadifelkészültséggel 
és osztatlan katonai erővel vett részt — hiszen az ország létéről 
volt szó —- miért is nem csodálkozhatunk azon, hogy az elmúlt négy 
év alatt a vak katonák száma meghaladta a 700-at. Az intézmény
nek a lelke, gróf Dessewffy Emilné volt, aki már az egyetemi szem
klinikán ápolt vak katonákkal a legnagyobb önfeláldozással foglal
kozott. A  szakférfiúi tisztet, illetőleg a vak katonák intézetének ve
zetését a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetének egyik agilis 
és gazdag tudású szakembere, Kirschenheuter Ferenc tanár látta 
el, míg a szakelőadói tisztet dr. Tóth István, a gyógyítva nevelő is
kolák kultuszminiszteri ügyosztályfőnöke, akinek segítségére a Va
kok Orsz. Intézetének igazgatója mint központi szolgálatra beren
delt igazgató állott. Természetesen, a vak katonák intézménye sok 
átalakuláson esett át, különféle helyeken működött, végül is az Orsz. 
Hadigondozó Hivatal Timót-utcai intézetében talált otthonra, itt vol
tak összegyűjtve a háború legsúlyosabb sebesültjei.

Noha a most dúló második világháborúban a sérültek száma 
eddig lényegesen alatta marad — adja Isten, hogy továbbra is így 
legyen — az első világháborúban sérülést szenvedtek számának, a 
magyar társadalom — ha nem is olyan mérvben — mégis szükségét 
érezte, hogy a múltakhoz hasonlóan kiterjessze gondoskodását a há
borúban súlyos sebesülést szenvedett vitéz honvédek felkarolására. 
Ehhez képest Kállay Miklósné, a miniszterelnök úr feleségének el-
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nöklete alatt folyó évi agusztus hó 1-én megkezdte működését az 
Országos Hadirokkant gondozó Szövetség. A  Szövetség már iŝ  élénk 
érdeklődést mutat a vak katonák sorsa iránt és megtekintésükre 
kiküldötte herceg Hohenlohe Ferencné úrhölgyet, —  aki már az első 
világháborúban is kitűnő szolgálatokat tett a vak katonák ügyének 
_  s aki már most is minden irányban tájékoztatta magát feladata 
körében.

Mindezektől függetlenül Schnitzl Gusztáv, a Vakokat Gyámo- 
lító Országos Egyesület igazgatója az 1942. február hó 11-én rende
zett díszelőadással kezdte a vak katonák felkarolására irányuló 
akciót. A  Magyar Művelődés Házában vitéz nagybányai Horthy 
Miklós kormányzó úr Őföméltósága legmagasabb védnöksége alatt 
zajlott le ez a díszelőadás, amelyen kiváló közéleti személyiségek és 
a művelt társadalom széles rétegeiből több ezren vettek részt.  ̂ A 
díszelőadásból származó tekintélyes tiszta jövedelmet az egyesület 
igazgatója az illetékes helyre eljuttatta.

A második lépés, ami e tárgyra vonatkozólag tétetett, az volt, 
hogy Schnitzl Gusztáv igazgató az elmúlt tavaszi évadban megje
lent a honvédelmi minisztériumban tartott és szakférfiak bevonásá
val gyűlésező ankéten, amelyen felszólalt és felajánlotta a vak ka
tonák felkarolása érdekében az egyesületnek messzemenő támoga
tását, amelyért a gyűlés elnöke előre is köszönetét nyilvánította. Ez 
utóbbi jelenségekből természetszerűen következik, hogy hadi vak 
honvédeink sorsának intézése a vakokat' gyám. orsz. egyesület ke
zébe lesz letéve, egyrészt azért, mert államilag kinevezett közegei 
útján közvetlen érintkezésbe kerülhet a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium gyógypedagógiai ügyosztályával, másrészt interná- 
tussal és ipari foglalkoztató műhelyekkel rendelkezik, ahol megvan 
a lehetőség ideiglenes elhelyezésükre és átképzésükre. Az egyesület 
lesz továbbá hivatva, gondoskodni mind testi és lelki szükségletük 
kielégítéséről, mind kulturális és élethivatási kiképzéséről.

A  legközvetlenebb lépés azonban folyó évi július hó 27-én téte
tett. Ekkor jelent meg az egyesület helyiségében egy nemesszívű 
katona, vitéz Németh Imre vezérőrnagy, dr. Sajgó Győző orvosezre
dessel és előadta, hogy a XI. helyőrségi kórházban 4 olyan vak ka
tona van, akiknek gyógyíthatatlan vaksága minden kétségen felül 
áll és akik magukba roskadva, szinte letargikus állapotban töltik 
idejüket. Ő rendkívül megsajnálta a szerencsétleneket és azonnal 
megvillant eszében, hogy legcélszerűbb lenne a vak katonákat a pol
gári vakokkal elegyíteni, ahol megfelelő környezetbe jutván, vissza
nyerik lelki rugalmasságukat és életcélokat látnak maguk előtt, 
amelyeket nekik is majdan követniük kell. Arra kérte a vakokat 
gyámolító orsz. egyesület vezetőségét, tegye lehetővé kérésének tel
jesítését és lehetőleg már a következő napon, július 28-án bevonul
hassanak az egyesület által kijelölt helyiségekbe.

Herodek Károly egyesületi alelnök és Hikkel István intézeti 
gondnok nagy megértései hallgatták a vezérőrnagy úr előadását és
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azonnal készségüket nyilvánították a világtlan honvédeknek az egye
sület falai között való elhelyezésére. Júl. 28-án, a helyőrségi kórház 
külön kocsiján meg is érkezett a négy világtalan honvéd, névszerint 
vitéz Láng Mihály tizedes, Császi István, Harangozó Ferenc és Vi- 
dovenyecz János közhonvédek. A  nevezetteket az egyesület részéről 
az alelnök és a gondnok, a Vakok Szövetsége részéről dr. vitéz Kas- 
say Béla hadirokkant állományú orvos és a Rádió-Morse képvisele
tében Néray Lajos százados fogadták. Az egyesület alelnöke annak 
a reményének adott kifejezést, hogy a humanismustól megszentelt 
falak között mindnyájan igazi otthonukra fognak találni, mindenki 
részéről megértéssel fognak találkozni és a hagyományos egyesületi 
szellem égjsze alatt szeretetteljes felkarolásban fognak részesülni. 
Majd dr. vitéz Rassay Béla és Néray Lajos százados üdvözölték 
sorstársi szeretettel a honvédeket és ígéretet tettek, hogy érdekük
ben mindent el fognak követni, hogy kijelölt életpályájukon jövő
beni boldogulásukat megtalálják.

