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TAR TALO M : Emlékiratunk ¡sitátusügyeink rendezése tárgyában. 
(Szép —  Zsenaty). —  A  karmester, akinek nincs pálcája: SciinitzJ 

Gusztáv. (Bocskai Imre.) —  Gyakorlati pedagógia. Szájról olva
sás tanítása a felnőttkorban megisdketülteknél. (Hányvári Pál.) —  
Milyen, legyen a vak tanuló olvasókönyve? (Gáldy Andor.) —  Va- 
szary László. (Rochlitz Gyula.) —  Őseink, nagyjaink. Galenos 
Claudius, Georgens János Dániel. (—  rab — ) —  Egyesületi élet. A  
siketügyi- és beszédpedagógiai szakosztály 1944 márc. 17-i ülésének 

jegyzőkönyve. —  Lapszemle. —-  Hírek, vegyesek.

Emlékiratunk státusügyeink rendezése
tárgyában

—  Benyújtva 1944 ¡március hó 17-én. —

Nagymiéltósiágú Miniszter Ür!

Kegyelmes Urunk!

A  Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete nevében és 
megbízásából ¡az alulírt ¡elnökség tanári rendünknek státus 'és anyagi ügyei 
rendezésére vonatkozó kérelmét, újból emlékiratba foglalta és ezt ¡a legmé
lyebb tisztelettel terj,eisizti Nagyméltóságod elé.

Az utolsó emlékiratunkat 1942. október havában nyújtottuk át Nagy- 
rnjéflit óságodnak, ¡mikor is az egyesületünk elnöke által előadott kérelmeinket 
meghallgatta, ¡s biztosította a küldöttséget, hO'gy amennyire a mindennél 
enahbirevtáló hadikiadások lehetővé teszik, úgy a mi, miint a tárcája, keretébe 
tartozó minden oktatási rendnek igyekszik a legégetőbb kéréseit teljesen .ki
elégíteni, vagy megoldás elé vinni.

Hálatelt szívvel mondunk köszönetét azért., hogy százalékarányunk a 
VI. fizetési osztályban újból javult. Hálás köszönetünket fejezzük ki a tanár
képző-főiskolánkkal kapcsolatban tett rendelkezésekért; ¡a Náray-Sziabó Sán
dor Diákotthon ¡létesítéséért és a képző III. éves hallgatóinál a disszertáció el
rendelésiéért. Ezekkel újból előmozdítani méltóztatotit, hogy a Gyógypedagó
giai Tanárképző Főiskola mind szilárdabb alapokon haladhasson a kitűzött 
célja felé.



Szép— Zsenaty:

Újabb emlékiratunk beadásiáira elsöslcirban Nagymiéltóiságod kegyes jc-- 
índulata bátorított, de erre sarkai bennünket az is, hogy ¡a többi oktatási ren
dek is igyekeztek már emlékirataik alapján Nagyiméit óságoddal sorskérdései- 
ket megismertetni, ezt mi is kötelességünknek tartjuk a: kartársainh.ól reánk
ruházó t bizalom miatt. ................  t .,

Emlékiratunk eílsö pontja a közeljövőiben remeit kivamsagamka., tartal
mazza —  a körvetkezőkben 2— 11-ig a legsürgőisebbek orvoslását kérjük, — s 
majd 12—18-ig azon óhajainkkal zárulnak, amelyek az oktatói rend összessé
gének közös sérelmei.

1. A. lagfáraidságoisatob1 tanári munkánkra, valamint főiskolai végzettsé
günkre'való tekintetllel mély tisztelettel kérjük Nagymél'.ióiságodat, ¡hogy a 
mai széniiumios elöléptetésii rendszer mellett egy évi helyettes tanárság után 
(melynek díjazása legalábbis a X. fo, 3. fokozata illetményeinek felel: meg) 
minden gyógypedagógiai tanár a X. fo. 2. fokozatába neveztessék ki, s. on
nan kezdve a VI. fo. 1. fokozatáig automatikusan lépjen elő, úgy, hogy a vá
rakozási idő minden fizetési fokozatban két esztendő legyen. —  Tehat ia ki
nevezett nendeis gyógyp. tanáir a X. fo.-ban 4, a IX., VIII., VII., VI. fize e,ai 
osztályokban 6— 6 évet ‘töltsön.

Egyben mély tisztelettel jelentjük, hogy a legmegnyugtatóbb az lenne, 
ha a tanügyi hdvaitáísreindeik külön státusa felállítfcatnék.

2. Átmenetileg a ¡legmélyebb tisztelet tel kérjük státusunk 10°/c.-amak a
VI. fízietésii osztályba. való előléptetését. ..... . „

3. Mindenekelőtt azonban a legmélyebb tisztelet .el ujboil kérjük, hegy 
az 1927. évi 9000. M. E. szí. rendelet 5. pontjának 5. 'bekezdése értelmében az 
állami költségvetésbe a gyógypedagógiai tanári státus összes lét ¡pápának az 
,5%-a múlhatatlanul és mindemkor vétessék fel a VI. fizei.esi osztályba.

4. A  legmélyebb tisztelettel újból kérjük Niagyméltósagodai- arra is, 
hogy a VT. fizetési osztályba elsősorban olyan igazgatók éŝ  tanárok neveztes
senek ki autoimal'lkus sorrendben, akik már a szolgálatuk végét tollúk, ;s a ki
nevezés után rövidesem nyugalomba vonulnak, így helyet adnak a  soron levő 
nyugdíjba készülő kartársaknak.

A  legmélyebb' tisztelettel kérjük azt is, hogy csak a legszorosabb erco- 
lemíbem vetít, státusunk keretiében működők vél .essenek figyelembe.

5 Egyúttal méiltóztassék a gyógypedagógiai tanári státusban is rend
szeresíteni a. legtöbb sA usban már régóta gyakorolt cím- és jelleg adomá
nyozását a, VI. fizetési osztályba, hogy így az érdemeket szerzett igazgatok es 
tanárok a VI. fizetési osztályba való 'ellőlépésre soron lévő kar arsak serelme 
nélkül meigtaláliják illő jtfailmukat akkor, amikor ténylegesen sorra kerülnek 
ők is a VI. fizetési osztályba valló1 kinevezésre. , ..

6. A  fiatalabb kairtársiainfc és státusunk összessége részeire sürgősen
kérjük, hogy a rendes gyógypedagógiai tanárrá való. kinevezés előtt a ku on- 
böző címeken eltöltött minden szolgálati idejük számíittasisefc be a rendes 
gyógypedagógiai tanári szolgálatba. . , t

7. Kérjük az. igazgatói külön státus megalkotásán.  ̂ ^
8. Mély tiszitleletltlel kérjük, hogy státusunkban az utánpótlás kérdésevei

k e g y e is k e ^ e ^ ^ g ^ ^  ejarajídelini, hogy a Gyógypedagógiai Tanárképző Főis
kola is beiktassák abba: a  rendeletbe, amelyben a külföldi tanulmányú ra a-.- 
lami ösztöndíjjal küldhető főiskolák hallgatói fel vannak szó lva  es -p hogy 
a már működő gyógypedagógiai tanárok iis Részesülhessenek külföldi tanu.-
m'álnvi Segélyekben és kiküldletésekben.

10 Kérjük a kéiziimunfca-mesteirnök ¡anyagi helyzetlenek rendezések
l l !  Mély tisztelettel kérjük, —  mivel fárasztó munkánk mellett növen

dékeink résziéről fertőzéseiknek is ki vagyunk télé, —  a veszélyessegi poticK 
megállapítását, majd kiutialásámlaik elrendelését:. . -

12 Kérjük, hogy a hadviselt tanárok hadi évei necsak a nyugdíj, ha
nem eiliőliépéis és fizetés szempontjából is kétszeresen számíttassanak.

13. Kérjük a házaatájrsaktól elvett 50°/o-°® lakbér visszaadását.
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Em lé k k a tünk.

14. Kérjük a: toorpóitlék visszaállítását a  mai viszonyoknak megfelelő, 
összieigbein,

15. Kérjük a  fcaoláiri különmunkáik díjazását (osztályfőnöki, jegyzői, 
könyvtárosi, -szertárosi, helyetteisítéisii, stb.)

16. Kérjük, hogy a  gyógypedagógiai tanárok gyermekei megfelelő tanul
mányi 'előmenetel eiseiJéni az összes iskolákban —  -az, egyetemeken is —  tan- 
díjmienlteisségíbem részesülj enefc.

17. Kérjük ¡a gyógypedagógiai tanároknak az eddiginél r. igyobb számú 
berendelését a. magasabb igazgatási hivatalokba.

18. Kérjük, 'hogy a  kitüntetésben részesülő tanárok az igazgatói cím. 
helyett más megfelelő- címet kapjanak. Igazgatói címe csak az Intézet ¡tényle
ges igazgatóinak Hegyen.

Kegyelmes Urunk! A  fenti mély tisztelettel előterjeszt,ett; kéréseinket s. 
kővetkező érvekkel támogatjuk:

1. Az; lenne méltánylás;, ha főiskolai végzettségünknek, de a szociális; ér
tékű, s legfiáriadlíságosiabb tanári munkánknak értékelése a, fizetési osizl'lányok
ba való beoszt ásunk, effiöléptletlésiünk alkalmával is nyomatékosan kifejezésre, 
jutna azáltal, .hogy -a VI. fizetési osztályba is automatikusan lépjen elő- min
den gyógypedagógiai tanár, •—  a közölt tervezet alapján.

A  külön státus; gondolata, régi Vágya .a, tanügyi hivatásrendnek. N agy- 
méltóságodnak az Országos Tanügyi Szervezeteik. Központi Bizottsága, érte
kezletén elhangzott ilyirányú Okijieientiéisét érthető nagy lelkesedéssel fogadták 
az ott egybegyüit oktatói rendek kiküldöttei.

A  tanárság e régi1 vágyának teljesülése esetén feltétlen bízunk abban,, 
hogy ;a, velünk azbnosi fokú főiskolai képesítésű tanári rendekkel egyenlően bí- 
ráltaitukk majd el.

2. Státusunk a szűkre szabott előlépési lehetőségek miatt szinte meg- 
torlódott a VII. fizetési osztályban, ennek a torlódásnak némi feloldása és a. 
V I. fizetési osztálynak az automatikus eilőlépásbe, való zökkeipismenltes' ¡beállí
tása érdekében átmenetileg kérjük a, 221 főből álló -státusunk 10%-áinak, te
hát 22 gyógypedagógiai igazgatónak és; tanárnak; ;a VI. fizetési osztályba való 
Mneveziélsét mér a:z 1945. évi állami költségvetésiben.

3. Miután a gyógypedagógiai tanárok -legnagyobb része népiskolai ta
nítói pályáról nyert felvétel: a, főiskolánkra, ezért jelenlegi helyzetünket a 
népiskolái tanítóik helyzetével összehasonlítva tárjuk fel újból, hogy státusunk 
kirívóan fájó- -sebeit bizonyíthassuk. —  A m íg  a tanítóknak az, 1925. évi. 7009 
M. E. -sz. rendelet,’ a XI., X., IX., és a V III. fizetési osztályokba; való- automa
tikus előlépés meillletit 10®/o-o® kinevezési lehetőséget biztosít a  VII. fizetési 
osztályba s így az; ottani kartársak legnagyobb része a VII. fizetési osztály
ból megy nyugalomba, addig ;a gyógypedagógiai tanároknak ;az; 1927. évi 
9000 M. E. sz. rendeileitl a X., IX., V III., —  és VII. fizetési osztályokba való 
automatikus elő,lépés; után. csak 5%-os kinevezési lehetőséget ad a VI, fizó! ési 
osztályba, de sajnos. — • még ez a, kevés; 5%-os kinevezési lehetőség sem. volt 
végrehajtva. S ha miég hozzávesszük, hogy a VI. fizetési osztályba —  kivéve 
néhány utóbbi esetet, lamneilyet; végtelen megnyugvással fog,adtunk, mint a 
több feiben lefektetett óhajunknak az eredményét —  legtöbbször nem- ,a rang
sor elején lévő idősebb, tehát már nyugdíjba készülő kári'iársiak neveztették ki 
a VI. fizetési osztályba, hanem, fiatalabbak, akik ott 5— 10 évet is eltöltenek, 
amivel a tanárok egész sorát eilü/.iik a VI. fizeiéisi osztályba való bejutástól, 
érthető, ha az idős és érdemes tanároknak éppen úgy ;a VII. fizetési osztály
ból kell nyugalomba menniük, mintha népiskolai tanítói státusban maradtak 
volna. íg y  tehát; nálunk sem a  főiskolai képesítés, isem a nehéz gyógypedagó
giai munka, amit azzal a  tudattal végeztünk ©1 és vállaltunk magunkra, 
hogy a nagyobb .képizetitsiégért és, több munkáért ,a. méltó, magasabb ,előh,átadás
hoz jutunk, nem talál oly mértékben -elismerésre a VI. fizetési osztályba; való 
bekerüléssel, mint a  népiskolai kartársaiknál a szintén jól meg érdemelt VII. 
fizetési osztályba való bejutással. A z  1927. évi 9000 M. E. sz. rendelet; 5. 
pontja 5. bekezdésében nyújtott -előlépési keret ( a Státus létszáma 5%-ának
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Szép— Zsenaty:

á V I »fizetési osztály na való kinevezése) hézagosán való 'Steaigyáisa és a mag- 
sor elején lévő idős, érdemes ¡kairtársaik átugrásávial a fiatalabbak kinevezte- 
lése már évek óta a legnagyobb izgalmat kel e'te a  gyógypedagógiai tanár
ságbam. Ezért ¡kelílej't különös nyomatékkal kérnünk újból, annak a reműielec- 
ntek a legnagyobb jóindulattal való kezelését, ¡hogy ez az izgalom végre meg
szűnjék.

