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A vakok jelentősebb németországi
intézetei
(Tanulmányuti tapasztalatok.)
Irta: Herodek Károly
a Vakok József Nádor Kir. Orsz. intézete Igazgatófa.
Minden szakembernek hő vágyát képezi annak az oktatási ágazat
nak beható tanulmányozása, amelynek szolgálatában fejti ki működését
A tanulmányozásnak egyik egészséges és célravezető módja, hogy az
itthon szerzett ismeretek alapján felkeresi a kultúrában és szakoktatás
ban izmosabb és fejlettebb államok hasonrendeltetésü intézményeit.
Exempla trahunt, tartja — egészen helyesen — a latin közmondás.
Amiért messze utat teszünk, ami után lelkünk áhitozva vágyakozik, s
amiért minden idegszálunk megfeszül, feltétlenül mély és maradandó
nyomokat hagynak lelkűnkben és az impulziv cselekvésre és alkotásra
vágyókat a látottak és tapasztaltak valamelyes formában való érvényesitésre serkentik. A külföldi tanulmányutaknak ereje és hatása fő
képen ebben a gondolatban gyökerezik.
Mi magyar szakférfiak szeretjük összevetni az itthon tapasztalta
kat a kultúrában és anyagi megerősödésben gazdagabb és izmosabb
Németbirodalommal, illetőleg annak humanisztikus intézeteivel.
1914. vagyis a háború előtti béke idők óta alig is voltak még
künn, Németországban vakok ügye terén működő szakférfiak. Tér
mészetes, hogy nagyon hevitett annak tudata, vajon a nagy világégés
után a vakok németországi intézetei milyen állapotba kerültek; van-e
valamelyes változás, s ez a változás a jobbfelé haladást jelenti-e, avagy
a régi, bár eléggé fejlett állapotban, maradt-e minden.
A nagy Németbirodalom két vezérlő államában u. m. Porosz- és
Szászországban tettük megfigyelés tárgyává a vakok nevelés-oktatási-,
foglalkoztatási- és gyámolitási ügyét.
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A steglitzi állami intézet, a berlini városi foglalkoztató és a breszlaui nevelő- és foglalkoztató intézet elég jellegzetesen karakterizálja
a vakok felkarolásának, foglalkoztatásának és gyámolitásának egész
komplexumát.
Mindenekelőtt örvendetes tényként állapíthatjuk meg, hogy N é
metország ezen két vezérlő államában a vak gyermekek tankötele
zettsége törvényileg van biztosítva. N agy és fontos cselekménye volt
ez a társadalom széles rétegeire kiterjedő humanisztikus oktatásnak,
mély egyúttal azt is jelenti, hogy itt, még nemzetgazdasági szempontból
a súlyosan sújtott embereket is figyelemre méltatják és belőlük, a
körülményekhez képest, a társadalomnak dolgozó individuumokat akar
nak nevelni. Nálunk az 1921. évi X X X I. te. 7. §-a (Lásd. az 1922..
december 21-én 130.700. számú: körrendeletét!) a normális tanköteleskoru gyermekek beiskoláztatása körül tartalmaz a fogyatékos
érzékű s igy a vak gyermekek beiskoláztatására vonatkozólag rendel
kezéseket. Ezek a rendelkezések azonban csak fiktiv értékűek, mert
már jó egynéhány éve, hogy a törvény életbe van léptetve, vak gyer
meket annak rendelkezéseiből kifolyólag még egyáltalában nem vet
tünk fel intézetünk kötelékébe. Nekünk tehát egyik imminens fel
adatunkat képezi a vak gyermekek tankötelezettségének kimondására
Irányuló törekvés végrehajtása. Mi nem vagyunk olyan sokan, hogy
minden magyarra, még a világtalansággal sújtott gyermekekre is
pzükség ne volna, akár többtermelés, akár pedig egyéb, magasabb
értelemben vett gazdasági érdekek védelmezése szempontjából.
A vak gyermekek száma Németországban a csökkenés tenden
ciáját mutatja. Preventív intézkedésekkel számos olyan vaksági okot
szüntetnek meg, vagy csökkentének a minimumra, amelyek valamikor,
mint primer okok szerepeltek és a vak gyermekek nagy kontingensét
adták. Ilyenek a blennorrohoea neonatorum, (újszülöttek gennyes
.szaruhártyagyulladása) a trachoma, a különféle ragályos betegségek,
amelyek nem kevésszer a látás szervére mentek át és vakságot okoz
tak. A növendékek nagy része sérült szemű, vagyis bizonyos látási
maradvánnyal rendelkezik. Ami nemcsak a nagyszerűen
meg
szervezett és higiénikus szempontból eléggé nem méltányolható pro
filaxisnak az eredménye, hanem a szemklinikák és egyéb egészség
ügyi intézmények hatékony működésének is. Ma a vakságot túlnyomó
százalékban a szekundér okok okozzák, vagyis a gyermek már magával
hozza azt a kórokozó matériát, amely valamelyik szerven, különös
képen a látószerven, oly végzetesen tombolja ki magát.
A helyzetnek ilyképen való megvilágitása mellett a gyakorlati
gyógypedagógia egy uj typusu intézmény kreálásával lepte meg a
pedagógusok nagy társadalmát, t. i. csökkentlátásu gyermekek részére,
a gyengetehetségü gyermekek szelektálási módjára külön iskolákat
létesítenek. A francia megszállás alatt lévő Strassburg vitte el még
1912-ben a kezdeményezés pálmáját. Ma ez a typus minden nagyobb
lakosságú városban —- hála az illetékes körök megértő szellemének —a maga polgári jogai birtokába jut.
■
Ezen csekély elhajlás után vissza kell térnünk arra, hogy Német
országban a tankötelezettség kimondása a meglévő nevelő- és taninté
zetek befogadó képességére volt alapitva. A már fentebb vázolt okok
nál fogva a nagy német birodalom minden egyes állama, hogy úgy
mondjam, könnyű helyzetbe került, mert voltaképen a tanköteleskoru
vakok létszáma apadóban van, a férőhelyek száma tehát szinte ter
mészetszerűen biztosítva volt. Én abban a nézetben vagyok, ha Buda
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pest székesfőváros eleget tesz abbeli humanisztikus kötelezettségének,
hogy a csökkentlátásu gyermekek részére felállítja a maga iskoláját,
amelyet vélekedésem szerint célszerű internátussal egybekötni, hiszem,
h ogy a tankötelezettség kimondásával a Vakok József Nádor Klr.
Orsz. Intézete épület-komplexuma magába tudja fogadni CsonkaMagyarország minden normális képességű tanköteleskor^ vaksággal
sújtott gyermekét. Ugyanis intézetünkben 15— 20 százalékban csök
kentlátásu gyermekek is helyet foglalnak.
A megtekintett intézetek közül a steglitzi állami nevelő- és tan
intézet, továbbá a breszlaui hasoncélu és rendeltetésű intézet elhelyezé
sét és fekvését illetőleg megfelel annak az ideális kívánalomnak, amely
szakembereinket vezérelte akkor, amidőn gyönyörű struktúrájú inté
zetünket a Városliget északi pontjára helyezte, vagyis egy olyan terü
letre, ahol nemcsak a szakoktatáshoz szükséges csend, nyugalom biztosittatik, hanem, ahol bőséges, tiszta levegő, nagy szábad területek:
kert, udvar stb. állanak rendelkezésre, hogy a különben is gyengébb
szervezettel biró és különféle betegségek kitermelésére alkalmassá tett
vak gyermekek szervezete felüdüljön, megerősödjék és gyarapodjék.
Azt hiszem, nem léptem túl a megszabott területeket, ha pregnánsul
tolmácsolom azt a mindannyiunk kebelében titkosan élő gondolatjot
-és vágyat, hogy a vakok intézetének elhelyezés és berendezés szem
pontjából szanatórium-jellegűnek kell lennie.
A steglitzi intézet jóval nagyobb területen, mint a mi intéze
tünk, egy lankás hegyoldalban, szinte erdő-sürüségü fák árnyékában
5 nagyszerű épületben fejti ki áldásos tevékenységét. Talán csak azt
róhatnék fel hibául, hogy nincsen elegendő szabadtéri sik területe
az intézetnek, ahol a mozgásos gyakorlatok, (futkosás, ugrándozás)
végzésére oly annyira rászoruló vakok végezhetnék látó gyermekek
módjára a játszási és futkosási, testet-lelket üdítő és erősítő gyakorla
tokat. De ennek ellensulyozásaképen felhozom, amit még Budapesten
nem tudunk elérni és ami után mindannyian mélységes lélekkel vágya
kozunk, hogy a gyermekek a gyepen pihenhetnek, játszhatnak, a fák
árnyékában, mint valamely erdei kiránduláskor, ülhetnek és társalog
hatnak.
■
Az első és főépületben van a nevelő- és tanintézet elhelyezve. E b 
ben székel az igazgatóság is, amely pedagógiai ügykörön kívül még
ipari kérdések gyakorlati megoldásával is foglalkozik, aféle üzemi és
irodai helyiségei vannak, mint nálunk a Vakokat Gyámolitó Orsz.
Egyesületnek. Jobb oldalt, mindjárt a bejáratnál van a legzsengébb
gyermekek, az előkészítő osztályosok külön pavillonja, amely nagy
jában megfelel intézetünkkel kapcsolatos hidaskürti N agy Sándor
által létesített óvóépületnek.
A nevelő intézet háta mögött terül el a klasszikus formájú múzeum
és könyvtár épülete, amely után mi is vágyunk. S nekem programmomat képezte a 100 éves jubileumi ünnepségek alkalmával egy ilyen
hézagpótló épületnek felállítása. De, mint ez, úgy sok egyéb hasz
nos és életrevaló, vakok javára szolgáló gondolatomat és tervem* t
csirájában megsemmisitette a végzetesen szomorú világháború és annak
gyászos következményei.
Az épület nyugati pontján van a női-, északkeleti pontján pedig a
férfi-otthon. A nők részére szolgáló Otthon épület nagyobb és ter
jedelmesebb, mint a férfiaké, aminek magyarázata abban van, hogy a
vak férfi iparosok csakúgy, mint nálunk, ha meg van a vállalkozás
szelleme, önálló családi életet akarnak alapítani és élni. A nők inkább
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internátusba vonulnak el az élet zajától. A női Otthonban cellarend
szer van bevezetve, s az elv az, hogy lehetőség szerint minden cella
lakó maga lássa el rend és tisztántartás szempontjából kisded lokalitását. Bennünket roppantul meglepett, amikor az intézet ügyeit
ellátó diakonissza nővérrel találkoztunk és tudakozódtunk a személyzet
iránt. Megmondotta, hogy rajta kivül csak egy női látó takarító sze
mély van az intézetben, egyebet mindent a vak nők látnak el. Hát
ez igazán csekély fenntartási költséget jelent!
Láthatjuk, hogy a steglitzi intézet a zsenge kortól egészen a
munkaképesség végső határáig egy területen és egy
épület-kom
plexumban látja e l a vakokat és egy egységesen kialakult csoportözatban megtalálhatjuk mindazon intézményeket, egy egységes igaz
gatás alatt, amelyek részükre szükségesek. H ogy ez igy jó-e? vitatható
kérdés.
De térjünk vissza a nevelő intézetre. Miként a németországi isko
lákat és nevelő intézeteket általában, a jó és praktikus berendezettség
jellemzi, itt is megtalálhatjuk ezt a nálunk is mindenképen utánzásra
érdemes berendezést. E g y jóravaló, magára valamit is adó intéz
ménynél sohasem szabad elsajnálni azokat a kellékeket, amelyek egy
internátusi élet polgári ellátásához és egy jól felszerelt oktató intézet
sikeres munkájához igény ehetnek. Ebben az épületben nyernek elhe
lyezést az ipari tanműhelyek és foglalkoztató helyiségek, ezek adják
meg e humanisztikus intézeteknek a tanulási kereten túl a kenyér
illatot, a naponkénti munkáltatás élesztő kovászát. Voltaképen a
főépületben bonyolódik le a nevelés-oktatás és foglalkoztatás huma
nisztikus munkája. Ilyenformán va.n ez a breszlaui intézetnél is, amely
befogadóképességre és modern építkezésre és berendezkedésre nézve
felülmúlja a steglitzi állami intézetet. Ha egy-egy hiányt felfedeznek
a sok jóakaratról tanúskodó kartársak, mondják is: igen, kérem, a
steglitzi intézet már 51 éves épület, tehát az idő vas foga, ha megf
látszik is rajta, nem csodálkozhatunk! Persze, a breszlaui intézet 17
éve áll fenn, a Knie Stra,ssén, a város külső perifériáján, tehát egészen,
uj keletű, s vakok nevelés-oktatása terén tapasztalt gyakorlati kívá
nalmakat a berendezés körül érvényesitették is. Nagyon okos és
követésre méltó példa volt, hogy azt a kis utcát, amely az intézethez
vezet, alapitójáról a világtalan Knie-ről nevezték el. Egyébként a
németországi intézetek egész helyesen nagynevű pedagógusaikat külön
féleképen örökítik meg. íg y a steglitzi állami intézetben 1906-ban dr.
Zeune Ágostnak, az intézet alapitójának és nagynevű vak pedagógusá
nak relif képét állították fel, amely igen szépen, vak gyermekeket föld
gömbön oktatva, mutatja be a jeles filantrópot. Mi is kövessük a
példát, becsüljük meg jeleseinket, hogy mások becsülését kiérdemel
jük! A breszlaui intézet a főépületeken kivül hasonlóképen nagy
terjedelmű, megjelenésében izmos formájú internátusos épületcsoport
tal rendelkezik, vak férfiak és nők számára. Szinte már oly nagyok
a helyiségek, hogy bőveknek, a létszámhoz képest nagyoknak mond
hatók. A konyháról, hálótermekről és egyéb helyiségekről modern
berendezésükre való figyelemmel szinte külön kellene szólnunk.
Bennünket azonban elsősorban is a pedagógia érdekelt. Vagyis,
oktatási szempontból milyen képet mutatnak e vezérszerepet játszó
intézetek. Főképen azok a tárgyak keltették fel figyelmünket, amelyek
a speciálitás jellegét viselik magukon. A steglitzi intézetben a rajz
oktatásnak és mintázásnak az elméleti tárgyakkal való kapcsolatát
kerestük. Ez utóbbit láthattuk csupán, mivel a növendékek egy része
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excursión volt. Minden növendéknek volt egy p'lasztilin-doboza a szük
séges rudacskákkal. A téma az volt, hogy a természetrajzban tanult
kristályosodás formáit mintázzák ki a növendékek. A gondolat nagyon
gyakorlati és érdekes, s jelentősége minden szakember előtt nyilván
való. (Mi is megcselekedjük!) A berlini városi intézetben egy föld
rajzi és egy számtan-oktatási órát figyeltünk meg. A földrajz-tanitás
bán ugyanazokon a nyomokon haladtak, mint nálunk, s ha összehason
lítást: kellene tennünk, abban az esetben a mérleg serpenyője a mi
javunkra billene, nemcsak a tájékozódás precizitásában, hanem a tárgy
ismeret sokoldalúságában és biztonságában is. A breszlaui intézet
tőlünk eltérőleg a felső osztályokban is végez plasztilinnel térkép
rajzolási munkálatokat és én ezt teljes mérvben helyeselni tudom.
A számtanoktatás az oktogonál. illetőleg a Taylor készülék igénybe
vételével történik. A végső osztályokban, vagyis az í. osztályba járó
növendékek tanítási anyag szempontjából ugyanazon a nívón vannak,
mint a mieink, azonban a Taylor készülék sokkal praktikusabb, mint
a bécsi jegyszámoló gép, amelyet nálunk használnak. A praktikussága
abban nyilvánul meg, hogy a számokat igen könnyen találják meg
a növendékek, s hozzá nem sok typus igény éltetik. Mert hiszen a
hasábnak, amelynek felső lapján pont vagy vonásszerü képződ
mények találhatók, különféle helyzetbe való hozatalával más- és más
számot nyerünk. S ha készen van a művelet, az egész számot két
kézzel kiemelheti és a készülék mellett lévő fiókba elhelyezheti. Nálunk
a számok kiszedési művelete felér csaknem azzal az időtartammal,
amennyi szükséges egy példának a megoldásához. Ezzel a készülék
kel nálunk is szükséges volna, kísérletet tenni. A mértanoktatás a
Hebold-táblán történik, mely nálunk csak, mint muzeális tárgy szere
pel. Nagyobb mérvű igénybevételét szivesen látnám. A szögek méré
séhez nagyon helyes fémvinklit használnak.
Az intellektuális képzés reám azt a benyomást teszi, hogy országos
intézetünknél rendszeresebben, alaposabban és sokoldalúbban van fel
építve, mint a németországi intézetekben. Általában a hazai közép-,
szak- és egyéb iskolákban, mint azt annak idején Molnár Viktor ku l
tuszminiszteri államtitkár megállapitotta, az értelmi képzés magasabb
színvonalon áll, mint a nyugati államokban.
A rövidített Írás, amelyet intézetünkben 3 éven át a továbbképző
osztályokban tanulnak növendékeink, nem tanittatik azzal a kötelező
erővel, mint nálunk. Intézeti tanfolyamot végzett vakok két éven át
sajátítják el. A benyomásom az, hogy a rövidített Írásnak gyakorlati
jelentősége Németországban nincs olyan mérvben kifejlesztve, mint
azt bizonyos körökben gondolják. Ez úgy látszik, mindig egy külön
leges témát fo g képezni, amelyet főképen intellektuel elemek hasz
nálnak. Ellenben a rövidített Írással kapcsolatban a stenografici tanit
tatik, amelynek igen szép példáját láttuk a cSökkentlátásu gyermekek
georgenkirchplatzi iskolai épületében működő Hirsch Betty kisaszszony továbbképző kurzusán. A kisasszony világtalan, rendkívül szel
lemes, praktikus érzékű nő. A háborúban megvakult hősök részére'
a legkülönfélébb foglalkozási ágak megnyitásán fáradozott. Kísér
letet tett gyári, kerti és gazdasági munkakörben vakoknak alkalmas
foglalkozási lehetőségek nyújtására,. Most is a háborúban megvakult
és polgári intelligens vakok részére továbbképző kurzust tart fenn.
Itt a vak ifjak elsősorban a teljes-braille írásban, Picht-gépen gya
koroltatnak nagy intenzivitással, s amidőn már ebben megfelelő ügyes
ségre tettek szert, ugyancsak Picht által konstruált Titania stenogra-
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fáló gépek segítségével, kinek-kinek saját egyéni természetéhez ké
pest a stenografikus írást alkalmazzák. Az intézményt fenntartó kis
asszony azonban egy egységes typusu stenografia kialakulását vezette
be. E rre az irásformára azért van szükség, mert a kurzisták a R e
mington és egyéb typusu színes Írást produkáló Írógépeken a keres
kedelmi levelezést tanulják, egy kereskedelmi szaktanár közreműkö
désével, s belőlük irodákban alkalmazott tisztviselők lesznek. A Pichtgépekkel szándékozunk mi is ellátni a felsőbb osztályos növendéke
ket; Londonban is billentyűs szerkezetű gépeken Írnak a vak ifjak.
A steglitzi és breszlaui intézetekkel kapcsolatban könyvtár, nyomda
és könyvkötészet van. Különösen nagy jelentőségű a steglitzi intézet
könyvtára, amely a muzeum épületében van elhelyezve s a kötetek
száma 12.000-re tehető. A könyvtár vezetésével egy látó urhölgy van
megbízva. A nyomdában világtalan nők dolgoznak. Az egyik, a mi
Hinze gépünk modernebb fajtájú kiadása, a stereotip lemezeket pon
tozza, a másik rúdon járó emeltyüszerkezetü sajtóval a sokszorosítási
munkát végzi. Munkájuk van mindig, mert nemcsak tankönyveket
készítenek és egyéb közérdekű kiadványokat, hanem a heti rádió
műsort is. Ezt valamiképen nálunk is meg kellene cselekedni, mert
több vak hallgatja a rádiót. Általában Németországban a vakok
braille könyvtára nagy szerephez jutott, mert az intelligens vakok
hasznos és nemes szórakozását szolgálja és tudományos kérdésekben
segítségükre szolgál. H ogy ez igy van, mi sem mutatja jobban, mint
a leipzigi Deutsche Zentralbücherei für Blinde. Az intézmény 1894ben létesült azzal a célzattal, hogy a kontinensen élő németnyelvet
beszélő vakok részére kölcsönkönyvtárat tartson fenn, amelybe meg
találhatják mindazon müveket, amelyeket a látók hasonrendeltetésii
kulturális intézményeiben találunk. Ennek a nagyszerű és vezetésében
is gondosságról tanúskodó német központi könyvtárának alapítója,
lelke és mozgatója Lomnitz-Clamroth Mária, úrnő, aki az intézményt
1895-ben vak nyomda bevezetésével gyarapitotta. A Deutsche Zentral
bücherei köteteinek nagy számánál, praktikus berendezésénél és az
intézet szakszerű vezetésénél fogva megérdemli, hogy részletesebben
térjünk ki reá.
A könyvtárnak 16.000 kötetből álló gyűjteménye van, ami a leg 
különbözőbb szakokat foglalja magában. S e szakok épen úgy, mint a
látók könyvtárában beosztásilag és cimfeliratilag el vannak különítve,
s mindenütt rend, fegyelem honol, A könyvtár forgalm a évente 52.722
kötetre terjed. A tagok száma, még pedig úgy a külső, mint a belső
tagokat értve 3822. Micsoda óriási publikum ez a mi központi könyv
tárunk olvasóközönségével szemben, s hogy milyen munkát kell itt
nap-nap után a személyzetnek a szédületesen nagy forgalom mellett
kifejteni, az természetszerűleg értetődik. Roppant szaporította az ol
vasók számát a madridi póstaegyezmény, amely szerint a vakok
nyomtatványai kg-ként 1 fillérrel továbbíthatók. A könyvek expe
diálása nagy gondossággal és a könyvek megkimélésére irányuló fi
gyelmességgel történik. Minden egyes könyv kap egy papirlemez-tok'ot.
Ebbe a tokba helyezik bele a könyvet és igy történik a szállítás. A
lemeztok megkíméli a könyvet az idő előtti elpusztulástól. Ezt a példát
mi is fogjuk követni, mert hiszen a vakok könyvei nagy fáradsággal
és költséggel állíthatók elő, s idő előtti elhasználódásukat minden
képen óvni kell. Mi azonban a háború előtti időben még nagyobb
gonddal fogtunk a könyvek kíméléséhez. Ugyanis fadobozokat készít
tettem 3— 4 könyv befogadására, s ig y véltem, egyrészt a könyveket
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megkímélni, másrészt pedig a postán való szállítást lehetővé tennie
azonban kénytelen voltam róla letenni, mert az eljárás költséges volt.
A könyvtár személyzete a vezetőn kívül egy látó és egy vak nő
ből áll, megfelelő segédszemélyzettel. A könyvtárral kapcsolatban van
a nyomda is, amely minden, tekintetben modem, s a speciális viszo
nyoknak megfelelő sajtógéppel rendelkezik (Plattenloses Druckver
fahren) amely a Hinze-féle stereot'ip lemezeket bepontozó billentyűs
szerkezetű géptől lényegesen eltér. H a valamelyes érdemleges munka
kinyomatásra kerül, azt a látó személyzet a vak alkalmazottnak kézi
Picht-gépre lediktálja, aminek megtörténtével a betüképeket kiszedik
olyan forma készülékkel, mint hazánkban a Frommer-féle braillesajtó (Matolcsy Miklósné kezelésében — Farmos) azzal a különbség
gel, hogy a pontocskák apróbbak, s a papírnak mindkét oldala igen
jól kihasználható. Különben a gépet 800—uooo márkáért be lehet
szerezni.
.
A nyomda nemcsak könyvnyomtatással foglalkozik, hanem a
vakok részére egyes tanszereket is árusít, milyen a Geometrische Koste,
amelyen dróthuzalok segitségével a legkülönbözőbb mértani alakokat
alakíthatja a vak. Az egyes alakokhoz a részek adva vannak. É r
dekes készülék a Mikrométer, amelynek segitségével a legkisebb
részecskék is pontosan lemérhetők. A Schieblehrer szintén egyik szük
ségleti cikkét képezi a vakoknak. A braille sorközi nyomásra igen
elmés készülékük van, amely főképen intelligens vakok részére alkal
mas. A Kurrentschrift a később megvakultak ceruzairásához alkalmas
készülék. A Patztafel szintén ezen cél szolgálatában áll. A minden
részletében gondosan tartott könyvtárat a vezetők fáradhatatlan kész
séggel és a legnagyobb aprólékossággal mutatták be, szinte az volt
a szándékuk, hogy behatöljunk a nagyszerű intézmény minden egyes;
részletébe. Itt éreztük először azt a miliőt, amelyet Lipcsének, ennek
a hatalmas könyvkereskedő városnak, szinte minden épülete kilehel
az érdeklődőre. A speciális taneszközök egy részét meghozatjuk tan
szermúzeumunk részére.
A németországi intézeteket az ipari oktatás és foglalkoztatás ala
possága karakterizálja legjobban. Náluk a zene másodrendű kérdés.
Az éneket és zenét csak annyiban tanítják, amennyiben a kedély
nemesítéshez szükséges, a szülők sem forszirozzák úgy, mint nálunk..
A zongorát, mert egyéb hangszer alig van, csak a zeneileg különösen
tehetségesek tanulják. Az a rendszer, amely intézetünkben Bécsen át
fel égeszén Prágáig terjedőleg meg van honosítva, a németországi
intézetekben ismeretlen. Ez többé kevésbé abban is találja magyaráza
tát, hogy Németország egy hatalmas, minden izében ipari állam, s
az iparnak a legszélesebb társadalmi rétegekig való behatolása magá
val hozta, hogy a vakok széles tömegeit is ebben képezzék ki. Intéze
tünk a háború előtti békeévekben nagyon a németországi állapotok
felé hajlott, de háború után, minthogy a gyámolitás és foglalkoztatási
ügy nem követhette nyomon az intézet törekvéseit, kénytelen volt
mérsékeltebb álláspontot elfoglalni és a zeneoktatásnak nagyobb
tért engedni.
Nagyjában ugyanaz az ipar van bevezetve, mint
nálunk,
vagyis a kosárfonás és székfonás, kefekötés, gépkötés, kókuszszőnvegkészítés, kötélverés és hangolás. Csakhogy mindez nagyobb dimen
ziókban és intenzivebben történik. Pl. a hangolás 4— 5 zongora alkal
mazásával egy világtalan hangolómester és
egy látó hangolómester
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rel. A vak hangolómester a zongora minden egyes kellékének rendbe
hozatalára, fogyatékosságára való tekintettel, nem képes, de tanitani
sem tudja a finomabb nüancokat és az u. n. rejtetteb részeket. Ú jab
ban kisérletképen Hirsch Betty kisasszony bicikli-kerékküllők beillesz
tésével foglalkoztat néhány vak nőt, s hetenkénti keresetük 40 már
kára megy fel személyenként. A kötélverés, mint azt Steglitzben láttuk
és Breszlauban megerősítették, amióta tengeri hajózás keretei szűkül
tek, kihaló iparág. Csak éppen, hogy foglalkoznak, minden nagyobb
jelentőség nélkül. Ellenben lendületet kezd venni a kókuszszőnyegkészités. A magam részéről ezt az iparágat nálunk is meghonositandónak tartom. Már a háború első éveiben boldogult Anlauf Ferenc
iparosmesterünk Csabrendeken (Zaia-vármegye) mintegy fél évig gya
korlatilag tanulta, hogy itt az intézetben növendékeinknek tanithassa.
A világháború súlyos következményei gátat vetettek eme törekvésünk
nek. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy Németországban csak
a kezdet-kezdetén vannak ezen iparággal, s nem úgy mint Angliában,
ahol e célra külön gépek szolgálnak s a vakok gépek igénybevételével
végzik a kókuszszőnyeg, vagy lábtörlő-íonási munkálatokat. Izmos kéz,
jó tüdő és egészséges konstrukció kell ezen munkálatok végzéséhez.
A legintenzivebb ipari munkálkodást a berlini városi foglalkoztató
intézet fejti ki. És itt ki kell térnem arra, hogy nálunk is mindent
el kell követnünk, hogy Budapest székesfőváros a helybeli vakok ré
szére ipari foglalkoztató műhelyeket létesítsen. A közelmúltban nagyon
szépen járult hozzá az elmebeli fogyatékos gyermekek és nagyot
hallók részére létesitett intézményekkel a humanitárius oktatás támo
gatásához. A vakokért alig tesz valamit a székesfőváros. A Vakokat
Gyámolitó Orsz. Egyesületnek cca 3000 pengőt ad évi segélyképen,
s ezzel eleget vél tenni humanitárius kötelezettségének. Pedig ez nem
elegendő, mert Budapesten nagy szükség volna egy községi foglal
koztató telepre, hiszen Budapest ilyen létesitésére elég nagy és népes
város!
A berlini városi foglalkoztató intézet, amely vak gyermekek ré
szére iskolával van kapcsolatban, — ez azonban a csökkent
látású gyermekek részére
létesitett
uj
typusü
iskola
következményeképen
visszafejlődéstmutat,
— hasonlatos egy
nagy
ipartelephez,
ahová
a
vakok kefekötés,
székfonás,
kosárfonás és szurkolási munkálatok végzése végett bejárnak. Tágas
nagy műhelyek szolgálnak a munkálkodás céljaira. A műhelyek egy
mástól vasajtókkal vannak elkülönítve, hogy szerencsétlenség esetén
egyik helyiségből a másikba a tűznek tovaterjedését megakadályozzák.
Itt minden nagyban megy és csak a saját készitményü ipari cikkeiket
árusítják. Az intézetet támogatja az általános közjótékonysági egye
sület, amely egyesület feladatának tartja, hogy a vakok részére a város
különféle üzemeinél első helyen munkát biztositson. Meg kell em
lítenem, a. piasszáva munkát, amely hosszú, pálcaszerü vesszőmunka és
utcai tisztitó hengerek behúzására alkalmas. Azonkívül készítenek be
lőle nagy tisztogató seprőket, u. n. schroppereket. Mindez szurkolás
utján történik. Általában ez a munka nagyon kiterjedt iparág. Niepel
személyében kitűnő igazgatója van ennek a nagyon intenzív munkálkodásu intézetnek. Németországban a nádvesszőből is készítenek szén
hordáshoz alkalmas kosarakat. Tudtommal a háború előtti béke időben
a mi vakjaink is foglalkoztak effélével. Ez a nehezebb munkálatokhoz
tartozik, de viszont kétségtelen, hogy aki fizikailag bírja és ért hozzá,
igen jó kereseti forrást képez. Most tavasszal a zöld vesszővel való
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munkálkodás járja. Németország ott takarékoskodik, ahol lehet, kö
vethetnék példáját.
E g y mester 2— 3 műhely felett is ügyel és ez igy indikolt is,
mert kiképzett vakokról van szó. Itt a vakok nem laknak benn $.z
intézetben, mint nálunk, hanem bejárnak dolgozni. Minden műhelyben
ott van a rádió-tölcsér, s a vakok pontnyomásban hetenként megkap
ják a rádió műsorát. A steglitzi intézet nyomdája ottlétünkkor épen
egy ilyen rádió-műsor készitésével foglalkozott. Okos és humánus
intézkedés, követhetnék mi is a példát. Mint kuriozitást emlitem
fel, hogy az iskolás tanulók sárga karszalaggal vannak ellátva, ame
lyen három nagy fekete pont van.
Azonban nemcsak speciál vakok intézetei foglalkoztatják a vako
kat, hanem pl. a Siemens-Schuckert-féle müveknél, mintegy 200 vak
talál foglalkoztatást. Ez ma Németország legnagyobb vak foglal
koztató telepe. Van e g y külön katalógusa, »Blindenbescháftigung in
Kleinbauwerck dér Siemens-Schuckert Werke« cimen. A mellső szines lapján vöröskeresztes övezővei ellátott idomított eb vezeti a világ
talan hőst, aki szijpórázába kapaszkadva bal kezében bottal, siet
a nagyszerű ipartelepre. 29 képben mutatja be e hatalmas gyártelep
milyen részletmunkáknál tudja a vakokat vagy súlyosan bénákat alkal
mazni. Ebben az irányban a mi hadi vakjaink is orientálódtak s
Kirschenheuter Ferenc igazgató nagyon szép eredményeket ért el.
Ott a fonalat nem ejtették el, hanem tovább fejlesztették, s ma már
nemcsak hadivakok, hanem polgári vak munkások is szivesen látott
tagjai ennek a hatalmas, egész világra kiterjedő vasipari üzemnek.
K i kell még térnem a nevelő intézetek szertárgyűjteményére.
Nyilvánvaló, hogy a vakok intézeteinek gazdag szertárral s lehető
leg olyan objektumokkal kell rendelkezniük, amelyek természetes ál
lapotukban mutatják be a tárgyakat a szemeviíáguktól megfosztott
gyermekeknek. A lehetőséghez képest tiszta és határozott fogalm a
kat igyekszik nyújtani minden vak intézmény. Az ilyen természetes
objektumok, vagy természetimen utánzott tárgyak gyűjteményét ma
gában foglaló szertár egyik értékét képezi minden vak intézménynek.
Erre mi is törekszünk, nekünk is vannak szép dolgaink és gazdag
szertárunk, de a steglitzi állami intézet hasonrendeltetésü intézménye
a mienket felülmúlja. Láttunk ott például egy szélmalmot, emeletes
házat, egy lovat, természetes nagyságban felszerszámozva, hasonló
képen szarvast, oroszlánt. Épületekből az intézet, a templom, egy vár,
gazdasági épületek tökéletes, kicsinyített modellekben megtalálhatók.
Ott vannak a különféle fegyverek, hajóhíd, a legújabb technikai vív
m ány: a repülőgép és sok egyéb, amelyet felsorolni alig is lehetsé
ges, s ami után mi is vágyakozunk.
Szólnunk kell továbbá a steglitzi intézet nagyon gazdag és értékes
múzeumáról. A bécsi muzeum gazdagságban felülmúlja a steglitzi
múzeumot, azonban ez a kulturális intézmény is nagyon szépen szol
g álja és egyben karakté rizál ja is a vakok ügyét. Egybehordva talá
lunk itt minden olyan tárgyat, amely a vakok oktatásügye terén'
megjelent. Azokat az antikvitásokat, amelyeket a bécsi múzeumban
megtalálhatjuk és amely muzeum a maga nemében páratlan, itt elvétve
láthatjuk, inkább a modern, a vakok ügye újabb korára eső tárgyak
vannak nagyon szép és szakszerű gyűjteményekben elhelyezve. A mu
zeum fejlesztésére én is gondot fordítottam, s amint megjelent, Va
lamely tanszer, vagy egyéb eszköz, intézetünk anyagi körülményei
hez képest előszeretettel vásároltam meg. Mignem egy defektus folytán
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ezt a hajlandóságomat egy időre csökkenteni voltam kénytelen. Most
látom csak, hogy milyen helyes utakon haladtam, hiszen a steglitzi
intézet múzeuma sem egyéb, mint a vakok ügye terén megjelent ta
nítási eszközöknek, gépeknek, szórakozási tárgyaknak a gyűjteménye,
amelyek itt nagy számban üveggel lefödött pulpitusokban és szek
rényekben, pompás elrendezettségben találhatók. Láttam a vakoknak
legújabb rendszerű sakkjátékát, amelyen a játszás két táblának al
kalmazásával történik, s mindenik a maga tábláján játszik. Ezt és
hasonló praktikus játékokat növendékeinknek meg fogjuk rendelni.
Mielőtt a vakok intézeteinek ismertetésével végeznénk, ki kell
emelnem azt, hogy az intézetek általában véve gazdag felszerelé
sükkel, praktikus berendezésükkel és tisztaságukkal tűnnek ki. A fa 
lak nemcsak a folyosókon, hanem az osztályokban is olajjal vannak
mázolva. Aki tudja azt, hogy a vak gyermek tapintó ujja minden
felé elér és gyakran piszkit, higiénikus szempontból ezen eljárást
nem méltányolhatja eléggé.
A bútorzat is több helyt modern, nekem főképen az: ásztalszerü
padok tetszenek, azokat találom praktikus oknak, s ilyen mint ab utó rzatu osztályt nálunk is célszerű volna berendezni. Nagyjában meg
felel a formájuk egy irodai Íróasztalnak, s azért tartom jóknak, mert
fiókjaikba a tankönyvek és egyéb vaskos szerek könnyen
betehetők, széles asztallapjukon pedig kényelmesen helyezhetők el a va
koknál ismeretes nagy formájú könyvek. A breszlaui intézet egy és
más felszerelése mintaszerű. A saját szempontomból á folyosókon
és nappali szobákban elhelyezett és gyönyörűen kiképzett ivókutakat
említem fel. Tehát a növendékek nem csaphoz lánccal erősített: fém 
kupákból, hanem egy lefelé nyomható és szökőkút módjára felszök
kenő kutból ihatnak tetszésük szerint. Ennek higiénikus szempontból
eléggé nem méltányolható jelentősége van, és bizony nálunk is cél
szerű volna megvalósitani. A padozat a modern intézetekben linó
leummal van bevonva és gondosan jókarban tartva. A breszlaui in
tézetben van egy olyan mosdó, amely csak szóróval van ellátva,
nincsen mosdótálja. Praktikusnak mondják, s különösen ott van je 
lentősége, ahol a szembetegek közös mosdóból mosakodnak.
Végül kiemelem azt a megható és kegyeletes emlékművet, amelyet a
breszlaui intézet háborúban elesett tagjainak emlékére az intézet kert
jében felállít ott. Emlékezetembe juttatja ez emlékmű nemcsak a világ
háború legendás hőseit, hanem azt a megható tiszteletet és szer ete
tet is, amellyel az intézet tagjai egymás iránt viseltetnek.