A  hadivakok száma —  sajnos —  ezzel a 4 világtalan honvéddel 
nem zárul le. Még többen vannak útban, akik sokak végtelen szo
morúságára — gyarapítani fogják a most folyó második világhá
borúban szemevilágukat veszített harcosok számát.

Örömmel látjuk, hogy az ország minden rangú és rendű szá
mottevő tényezője: a katonaság, a kultuszminisztérium, a társada
lom, jelesül az Órszágos Hadirokkantgondozó Szövetség sorompóba 
állott érdekükben, ami teljesen érthető és a magyar mentalitásra és 
nemes szívre rávalló értékes tulajdonság. Mindazonáltal úgy érez
zük, hogy a részvétnyilvánításban és ígéretek tételében helyén való 
a mértéktartás, mert sohasem tudja az ember, hogy egyfelől nem 
tesz-e kárt a már-már behegedő lelki seb gyógyulásán, illetve nem 
tesz-e olyan ígéretet, amely a későbbiek folyamán nehezen lesz 
megtartható. Egy a fontos: kialakítani lelkivilágukban azt a hitet, 
hogy elsőrendű érzékszervük elvesztése mellett is hasznos tagjaivá 
lehetnek a társadalomnak, mert meg van a mód és lehetőség olyan 
élethivatás elsajátítására, amely teljes mértékben biztosítja egyéni 
boldogulásukat. Ide csak egy szükséges: az erős akarat és elhatá
rozás, amely minden nehézséget legyőz. Mi és minden helyesen gon
dolkodó, távolabbra tekintő egyén kell, hogy azt az elvet tartsuk 
szem előtt, amit már régebben is elhintettünk a társadalom széles 
területén: ne támogassuk agyon őket, hanem maradjanak benn a 
társadalom vérkeringésében, mint annak mozgató, dolgozó, küzdő 
egyedei.

És ha mindezek után most feltesszük azt a kérdést, vájjon 
szemeviláguk elveszítésével hadivakjainkra rávirrad-e valamikor is 
a boldogság, megelégedettség és lelki nyugalom napja, akkor a fen
tebb elhangzottak figyelembe vételével meggyőződéssel ennyit 
mondhatunk: Saját erejükből és képességükből kibuggyanó munka 
nyomán, igenis lehetnek még egyszer boldogok és megelégedettek!

Az élethivatási pályákra való kiképzés, amelyről a harmadik
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pontban tettünk említést, a legfontosabb kívánalmak egyike. Átérzi 
ezt a szakember és a hadivak egyaránt. Még csak egy pillanatra sem 
szabad abban a feltevésben élni, hogy a munkához szokott és mun
kában edzett kezek és karok tétlenségben maradjanak. „A  háború 
vakjainak jövőjét egyedül csak a munka oldhatja meg. Hogy dol
gozzanak, annak elengedhetetlen feltétele: az életpálya helyes meg
választása, a teljes alapos kiképzés, az életbe való kihelyezésük 
gondos előkészítése és munkálkodásuk erőteljes szervezéssel való 
fenntartása” .*)

Milyen élethivatási pályát sajátítson el a hadivak? A  szak
embereknek ebben a kérdésben egyöntetűen az az álláspontjuk, hogy 
lehetően tartson ki annál a foglalkozásnál, amelyet a polgári élet
ben űzött; abban van neki már megfelelő gyakorlata, izmainak 
coordináltsága érvényesül, általában pedig beállítottsága a tanult 
foglalkozás folytatására predestinálják; ebben fog egyénisége tel
jes kielégülést találni. Csupán a módját kell megkeresni és meg- 

, találni, hogy amit eddig a látó szem segítségével és igénybevételé
vel végzett, most vakon, a tapintó ujjra .és bizonyos mértékben a 
hallásra támaszkodva kell megcselekednie, miér fis' átképzésben kell 
részesülnie. Nézzük azonban a konkrétumot, lássuk, hogy az a négy 
világtalan katona, aki ez idő szerint a Vakokat Gyámolító Orszá
gos Egyesület védőszárnyai alatt talált otthonra, a polgári életben 
milyen foglalkozást űzött. Közülük egy postás altiszt, egy géplaka
tos, egy vízvezetékszerő és 1 föidmíves. Beosztásukra nézve a,z el
gondolás a következő lehetne: A  postás életfeltételeinek legalkal
masabb foglalkozást a rádió-morse-intézménynél találhatja meg, 
annál is inkább, mert a származási adatai szerint is eléggé intelli
gens ember, a géplakatos és szerelő a polgári vakok, legújabb és 
mondhatjuk igen bevált alakulatánál, a Budafokon „Vakon-mecha- 
nika” címen létesült és működő munkaterületen boldogulhat, végül 
a negyedik, a föidmíves, egyéniségéhez legalkalmasabbnak: a ko
sárfonás ipara fog bizonyulni. Mindenesetre az élethivatási pálya 
megválasztásánál a, világtalan honvédeknek az akaratmegnyilvánu
lása legyen a döntő

3. A vak katonák felkarolásának rövid, hazai történeti áttekintése.
Nem lesz érdektelen, sőt egyenesen logikai kiegészítőjét fogja 

képezni annak felemlítése, hogy az elmúlt első világháborúban mi
ként alakult a vak katonákról való gondoskodás megszervezése. 
Számukra tükör lesz ez, amelyben a múlt tanulságait szemlélve, a 
jelenben szakszerűen cselekedhetünk.

1915. február hó 12-én Magyarország miniszterelnöke, gróf 
Tisza István elnöklésével értekezlet volt, amelynek az volt célja, 
hogy a háborúban megvakult katonákról való gondoskodást meg
szervezze. íg y  mondja el a szervezési munkálatok első kapavágását

*) Kirschenheuter Ferenc: A háború vakjai. Kiadta: a „Magyar 
Gyógypedagógia” 1916.
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dr. Gr ősz Emil egyetemi szemésztanár. Az értekezleten képviselve 
voltak a minisztériumok, a főváros, a katonai hatóságok, a hadse- 
gélyző bizottság, a Vörös-Kereszt és a vakok ügyével hivatás
szerűen foglalkozó testületek. Az értekezlet megalakította a vak 
katonákat gondozó országos bizottságot, amelynek ügyvezető al- 
elnöke Simonsits Elemér, a Képviselőház alelnöke lett.

Áudiometer, audiometriai mérések.
Irta : Kanizsai Dezső, siketnéma-intézeti igazgató.

A  tudomány fejlődése sok újat hozott az akusztika terén. 
Az elektroakusztika joggal tarthat számot a fülészet érdeklődésére. 
Különösen az a fejezete, amely elsősorban konstans hangok igény- 
bevételével valamely hibás hallás pontos kivizsgálására törekszik és 
mikor a felvett hallási ingerküszöb-görbék alakjából s értékeléséből 
a fül elváltozásának alapokaira következtetve úgy látja, hogy in
gerküszöb-görbék értéki s alaki hasonlósága az elváltozások össze
függő magyarázatául is szolgálhat. Természetesen sok ezer s ezer 
klinikailag kivizsgált betegről felvett s csoportosított lelet szüksé
ges a megbízható analógiák megvilágítására. Ilyen hallási inger
küszöb-görbék ez idő szerint audiométerrel vehetők fel.