4. A  VI. fizetési osztályba lehetséges kinevezés csekély száma teszi 
indokol: Iá  aiz ebibe a fizetési, osztályba történő kinevezéseknek fentebb kéri 
megoldását, azt. t. i., hogy túlságosan hosszú ideig senki se maradihasson a 
VI. fizetési osztályban. A z igazság itt az általunk kért mód érvényeisítésával 
érhető el, mert során levő idősebb ikairtársaik legalább a VI. fizetési osztály 
3. fizetési foikozatából mehetnek nyugalomba s így ha csökkent értékben is. 
elnyerhették a mindannyiunkat egyformán megillető jutalmat, ¡amit a gyó
gyítva nevelés: terén elvégzett egész életet betöltő nehezebb szolgálat után 
méltán megérdemelitek.,.

S mivel a köze arra. bán —- a jelenlegi kereteinkre való tekintő tel — el- 
meltóztatoít fogadni ¡és gyakorlatban is ¡alkalmazni ezt az egyedüli jónak 
látszó ¡kinevető, utat jelentő megoldásunkat, mély tisztelettel kérjük ¡a jö
vőbeni is fenntartani, ezáltal az;. egész oktatási rendünk értékét ¡és érdekeit 
emelni. Ügyeinknek ily jóindulatú intézése esetén a ¡soraink ¡megbontására 
törekvőiknek nem leisiz módjuk, hogy személyi érdekeik előtérbe való állításá
val a kari ¡érdekeiket ¡szolgáló igazságos törekvéisamket áttörjék.

A  fentebbi okokra hivakozva ¡a legmélyebb tisztelettel ¡arra is- kérjük 
.Nagymiétlsóógodat, hegy csak a legszorosabb értelemben vett. státusunk ke
retében működő Ikartársiak jöjjenek figyelembe az úgyis csekély lehetőségű 
VI. fizetési osztályú ¡kinevezéseknél.

5. A  cím- ¡éisi jelleg adományozásának — státusunk mai kereteit te
kintve — nincs akadálya, mivel ezidöszerint még nem lépünk be ¡automati
kusan a VI. fizetési osztályba. A  cím- és jelleg adományozásával nemcsak az 
erkölcsi elismerés nyerne kifejezést, hanem a méltán megérdemelt anyagi ju
talom is1 elérhető közelségbe jutna, úgy, hogy azzal senki sérelmet nem szen
vedne ési ¡a, kitüntetett is kellő kárpótlásban ¡részesülne kinevezéskor azáltal* 
hogy cím- és jelleggel eltöltött évei előlépésikor javára íratnának.

6. Fiatal kartársaimk a jelenlegi élöléptetéisi rendszer mellett soha e! 
nem: érhetnék ¡a, biztosított, legmagasabb fizetési fokozatot, ha, ¡szolgálati 
kezdő éveikből 5—6 évet elveszítenek, mert kifogynak az, időből. Ez pedig 
sem nem igazságos, sem, nem méltányos, mert hiszen szolgálatuk kezdetétől 
pedagógiai munkát végeztek.

7. Az; igazgatói külön státus az, összes többi tanári státusoknál már 
•megvalósult. A  gyógypedagógiai intézetek igazgatói majdnem kivétel nélkül 
tanuló otthonoknak a, vezetői is, így teljes tisztelettel kérjük e nagyon is in
dokolt és1 jogos kérelmüknek megvalósítását.

8. A  legmélyebb tisztelettel jelentjük, hogy státusunkban az, utámpó - 
14s; kérdése éiódiázbatátlamil szükségessé vált. Az, ¡elöziö világháború és az ¡azt 
követő ámeneti idők tanulságaiból okulva bátorkodunk, Nagy-méltóságod, fi
gyelmét felhívni, kegyeskedjék ezzel a kérdéssel behatóan foglalkozni.

A  kiöregedő státusunkban ugyanis a már most is érezhető tanárihiány 
miia(‘t  a közelj-övöben mind több — ¡és több megoldhatatlan kérdés állhat elő, 
—  ¡ennie,k megelőzése sürgősen; ¡szükséges. —  A  kérdés szerény véleményétünk 
szerint tanárképzésünk gyökeres és végleges rendezésével oldható) meg.

9. Hazánkban, évek óta megjelennek Európa csaknem valamennyi kui- 
turállamának gyógypedagógiai tanárai, hogy oktatásügyiünket tanulimihyoz- 
zák. Ezzel szemben a magyar gyógypedagógiai tanár, miár évtizedek óta nem 
fordult meg külföldön hivatalosan, kiküldőit tanulmányozás céljából. Nem. is 
tudjuk felmérni ¡azt a veszteséget, amit ügyünkben ez a teljes elzárkózottság 
jelent. A  magyar oktatásügy egészéhez tartozó gyógypedagógiát —• ¡az ügy 
károsodása nélkül —  neim ltelhet közérdek kizárni abból aiz előnyből, amit más 
államok ¡hasonló ¡oktatásügyének a; tanulmányozása, megismerésiéi jelent.
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Emlékiratunk.
V

10. A  kézimunka.-mesternők miár a békeéveket tekin've, die különösen 
a jielenlieigi ¡mind súlyosabb viszonyokat nézve, igen mostoha elbánásban része
sülnek; —  ugyanis 8— 10 évet is el öltenek fizetési osztályon kívüli igen cse
kély díjazással, m íg a  XI. fo-ba kerülhetnek. Az állandó szorgalmat, nagy 
körültekintést igénylő munka a, sorsisújtotta, növendékek körül határozót', au 
figyelmét érdemiét áttaitáfnosi szempontból is, de különösen azért, mert sok 
esetben a leány növendékek kenyéirkeresö . lehetőségét ők alapozzák meg; —- 
ezért munkájuk a köz szempontjából is értéket jelentő.

A  legmélyebb tisztelettel kérjük tehát Nagymiéltósá,godat, kegyeskedjék 
lehetővé tenni, hogy a kézimunka,-mieisteirnők várakozási ideje megrövidíti'-iessék 
-— s a XI. fo-nál magasabb fizetési losztályokba is bejuthassanak.

11. A z  intézfeteklben lezárult vérvizsgálatok eredménye: igazolja, mily 
sok veszélynek van kitéve a gyógypedagógiai tanár munkája közben, —• amit 
megerősít ¡a növendékek Wassermann vizsgálatával kapcsolatos VKM. 1943. 
fetor. 6-án kelt 80.207— 943. V. 4. ü. o. ®z. rendelete is. -— De nemcsak ilyen, 
hanem más fertőzéseknek is ki vagyunk téve, sokkal inkább, mint a többi 
pedagógusok. —  Ily  irányú hivatalos figyelmezteiésiben már ¡több ízben része- 
sülíünk. —  A  ¡legnagyobb valószínűség szerint, több kartársunknak idő előtti 
elhunyta is:, hivatása gyakorlása, közben szerzett fertőzésre vezethető vissza.

A  .legmélyebb1 tisztelettel kérjük, hogy, .amint a kórházak fertőző osz
tályain működő orvosok és alkalmazottiak veszélyességi pótlékban részesül
nek —  (L. 111— 1943. B. M. r. Bpesti Közlöny 51. síz.) —  a gyógypedagógiai 
tanárok részére is állapíttassák meg veszélyességi pótlék.

A  12— 18-ig terjedő pontokban lefektetett kérelmek -és óhajok az ok
tatórend összességének miár több ízben felsorakoztatott és orvoslásukat mind 
türelmetlenebbül váró régi .sérelmei. Ezeket az oly ¡sokszor megismételt kéré
seket, jobban indokolni, s azoknak teljesülésiét, vagy teljesülésük felé való 
haladását jobban kívánni már nem lehet. A  legmélyebb tisztelettel kérjük 
tehát, hogy az, említett pontokban lefektetett közös sérelmeink összességé
nek orvoslásává] ;i® kegyeskedjék foglalkozni.

Kegyelmes Urunk! A  felsorakoztatott óhajaink, sérelmeink meghallga
tását a legmélyebb tisztelettel kérve és megértő jóakaratában feltétlen bízva, 
maradunk Nagy méltóságod iránt,

Budapest, 1944. február hó.

Hódoló tisztelettel:
Zsenaty Dezső Szép József

főtitkár. elnök.

A karmester, akinek nincs pálcája: 
Schnitil Gusztáv*

1930. február 27-én új magyar énekkar mutatkozott be a buda
pesti Zeneakadémián. Kotta nem volt a kéz,ükben és karmesteri pálca 
sem irányitoititla éneküket, miért ¡az együttes tagjai kivétel nélkül vakok 
voltak. A  nyomtatott programmion ez, á lt : ,.A Vakok Ilomeros-énekkará
nak bemutatkozó hangversenye” . Mía, már ez a fogalom, hogy Hőmérő®- 
énekkar, sóik szép művészi élmény emlékét idézi fel .mindnyájunk lei
kéiben; akkor még csupán a kíváncsiság lázát gyújtotta fel. Mad hírne
vüket saját művészi munkájuk mellett elsősorban karmesterük párat
lan akaraterejének köszönhették.

Karmester. . ,  Mennyire más ez a f  ogalom a vakok énekkarával

* A  Magyar Zenei Szemle 1944 januári számlából.
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Bocskai Im ire:

kapcsolatban! Karvezetése meleg szívvel, kitűnő pedagógiával és nagy 
lelki akarással végzett igaz emberi és művészi munka. Méltó Schnitzl 
Gusztávhoz, a világ egyetlen karmesteréhez, akinek nincs pálcája. A 
vakok Ho me ro s - énekkara fennállásának tizenötödik évfordulóján szere
tettel emlékszik karmesterére. Emlékezzünk róla mi is azzal, hogy bemu
tatjuk őt és munkáját.

*
Nagytószegen született, 1885-ben. Gyermekkorában a muzsikán és 

a tanuláson kívül alig érdekelte más. Vasárnaponként mindig ott. lehe
tett látni az orgona mellett, és ott volt mindig és mindenütt, ahol zenét 
hallhatott. Tanulmányai Szegedre viszik a tanítóképzőbe, a muzsika pe
dig a vároísi zeneiskolába. Tanul, muzsikál. Diáktársai —  komolysága 
dacára —  szeretik, mert. Schnn.zi Gusztáv a muzsika varázsával maga 
köré gyűjti őket. Kis diákzenekar okát —  úgynevezett „malacfoandákat” 
—  alakít és tanít be. Maga is. sóikat, rendszeresen hegedül.