Csökkentlátásuak iskolája.
E rről külön fejezetben kell szólnunk, mert egy újszerű intézmény,
amelynek gondolata nálunk vetődött fel először, még 1898-ban. Gold
zieher Vilmos egyetemi rendkívüli tanár a Vakok József Nádor Kir.
Orsz. Intézetének szemészorvosa vetette fel a M agyar Gyógypeda
gógia című tanügyi folyóirat hasábjain. Aztán a kérdés néhány éven
át lekerült a napirendről. Majd 1910-ben csekélységem foglalkozott
vele, Budapest székesfőváros tanácsához az Országos Szaktanács utján
beadványt intéztem, amely beadványra a városi tanács azt a hatá
rozatot hozta, hogy ezzel a kérdéssel akkor fog foglalkozni, ha az
iskolaorvosi intézmény megvalósittatik. Ez az intézmény immár fenn
áll, miért is a folyó iskolai év elején azzal a. beadvánnyal fordultam.
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a tanácshoz, hogy a csökkentiátásuak iskoláját állítsa fel. Dr. Bartók
Imre intézetünk jeles szemészorvosa, a Gyógyászat c. szaklap 1927.
májusi 1. számában »A gyengénlátók oktatásának kérdéséhez« cí
men igen értékes cikkben sürgeti ezen intézet létesítését. Berlin
ben a csökkentiátásuak iskolája a Georgenkírchplatz 18. szám alatt
van. Péter Richard az iskola rektora elmondotta ezen iskola létesíté
sének históriáját.
A csökkentlátásu gyermekek nem illenek be a vakok intéze
teibe, viszont az elemi iskolában sem foglalhatnak helyet, mert csök
kent látóképességüknél fogva, a normális látóképességgel biró gyer
mekekké]. haladni nem képesek s elmaradásuk pedig sokszor lelki
fájdalmat okoz. Strassburgban 1912-ben Levinsohn kezdeményezésére
Redslop támogatásával létesült ilyen iskola. Berlinben 1919-ben Le
vinsohn és Niepel a vakok városi intézetének igazgatója rakta le a
csökkentiátásuak iskolájának alapjait.
A tapasztalat szerint a normális látással biró gyermekek egy
ezrelékére esik egy csökkentlátásu, Berlinben hat ezrelékére esik egy
csökkentlátásu. Ezekbe az iskolákba csak olyanokat vesznek fel, akik
nek szembetegsége már teljesen befejeződött. Berlinben a csökktentlátásuak iskolája teljesen független a vakok intézetétől. Viszont van
több vakok intézete, ahol a csökkentlátásuakat eg y intézetben oktat
ják a vakokkal, de elkülönített osztályokban. Berlinben két iskola áll
fenn, ezidőszerint e fogyatékos látással bírók részére: az egyik a
már említett a Georgenkirchplatzi és másik a Strahlsunder-Strasse'i. Az előbbiben 115, az utóbbiban 130 tanuló van. A Strahlsunder-Strasse-i iskola igazgatója volt az első tanférfiu, aki a csökkent
látásu gyermekek oktatásával foglalkozott, s most már gazdag ta
pasztalatokkal bir. A második iskola 1920-ban létesült. A szülők kez
detben ellenszenvvel viseltettek az intézmény iránt, de amidőn meg
győződtek annak szakszerűségéről és arról, hogy az ilyen iskolába
sorozott gyermekek lelki rugalmassága visszatér és nagyon szívesen
látogatják, megszüntették ellenszenvüket, s ma már bizalommal van
nak az iskola iránt.
Mindenesetre tudnunk kell, hogy kit nevezhetünk csökkentlátásunak. Levinsohn szerint a csökkentiátásuak iskolájába való felvé
telre olyan tanulók alkalmasak, akiknek látóképessége legalább egy
méterről ujjolvasás, a felsőhatár pedig a normális látásnak egyne
gyede (azaz 5/20) a jobban látó szemen. A felvétel a leggondosabb
figyelemmel történik. Az elemi iskola tanítója egy beutaló űrlapot
tölt ki, amelyre feljegyzi a gyermekekre vonatkozó adatokat, külö
nösen, mik azok az okok, amelyek a rendes iskolában elsajátitandó
irás-olvasás és számolásban a sújtott gyermekeket akadályozzák. A
beutaló űrlap átkerül az iskola hatóságához, amely hatóság orvosi
vizsgálatra utasítja a gyermekeket. Az iskolaorvos tüzetesen meg
vizsgálja, s ha úgy találja, hogy csökkentlátásu, akkor javalja ezen
iskolába való beosztását. A beutaló lap alapján az iskolai hatóság
dönt a gyermek sorsa felett.
A csökkentlátásu gyermekek állandóan orvosi felügyelet alatt ál-*
lanak. Ez érthető is, mert hiszen a gyermek legfontosabb érzékszervé
nek kíméléséről van szó. A szemvizsgálás szolgálatában áll a Taschen
Leseglas, amely arra szolgál, hogy azon át a csökkentlátásu gyermek
a betűket könnyen felismerje és olvassa. A felvételnél szükséges s
amint az ilyen, betüképekkel sokat küzködő gyermek a TaschenLeseglason megpillantja a-betű képét, arca felderül és örvend, hogy

50
milyen könnyű lesz a helyzete. Egyébként a gyermekek némelyike
a látóképesség fokozása szempontjából szemüveget hord. Persze a szem
üveget orvosi előirás alapján használják.
A csökkentlátásuak iskolájának létjogosultságát a szem kímélése
indokolja, tehát a tanításnak is ezen vezérmotivum szemelőttartásával
kell történnie. A csökkentlátásu gyermekben több olyan fizikai és
lelki tulajdonság van, amelyek a vakok ezen tulajdonságait tükröz
te tik vissza. íg y pl. a zene iránt nagy hajlammal viseltetnek. E g y kedves
kis leányka mimikával kisért bájos éneket és táncot mutatott be. A
zenét általában szeretik és szívesen énekelnek. A pedánsság és szor
galom, amely az ambiciózus vak gyermek kisérő tulajdonsága nánáluk is felfedezhető. A kép azonban nem teszi a szemlélőre azt
a lehangoló benyomást, mint a vak gyermekek csoportja. Itt sem
foglal 12— 15-nél több növendék egy osztályban helyet. S a tan
órákat olyképen használják ki, hogy egy növendéknek 8— 10 perc
nél tovább nem veszi igénybe látószervét. A nagy és az egész osz
tályt körülvevő fali táblákon bonyolódik le nagyjában az ismeretek
nyújtása. Színes krétát használnak, amiként azt a budapesti állami
gyógypedagógiai intézetben láthatjuk. A polgári ismeretek tanítása
az írás, olvasás és számoláson kívül a memóriára támaszkodik épp
úgy, mint a vakoknál. Az Íráshoz különféle távolságú és vastag
ságú vonalozott vagy kockázott füzeteket használnak. Az irás tintá
val történik. Londonban a vakügyi kiállításon egy ilyen csökkentlá
tásuak iskolájának Írásbeli dolgozatait vizsgálván, láttam, hogy a fekete
palalapon színes krétával, vagy erős nyomot hagyó színes ironnal
dolgoznak. Az albinosok itt piros tintával Írnak. A piros a betű
képeket jól vetíti a szemre, nekik különösen alkalmas ez a színezés. O l
vasókönyvük mibe,n sem különbözik a látóknál használatos olvasóköny
vektől. Maguk is észrevették, hogy nekünk feltűnik az olvasókönyvek
látókéval való azonossága, s mondották, hogy most foglalkoznak a
gondolattal, hogy a csökkentlátásu gyermekek részére külön vastag
betűkből készült olvasókönyveket nyomassanak.
A manuális ügyesség fejlesztésére, mely egyben a látószerv k í
mélését is jelenti, különös figyelmet fordítanak. Ez kifejezést nyer,
nemcsak a kézügyesitő tárgyak sokféleségében: agyagmintázás, faslöjd, kartonmunka, papirhatogatás és fűzés, hanem a reájuk fordí
tott órák számában is. Am i a kézimunkák kivitelét illeti, azok csi
nosak, pontosak és praktikus dolgok. A csökkentlátásu gyermekektől
nálunk is egy-egy kézimunkaórán többet követelhetünk, mint a vak
gyermekektől. Általában Németországban a faslöjd munkálatok igen
szép eredménnyel taníttatnak.
A csökkentlátásuak iskolája 1— VIII. osztályig felmenő elemi is
kola. VIII., illetőleg I. osztály bevégzése után kilép az életbe és a
szülő gondoskodik további sorsáról. (Meg kell jegyeznünk azt, hogy
Németországban az osztályok számozása a hazai sorrendtől eltér,
amennyiben ott a legalsó osztály a V líl.-ik és a 'legfelső
az I. osztály.) A csökkentlátásu gyermekek iskoláját — mint
már fennebb is említettem —
a
magam részéről
internátussal látnám szívesen összekapcsolandónak. Ezek a szegény gyer
mekek a város legkülönbözőbb pontjáról jönnek be és rendszerint
olyan szülőktől, akik ellátásukról a legnehezebb körülmények között
tudnak csak gondoskodni, s ezt a nehéz helyzetet törékenyebb szer
vezetük nehezen bírja. Továbbá a csökkentlátásuak iskolájának kap
' csőlátót kell létesítenie a kertészeti, vagy alsó fokú gazdasági iskolák-
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kai, mert ezek azok a pályák, amelyek e szerencsétlen gyermekek
nek megfelelnek.
Érdekes képet mutatott az ujjonnan felvett növendékeknek ol
vasási órája. A VIII. osztályban, ahová most husvét után került be
nehány gyermek, a tanítónő egy- olvasószekrényt használ, amelyben
az egyes betűk kartonlapokra vannak nyomtatva olyanforma nagy
ságban, mint nálunk a betükirakó táblák lapjai. Egyénileg foglalkozik
a tanítónő a gyermekekkel, még pedig fonomimikai alapon. Hangoz
tatja valamely betűnek a képét; ottlétünk alatt az »a« betűt tanulták.,
. S amikor a gyermek már a száján és a gégefőn megfelelően át
vizsgálta a hangoztatott betűnek a képét, akkor a dobozból feltolja
a kartonlapra lerajzolt betűt, s a gyermek most a képre nézve han
goztatja újólag. Én ezt a tanítási eljárást igen jónak és célravezető
nek találom.
Az intézet gazdagon van felszerelve a legkülönfélébb tanesz
közökkel, amelyek mind az oktatás sikerét biztosítják. Vannak bizo
nyos dolgok, amelyeket nem lehet eléggé helyeselni, pl. a rajzoktatás
hoz szürke kartonlapot használnak, ami még az épérzékü szemnek is
súlyos munkát ad, de általában helyes irányban haladnak.
A vakok intézeteinek tanárai, csakúgy, mint a siketnéma intézetek
tanárai az úgynevezett gyógypedagógiai képzésnek nem hívei,
hanem az egyetemmel kapcsolatban
külön kurzusokat láto
gatnak és ebben a szakmában képezik ki magukat.
K ét
ségtelenül, aki egy szakmában bedolgozza magát és egyéb körül
ményeknél fogva másfelé nem tekinget, jeles szakemberré képezheti*
magát, amely az intézeti oktatást n agyo n . hathatósan mozdíthatja
elő.
Általában véve összbenyomásunk az, hogy a Vakok József Ná-i
dór Kir. Orsz. Intézete méltán sorákozhatik a legjobb berendezésű I
és legjobb eredményeket produkáló vakok intézetéhez és itt a kelet í
peremén valóban mintaképül szolgálhat mindazon államoknak, ame-j
Ivek vakok intézeteivel foglalkozni kívánnak.
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A datok a siketném ák lélektanához.
Előadta a M. Gyógypedagógiai Társaságnak 1928 május 24-én tartott szakülésén
NAGY LÁSZLÓ, a fővárosi Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriumának vezetője.
Bárczi Gusztáv dr., az állami siketnéma intézet szakorvosa, ezen
év márciusának elején arra kért föl engemet, mint a fővárosi lélek
tani laboratórium vezetőjét, hogy a laboratóriumban az állami siket
néma intézet néhány tanulóját vizsgáljam meg.
A kölcsönös megbeszélés után a vizsgálatok számára végcélul a
következőket tűztük ki:
1. A vizsgálatok tudományos célja általában a siketnéma tanulók
pszichológiájának és fejlődésének megállapitása.
2. A siketnéma tanulóknak a képesség foka szerint való elvá
lasztása.
3. A siketnéma és a halló tanulók elkülönített oktatása.
Bárczi dr. szerint ezen életbevágó didaktikai kérdések eldöntése
végett leghelyesebb a siketnémákat az épérzékü és elméjű tanulók
lélektani módszereivel vizsgálni, mert a kérdések megoldása tulaj'donképpen azon különbségeken és megegyezéseken fordul meg, ame
lyek a normális és a siketnéma gyermekek között fennállanak.
Ezt a felfogást helyesnek találván, hozzáfogtam az előkészületek
hez s a keresztülvitelhez.
Arról a gondolatról csakhamar letettünk, hogy tömegvizsgálatot
végezzünk. Ugyanis mély bepillantást a fejlődő siketnéma egyén lei
kébe leginkább az egyéni vizsgálat enged meg. Továbbá ezen újszerű
vizsgálatoknak előre való végleges és pontos megállapitása, mint ál
talában a siketnéma tanulók vizsgálata, sok nehézséggel jár. Célsze
rűnek látszott annak lehetővé tétele, hogy az egyes eljárásokat a vizs
gálat közben is módositani, javitani, tökéletesíteni lehessen.
Ezt a felfogásomat Bárczi dr. is elfogadta, nemkülönben azt,
hogy a vizsgálat, amennyire az lehetséges, ölelje fel a tanulók összes
elmebeli funkcióit, tehát az akarati működéseket, az érzelemvilágot,
a gyakorlati intelligenciát, azaz a megfigyelő és kombináló képessé^
get, az emlékezetet, fantáziát, Ítéletet, következtetést és a rendszeres
- gondolkodást is.
Ami pedig a módszereket illeti, minél tovább haladtak a vizsgála
tok, annál inkább kitűnt, hogy a siketnémák vizsgálatában speciális
módszereket is kell alkalmazni, illetőleg a normálisak vizsgálatára
használt módszereket többé-kevésbbé át kellett dolgozni, megváltoz
tatni. Egyes eljárásokat pedig, például a normálisoknál annyira érté
kes Masselon-féle (háromszó) módszert, a polgármester tesztet, a
nagyoknál az Írásbeli feladatok készítését, az akusztikai szóemlékeze
tet egészen mellőzni kellett. Ellenben a kisérletek közben szerzett
tapasztalatok utaltak minket az alakfelfogási és alakemlékezeti tesz
tek mélyebbreható alkalmazására és kizsákmányolására.
Megvizsgáltam 4 tanulót (két ifjút és két leányt) a 14— 17 éves
korból, ugyancsak 4-et (2 fiú, 2 leány) a 9^-10 éves korból és szin-
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tén 4 gyermeket (2 fiú, 2 leány) a 6 éves korból, összesen 12 tanulót.
Ez bizony kis létszám. De a lélektani laboratórium egyéb céljai és
Ijejkötöttségei egyelőre nem engedtek meg többet. Egy-egy tanuló
vizsgálata a módszeres nehézségek miatt körülbelül 3 és fél 4 óra,
illetőleg 2— 2 tanulóé 6— 8 óra hosszáig tartott.
Ami a vizsgálatnak eredményét illeti, sajnos, a kitűzött célokat
nem sikerült teljesen elérnem, különösen a didaktikaiakat nem. Eilenben igen érdekes felvilágositásokat nyújtanak e vizsgálatok a siket
néma gyermekek és ifjak lélektanáról.
Különben bizonyára ezen kutatásokkal nincsenek lezárva a vizs
gálatok. Ezek azt hiszem, bevezetésül szolgálhatnak s szolgálnak újabb
behatóbb és extenzivebb vizsgálatokhoz.
Jelentésemet az egyes képességek és képességcsoportok leirásásával kezdem s dolgozatom végére hagyom a siketnémák lélektanának
és didaktikájának összefoglalását.
Idő és helvkimélés végett mellőzöm az idevágó szakirodalom is
mertetését.