Az audiometriai vizsgálatok szükségessége mellett sok körül
mény szól. Minden orvosi tevékenységnél fontos a szigorú kortör
ténet felvétele. Magának a fül hallási működésbeli képességének a 
lelete hasonló fontosságú. Hangvillákkal, órával, suttogó beszéddel 
való kivizsgálás hozzávetőlegesen eldöntheti a beteg még meglévő 
hallásának mértékét és a beszéd szempontjából a fül használható
ságát. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a vizsgált beteg 
és a vizsgálatot eszközlő nem kapcsolhatja ki a saját szubjektivi
tását. A  vizsgáló és a beteg egyéni magatartása befolyásolhatja a 
lelet felvételét. Ha a fülészet a hallási leletek felvételénél pontos 
munkára törekszik, többé nem nélkülözheti az audiométert. Méré
seim a Western Electric A. P. 2 audiométerrel történnek. Az 
audiométer egyenárammal működik. Váltóáram, vagy dinamóval 
előállított egyenáram nem alkalmazható, mert a gépnek teljesen 
zörejmentesen kell működnie, vagy legalább is a gép saját zörejét 
a minimumra kell leszállítani. Az áramszolgáltatást száraz anód- 
telep és aecumulátor adja. A  készülék rendkívül bonyolult. Bekap
csolásnál a milliamper-mérő jelzi, vájjon a készülék a mérésre be- 
állított-e vagy sem. Ha fogytán van benne az áram, a mutató 360 
milliampernél kevesebbet jelez. Ez azt jelenti, hogy az aecumulátor 
vagy az anódtelep kimerült, vagy kimerülőben van. A  készülék 
belső berendezése a telefonközponthoz hasonlítható. A  számos veze
ték különböző transformátorokhoz talál kapcsolatot. A  bekötés után 
különböző foggantyuk .be- és átkapcsolása, valamint a tárcsa erő
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sítő s lehalkító forgásával találjuk meg az egyes C hangok hallási 
ingerküszöbét. Azt az értéket pedig, melynél a fül az ingerküszöb 
tekintetében megállapodik, a kalibrációs körből leolvassuk s fel
jegyezzük. Az audiométer rezgésszám vonala a 32-es C-től oktáván- 
ként, a 8192-es C-ig terjed. Ábránkon az egyes C hangok oktávás 
rezgésszámai az abscissa tengelyen, az audiométer által termelhető 
hangok decibeles skálájának intenzitásbeli értékei pedig az ordináta 
tengelyen vannak feltüntetve.

A  Fletscher-féle ábrán a felső piros jelzésű abscissa felelne 
meg a normál hallók ingerküszöbének, míg a vele szemben lévő pa
rabola a fájdalomküszöb határát jelképezi. A  Western Electric 
audiométer hangerősségének terjedelme, azaz az audiométer hang
termelő képességének határpontjai korántsem érik el a fájdalom
küszöböt. Pl. az 1000 Hz fájdalomküszöb határát 130 fonnál vélik 
elérni, ezzel szemben az audiométer 1024-es C-jének maximális hang
termelő képessége 106 decibellel mérhető. Az audiométer berende
zése a 64-es C-nél 56 decibel erősítésseb a 126-osnál 72-vel, a 
256-osnál 86-al, az 512-esnél 101-gyel, az 1024-esnél 106-al, a 
2048-asnál 91-el, a 4096-osnál 81-gyel, a 8192-esnél 41 decibeles erő
vel hat a vizsgálandó fülre.

A  Holmgreen professzor által használatos schéma mutatja, 
hogy a hallási ingerküszöb vonalát az ingerküszöb eléréséhez igé
nyelt hangerő szempontjából nem szabad olyannak elképzelni, mint
ha a hallási ingerküszöb a különböző rezgésszámoknál azonos hang
erővel volna elérhető. Ezért látjuk, hogy a hallási ingerküszöb vo
nala valóban görbe, mert a különböző rezgésszámok kezdő érzeté
nek kiváltásához igényelt hangenergiák fizikai értéke a különböző 
rezgésszámok távolságában különböző erőmennyiségekkel regiszt-
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ráiható. A  schéma élénken igazolja, hogy az 500—3500 rezgés
számig terjedő távlatba tartozó hangok ingerküszöbének eléréséhez 
sokkal kisebb hangerő szükséges, , mint a 3500-as. rezgésszámon 
felüli és az 500-as rezgésszámon aluli amplitúdóval előállított han
goknak az akusztikai felfogásához. Ebből következik, hogy a fül 
hangfelfogó képességének legnagyobb érzékenységét az 500-as és a 
3500-as rezgésszámok határain belül találjuk meg, azaz abban a 
sávban, amelybe tulajdonképpen a beszédhallás mezője tartozik. 
Nagymerészen a hallás kifejlődésének evolúciós folyamatára gon
dolva az 500— 3500 rezgésszám közötti érzékenységet a természet

nek az a sajátossága hozhatta meg, hogy a természetben leggyak
rabban előforduló hangok, értve alatta a beszéd által is előálló 
hangok rezgésszámi terjedelmét, éppen az 500-as és a 4000-es hatá
rok közé sorozva, mint ingertömeg hatottak az állandóan kiérlelődő 
hallásunkra. Érdekes jelenségként megemlítem még, hogy a kultur- 
ember normál hallási ingerküszöbének tapasztalatilag alatta áll a 
vadonban élő primitív emberek hallási ingerküszöbe, akikről kuta
tók s tudósok feljegyezték, hogy olyan nesz meghallására képesek, 
amit a mi fülünk nem érzékel. Úgyszintén állatbiologusok meg
figyelése, hogy a kutya fülének érzékenysége finomabb az embe
rénél. A  mi fülünk által nem érzékelhető hangok figyelemre talál
nak nála. Megemlíthető, hogy a jól hallók hallási ingerküszöbe, 
amely tehát a normál hallás kezdőhatára, nem egyenértékű a nor
málbeszéd hangenergiájával. Ezért történik meg gyakran, hogy az 
egyén hallását valamely folyamat csökkenti anélkül, hogy erről tu
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domással bírna. Mindaddig, míg a romlási folyamat hallását nem 
fog ja  annyira csökkenteni, hogy az egyre beszűkülő hallási inger
küszöbe a Fletscher-féle beszédhallási mező határait közelíti meg, 
erről közvetlen tudomással sem bírhat, mert a körülötte lévő han
gok éppen az előzőleg vázolt magyarázat alapján elég magas hang
erővel esnek be a Fletscher-féle beszédhallási sáv területébe. Ezért 
szükséges minden alkalommal külön kihangsúlyozni, hogy bizonyos 
kortól fogva, de különösen oly családok tagjai, amely családokban 
nagyothallók vannak, jól teszik —  ha hallásukat kifogástalannak 
tartják is —  ha időközönként fülészszakorvos ellenőrzésére bízzák 
magukat. Mert a kellő időben igénybevett orvosi tanács és segítség 
elejét veheti egy esetleges rohanásszerű romlási folyamatnak.