Egy napon iskolai tanulmányi látogatást tesznek a szegedi vakok 
intézetében. Lelke mélyén felicsendül egy hang, mely azt súgja neki halk 
sejtelemmel, hogy az ő helye a vakok között van, hogy munkájával a 
vakoknak tudna legtöbbet használni. Tanítói oklevelének megszerzése 
után az 1906-os esztendő már1 Budapesten találja Schnitzl Gusztávot, 
aki akkoriban a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola lelkes hallga
tója. És ide is elkíséri őt a muzsika. A  vakokkal való első zenei kísér
lete ebből az időből származik. Kis vakokból álló énekegyüttest tanított 
be és azt zongora-, hegedű- és gordonka-kísérettel ¡támasztotta alá. Az 
első kísérleti szereplésnek a Vakok Intézete egyik önképzők őri előadá
sán nagy sikere voilt. Akkor még maga Schnitzl Gusztáv sem, gondolt a 
vakok „a capella'’ karéneklésére, minthogy ezt abban az időben még ő 
is, más öli is lehetetlennek tartották.

A  vakok karéneklésének sokáig legnagyobb problémája volt a ve
zénylés megoldása. Ezt egészen a huszas évekig hangszeres vezetéssel 
oldották meg. A  hangszeres vezetés lényege az, hogy a vak énekkart 
állandóan hangszer vagy hangszerek kísérik, többnyire zongora. Ez a 
kíséret azonban nem aláfestő jellegű, vagy éppenséggel kiegészítő, ha
nem csupán az énekszólamok játszására, azok ¡alátámasztására szorít
kozik. Gyöngébb, látó énekkaroknál is használják a hangszeres vezetést, 
de ott ez a helyes imtonálásra akarja rászoktatni az énekeseket. A  va
koknál viszont ugyanez -annyiban szolgálja a vezénylést, hogy ¡a kísérő 
hangszer egy pillanattal előbb intonálja a szólamot vagy harmóniát, me
lyet a kar rögtön utána énekel. ITa a kísérő hangszer tempója változik, 
változik a kórusé is. Persze ez az éneklési mód korlátozza a kórus; fe j
lődését. Ez a magyarázata annak is, hogy a vakok kórusa —  mely sok 
évtizedes múltra tekinthet vissza —  hangszeres vezetéssel sohasem nő
hetett túl a műkedvelő kereteken.

Gyógypedagógiai tanulmányainak elvégzése után Schnitzl Gusztáv 
Szegedire megy, ahol 'egészen az első világháború kitöréséig működik. Az 
1 9 1 4 — 18-as világháború harctéri szolgálatban találja. A  békekötés után 
rövid időre visszatér Szegedre, majd 1923-ban a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter a vakok intézeti zeneoktatásának élére állítja. Ez a meg
bízatás végleg a magyar fővároshoz köti. Zenetanári működésének meg
kezdésével egy csapásra megváltozik a vakok ének- és zeneoktatásának 
képe. A  hangszeres vezetés máról holnapra eltűnik és hatalmas művészi 
fejlődés tapasztalható a fiatal vak növendékek körében. Hogyan csinál
ta? Mondja el ő maga!
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A  ¡Karmester', akinek nincs pálcája: Sdhnitzl Gusztáv.

—  Zenetanári működésemnek első és legnagyobb gondja az volt, 
hogy a vakok „a capellla” karénekénél elengedhetetlen vezénylés kérdé
sét hogyan oldhatnám m eg. . . 1923 őszén a Vakok Intézeténél történt 
zenetanári kinevezésemmel kapcsolatban kezdtem a dologgal közelebbről 
foglalkozni és ¡három hónap alatt kész voltam a terveimmel. Eleinte — 
megvallom —  magam is bizonyos technikai segédeszközökre gondoltam, 
mint példáiul az elektromosság. De volt egy érdekes mechanikai elkép
zelésem is. Ez abból állít, hogy a felállított énekkarban minden sor éne
kes előtt lett volna egy rúd, melyre ők ráhelyezték volna jobb kezüket. 
Ezeket a rudakat azután egy központi mechanikus berendezés segítségé
vel mozgathattam volna. A  rudak mozgása közölte volna a vak éneke
sekkel az én ritmikai, dinamikai és agogikai utasításaimat. Ebben az 
időben kísérleteztem a vakok pontírású hangjegyeinek az énekkariban 
való alkalmazásával is. Mindezek persze csak tervek és kísérletek vol
tak és megvalósulásukra, illetve komoly alkalmazásukra sohasem került 
sor. De mindjobban megerősítettek abban a tudatban, hogy a vakoknál 
igazi eredményt csak úgy lehet elérni, ha a technikai segédeszközöket 
lalkiiekkel cseréljük fel. Igyekeztem tehát a legmesszebbmenő módon 
megnyerni vak tanítványaim bizalmát és szeret-etét.

Sdhnitzl fenti elvei alapján módszerét tovább tökéletesítette és most 
már nehezebb kórusművek betanításával is igazolta, —  amit addig lehe
tetlennek tartottak, külföldön még ma sem követnek és amit! a, legtöbb 
ember képtelen megérteni — , hogy a vakok tömege hangszeres vezetés 
és külső technikai segédeszközök igénybevétele nélkül is tud művészien 
énekelni. Sohasem volt elnéző a hibákkal szemben azért, mert tanítvá
nyai vakok, hanem éppen, mert vakok —  azt tartotta —  fokozottan töb
bet kell produkálniuk, hogy kellően megállhassák helyüket az életben. ' 
Zenetanári működését felejthetetlenné teszik az; intézetnél a megható ka
rácsonyi előadások. ,

E mellett napi négy-öt órán át tanította vonós-hangszerekre -az in
tézet apró növendékeit. Az intézet ének- és zenekarának betanítását és 
vezénylésiét tertmésizeiteisien egymaga látta ©II.

Az 1926-os esztendő nagy munkában találja. Az intézet alapításá
nak 100 éves jubileumára az év tavaszán rendezett ünnepségek alkalmá
ból opera- és oratórium-kórusokat tanít be, részint a. -capella, részint 
nagyzenekari kísérettel, Az intézet vakokból álló vonószenekarát látó 
.zenészekkel egészíti ki, és a -csodálatos ének- és zene-produkciókkal min
denki osztat lan elismerését nyeri -el. A  következő évben -egy énekkari be
mutató után felhívták Schnitzl figyelmét arra, hogy érdemes felnőtt va
kokból énekkart alakítani. Örömmel vette egy vakokból álló énekkarnak 
a tervét. Csupán a hely és alkalom hiányzott még, de csakhamar ez is 
megjött. A  Vakokat Gyámolító Országos Egyesületben rég híre ment 
a Vakok József Nádor Tanintézete kitűnő énekkarának. Dr. Tóth Zol
tán, az Egyesület akkori igazgatója felkérte hát Schnitzl taniárt, vegye 
át a gyámolító egyesület énekkarának vezetését. Schnitzl örömmel látott 
az új munkához, mert ebben a segítenitudásnak újabb lehetőségét látta 
maga előtt.

1927 októberében tartotta az első énekpróbát a vakok Homeros női 
karával, Farkas Ödön, az isimert erdélyi származású zeneszerző „Nap
lemente” című dalával indította el a kórus munkáját. Hónapokon át fo g 
lalkozott a női kar tanításával, természetesen az új módszere alapján. 
Felismerte az abban rejlő nagy értékeket, de csakhamar belátta azt is,
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Boos,kai Imre:

¡hogy a !kar így a maga mivoltában nem 'teljes. Férfiszólamokat szerve
zett tehát, hogy kórusát vegyeskarrá bővíthesse ki.

Az első hónapok munkájának élményét és tapasztalatait maga 
Sehnitzl Gusztáv így beszéli el:

—  Elsősorban is rá akartam szoktatni kórusomat az a eapella ének
lésire, mint ezt a vakok intézetében is tettem. Szándékosan tanítottam 
eleinte olyan műveket, melyekhez nem járult zongorakíséret. A kotta nél
kül való éneklés nagy munkát ró a karmesterre és áz énekesekre, de: meg
van a zenei haszna is: fokozza a zenei emlékezőtehetséget és közielebib- 
hozza vak énekeseimhez az előadandó mű szellemét. —  Kotta mindig 
esjalk az én kezemben volt és a partitúrából tanítottam meg ütemről- 
ütemre minden szólamnak, hogy mit kell énekelni. Sok tapintattal kel
lett eljárnom. A  kidolgozás teljesen az én elgondolásaim szerint ment 
végbe. Miniden szólamnak pontos utasítást adtam, hogy hol, melyik emel
kedjék ki vagy halkuljon el, továbbá általánosságban megbeszéltem ve
lük a tempót, valamint a, dinamikai és agogikai változásokat. A  kezdőn 
és bevágás számolásra történt a két utolsó ütemegység kiszámolásával. 
Négynegyedes ütemnél például így: „Három, négy!” erre a kar bevá
gott. Éneklés közben az egyes szólamokhoz léptem és: egy-egy suttogó, 
de határozott szóval irányítottam, őket. Pl.: „Most! Rajta! Erősen! Élén
ken!” stto. Aszerint, hogy a darab hogyan kívánta. Később, nyilvános 
előadásainkon a közönség, persze, mindebből semmit sem vett észre s 
miég sokaik előtt rejtély ma is,, hogyan v-ezényllem a. vakok énekkarát... 
Módszerem az évek folyamán annyira bevált, hogy még ma is eszerint 
dolgozunk. Mondhatom, vak énekeseim mindjárt az elején megértették e l 

gondolásomat. A  vakok intézetéből kilépő fiatal tanítványaimat is igye
keztem kórusunk számlára megnyerni, mert -ezek már ismerték módsze
remet. Amiko-r 1928 tavaszán elindítottam a vakok Homeros vegyeska- 
rániak munkáját, senki sem hitte, hogy ez a kar egyszer még túlnő a 
szokásos ház! kereteken. Dicsérettel szólok vak énekeseim megértésiéről 
és odaadó, nemes buzgalmáról. Az ő szorgalmuk, kitartásuk és miuzsi- 
kalitásuk már az elején is megkönnyítette munkámat.

Ahogy telteik az évek, S-chnitzl karnagy egyre magasabb tökélyre 
emelte énekkarát. Szakembereket hívott meg, hogy a fcar_ éneklét meg
hallgassák, majd a sajtó képviselőinek mutatta be, és miután minden 
részről elismeréssel találkozott, merte csak énekkarát a nyilvánosság 
előtt is ¡bemutatni. 1930-tóiI a vokális- zenének valóságos ünnepnapjai 
voltak a Homerois-én-ekkar budapesti nyilvános és rádióhamgvers-eny-ei. 
Hamar megismerte és- megszerette őket a- magyar vidék is. Kecskemét, 
Szeged, Cegléd, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Esztergom, Kőszeg, 
Nagykanizsa és Szombathely lelkes közönsége -és sajtója ünnepelte őket. 
Emellett országos dalosversenyeken is nagy sikereket -értek el. A vakok, 
énekkara ma az állami aranyérem, és kormányzói díj mellett tulajdonosa 
a legnagyobb magyar dalos-kitünt elkésnek: a királydíjnak is, melyet, 
mint vegyeskar -elsőnek nyert meg hazánkban.

Sehnitzl karnagy munkája a szakkörök figyelmét ¡sem kerülte -el, 
sőt iaz évek folyamán egyre inkább kivívta azok őszinte csodálatát. Már 
1932-ben a Mihó-cremmel tüntették ki, melyet érdemes magyar karmes
terieknek szokott adományozni az Orsz. Magyar Dalosszövetség. 1933-toan 
pedig Főméltóságú Kormányzó Urunk ¡az igazgatói címet adományozta 
neki. A  Dalosszövetség, 1935 jún. 22-i közgyűlésén egyhangúlag társkar
naggyá választja.
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A  karmester, akinek nincs pálcája: Schnitzl Gusztáv.

1938-ban rákerül Schnitzl Gusztáv neve hat magyar hanglemezre, 
meilyek a Tlcmcros-énekkar énekét örökítik meg. A  kórus most, e hang
lemezek révén szinte mindennapos szereplővé vált a magyar rádióban.

Az 1940-es esztendő azután fordulópontot jelentett Schnitzl igaz
gató életében. A  Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület és a Vakok József 
Nádor Tanintézetének igazgatásával bízzák meg ekkor. A  két intézmény 
igazgatása mellett kezébe veszi az egész magyarországi vak-ügy irányí
tását is. Mindez cseppet sem befolyásolja a Hoimierosl-kőrussial végzett ed
digi munkáját. Tani):, próbál, szervez és igazgat, nagy intézményeket 
vezet a mai felelősségteljes' időkben, mindezt hihetetlen akaraterővel éis 
miég több munkával, A Homiérois-kórus azóta is számos hangversennyel 
gyarapította sikereit.