Az alak és távlat felíogása.
A siketnéma gyermekek alaki és távlati felfogása és emlékezete
igen korán kifejlődik. A Yerkes-féle kockakirak'ópróbák bizonyítot
ták, hogy a 6— 7 éves korú gyermekek (fiuk-leányok) alaki és táv
lati felfogása biztosabb és fejlettebb a hasonló korú épérzéküekénél,
amennyiben az egyszerüsitett Yerkes-féle alakzatokat könnyen felfog
ták és kirakták, ami a normális 6— 7 éveseknél még sok nehézséget
okoz.
Alaki emlékezetük is kiváló. A 6— 7 évesek komplikált össze- t
tételű alakzatokat tudtak minden nehézség nélkül emlékezetből ki- '
rakni.
Ezt a fejlett felfogásukat később is megtartják. A 10 évesek már
a Yerkes-féle alakzatoknak a nehezebb sorozatát is, amely a normálisíaknál a 12— 15 évesek számára készült, nemcsak kirakással tudják
megfejteni, hanem tisztán észbelileg is felfogni, amit bizonyít, hogy a
kockák számát le tudják az ábrákról olvasni. A 14— 15 éveseknél pedig
már a legnehezebb alakzatok észbeli felfogása sem okozott nehézséget.
K i kell azonban emelnem alakfelfogásuknak egy hibáját, ami
abban áll, hogy az alakot felfogják ugyan, de az alakokban mutatkozó
arányokat, a mennyiségeket nem látják világosan, amit különösen az
alakemlékezeti próbák bizonyítottak.
Összefoglalva mondhatjuk, hogy a siketnémák alaki és távlati
felfogása a normálisakkal szemben feltűnő fejlettséget mutat. Ú gy
látszik, hogy a siketnémákra nézve az alakfelfogásnak u. a jelentősége 1
van, mint a vakokra nézve a beszédbeli és zenei hangok intenziv felfo
gásának. Ezt bizonyítják egyébiránt a siketnémák rajzai is, amelyek
.a tárgyak és személyek világos és pontos felfogásáról és reprodukció
járól tanúskodnak.

Megíigyelő, Ítélő és kombináló képesség.
A gyakorlati intelligenciának (cselekvésnek) három fő értelmi té
nyezője van: a megfigyelő, az Ítélő és a kombináló képesség.
Ezen három tényező közül a megfigyelő és Ítélő képesség a siket
néma gyermekeknél és ifjaknál körülbelül azon a fokon áll, mint az
épérzéküeknél.
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A megfigyelő és ítélőképességet az összes siketnéma gyerme
keknél a 6— 17 éves korig a Moede-féle fonalpróbával vizsgáltam,
ugyanez a próba alkalmas a kombináló képesség vizsgálatára is. A
megfigyelő képességet külön a 6— 10 éves gyermekeknél a DécrolyDescoeudres-féle a. n. terített asztal próbával vizsgáltam. Ez utóbbi az
alak hasonlóság és különbség észrevételét s az ezen alapon létrejövő
Ítéletek helyességét vizsgálja. A Moede-féle fonalpróba pedig inkább
a cselekvés kapcsán keletkező megfigyeléseket s ezeknek a cselek
vésbe való azonnali beillesztését, tehát a motorikus megfigyeléseket
vizsgálja.
Mind e vizsgálatok azt bizonyították, hogy a 6 éves siketnéma
gyermekek (fiuk és leányok) megfigyelő képessége körülbelül u. a.
a fokon áll, mint az épérzéküeké. A 6— 10 éves siketnéma gyermek
a Moede-féle fonalpróbáknál átlag 74.4 százalék eredményt értek el,
tehát ezen a téren megközelítik az épérzéküek átlagát. A m egfigye
lések egyszerű formája, azaz a megszokott alakok hasonlóságainak
és különbségeinek észrevétele nem okoz nehézséget a siketnémáknak.
Meg tudták figyelni és utánozni a mintafonalzat menetét és a hurkok
formáját is, ami (ez utóbbi) finom megfigyelő képességre vall.
Tehát a megfigyelő és Ítélő képesség, mint a reális cselekvés
alapja, kedvező fejlettségi fokot mutat a süketnéma gyermekeknél.
Mind amellett a cselekvő
képességük nagy
visszamaradottságot
mutat, mert a kombináló képesség, mint a reális cselekvés másik fő
tényezője, általában tökéletlen.
A kombináló képességet általában valamennyi gyermeknél a
kalickapróbával vizsgáltuk. De felhasználtuk erre külön a 6— 10 éve
seknél a Rossolimo-féle ábrák kirakását négy és háromszögekből, a
14— 17 éveseknél pedig ezen célra a csigakerék próbákat alkalmaz
tuk. Erre a célra szolgált még az épités is az építő fácskákkal, nem
különben a képek elrendezése is (ismert német teszt.). Az építésre
a 6 éveseknél igen egyszerű templom mintát alkalmaztunk, a 10 éve
seknél szintén egy templom összetettebb mintáját alkalmaztuk. Az
u. n. képelrendezésre pedig a laboratóriumban készült egyszerű kép
sorozatot használtunk.
Végső eredményként kitűnt e vizsgálatokból, hogy a süketnémák
az alakok kombinációjában csak az imitációra (utánzásra) képesek.
Mihelyt arról van szó, hogy a gyermekek önálló kombinációkat vé
gezzenek, azonnal nagy nehézségek merülnek fel.
Láttuk ezt a Rossolimo-féle ábráknál. A 6— 10 éves gyermekek
csak a 4 szögű elemekből álló ábrákat tudták önállóan kirakni, a
többi ábrát pedig csak akkor, ha a kész ábrákra rárakhatták a kis.
lapokat. Sőt ezeket is csak akkor tudták elkészíteni, ha a három szö
geket a kezükbe adtuk. Maguktól egyáltalán nem is jöttek rá, hogy
háromszögeket alkalmazzanak. Ahol pedig a kirakásra háromszögeket
és négyszögeket együtt kellett alkalmazni, egyáltalán nem jutott
e;szükbe, hogy ilyen kombináció lehetséges.
■
A csigakerék próbát a 14— 18 éves épérzékü ifjak nagy többsége
minden néhézség nélkül oldja meg. Ellenben a 14— 17 éves süket
néma ifjaknál a megoldás kivétel nélkül nehezen ment. Mindegyiknél
minduntalan segítségül kellett venni a hajtószíjjal fölszerelt csiga
kerék mintákat. H a magukon a gépeken megfigyelték a nagyobb és
kisebb csigakerekek mozgásának gyorsaságát, csak akkor tudtak kö
vetkeztetni az ábrákon a csigakerekek forgásának gyorsaságára. A
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különböző csigaösszekapcsolási feladatokat pedig az ábrákon egyi
kük sem tudta,.jól megoldani.
A kombináló képesség ezen fejletlenségének egyik oka kétség
telenül, hogy a süketnémák önálló tapasztalatszerzése igen szűk körre
szorul. Általában a süketnémákban az önálló gondolkodás és cselekvés
igen tökéletlenül alakul ki. Ennek fő oka az élő szóval való érintkezés
é§ gondolkodás hiánya.
Élőszóval többé-kevésbbé könnyen megindítható az épérzéküeknél
az önálló cselekvés és gondolkodás. A süketnémánál ellenben muta
tásra van szükség. Ha ez hiányzik, nem is indul meg a cselekvés..
A mutatással pedig eleve megfosztjuk a siketnémát cselekvésének
önállóságától.
A kalickapróbánál úgyszólván ki volt zárva a siketnéma gyermek
és ifjú szabad elhatározása és eszközválasztása, mert annak a l
kalmazását előbb be kellett mutatnom. A kicsinyeknél pedig a műve
letet félig megkellett csinálnom, hogy a siketnéma tisztában legyen
a feladattal .
A munka közben sem tapasztaltam, amit az épérzéküek mutat
tak, hogy visszautasították volna a segítséget. Sőt provokálták a kisiérletvezető segítségét tekintetükkel, kérdéseikkel.
Ezzel szemben azonban a siketnémáknál a mechanikai munkában
oly fokú elmerülést tapasztaltam, amire az épérzéküeknél csak ritkán
volt eset. Észleltem ezt a fonalpróbánál, a Rossolimo-féle ábrakira
kásnál, a Yerkes-féle kockakirakásnál, általában azon cselekvési pró
báknál, amelyek bennük érdeklődést keltettek. E z esetben a figyel
mük nem csupán koncentrált volt, hanem a munka a kisebbeknél
iztgalmas érdeklődést is okozott. Önmagáról megfeledkező elmerülést
a normális érzéküek között csak egy nyolc éves fiúnál tapasztaltam az
épitő fácskákkal való épités közben.

Számolás fejlődése.
Sajátságos jelenséggel állunk szemben.
Körülbelül a 6— 7 éves korig a számképzetek kialakultságában
alig van különbség a normális érzékű és a siketnéma között. A süket
némáknál, úgy miként a normálisoknál, a gyermek számképzete ál
talában 6-ig terjed. Tehát nincs igazuk azoknak (Lindner), akik azt
állítják, hogy a 6— 8 éves siketnémák számképzete 3— 4-en túl nem
terjed. A hatos számkörön belül számmüveieteket: összeadást, szorzást
tudnak végezni.
Sőt egy bizonyos irányban, az ötös sorszám képzésében a süket- t
néma meg is haladja a normálist. E tekintetben a süketnéma gyér-1
mek 15-ig, sőt 30-ig is egész biztosan halad a 6 éves korban. Ez
azonban csak látszatszerü előny, mert a siketnéma ujjakkal való sa
játságos számolás módjából származik. A 4-es számsorokat 12-ig kép
zik biztosan, a 3-asokat azonban már csak 6-ig.
A számképzetek gyors kialakulásának magyarázata, hogy a si
ketnéma gyermekek ugyanazon módon szerzik az első számképzeteket,
mint az épérzéküek: látási és mozgási érzetek utján. A látás mint a
számképzetek létrehozója, a mozgás pedig főleg, mint számképzetek
kifejezője szerepel. (A mozgás azonban működik a szerzésnél is:
ujjaival, illetőleg kezével számol a siketnéma)..
A siketnéma számképzetének fejlődése azonban csakhamar, viszj
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sziamarad a normális mögött, mert felfogásából hiányzik a szó ha
tása. A szó szerepe abban áll, hogy előmozdítja az összefoglalást és
az elvont számolás kifejlődését, pl. a szorzáshoz összefoglaló elme
művelet szükséges, az elvontabb osztás pedig elemző, elvont elgondolás
nélkül nem jöhet létre.
Tehát a hallás hiánya akadályozza meg, hogy a süketnémák szá
moló elmemüveletei lépést tartsanak az épérzéküek számolóképessé
gének kifejlődésével. A 14— 16 éves normális képességű siketnémák
általános számolóképessége átlag 3— 4 évvel van visszamaradva az
épérzéküek mögött.
Milyen a 14— 16 éves siketnémák számoló képessége?
A siketnémák mindazon számmüveletekben, amelyek szemléletileg elgondolhatok és megoldhatók, megállják a helyüket. Pl. meg
tudják mondani, mennyi hatszor fél vagy hatszor egyharmad, gyak
ran még akkor is, ha elvontan adjuk fel nekik e kérdéseket, mert
nehézség nélkül tudják elképzelni e mennyiségeket.
Sőt a törtek terén még megfordított okoskodásra is képesek. Pl.
meg tudják mondani, hogy a fél nagyobb, mint az egyharmad, mert
eltudják képzelni a felet és harmadot. Az érzékleti téren képesek ma
gasabb rendű logikus gondolkodásra is. Amikor azonban a siketnéfna
gondolkodását elvont térre tereljük, rögtön mutatkozik a nagy ne
hézség.
Pl. a 16 éves siketnéma ifjú nehézség nélkül mondta meg, hogy a
20 filléres többet ér a 10 filléresnél, azt azonban már nem volt képes
megérteni, hogy egytized rész nagyobb értéket jelent az egyhuszaü
résznél. Azt pedig még a kitűnő számolónak jelzett siketnéma sem
tudta felfogni, hogy egytized rész 2-szer több az egyhuszad résznél.
A kérdésre azt felelték: »nem értem«.
Érdekes, hogy a motorikus elemek, amennyire elősegítik eleinte
a számképzetek kifejlődését, épp annyira hátráltatják később az össze
foglaló számmüveletek kialakulását.
Pl. a 7 éves siketnéma, sőt a 9— 10 éves is a 25-öt ujjaival (kezével)
fejezi ki, igy:
1

10+10 + 5.

"Sőt pl. a 16-ot a 4— 4 ujjával igy:

4 4 + 4 -f 4
"Mikor azonban a 7 éveseknél arra került a sor, hogy 3 ujjúkkal
fejezzék ki a mennyiségeket, a ő-nál megakadtak. Erre nincs eredeti
kifejező formájuk és képességük. Nézetem szerint az elemző szem
lélet és kifejezés ezen tökéletlenségén a motorikus elemek felhasz
nálásával a számok szóbeli elvont felfogatása utján lehet segíteni,
a(mint az a kísérletezés közben meg is történt. A nehézség abból állott,
hogy a 6— 10 éves gyermekek ragaszkodtak az ő automatikus kife
jezésmódjukhoz (a kézzel).
■ . _
. ,

Szóemlékezet és gondolkodás.
Amint azt eleve is gondolni lehet, a siketnéma gyermekek és ifjak
sz'óemlékezete sokkal kedvezőtlenebb képet mutat, mint alakemléke
zetük.
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Azonban a szóemlékezetnek ez a fejletlensége nem mutatkozik
«gyformán a szóemlékezet minden területén.
Például amikor nem összefüggő képzetsorozatokról van szó, ha
nem egyes szavakat kell összekapcsolni egyes szavakkal, legalább a fel
gördült siketnémák jól megállják helyüket. Mutatták ezt a Ranschburgféle szópár-módszerrel való vizsgálatok eredményei. A vizsgálatokat
az én általam összeállitott szópárokkal végeztem. A 14— 17 éves kor
ból megvizsgáltam két fiút és két leányt. Szóemlékezetük átlagos ér
téke 71 százalékot tett ki, u. a. életkorú épérzéküek átlagértéke 82
százalékot tett ki, tehát a szóemlékezet ezen fajánál és formájánál nem
volt nagy a különbség a kétféle gyermekek között.
De sokkal élénkebben világíthatjuk meg a siketnémák emlékeze
tét, ha külön vesszük a konkrét és elvont emlékezet adatait. A siket
némák konkrét emlékezete 93 százalékot tett ki (ezzel szemben a
normálisoké csak 88 százalékot); elvont emlékezetük 48.5 százalék
nak, a normálisoknál körülbelül 88,1 százaléknak felelt meg. Ez ada
tok mutatják, hogy a siketnémák emlékezete jellegzetesen konkrét,
de elvont szóemlékezetük fejletlen, ami érthető is.
A 9— 10 évesekkel szintén megkíséreltük a szóemlékezetnek aszó
pármódszerrel való vizsgálatát, azonban ez a módszer csődöt mondott.
(N em tartom lehetetlennek a kisebbeknél a szópár-módszer alkalma
zását, de ez igen hosszadalmas és beható előkészitésre szorulna.)
H ogy világosabban láthassam és mérlegelhessem a siketnémák
szóemlékezetét, uj szópárokat állítottam össze, u. a. rendszer szerint,
mint a normális érzékünk szópárait de a siketnémák felfogásához kö.zélébb állókat. Ezen szópárokat a siketnéma ifjak kézjélekkel kap
csolták össze s a kikérdezés is kézjelekkel történt.
Feltűnt nekem, hogy a 14— 17 éveseknél a kétféle reprodukció
terjedelme között nem találtam lényeges különbséget. Amiként fen
tebb említettem, a gondolati kapcsolat 71 százalékot tett ki, a jelekkel
való kapcsolat 78.2 százalékot (a normálisaknál 82 százalékot). A je 
lekkel való kapcsolás értéke tehát abból állott, hogy úgyszólván hely
reállította azt a különbséget, amely a 14— 17 éves normális érzéküek
és a siketnémák között fennáll. Ebből megállapítható, hogy a siket
némák és épérzéküek tárgyi szóemlékezete között lényeges különbség
nincs.
Nem mutat ilyen kedvező eredményt a siketnéma gyermekek és
ifjak elbeszélő emlékezete (Meumann szerint »eseményemlékezete«).
Ennek a vizsgálására egy hírlapi közleményt vettünk fel, amely
nek szövege a 14— 17 évesek számára a következő volt:
»Nagy tűz Debrecenben.«
»Varga József debreceni borkereskedő üzlete éjjel két órakor
kigyulladt. A tűzoltók hosszú fáradozással fékezték meg a tüzet, amely
a szomszédos házakat is pusztulással fenyegette, de az üzlet egész
berendezése és raktára elpusztult. A csendőrség megindította a nyo
mozást. Valószínű, hogy a tűz a hamuládából terjedt tovább, amelyet
az üzlet bezárásakor egy polc alá tettek.«
,
Ugyanez a közlemény a 9— 10 évesek számára a következőleg
hangzott»Tüz Debrecenben.«
»Varga József debreceni borkereskedő háza éjjel két órakor ki
gyulladt. A tűzoltók eloltották a tüzet. A csendőrök elfogták azt az
embert, aki a boltot felgyújtotta.«
Mindenik szót körülbelül 2 mp-ig exponáltuk optikailag (tehát
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a hosszabb szöveget összesen kb. 80 mp-ig, a kisebbet 50 mp-ig ex
ponáltuk), Az expozíció után élőszóval mondattuk el a szöveget, mindenik kísérleti személlyel külön.
Eredmény semmi.
Ezután ugyanazon eseményt 4 képben mutattuk be s a 14.. 17
éves süketnémák ezt, amit láttak jelekkel, illetőleg jelmozgásokkal ol
vasták el. Ezen előkészítés után történt az előszóval való elmondatás.
Az eredmény lényegesen megjavult, az élőszóval való elmondatás sokkal jobban sikerült különösen a 14 és 17 eves fiuknál.
A 14; 8 éves ifjú a szöveget a következőkép mondotta él élő
szóval (szószerint idézve):
»Varga József debreceni borkereskedő éjjel két órakor kigyuladt.
A tűzoltók hosszú fáradozással fékezték meg a tüzet, amelyek a házat
elpusztult. A csendőrség megindította a nyomozást. A nagy tüzet:
a hamuládából terjedt tovább.«
Ez a megoldás 56.2 százaléknak felelt meg.
Körülbelül hasonlóan oldotta meg a feladatát a 17 éves siket
néma, 43.7 százaléknyi értékkel.
Sajátságos, a leányoknál jóval kevesebb sikert értünk el. Az egyik
14; 10 éves leány elbeszélése ebből állott: »Debrecenben a borkeres
kedő kigyuladt. Délelőtt bezárt. Az ajtó következő. Elfelejtettem.«
A másik 15 éves pedig csak ennyit mond: »Varga Mihály borke
reskedő üzlet Debrecenben. Nem tudom.«
A 9— 10 éveseknél az eredmény még sokkal kisebb volt. Ezek
csak egy-egy szót tudtak mondani: »Égett a ház.« »Tűz«. A 6 évesekkel
természetesen meg sem kiséreltiik a próbát.
*Ezek a kísérletek igazolják a siketnémák összefoglaló elmemű
ködésének nagy mértékű fejletlenségét. Tapasztaltam az összefoglaló
képességüknek hiányát a számolásaikban is, miként ezt már előbb
jeleztem s mindazon esetekben, amikor gondolatok összefoglalását,
kívántam, pl. a 14— 17 évesek, nemkülönben a 9— 10 évesek kép
szemléleténél (Binet), amikor összefoglaló egységes képet kénytele
nek voltak alkotni s erről beszámolni. Pl. egy művészi holland táj
kép reprodukciójáról csak ennyit tudott mondani: »gyerek sir«, a
többi ennyit sem. (A kép zord téli tájékot ábrázol, amelyben egy ro
zsét szedő asszony kézen fogva vezeti siró gyermekét). A siketnéma
elméje általában a részletek felfogására és kifejezésére van berendezve..
Azonban kétségtelen, hogy a részleteket mozgásokkal tartalmasab
ban tudják kifejezni, mint élőszóval. Ennek vizsgálása végett a 14—
17 'évesekkel lerajzoltattuk a debreceni tüzet ábrázoló négy képet,.
Mind a 4-en, de különösen a 2 fiú sokkal többet tudott kifejezni a
rajzzal, mint élőszóval vagy írásban.
E rajzokból kitűnt megfigyeléseik gazdagsága és pontossága s
rajzbeli kifejező készségük fejlettsége.

Didaktikai tételek.
Minthogy a vizsgálatok számára eleve didaktikai célok is tűzet
tek ki, ezért habár a siketnéma oktatás mezején szakértő nem vagyok,,
mégis ■ kötelességemnek tartom didaktikai tételek felsorolását és öszszefoglálását. Teszem ezt annyival inkább, mert kutatásaimban ki
terjeszkedtem a lélektani eljárásokból önként származó didaktikai ha
tásokra és módszerekre is. Például nem csupán azt vizsgáltuk, milyen.
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a siketnéma tanuló megfigyelő képessége, emlékezete, hanem, hogy
milyen hatásokkal lehet ezen képességek működését előmozdítani.
i.
Az összes kísérletek végső eredménye gyanánt jelölhetem meg
azt a tételt, hogy a siketnémák oktatásában a gondolatoknak élőszó
val és gesztusokkal való kifejezése összekapcsolandó. Ugyanis ez a
két eljárás egymást kiegészíti. A hangbeszéd az elme összefoglaló
képességét fejleszti. A jelezés pedig a részletek felfogását mozdítja
elő. A szóbeszéd szintetizál, a jelzés analizál. A hangbeszéd előmozdítja
.a képzetkomplexumok kialakulását, a 'jelzés szaporítja a részképzetek
számát. A szóbeszéddel kifejlődnek a Siketnémákban az általános em
beri tulajdonságok, a jelzéssel az egyéni jellemvonások erősödnek
meg s lesznek tartalmasabbakká. Az egyik az egyetemes ‘érintkezés,
a másik a hasonló nemüekkel való érintkezés eszköze. Mind a két
eljárásmód tehát egyaránt fontos a siketnémák .egyéni. és társadalmi
kiképzésében.
~A siketnémák oktatása számára tehát oly cél volna kitűzendő,
mely szerint a siketnémák minden gondolatukat öntudatosan
és
egyenlő biztossággal tudják kifejezni. Ezen cél didaktikai keresztül
vitelében szem előtt volna tartandó azon felfogás, hogy a siketnémák
■ ős, eredeti kifejezésmódja mégis csak a jelbeszéd, amelyet kiegészít
■ és tökéletesebbé tesz a hangbeszéd.
3.'Lehetetlen, hogy az előbbi ponttal kapcsolatosan rá ne mutas
sak egy harmadik kifejezésmódnak, a rajzolásnak fontosságára, amire
ügy látszik, a siketnémáknak különös hajlamuk van. A rajzbeli ki
fejezésmód tanításának egyáltalán nagy jelentősége van a siketnémák
kiképzésében. A rajz nem csupán azért fontos, mint a gyakorlati érint
kezésnek, az önmaga teljes megértésének eszköze, hanem mint a ki
képzés eszköze is. A rajz, mint kifejező eszköz, egyaránt megköveteli
az elme elemző és összefoglaló működéseit. Például valamely ese
ménynek rajzbeli illusztrációja ép úgy m egkívánja. az esemény egysé
ges felfogását, mint részletes ismeretét.
Egyáltalán sem az ép, sem a fogyatékos érzéküek didaktikájában
nincs oly nagy jelentősége az összes kifejezésmódok következetes és
rendszeres fejlesztésének, mint a siketnémák oktatásában.
3. A siketnémák tanításában nagy szerepe van az ~imitációnak,
mutatásnak, jóval nagyobb, mint az épérzéküelc oktatásában.
Az élőszóval való érintkezés mindig korlátolt volt és marad a
.siketnémákkal való érintkezésben, ezért kénytelenek vagyunk sok eset
ben, amikor az épérzéküek tanítását elintézhetjük élőszóval, náluk a
mutatásra szorítkozni. Különösen akkor fontos ez, ha uj munkára,
■ cselekvésre akarjuk rávezetni a siketnémát. Ilyenkor az épérzékünél
legtöbbnyire elegendő az élőszóval való célkitűzés, a magyarázat, a
.siketnéma előtt azonban előbb teljesen vagy legalább részben el kell
végezni a munkát.
Azonban az utánzásra való szoktatás mellett nem szabad felad
nunk az önálló cselevésre való képesség fejlesztését. Engedjük, hogy
a gyermek cselekvés közben szerezzen saját tapasztalatokat s ezek
alapján maga jusson önálló cselekvési eljárásokhoz. Hibázzon a gyer
mek, de a hibákat fedezze is fel s találja meg önmagától a helyes
eljárásmódot. Éppen azért, mert a siketnémában eredetileg kevés azakarati önállóságra való hajlandóság, kétszeresen fontos ennek fej
lesztése.
4. A siketnémák oktatásában egyáltalán nagy szerepet játszik a
cselekvési, a motorikus elem.
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A siketnémák Jung kifejezésével élve, extravertált és objektív
lények, a vakokkal szemben, akikben uralkodó a szubjektív átélés, a
belső cselekvés. Ellenben a siketnémáknak nem csupán külső felfo
gásában, hanem emlékezetükben, sőt fantáziájukban is a külső ta
pasztalatokhoz való kötöttség és a cselekvő beavatkozás viszik a fő
szerepet.
Á siketnémák általában reális, józan gondolkodású egyének, h ig
gadtak és számítva cselekszenek. Sajátságos ellentét van a magatar
tásukban. Az épérzéküekkel ellentétben nyugodtan, csendesen, szinte:
bárgyuan ülnek egy helyen, de mindenre figyelnek. Mikor azonban
valamit tenniök kell vagy lehet, szemeik felcsillannak s az értelem
ragyog le arcukról. A cselekvésükben nyilvánul meg az erő és az
értelem. A történés köti le érdeklődésüket s cselekvés közben hatol
nak be a külvilági életbe, tapasztalatokba, ez teszi világossá felfogá
sukat és emlékezetüket. Tehát ha azt akarjuk, hogy valamit jó l fo g 
janak fel, vagy valamire jól emlékezzenek, meg kell engednünk, hogy
a létrehozás vagy módosítás munkáját ők maguk végezzék el. A nél
kül nem tudjuk megihletni lelkűket s tanítói munkánk improduktívvá,
válik.
Tehát a siketnéma oktatás három főpillére: a kifejezésmódok
fejlesztése, a mutatás és a csélekedtetés.