A  Fletscher-féle mező hangenergia értékeit úgy keli értelmez
ni, mintha a beszédhallási síknak csak ezt a részét érintené a nor
mál beszéd. Az ellipszisbe zárt terület képletesen azt fejezi ki, 
mintha a beszéd hangingerei az egész mezőnek csak erre a részére 
esnének és mintha csak ezt a részt hoznák élettanilag izgalomba. 
Látható, hogy kb. a 700-tól 1500-ig terjedő^ frekvenciánál az igé
nyelt fon erősség a beszédhallási mező eléréséig 22— 30 fon erős
séget kér. M íg ugyancsak a beszédhallási mező maximális ereje 
4Q__45 font képvisel. Mindazok a hangok, amelyek 700 rezgésszám
nál alacsonyabbak, vagy 3500-nál magasabbakba beszédhallás kezdő 
határán a rezgésszámok emelkedése, vagy csökkenése szerint kisebb 
vagy nagyobb intenzitású amplitúdót kérnek. íg y  a Fletscher-féle 
beszédhallási mezőben az 500-as beszédhangok intenzitási lehető
sége hozzávetőleg már csak 20— 25 fon erőig terjedő ingadozások 
között mozog, az 1000-es rezgésszám körül az intenzitás legfelsőbb 
határa 45 fon, a 2000 rezgésszám körül a hangerő legfeljebb még 
40 font növekedhetik, a 3500-on felüli hangokhoz megkívánt inten
zitás értékek már csak 25— 28 fon között váltakoznak. Ebből is 
látszik, hogy az 1000— 2000 frekvencia közötti hangoknál, vagyis 
a beszédhangok felerősítéséhez kínálkozik a legtöbb alkalom, míg 
az 1000-en aluli és a 2000-en felüli hangoknál a hangerő fokozásá
nak lehetősége mind szükebb és szükebb térre szorítkozik. A  3500 
rezgésszámon felüli és a 500 rezgésszámon aluli hangok már olya
nok, amelyek a képletes Fletscher-féle beszédhallási mezőt nem 
érintik.

Az audiometriai vizsgálatok végzésénél mindig arra kell gon
dolnunk, hogy működésképességben korlátozott füllel van dolgunk. 
Meg kell magyarázni a részleges hallással bírónak, hogy a vizs
gálatnál mire kell figyelnie. Különösen fontos ez a fülzúgásos bete
geknél, akik nagyon hamar összetévesztik a fülzúgás okozta alanyi 
érzetet az audiométer hangjával. Jellegzetes fülzúvásuk gyakran 
fedi az audiométer valamely C hangját. A  magasabb rezgésszámok
ban, ahol már kimutathatóan nem is hallanak, a fülzúgás okozta 
felhang érzetére nem egyszer jelzik mint alanyi utóhangzást, hogy 
az audiométernek közben egy oktávval magasabban közölt hang
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ját is meghallják. Fülzúeásos betegeket többször kell kivizsgálni, 
valamint azokat a nem fülzúgásos betegeket, akik a vizsgálat al
kalmával nyugtalan, ideges magatartást tanúsítanak. Kiméréseim
nél úgy járok el, hogy az audiométer hangját alacsony hangról fel
erősítem, így megyek végig mind a nyolc oktávon, azután nagyobb 
intenzitásról lehalkítom a hangot. Ha az alulról felfelé erősített 
hang feltűnő határa, majd pedig az erősebbről lecsökkenő hang el
tűnő határa közötti különbség 2—3 decibelt tesz ki, akkor a két 
szám számtani arányosát veszem alapul. Ha feltűnő a különbség, 
akkor 1—2 nap múlva kon Lr önvizsgálatra hívom be a beteget. Nem 
mindegy, vájjon az audiométer kagylóját közvetlenül rátesszük-e a 
fülre, a fül elé, vagy a (koponyacsomtokra szorítjuk. Aki ezt és még 
sok - egyéb körülményt nem vesz figyelembe, nem rajzolhatja ki a 
beteg hallási státusának valódi képét. Tapasztaljuk, hogy fülbe- 
kiáltásnál milyen lényegesen befolyásolja a meghallást az a tény, 
ha szükség szerint a vizsgálatnál a beteg fül mögött a sziklacsontra 
rátesszük tenyerünket és így beszélünk a fülkagylóra, vagy pedig 
ha tenyerünket a fülkagylót nem érintve, a fül mellett tartjuk. 
Akinél a közvetlen érintkezés jelentőségteljesen feljavítja a keresett 
hallási reakciókat, ott máris tapasztalhatjuk az ingerek hiányzó 
légvezetéses felvételét és hogy ezt a hiányt a koponyacsontok veze
tése pótolja. Annál a csökkenthallásunál. pedig, akinél az dngerve- 
zetés útja a levegő, csontvezetése pedig elhanyagolt, ezek a különb
ségek nem mutatkoznak feltűnő mértékben.

A  nagyothalló fül halláshiányának számszerű kifejezésénél 
ne felejtsük el, hogy bennünket mindenkor a gyakorlati hallás kér
dése, tehát a még igénybevehető hallás értéke érdekel. A  még 
meglevő hallás értékének több függvényével kell számolnunk:

1. A  hiányzó sávnak, a teljes hallási mezőben való elhelyez
kedésével,

2. A  hiányzó hallás területbeli nagyságával. Értékbeli különb
séget jelent, ha a kiesett hallás a teljes hallási mező első, 
középső, vagy harmadik harmadára eső rezgésszámokat 
iktatta ki a működéséből.

3. Éppen ilyen nagyfontósságú hallásbeli különbségeket hoz 
magával egyenlő alakú ingerküszöb s a hallási kiesés meny- 
nyiségbeli egyenlősége mellett az a körülmény, ha a hallás- 
csökkenés egyszerre, illetve folyamatosan,- az életévek ele
jére, vagy későbbi időszakára esik.

4. Végül lényeges körülmény, vájjon a még meglevő hallás 
felvétele a . légen keresztül, vagy pedig csontvezetéssel tör
ténik-e.