Másfél! évtizedes művészi munka és sok évtized értékes pedagógiai 
tapasztalatai állnak immár e rendkívüli egyéniség mögött, aki a szívével 
dirigálja együtteséit, és egész izzó magyar lelkét önti vak énekeseinek 
szívébe. Szeretettel látják mindig és mindenütt a vakok énekkarát kar
mesterükkel együtt, mert a közönség jól tudja, hogy mindig igaz élménv 
számára, amikor megjelenik a vakok kórusának élén a karmester, aki
nek nincs pálcája. Bocskai Imre,

Gyakorlati pedagógia
Szájról-olvasás tanítása a felnőttkorban megsiketülteknél

Irta : Hanyvcm Pál, soproni siketnéma-intézeti tanár.
Gyakran előfordul, hogy valaki hallóképességét a felnőttkor

ban részben, vagy teljesen elveszíti. Embertársaink boldogulásának, 
életkedvének visszaadását szolgáljuk azzal, ha számukra látás se
gítségével érthetővé tesszük a hangosbeszédet. Kizárólag látás útján 
is érhetővé tehetjük a beszédet, ha annak alapfeltételeit ismerve —  
a megsiketültek számára köz-kinccsé tesszük.

A  helyes, szemléltető beszédpéldán kívül, a magyarázórajz és 
az írás a közvetítőeszköz, ennek megvalósításában. A  szájról-olvasás 
tanítás kiindulási pontját a legjobban látható hangok képezik, ezek 
pedig a magánhangzók. A  magánhangzók tanításának sorrendje a 
következő: á, ó, é, u, i, a,, e, ö, ü.

Nagyon ügyeljünk azonban arra, hogy beszélőszerveinket ne 
torzítsuk el, ne kiabáljunk, ne végezzünk a rendesnél nagyobb száj
mozdulatot, tehát mesterkéltség nélkül szemléltessük úgy az egyes 
hangokat, mint az egész beszédfolyamatot. Bemutató szemlélteté
sünk után adjunk tükröt a leolvasónak, hogy önmagán szemlélhesse 
a beszédmódosító szervek helyzetét, majd az egyes hang többszöri 
szemléltetése után, magyarázórajz felhasználásával rajzoljuk le a 
hang látható részét és mindjárt írjuk oda a megfelelő betűt rövid és 
jellemző magyarázattal. Az. összes magánhangzók szemléltetése, le
rajzolása után, az alapos begyakorlás érdekében, gyakoroltassuk 
váltakozó sorrendben a magánhangzókat.
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Hány vári Pál:

Ezek teljesen biztos felismerésének birtokában, kapcsoljuk 
össze a legjobban látható mássalhangzókkal, a p-vel és az f-fel egy
tagú és kéttagú szavakká és az említett módon gyakoroltassuk be, 
a biztos felismerésig az egyes szavakat. Haladjunk kezdetben las
san, hogy a tanulni akarónak önbizalmát, megfigyelőképességét is 
fejlesztve, kellő idő álljon rendelkezésére, a beszédmegértés ezen új, 
kizárólag a látás felhasználásával történő elsajátításához.

Erőltetettség nélkül, 1— 2 méter távolságból, a tanulóval szem
ben elhelyezkedve, jó  világítási körülmények mellett végezzük mun
kánkat. A  szájról-olvasás eredményét nagyban befolyásolja: tanítási 
menetünk gyorsasága, a tanítandó szavak helyes szemléltetése, ala
pos begyakoroltatása. Kezdetben különösen ügyeljünk arra, hogy ne 
tanítsunk olyan szavakat, melyeknek látási képe hasonló, vagy egye
ző. Néhány szó begyakoroltatása után, kapcsoljuk össze értelmes 
mondattá. Ezek összeállításánál tartsuk szem előtt a gyakorlati 
célt, azaz olyan mondatokat tanítsunk, melyek a mindennapi társal
gásnál előfordulnak.

A  magánhangzóknak említett tanítási sorrendje után, vegyük 
a mássalhangzókat (egy-egy mássalhangzót az összes magánhang
zókkal kapcsolva) a következő sorrendben: p, f, t, b, v, sz, k, s, d, 
g, m, 1, zs, n, j, ty, z, gy, r, ny, c, h, cs, ly.

Mássalhangzókat önmagukban ne gyakoroltassunk, hanem 
csak szavak keretében, mondatokkal kapcsolatosan. Jó megfigyelő- 
képesség mellett is kezdetben minden tanított szavunkat többször is
mételnünk kell. A  leolvastatást 30— 40 percnél tovább egyfolytában 
nem végeztethetjük jó eredménnyel. Ezért iktassunk közbe szünete
ket, amikor a tanult hangokat rajzoltassuk és Írassuk le, továbbá a 
szavakat és mondatokat.

Az egyes hangok lerajzolásánál használjuk a magyarázórajzot 
és alkalmazzunk magyarázószöveget.

A hangok magyarázórajzi képe tanításuk sorrendjében:

a nyitott száj, a, nyelv nyugalmi helyzetben van.

o
I száj csucsor!-ott, a nyelv kissé hátrább és lejebb van, 

mint az á-nál.

e > száj sziéjjieihűzott, a nyelv elöl és kissé feljebb van, 
mint á-nál.

U O erősen csúcsosodott száj, nyelv egészen hátul és lent 
van.

erősen sziéjjelihúzott száj, a nyelv egészen elől és fent.
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Szájról-ol vasás tanítása a felnőttkoriban megsiketült éknél.

a

a

o

ü

kissé csucsorodott száj, a nyelv kissé hátrább, mint 
á-nál. : ;

kissé széj j elhúzol t, a nyelv kissé elöl van.

a száj mint ő-nál, a nyelv mint é-náfl..

a száj, mint u-nál, a nyelv mint i-nél.

jC ajakziárlatot erős levegővel nyitjuk,, hangszalag nem 
rezeg.

t felsőfogsor alsóajak közt, hosszan távozik a levegő.

SZ

k <S>

a nyelv hegye a fogak felett, ezt nyitjuk meg leve
gővel.

ajakzárlatot gyengébb levegővel nyitjuk minit p-nél, itt 
a hangszalag rezeg.

mint f-nél, de itt a hangszalagok is rezegnek.

széjjelhúzott száj és ziálrt fogsorok között távozik a 
levegő.

a nyelv a .szájpadlás hátsó részién zárlatot alkot, ezt 
nyitjuk meg erős levegővel.

csücsörített ajkak, zárt fogsorok között távíozik a le
vegő.

mint t.-né-l, de itt a hangszalag is rezeg.

mint k-nál, de a. hangszalag is rezeg.

zárt ajkak, levegő orron át távozik.
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a nyelv fent van, levegő két oldalt távozik, 

mint, s-nél,, de itt a hangszála,gok is rezegnek, 

a nyelv, mint t-nél, de, a levegői orron át is távozik.

a nyelv feljebb van, mint i-nél, a száj széjjelhúz,ott.

a nyelv közepe a szájpadlás közepén zárlatot alkot, 
ezt nyi'.juk meg levegővel.

mint sz, de itt a hangszalagok is rezegnek, 

mint ty-nél, de itt a hangszalagok is rezegnek.

a felsöfoigisioir felett pereg a nyelvhegy.

a nyelv közepe a szájpadlással zárlatot alkot, a levegő 
főleg az: orron á,t távozik.

nyeMiegye a felsöfogsorral gyenge zárlattal nyitódik.

a levegő lehelefszerűen távozik.

száj mint s-nél, de pillanatnyi képzés.

ugyanaz,, mint j.
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Milyen legyen a vak tanuló olvasókönyve?
Gyakran [halljuk: A  szó elröppen, az írás megmarad. E néhány szó

ból ha köze.lehbrő‘1 vizsgáljuk az, éri elinó., két jelentős tanulságot von
hatunk le. . , . ri ,,,

A  [kimondott ¡szó hatása pillanatnyilag fölrázhatja a hallgatót, meg
indíthatja a tömeget, s irányt szabhat a tömegszenved élvek kitörésének,
vagy lecsillapíthatja azokat. , Tjr ,

Az, írás maradandóbb nyomokat hogy az, olvasó le. ke ben. Hatasa 
erőteljesebb, mélyebb. Egyeseket és népeket neveli, világnézeteket dönt 
meg s: újakat alkot,. Az eszmék, amelyeket hirdet, olykor árok e.etuek 

Ha megáll: ez a tétel, úgy vélem, nem egészen cél nélkül való az, a 
szerény törekvésem, hogy —  ha csak részben is feleletet próbáljan 
adlni arra a kérdésre: mit olvasson a vak 'tianulló, illetve milyen legyen az 
olvasókönyve?

Párhuzamba állítva a látó és a vak ismeret szerzésének kulonbozo 
lehetőségeit, úgy találjuk, hogy a látó többoldalú szemléleti lehetőséggel 
rendelkezik, mint a vak. Pl. a ¡látó,, szín-változatokról és térben, kulono- 
ségekről helyes fogalmakat szerezhet magának. A  vaknak szín- es fény 
érzetei nincsenek, terheli képzetei is erősen korlátozottak. Távolságokról 
is csak abban a mértékben tud tévedésmeniLes fogalmat kapni, amennyi
ben a távolság, —  magasság, mélység, hosszúság — stb. közvetlen érzé
kelésének határát nem haladja meg,. , ,

Az olvasmány szövege —  amennyire ez lehetséges_ - tartalmilag
csak olyan ¡anyagot nyújtson, ami a vak korlátozottabb érzékelöképesse-
gének határain belül marad. w

A  vak olvasókönyvének tartalma aikalmazodjek a kulonbozo taní
tási tárgyaikhoz. Legyen kapcsolatban az érzékeltető oktatás-, a szag
lás-, ízlelés-, tapintás,- és a tájékozódás tanítási anyagával.

Az olvasmány ¡szövege ne tartalmazzon olyan tájleirast, ahol a tá
volban ködbevesző, sárguló lombját hullató erdőről, égbenyúlo komor 
szikla-c,súc,sokról, déldibábos rónáról. .. van szó. De ¡adja mindazok«, 
amelyek valami hangbéli megnyilvánul ássa'l vannak kapcsolatban, vagy
aminek érzékelése nem ütközik nehézségbe. , ,

Nem akarom ezzel azt mondani, hogy az olvasókönyv csupán csak 
hangbe,nyomások feilvevésére állítsa be a vak tanuló lelkét. Hiszen lej-kük 
mélyén az érzelmek és indulatok egész skálája van, amelyek csak alkal
mas megnyilatkozásra várnak.

Az öröm, a fájdalom .mindannyiunk lelkét eltölti egy kellemes jó 
hír vagy egy szomorú esemény hallása, vagy olvasásaikor. Megelegedes- 
sel’ olvasunk, hallunk: a munka megbecsüléséről, a szorgalom el,ismeré
séről, a jótett jutalmazásáról. Igazságérzetünk megnyugszik, amikor a 
hamisság megkapja méltó büntetését.

A  nemeslelkü hősöknek a közért való önfeláldozó élete, a testi fo
gyatékosságuk ellenére is az embertársak megbecsülését kivivő férfiak 
céltudatos munkája, példája nem kívánnak körülményes külső szemlele
tet, de alkalmasak arra, hogy a. vak tanuló lelkében hasonló nemes ér
zelmeket Váltsanak ki, telkük nemesebbé és a jo iránt fogékonyabba
tegyen. , ,

Tanulják meg az .alkalmas olvasmányokból, hogy fogyatékosságún 
nem ok arra, hogy életcéljukat kezük koldusalamizsnára nyújtásában ta
lálják meg. A  példákon felbuzdulva induljanak el és haladjanak azon az 
úton, amelyen ők is elérhetnek oda, ahol munkásságukat megismerhe
tik;. így  megtalálják azokat a feltételeket, amelyek révén elfoglalhat]az
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helyüket a társadalomban és hasznos munkásai lehetnek az emberi kö- 
' ¡zösséignek.

Az olvasókönyv tiszta tükre legyen magyar nyelvünknek. Ne ho- 
málycsíisa el idegen nyelvnek talán megfelelő, de a magyar nyelvvel 
ellenkező kifejezés, mondatszerkezet. A  vak tanuló az olvasmányon ke
resztül is szeresse meg még jobban az édes anyanyelvét. Drágagyöngy- 
ként foglalja léikébe annak minden szavát, s még az élet vihara által 
se engedje azokat onnan kitördelni.