A siketnéma tanulók intelligenciájának foka.
Végül kitűzött célomhoz képest erről a kérdésről is kell röviden
szólnom s kísérleteim eredményét néhány rövid tételbe foglalnom.
Megvallom őszintén, nem szívesen teszem ezt, mert a vizsgálati anyag
oly kis létszámra (12 tanuló) szorítkozott, hogy a felállítandó tételek
alapjának ingatagságát kénytelen vagyok elismerni. Teszem ezt mégis
azért, mert szeretném fölhívni a lélekbúvárok figyelmét erre a pszi
chológiai szempontból nagyfontosságu kérdésre.
1. A közhiedelemmel szemben az az egy kétségtelenül meg volt
.állapítható, hogy a siketnémák intelligenciájának visszamaradottsága,
az épérzéküekkel szemben nem általános, hanem egyes elmemüveleletekre szorítkozó. Elméjük egész felépítése, szerkezete lényegesen
egyáltalán nem különbözik az épérzéküekétől. A siketnémák általá
ban ép elméjű embereknek tekintendők.
2. Általában szellemileg elmaradottak a siketnéma tanulók az ér
zékietektől elvont gondolkodás terén, tehát mindazon funkciókban,,
amelyek szavakhoz fűződnek. Ezeken a mezőkön jó v a l alacsonyabb
értékű munkára képesek az épérzéküeknél, amint azt legutóbb (1927)
Höfler R. heidelbergi siketnéma intézeti tanár is kimutatta.*
3. N agy valószínűséggel megállapítható a visszamaradottság az:
emlékezetükben, a kombináló képességükben, a fantáziájukban, öszsztefoglaló elmeműködéseikben, nemkülönben a következtető képes
ségben. Ez utóbbiaknak különösen elvont formáiban.
4. Ellenben megközelítik, sőt elérik az épérzéküek szellemi fejlett
ségét azon elmefunkciókban, amelyek érzékietekhez és cselekvések
hez kapcsolódnak. Például a megfigyelő képességük és alakfelfogásuk,
a kézi ügyességük megközelíti, sőt eléri az épérzéküekét.
* R. Höfler: Über die Bedeutung dér Abstraktion für die geisüge Entwieklung:
des taubstummen Kindes (Zeitsch. f. Kinderforschung. 33. Bánd. 1927.)
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5 Nézetem szerint nem helyes ugyan kvantitatív intelligencia
fokokról és kvóciensekről beszélni, mert egyes képességek fejlett
ségi foka. az egyéneknél igen különböző szokott lenni, mégis amenynyiben ez szokás, körülbelül megállapítható, hogy a siketnémák intel
ligenciája, egyes területeken a kisebb korban 6— 8 évig i — 2 évvel,
a fejlettebb korban 3— 4 évvel van visszamaradva az épérzéküekétől.
6. A siketnéma tanulóknál éip úgy meg lehet különböztetni az el
mebeli képességek fokait, mint az épérzéküeknél: a tehetség, az át
lagos tehetség, a tehetségtelenség és a gyengeelméjűség fokait.
7. H o g y mi a különbség a halló és a teljesen siketnéma tanulók
elmeműködései között, erről a megvizsgált anyag elégtelensége miatt
nem mondhatok véleményt.
A felsorolt kísérleti adatok bizonyítják, hogy a siketnémák egyéni
összefoglaló vizsgálata nagy eredményekkel kecsegtet az ő lélektanuk
vizsgálatában, amely ma még úgyszólván teljesen elhanyagolt terü
lete a pszichológiának s következtetéseiben nagy értéket rejt a nor
mális egyének pszichológiája számára, uj kilátásokat nyit a siketné
mák oktatásügyének céltudatos kialakítása és fejlesztése számára is.
De azt hiszem, ilyen kutatásokra rászorul a siketnéma társadalmi hely
zetének célszerű és méltányos fejlesztése is. Kívánatos, hogy minél
többen foglalkozzanak a siketnémák társadalmi és lélektani szem
pontból fontos vizsgálatával, nemcsak a gyógypedagógusok és orvo
sok, hanem, a normál-pszichologusok is.
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V ízből mentő v a k
(Élettani és lélektani tanulmány)
Irta Kirschenheuter Ferenc
Tudunk vak papokról, államférfiakról, szónokokról, költőkről, zeneművészek
rőt, látókat is oktató tanítókról, ügyvédekről, vásárra járó kereskedőkről,
technikusokról, gépkezelőkről, órásokról, képfaragókról. Egykedvűen olva
sunk, hallunk róluk. Megszoktuk őket. De megüti fülünket, ha olyan ki
váló ténykedésekről hallunk, melyeknél a vak ember azon lelki és testi
tulajdonságait, képességeit érvényesiti, melyeknek a kifejlődését és alkal
mazását a vakság különösképen hátráltatja, vagy amelyek nagyon élesen
mutatják a látó és a vak ember cselekedetei közötti különbségeket, ¡ami
lyen tulajdonság a bátorság és amilyen képesség a tájékozódási képesség.
Miért érdekelnek bennünket különösen az ilyen ténykedések ? Mert ezek
nyitják meg azokat az ablakokat, amelyeken át a vak ember leikébe, a
vakság állapotába a legmélyebben beletekinthetünk.
Bátorság. Lelki bátorságban nincs hiány a vakoknál- Sőt az a körül
mény, hogy a világ általában kímélettel van velük szemben, lelki bátor
ság tekintetében olykor el is ragadtatja őket. Gondoljunk csak a francia
forradalom vakjaira. Ők voltak a legszélsőségesebbek, a legvéresebb szájú
lázitók, olyannyira, hogy Napóleon még az intézetüket is bezáratta. Már
ritkább a testi bátorság. A vakok bécsi császári intézetének egyik nagyobb
fktnövendéke nyáron otthon a kertben tanyázott, mikor sikoltásokat hal
lott a szomszédos kertből. Átmászott a kerítésen és tettleg összetűzött
két suhanccal, akik erőszakot akartak elkövetni egy tizenhárom éves leá
nyon. A kislány egérutat kapott s megszabadult, mire a suhancok is ke
reket oldottak. Olvastunk egy német vak fiúról, aki puszta kézzel szedte
ki a veszedelmes harapásu nyestet a búvóhelyéről. — Ismerünk vak fér
fit, aki nagy verekedő. (Ez már persze magyar.)
Tájékozódás? Tudunk egyedül faluzó vak koldusokról és világjáró va
kokról. Hertelendy Gábor, száz év előtti tanára a vakok kir. intézetének,
szűkös anyagi eszközökkel keresztül-kasul utazta Európát szárazon és
vizen egyedül. Nem kerülte el Velencét se. — Olvastunk vakról, akit a
stíriai hegyek között azért alkalmazott egy vendéglős, hogy éjnek idején,
erdős, sziklás, uttalan-utakon hazavezesse vendégeit a szomszédos köz
ségekbe, ha azok rövidebb utón és nem az országúton akartak hazajutni.
Lámpással vezette a rábizottakat s föladatát télen, nagy hóban is telje
sítette.
Harminc évvel ezelőtt történt, mikor a vakok kir. intézete
még a Király-utcában volt, az Országos Zeneművészeti Főiskola helyén.
Nyúl József 9 éves, pusztán nevelkedett vak fiú, aki még csak négy hó
napja részesült oktatásban s aki az utat az intézetből kiindulva a Ter’ézköruton, Andrássy-uton, Vilmos-császár-uton és Király-utcán át és vissza
az intézetbe társaival csoportosan még csak kétszer járta végig, fölhívá
somra, de mit sem sejtvén, hogy kísérem, egyedül tette meg ezt az utat.>
Még hozzá hidegben s oly biztossággal, hogy alig keltett föltünést. —
Ertler Nándor, a vakok eperjesi intézetének 17 éves növendéke
csak
egyszer járt künn társaival csoportban az intézettől négy kilométerre lévő
füzesben s másodszor egyedül ment ki országúton, dülőutakon, bozótokon
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át anélkül, hogy valaki útbaigazította volna. — Egy vak zenetanár, aki
föltűnően gyorsan jár az utcán, az Operától ki az István-utra, a vakok kir.
intézetébe egyedül menvén, kitűnő szaglását is fölhasználva, az útjába
eső összes dohánytőzsdékbe benézett. Egyet sem hagyott ki.
Legszebbek azonban azok az esetek, mikor a testi bátorság és a tá
jékozódási képesség párosulva egyszerre érvényesül. És itt rendszerint még
fokozottabb mértékben jelentkezik leleményesség, tervszerűség, lélekjelen
lét, mint az előbbi esetekben. — Eperjes határában, ott, ahol a vakok
füzterülete volt, a Tárcát gáttal és zsilippel szabályozták. A gát mintegy
60 méter hosszú, fölül harminc centiméternyi vastag, félhenger alakúra
'legömbölyített cementfal. Jobbra a faltól mély viz, balra tőle ötméteres
sziklástalaju mélység. Kicsi vízálláskor a fal tetején nem folyik át viz.
Turbuc Benedek 17 éves vak fiú át akarván kelni a folyón, a part mellett,
a fal végén, levő zsilip tetejéről leejtett és koppanó gyújtószálakkal meg
kereste a falat, mintegy két méternyi magasságból lebocsájtkozott rája s
a szó szoros értelmében. Scyllák és Karibdisek közt átsétált a falon a
folyó túlsó partjára. Turbuc remeklése azonban nemsokára veszített fé
nyéből, mert társai utána csinálták és a parton összegyűlt látó emberek;
akárhányszor kétségbeesett kiabálással szemlélték a folyón igy mulatozva
átkelő, úszni nem tudó vakmerő vak fiukat olyan helyen, ahol már nem egy
ember vízbe fűlt.
Ezek az esetek, amelyek természetesen mind teljesen vak egyénekről
szóinak, följegyzésre érdemesek, tanulságosak. De mik ezek a vak Kis
Illés teljesítményéhez képest, aki kiválván egy sereg bámészkodó látó
■ ember közül, úszva kimentett a vízből egy már elmerült, fuldokló leányt.
Hasonló, ehez fogható esetről a vakok világában még . nem hallottunk.
Ez minden időkre belekivánkozik a vakok ügyének történetébe és benne
is lesz. De épen ezért, no meg azért is, hogy az eset összes jelenségeit a
vakok testi, lelki működéseinek megítélésénél és oktatásuknál hasznukra
fordíthassuk, ismernünk kell, amennyire csak lehetséges, pontosan az eset
lefolyását s úgy ezt, mint az összes szerepet játszó körülményeket, tár
gyilagosan minden időkre le kell szegeznünk.
Abból az alkalomból, hogy Kiss Illést derék tettéért a kormányzó
kitüntette, a vakok kir. intézetének igazgatósága céltudatosan összegyüjtötte az esetre vonatkozó Írásos adatokat. Köztük van a hivatalos iratokon
és jegyzőkönyveken kívül a megmentett leánynak a levele s. magának Kis
Illésnek a mentés lefolyását tárgyaló részletes elbeszélése is. Ezekből az
adatokból többféleképen rekonstruálták az eset lefolyását, de csak a va
kokkal behatóbban nem foglalkozó közönség részére. A szakember előtt
épen a legfontosabb körülmények, fordulatok maradtak homályban, rész
ben az adatok hiányossága, részben megbízhatatlansága miatt. Mondanunk
sem kel, hogy ezúttal sem maradt el, különösen pedig nem a napilapokban
a már megszokott kisérő jelenség, mely a vakok dolgait megszinesit.ve,
titokzatos homályba burkolja.
Hogy hát világosan lássunk, az eseményt Kiss Illéssel való alapos
■ szóbeli és gyakorlati foglalkozás után, majdpédig az esetnek vele a víz
ben való ismételt eljátszása után újból részleteiben is rekonstruálni kel-'
lett. Igen értékes szóbeli adatokat szolgáltatott ehez még Kupa Mihály
nyugalmazott csendőrtiszthelyettes, jelenleg budapesti vendéglős is, aki ki
lenc éven át szolgált Gyulaváriban, gyakran fürdőit az eset színhelyén,
személyesen nagyon jól ismerte a szereplőket, s habár az esetnek nem
volt szemtanúja, a jegyzőkönyvet, melynek alapján Kis a kitüntetést kapta,
tanuk meghallgatása alapján ő készítette.
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Kis H!és életrajza.

Csanádmegyében, Újkígyóson született 1910. junius hó 15-én. Atyja,
Kis Antal Mihály vagyontalan dohánykertész 1916-ban Görznél gránáttól
találva hősi halált halt. Anyja, Csalóczky Veronika másodszor Bakonyi
Sándor földműves napszámoshoz ment férjhez a békésmegyei Gyulaváriba.
Hét édes és hét mostoha testvére közül tíz él még, 1918 őszén kezdett
járni iskolába Gyulaváriban, jobb szemén gyöngült, balszemén még ép lá
tással. 1921-ben a III. osztályt végezte, ekkor jobb szemén már nem lá
tott, gyöngült bal szemével még olvasott. 1921 őszétől kezdve ismétlő
iskolába járt, mig 1924-ben szövődményes szürkehályog meg nem vakí
totta. 1925 március hó 10-én lépett be a Vakok József Nádor Kir. Orsz.
Intézetébe, ahol az előkészítő s az I. osztályt rendesen elvégezte, a .II.
osztálytól kezdve azonban előre haladott korára való tekintettel kosár
fonásra utaltatott és csak a fontosabb tárgyak óráira jár további elmé
leti oktatásra.
Nagyon vallásos, közepes szellemi képességű, szorgalmas, példás magaviiseletü és mint szegényes otthonban nevelkedett fiú, szerény, csendes.
Testileg nagyon fejlett, magas, markos, elég jó tornász. Bal szeme helyén
műszómét hord, jobb szemével fényt érez. Ablak előtt 30 centiméternyüre
szemétől kézmozgást észrevesz, ujjakat számlálni nem képes.
Uszíri Gyulaváriban tanult pajtásaitól 1922-ben, mikor félszemére még
látott s azóta nyaranta napi fürdővendége volt a Fehérkőrös ama részé
nek, ahol most életet mentett, kétszáz lépésnyire szülői házától. Pajtásai
val itt rendezték uszóversenyeiket is a folyón át, melyekben azonban ő
sohasem győzött, mert ferdén, görbén úszott. Gyakran játszottak itt »vizbefulóst? is, amikor pajtásaival egymást kimentették.
A megmentett.

Erdődi Zsuzsanna, Erdődi Sándor harmincholdas büszke, rátartós gazda,
lánya. Megmentésekor 17 éves volt, nagyon fejlett, Kupa Mihály csendőr
tiszthelyettes szerint testsúlya lehetett 70 kg. Kis Illés ismerte a leányt,
itt-ott beszélt is vele, de semmiféle társadalmi, annál kevésbbé érzelmi
kapcsolat nem volt köztük.
Az életmentés színhelye.

A Fehérkőrös Gyulavárinál északnyugati irányban folyik, zsilipje előtt
megdagad, különösen nyáron nagyon kevés vizet enged át a zsilip, úgy
hogy a folyónak a zsilip előtti része csak gyengén áramló, majdnem álló
v í z . Ilyen vízben, a. zsiliptől fölfelé körülbelül négyszáz méternyire ’tör
tént a szerencsétlenség, hol a folyó mintegy harminc méter széles, bal.
partja magas, meredek, jobb partja lankás. A két év előtti árvíz után
kotorták a folyót s a közepe táján, medre hosszában árokszeriien 3— 4
méterre elmélyítették. A jobb partról indulva, befelé 5— ó méteren át
fokozatosan, körülbelül 140 cm.-ig mélyül a viz, aztán hirtelen csekély
átmenettel következik a szélen is már mindjárt 2—3 méternyi mély árok.
vízparton a fenék iszapos sár, beljebb kisebb, majd nagyobb kavics, az
tán az árok oldalán, a partján puha föld s. még feljebb homok. Nyári dél
utánokon itt, a sekélyvizü jobb parton gyűlik össze a fiatalság fürödni.
Évekkel ezelőtt itt három egymást kimenteni akaró nagy leány rántotta
bele egymást a mélybe, mind a hárman belefultak. De azóta is veszett
már itt bele katona is, csendőr is.
Kis Illésnek évek óta, már látókorában is ez volt a fürdőhelye, .is
merte vizét, zaját, földjét minden talpalattnyi részében.
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Az eset.
1927. augusztus 8-án, hétfőn tlélután 5 és 6 óra között, a hőhullám
idejében sokan fürödtek. Lehettek vagy harmincán. Gyerek, legény, leány,
férfi vegyesen, ki fürdés előtt, ki utána, ki benn a vízben. A férfinép java
része tudott úszni. Rendőr is volt ott szolgálatban. Kis Illés a 11 éves Mi
hály nevű öccsével, meg egy kertészinas barátjával a tömegtől mintegy
húsz méternyire a folyón lejebb, a zsilip felé fürdött. A viz szélén állott
úszni nem tudó öccse épen hívta a vizbe, hogy tanítsa úszni, mikor a na
gyobb csoportban fürdők közül segítségért kiáltottak. Erdődi Zsuzsanna
kiáltott, aki belecsúszott a hirtelen mélyülő vizbe, az árokba, elmerült s
mikor felszínre került, kezét nyújtotta egy a közelben lévő férfinek és se
gítségért kiabált. Kezét a látó férfi nem fogta meg, de segítségért kiáltó
hangját meghallotta a vak fin. A segélykiáltásokat folytatta a többi fürdőző lány, de különösen Erzsi, a fuldokló Zsuzsanna húga.
Illést a kiáltások meghatották s némi tétovázás után a Szűz Mária
nevében nekivágott a hang irányában. Eleinte gázolt a vizben, de mikor
már kötésig ért, lebukott a viz alá, karjaival evezett, lábujjaivá! meg a
talajba kapaszkodva rugaszkodott előre. Hamarosan, a kiabáló lányhoz ért,
már meg is fogta a karját, mikor az rákiáltott: »Nem én, hátrább!« Illés
az Erdődi Erzsi hangjára ismert és most már azt is sejtette, hogy a nénje,
Zsuzsi fuldoklik. Közelükből ekkorra már elhúzódtak a fürdőzők, távolabb
ról össze-vissza ilyen megjegyzéseket hallott Illés: »elmerült, belefullad«,
miből megtudta, hogy a fuldokló nincs a fölszinen. Abból meg, hogy »... hát
rább!« megértette, hogy elhaladt 'már a fuldokló mellett s azt is tudta,
hogy jobbra hagyta el, mert hisz balról a sekély vizben nem fuldokolhatott.
Jobb kéz felé fordult hát, de nem végzett teljesen fél fordulatot hátra,
hanem arccal kissé balra, a folyó közepe felé, egy a helyzetből helyesnek
föltételezett irányban lebukott a viz fenekére. Kétszer megrugaszkodott a
talajban, két méterre haladhatott a viz alatt, kezével hadonászva keresett,
mikor arcának jobb felén, a füle táján vizmozgást érzett. Jobb kezével
odakapott, megvolt. Nagyon hidegnek érezte a leány testét, hirtelenében
arra gondolt, hogy már halott s megborzongott.
diós a térdelő helyzetben arccal a folyó közepe felé fordult, mozdu
latlan leányt megfogta, jobbra hirtelen félfordulatot tett, úgyhogy arccal
a folyó sekélyvizü jobbpartja felé nézett, ebbe az irányba fordította a
leányt is, aztán bal karjával átfogta hóna alatt a derekát. Ebben a pilla
natban eszébe jutott a három egymás után belefuló leány esete, »de —
mint mondja — már késő volt«, nem tarthatta vissza cselekvésében. Meg
rugaszkodott a talajban és ferdén fölfelé, a sekélyvizü part felé haladva,
a viz fölszinére emelkedett, hol a balról füle tövébe sütő napsugarak meg
nyugtatták, hogy jó irányban halad. A leánnyal bal hóna alatt, lábaival és
jobb kezével mintegy két méterre úszván, abban a föltevésben, hogy már
a sekély vízbe ért, megállóit, hogy le a talajra próbáljon, állani. Ekkor a
leány is fejjel a viz színére került s mikor Illés, megkísértendő a leállást,
leereszkedett vele a mélybe, az eddig élettelenül viselkedő leány átkapta
jobb karjával a fiú nyakát, aki ekkor vizet ivott. Halálküzdelemről, melyet
az elbeszélők képzelete szőtt bele a cselekménybe, szó se volt. A leállás1
a még mindig mély vizben nem sikerült. Mind a ketten a mélybe sülyedtek,
de szerencsére Illés lábával egy kemény tárgyra, kőre, téglára ért, ezen
megvetette lábát, megrugaszkodott és terhével ferdén a sekélyvizü part irá
nyában fölfelé lendült. Mire feje a viz színére ért, lába már földet ért, már
a mély árok partján volt, ahol a viz már csak a melléig ért. Tehát úgyszól
ván fölugrott a mélyből az árok partjára, a sekély vízbe. Karjaiban a bo
káig érő vízig vitte a leányt, ahol elvették tőle.
.

Adjuk vissza a vakot a társadalomnak! — halljuk minduntalan. .Most,
a Fehérkőrös partján, visszájára testesült meg a szállóige. Vak adott vissza
látót a társadalomnak, a szó szoros értelmében s a látók ott a bokáig érő
vízben át is vették a kezeiből. Ekkor tudta meg bizonyossággal Kis Illés
az átvevők szavaiból, .hogy ki a megmentett. Szokásszerint fejreállitották
a leányt, igy eresztették ki belőle a vizet. Illés meg visszament a ruhájá
hoz, fölöltözködött s öccsével meg pajtásával hazament. Útközben elgon
dolkozott, hogy vállalkozása bizony balul is végződhetett volna s az Úr
isten és a Szűz Mária segítségét látta a sikerben.
Otthon az édesanyja már tudott a dologról s korholva fogadta fiát:
»ha te fuldokoltál volna, senki se ment volna utánad«. Illésnek nem kel
lett a vacsora, rosszul érezte magát, feje fájt, több ízben vizet hányt. Más
nap későn kelt, csak délután evett. Ekkor meglátogatta Erdőcli Sándorné
a megmentett leányával, Zsuzsával. Megköszönték a fiú áldozatkészségét
s Erdődiné öt pengőt adott át, jutalmul a fiú édesanyjának.
Kis Illés kitüntetése és ünneplése.

Napokkal az eset után Kupa Mihály csendőrtiszthelyettes az életmen
tésről tanuk meghallgatásával jegyzőkönyvet készített s ennek alapján a
főszolgabíró a fiú kitüntetését kérelmezte.
A kormányzói kitüntetés a következő irat kíséretében érkezett le a
miniszterelnökségtől. »711. M. E. I. 1928. T. Kis Illés a Vakok József Ná
dor Kir. Orsz. Intézete növendékének,. Budapest. A Kormányzó Ur ö
Fő méltósága folyó évi február hó 11. napján kelt magas elhatározásával
előterjesztésemre Önnek bátor és különös dicséretet érdemlő magatartással
végbevitt életmentésért a Magyar Ezüst Érdemérmet adományozni méltóztatott. Erről Önt örvendetes tudomásul ezennel értesítem. Budapest,
1928. évi február hó 13-án. Bethlen.«
A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete 1928. március hó 25-én
tiz pontból, szavalatokból, ének- és zeneszámokból összetett nagyon szép
műsorral, nagyszámú közönség részvételével ünnepelte a derék ifjút. Herodek Károly igazgató hatásos beszédet intézett a közönséghez s az ifjú
sághoz, majd mellére tűzte Kis Illésnek a zöld szalagon lógó ezüst érmet,
melynek latin szövegei magyarra fordítva: »Hazáért« és »Ha Isten velünk,
ki ellenünk».
Kis

illés teljesítményének elemzése a vakság szempontjából.