A  halláshiány felmérése s számítása a százalékos viszonyla
gos halláshiányra vonatkozik. A halláshiány azt jelenti, hogy meny
nyivel kellene csökkentenem a hallási ingerküszöb eléréséhez szük
ségelt hangerősségeket, hogy azok ingerküszöbe a normál fül által 
elfogadott ingerküszöböt, elérje. A  százalékos halláshiány (relativer
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Hörverlust) értékét a szokásos képlettel fejezzük ki: Hv/Hvm. 100, 
azaz a patologikus halláshiány százszoros kvóciensét elosztjuk az 
audiogrammából leolvasható maximális halláshiánynak a szá
mával.

Hogy valóban megbízható s talán diagnosztikai szempontból 
is jelentőséget tartalmazó akusztikai görbékhez juthassunk, oly 
megbízható s engedelmes gépezet megszerkesztése vált előzőleg szük
ségessé, amely a kivizsgálás eszközét, a hangot különböző rezgés
számokban, a beteg fülihöz alkalmazott hangerővel, a vizsgáló kedve 
szerint termeli. Az audiométernek kellett, hogy meglegyen a saját
sága, hogy könnyű kezeléssel a rezgésszám s a hangerő értékeket 
mindkét irányba változtatni engedje és íhogv a gép úgy legyen 
összeállítva, hogy annak kallibrációs skálája tapasztalatilag az 1— 5 
terjedő fon erősségek távlatai között a jól hallók hallási inger
küszöb értékeit adja ki a jól hallók rezgésszám vonalának távlatá
ban. Az audiométer tehát rendkívül finom, összetett s oly hangokat 
termelő elektroakusztikai készülék, amely meghatározott számú s 
hangerejű hangrezgésekkel dolgozva megállapítja a beteg fül hal
lásának kezdő határát s ezzel módot ad a kiesett hallás mennyi
ségi és minőségi értékelésére. Az audiometriai vizsgálatok új bete
kintésre s következtetésekre serkentik a fülészeket s akusztikuso
kat és egyben súlyos feladat elé állítják a technikát, amikor a hasz
nálatban eddig is jól bevált audiométerek tökéletesítésével foglal
koznak. Én a Western Electric audiómétert, kitűnőnek tartom, de 
készültek azóta még újabb típusok. A  tökéletesedés prblémája napi
renden van.

Az ,.Amerikán Standard Associacion” előterjesztésére 1938- 
ban a német akusztikai bizottság audiometriai ülést tartott. Az ülés 
szerint az lenne a tökéletes audiométer, melynek frekvenciatere 
30— 18.000 Hz-ig terjedne, vagv legalább a 30. 45, 60, 90, 125, 250, 
500, 1000, 2000, 4000, 8000. 10000, 12000, 14000, 16000, 18000 Hz 
rezgésszám beállíthatóságát biztosítaná, amelynek 90 darab 2 deci
beles beosztása; lenne, amelyen a hallási veszteséget közvetlenül le
hetne leolvasni, amelyen a mellékzöngék a minimumra csökkenné
nek, egységesen lenne hitelesítve s végül a világítási hálózatba lenne 
bekapcsolható. Kiindulási görbe gyanánt a Fletscher által megálla
pított hallási küszöbgörbe szolgálna.

A  magam gyakorlatából még annyit, hogv nem véletlen, ha 
még az abszolút siketnek tartott herediter siketnémákról készített 
hallási ingerküszöbök között jellegzetes hasonlóságra találunk. Az 
ezekről készített audiogrammák nagyjában három csoportba soroz- 
batók. Az I. csoport a 64-es C és az 512-es C között ad hallási reak
ciót, a II. csoport az 512-es és 3500-as frekvenciában, a III. csoport 
a 3500-as rezgésszámon felül. A későbbi korban megsiketülteknél 
magas számban találtak a két fülről felvett ingerküszöbök között 
feltűnő szimmetriát. Ezzel szemben az olyan siketekről felvett hal
lási görbék, akik bizonnyal életük legkorábbi szakában, valamely
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betegség következtében siketültek meg s ezért az öröklött siket- 
némasági esetek csoportjába tartozóknak osztályoztuk őket, a két 
fülről felvett hallási görbék nem mutatják az örökléses siketnémák
ról készített görbék szimmetriáját.* Erre a megállapításra a magam 
mérései vezettek, de Lnngenbeck: ,,HörverbesserungApparate 
und ihre Brauchbarkeit”  című ismertetésében szintén rámutat erre 
a jelenségre. Családalapítási szempontból nagyfontosságú lehet an
nak eldöntése, vájjon öröklött, vagy szerzett siketnémaságról 
van-e szó. A  belső- és középfül megbetegedéseiből következménye
sen visszamaradt nagyothallás eseteinél nagy számban forma és ér
ték tekintetében egymáshoz közelálló görbéket rajzolhatunk ki. 
Wirth már 1936-ban megemlíti „Die Beurteilung von Audiogram- 
men” című beszámolójában, hogy az audiogrammákat osztályozva, 
tizenegyféle típust különböztetett meg és hogy a kapott ingerküszö
bök összehasonlítása a hangvillákkal szerzett leletekkel lehetővé 
teszi néhány esetben a betegségre való következtetést. Ugv találtg 
hogy a centrális nagyothallás kezdetben a magasabb hangok hallási 
ingerküszöbének csökkenésével iár. A belső fül progresszív nasrvot- 
hallása lassú s előbb a magas hangoknál, maid a mély hangoknál 
mutatkozó hallássüllyedést okoz, míg a C2—C3 között állandósul 
némi hallási maradvány.

Láttam a Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskolát.
Irta : Györgyfy Ákos.

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola elhelyezésére a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ur 110.001— 1942. V. 4. ü. 
o. sz. rendeletével, a budai állami gyógypedagógiai nevelő intézetet 
jelölte ki s a főiskola igazgatói teendőinek ellátásával dr. Bárezi 
Gusztávot, a budai gyógypedagógiai nevelő intézet igazgatóját bízta 
meg. Közeledik a tanév megnyitása, a főiskola kapuinak kitárása. 
Indokoltnak véltem tehát, hogy főiskolánkat új helyén megtekint
sem és erről a látogatásomról beszámoljak.

A  XI., Gömbös Gyula-űt 53. szám alatt lévő intézet elé érve 
mindjárt kellemes meglepetés ért azzal, hogy a régi ki- és belátást, 
levegőt, napfényt elzáró magas falkerítés helyett alacsonyabb, rá
csos szerkezetű kerítést s ezen belül gyepes, virágos, hangulatos 
előkertet szemlélhettem. Az épületbe vezető lépcsővel szemben a fő
folyosón, dr. Náray-Szabó Sándor és Berkes János iker-relieftáb- 
iája hangolt áhítatos tiszteletre. A  gyógypedagógiai oktatásügy 
egyik legnagyobb fejlesztő férfiénak és az intézet egyik nagynevű 
igazgatójának állított itt kegyeletes emléket az intézet jelenlegi 
igazgatója.
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Nyári szünet van még, de az igazgató és közvetlen munkatér • 
sai most is szorgos munkába merülve dolgoztak íróasztalaik mel
lett. Készítik a tanév megkezdésének zavartalanságát. Szemlélő uta
mon tír. Bárczi Gusztáv igazgató kalauzolt igaz lelkesedéssel.