Vannak természeti jelenségek, amelyek mint ilyenek esetileg nem. 
ragadják meg a tanuló figyelmét. De ha az olvasókönyvben pl. a „Har- 
matcsepp mesléjé”-t olvassa, amelyből megismeri a víz körútját a ter
mészetben: lelkében más hurok is megpendülhetnek. A  továbbiakban ta
lán már nem fog látni csupán csak száraz természetrajzi, természet- 
tarai, földrajzi stb. ismereteket; esetleg egy másik kis meséihez, történet- 
kéhez való alkalmas gondolatok támadnak leikében. Ha a kísérletnél to
vább nem is jut, de gondolatait igyekszik egy bizonyos körbe szűkíteni, 
azokat alakítani, rendezni: az Olvasókönyv feladatának részben megfelelt.

És ezután röviden, megadom a választ a feültdÜt kérdésre.
A  vak olvasókönyve olyan legyen, amelyből útmutatást kap éleié

nek további alakításához. Könnyed, világos, rövid mondatszerlkezetébői 
ismerje meg az édes anyanyelv tartalmi gazdagságát, alaki szépségeit. 
Az olvasmányok könnyűszerrel érzékelhető tartalmukkal adjanak új is
mereteket, gazdagítsák a tanuló értelmét és példáival együtt lelkiét te
gyék nemesebbé.

_________________ Gáldy Andor.

Vaszary László
(1876—1944.)

A felnőtt magyar siketnéma társadalomnak egy igazi büszkesége 
téríti örök nyugovóra Vaszary. László szobrászművésszel; 68 éves vaut,, 
amikor meghalt. Két évtizedes meghitt barátságunk ideje alatt nemcsak 
kiváló művészi tehetségét, de általános, emberi jótalajdonságait, nyil;- 
szívűságét is a legközelebbről volt alkalmam megismerni és nagyra ér
tékelni.

Vaszary hároméves korában siketült meg, így néma gyermekként 
került a váci intézetbe. Az iskola elvégzése uitlán is szorgalmasan fejlesz
tette szellemi tudását. Éles eszű, értelmes logikájú ember volt. Nemcsak 
a magyar, de a világtörténelem nagyjairól is élvezetesen tudbtl:! cse
vegni.

Mindig a legnagyobb tisztelettel és hálával gondolt vissza Krémé 
dits Ferencire, Pivár Ignácra és a többiekre. Kegyéletteljes megemlékezé
sei során még élete utolsó é veiben sem sízégy el te bevallani, hogy ¡az, in
tézeti nevelés milyen maradandó nyomot hagyott lelkében. ..

A  16 éves ifjú Krenedits igazgató buzdítására lett szobrász. Előbb 
faszcbrálszatot tanult, majd az Iparművészeti iskola elvégzése nullán 
Stróbl Alajos mesteriskolájába került. Az egykorú lapokban olvashatjuk, 
hogy Stróbl Alajos egy ízben a budapesti lapok képzőművészeti munka
társai előtt a modern magyar szobrászatról tartott előadást; élőadásá- 
nak nagy részét a Mester éppen Vaszary művészetének méltatására szen-
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telte. A  műértő I. Ferenc József királyunk epreskerti műteremlátogatá- 
Kalrrál Vaszaryt megszólításával tüntette ki (az együk ilyen látogatására 
az uralkodót Horthy Miklós első szárnysegéd, Magyarország mostani Fő- 
méltóságú Kormányzója kísérte el).

Amikor a váci intézet centenáriumára elkészítette I. Ferenc király 
és Cházár András jól sikerült mellszobrát, az uralkodó Vaszary^ Lászlót 
a koronás ezüst érdemkereszttel tüntette ki. Néhány évvel ezelőtt Bor
bély Sándor és Náray-Szahó Sándor élethű szobraival bővítette ki 
Vaszary a váci intézet relikviáit.

Félévszázados művészi pályafutása alatt Vaszary sok értékes mun
kát alkotott. Fontosabb munkái közül kiemeljük a következőket:

Mellszobrok: I. Ferenc király, Cházár András, Borbély Sándor és 
Náray-,Szabó Sándor (váci intézet); Ferenczy István (Rimaszombat főte
rén és a szegedi Pantheohban); Izsó Miklós (szegedi Panfheon); Bi
hari János (Margitsziget) ; gróf Károlyi Sándor (újpesti Katolikus Le
gényegylet) ; Ottó királyfi, gróf Károlyi István, dr. Angyal Pál, dr. 
Bessenyey Zénoj, a Művész felesége, dr. Holló Géza (magántulajdon
ban); I. Napóleon (Epreskert); dr. Hegedűs Lóránt (Orsz, Siketnéma 
Otthon).

Domborművek: gróf Tisza István (debreceni egyetem ); Szent 
László (nagyváradi székesegyház, és a budai Ferenc József-intézet); 
Haynald Lajos (kalocsai székesegyház); Mátyás király és Beatrix ki
rályné (városligeti Vajdahunyad vá ra ); Perányi Péter, I. Rákóczi 
György és Lorántffy Zsuzsanna (sárospataki ref. főiskola); Lavotta Já
nos, Zempléni Árpád, Bernáth Béla (T á llya ); Lord Byron, (La  Fontaine 
Tái'iSiciiS'á)

Hősi emlékművek: Budapesti egyetem jogi kara, Hejőbába, Mes
terszállás, Geese, Tapolcafő, Kőtelek.

Síremlékek: Oros Kálmán (Vác); gróf Niczky család (Szeged); 
gróf Wenckheim család (Ókigyós), Rothnagei család (Esztergom); Né- 
csey család (VerebéíSy); Jungfer család (Kerepes); nagykereki Mensa- 
rcs Andornó (Farkasról); Paál Gergely (Rákoskeresztúr); Barna csa
lád (Németvölgy).

Különfélék: Mátyás király (Szépművészeti Múzeum és Városi Mú
zeum) ; Ferenczy István (Városi Múzeum); „Hiszek egy Istenben” (Bu
dapest székesfőváros tulajdonában); „Almos Faun” (Epreskert).

Vaszary nevéhez egy érdekes művészettörténelmi esemény is fűző
dik.. Ferenczy Istvánnak, a magyar szobrászat úttörőjének egyik alko
tása még a szabadságharc idején nyomtalanul eltűnt. Bármily kezdetle
ges is volt Ferenczy művészete, Vaszary előtt nagy becsben állott Fe
renczy kezdeményező szerepe. A  különös véletlen úgy akarta,, hogy 9(3 
év ulián. éppen Vaszary fedezte fel Ferenczy István elveszettnek hitt 
alkotását.

A  magyar siketnéma társadalom büszkeségének emlékét kegyelet
tel őrizzük meg. Rociilitz Gyula.
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Őseink - nagyjaink
, . Ga,enos Cl'audius (Kr. u. 130— 201) az első orvos, aki gyógypeda

gógiai kérdéseikkel foglalkozott. Sokoldalú ismereteivel megteremtette és 
minibegy mlásfél évezredire biztosította az orv -os tudomány alapjait. A régi 
romaiak degeneráliódását ¡szemtői-szsmibe láthatta, figyelhette, sőt foglal
kozott is a gyógypedagógiának idevágó kérdéseivel. Galenos már különb- 
sleged teisz veleszületett és szerzett fogyatékosság között. Az epilepsziáit, 
miínt̂  a gyermekekre Jellemző betegséget említi. Orvos és pedagógus 
együttműködiáséneík fontosságát már felismerte. Szerinte „Az orvossal 
együttműködő pedagógus nem lehet mindennapi pedagógus, hanem nehéz 
feladataira jól felkészült legyen, hogy módszeres eljárásaival biztosítsa 
az eredményt.” Ez maii nyelven szólva a gyógypedagógus. Galenosnak a 
hygen iáról, gyógy tor n áró 1. légzési gyakorlatokról és az. egéföziség biztosí
tásáról vallott nézetei arról tanúskodnak, ¡hogy ő mind elméletben, mind 
gyakorlatban szinte modern gyógypedagógiai alapokon iái,lőtt.

Georgens János Dániel (1823— 1886) nevéhez fűződik mind az ál- 
tiajllánios, mind a gyógypedagógia újjászervezésének kísérlete és részbeni 
keresztülvitele. Az^volt a felfogása, hogy ¡a gyereket a születésétől a hi
vatásra való képzéséiig szakszierűen és individuálisan kell. nevelni. Elgon
dolásai megvalósítására 1856-iban gyógypedagógiai nevelőintézete:, léte
sített (Levania) és éiletre hívta az első gyermektanulmányi társaságot. 
Deiiniba^dt-tial együtt 1861-bem összeáll ítiotta az elsiő modernáírtelembeiii 
vett gyógypedagógiai kézikönyvet, amellyel a „gyógypedagógia” kifeje- 
záteit és ennek fogalmát sikerült általánossá tennie. __ rab'__,

Egyesületi élet
Jegyzőkönyv

Készült -a Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete- Sí- 
ketugyi- eis Beszédpeidagógia-i Szakosztályának 1944. évi március hó 17-én 
Budapest en meg ártott szakosztályi ülésén.

Jelen vannak Füzesi Árpád szakosztály-elnök elnöklete alatt Klug Pé
ter, laterale® Károly, Dr. Bárczi Gusztáv, Kanizsai Dezső-, Ujvárasy József Pi- 
ro-viits Jenő, -Schreiner Ferenc, Angyal József, Szabó Rezső, Gogola Aladár 
Bliro Sándor, Bíró Sándorné, Szikra J-ózsefné, Glesser Györgyné, Hanyvárí 
Pál, Révász Kálmán, Wallralbe-nste-in Frigyes, Rrdkopp- Ferenc, Thüringer Já- 
n°s, Peíö Ferenc, Rédiger Károly, Jármer Lajos, Jármer Lajosaié, Nagv- 
majtenyi László -és Fehér Sándor szakosztályi tagok.

Az eln-öik a magyar Hiszekegy -együttes elmondása után köszönti Klug 
Péter fcormányfőtaraácsois, nyug. ors-z, szakfelügyelőt, dr. Bárczi Gusztáv főis
kolai igazgatót, latente® Károly nyug. főiskolai igazgatót, a vidékről jött ked
ves ka-rtársiak-át, ,a -megjelenti szakosztályi tagokat, — -a szakosztályi ülést 
mieignyitja.

Ezután a következő -elnöki megnyitót olvassa fel:
„Mai .szakosztályi ülésünknek a tárgya a siketnémák -oktatásának be- 

szedpedagógiai kérdésied között mindig -első helyen állott.
A  kiejtés fontosságának mindeneikelőt'íval-óságát minden szakember 

egyaránt vallja. Szakosztályunk elnöksége kereisi a lehetőségeket, hogy a 
szakosztály tevőleges- munkával a gyakcirlati okV-láls kérdéseit is; miinél -hatá
sosabban szolgálja. Nem előadást tűzött ki tehát e tárgykörben, hanem vita
tételt, aho-1 isokan szólalhatnak fel, ¡sokan -szólhatnak hozzá a kérdéshez -és a
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problémáit a „több szeml többiét illát” elve alapján sokoldalúan világíthatjuk 
meig. Hiszem, hogyl a vita forró kohójában értékek fognak gazdát cserélni, ér
tékes vélemények, iílaipaisziiiaiiatoik lesznek közismertebbekké.

A  kiejtés kérdésiéinek problematikájánál azonban már eleve erős elkülö
nítésit kell tennünk a tieljeiseu és reménytelenü 1 siket és a hanghatásokra po
zitiven reagáló növendékeik között. E'z utóbbiaknak legmélyebb' pontiján álla
nak azick a növendékek, akik már az első osztályban a vizuálisan megtaní
tott! szavakat erőteljesebbem, szebb színezettel adják vissza, ha fülükbe kia
báljuk azokat, jóililiehiet kimutatható hallás még nincs náluk. Egy-egy osztály
ban a kis létszám mindig biztosítja, az akusztikus foglalkozás lehetőségét. A 
hangtani laboratórium rendszeres hallásvizsgálllati eredményei is sok, ma, még 
eléggé ki nem használt támpontot jelentenek a hanghatásoknak a kiejtés 
tisztasági feilfokozálsa irányában.

Kérem, a szakosztályit!, ¡hogy objektiven és fegyelmezett időibeoiszHlással, 
tárgyalja a, kérdést és vitassa meg.”