/. Hogyan magyarázzak a fiú bátorságát, elhatározását?
a)
A fiút senki sem hívta a leány megmentésére. Senki sem biztatta.
S ez érthető is. Ki hiv, ki biztat vakot ilyesmire, különösen akkor, amikor
tömegesen vannak ott még közelebb úszni tudó látó legények. Nem-e a
magyar virtus vagy dicsőségvágy indította vállakózására? Nem. Virtusko
dásnak, hiú becsvágynak semmi nyoma sem a fiú múltjában, sem jelle
mében, sem az esemény lefolyásában. Talán anyagi jutalom reménye ke
csegtette? Szó sincs róla. Hisz azt sem tudta, ki fuldoklik, mikor megindult.
A segélykiáltások erős hatással voltak rája, Embertársának élete forog
kockán, felebaráti kötelesség segiteni, ő a Mária -.kongregáció tagja tét
lenül nem maradhat, ha segítségre siet, a Szűz Máriának tetsző dolgot
cselekszik, az ő nevében indul meg. Ezek az érzések, gondolatok járták
át lelkét, úgy érezte, mennie kell. Ismételten igy mondta el s mind, aki
ismeri a vallásos fiút, igazgató, tanárok, hitoktató, irgalmas nővérek, fel
ügyelők, iskolatársai föl is tételezik, hogy igy volt, ráismernek ebben a
megindultságban Kis Illésre. De minden bizonyítást mellőzve, maga a cse-
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lelemény bizonyítja, hogy a fiút vállakózására jó szív , emberszerető érzés
vezette, ezek nélkül meg nem indul.
A fiú bátorságának legmélyebb alapja igy kétségtelenül az a mély lelki
hangulat, hajlandóság volt, mely abban a nemes érzésben csúcsosodott ki,
hogy — menni kell. Ez adta meg vállalkozásához az érzelmi készséget.
Igen, hisz ez a hangulat adott esetben hol halványabban, hol kifeje
zettebben minden jóérzésü emberben létrejön, de nyomban jelentkeznek:
az ember- saját élete veszélyeztetésével kapcsolatos meggondolások is, me
lyek félelmet váltanak ki s ez aztán a kellő érzelmi hangulatban lévő em
bereket is ritka kivétellel visszatartja a tettől. Mint ahogy visszatartotta,
azokat az úszni tudó látó legényeket is, akik a fuldokló közelében voltaké
Hát Kis Illésben nem származtak ilyen moggondolások? Hisz ő is tudott
arrról az ugyanitt lejátszódott szerencsétlenségről, amikor egymás segítsé
gére siető három felnőtt leány egymást rántotta a mélybe és mind belevesz
tek. S hallott már más hasonló esetekről is. Aztán benne még inkább
megvolt az ok az ilyen meggondolások keletkezésére, mert hisz neki tud
nia, éreznie kellett, hogy vaksága hátráltatni fogja vállalkozásában. Ha
tehát meg is: volt az érzelmi készség, micsoda okokon, alapokon származ
hatott benne, a vakban az a merész elhatározás, hogy ő vállalja egy vizbefuló megmentését? Min alapult testi készsége? Talán az alábbiak némi:
világosságot derítenek ezekre a kérdésekre?
b) A fuldokló vergődésének látása elmaradhatatlanul megindította a
szemlélőknek, a látó legényeknek is a fantáziáját, magukra alkalmazhatták
a veszedelmet s ez hozzájárulhatott félelmük keletkezéséhez. Ha meg a,
tömegek lélektanának szemüvegén át nézzük az esetnél jelenlévő látók
tétlenségét, föltételezhetjük ennek más okát is. Például egyik megijedt
szemlélőnek félelmet keltő kijelentését, avagy utalását oly esetre, amikor
a mentő is beleveszett, ami aztán az izgatott kedé'lyállapotu fogékony lel
kekben egy a cselekvést gátoló tömeghatást váltott ki. Ily félelmet keltő*
látási benyomásoktól és ilyen, a cselekvést gátoló tömeghatásoktól a vak
és a •tömegtől távol álló K is ‘Illés mentesítve volt. Bátorságát lohasztó ily
körülmények nála nem érvényesültek.
c) Kis Illés most, 1928. márciusában 172 cm. magas és testsúlya 68:
kg. Hét hónappal ezelőtt, a mentés idejében is körülbelül ezek voltak a
méretei. Karcsú alak, rugalmas test, szép, hosszú, erőteljes izomzat, hatal
mas mellkas, ideális uszóalak. Meg kellett tudni, mire képes vízben. Nos,,
amit tud, az, ha sportszempontból nincs is jelentősége, nem mindennapi.
Sportnyelven szólva stílus nélkül, kutyásán úszik, a vizet karjaival maga.
alá hajtva, páros lábbal csapkodva, rugaszkodva. Ahogy nézem vizfogását,,
hihetetlenül erőteljes lábmunkáját, s azt a kigyószerü, sikló testmozgást,
ömkénytelenül támad bennem a gondolat, hogy ebben a fiúban elveszett:
az uszósportnak egy bajnoka. Mellúszással nem, csak matróztempóval va
gyok . képes mellette aradni, úgy is csak rövid ideig, elhagy. Amint a men
tést utánozva, a viz alatt fél kézzel átkapja derekamat, szinte ellenállhatat
lanul vonszol tovább. Bukik, tartósan marad viz alatt, könnyedén mozog
ide-oda, szóval aféle viziember, amilyet csak a nap-nap melletti szabad
fürdő, a vizben való játék nevel, amilyenné vakon született ember sohasem,
nevelődik. Erdődi Zsuzsit egy vak fiú mentette ki a vízből, de jórészt
azokkal a testi képességekkel, amelyeket még látó korában szerzett.
Testi képességeit Kis jól ismerte s ez volt bátorságának második alapja.
d) Hogyan fogom megtalálni a fuldoklót ? Hátha beletévedék vele a
mély vízbe s baj származik ? Ki, mi irányit ? Ezek az egész mentési művelet
legkritikusabb kérdései. Ezeknek valamiféle formában okvetlenül meg kel
lett fordulniok Illés lelkében, mielőtt megindult. Hogy mégis ezek nem

gátolták elhatározásában! Nem, sőt épen itt találjuk meg a páratlan eset
nek, annak, hogy ez az eset egyáltalában megtörténhetett, egyik magyará
zatát. És nem is egy különös, hanem egy meglepően egyszerű körülmény
ben. Abban, hogy Kis a helyszint kitünően ismerte s hogy nagyszerűen tá
jékozódót' rajta. Ismerte, hisz napi fürdővendége volt nyaranta öt éven át,
ismerte még látó korából,. színesen a viz fölött. S mint vak, megtanulta
ismerni a. viz alatt. A parton, a viz szélén iszapos sár, beljebb nagy kavi
csok, . még beljebb kisebbek, aztán a hirtelen leszakadó árok oldalán, a
martján puha föld s benn a mélyben homok borítják a talajt. Ezen a ta
lajon járva, megközelítő pontossággal tudta, mily távolságra van a parttól,
közeledik-e feléje, távolodik-e tőle? Ismerte a viznek minden kövét, göd
rét, belyenkinti mélységeit. Otthon volt benne.
De nem csak ismerte a helyszínt. Gyorsan és biztosan tájékozódott is
rajta. Az első segélykiáltásokról, a hang irányából és a hangtávolságból már
tudta körülbelül, hol kiizködik a leány. Ne feledjük, Kis Illés éveken át
fokozatosan vesztette el látását. A hosszú átmeneti idő oly kitűnő hatással
volt tájékozódási képességének és készségének kifejlődésére, amilyen hatás
semmiféle . pedagógiai eljárással el nem érhető. Aztán meg Kis látásának
elvesztése folyamán is állandó látogatója volt e helynek, fokozatosan neve
lődött tehát rá az e helyen származó látási benyomásoknak más érzékszervi
benyomásakkal való kicserélésére, ami rendkívüli készségre vezetett. Kész
ségre, ami a tájékozódásban biztosságot, gyorsaságot jelent. S végül még
valami. Élesen tűzött a nap s ennek sugarai ha nem is pontos, de biztos ¡és
gyors, állandóan működő tájékoztatók, melyek goromba hibák elköveté
sétől megóvnak.
.
A vak fiú csak minimális, szóbeli irányításra számított addig, amig a
fuldoklót megtalálja. Hogy vele megterhelve el is tévedhet, hogy a mély
vízbe úszhat s. hogy ebből baj lehet, ilyesmire nem gondolt. Magától érte
tődőnek tartotta, hogy a legrövidebb utón partra jut a fuldoklóval. Álta
lában a tájékozódás kérdése egy pillanatig sem zavarta elhatározásában.
Sőt épen ez a részletekbe menően pontos helyismeret s a környezetben
való biztos mozgás volt, ha öntudatlanul is, az érzelmi diszpozició s a testi
képességek fölött a harmadik talajréteg, melyben a fiú bátorsága és elha
tározása megteremhetett. És hogy mennyire fontos szerepet játszott ez
a harmadik talajréteg, azt szinte megdöbbentő határozottsággal igazolja
Kisnek egyik felelete. Mikor azt kérdezem tőle, hogyha előtte ismeretlen
helyen, például a Dunában fuldokolna valaki, ki merné-e menteni? »Semmi
esetre sem — feleli — hisz nem ismerem a tájat,«
e)
Kis Illés azt mondja, hogy sokszor játszották pajtásaival a vizből
való mentést. A maga módja szerint tehát neki gyakorlata volt abban, ho
gyan fogja meg a fuldoklót, tudta, mit jelent az úszva cipelni valakit.
Nem gondolt arra, hogy a fuldokló akadályozhatja a mozgásában, hogy
magával ránthatja a mélybe. Pajtásaival játszva, sohasem fordult elő ilyesmi.
A mentés művelete tehát nem volt ismeretlen előtte, s bár nem emlékszik
.arra
hogy most, mikor komoly mentésre indult, ezekre a »vizbefulós« játé
kokra gondok volna, az e játékokból szerzett tapasztalatok mégis, ha nem
is tudatosan, ott szerepeltek azon okok között, melyeken bátorsága, elha
tározása épült. Legalább is oly alakban okvetlenül, hogy a mentés mily
módon való végrehajtásának s az ebben való tapasztalatlanságnak a gondo
lata nem zavarta elhatározásában.
*
Ha most már gyakorlati szempontból úgy határozzuk meg a bátorság
fogalmát, hogy az: adott esetekben érzelmi, értelmi és testi készségek
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összehatása szembeszállani a veszedelemmel, — akkor a tárgyalt öt pont
ban megtaláljuk a fiú bátorságának és elhatározásának magyarázatát. En
nek lényege pedig az, hogy igen erős volt benne a tettre késztető érzelmi
hajlandóság s ezt sem külső befolyások (látási benyomások, tömeghatások),
sem érzelmi gátlások, meggondolások nem ellensúlyozták, továbbá, hogy a
föladathoz szükséges testi képességeinek tudatában volt s ebből, valamint
a túlnyomórészt tudatalattion közreható kitűnő helyismeretéből, a hely
színnel kapcsolatos nagyszerű tájékozódási készségéből s a mentés mun
kájában való bizonyos tapasztalataiból egy olyan erős önbizalom szárma
zott, benne, hogy előtte egy pillanatig sem volt kétséges vállalkozásának
sikere. Annyira nem, hogy ez a kérdés előtte föl sem merült.
2. Hogyan találta meg a fuldokló leányt?

Az eset úgy került szájra és a napi- s szaklapokba is, hogy a vak fiúnak,
mikor a fuldokló leányt a viz; alatt kereste, eszébe jutott, hogy a viz jól
vezeti a hangot, megáldott tehát a viz alatt, figyelt s a hang után indulva,
találta meg a mélyben a leányt. Hogy miféle hang után, azt az adatok ho
mályban hagyják. Kiss Illés Írásos elbeszélése szerint »lubickolást hallott«,
egy másik adat »vízben hallatszó morajról« szól, de szó volt beszédhangok
ról, segélykiáltásokról is. Bármiféle hang szerepe kétesnek tűnt és valóban
Illés az első kétkedő szómra elmondta, hogy elbeszélését túlnyomó részben
s igy e részben is az ő szóbeli elbeszélése nyomán egy vak iskolatársa irta
(eredetileg egy vidéki lap számára), az képzelte el igy, hang nyomán a ke
resést. Fönntartotta ellenben azt, hogy a leány vergődésétől zavart viz
mozgását, »lebbencsét«, ő arca bőrén megérezte s hogy ez a vizlebbenés
hívta föl figyelmét a fuldoklóra.
Az úszómedencében Kissel megejtett próbák igazolták természetesen,
hogy a viz vezeti a hangot. Két méternyire egymástól a viz alatt úgy hal
lottuk egymás kiabáló beszédhangját erősen halkitva, mintha távolról, pin
céből kiáltanának. Azonban hangtávolságot, hangirányt tájékozódásra hasz
nálható határozottsággal nem voltunk képesek megállapítani. Azután mind
a ketten a viz aló mentünk s a mélyből kézzel egymás közelében zavartuk,
kavartuk a vizet, de mozdulatainkból származó hangot nem hallottunk.
Ugyanekkor azonban tapintószerveinkkel megéreztük a viz lebbenését, de
csak akkor, ha mi magunk nem mozogtunk, ha közel, harminc centiméter
nél nem nagyobb távolságban egymástól és a kézzel, karral kifejthető leg
nagyobb erővel kavartuk, mozgattuk a vizet. Hangsúlyoznom kell, hogy
Kis Illés hallása és tapintása e kísérletek folyamán nem mutatta a vakok
nál még ma is gyakran föltételezett nagy fejlettséget. Más személyek bevo
násával egyenlő hatásoknak tettük ki ezen érzékszerveinket és az Illéséi
nem mutatkoztak számbavehetően érzékenyebbeknek az enyéimeknél.
Mi tételezhető tehát föl ezekután a hang- és mozgásérzések szerepéről?
A fuldokló már a viz alatt volt. Tüdejében levegő nem volt, hangot nem
adhatott. A viz mozgásából, illetve a vizrészeknek egymáshoz való súrlódá
sából szintén nem származott hang. Hangot tehát Kis nem hallhatott.
Hangnak itt szerepe nem volt. Hát mozgásnak? Kis előre haladt, mozgott
a viz alatt, mégpedig célját és azt tekintve, hogy sokáig viz alatt emberi
szervezeténél fogva nem maradhatott, egészen bizonyosan hévvel, erővel,
gyorsan mozgott, de ugyanekkor figyelve minden idegen mozgásra. Nem
tételezzük ugyan föl, de nem lehetetlen, hogy a fuldoklásában rángatódzó,
kapkodó lánynak egy kilendült, erős mozdulata közvetlen közel, talán né
hány centiméternyire Illés arcához hozta mozgásba a vizet s igy magára
vonta a fiú figyelmét. Igaz,, hogy Kis maga is mozgott, tapintó készülékeit
tehát a saját maga létrehozta vízáramlás állandóan foglakoztatta s igy egy
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rendkívül erős mozgásnak kellett jelentkeznie, hogy tapintó idegei megérezzék. Mégis nem zárhatjuk ki teljesen ennek a lehetőségét. Ilyformán KisIllés emlékezésének megfelelően volna megmagyarázva a leány megtalálá
sának végső mozzanata.
Ezt a .magyarázatot azonban, ha nem is zárja ki, de nem igazolja, sőt
ellentétben van vele Kisnek a további logikus és az esemény sima lefolyá
sából következtetve, teljesen hitelt érdemlő ama vallomása, hogy a leányt
mozdulatlan helyzetben elemyedve találta és
hogy az nem
is
kapaszkodott beléje, mindaddig, mig levegőre nem ért, illetve mig Kis
újból le nem sülyedt vele a viz fölszine alá. Ez a mozdulatlanság, elemyedtség és az az erőteljes vizlebbenés, melyet állítólag Kis az arcán érzett,
időben oly közel esett egymáshoz, hogy a kettő egymás mellett nem való
színű. Valószínűbb az, hogy Kis téved, hogy emlékezése e ponton nem hű,
sőt gondolhatunk arra is., hogy a mentés folyamán izgatott képzelete, meg
feszített idegzete külső hatások nélkül is termelt tapintási érzeteket, illetveképzeteket. Mint ahogy termelt a következő pillanatban, mikor megérintve
a leány testét s azt oly hidegnek találta, hogy hirtelenében halottnak vélve,
meg is borzongott tőle. Közelebb látjuk a valósághoz azt a föltevést, hogy
a fiú, amint karjaival evezve s azokat keresően oldalt kilendítve haladt a
viz: alatt, véletlenül akadt a leányra.
A leány keresésében a meginduláskor a főirányt mindenesetre Erdődi.
Erzsi szava: »hátrább!« és ennek nyomán Illésnek a kitűnő helyismerete,
a leány eknerülésének módját hirtelenében helyesen rekonstruáló fantáziája,,
mondhatnék a helyzet belső megérzése, szemlélete, tehát valami különös
— de nem sajátságosán a vaksággal összefüggő — intuitió és nagyszerű
tájékozódási készsége szabta meg. Hogy hogyan követte ezt a főirányt Kis,,
azt föntebb az eset elbeszélése behatóan ismerteti. A megtalálás befejező
mozzanata azonban homályban marad. Csak egy bizonyos, hogy hangnak,
fülnek ¡itt szerepe nem volt.
3 . Hogyan vonszolta ki a fuldoklót?

Érdekes az, amit Kis ebben, müveit. Arról volt szó, hogy a megtalált;
leánnyal ne a folyó mély közepe felé, hanem a sekélyvizü jobb partra jus
son. Hogyan biztosította a helyes irányt ? Itt a fiú, amint azt az eset ismételt
eljátszása a vízben nyilvánvalóvá tette, ha föl is tételezünk benne a kivé
teles helyzetből folyó bizonyos idegfeszültséget, határozott lélekjelenlétet,,
tanúsított és föltűnik munkájában a tervszerűség.
A leányt haladtában jobbkéz; felé térdelő helyzetben lebegve, arccal a
folyó közepe felé fordulva találta. Azonnal megragadja, de nem indul meg
vele, hanem előbb jobbra félfordulatot tesz., úgyhogy arccal a sekélyvizü
jobbpart felé kerül, azután, a leányt is arccal ebbe az irányba fordítja, csak
most kapja át balkézzel a derekát és az erősebb jobbkézzel evezve, indul meg;
vele. Mindez persze pillanatok alatt történik, úgyhogy az egész eljárás
szinte egyetlen mozdulatnak tűnik. Miért járt el igy Kis? Mert ilymódon
jobban biztosíthatta ,a helyes irányt, mintha a leányt megragadva azonnal
indul vele s azután igy megterhelve fordul. A mentési műveletnek ez, egy
nagyon fontos mozzanata volt, mert ha Kis ennél! a fordulatnál hibáz, ha
helytelen irányban helyezkedik el, akkor nem ér hamarosan a sekély vízbe
s kozkázatossá válik az egész vállalkozása. A bajt itt elkerülte a fiú lélek
jelenléte és tervszerű munkája. De hogy ő számontartsa azt az irányt,
amelyben jött s hogy ennek megfelelően pontosan végezze a nem egészen
félfordulatot, ehez n,em volt elég a lélekjelenlét és tervszerűség, sem a hely
ismeret. Éhez jó és gyakorlott izomérzés, a tájékozódásnak amaz eszköze-
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kellett, mely már egyszer kitünően működött, akkor, mikor a fuldokló meg
keresésében intuitióját követve, irányt választott.
Ez az egész eljárás egyébként egy sajátosan a vakot jellemző eljárás volt.
A látónak ily előrelátó iránybiztositásra szüksége nincs, mert ő, ha nem
biztos a dolgában, bármikor fölütheti a fejét a vízből, széttekint s egy pil
lanat alatt tájékozódik. A helyváltoztató vak lelki erőinek egy részét ál
landóan lekötve tartja a tájékozódás a szárazon is, de még inkább az em
berre nézve idegen elemben, a vízben. Állandóan figyelnie kell haladásában,
kanyarodásaiban, fordulataiban a távolságokat, irányokat. Nem szabad el
vesztenie a fonalat, mert visszaszerezni bajos. Ö haladtában az izomérzése
utján megfigyelt irányelhajlások szögeit állandóan összeadja, kivonja s
ennek eredménye az ő tájékoztatója. Nála tehát a vizben az izomérzés ut
ján szerzett képzetekre való emlékezésnek, az ezek alapján való Ítélkezés
nek kell azt a biztosságot nyújtania, amit a látónak az a szempillantás nyújt,
amikor tájékozódás végett kiüti1 fejét a vízből1.
Ebből az következnék, hogy a vak víz alatt jobban tájékozódik, mint a
szemeit nem használó látó. Igen, mert bár a látó is használja viz alatt az
izomérzését, mégpedig nagyjában ugyanazzal a céllal és ugyanolyan módon,
mint a vak, de mert ebbeli munkájában épen a látással való könnyű ellenőrizhetésből folyóan nincs olyan pontosságra utalva s ugyanezen okból folyóan nem is kénytelen egyfolytában oly hosszantartó munkát végezni, mint
a vak, épazért izomérzése nem is oly gyakorlott, mint a vaké s. az izomérzés
alkalmazásában sincs az a jártassága mint a vaknak. Ha tehát kísérletek
révén összehasonlátanók a látóknak és a vakoknak a vizben való tájékozó
dási készségét, ha nem is találnánk oly nagy különbséget, mint a szárazföl
dön teljes sötétségben megejtett próbáknál, de a vakoknak az: iskolázottabb
izomérzése minden valószínűség szerint az ő javukra döntené el az összehasonlitást. Persze kísérletek végzése ez irányban rendkívül nehéz, mert
nagyon bajos volna a vízi életben egyformán jártas, egyforma tudásu látó
kat és vakokat egyforma körülmények között megvizsgálni.
A fiú munkájában nemcsak a most tárgyalt egyik fordulóponton, ha
nem általában kezdettől fogva bizonyos tervszerűség vonul végig. Nincs
tétovázás, nincs egy fölösleges mozdulat, semmi incidens, nincs tévedés,
minden kimért és biztos. Szinte iskolaszerű az egész művelet. Igen, iskola
szerű. S az iskolát nem kereshetjük másutt, mint azokban a »vizbefulós«
játékokban, melyeket Illés pajtásaival űzött. Váltig kérdezték a hirlapirók
tőle, hogy miért ¡nem ragadta meg a leányt hajánál fogva, hisz az a biz
tosabb fogás, mert nem kapaszkodhatik bele megmentőjébe, nem akadá
lyozhatja az úszásban. Kis hol azt felelte, hogy ő ezt nem tudta, hol azt,
hogy nem foghatta meg a hajánál fogvást, mert be volt kötve a feje, hol
meg, hogy nem ért rá megkeresni a haját. Csak egyet nem mondott, a
tényt, azt, hogy ő sohse játszott vizbefulóst lányokkal, csak fiukkal, ott
meg hosszú haj hiányában a derékonragadás járta, neki erre járt rá a keze,
eszébe se jutott a leány haja. Nem. mondta ezt, mert ő semmiféleképen sem
akarja azokat a játékokat összefüggésbe hozni mostani komoly munkájá
val. Pedig nemcsak egyes jelek, hanem magának az. egész cselekménynek, r
lefolyása arra vall, hogy a játékban szerzett tapasztalatai tudatalattian is
érvényesültek a leány megmentésében.
Még igy is azonban munkája különös lélekjelenlétre vall. Az eset halá
losan komoly s ő nyugodt, semmit el nem siet. Vájjon, ha látna, akkor is
ily nyugodtan viselkednék a viz alatt, sötétben? Kétséges. A sötétség a látó
emberben mindig a bizonytalanság érzését kelti s ebből hamar nyugtalanság,
zavar származik. De hisz ilyformán a vak a viz alatt e tekintetben is előny
ben volna az, épérzéküvel szemben. Igen, zavaros vizben —- és a folyók, ta-
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vak vizei, rendszerint ilyenek, — ahol az épérzékü a látását nem használhatja,
bizonyos előny a vak javára föltehető, mert az ő hangulatát a sötétség
nem befolyásolja, neki a világosság nem munkaföltétele, mig a látóra nézve
a világosság hiánya ez irányban föltétlenül hátrányt jelent, ami a nyugodt
tevékenykedést, a lélekjelenlétet zavarhatja.
A fiú mentési munkájában föltűnik az, hogy sokat volt fejével is .viz
alatt. Igazolja ezt nemcsak az ő előadása. Az esetnek részleteiben Való
eljátszása a vizi próbákon is emellett szól. Mikor a helyszínre a fuldokló
nővéréhez siet, az ut jó részét viz alatt teszi meg. Mikor a fuldokló kere
sésére indul, viz alá bukik. Mikor cipeli a leányt, részben a viz alatt halad
vele és mikor sikertelenül próbál fölállani, nem úszik tovább, hanem megint
lesüllyed vele a fenékre s onnan indul tovább. Miért? Hisz vak mentőről
lévén szó, az első és a legtermészetesebb föltevés az, hogy a vak mentési
munkájában elsősorban hallására támaszkodott; hogy a látók, akik látták,
hol merült el a leány és akik figyelték a víznek a fuldokló fölötti bugyborékoiását, kavarodását, ezeknek a látóknak az irányítása után igazodott g
épezért, hogy az összeköttetést a látókkal fönntarthassa, fejét, fülét állan
dóan a viz fölött tartotta. Pedig nem. igy történt. Az emberek szavait, a
fülét ő, mint láttuk, csak az esemény megindulásánál használta, mig pl
nem indult a leány keresésére, többé nem. Miért nem ? Erre Kisnek hatá
rozott felelete nincs. Valami olyasmit mond, hogy nem érezte szükségét.
Ha azonban összegezzük az eset külső körülményeit, a történteket, meg
azt, amit ezekről Kis mond, akkor megérthetjük, hogy miért mellőzte to
vábbi tájékozódásában a fülét s az emberek szavait.
A parton meg a vízben elszórt emberek szavai ugyanis zavarosak, zajo
sak voltak, különböző távolságokból, irányokból érkeztek Kishez, pontosabb
irányok, távolságok jelzésére tehát alkalmatlanok voltak. Sőt épen mert kü
lönböző irányokból jöttek, még magának a partnak az irányát sem jelezhet
ték megbizhatóan. De ha jelezték volna is, mint ahogy megbizhatóan jelez
ték ezt az ellenkező oldalról tűző nap sugarai, amelyekre Kis kifejezetten
utal is, ilyen általános, irányjelzés őt ki nem elégíthette. Annak a megítélé
sében tehát, hogy ő maga hol van, mily távolságban a parttól, a mély,
vagy a sekély víztől, azután meg az irányszögek kisebb-nagyobb eltéréséi
nek megítélésében ő a fülét megelőzte. Ennél megbizhatóbb eszközökkel
rendelkezett. Ha nem is tudatosan. A tapintása, meg az izomérzése voltak
az. eszközei, melyek biztosították irányválasztásainak helyességét és meg
óvták a tévedésektől. Ő hát nemcsak azért kereste lábaival gyakran a ta
lajt, hogy megrugaszkodjék benne, hanem azért is, hogy megtapasztalja
annak minémüségét, hogy homok-e, puha föld-e, kicsi vagy nagy kavics-e,
iszapos sár-e, mert ebből azt is megtudta, hogy hol van. Haladásában aztán
az elhajlásokat teljesen izomérzése diktálta. Ez az .egyik magyarázata annak,
hogy Kis ¡nem törekedett a viz: színén maradni, sőt inkább a vizbe merülve
dolgozott. De jehetett ennek még más oka is.
I9i3-ban a németországi Dürenben tömegesebben láttunk úszni Va
kokat, az: ottani intézet növendékeit. Mellen úsztak s nekem, föltűnt, hogy
gyakran arcukat, sőt egész fejüket a vízbe merítve úsznak. Azt hittem,
hogy ez az ott tanított úszásnak a stílusához tartozó sajátosság. Most aitán
látom, hogy Kis •Illés is fejét többnyire a viz- alatt tartva úszik. Igaz, 'iő
nem úszik mellen, mint a düreniek, de úszási módja még ehez, a mellúszás
hoz hasonlítható .leginkább. A rendes mellúszás szabályaival a mély fej
tartás nem egyeztethető össze, mesterektől tanult melluszóknál tehát ezt
nem látjuk. De nem iskolaszerűén úszó látóknál, úgynevezett vaduszóknál
is, akik ezen módokon, mellen, vagy kutyásán úsznak, vajmi ritkán látjuk az
úszásnak ezt a formáját, s ha látjuk is, az inkább csak játékos formája az
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úszásnak. Hogy a háborúban megvakult katonáknál sem tapasztaltam ezt
a
mély fejtartást, ezt csak azért jegyzem meg itt, hogy megokolhassam.
A látását nemrég elvesztett ember, az újdonsült vak cselekvései ugyanis
még nem a vak ember cselekvései, csak hosszabb idő múlva lesznek azokká.
A máról-holnapra megvakult katonák vakságuk első hónapjaiban még mind
a látó ember módjára mozogtak, tehát igy is úsztak. Mért úsztak hát a
düreniek és mért úszik Kis Illés is mély fejtartással? A kisérletek hamar meg
fejtették a kérdést. A fejet l'eszegezve, szügybe vágva, nagyobb erőt tudunk
kifejteni, fokozzuk a gyorsaságot. De akkor mért nem úsznak a látók
is igy?
i
Talán nem tévedünk, ha a mély fej,tartás kérdését, a következőkép ma
gyarázzuk: A látó használja a szemét az úszásnál, látásával vág irányt,
nyugtalan, ha nem lát, ezért nem sülyeszti le fejét, szemét a viz színe alá,
ha le is sülyeszti, folyton ki-kiemeli, hogy széttekinthessen. A vak ellenben
nem használja a szemét irányadásában, a sötétség nem izgatja, fülének
a vizben rendszerint kevés szerep jut s amennyiben jut is, csak időközönként
van rá szüksége, nincs hát célja, hogy fejét állandóan a viz fölött tartsa.
Minthogy pedig gyorsabban halad, ha mellre szegzi, igy úszik.
Ilyfprmán a vakok egy sajátos, mondjuk vak stílus szerint úsznának ? Ily
.általános megállapításhoz még túlságosan kevés az adat. Lehet, hogy való
ban a tanítási mód szülte sajátságról, avagy egyéni sajátosságok véletlen
találkozásáról van -csak szó. A vizsgálatok mindenesetre kivételekre is
.akiadnának, úgyhogy nagyon sok esetet kellene megvizsgálni, mielőtt álta
lánosítható stílusbeli megállapítást kockáztathatnánk. Bizonyos egyelőre csak
az, hogy a németektől nagyon távoji Kis; Illés, is igy úszik, mégpedig azért,
mert igy gyorsabban halad. Ez, a gyorsaság volna tehát a másik oka annak,
hogy Illés sokat volt fejével is viz alatt. De jelenthetett ez a vizalatti úszás
a gyorsaságon kívül más előnyt is a vak ifjúnak ebben az esetben — viz^
alatti mentési munkájában. Megszokott volt neki a vizalatti tartózkodás,
mozgás és tüdeje, szervezete is gyakorlott volt a lélegzetvétel hosszabb nél
külözésében, amire most nagy szüksége volt.
Kis Illés teljesítményének kultusza, vakok napja, vak cserkészek.