A  Tanárképző Főiskola tanulmányi helyiségei a főépület dél
keleti szárnyában vannak elhelyezve, az emelt földszinten.

Az első helyiség a laboratórium orvosi rendelője. Ez a rendelő 
a gyógypedagógiai oktatás mindhárom ágazatának gyermek anyaga 
vizsgálatához*Szükséges olyan felszereléssel van ellátva, mely a fülé- 
szet, szemészet és belgyógyászat minden igényét és tudományos 
követelményeit kielégíti. Ennek vezetője dr. Bárczi Gusztáv igaz
gató-orvos.

Az orvosi rendelő mellett a laboratórium öröMéskutatási osz
tályát találjuk. Ennek az osztálynak dr. Kozmutza Flóra tanár a ve
zetője, aki heti 12 beosztott órában végez itt munkálatot. Segítő
társai a főiskola hallgatói, akik így szereznek közvetlen gyakorlatot 
ebből a fontos munkakörből. Eddig 80.000 család adatai vannak fel
dolgozva. Minden család adatai külön iratgyűjtőbe kerülnek idő
rendi egymásutánban összefűzve. Az osztály főcéljául tűzte ki a fo
gyatékosok magyarországi teljes kataszterének felállítását és fel
dolgozását. Ebben a munkában segítői lesznek a laboratórium külső 
munkatársai, akiket minden egyes gyógypedagógiai intézet tanári 
testületéből jelölnek majd ki, heti két kötelező órában való munkál
kodásra.

A  következő terem a pszichológiai vizsgáló és munkaterem. 
Vezetője Berényi Ferenc tanár, heti 12 órával. Ezt a vizsgálót még 
dr. Ranschburg Pál egyetemi tanár szervezte meg és szerelte fel. 
Az ő vezetése alatt működött mindaddig, míg ketté nem osztották 
a laboratóriumot. Egyik részét a dr. Sehnell János igazgatása alatt 
álló gyermeklélektani intézet vitte el, másik részét dr. Szondi Linót 
vezette tovább. Ez utóbbi került most ide. A  pszichológiai osztály 
is mindhárom vonatkozásban fog működni.

A  negyedik terem a biológiai vizsoáló terem, szervek és anva- 
gok kémiai és fizikai vizsgálatához. (Vérvizsgálat, vizeletvizsgálat 
stb.) Ezt az osztályt Kun Ernő szigorló orvos. Kun Ernő volt sop
roni kartársunk fia vezeti. Kun Ernő biológiai laboratóriumi mun
kásságra készül, az egyetemi élettani intézetnek munkatársa és it- 
munkálkodása párhuzamosan fut ottani ténykedésével.

A  laboratóriumnak egyik terme még a Röntgen-terem,. Itt dr. 
Pollermann Artúr röntgen-orvos végzi a szükséges tudományos 
vizsgálatokat és az orvosi kezelést.

A  laboratóriumi termekkel szemben, a folyosó másik oldalán 
van a főiskola előadó terme. A  tágas, világos helyiség mindennel 
fel van szerelve, ami az előadások tartásához szükséges. Itt van el
helyezve a főiskola 3.600 kötetes könyvtára. Ezt a könyvtárt Iste
nes Károly főiskolai igazgató rendezte és új helyére használható 
állapotban, katalogizálva került. A  laboratóriumnak 800 kötetből 
álló külön pszichológiai könyvtára van.
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Ha megfigyeljük ezt a leírást és képzeletben (de még inkább, 
ha a valóságban) ismét végighaladunk az ismertetett munkaterme
ken, önkéntelenül is elhagyja ajkunkat ez a szólam: Láttam a főis
kolát! Igen, ez így van. így, egy tető' alá hozva mindent, ami a fő
iskola működéséhez és mivoltához szükséges, érezhetjük csak való
ban, hogy van gyógypedagógiai tanárképző főiskolánk, a jövő fe j
lődésének, haladásának alapintézménye.

Egy hátrább fekvő külön épületben van elhelyezve, berendezve 
a főiskola intemátum. Az eddig többfelé és inkább csak vendégként 
kezelt főiskolai hallgatók méltó internátusba kerülnek. Képzésük a 
legtökéletesebben minden vonatkozásban így oldható meg.

A  szakember szívét-lelkét őszinte öröm hatja át, ahogyan ezt 
a kerek egésszé formált megszervezést és berendezkedést látja és 
legnagyobb elismeréssel és a hála érzésével mond köszönetét mind
azoknak, akik ezt a régóta óhajtott megoldást lehetővé tették. Nem 
eshetünk a személyeket csak szokásból felemlíteni akarók kifogá
solható táborába, ha mély tisztelettel említjük meg első sorban 
volt miniszterünket, dr. Hóman Bálint Őnagyméltóságát, azután 
ügyosztályunk miniszteri osztályfőnökét dr. Balassa Brúnó Ömél
tóságát és ügyosztályunk közvetlen főnökét, dr. Szukováthy Imre 
Öméltóságát főiskolánk új elhelyezésével kapcsolatban. Az ő meg
értő jóakaratuk tette lehetővé, hogy a magyar gyógypedagógiai 
tanárképzés ügye most már arra a helyes vágányra került, mely a 
jövő fejlődésnek állomására vezet.

Természetes, hogy ez az új berendezkedés nagy feladat elé 
állította az intézet igazgatóját is. Azonban közismert tény, hogy dr. 
Bárczi Gusztáv, a nagyszerű megoldásoknak régóta kipróbált mes
tere. Most is mesterien cselekedett. Egy egész intézményt tudott el
helyezni ott, ahol eddig a célkitűzésű intézet is csak éppenhogy 
megfért. És mindent a legcsekélyebb átalakítással, minimális költ
séggel és azonfelül még úgy, hogy abból magának a nevelő intézet
nek is előny származott. Elmondjuk ezt is!

A  főiskolai internátus mai épületében volt a növendékek háló
szobáinak egy része. A  nappali szobák viszont a mostani főiskolai 
laboratóriumi munkatermek helyét foglalták el. Mi történt?! Az, 
hogy a nappali termeket a tantermek épületének szuterénjébe, a 
hálószobákat pedig a főépület internátusi részébe helyezték át. Ez
zel eléretett "az, hogy a tanulás és a munka egy fedél alatt, a nevelés 
szintén egy fedél alatt történhetik. Ez a munka szakszerűségét, el- 
lenőrizhetőbbségét és zökkenésmentességét biztosítja.