Az, elnöki megnyitó után ,a Szakosztály meghallgatta Istenes Károly, 
nyug. főiskolai igazgatónak ¡a, hangtani laboratóriumban hangi ©mezre vett 
emffiéiklsziavait, amelyek' a kiejtési ami problémák fontosságára .mutatnak rá. 
Majd a jegyzőkönyv ivezieitéisére Jónás László titkárt, a jegyzőkönyv hitelesíté
siére Pető Ferenc ősi Bíró Sándor szakosztályi tagokat kéri fel.

Ezután a jegyző' a szakosztály kívánságára vázlatosan ismerteti a 
Szakosztály ,legutóbbi ülésén felvett terjedelmes jegyzőkönyvet, melyet a 
Szakosztály egyhangúlag elfogad.

Elnöklő igazgató jeleníti, hogy a szakosztályi ülés tárgya tulajdon
képpen vi,tatéit,el. a felszólalás sorrendjében' Címe: Hogyan lenne fokozható nö
vendékeink kiejtésének tisztaságai. Ennek kapcsán felkéri Jónás Lászlót, hogy 
a jeleni' kezes siorrendijiébien felszólalását a kiejtés, javítása érdekében te
gye meg.

Jónás László a  raecsolők beszédhibájának javítása és jobbat ét ele érde
kéiben szólal fel. Megjegyzi, hogy az uvuiláris „r” javítása egyike a legnehe
zebb felladaitioiknak, s. igen hosszadalmas. A  nevezett hangot alöfob-utóbb sike
rül ugyan megteremteni és jó, zöngés nyelvhegyi „r” -e;t alkotni, de ez még 
nem eléig ahhoz,, hogy a folyékony beszédbe is jól beleilleszthessük. Szüksé
ges!, hogy azt módszeresen felépített, minden hangkapcson átvezessük isi be
gyakoroljuk. Csak így érhető el a tiszta, zöngés ,jr” kiejtésének teljes •tisz
taságai.

A  felszólalásihoz Ujvárosy József és Schreiner Ferenc ¡szólnak hozzá. 
Ujvárosy sokallja a, „r” hangjavításának idejét, Schremer Ferenc  ̂ pedig úgy 
véli, ha már „r” -je megvan valakinek, megy az már a beszédben is. —  Jónás 
László válaszában megemlíti, hegy az, „r” hang javítására 8— 10 hónap szük
séges; az, egyes hiangkap-cisickkal való gyakorlás a kiejtés jobbátétele érdeké- 
bein piedig elengediheítetlen.

A  következő felszólaló Gogola Aladár, aki a kiejtés tisztaságának f.> 
kózlálsa érdekében Mvánatosnak tartja az alapvető munka, intenzivebbé tételét 
olyképem, hogy 'az, előkészítő ,osztályban, folyó munka legyen szorosabb kap
csolatban az I. ioszitiály munkájával és az elek. osztályban a beszédszervi gya
korlatok, (a kiejtéisitianátás, a hangie¡illesztés) álljanak az első helyein minden 
má)s tantárggyal sízeimbiem. Rámiu| iát továbbá a nem kellő ellenőrzési ¡mellett 
történő karban való gagyogtatási káros következményére, mely abban áll, 
hogy nagyon ,köinnyen fejhamgot olkozi. Ezért a karban valló hangoztatás csak 
nagy gonddal végzendő.

E felszólaláshoz Györffy Pál szól először, aki határozót uam ellenzi az 
artikulációs gyakorlatokat az előkészítő osztályban. Majd Ujvárosy József 
szól és kijelenti, hogy Gogola kimeiríííette felszólalásának egyik felét, de 
Györffy Pál felfogását 'tleiljiesetti ¡aláírja. Megjegyzi, hogy az I. oszt. anyagát 
vigyük át a H. osztályba, osszuk mteg a, hangok képzésiét az I. és II. osztály 
között. Végül legiideállisaibibnak tartja,, ha, keresztülvihető, hogy mindenki maga 
vezesse fe l az osztályát a, VIII.-ig.



Jegyzőkönyv.

A  következő fellazóialSI Kanizsai Dezső igazgató volt. Felszólalása és ja
vaslata a következőkéipen hangzik:

„A  siketoéma-okliaitás legfeltűnőbb eredménye a kiejtés tisztasága. Hiá
ba fejlesztjük a siketnémát a -iáig yismcr etek, vagy az élethez megkívánt is
meretek legmagasabb fokára, ha beszédének hibás vofttla elválasztja attól, 
hogy halló környezete gondolatait eleven tartalomként átvegye és megismerje'. 
Sajnos, nem tartunk oniég ott, hogy siketnéma intézeteink utolsó osztályait 
elhagyó növendékeink valamennyien legalább olyan átlagos fokú kiejtéssel 
bírj'anak, hogy beszédük minden halló ember számára könnyen érthető legyén. 
A  rossz kiejtés nemcsak a sikeitnéma beszédének rovására megy, hanem gyak
ran a szociális életben való boldogulásának akadálya is lehet. Nem egysz&- 
azok körében, akikhez szavait intézi a nyers, értelmetlen, halló fülnek rosszul- 
hangzó benyomásokkal, lelki ellenhatásokat vált ki. Sikéiném-a iskolák első
sorban azért létesüljek, hogy a gyermekek tanuljanak meg helyesen és1 ren
desen beszélni. Tehát a hangsúly ¡minidének előtt és mindenek felett a növen
dékek kiejtésének jóságán van. Ez a felismerés ösztönözte a múltban és ösz
tönzi ma mindazokat, akik a kiejtés feljavítására irányuló gyakorlati tevé
kenységükön felül tudományos téren, esetleg más: ha'Jártudomláinyok érintésié
vel  ̂ és igénybevételével fokozott figyelemmel fordulnak minden megmozdulás 
felé, amelytől a siketnémák kiejtésének javítása remélhető. Ebből a Vágyból 
született meg a Bárczi-féle módszer, amelynek köziiamiertek (többek között a 
kiej.iés feljavításával! járó) előnyei. Külföldi ultazásiaim lalkalmáíból hazánk in
tézeteiről az ott elhangzott elismerésiek nagy örömmel töltöttek el, mert azok 
a déliek legmlélyéből faJkadlő, fejlődés-, jövő- és eredménygyarapító akarásokból 
következtek, amelyek egyesületünk; nagyérdemű elnöklét és szakosztályunk 
buzgó elnökét is sarkallják, aimidőn- a legfontosabb cél felé fordítják ¡figvlet- 
münikjat.

A  ¡mai felszólalások és hozzászólások határozottan termékenyítő érté
kűek lelhetnek gondolkodásunkra. Hiszen a hosszú tapasztalattal és mély el
méleti tudással alátámasztott eszimeszioilgálat kölcsönösen megismerteti a le
szűrt elméleteket és ¡a, jónak bizonyult gyakorlatot. A z  ülésen elhangzottak a 
tárggyal komolyan foglalkozókban újabb gondolatokat, vetnek fel, amelyeket 
azután mindenkinek a saját egyénisége szerint kellene felidolgoznia és elbí
rálásra ugyancsak bemutatnia. A  mélyen tisztelt elnök úrhoz intézett szerény 
beadványaim egyikében azt a gondolatot vetettem fel, nem lenne-e célszerű, ha 
akárcsak szimbolikusan, szerény összegű pályadíj kitűzésével behatóbb, rész
letesebb értekezések benyújtására kerülne sor. Ezzel dlérmőik, (hogy a kérdés
sel hoisiszú időn át rendszeresen foglalkoznának a kartársiak, másrészt való
ban̂  kölcsönösen megismernöfc egymás véleményét.

Ezért azzal a tiszteletteljes javaslattal élek, hogy ¡az egyesület, illet
ve a szakosztály felterjesztés alakjában kérje meg a m. kir. vallás- és közok
tatásügyi miniszter urat, hogy a ¡siketniéma oktatás, ezen legfontosabb kérdé
sének elméleti és gyakorlati tanulmányQizása céljából valamely rendelkezésre 
álló alapból, vagy összegből legalább három pályadíjiat tűzzön ki. A  szakosz
tály vezetősége- pedig mint bírálóbizottság ítélje meg a beérkezett munkákat 
értékük szerinti Meggyőződésem, hogy ¡ezen az útion igen, értékes, gyakorlati
lag megoldható gondolatok kerülnének közkézre. Elérheitnők ezzel ¡azt is, 
hoigy ia kartársiak nagyréisze még tüzetesebb törekvéssel s erre .a legfontosabb 
célra irányított figyelemmel gyakorlati úton fogja keresni a még eredménye
sebb megoldásokat.”

A z -elnök Kanizsai felszólalására kijelenti, hogy a javaslatot -az Elnök
ség napirenden tartja -és á nagy választmányi gyűlés- elé terjeszti. Majd An
gyal József igazgató ¡a, ki-ejtés j-ofabáíétele és tisztasága érdekében a követke
zőket mondja, el:

„A  siketnémák kiejtése tisztaságának, érthetőségének fokozása, okta
tásügyünk egyik -legalapvetőbb .kérdése. Ügy mondhatnám, munkánk -értéké
nek egyik fokmérője. Ezért -e kérdés ¡a siketnéma-intézieltiek tanárait minden
kor foglalkoztatta, sőt nagyon hoisiszű időn keresztül © kérdés taglalása ké
pezte szakirodalmunk gerincét. Láttuk, hogy ABC-s könyvet többen is- írtak
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Jegyzőkönyv.

intézeteink számárai Más tankönyvek eÉenben ritkábban és leginkább, az 
újabb időkben készülitek. Ezek viszont a legfelsőbb osztályok számára ké
szültek és. főként tárgyismereti szempontból.

Ezt azért tartottam szükségesnek it,t felemlíteni, hogy rámutathassak 
szakoktatásunk együk olyan jelenségére, amit ugyan mindenki észlelt, tapasz
talt, de következtetések levonására még nem használtak fel. S ha mégis meg
tettük volna, aizt nem a nagy nyilvánosság előtt tettük.

A  kiejtéstanítás technikájának gyakorlati és mesterfogásait -—• úgy vé
lem —  elődeink minden vonatkozásban megvizsgálták, tanulmányozták és. az 
utóikor számára irtodialmifllag is feldolgozták. Régi szakmunkák Fekete Ká- 

. rolynak a váci értesítőikben megjelent dolgozataitól kezdve Piviár Ignác fone
tikáján, Bihari hasonló müvén, majd Váradi:' Konszonánsok képzése c. mun
káján keresztül apró részletességig foglalkoztak a kérdés gyakorlati résziével. 
Ugyanúgy Borbély Sándor, aki különösen termékeny il öléig hatott e kérdésiben 
is ügyünkre. Eddig azonban a. kiejtéstanítást a beszéd elemeire, az, egyes 
hangokra építették. A  továbbfejlesztés már szemünk előlit! folyt le. Érvényre 
jutottak a  modern elvek és felfogások. A  beszédet, mint fiziológiás foíyjamu- 
tot kezdték vizsgálni,. Nem hangok ös,sízet,étele, csoportja a szó és niem sza
vaik halmazata a mondat. Hanem, ennél több. Ennek megfelelően az élő nyelv 
keretében) vizsgáltuk a kiejtiéstaníités .problémáit. Megszületett Istenes Károly 
tollából a hangkapesolódások tana. Bárczi dr. kutatásai és újabb irányelvei 
alapján a hangok, a beszéd egyéb ingerhatásai kerültek a boncasztalra. Any- 
nyira kereszíül-kasul ¡boncolgattuk, ■ méregettük, kutattuk és vizsgáltuk e 
szempontokból a problémáit, hogy új nézőpontot, új irányelvet ezen ¡a téren 
ebben az irányban nem igen fogunk találni. Újszerűén összefoglalhatjuk a 
kérdésit!, új köntöst aidhaitunk egyik-másik gondolatnak, die ebben az irányban 
elődeink és idősebb kartáirsaink elméletileg és t;án gyakorlatilag is jó, teljes 
munkát végeztek.

Ha tovább alkarunk kutatni, keresni, akkor e problémával kapcsolatban 
is más területre kell lépnünk. Számtalanszor halljuk, hallottuk és meigismlét- 
lem most én is, hogy növendékeink minősége lényegében megváltozott. Ebből 
következik, hogy módszerünkön, tananyagunk minőségén is változtatni kell. 
Bárki felteheti moisit a, kérdésit: mi köze ennek a  kiejtéshez. Pedig éppen ez 
az a pont:, ¡az >a körülmény, amelyre ,a kartiársak figyemét felhívni kívánom.