Mikor Herodek Károly igazgató hatásos, beszéd kíséretében a kormányzó
érmét e szavakkal tűzte Kis I'llés, mellére: »Ez az ezüst érem arany szivet
takar«, egy legenda indult útjára a vakok magyar cirádás házában. Egy
legenda, melyet az évtizedek, századok kialakítanak majd e ház falai kö
zött, legenda egy vak ifjúról, aki kiválva a nyiltsizemü, de bezárt s-zivü
látó emberek tömegéből, a Szűz Mária nevével indult veszedelembe em
bert menteni.
És vajha Kis Illés nevét nem csak a falak között, de maguk a falak is
őriznék, vajha helyet kapna rajtuk kézzel elérhető magasságban egy kis
domború irásu márvány, vagy fémtábla a Kis Illés nevével, derék tettével.
Nem-e hatna ez nevelőleg késői időkben is, nem meritenének-e belőle a ház
serdülő vak lakói bizalmat, erőt az életben való küzdelemhez, nem-e buz
dítana, ha nem is épen ilyen nagyméretű, de hasonló olyan, az, ő mindennapi '
szürke életükből kiemelkedő cselekedetekre, melyeknek rugói a hit, az em
berszeretet, a bátorság, amelyeknek eszközei a testi arravalóság, az erő és
ügyesség.
És céltalan volna-e, ha évenként, vagy két-három évenként megemlé
keznénk egy-egy intézeti ünnep, egy-egy v a k o k-n a p j a keretében azokról a
vakokról, magyarokról és idegenekről, akik maradandót alkottak, akik szé
pet, nagyot cselekedtek, akik példás életükkel, szorgalmukkal, ügyességük
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kel emlékezetessé tették nevüket. Volna név bőven, egyhamar nem kellenseismiétlésekbe bocsátkozni. Ünneplésekben a mi ősi intézetünkben nincs hiány...
De mindeddig, Kis Illésig sohasem ünnepeltünk még vakokat. Pedig egye
dül- az ő ünneplésük mutatna rá hatásosan olyan egyénekre, akiknek a pél
dáját a cél-hozérés iránti igaz hitt-gl és- bizalommal követhetnék vak ta
nulóink. Rendezzünk hát vakok napjait, de ne az utcán, koldulva, hanem
itthon a saját falaink között, a növendékeink lelkében. Ezeknek a napoknak
az -eredményeit nem moss-a -el az eső, ezeknek a jövedelme biztos. Kis
Illés érdemessé tette magát arra, hogy róla ezeken a napokon megemlé
kezzenek.
Mikor néhány évvel ezelőtt jelmondatot keresett a vakok kir. intézete
ifjúságának vörösker-esztcsop-ortja, én ezt ajánlottam:: »A vakság csak hát
rány, d-e nem akadály«. Eredetileg a vak cserkészek zászlajára szántam e
szavakat. Kis- Illés igazolta, hogy ez a jelmondat száz százalékig jogosult.
Igazolta -egy -olyan teljesítménnyel, melynél különbet látó cserkész sem
nyújthat.
Vak cserkészek? Igen. Már 1912-ben láttunk Finnországban -még vak
1-eá.nycserkészeket is. Hol késtek hát magyar vak cserkészek? Azaz hol ké
sik az a fiatal kartárs, aki benneteket megszervez, vezet? Száz év nem volt
elégséges .ahoz, hogy eltüntessük az utca sarkáról a drága pénzen nevelt,
müveit vak koldusokat. Én hiszem, hogy a cserkészettel, a cserkészerkölcsőknek az ifjúságba való beleóltásával, ápolásával többet érnénk el e
téren, mint az eddig alkalmazott összes nevelési eszközökkel. Várjuk hát
a vak cserkészeket, akik nem; cs-ak legendát, hanem kultuszt csinálnak majd
abból a szellemből is, mely Kis Illést vezette a Fehérkőrös vizében, meljr
csak hátrányt, de akadályt nem ismer.
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A fogalmazás tanítása a siketnémák intézetében.
Irta : I g le r

A n t a l,

Budapest.

A fogalmazási készség az a képességünk, amely lehetővé teszi, hogy
lelki tartalmunkat kifejezhessük. A kifejezés történhetik hang-beszéddel,
Írással, jellel és valamilyen tevékenységgel. Az elme tartalmának a kifeje
zése ösztönös szükséglet, azaz külső, vagy belső ingerek hatására a képzet
mindenkor hajlamos átmenni mozgásba: keresi a szót, a jelet, a tevékeny
ségi (rajz-agyag) kifejezést.
Fogalmazás alatt rendesen az Írásbeli kifejezést értjük, de hogy ezt
a siketnémáknál elérhessük, elsősorban a. beszéd használatát és a tevékeny
ségi kifejezést kell biztosítani. Az előbbit magáért a szóbeli kifejezésért, az
utóbbit pedig azért, hogy addig is, amig a siketnéma gyermek akár .¡szó
val, vagy írással kitudná magát fejezni, a jelbeszéd mellett egy uj, a lei
kéhez közelálló kifejezésformát gyakorolhasson. A fogalmazás-tanítás alapja
ként a kifejezési készség gyakorlása, tehát a beszédtanitással egyidőben,
az előkészítő osztályon keresztül, az első osztályban kezdődik. Fejlesztői
pedig a foglalkoztatási és a beszédgyakorlatok lesznek.I.
I. Foglalkoztatási gyakorlatok.

A foglalkozás minden gyermeknek kedves tevékenység, mert képzeteit
mozgásba öntheti. A tevékenységgel járó erős érzékietek és a tevékenység
gel járó subjektiv kapcsolatok rugói az érdeklődések is, ami kifejezésre
késztet: a kis siketnéma munkájába elmerülve, játékával foglalkozva, raj
zolgatás közben, illetve ezek hatása alatt monologizál (ba-ba-ba; jajajekk,
fut a fiú, itt a páva) de beszédkincs éhez mérten, később már társát is
belevonja a monologizálásába (fát rajzolok,) vagy szomszédait jelekkel vonja
be a társas beszélgetésbe úgy, hogy felhívja őket, nézzék meg, hány almát
rajzolt, miközben maga is hangosan számolva ütögeti a padot (egy, kettő,
háom, né, öt, hat, hé, o, ie, tiz) avagy osztályozzák a rajzokat — szép, nem
szép. A foglalkozás anyagának természete szerint, egyik részénél (rajz-agyag)
a tartalmi kifejezés az irányadó, a másik részénél (irás-papirmunka stb.)
pedig a kidolgozás formája kíván érvényre jutni. Amilyen mértékben ér
telmes a gyermek, olyan mértékben lesz helyes, vagy hibás a tartalom kifejezedettsége, amint a mozgásbeli ügyességétől függ az alak szépsége. Bár
igaz, hogy a mozgásbeli ügyetlenség sokszor gátolja az egyébként jó tar
talom kifejezhetőségét, de általában a siketnémák azért ezt még igy is
előnyösen és célszerűen állítják a kifejezés szolgálatába. Szem előtt tar
tandó, hogy a gyermeki foglalkozás az alsó fokon ösztönös tevékenység,
kísérletezés az anyaggal, azaz fejlődési momentum, nem pedig produktumok
előállítása.
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i. Rajz: A rajzot ismerjük az ősember egyedüli kifejező eszközének,
írásbeli kifejezések nem maradtak ránk az őskorból. Ez is bizonyltja,,
hogy a rajzos forma könnyű és eljső kifejezési eszköz — bár a jel előbb
volt — mert legkönnyebben a külső ingerek (tárgy-cselékvés) késztetik az
utánzó ösztönt a benyomás kifejezésére jel és rajz által. Már pedig azért
jellel és főként rajzzal, mert az utánzásnak a célja a megegyezésre való tö
rekvés, ezt a megegyezést pedig kezdetben szimbólumokkal, mint a beszéd
és az írás, amelyek önkényes jegyek, nem tudjuk elérni, illetve a szó és
a tárgy, vagy az: írás és a tárgy között nincsen meg az a természetes kap
csolat, mint a rajzbeli kifejezésnél. Kezdetben tehát, a siketnémának is ez
lesz a természetes kifejezési formája (rajz — természetes jel), aminthogy él
nek is vele és mi is a tanitá,s szolgálatába állítjuk. A belső tartalom (ér
zelem., képzettartalom) későbben késztet kifejezésre. Itt meg fordítva, a
szóbeli, azután az Írásbeli kifejezés a könnyebb, mert a szó és iráskép már
erősen asszociálódott a képzettel. Sokkal nehezebb a tevékenységi kifejezés
forma, amely már maga a képzőművészet. Tanítási menetünk is ilyen
fokozatot mutat, amikor először rajzos, (jel) kifejezést kérünk, későbben a
rajz mellé kerül a beszéd-, majd a rajz a beszéd mellől lemarad, sőt a .be
széddel a jelet is levezetjük a lehetőség határaira s inkább az ellenőrző
szerepük marad meg.
Különben a rajzbeli kifejezés fedi a beszédbelit, illetve azonos fejlődésen
megy át.
Az alaktalan vonalak kora, amikor a gyermek csak firkál, a firkálásnak
jelentőséget tulajdonit, de kezd hasonlóságra is törekedni, annyiban érdekel
bennünket, hogy az előkészítőben, néha vannak ilyen rajzolási korban levő
gyermekek és sok esetben e rajzok nem a gyengetehetségnek velejárói, ha
nem a gyermek esetleges kedvezőtlen környezetének tudhatok be. Jobban
érdekel bennük a rajzolás szubjektív foka (3— 10 év). Körülbelül 7 éves
korig a gyermekek eredeti sémákat használnak. (Az ember sémája: fej,
törzs, végtagok.) A részleteket elhagyják, az elképzelésnél az alakokat egy
szerűsítik. A csapongó képzelet kora ez: nagy a tárgybeli változatosság, a
való élettel nem törődnek, fantázia szerint rajzolnak. A gondolkozás a tárgy
hoz tapad, de csak annyit rajzol a gyermek, amennyit a tárgyból ismer.
Sikorszki 3 éves fia, amikor apját meglátta a fürdőkádban, csodálkozva
kiáltott: »Istenem, neki melle van.« Kérdezősködésre azt felelte: »Én azt
gondoltam, hogy nyakad van és onnan indul ki a kezed-lábad.« Felszólitásrajzban is úgy ábrázolta, ahogyan elképzelte. Egyébként a beszédben
is, a gyermeknél az egész megértése megelőzi a részek felfogását, viszont
a részek megértése az egész sémájának hatása alatt megy végbe. 7 éves kor
után, kb. 10 éves korig a sémákat idomítja már a természethez, a beszédiben pedig törekszik a dolgok magyarázatára és az események valódiságára.
A 3 dimenziós (objektív) rajzolást (10— 15 év) célunk elérésében már ke
vesebbet alkalmazzuk. Amíg a subjektiv kor átmeneti rajzai a beszédbeli
kifejezés támogatói lesznek, addig ebben a korban már a szó síkjára lé
pünk, azaz az elemzésen és a részletezésen keresztül a logikus összefoglalás
felé halad a gyermek. Az alakszerű ábrázolás fokát, amikor célszerű világí
tással és árnyékolással alakot nyer a séma, a gyermek spontán nem éri. el,
amint elvont, túlságos lelki jelentésű szavakból álló beszéddel sem tudja,
magát kifejezni.
Az előkészítő és I. osztályokban a rajzolás a szerzett fogalmaknak a
sematikus kifejezője legyen. A rajz spontán kifejezésképen álljon a fogalom
szerzés szolgálatában, legfeljebb megjelölendő az anyag igy: »rajzolj pipát,
virágot, házat, repülőgépet stb.« Az ösztönszerü rajzoknál1 mindig megkér
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dezzük: »mi ez? mit rajzoltál?« s a gyermek beszédkincséhez mérten ¡szó
val, vagy jellel feleljen. Az I. osztályban meg lehet már kezdeni, de a
II.,— IV. osztályokban fontos lesz cselekménynek, rajzban való elkészítése,
ösztönszerü jelleggel. Kezdetben csak- egyetlen cselekvő mozzanatot (a fitt
fut, lehajolok, vizet iszom, átugrom a spárgát, a bácsi fát vág, a pipi eszik,
három pipi eszik stb.) későbben pedig cselekvés sorozatokat rajzolnak ösztönszerüen, májid kitűzött feladatokként. (Pista beteg, lapdázás, kenyérosztás,
mit csinálunk az osztályban stb.) Ezek a rajzok lesznek alapjai, megfelelő
beszédhasználattal, majd a képről való fogalmazásnak is. — Szükség' lesz
nagy táblafelületre (linóleum lap az egész fal hosszában, hogy mennél több
gyermek, mennél többet rajzolhasson), de tanítsuk meg a gyermekeket a
tárgyak sémás alakjainak rajzolására is (fiú, leány, ló, pipi, autó, vonat,
ágy stb.) azaz juttassuk őket nagy rajzkincs birtokába, amely egyenlőre a
beszédkincset fogja helyettesíteni. A sémákon belül a részletezés, az egyéni
felfogás és tartalom majd magától fog jelentkezni. Saját befolyásunknak
a részletek kifejezésénél már nem szabad érvényesülnie. Itt csak ellenőr
zünk és irányit unk.
2. Agyag: A munka a fogalmaknak a plasztikus kifejezése legyen. Ami
és ahogyan él a gyermek lelkében, azt úgy öntse formába. Ne adjunk szé
pen kidolgozott minta-tprgyat a gyermek elé a célból, hogy azt mintázza le,
mert eltérünk eredeti célunktól, amikor a külső figyelem munkája mellett
a kézügyességet gyakoroljuk, holott a belső figyelmen (elképzelésen) alapuló
kifejezési készség gyakorlása lesz a cél. Tehát ne nehézségi fokozatok sze
rint készíthető tárgyakat mintáztassunk, hanem szükség szerint, átmenetek
nélkül mindjárt körtét, fészket, csirkét, autót, lovat stb. készíttetünk. Itt
is számonkérjiük, hogy mit dolgoztak. Tévedések, amelyek hiányos szemlé
leten és az, egyszerű Ítélet hiányán alapulnak, gyakoriak lesznek úgy a rajz
nál, mint az; agyagmunkánál. Hfe a csirkének a gyermek nem csinál szemet,
megkérdezzük: »hol van a szeme?«: Hja. a szemeket nem oldalra, hanem előre
helyezi, a többieket kérdezzük meg, hogy: »jóil van-e?« Az egyik gyermek
valami alaktalan tömeget készít s ráfogja, hogy az autó, a másik meg ki
fogástalan autót készít ülésekkel, soffőrrel és kormánykerékkel. Az első
nek a kifejezési képességét és mozgásbeli ügyességét — mert talán ez a ki
fejezés akadálya — egyszerűbb tárgyak kifejeztetésével gyakoroljuk, a má
sikat pedig a helyesen kifejezett tárgy szebb kidolgozására szoktatjuk. Az
ösztönszerü plasztikai kifejezés gyakorlására legmegfelelőbb a homokmunka.
Az, ösztönszerü munkáknál ügyeljünk, nehogy sablonossá váljanak azzal,
hogy a gyermek mindig ugyanazt és Ugyanúgy csinálja, pl.: homokból
mindig udvart és házat készít, vagy pedig mindig lovat, és vonatot rajzol.
Amint ;a rajznak, úgy az agyagmunkának hasonló gyakorlása az I. osztályon
túl is folytatódik, sőt itt még kifejezettebben jelentkezik már, a beszéddel
való kapcsolatban.

II. Beszédgyakorlatok:

Az írásbeli fogalmazásnak megelőzője a szóbeli fogalmazás, illetve az
a követelmény, hogy amit a siketnéma gondol, azt beszéddel és Írással is
ki- tudja fejezni. Mivel a siketnémák intézeteiben a beszédtanitással kapcso
latban, a szóbeli kifejezéssel majdnem mindig együtt jár az Írásbeli kifejezés
is, az alsó osztályokban nem, szükséges külön fogalmazási órákat felvenni.
Azért mégis itt történik az előkészület a fogalmazásra, mert a beszélt
anyag itt olyan és olyan anyagon gyakorolják a kifejezést, amely termé
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szetes fejlődésü, a gyérm,ek képességeinek és érdeklődésének megfelelő. Ha
jó a beszédanyagunk, itt hibázni nem, is lehet. Amelyik siketnéma gyermek
jól beszél, az írásban is jól fogalmaz, annyira össze van forrva az irás a
sízóval
Talán sokat követelünk a siketnémáktól, amikor kerek beszédet, vagy
fogalmazást várunk. Értve azt, hogy adott esetben, talán a gyermek plég
nem ment át azokon a kifejezési fokokon, szemléleten és gyakorlati alkal
mazásom, amelyek előző használata eredményezi a helyes kifejezést. Nem ki
vánhatjuk, hogy a siketnéma kifejezése tartalmilag és alakilag mindazon
fejlődésen menjen keresztül, mint amelyen a szó, a mondat, a beszéd fel
épült, hiszen kiforrt kifejezési formákat, kész beszédet nyújthatunk, illetve
utánoz a gyermek, amelyre tanára utasításai és kérdései szorítják rá, azonbán a beszéd fejlődésének szabályai, a nyelv pszihologiájának törvényei és
a- gyermek szükségletei erősen kell, hogy érvényesüljenek a beszédanyag
megállapításánál és a beszéd alkalmazásánál. Talán éppen azért nehéz a
gyermeknek megtartani és alkalmazni valamely kifejezési fprmát, mert lehe
tőleg tökéleteset kap, ahhoz viszont, h o g y a gyakorlás révén automatikussá
váljon, nem volt elég gyakorlási alkalma.

A szóbeli kifejezés útja:

Hallott tőszavak, látott képek, cselekvések értelmes egybefoglalásának
megfelelő beszédalakkal való kifejezése könnyebb, ha több mondattal igyek
szünk kifejezni, illetve a gyermek csak ilyen fejlődés során jut el a, tömör
gondolkozásig és szabatos kifejezésig. »Kút, kanna, egy fiú, egy fiú megy,
szomjas vagyok, viz, vi-zet ittam, kérek vizet, vizet hoz, a víz a kutban van
stb.« mondatok használata alapján jut el a gyermek oda, hogy a képen látot
takat, magát a lefolyó cselekményt, vagy »kut-viz-fiu« hallottakat igy fo
galmazza meg: Pista megy a kúthoz vizért. (L. Éltes: A gyermeki intelli
gencia vizsgálata c. könyvben a »Képek leírását« és »Masselon próbáját».)
A tömörebb kifejezési forma és fogalmazás eléréséig, az egy gondolat
körbe, az egy képbe tartozó részleteknek az alapos ismeretére, felismerérsére, megfigyelésére, vonatkoztatására és leírására van szükség. Ennek bí
rása után következik, mint külön képesség, a részletek jegyeiből és kapcso
lataiból (ez pipi, van fa, tyuk, ez galambház) olyan általános ítéletek alko>tása (udvar) amely már ezeket a részieteket magában foglalja, szemlélet
nélkül is. A részletek felfogása történjék meg leiró formában, azaz az egyes,
vagy szomszédos, együvétartozó, vagy egymást kiegészítő dolgok a felisme
rés alapján, egyszerű ítélet alakjában fejeztessenek ki. (»Fa, pipi, tyuk, ez
leány, ott van egy gaiambház, kinn áll egy madár, meg egy fa van, tyúkok
is vannak, egy kis lány meg eteti stb.«) Ezeknek a birtokában állapítják
meg a főcselekményt. (»A leány eteti a csirkéket az udvaron«.) Illetve arra
k e l törekedni, hogy mindjárt azt ragadják meg. Ez lesz majd' a kiinduló
pontja a részletes vizsgálódásnak; hol eteti? mit ad nekik? éhesek-e? me
lyik a legékesebb? stb. Az ilyen eljárás vezeti majd a gyermeket arra, hogy
mit kell megfigyelni, hogyan kell összehasonlitani, következtetni stb., azaz
hogyan kell valamit elbeszélni, leírni. A céltudatos szemlélődés, keresés és
osztályozás a felsőbb fokon már a gyermek lelkében kell, hogy éljen. A fő
cselekmény megállapítása mögött már részleteiben ott vannak a régebbi
ismeretek és emlékek, a jelen megfigyelései, a leirás, előtte állanak az ér
zelmek. Tehát:
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PL: „Ez fa, pipi, egy csirke,
két csirke, három csirke,
tyúkok is vannak, a leány
ennivalót hint, a fán egy'
madár van.“

„A leány a csirkéket eteti az
udvaron.“

„A leány hivja a csirké
ket, azt mondja pipipi. A
csirkék sietnek enni. Két
kiscsirke fut, mert azt gon
dolják, hogy a többiek
megeszik előle a magot és
éhesek maradnak.“

A beszédanyagnak a megállapításánál és a kifejezési formák megválasz
tásánál figyelemmel kell lenni a következőkre:
A gyermeki nyelvnek a legelső szavai értelmileg sorozatos cselekvést, \
vagy felbontatlan állapotot jelentenek, azaz mondatok (szómondat.) Tehát
az első beszédszavak nyújtása alkalmával használt szavak értelme ne merül
jön ki a tőszavas alak tényleges értelmével, hanem azoknak tágabb jelentést
is adva, használtassanak is a kifejezésben, pl.: te = rossz vagy, lusta, (ki
kapsz, megállj; baba = kis gyermek, Pista sir, miért sirsz?; ki — gyere jide,
menj ki, 'engedjen kimenni szükségre stb. Egy hideg tavaszi nap könnyű fel
öltőben léptem, az osztályba (I. oszt.) és az egyik növendékem szinte meg
rovó arccal mutat a fogason függő kabátra: »fázom •— beteg — hol van fe
kete«, amivel azt akarta mondani: ebben a vékony kabátban megfázik, beteg
lesz, miért nem hozott téli kabátot? Természetesen ezek a szómondatszerü
kifejezések a szókincs bővülésével és a viszonyított alakok használataival
majd eltűnnek, illetve a fejlődéssel alakulnak. Látjuk, hogy a természetes
egység nem. a mondat, még kevésbbé a szó, hanem a beszéd, tehát már az
I. osztályban, lehetőleg, a szavakat mindég mondatban használjuk.
A mondatfejlődés fokozatai: (L. Posch: Lelki jelenségeink és természe
tük c. könyvét.)
1. Felszóllitó mondat: A felszóllitásra való érzelem hamar kiváltjai a
kifejezést. Ez a mondatforma gyakori lesz már az első osztályban. (Autó!,
— azaz gyere, nézd, autót rajzoltam; papirt! tollat! mama kávét! vigyázz!
gyere ide! add ide! tedd le! vedd fel! siess! lassan, fuss, kérek papirt stb.)
2. Állító mondat:
a) Az állítmány megnevezése (Fut, elesett! eszik! sir! stb.)
b) Az alany megnevezése az állítmánnyal kapcsolatban. (Fut a fiú,
Pista elesett. A cica eszik. Sándor sir. A tej jó. Sándor rossz.)
c) Jelzős főnév használata. (Piros alma. Sárga cipő.)
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d)
Bővítő részek alkalmazása. (Piros cukrot kaptam. Margitnak a szeme
barna.)
Az alany hiánya valószínűbb, mint az állitmányé, mert az állítmányt
erősebb lelki rugó ugratja ki a gyermekből. Hogy mégis túlsúlyban van
a gyermek beszédében a főnév, az a főnév konkrétabb tárgyának tudható
be, amivel szemben az igének és a melléknévnek nehezebb a szemlélhetősége. fPl a »piros« szemléltetésekor: almát mutatnak és még se almát ér
tünk.) Az alany és állítmány könnyű kapcsolatát csak gyakorlás ered
ménynek kell tekintenünk, amelyre a gyermeket főként a felnőttek kérdései
Szoktatják rá, amikor a gyermek kedve szerint, alany nélkül
beszél.
A jelzős főnév használata
jóval
fejlettebb
gondolkozást
kíván,
mint amilyen az alany-állitmányhoz szükséges. Diszitő jelzőt, spontán, csak
a legfelsőbb osztályban várhatunk. Egyéb bővítő részek használata úttól
függ, hogy a cselekvésnek mijére vagyunk kiváncsiak.
,
3. Tagadó (tiltó) mondat. Maga a tagadás fejlettebb gondolkozásból
származik, mint az állítás. Aki leír, az csak a valóságot nézi, de aki tagad,
az összehasonlította a valóságot azzal a valósággal, amit tagad.
4. Kérdő mondat. Kérdezni csak akkor tud a gyermek, amikor megfe
lelő állító mondat használatát már ismeri. A gyermek leggyakoribb kérdései:
hol? miért? hány? mit csinál? de túlnyomó a »mi«. Leginkább a tárgy célja
iránt érdeklődik. Sorrendben következik még a név, faji fogalom, az anyag
és az ok.
A kérdésre, az alsó fokon a tanulók egész mondatban feleljenek, a viszo
nyított beszéd elsajátításáért. Megfelelő gyakorlás után, alkalomhoz mérten,
természetesen megelégszünk a rövid felelettel is. Egyébként a rövid felelet
mindenkor bizonyos beszéd-ökonomiának, tehát tömörebb gondolkozásnak
a jele. A felnőtt . ember a mondatrészek kitételét feleslegesnek tartja, ¡a
gyermeknek pedig eszébe sem jut azokat kitenni, azt gondolja, a felnőtt
úgy is érti, amit mond. A rövidített beszéd a felnőtt emberé^ de a rövid
beszéd a gyermek sajátsága.
5. Összetett mondat:
a) Mellérendelt mondatok kötőszó nélkül.
b) Mellérendelt mondatok egyszavu kötőszóval (és, de, ellenben.)
c) Mellérendelt mondatok kettős kötőszóval (vagy-vagy, nemcsak-hanem.)
d) Alárendelt összetétel.
(Folytatása következik.)
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Adalékok a magyar siketnéma oktatás múltjából
Közli: Borbély Sándor.
I.