Miután a főiskolának egyik gyakorló iskolája ez a nevelő in
tézet, megtekintettem a gyakorló iskola helyiségeit is. A  tanítás cél
jára 9 +anterem van szakszerűen berendezve és felszerelve. A 
munka 3 helyiségben végeztetik. Az egyikben a kezdő munkacso
port, a másikban a félig hasznos munkacsoport, a harmadikban pe
dig a hasznos munkacsoport végzi a tanmenetszerűen összeállított 
és előírt munkát. Ezenkívül van még egy kalapáló-mühely (fa- éss 
vasmunkára) és egy háztartási műhely (favágó kamra).
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Láttam a Gyógyp. Tanárképző Főiskolát.

Az internátusi rész is a főiskola céljainak megfelelően minta
szerű. Az ebédlő magyaros bútorzatával, a konyha ragyogó tiszta
ságával, a hálószobák hófehérre meszelt falaikkal, a folyosók virág
díszeikkel mind-mind példát mutatóak. Reggel az internátusi rész 
feszületé előtt kérnek Istentől áldást napi munkájukra, este a mun
katermek folyosóján elhelyezett másik feszület előtt mondanak há
lát a nap áldásaiért a növendékek. A  ruhatár a ruhák tisztaságát 
leheli s a személyzet szemmel láthatóan is, lélekkel végzi munkáját. 
Ezt sugározza az intézetnek minden helyisége, és legkisebb zege- 
zuga is.

A  kert, az udvar gondozott. A  játszótér a laboratórium ablakai 
alatt terül el, ami lehetővé teszi a növendékek spontán megfi
gyelését.

A  belépő a kegyeletes megemlékezés szimbólumával találkozik 
s a távozó ugyanezzel hagyja el az intézet kertjét, amikor Trefort 
Ágoston virágokkal körülvett mellszobra előtt halad el a kert útján.

Szemlémről szóló beszámolómat, ismertetésemet azzal fejezem 
be, amivel kezdettem: Láttam a Gyógypedagógiai Tanárképző Fő
iskolát'! !

Budapest, 1942. augusztus hó 29.

Könyvismertetés.

Hencz Ilona: Az iskolai szorongás és a lámpaláz, Budapest, 1941. 
Tanulmányok a Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Pedagógiai 
Szemináriumából. 7. — Pedagógiai célzatú tanulmány, de a szakkérdések 
ismertetésével kapcsolatosan szociális állapotrajzot is ad. Napjaink peda
gógiájának sokat emlegetett problémája a „drukkolás” . Ehhez a kérdés
hez szól hozzá az említett tanulmány szerzője alapos megfigyelések és 
tudományos kísérletek szerint végzett kutató munka alapján. Biológiai, 
pszichológiai és pedagógiai szempontból világítja meg a felvetett prob
lémát. Szakszerűen szól a félelemről és ennek fajairól, az iskolai szoron
gás okairól, a lámpalázról. Leírja az iskolai szorongásra vonatkozó kí
sérlettéit s ezek eredményét és végül tanácsokat ad a szorongás gyógyí
tására vonatkozólag. Kísérleteit a modern kutatás legmegbízhatóbb mód
szereivel végezte; így a saját összeállítású tesztjeivel és a Szondi-féle 
ösztöndiagnosztikai kísérletekkel. Nem elvontan, a tudományos szférák 
nehezen érthető nyelvén, hanem egyszerű, világos és szép stílusban adja 
elő mondanivalóját. Köznapivá azonban sehol sem válik, mindvégig meg
tartja a szakszerű perspektívát. Hasznos és szükséges olvasmánya nem
csak pedagógusoknak: tanároknak és tanítóknak, hanem a gyermek köz
vetlen nevelőinek: a szülőknek is. Véghelyi József.
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Könyvismertetés.

Dr. Baktay Ervin: Háromszéktől a Himalájáig. — Körösi Csorna 
Sándor életútja. — Vörösváry kiadás, 1942. — Baktay Ervin az egyetlen 
magyar, aki a nagy székely-magyar nyelvkutatónak, a „nagyenyedi ván- 
dor” -nak viszontagságos vándorútját, Nyugat-Tibet zord hegy világát vé
gigjárta, hogy életének lehetőleg minden részletére helyszíni utánjárá
sok alapján derítsen fényt. Utazása eredményeit sok levéltárig és egyéb 
kutatással kiegészítve, most adja első ízben közre, élvezetes módon meg
írt, alapos, részletes és a tudományos kívánalmakat is kielégítő kötetben. 
De ez a könyv sokkal több, mint egyszerű életleírás. Valóságos kortörté
net ez, különösen Csornának az angolokkal való kapcsolatairól. A  köztu
datban már-már meggyökeresedett több tévhitet és félreértést is eloszlat 
ez a mű. A művet 32 helyszíni felvétel gazdagítja s a közölt földrajzi 
adatok megértését két térkép segíti elő. A Körösi Csorna Sándor halálá
nak századik évfordulójára írt művet magyar lelkesedéssel ajánljuk kar- 
társaink, olvasóink figyelmébe és a tanári könyvtárak számára való be
szerzésre.

Hírek, vegyesek.

Áthelyezések. A VKM. Nagymajtényi Lászlót és Nagymajtényi 
Lászlónét a siketnémák kaposvári intézetétől a siketnémák szegedi in
tézetéhez, Müller Lajost a vakok szombathelyi intézetétől a vakok kolozs
vári intézetéhez, Horényi Jánost a vakok kolozsvári intézetétől a siketné
mák egri intézetéhez, Simon Etelt.a siketnémák egri intézetétől a vakok 
szombathelyi intézetéhez helyezte át. —  Nebeszny Emil népművelési tit
kári teendőkre beosztott oki. gyógypedagógiai tanár, szept. elsejei ha
tállyal a siketnémák ungvári intézetéhez nyert beosztást. —  Dr. Ku- 
litzyné Papp Sarolta gyulai gyógypedagógiai tanár az újvidéki áll. nép
iskolához helyeztetett át, illetve neveztetett ki tanítói minőségben.
__Szentgyörgyi Gusztáv és Jónás László kölcsönösen áthelyeztettek.

Személyi hírek. Füzesi Árpád igazgató kartársunk eddigi művészi 
sikereit ismét két hírverő kép ■ alkotásával gyarapította. Az egyiket a 
Kiskunhalason tartott délpestmegyei kiállításra, a másikat a Kunszent- 
miklóson tartandó kiskunsági juhásznapra . készítette.' — G y ö r g y f y  
Ákos a nyár folyamán ismételten kutatást végzett jólészi Cházár András 
szülőföldjén. Tapasztalatairól írt cikkét „Cházár András emlékei között” 
címmel a Rozsnyói Híradó 1942. évi augusztus 16-i és 23-i számaiban kö
zölte. — K e r é n  y i József kartársunk két cikke jelent meg különlenyo
mat formájában. Az egyik „A  bűnözés leküzdésére irányuló törekvés új 
útjain” címmel a „Nevelés” c. tanügyi lapból, a másik „Iskola, és ember
gazdálkodás” címmel a „Gyermek és az ifjúság” c. tanügyi lapból való. 
— W a l l r a b e n s t e i n  Frigyes gyógypedagógiai tanárnak a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 63.222—1942. V. 3. sz. rendeletével
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Hírek, vegyesek.