Mindennap, mindenütt és mindenkitől, szakembertől, laikustól egyaránt 
azt halljuk, hogy növendékeink kiejtése az I. osztályban jó, ¡a második osz
tályban, gyengébb, ,a harmadikban már romlik és végül a VI., VII., V III. osz
tályban sok gyermeknél érthetetlen. Laikus elölt ez érthetetlen, nekünk prob
léma, habár többféle magyarázatot ismerünk. Vallószinüleg egy okra nem is 
vezethető vissza. Ezért engedtessék ¡meg nekem, hogy a  kővetkezőkre mu
tathassak rá:

A  beiszéd, mint expansiv megnyilvánulás, bizonyos természetű törvény- 
szerűségnek van alávetve. Ennek legtermészetesebb, legelemibb előfeltétele 
az, hogy ,a lélekben legyen elsősorban belső telítettség, kifejezni való tartalom 
és ha van, tegyük lehetővé a természeíles megnyilvánulást, lefolyást. M egfi
gyeléseim, alapján ¡arra, a  meggyőződésre jutattam, hogy a gyermekek spontán 
megnyilatkozása viszonylag mindig érthetőbb, mint a  kötött idegen gondola, 
reprodukálása. De ¡ennél többet is illáittam. A  beszéd egyik lényeges eleme az 
alaphang. Mondjuk úgy, hogy zönge. Ennek milyensége kifejezetten kedély- 
álliapoitumktói függ. Ezért: elsőrangú feladatunk, hogy hangulatot, kedélyt vi
gyünk az osztályba. A  gyermek érzelmi élete legyen élénk, változatos, akikor 
a beiszéd ritmikus ¡Lefolyása, is természetesebb lesz, ¡hangja csengő és kiejtése 
érthetőbb. Ez azonban csak úgy érhető el, ha a tanárnak és növendéknek az 
osztályban szabadságot, tantervűnknek pedig új köntöst adunk.

Kérem a szaküiásit, mérlegelje e gondolatokat: és ha szükségesnek .látja 
azonnal, esetleg később foglaljon állást velük kapcsolatban” .

Angyal József szavaira az elnök megjegyzi, hogy a készülő rendtar
tás után,' a 'tantervrevizió is előbbi-utőhb el fog érkezni,, amely az ilyen értékes
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megjegyzések és felszólalások eredményeképem jótok, értékesebb beszédet fog 
meg.erem.teni.

Schremer Ferenc hozzászólásában megemlíti, toogy .a beszéd tényleg in
tuitív valami. A  jeELnyeilvben megvan a friisiseség. A  hangos beszéd frisiseiségé- 
ben sincs hiány a sikeitnémáknál, csak nem szabad azonnal a hangjavításra 
szorítkozni, imieirt ezzel szintbe belefojtjuk a gyermekbe a szót.

Dr. Bárczi Gusztáv szelekciót ajánl, mert ha nem visszük végbe, nem 
javul a. kifej‘¡és. —  Jónás László szerint a  szelekciót már meg kellett volna ol
dani akár intézeten .belül, akár intézetenként elhelyezve a különféle sifcetné- 
mlákat, de ezeknek megfelelően készítendő el a  tanterv is.

Szaibó Rezső igazgató szól ezután Angyal Józsiéi felszólalásához. Elfo
gadja dr. Bárczi gondolatát: a szelekcióul illetőleg és úgy a maga, mint a ko
lozsvári intéztet tanári testületé nevében a kiejtés jobbat,étele érdekében a kö
vetkezőket javasolja:

„A z első osztály vezetésével ¡tapasztalattá! bíró tanár biziassék meg. Az 
első osztálynak bevezetője legyen az előkészítő osztály, azaz minden intézet
ben szervezzük meg az előkészítő osztályt. Ezzel elősegítjük az I. oszt. veze
tőjének munkáját:, aki időit nyiar tisztán, érthetően, természetesen .rögzíteni a 
hangokat.

A z osztály!étszám; 12-mél több ne legyen, mert nemi jut elég idő a kiej
tés kellő csiszolására., .a hangoknak akadály nélkül való kapcsolására, a rit
mus és a hangsúly begyakorlására. Márpedig bármiilyen szép is legyen az 
egyes hangok kiejtése; (kifejlesztése), a beszéd tisztaságát .a. szaggatottság, 
továbbá a  ritmus .és a  hangsúly hiánya lerombolják, idegensz,erűvé, sőt ért
hetetlenné teszik,.

A  tananyagból a leglényegesebbet válasszuk ki addig is, m íg az új tan- 
terv elkészítése valóira válik, melyben a kiejtés tisztaságának .szempontját is 
figyelembe kell vennünk.

A  kiejtés tisztaságának teljies megoldása végett nagyon fontosnak tar
tom, a növendékek szelekcióját. Beszédmaradványos és halilásmaradványos nö
vendékeink csengő hangját meg kell óvnunk .az eMket.es edéstőd. Ezeknek kü
lön csoportban valló., hiailálsimaradványra. támaszkodó tanításával hangjukat 
megmenthetjük, míg a teljesen siketek részére csökkentett tananyagot ta
nítunk.

A  házi tanulásira, felhagyott; leckék szabatos megtanulása, összefügg a 
felügyelői kérdéssel. A  felügyeletet 4 polgárit végzett' .egyéneikkel megoldani 
nem, lehet. Oda olyan egyének kellenek, akik legalább némi .ízelítőt kapnak a 
siketniémák oktatásának; és, nevelésének lényegéből.”

Angyal József átfogói felszólalásával kapcsolatban még .a következő 
megjegyzéseik hangzottak el:

Bíró Sándor szerint a miliő sem megfelelő a kiejtés, szempontjából.
Klug Péter megjegyzi, hogy 8— 10 évvel ezelőtt foglalkozott ,a Szak- 

felügyelőség a ,szelekcióval, amely azonban technikailag nem volt keresztül- 
vüheitő. A  szelekciót intézetenként kellene me,gvalósítani és egyúttal az intéze
teket át is, kellene szervezni,. Bavillon rendszert ajánl családi alapon beren
dezve. A  tanterv jó, mert egy tanterv sem ad olyan szabad kezet a tanárnak, 
mint a mienk.

Wallrabenstein Frigyes szerint a szelekció szervezési kérdés és éppen 
ezért azt ma is1 meg lehetne oldani.

Nagymajtényi László sokallja, az I. osztályban a 18-os létszámot. Ha 
sok a  növendék, az alapot sem lehet jól lerakni. Helyesli a növendékkel való 
több foglalkozási időt.

Kanizsai Dezső szerint a növendékeket képesség tekintetében is meg 
kell vizsgáim. A  tanftervrői, annak módosításáról nem lehet addig beszélni, 
míg egy új, jobb tanteirvtarvezet nincs meg.

Szabó Rezső igazgató a felügyelői probléma gyökeres és jobb megoldá
sát sürgeti, akiknek számára kurzus elvégzését ajánlja.

Jegyzőkönyv.
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A  zárszó' jogán Angyal József igazgató megköszöni a ¡hozzászólók sza
vait és megjegyzi, hagy a tantervi megszületése ó.ia vannak új lélek..ami gon- 
daliatok, —  amelyeket bálié kall vinni a  taniervbe.

Ezután Wallrabenstein Frigyes felszólalásán jelem‘.ti be az elnök, kinek 
felszólalása a következőképem hangzik:

A  kisebb és általánosabb beszédhibák (így  pl. a pösz eb eszed egyes fa 
ja i) megelőzése céljából kivárna!1 os- válna olcsó és -népszerű füzet; kiadása, 
amely részletesem leírja a ¡miagyar beszédhangok képziásmódját 'és1 azt min
den óvónő- és .tanítóképző intézeti növendéknek és elemi iskolai igazgatónak 
eil kellene küldeni. Javasolja!, hogy ennek az egyesülő. álfái kiadandó füzet
nek összeállítására a szakosztály kérje fel Istenes Károly igazgató ina , mint 
erre iegeühivatottabb szakembert.”

Elnök a felszólalást megköszöni és jelenti, hogy a  javaslatot a válasz - 
mányi- gyűlés elé fog ja  'terjeszteni.

A  kiejúéis tisztaságának fokozását Rédiger Károly a következőkben is
merteti:

„A  napi tanítási idő 3 részre osztandó ás annak megfelelően haszná- 
lamdó ki minden perc.

Első felében: Osztálytamítás keretében ismételd el az eddig felvett I. o. 
anyagot, hogy niövemidékeid mindenüké halljon a harbanmomdás1 révén fokozot
tabb beszédhiangokajb és szokjon meg bizonyos mérvű ritmikát. —  Tettesd a 
tenyerüket a fülük mögé, a hallásébresztés szempontjából, —  A  tiltakozók
nál már van hallás. —•

Második részben: Vedd át egyenkénti foglalkozás keretében ugyancsak 
az előbbi tananyagot, nagyobb súlyú: fektetvén a tapasztalt hiányok pótlására.

Harmadik tamidőibem: Amikor már visszaállítottad a növendékeid alap
hangját minideniknél, akikor menj át az új anyag tanítására s itt is elemre 
osztályt a n ír. ásos formában járj eil és csak azután, eszközöld az egyénenkénti 
gyakorlást.”

A  Szakosztály ezt tudomásul vette.
Végül Hanyvári Pál a soproni kartársiak nevében, a siketnéma növen

dékek kiejtésének javítása érdekében a következőket mondotta:
„Növendékeink kiejtésének javítása 'érdekében elkerülhetetlen a szelek

ció, melynek érdekében szükséges a megfelelő intelligenciái1 vizsgásaitok beveze
tése az előkészítő osztályos növendékeknél, Ezek a vizsgálatok 'terjedjenek ki: 
az értelmi-, felfogó-, spontán és megtartó-emlékezetre, figyelő' és utánzó ké
pességeikre, írási-, olvasási készségekre, továbbá a kézügyességre stb.-re is.

A z inteűílügeniciia vizsgálatok állapján döntsék el, hogy a növendék han
gos beszéd tanítására alkalmas-e, vagy sem,. Ennek részletes tárgyalásába 
most nem boesátkoizoim.

Minden isliketniémját, értve ezalatt a szellemileg nagy elmar adottságot 
mutatókat, ne tanítsunk hangos beszédre, mert ezek rengeteg energiát köve
telnek a tanártól és az: osztály előrehaladását gátolják, a társadalom felé pe
dig munkánkat leértékelik.

A  kiejtési javításának érdekében nagyobb gondot fordítsunk ia ¡begya
korlásra, (isúlykoiláisra), nemcsak a;z I. oszt.-ban, de a felsőbb osztályokban Is.

Lényeges a  magánhangzók tökéletes kialakítása és a természetes hang 
nyújtása a taniáír részéiről és ennek megkövetelése növendékeinktől

A z I. osztályt1 lehetőség eizerini': vezesse tovább ugyanazon tanár.”
Felszólalás,át a  Szakosztály elfogadta, és tudomásul vet e.
Több felszólaló nem lévén, az elnök megköszöni a  Szakosztály tag

jainak minden felszólalását és ,aiz ezekhez kapcsolódó hozzászólásokat és 
megjegyzés,eket. Meg van győződve, hogy jó munkát, végzőit a Szakosztály. 
A  gyűlést bezárja.