A magyar siketnéma-oktatásnak ezidőszerinti legrégibb adata az,,
melyet a Kalauz is emlit I. évfolyamának 6.-ik számában (1888.
jan. 1.) a 86. lapon. Ugyanis Német István, pestmegyei jánoshidi
tanitó tanított egy siketnéma lányt 1786-ban. É rről több szó aztán
nem esett, sem szaklapunkban, sem máshol; azért közlöm az eredeti
forrásból jaz idevonatkozó szöveget.
A Merkur von Ungarn 1786. V. füzetének 439. lapján ez olvas
ható: »(Die Stadtnazionalschule zu Peste.) In diesem Nazionalschulenbezirk in der Marknazionalschule zu Jánoshid, in der Pester Ges
pannschaft verdient angemerkt zu werden das durch die rühmliche
Leitung des Hrn. Pfarrers Stephan Harkányi, mittels des Schullehrers
Stephan Német ein taubstummes Mädchen von 17. jahren im un
garischen Schreiben der gestalt unterwiesen werden, das sie die
verlangten Wörter aufzuschreiben im Stande sey.«
Megjegyzem, hogy a Kalauznak fent említett helyén a 39. lapra
való, hivatkozás és ez alapon a következő Írásművekben tett hivatko
zások a sajtó hibája miatt tévesek — a 439. helyett.
;

II.
A »Hasznos Mulatságok« 1830. II. féleszt. 363. 1. megjelent N.
F. J. okorági ref. káplán név alatt ez a cikk: A siketnémákról, kik
azért nem tanulhattak meg beszélni, mivel fül-dobjulc (tympanum jauris)
alkalmatlan a rezgésre vagy hangrostálásra.«
Ezt a pikket ismét közölte a Kalauz 1890. III. évf. ápr.-májusi
9— 10.-ik számában. Felelt reá annak idején (1830.) Schwarzer An
tal váczi igazgató, de tudtommal nem nyilvánosan, csak az irattárban
maradt kéziratával, amelyről közölte volt Scherer (Ákos) István K a 
lauz-szerkesztő a Schwarczer válaszát is (Kai. 1890. jun. sz.).
De most nem erről kívánok szólani, hanem arról, hogy ki volt
vagy ki lehetett ez az N. F. J.
Jávor János sellyei ref. lelkésznek köszönhetjük, hogy az N.
F. J. névre vonatkozólag némi játékoztatást kaptunk, habár nem
is egészen biztosak az ide vonatkozó adatok. Az N. F. J. igen való
színű, hogy N . Fodor István, minthogy ily nevű káplán valóban
volt Ókorágon. Más emlékezet az emberekben, vagy feljegyzés az
anyakönyvben nincs. Az egyházkerületi jegyzőkönyvben van egy Fodor
Istvánról szó, ki 1844-ben lett turogi (Baranyam.) lelkész, — 1852ben, mint hidvégi lelkész cserét ajánl egy dunapataji tanitó-káplánnal. 1853-ban Fodor István rendeltetett lelkésznek Gyöngyösre, de
ugyanakkor a dunapataji egyház Fodor István elrendelését kéri onnan.
1858-ban, Újvidéken találunk egy Fodor István lelkész nyomára, -r1860-ban állásából elbocsáttatik, 1865-ben tanitókáplánságot, 1862-ben
tanitói állást kér egy Fodor István az egyházkerülettől. 1863-ban
Móriczgátra rendeltetik előkönyörgőül. 1873-ban a szanki leány-egy
ház kéri onnan való elrendelését, amikor állásáról lemondott. Bár nem
lehetetlen, hogy az itteni egy név több személyt is képviselhet; de
ez sem lehetetlen, hogy az adatokon végig húzódó kalandosság egy és
ugyanazon személynek az ismertetői, akit mi keresünk.
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A hibásbeszédiiek írása
A Gyógypedagógiai Társaság 1928. február 16-án tartott szak
ülésén Románná Goldzieher Klára a hibásbeszédüek Írásának sajátos
grafikai jelenségeit ismertette. A vetítésben, is bemutatott Írások kap
csán feltárta ezeket következetességükben és törvényszerűségükben és
igy uj és érdekes szemszögből világította, meg az emberi elme leg'c
differenciáltabb készségeit: a beszédet és az írást.
Megfigyeléseinek kiindulópontja egyrészt, hogy az egyéniségre
mi sem jellemzőbb, mint a taglejtés, az arcjáték, a beszéd és az
irá s: az érzéseknek és gondolatoknak e külső kifejezői. Másrészt a
megismerés, hogy a beszéd és az irás fejlődésének és működésének
útja párhuzamos és hogy mindkettő inditóállomása és célja
egy. Aki e közösségnek összefüggéseit teljesen megérti, nem
csodálkozhatik, hogy az irás jellegéből az egyén beszédmodorára
következtetések vonhatók.
Miután könnyebbnek vélte a beszéd és az irás vonatkozásainak
megismerését olyanokon tanulmányozni, akiknél a beszéd sajátosságai
pregnáns, mondhatni szélsőséges formában nyilvánul meg, a hibás
beszédünk Írásának megfigyelését tűzte ki legközelebbeső célnak.
Több mint 250 hibásbeszédü (dadogó, hadaró és pöszebeszédes)
és — összehasonlítás céljából — néhány száz normálbeszédü Írását
vizsgálta megRománné G. K. tisztán grafológiai szempontból és teljes
elfogulatlansággal. A dadogás, hadarás és pöszebeszéd jellegével, okai
val és kezelési módjával csak a vizsgálatok előrehaladásával ismerke
dett meg, amidőn a beszédhibák kezelését a tanfolyamon hospitálva
megszemlélte. Az anyag zömét, cca 140 esetet, Schulmann igazgató
a hibás beszédüek áll. tanfolyamának vezetője, bocsátotta rendelkezé
sére, mig a hibás beszédű debilis gyermekekét Éltes Mátyás igazgató.
Egybegyüjtött és gondosan átvizsgált Írások világosan mutatták:
1. Hogy a hibásbeszédü írása más, mint a normálisé.
2 . Hogy a hibásbeszédüek írásában felismerhetünk több olyan
jelenséget, mely beszédhibájukkal teljesen megegyezik.
A dadogó írása általában esetlen, aritmikus, kevéssé gördülé
keny, szakadozott, gyakran összrendezetlen, piszkos és packás, legjobb
esetben pedig, még felnőtteknél is, »iskolás« és egyénietlen és —
kivétel nélkül — korának, tanultságának és társadalmi állásának
szokványos színvonala alatt áll. Ennek okát, az előadó, nagyrészt a
dadogó reprodukciós bizonytalanságának és reprodukciós gátlásainak
tulajdonítja.
íg y a dadogok egy része — különösen a kiskorúak — beszéd
sajátosságuknak megfelelően, irás közben is megismételnek szava
kat, szótagokat és betűket. De a legintelligensebb kiirott írásokban is
észlelhető az ismétlés (egy tünet, amelyet K. C. Rőtté wieni gyógy
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pedagógus is észlelt) tendenciája az »ismétléses átirás«-ban, amely
(semmiféle javítgatással össze nem tévesztően) a betű vagy betű
alkatrész néha hajszálfinom, vagy csak nagyitóval megfigyelhető meg
ismétlése. Ez okozza sok esetben, a vonalak összefolyása által, a da
dogó packás Írását, amelyet másrészt az irószerszám görcsös, tulerős
és rendszertelen megnypmása is okoz. Mert a. dadogó izomtónusa —
szervezetében rejlő okoknál fogva. — nincs oly jól beállítva praktikus
mozgásokra, mint a normális egyéné; e különös beállításnál fogva
írása nem sima és gördülő, hanem akadozóvá és darabossá válik,
robbanásszerűen kitörő árnyékolásokkal: hiper- és diszdinamizált.
A reprodukciós zavaroknak leglényegesebb, úgyszólván alapfo
gyatkozása azonban a szakadozó irásfonul, a betűk, szavak, sorok
tizeleső, bomló szerkezete. Ez a felette jellemző tünet, annál szembeötlőbb, mennél enyhébb a formákat összetartó dinamizálás s igy
gyógykezelés alatt álló és gyógyult egyének Írásának is ismertető jele.
Érdekes az önmegfigyelés és önuralomra törekvő dadogó igyekezete,
hogy »csúnya» Írását leplezze. Lassan és meggondoltan ir, kaligrafikus törekvésekkel; a megkezdés nehézségeit palástolva, csak próba
kép illeszti a papírra a. tollat és csak akkor kezd valóban Írni, ha
érzi, hogy ez most »megy« — ennek nyoma a papírra, elhintett sok
apró »nyugvó-pontocska.« Ugyancsak ezért lassú, iskolás és egyé
nieden az írása.
Miután e felek egyikét, kpr- és kultúrára való tekintet nélkül
— majdnem minden esetben megtalálta Román G. /{., e jeleket* a
dadogok grafikai stigmáinak, illetve akcidenciáinak tartja.
A pöszebeszédesek is sajátos irástipust képviselnek, a dadagóknál szebben Írnak, Írásuk nem széteső és nem is packás, sőt el
lenkezőleg igen vékony, gyenge és a reszketősig elerőtlenedő. E resz
ketős változatai főleg a betűk felső hurkain (az »1«, »r«, »k«, sfib.
felső részén) észlelhető oly hangsúlyozottan, hogy a felső hurkok és
pzáralí e sajátságos kiképzése kapcsán tudta R.-né — tisztán Írásuk
alapján, —- pld. a beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam
tanítványai között azokat megjelölni, akik még most is pöszék, vagy
abnormis sokáig szenvedtek gyermekkorukban kiejtési zavarokban.
Érdekes a hibásbeszédüek Írásának egy másik, az irodalomban
»hebegő-irás« (Schreibstammeln) név alatt ismert abnormitása: a be
tűknek, szavaknak, halmozott javítása, elírása, el- és kihagyása, hozzátoldása és megváltoztatása, a mi annak a jele, hogy még az in
telligens hibásbeszédü is kevésbé tehetséges gondolatainak szavakban
való kifejezésében, mint a normális átlaga. Ez az »agrammatizmus«-sal
rokon jelenség, R.-né megfigyelése szerint, nem mint azt eddig fel
tették, csak pöszebeszédes, de a dadogónak is sajátossága és igy nem
tekinthető a hibás irás csak a pöszebeszéd részlettünetének, hanem
a hibás beszédének általában.
»Ha e megállapítások látszólag csak elméletiek is —• igy fejezte
be előadását Romáraié — voltaképen úgy orvosi, mnt gyógypedagó
giai alkalmazásukban értékesithetők és talán hozzájárulnak (ez idő
szerűit nem teljesen jogosulatlan) aggályoknak eloszlatására, ame
lyek felmerülnek, ha arról van szó, hogy a grafológia is bevonassák
az orvos, illetve gyógypedagógus munkakörébe.
(Se fi.)
* 1. az ismétlés tendenciáját, 2. a hiper és diszdinamizálást, 3. a széteső szerke
zetet, 4. a palástolás kísérleteit.

84

A siketnémák leipzigi intézetének 150 éves jubileuma.
A siketek oktatásügye ismét ünnepet ült. Ezúttal Németország
ban, Leipzigben. Heinicke nagy neve, az egész világra, kiható alapvető
reformeszméje, elgondolása és reformeszméjének — a hangos beszédtanitás módszerének — a gyakorlatba való átültetése, oly szorosan
hozzá fűződik a leipzigi intézetnek az életéhez, hogy a szakemberek lei
kéből Heinickének a neve Leipziget, Leipzignek a neve pedig H ei
nicke emlékét váltja ki. Ü gy vélem,
hogy a kettő
együtt,
egyérzéssel és egy gondolattal elevenedik fel a szakemberek lelkében.
A leipzigi ünnep tehát, úgy éreztem, hogy nem intézetet, hanem
nagy-nagy harcokat vivott s diadalt aratott eszmét volt hivatva ju 
bilálni. Ezzel a ténnyel magyarázható meg ügyosztályunknak ez a fe
lette. értékes elhatározása, hogy a szakfelügyelőség javaslatára lehetővé
tette, hogy ezen az eszmei jubileumon képviseltethesse magát a szak
-felügyelőség, a hazai intézetek testületé, az egyesület és a tanárképző.
Ezeket az intézményeket 'személy szerint a következők képviselték:
A szakfelügyelőséget: Klug Péter és Simon József; a hazai siket
néma ¿mézeteket Nagy Péter, Völker József, Váttér Ferenc, Iste
nes Károly, Lett József; Leopold Rezsői Hribik Aladár és Sz. Szabó
László; az egyesületet Herodek Károly; a tanárképzőt pedig Schreiner
Ferenc.
Mi, akik ezen ünnepségen jelen voltunk, abban állapodtunk meg,
hogy tanulmányuk feljegyzéseinknek, megjegyzéseinknek, vagy él
ményeinknek a lapunkban való jelenté'sszerü leirását Hribik Aladár
kartársunkra bizzuk, illetve őt kértük fel ennék összeállitására. M i
előtt azonban nevezett kollégánknak ez a, jelentésszerü munkája meg
jelennék lapunkban,
a szerkesztő felkérésére — röviden ismertetni
ldvánom magát a leipzigi jubileumot, illetve annak programmszerü
lefolyását. A tanulságot úgy ebből, mjnt pedig a berlini és breslaui
tanulmányutból — velünk egyetértve — Hribik kartársam fogja, majd
Írásosan levonni. Én tehát ez alkalommal a szerkesztő felkérésére
elöljáróul csak a. napi krónikás szerepére vállalkozóin.
Lássuk tehát ezek után magát a lezajlott jubileumi ünnepséget
programmszerüen:
I.
1928 . április 28 -án. A növendékek és az ő hozzátartozóik
részére rendezett ünnepség. Az ünnepélyt az intézet tanáraiból alakult
énnekkar éneke vezette be. Utána, Heinicke érdemeit méltató ünnepi
beszéd következett. Tartotta Schubert W alter intézeti tanár. Két növen
dék alkalmi költeményt szavalt, majd pedig a fent már emlitett ének
kar énekével záródott be az ez napi ünnepély. Az ünnepély után kö
vetkezett a kiállitás megtekintése, majd pedig az intézet ebédlőjében
a közös ebéd. -Részt vettünk mi, az intézet tanárai és a növendékek.
Ebéd után ünnepi torna az intézet udvarán. A torna, alatt az
igazgató vezetése mellett egy csoport növendék virágot helyezett a
harctéren elesett kartársak emléktáblájára. Este a mi szórakoztátásunkra társas- és családias összejövetelt rendeztek a leipzigi kol
légák.
_
_
//. 1928 . április 29-én. Jubileumi ünnepség a meghivott idegenés városi vendégek részére. Az ünnepséget ugyancsak a tanárok
énekkarának éneke vezette be. Ezt követte az igazgató megnyitó
beszéde, majd pedig az üdvözlő beszédek egész sora. Beszéltek töb
bek között: A közoktatásügyi miniszter, a főpolgármester, az e g y
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ház képviselője, az egyetem kiküldöttje, a németországi siketnémaintézeti tanárok elnöke, K lug Péter szakfelügyelő a m agyar intéz
mények képviseletében, a németországi intézetek kiküldöttjei, egye
sületek képviselői és a felnőtt, tanult siketnémák. Az üdvözlő beszé
dek után ismét az igazgató vette át a szót, aki Heinicke nagy lelkét
és a német dicsőséget hirdető Heinicke módszert méltatta s egyben
bemutatta az intézet fejlődési vonalát is. Ezt követte az énekkar
záró pneke.
Az ünnepély után a város által adott bankett következett, több
feliköszöntővel.
Ugyanezen a napon este a Kristály-palotában az intézet a felnőtt
s tanult siketnémákkal együtt műsoros estélyt rendezett.
III.
1928 . április hó 29 -én. Heinicke szobrának megkoszorúzása.
Hazánk képviseletében itt N agy Péter beszélt. Az ünneplő közönség
Heinicke szobrától az intézetbe ment vissza, ahol ünnepi istentisz
teletet tartottak.
Az ünnepéllyel kapcsolatosan még három dátumot kell feljegyez
nem. (Május 2-án előadás tartatott a siketnémák világából. Május
4-én nyilvános tornaverseny. Május 6-án ugyancsak nyilvános ver
seny hallókkal.) Ezeken azonban mi magyarok már nem vehet
tünk részt, mert tovább utaztunk Berlinbe, onnét pedig Breslauba.
Mint napi krónikás, nem akarok elébe vágni azoknak a meg
állapításoknak, amelyeket szaktanulmányi szempontból Hribik kar
társam lesz majd hivatva közölni, azonban egy-két megfigyelést —
anélkül, hogy kritizálni akarnék — már ezúttal se hagyhatok figyel
men kivül.
íg y pld. reám különösképen hatott az a megfigyelésem, hogy
éppen Heinicke örökében — tanárok és növendékek részéről egyaránt
— szinte bántóan sokat láttam a jelbeszédből.
Meglepett ellenben az a fény és az a pompa, amit egyébként az
intézetben láttam. Szinte fejedelmi ez az igen praktikus berendezésű
intézet. A 341 tanulót befogadó kolosszális intézet 48 tanárával s 12
egyéb alkalmazottjával úgy hatott rám, mint valami főúri nevelő
intézet. Gondolkozóba is estem, hogy ez a sok-sok szép — bizonyos
vonatkozásaiban — nem több e már a kelleténél s ez a nagy tö
megű növendéklétszám, javára válik-e az eredménynek? Az ünnepély
lefolyása során pedig első sorban is az ragadta meg a figyelmemet,
hogy ők nem ünnepelnek olyan nagy emócióval, mint mi, m agya
rok. Általában ők az ilyen ünnepélyek alkalmával sem a szivhez,
hanem inkább az észhez szólnak. Nincs is, avagy csak elvétve van
egy-egy igen gyenge taps. Ünnepségek alkalmával a külsőségekre
igen ¡keveset adnak.
Ebből az alkalomból kiadott jubileumi emlékkönyvük igen tet
szetős kiállitásu, tartalmas munka.
Átlépem végül a krónikás mesgyéjét akkor is, amikor befe
jezésül azt az egyéni összbenyomáscmat is leszögezem, hogy — kü
lönösen szervezeti kérdésekben — sok értékes dolgot tanulhatunk a
németektől, de ők is tanulhatnak mitőlünk a gyakorlat terén egyet
és mást. E téren az ő javukra nem vagyun k'tegnapiak. S ha még
azt is megemlitem, hogy anyagiakban úgy az intézmények, mint
pedig azok munkásai szinte 100 százalékkal jobban dotáltak mint mi,
akkor azt is elmondhatom, hogy mi — az egyenértékűt — sokkal
nehezebb körülmények között érjük el, mint ők.
Istenes Károly.

86

Az Izraelita Siketnémák Országos Intézete 50 éves
jubileuma
Május hó 20-án ünnepelte az Izr. Siketnémák Orsz. Intézete fenn
állásának 50 éves évfordulóját. A rendkívül impozáns ünnepély kö
zönsége körében, mely zsúfolásig megtöltötte az intézet nagy disztermének falait, ott láttuk a vallás- és közoktatásügyi, valamint a
népjóléti minisztérium kiküldötteit, a közélet és a felekezeti élet le g 
előkelőbb tagjait is, kiknek sorából kiemeljük: dr. Pettkó Szantner A la
dár h. államtitkárt, dr. Huszka Jenő miniszteri tanácsost, dr. Gerlóczy K ároly miniszteri tanácsost, Kaszab Aladárt, a Pesti Izr. H it
község elnökét, dr. Glücksthál Samu főrendet, dr. Hevesi Simon
vezető főrabbit, dr. Eulenberg Salamont, Adler Gyulát, a Pesti Chevra
Kadisa (képviseletében, Arányi Ignácot, Krammer Miksát, dr. Endrei
Henriket, dr. Baracs Marcelné elnöknőt, dr. Gold Simon kormány
főtanácsost, dr. Bánó Dezső kormányfőtanácsost Simon József sza'kfelügyelőt, az állami gyógypedagógiai intézetek kiküldöttjét, dr. Tóth
Zoltánt, a gyógypedagógiai tanárképző igazgatóját, stb., stb.
Az ünnepi diszülést az intézet elnöke, dr. Deutsch Ernő igazgató
főorvos nyitotta meg. Kegyelettel emlékezett meg az intézet megdicsőült (alapítójáról, Fochs Antalról, ki élete minden gyümölcsét a
siketnémáknak hagyományozta. Megemlékezett az intézet megdicsőíilt
életrehivóiról: Deutsch Sámuelről és Deutsch Jakabról,
jótevőiről,,
azokról a nemes és áldozatkész emberbarátokról, akiknek társadalmi
munkássága és a szerencsétlenekkel való együttérzése tette lehetővé
az intézet kulturális munkásságát, fejlődését. Külön kiemelte Kaszab
Aladárnak, a Pesti Izr. Hitközség elnökének, az intézetnek közel 14
éven át volt elnökének kiváló érdemeit, melyeket azáltal szerzett,
hogy az intézmény a legmodernebb gyógypedagógiai alapokra való he
lyezését saját áldozatkészségével tette lehetővé. Elnök megnyitó beszé
dében átadta az intézet történelmének Tolnai Béla igazgatónak félszá
zados működése alkalmából e célra megfestetett művészi kivitelű
képét. (Úgymond — Tolnai Bélának félszázados működése, életének
dús tartalma és lelkének minden megnyilvánulása az intézet felvirá
goztatását, az intézet emelését célozta. Kidomborította az intézet jövő
jével kapcsolatos terveket, megjelölte azt az irányt, melyet az intézet
nek a jövőben követnie kell, mely általában a haza és nemzet minden
gyermekére kötelező, mely irány a tetterős, boldog, integer M agyar
ország napjának felragyogásához hivatott vezetni. Felszólalását azon
hazafias fohásszal fejezte be, hogy a trianoni határon túl elnémult
ajkak m agyar szóra nyíljanak, m agyar szóra szomjas fülük meghallja a
m agyar ¡szívből fakadó m agyar fohászunkat. Dr. Deutsch Ernő elnök
hatásos elnöki megnyitóját nagy lelkesedéssel hallgatta, végig az ün
neplő közönség. Utána Kaszab Aladár, a Pesti Izr. Hitközség el-
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noke megköszönte az elismerő szavakat biztosította az intézetet, úgy
a Pesti Izr. Hitközség, mint a maga nevében a. legmesszebbmenő,
jóindulatáról és támogatásáról.
Tolnai Béla nyugalomba vonult igazgató ismertette az intézet félszá
zados munkáját. N agy körültekintéssel megszerkesztett előadásában
kimutatta, hogy az intézetben 736 siketnéma részesült kiképzésben 50
év alatt. Ezek közül illetőségük szerint 185 volt budapesti, 375 vi
déki, 162 megszállott területbeli és 14 külföldi. Vallás szerint: 686
izr, 42 rk., és 8 ref. Az intézet kapuja nyitva állott az ország mini
den vidékéről jelentkező siketnémák részére. A kiképzett növendékek
— kevés kivétellel — a társadalom hasznos tagjaivá váltak, munkabíró,
kenyérkereső, adófizető polgárok lettek. Mindenféle iparággal foglal
koznak. Van köztük sok önálló iparos, földműves, önálló gazdálkodó,
kereskedő, hivatalnok, művész, sőt hirlapszerkesztő is. Családot ala
pítottak és családjukat tisztességes módon tartják el. Egyesek va
gyont is szereztek.
Kanizsai Dezső intézeti igazgató a növendékek gyakorlati oktatá
sát demonstrálta. Kiemelte, hogy az intézet a hangzó-oktatás terén
úttörő munkát végzett az országban, mert az első intézet volt, mely
kizárólag a hangzó beszédet kultiválta- Későbbi időpontokban kelet
kezett hazai intézetek az intézet gyakorlata és az itt tapasztaltak alap
ján is az élőbeszéd tanítását tekintették az oktatás végcéljául.
Dr. Pettkó Szantner Aladár h. államtitkár a népjóléti és munka
ügyi minisztérium nevében őszinte szerencsekivánatait fejezte ki. Dr.
Huszka Jenő miniszteri tan. a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
képviseletében kidomborította az intézet kulturális jelentőségét. Dr.
Hevesi Simon, a Pesti Izr. Hitközség vezető-főrabbija lélekbemarkoló
költői szavai mély hatást keltettek a megjelentekben. Egyben áldást
kért az intézet jövőjére.
Az üdvözlések során felszólaltak még: dr. Eulenberg Salamon,
az Orsz. Izr. Iroda, dr. Baracs Marcelné, a Minosz, Simon József, a
gyógypedagógiai szakfelügyelőség, Herodek Károly, a Siketnémák és
Vakok Tanárai Orsz. Egyesülete, dr. Tóth Zoltán, a gyógypedagó
giai tanárképző, Adler Simon, a hitközség tanügyi intézményei, K o
vács Hermann, a Bethlen-téri templom-egyesület, Róna Ignác, a volt
növendék, dr. W eiler Ernő, az Omike, Fellner Leó, a Mikefé nevében.
Az ünnepélyes hangulatban lefolytatott diszülés közönsége az
zal a benyomással távozott, hogy a társadalomnak a jövőben is köteIaqcöp-r anyagi, lelki javaival a fogyatékos érzéküeket támogatni.