,,precedenst nem alkotható különös kivételképen” megengedte, hogy ta
nítóképesítő vizsgálatot tehessen. Kartársunk ennek alapján a képesítő
vizsgálatot letette és tanítói oklevelet nyert.

Idegen tárgyak által okozott vakság. Tudjuk azt, hogy a szembe 
jutott idegen tárgyak gyulladáson kívül gyakran vakságot is okoznak. 
Különösen ki vannak téve ennek a veszélynek a gyári munkások és a 
mezei munkások akkor, amikor az aratást és cséplést végzik. Ez utóbbi 
főképen a pelyvának a szembe való jutásával okoz vakságot. Értesültünk 
arról, hogy a debre-eeni orvosegyesületben éppen az ilyen pelyvától oko
zott vakságból kifolyólag újfajta szemgyógyászati eljárást mutattak be. 
Ugyanis igen sok aratónak és cséplőmunkásnak kalásztörek, vagy pelyva 
kerül a szemébe, amely a szaruhártyán okoz fertőzést, s amely azután 
rövidesen megvakulásra vezethet. A most felfedezett gyógyító eljárás 
folytán helyi érzéstelenítéssel kikaparják a fertőzés középpontjában lévő 
fekélyt, mert a pelyvahulladéktól fekély támad a szem szaruhártyáján, 
— s azután teljesen lekötik a kötőhártyát. Ezáltal a fertőzés megszűnik, 
bár bizonyos heg megmarad, a beteg nem veszíti el szemevilágát. Kíván
juk, hogy ez az eljárás dr. Miklós Andor egyetemi magántanárnak, mint 
felfedezőnek, teljes sikert hozzon, s így a vakok számát ezáltal is csök
kentse.

Tanárképző Főiskolánk 1942—-43. tanévének megnyitása szeptember 
hő 12-én lesz.

A siketnémák budapesti m. kir. állami intézetének igazgatósága is
mertető iratot adott ki, mely dióhéjban tartalmazza mindazt, amit a si
ketnémák helyes megítélése érdekében a siketnémaság mibenlétéről, a 
siketnémák oktatásáról és a tanult siketnémák társadalmi értékéről a 
halló társadalomnak tudnia kell. A kis füzet az említett igazgatóságnál 
díjtalanul kapható.

Japánban Braille-írású napilap jelenik meg. Ebből a tényből a va
kok ottani nagy számára lehet következtetni.

Lapunk legközelebbi száma október hő 15-én jelenik meg, Lapzárta 
október 10-én.
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Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete
Örökös tb. elnökök: Herodek Károly, a vakok József Nádor kir. orsz. inté

zetének ny. igazgatója, Budapest, Klug Péter kormányfötanácsos, ny. orsz. szak
felügyelő, Budapest, Schannen Péter, ny. gyógypedagógiai igazgató, a vakok 
kolozsvári orsz. intézetének volt igazgatója, Budapest, Völker József, a siket
némák soproni intézetének ny. igazgatója, Sopron.

Elnök: Szép József igazgató, Vác. —  Siketnémák kir. orsz. intézete. Tele
fon: Vác 16.

Társelnökök: Füzesi Árpád, a budapesti áll. siketnéma intézet igazgatója, 
Schreiner Ferenc c. gyógyped. igazgató, Budapest, Pánczél Imre igazgató, 
Gyula.

Főtitkár: Zsenaty Dezső, az áll, gyógypedagógiai nevelő intézet tanára, 
Budapest, XI., Gömbös Gyula-út 53.

Jegyző: Angyal József siketnéma-intézeti tanár, Vác.
Szerkesztő: Györgyfy Ákos budapesti áll. siketnéma-intézeti tanár. V III, 

Festetics-utca 3. Telefon: 420—580.
A kiadóhivatal vezetője és az egyesületi nyomtatványok kezelője: Györffy 

Pál budapesti áll. siketnéma-intézeti tanár. VIII., Festetics-utca 3.
Pénztáros: Weszelovszky Lajos áll. sn. int. tanár, Budapest, Festetics-u. 3.
Számvizsgá.lók: Fizáry Bódog bpesti kir. orsz. vak-intézeti tanár, Magyar 

László Budapest székesfővárosi gyógyped. intézeti igazgató, Révász Kálmán 
budapesti kir. orsz. vakintézeti tanár.

A választmány tagjai: Rendes tagok: Bács László, Berényi Ü. Sándor, 
Erdélyi József, Gogola Aladár, Hochrein Lajos, Kanizsai Dezső, Krupa Pál, 
László Géza, Lett József, Rédiger Károly, Schulmann Adolf, Simon József. 
Tinschmidt Ernő, Tóth Árpád, Vida Lajos, Wayán Ferenc, Záborszky Árpád a 
siketnéma szakoktatás képviseletében, Gáldy Andor, Góts Ottó, Horváth Fri
gyes, Schnitzl Gusztáv, Vajda Lajos, Zalán József a vakok szakoktatása kép
viseletében, dr. Baranyay Géza, Berényi Ferenc, Kádas György,- Kerényi Jó
zsef, Libucz József, Szabó Gyula, Vargha Béla az értelmi- és erkölcsi fo
gyatékosok szakoktatása képviseletében. Póttagok: Gresz József, Tóth Ferenc, 
Végh Ferenc.

Tagsági díjak és lapelöfizetések: Weszelovszky Lajos címére, Budapest, 
VIII., Festetics-utca 3. sz.,

cikkek, hírek, cserepéldányok, ismertetésre szánt könyvek, kiadványok: 
Györgyfy Ákos címére, Budapest, VIII., Festetics-u. 3. sz.,

felszólamlások, nyomtatvány megrendelések és nyomtatványokért járó 
pénzek: Györffy Pál címére, Bpest, VIII., Festetics-u. 3. sz. küldendők.

A Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesületének 
szakosztályai:

1. Siketügyi és beszédpedagógiai szakosztály. Elnök: Füzesi Á r
pád igazgató, Budapest. Titkár: Jónás László tanár, Budapest.

2. Vakságügyi szakosztály. Elnök: Schreiner Ferenc c. igazgató, 
Budapest. Titkár: Bors Vilmos tanár, Budapest.

3. Értelmi- és erkölcsi fogyatékosságügyi szakosztály. Elnök: 
Pánczél Imre igazgató, Gyula.