Jónás László titkár. Füzesi Árpád elnök.
Hitelesítők: Pető Ferenc, Bíró Sándor.
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Lapszemle
Az Egészség c. fo lyóirat 1943. szept.—ekt.-i ,szamából vesszük a kö

vetkező slciroikiat. „A légzési gyakorlat ok hatása. Mikor az eimlbeír a hindu 
Yogia légZésgyakohlaliastoialk óriási hatásairól olvas:, hajlandó azt a keletű kép
zelet tmieiséjémeik tekinteni. Hiszem áliaindióan, autoimiaóikuisam lélegzőnk és eiz,t 
teinmjésizeCesniefc tairtjuk, észre ¡sem vesszük. A  korszerű ¡orvostudomány aziom- 
ham már igen sok őislrléigi és néipi gyógymód helyességét igazolta, hatását ¡mieg- 
miagyaniázíia, így legutóbb a légzlési ¡gyakorliapok kerültek tárgyilagos vizsgá
lat ¡alá. Már régebben megállapították, hogy sorozatos gyors, mély beüiégzéiseik 
hatására szédülés, leszméletlemsiég, görcsrchamok állanak ¡bte. Ez, :a tüdöisziellllöz- 
tetiéis lappangó görcsök kiváltására ¡alkalmas. Megállapították, hogy a magas 
vérnyomásban! szenvedő ¡embernelk lélegzése igen felületes. Ha ¡ezeket naponta 
háromszor öt pereiig imlély befflégzésekne szoktatjuk, vérnyomásuk a rendesre 
cdökkenlhet. Kiderült az is, hogy ¡éjjel ¡a tüdő ¡szeilőztietéis'e1 álmunkban nem 
m|egfdMő. Idősebb, gyengébb vérkerinigésü emlbiereken -a beálló légszomj —  
fulladás érzésével —  mélly áloimlból ,is felébriedésirie vezet. Ha. az ilyen beteg 
párszor mélyen lélegzik, vére felfrissül ¡és, újra ¡ell tud aludhá. Ha tudjuk ¡azt, 
hogy a ibeliégasett! levegői 21«/o oxygént ás 0.04'Vo, sziénsiawat tartiailimaizi, a kffiég- 
zejttti levegő viszont 4‘o/q, szénsavat, úgy értbe ő, hogy isürü mély belégzésiek 
hatására a tüdőben levegő oxygéntartallima nő, siziénisiavtartialmia csökken. Ez
által a gázcsere jalviul, a ¡szívmüködéls .megköininyebbedik, ami ¡aiz; embert na
gyobb teistii erőkitféiji lésre ¡és gyorsaságra képesíti, a vér lűgosslágát is beiMyá- 
soilja és a gyógyításiban is1 értékes eisiziköze a hozzáér, ö szakorvosnak.” A  ma
gunk rlészérői még hozzátehetjük és gyógypedagógusnak, merít, ¡a légzési gya
korlatok szükségességét és oéilszerüsiégiét mindinkább felismerjük gyógypeda
gógiai miunkánk számos ágaziatiáibian. — rab- —

Hírek, vegyesek
Miniszterváltozás. Magyarország Főanléiltióságú Kormányzója dr. 

Szinyei Merse Jemőiü, a minisztérium lemondása és ¡saját kéneil,me folytán 
magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszteri állásától, meleg' kö
szöneté nyilvánítása ■mellett felmentette és ugyanezen tárca teendőinek 
ideiglenes ellátásával dr. Antal István magyar királyi igazságügymincisz- 
tert megbízta.

A  M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER S a l a
m on János oki. polgári iskolai tnaárt, a Vakok József Nádor Kir. Orsz. 
Intézetéhez való beosztással, állami polgári iskolai helyettes tanárrá ne
vezte ki. Salamon János tanár katonai szolgálata közben veszítette el 
szemevilágát. A nevezett a vakok oktatására vonatkozó speciális szakis
meretek megszerzésére törekszik.

ELNÖKVÁLASZTÁS A  VAKOKAT GYÁMOLTTÓ ORSZÁGOS 
EGYESÜLETBEN. Sipieiki Baílás Béla. dr. ny. főispán, a Vakoka); Gyá- 
mioilító Országos Egyesületnek több mint húsz éven át volt ügyvezető el
nöke, előrehaladott korára való tekintettel tisztségéről lemondott. Érde
meit az Egyesület közgyűlése jegyzőkönyvileg örökítette meg és örökös 
tiszteletbeli elnökké választotta. Helyébe az, 1943. évi december hó 19-én 
tartott rendkívüli közgyűlés a választmány javaslata alapján egyhangú 
lelkesedéssel, dr. báró Sziaiay Gábor államtitkárt, ny. posta- é,s, távirda- 
vezéirigazgatót választolttá meg. A megválasztott elnököt egy hármastagú 
küldöttség hívta meg a közgyűlésre, amelyen Herodek Károly egyesületi 
alelnök üdvözölte. Dr. báró Szaiay Gábor székfoglaló beszédében Ígéretet
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tett, 'hölgy az Egyesület ügyeit híven, nagynevű elődeihez képest, lelkes 
szeretettel fogja felkarolni és mindent megtesz annak színvonalon tartása 
és fejlesztése érdekében. A  Vakok Szövetsége részéről vitéz dr. Kassay 
Béla elnök üdvözölte az újí elnököt, míg az Egyesület felkarcltjai sorából 
Ambrus Franciska tolmácsolta ragaszkodásukat és őszinte tiszteletüket. A 
rendkívüli közigyűlést az új ügyvezető elnök tisztietére és az Egyesület jól- 
tevői iránlti hálából magasszínvonalú ünnepély követte, amelynek kereté
ben Sehnitzl Gusztáv igazgató mondott köszönetét a vakok ügye támoga
tóinak.

A  M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI, MINISZTÉRIUM 
Szatter Ferenc ny. ¡számvevőségi főtanácsos távozásával, aki hosszú éve
ken át megértéssel és lelkesedéssel látta el a Vakokat Gyámolító Orszá
gos Egyesület gazdasági ügyeinek ellenőrzését, Hérány Ferenc számvevő- 
slégji tanácsost bízta meg ezen ügykör ellátásával.

Gyógypedagógiai intézeteinkben a tanítás április elsejével 'minde
nütt befejeződött.

Emlékiratot adott át egyesületünk vezetősége folyó évi március 
hó 17-én Szinyei-Merse Jenő volt közoktatásügyi miniszter úrnak. Az em
lékirat magában foglalja státusunk minden kérelmét. Hogy azt kantár- 
saiink megismerhessék, lápunk más helyén egész terjedelemben közöljük.

A  VAKOKAT GYÁMOLÍTÓ ORSZÁGOS EGYESÜLET TISZ
TELGŐ KÜLDÖTTSÉGE A  KULTUSZMINISZTERNÉL. Dr. báró 
Szalay Gábor államtitkár, ny. postavezérigazgató, mint a ^Va
kokat Gyámolító Országos Egyesület újonnan megválasztott ügy
vezető elnöke tisztelgő látogatáson jelent meg dr. Szinyei Mer se 
Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszternél. A  küldöttségben részt vek: 
az elnökön kívül Sehnitzl Gusztáv egyesületi igazgató és Ilikkel István 
gondnok. Dr. báró Szalay Gábor ügyvezető elnöki minőségében való be
mutatkozása után, felhívta a miniszter figyelmét az Egyesület humanisz
tikus és kulturális munkásságára, kérve, hogy erről személyesen is meg
győződjék. A  miniszter lekötelező szívességgel hallgatta az elnök jelenté
sét, részletekre is ¡kiterjedően érdeklődött az Egyesület munkássága iráni., 
egyben kilátásba helyezte az Egyesület intézményeinek helyszínen való 
megtekintését.

A  VAKOKAT GYÁMOLÍTÓ ORSZÁGOS EGYESÜLET legutóbb tar
tott elnöki tanácsi ülésén foglalkozott Horváth Kálmán gyógypedagógiai 
tanárnak a Vakok József Nándor Kir. Orsz. Intézetéhez történt áthelye
zési ügyével. Sehnitzl, Gusztáv igazgató méltatva Horváth Kálmán tanár, 
köztarltásvezetőnek több mint évtizeden át az Egyesület érdekében kifej
tett értékes és hasznos működését, az elnöki tanács: köszönetét mondóit 
nevezett tanárinak a vakok érdekében kifej tett közhasznú tevékenységéért.

Halálozás, Horváth Pál nyug. gyógypedagógiai tanár, 1944. már
cius hó 23-án, életének 65. évében Kaposvárott elhunyt. Érdemes kartár
sunk temetése ugyancsak Kaposvárott történt meg, márciusi hó 25-én. 
Nyugodjék békében! —  Szabó József, a vakok JózsefNádor Kir. Orsz. In
tézetének ny. ipartanító mestere, f. évi március hó 11-én 71-ik életévében 
váratlanul elhalálozott. Kötelességének teljesítése közben érte utól  ̂a ba
lál. Nyugdíjazási éveiben a háborúban megvakult katonák ipari képzésé
vel foglalkozott, Sok éven át volt a Vakokat Gyámolító Országos Egye
sületinek mindig megbízható és tisztelt iparoktató mestere és mint ilyen, 
tevékenykedett Szegeden, Eperjesen és a budapesti központban. Szerény, 
kedves egyéniségéért mindenki szerette.
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MÁRCIUS TIZENÖTÖDIKE A  VAKOKAT GYÁMOLITÓ ORSZÁ
GOS EGYESÜLETBEN. A. vakok gróf Andrássy Dénes Önképzőköre ha
zafias ünnepség keretében emlékezett, meg március tizenötödikéről. A. ta
gok soraiból kerültek ki a szavalok és zeneművészek, A z énekkart Schnitzl 
Gusztáv igazgató vezette, .míg az ünnepi beszédet Hikkél István gyógy
pedagógiai .tanár, egyesületi gondnok mondotta.

E G Y  VAK HONVÉD VITÉZI ESKÜTÉTELE. Farkas Máté íSánr 
dlor hadirokkant vitéznek, aki a haza védelmében mindkét szemevilágát 
elvesztette, vitézi birtokot jlultftiattak és az új vitéztől Lepsényben ¡a köz
ségházán ünnepség keretében vette ki a vitézi esküt Takáoh Jenő alezre
des, székkapitány. Mind a székkapitány, mind Buda István főiSzioiligiabálnó 
besziédében hangoztatta, milyen nagyfomtosságú, hogy megbecsüljük azo
kat, akik a haza védelmében érdemeket szereztek és testi épségüket ál
dozták.

LELKIGYAKORLATOK A  VAKOKNÁL. A  V. Gy. O. E. vak és
látó védettjei és alkalmazoi.itjad részére az ezévi húsvéti lelkigyakorlato
kat. dr. Endrődy Láslzió Jézus-társasági atya, jeles hitszónok: öt napon át 
tartotta az Egyesület kápolnájában. Elmélkedései mély hatásit tettek a 
hallgatóságra és az előadások végeztével ¡a résztvevők szentáídozáshoz 
járultak.

A  VAKOK SZENT OTTILIÁRÓL NEVEZETT KONGREGÁCIÓJÁ
NAK HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJA. Szép és lélekemelő ünnepélyt rende
zett f. évi február hó 20-án a Vakokat Gyámodító Országos Egyesületben 
működő Szent Ottilia Kongregáció húszéves évfordulója alkalmából. A  
kongregáció világtalan tagjai és különösen vezetőségük széleskörű agitá- 
ciót fejtettek ki az ünnepélynek anyagi és közönség-sikere érdekében, ami 
tekintettel a nemes célra, eredményre vezetett. Az, ünnepély keretében fel
lépett a Vakok „Szebb Jövő” zenekara is. Az ünnepi beszédet Barkóczy 
Sándor prépost, kerületi esperes mondotta, hatásosan. A  Kongregáció tag
jai páros jelenettel, zongora- és énekszámokkal tették élvezetessé az egy- 
házias ünnepélyt. A  befolyt jövedelmet az Egyesületben lévő kápolnájuk 
céljaira fordítják. Az ünnepélyt dr. Tegyey Jenőnél, Ábel Vilma tanárnő
rorL'd.Giztc «

A  GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN 1944 ápri
lis hó 20-án éis 21-én alapvizsga, 22-én pedig szakvizsga napjai voltak. A  
vizsgákat dr. Bárczi Gusztáv főiskolai igazgató, a tanárvizsgáló-biziottság 
h. elnöke vezette. Alapvizsgát tettek: Bemos Ádám, Borostyán János,, 
Buzássi László, Csonka Elek, Gurszky Emil, Haraszti Attila,, Kasza Sán
dor, Kincses József, Magyarosi Márton, vitéz Nagy László, Okos László, 
Oriskó István, Radó Tibor és Taibányi György első éves tanárjelöltek. —  
Szakvizsgáztak: Ádám Zoltán, Bakró László, Boromisza István, Füzesi 
Emil, Pápay Endre, Sziklai Béla és Sütő Imire. —  Bállá Zoltán katonai 
szolgálata miatt nem jelenhetett meg. —  Szakvizsgát tett özv. Grézió Já
nosáé Heimann Hedvig szegedi kisegítő iskolai tanítónő is.

Lapunk legközelebbi száma 1944 június hó 3-án jelenik meg. Lap
zárta május 20-án.

Laptulajdonos: Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete.
Felelős szerkesztő és kiadó: Györgyfy Á k o s . _________
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