(K.)

88

Szemle,
Francia vélemény az angol siketnémaoktatásról.* Revue générale de

l’Enseignement des Sourds-Muets.
Paris, 1926. Irta: B. Thollon, a pá
risi nemzeti intézet tanulmányi fel
ügyelője és »Revue« szerkesztője.
Thollon lapjában több számon ke
resztül ismerteti az 1925-ik évi lon
doni nemzetközi siketnémaügyi kon
gresszust és tanulmányának legérde
kesebb része az, amelyben véleményt
mond az angol siketnémaoktatás elvi
és gyakorlati állapotáról. Részlete
sen rávilágít az angolországi és a
Malisch-féle német rendszeres eljá
rásra.
A cikket Thollon az ő sajátossá
gát
képező
logikájával,
erősen
szarkasztikus modorában, veti papéra
s s'7ÓR7.erint ezeket mondja:
»A kongresszus alatt hospitálta-m
angol intézetekben s oly érdekes dol
gokat láttam, hogy nem hagyhatom
azokat szó nélkül. Egy siketnéma
osztályban tanított egy fiatal kollega,
aki fáradhatatlanul, félbeszakitás nél
kül, valóságos szóáradattal lepte el
a gyermekeket. De csak ő mutatta
magát rendkívül aktívnak; a tanu
lók általában — vajmi kevés szóele
met produkálva — passzíve viselked
tek.«
Aztán megemlít Thollon egy leánygyermekkextet, ahol egy ügyes, ta
pasztalt hölgy szándékosan úgy be
szél a gyermekekhez, mintha haliók
lennének. A kicsikék élénkebbeknek
látszottak, mint az előbb említett
osztály ¡növendékei. Látszólag egyes
szavakkal, íejibólintással, kézjellel,
úgy mutatták, hogy mindent értenek.
Thollon véleménye szerint azonban
e jelek csak szemmel jól látható, le
olvasható dolgokra vonatkoztak
s
neki erős hite, meggyőződése, hogy
az előadottaknak tizedrésze sem volt
világos előttük.
A gyakorlati rész egyáltalán nem
elégíti ki Thoulomt.
Ugyancsak szkeptikusan Ítéli meg
Storynak teoretikus fejtegetéseit is
»A siketnéma-oktatás jelenlegi állása
Angliában« cimü müve alapján.
Míg a siketnémaoktatás végső cél
ját illetőleg Thollon és; Story ugyan
azon alapon állanak, addig a célhoz

vezető utat illetőleg áthidalhatatlan
akadályok varrnak. Teljesen ellenté
tes pszichológiai
alapszemléleten
nyugszik a két elmélet ,mely Német
országban is magja minden módszer
tani küzdelemnek.
Thollont úgy ismerjük, mint az
exakt, akarati’ag megalapozott pszi
chológiában erősen álló gondolkozót.
Thollon azt mondja, tegyük ké
pessé a siketnémát kezdettől fogva,
hogy gondolatait mielőbb saját sza
vaiba foglalja. Az igy kifejezett be
széd a legnagyobb pontosságot kí
vánja. Csak ez, teszi elevenné a sí
ketnémában a beszédérzést. Csak ez
csiszolja, ki ismét az idegpályákat,
melyek a hallás kiesése által való
sággal be lettek temetve.
Ezen oknál fogva Thollon az alsó
fokon rendszeres artikulációskurzust,
a közép és felső fokon pedig nyelv
alaktani gyakorlatokat kíván.
Eme oktatási ágaknak tudatosan
kellene pótolni azt, amit a hallott
beszéd a normális gyermekben ön
tudatlanul képez, és alakit.
Az ellenkező oldalon látjuk Storyt ,mint egy bizakodó ideálistát. Ő
azt hiszi, hogy a siketnémagyermekben is ösztönösen öröklődve pihen
nek a beszédképesség és a beszéd
érzés.
Story azt hiszi, hogy úgy ,mint a
hallóknál is, az, örökölt faktorok a
beszéd elárasztásával hangos be
széd megértéssé érlelődnek meg —
önmaguktól. Story úgy véli, hogy a
normális gyermek hallása és a siketnémagyermek szintetikus leolvasása,
lenézése meglehetősen közelállók egy
máshoz.
De aztán hozzáteszi Story, hogy
a leolvasás által megérett beszédet,
egyéni artikulációs oktatással a ké
sőbbi években fonetikailag helyes
formába kell önteni.
Thollon ellenbiizonyit ékképen azt
mondja, hogy a normális gyermek
is csak azt beszéli tudatosan, ami
értelmi fejlődésével összhangban áll.
A nagyothallók is csak azt olvassák
le, ami bensőleg is sajátjukká lett
és semm imást.
Hogy a siketnémák is átesnének
a gagyogási időszakon — mint Story
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hirdeti — ez még nincsen beiga Sőt —• tekintettel az' eredményre, va
lamint a teoretikus megalapozásra,
zolva.
Az állítólagos »tiszta természetes melyek mind a küzdők ellen fordul
metódus« (igy nevezi Story saját nak, bizonytalanság, hamis megala
módszerét) pszichológiai ailaptéve- pozottság ,nehéz tévedések álüapithadése ama föltevésen nyugszik, hogy tók meg. Ezek azok az ingadozó
a szintetikus leolvasás által észrevett alapfalak ,melyeken az uj épület pi
beszédet ,ugy keld értékelni, mint a hen.«
Hogy azonban Németországban a
hallás által milliószor az agyba be
lekalapált besizédbenyomásokat. Tu Malisch-módszer már messze túl
datosan hamis képeket nem lehet el szárnyalt a tisztán anyaiskoiaszerü
fogadni a beszédtanitás alapjául!, módszer által, mely megalapozásban
mondja Tholion, mert hiszen a leol és gyakorlati keresztülvitelben is kö
vasott ,lenézett hangos beszéd csak zeli rokonságban áll az angol-mód
szerrel, erről Tholion egyáltalán nem
hézagos ,elmosódott észrevételeket
ad. Pedagógiai képtelenségnek ne hajlandó tudomást venni.
Tholion még dicsérőleg emlékezik
vezi ezt Tholdon.
Tapasztalatai is igazolják fenti meg az angol-intézetek vendégszere
megállapításait mint mondja. Három tetéről. Ellenben kifogásolja a csak
siketnéma gyermekről tesz említést, angol — mint egyetlen nyilvános
akik éveken át hangosan beszélő kör kongresszusi nyelvet.
Nagy elismeréssel szól továbbá az
nyezetben éltek.
A párisi intézetbe hozták őket. angol-intézetek előképző szerveiről.
Produktív beszédük korántsem állt Az állami internátusok berendezése
értelmes megnyilatkozásokban, ha fényes, a privátmtézményekéhez ké
nem csupán utánzóit fonetikai orga pest egyenesen lukszusos.
Frey.
nizmus mozgásokban. Hiába kutatott
öröklött képességek után is Tholion.
A belga módszer. (La méthode
Minden metódus fölött az eredmény belge de démutisation per A. Herdönt, mondja Tholion.
Annál inkább csodálatos,
hogy lin, Bruxelies, 1927.)
A siketek pedagógiájának életfor
épen Angliában sok a panasz a siket
némák visszamaradottsága miatt, tár mái, mint minden életforma, folyto
saságban és hivatásukban egyaránt. nos változásnak vannak alávetve.
Már pedig az uj; módszer hatását
Ahány egyén, ahány nép, annyi szokás.
— mely a siketnémákat halló ember A fenti cim alatt egy komolyabb tö
társaikhoz hasonlókká akarja tenni rekvésről számolunk be, mely törek
— 20 évi prakszis után mégis csak vésről számolunk be, mely törek
érezni kellene. Az angol kollegák el vés a Garett nővérek tapasztala
felejtik, hogy a rájuk bízott gyerme taira és Decroly globális elméletére
kek siket némák.
támaszkodik a siketek nevelés-ok
Majd egyik fejezetben élesen kri tatását illetőleg.
tizálja Tholion a Malisch-unódszert,
A siketek nevelés-oktatási mun
melyről a kongresszuson Taube tar kájában a belga módszert-főképen
tott előadást. E módszer mindenütt szerzetes nővérek használják, kik
gyökeret vert, hol a beszédtanitás egész nap foglalkoznak növendékeik
nem az egyes hangból, hanem, a szó kel. A módszer öt tevékenységi te
tagból, vagy a szóból indul ki, álla rületből tevődik össze:
pítja meg Taube.
1.
Az azonosító gyakorlatokkal: va
Tholion erre megjegyzi, hogy orosz lóságos tárgyaknak, tárgyaknak ké
és angol kollegák voltak Miss Gar peikkel, tárgyaknak szóképeikkel, ké
rett mellett ez uj módszer első ös- pieknek szókénekkel való asszociációs, ’
vénytaposói. Tehát a »Malisch-me- összehasonlítási és megkülönböztetési
tódus« csak egy olyan mellékhaj.tása képességeit fejlesztik a kis siketek
az uj angol és »Miss Garett-módszer ben.
nek.«
2.
Az ideo-vizuális olvasás, vagy
globális olvasás az előző gyakorlatok
Végül Tholion igy szól:
»Németországban ,de Angliában is nak közvetlen folytatása, amennyi
az uj módszer korántsem nyugszik ben írott szavaknak és mondatok
beigazolt, bebizonyított állításokon. nak globális olvastatásából, illetőleg
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értelmezietéséből és realizált atásából áll, Értelmeztetés és cselekedtetés képezi a magját mindkét játé
kos foglalkoztatásnak.
3. A szintétikus, vagy globális száj
ról olvasás az előbbi értelmeztetési
és beszédérteim eztét esi feladatnak
egy már nehezebb formája. Nem
Írott, hanem beszélt, azaz mozgó be
szédnek az értelmeztetése előtt áll
most a kis siket és pedig egyelőre
csak a már szóképeiben ismert be
szédhatáron belül.
4. A beszédgyakorlatok kezdetben,
mint a szintetikus szájról olvasás ön
kénytelen hangzó reagálásai nyilvá
nulnak meg, de azután a tanárnak
fokozódó és mindnkább határozottá
való segítése alap ián, határozott és
globális, lefolyása, lendületes bes'zédmozgásokká változnak át. A végcél
az alkalmazott beszédhasználat.
5. Az Írás, mint globális iratás,
már a szőképek és Írott mondatok
fellépésével együtt lép fel és járul
hozzá az Írott beszédnek receptív és
produktív módon való megisxne: te
tőséhez.
A belga módszerrel elért megszótatási eredmények, amelyek tehát az
Írásra, az Írott beszédre, mint alapra
épülnek fel és amelyek különben
szokatlanul fejlett egvéb pedagógiai
tényezők keletében nyilvánulnak meg,
indokolttá teszik, hogy a módszer
részleteit is teljesen kimerítő kis
munkácskát — 26 nyomtatott oldal
•— legközelebb teljes egészében, ma
gyar fordításban közzétegyük.
Michels Fiilöp.

Emil Hitfner: Dér Absch-Unterricht an dér I. Schule für Schwerhőrige in Berlin. Berlin, 1926. Külön

lenyomat a Zeitschrift für Schwerhö
rige c. szaklap 1926. évi 4— 5. füze
téből.
Szerző (Göpfert és Brauckmann
nyomán) a leolvasási képesség mód
szereinek a csoportosítását és azok
történelmi fejlődését írja le. Emellett
azonban félreismeri, hogy a siketné
mák beszédtanitásában előforduló az
az eljárás, amely egyes, hangokat is
képeztet és megláttat, nem teliesen
azonos a siketnémaintézet szájról-olvasási eljárásával.
A nagyothallók iskolájának tan
terve és gyakorlata minden módsze
res eljárásból vesz át valamit. Az

egyes hangok és szók leolvasásának
gyakorlását sem nélkülözheti, követi
továbbá az alakilag vegyes (gemischt
fronttal) gyakorlást, substitutionális
gyakorlatokat, a tartalmi methodust,
figyelemre méltatja a motoros ténye
zőket ,sőt még a hangjelet is. Rein
felder »Vegyes leolvasási módszere«
szintén mindenféle eljárásból tevő
dik össze. Egy helytelen felfogásra
kell itt még rámutatnunk a »szóképhasonlóSággal« kapcsolatban, amely a
tanulmányban kifejezésre jut. Szerző
ugyanis megfeledkezik arról, hogy a
szóképnek egyik lényeges alkotó té
nyezője a beszédritmus. Ép ezért nem
helyes pl. a Halle, Allee, Aale sza
vak szájképeit azonosoknak minősí
teni ,mert bár azonos magánhangzók
ból és: mássalhangzókból tevődik öszsze, mégis mindegyiknek más és más
a beszédritmusa, amely a szájképen
jellegzetesen kifejezésre jut.
Prof. Fröschels: über Behandl
der wichtigsten
Sprachstörungen.

Wien, 1925.
A motoros hallónémaság therapiája
azonos a siketnémaságéval. A halló
némaság sensoriusos alakjánál a han
gok először a fülbe mondandók és
azután gyakorlandó a motorizmus.
Hasonló az eljárás az echolaliánál is
(amelynél a hibás beszédű gyermek
a Ragyogás szakából nem képes sza
badulni). A pajzsmirigy okozta né
maságnál a beszédtherapiával párhu
zamosan halad a thyreoiidintablettákkal való kezelés. A sensoriusos és
motoros aphasiák kezelési eljárása
hasonló a hallónémaságéhoz. A pöszebeszéd nagy csoportjából különös
képen a sigmatismussal foglalkozik.
Ha a nyelv tulerősen a metszőfo
gakhoz tapad, úgy nem keletkezhetik
csatorna ,nem lehet Sigmatismus addentalis. Ha a nyelv a metszőfogak
közé kerül Sigmatismus interdentalis
származik. A Sigmatismus laterális
nál a levegő oldalt áramlik ki. Pettyhüdt inyvitorla mellett a sigmatismusnak nasalis formája keletkezek.
Az orrhangzásnak három formáját
tárgyalja, rhinolalia aperta. clausa,
mixta (nyílt, zárt, vegyes). A pöszebesziéd therápiáia részben sebészi
('farkastorok fedése, polypok eltávo
lítása stb.), részben prothesistherápia (kaucsuklemez inydefektusnál),
nagyrészt pedig beszédtherapia. Né
mely .némaság psychogen természet
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tü. Ezeknél psychotherapia van he
lyén. A dadogás a beszédfejlődésben,
a beszédtanulásban gyökeredzik. A
dadogás rendkívül óvatos kezelést
igényel. A beszédm-otorismus, a be
szédügyesség gyakorlása, a beszéd
tempó mérséklése. helyes és jó
beszédpélda, beszédbeli hatások adása
a therapianak fontos tényezői. Fel
nőtt dadogónál a therapia elsősor
ban psychotherapia.
Az Ungarische Jahrbücher szer
kesztősége Berlin, 1928. év elején
megjelent kiadványában az orsz.
szakfelügyelőség által kiadott »A ma
gyarországi gyógypedagógiai intéze
tek működése az 1926— 27. tanítási
évben« c. évi jelentést ismerteti (Nr.
497-)-

L’enfance anormale, 1928. évii — 2.
szám. Bruxelles. Herlin szerkesztő

Michels kartársunknak »A siketek ne
velés-oktatásügyének jövőjébe vetett
pillantás« c. külön lenyomatban ma
gyar és német nyelven megjelent ta
nulmányát ismerteti.
Michels Fiilöp: A siketek nevelés
oktatásügyének jiövő:ébe vetett pil
lantás. 24 old. különlenyomat a S.
V. O. Ü. 1927. évi 5— 10. számából.
Bérezi Gusztáv őr. nak két könyve
jelent meg e napokban a FranklinTárssulatnál. Az egyik »A magyar
beszéd hangjai« címmel 1e'erat meg,
21 röntgenképpel, 5 és fél ívnyi ter
jedelemben,. A másik könyv cime:
»Egészségtani mintaleckék« 7 Ívnyi
terjedelemben. Mindkét könyv a
szerző saját kiadása. Legközelebbi
számunkban ismertetjük e két érté
kes munkát.

Hivatalos rész.
Meghívó

a Sikétnémák és Vakok Tanárai Or
szágos Egyesületének f. évi ju'ius hó
2-án Budapesten tartandó XXV. évi
közgyűlésére.
A közgyűlést a gyógypedagógiai
tanárképző főiskola igazgatóságának
meghívására, a főiskola negyedszáza
dos fennállásának jubiláns ünnepsé
gével kapcsolatban a Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület székha
zában, VII. Hermina-ut 7 sz. alatt
tartjuk meg.
Tárgysorozat:
1928. jul. 2-án d, e. 9 órakor a köz
gyűlést megelőző választmányi gyű
lés a Vakokat Gyámoütó Országos
Egyesületben.
1928 jul. 2-án d. e. fél 11 órakor a
tanárképző
jubiláns
ünnepélye,
ugyanott.
1928 jul. 2-án d. u. 3 órakor egye
sületi közgyűlésünk:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Szerkesztő jelentése.
4. Pénztáros jelentése.
5. Számvizsgálók jelentése, a fel
mentvény megadása.

6. Előadások: a) Kirschenheuter
Ferenc igazgató, domború kézi-térké
pek.
b) Puha László tanár, tantervrevizió.
7. Tiszt újít ás.
8. Indítványok.
Miután közgyűlésünk egybeesik a
III. Egyetemes Tanügyi Kongreszszussal, felkérjük taetársainkat, hogy
a kongresszuson való mmíjielenhetés
céljából annak tagjai sorába belépni
és a fejenkénti 3 pengős részvételi
dijat mellékelt csekklao felhasználá
sával beküldeni szíveskedjenek. E l
szállásolásról a Siketnémák Bp. Orsz.
Int.-ben és a Vakokat Gyámoütó Or
szágos Egyesületben gondoskodunk.
Választmányi gyűlés. Egyesületünk
választmánya április 19-én a siket
némák b-pesti áll. intézetében Herodek Károly elnöklete alatt népes
gyűlést tartott, amelyen a választ
mány tagjain- kívül az egyesület r.
tagjai is: szép számmal jelen voltak.
Herodek elnök kegyeletes szavakkal
emlékezett meg a nemrég elhunyt
Bielek Aladár dr. ny. miniszteri ta
nácsosról. Emlékét a gyűlés jegyző
könyvében is megörökítette. Tudó-
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másul vették a titkár és pénztáros
jelentéseit. A tagdíjhátralékosokat
kötelezettségeik teljesitésére hívják
fel. A szerkesztői jelentéssel kapcso
latban az az egyöntetű kívánság
hangzott el, hogy a lap, bár kisebb
terjedelemben, de sűrűbben jelenjék
meg, hogy egyrészt az egyesületi
szellemet mélyítse ,másrészt pedig,
hogy az egyes szakkérdésekben fel
merülő újabb felfogások, vélemények,
tapasztalatok kellő időben ismerete
sekké váljanak. Kívánatos és szüksé
ges, hogy fontosabb szakbeli kérdé
sekhez a kartársak hozzászóljanak.
Az eszmék tisztulásának ez lényeges
tényezője lévén, a választmány ily
irányban hivja fel a kartársak figyel
mét. Elhatározták ,hogy az idei köz
gyűlést a III. tanügyi kongresszus
idejével megegyezőleg fogják tartani.
Elfogadták Nagy Péter indítványát
arról, hogy amennyiben valaki az
ügynek akár szervezeti, akár elméleti
és gyakorlati részével összefüggő fon
tosabb kérdés, előadását jelenti be
az elnökségnek, úgy ezt az elnökség
külön szakértekezleten is megvitatás
tárgyává teszi. Puha László, igen ked
vesen hangzó 'és üdvös indítványt
terjesztett elő a »Gyógypedagógiai
Tanárok Háza« ügyében. A vm. fel
kérte Puha kartársat, hogy a kivitel
módozatairól a legközelebbi gyűlé
sen konkrét javaslatot tegyen.
A kiadóhivatal vezetője arra kéri
mindazokat, akik a lapot nem kap
ják rendesen, hogy panaszaikat vele
közöljék. (Pirovits Jenő, tanár, Bp.,
V III., Festetics-u. 3.)
A pénztáros a hátralékos tagdijak
befizetésére kéri az érdekelteket. Itt
újólag figyelmébe ajánlja az érdekelt
intézeteknek, kövessék azt az eljá
rást, amely jól bevált néhány inté
zetben. Ezekben ugyanis a testületi
őrszem a kartársak megbízásából
minden hó elsején levonja a fizetésből
a tagdíjat és jegyzék kíséretében be
küldi. (Komád György, tanár, Bp.,
V II., István-ut 95.)
Ügyünkről a képviselőházban. A
kultusztárca költségvetésének részle
tes tárgyalása során, május 8-án az
országgyűlésen Erődi-Harrach Tiha
mér a gyógypedagógia jelentőségéről
mondott nagyértékü beszédet. Hang
súlyozta, hogy kevés a gyógypeda

gógiai intézetek száma és azok ré. szére nagyobb dotációt kíván. A kép
viselő ur felszólalására Klebelsberg
Kuno gróf kultuszminiszter ur di
csérettel emlékezett meg a gyógy
pedagógiai
tanárok
működéséről.
Usetty Béla képviselő ur a gyengetehetségű, gyengeelméjű gyermekek
iskoláztatása érdekében szólalt még
fel meleg jóakarattal.
A gyógypedagógiai tanárok há
lásak a támogatásért és őszinte
örömmel és hálával tölti el őket a
miniszter ur elismerése, amelyet min
denkoron az. ügy javára fognak ka
matoztatni.
Pedajfőg'ai kiállítás B rd ipeste 1.
A III. Tanügyi Kongresszussal kap
csolatban Budapesten folyó évi jú
nius 29-től jiulius 7-ig bezárólag Tan
ügyi kiállítás rendeztetik. A kiállítás
helyiségei a Pedagógiai szem inári umban lesznek. Szakoktatásunkat rep
rezentáló kiállítás ügyében a Kon
gresszus gyógypedagógiai szakosztá
lya már határozott és. a végrehajtást
Simon József h. szakfelügyelő el
nöklete alatt ifj, Bründl Ödön rajz
tanárra, aki a siketnémaoktat ásügyi
j— Schannen Péter igazgatóra, aki a
vakü-eyi '-¿S Szabó Károly igazgatóra,
aki Füzessy Árpád tanárral1 karöltve
a gyógypedagógiai intézeti és Éltes
Mátyás igazgatóra, aki a kisegítő is
kolai kiállítást rendezi — bízta. Az
egyes, csoportvezetők a
kiálitási
anyagot már kiválasztották, sőt a ki
állítással kapcsolatos szakpedagógiai
előadások •élénkítésére az egyes inté
zetek életéből veendő oktatófilmek
seenáriumát is. elkészítették. Jó re
ménységgel vagyunk az iránt, hogy a
pedagógiai filmgyár r. t. ezeket az
ötletes, scenáriumokat úgy az okta
tásügy népszerűsítése, mint pedig az
általános pedagógiai okulására fel*
fogja használni.
A kultuszminiszter nyitva rae« az Or
szágos Tanügyi Kiállítást.
Dr. Négyessy László egyetemi ta
nárnak, a III. Egyetemes Tanügyi
Kongresszus elnökének vezetésével
nagyobb küldöttség tisztelgett gróf
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter
nél, hogy őt a kongresszus védnöki
tisztségére és az Országos T.anügvi
Kiállítás megnyitására felkérje. A mi
niszter Négyessy László üdvözlősza
vaira válaszolva, a kongresszus véd-
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ftÖkségét elfogadta és megígérte,
hogy az Országos Tanügyi Kiállítást
személyesen nyitja meg junius 29-én.
Megjelent a 111. Egyetemes Tanügyi
Kongresszus Értesítője.

A III. Egyetemes Tanügyi Kongresz-

szus: m unkáját m ost m egjelent Értesítője
Sim on L ajo s fő titk á r
szerk esztéséb en
m utatja be. N é g y e s y L á sz ló egyetem i
nyilv. r. tanár ve zető cik k é b e n a k o n 
gresszu s célkitűzéseit állap ítja m eg. F e j 
tegeti a zo k a t az irá n yelvek et, m elyekre
n em ze'i k ö zo k tatá su n k kiépítésén él s z ü k 
ség van. V ité z P ap p G yula a k o n greszszus 22 sza k o sz tá ly á n a k m unkáját ism er
teti. A s za k o s z tá ly o k isk o la fa jo k s z e 
rint te v ék en y k ed n e k és g a z d a g a n yagát
n yú jtjá k isko láin k refo rm tö rekvésein ek.
A sza k o sztá ly o n 70 előadó 550 határozati
javaslatot terjeszt elő. Quint J ó zsef n em 
zeti ku ltu rjavain kn ak az o ktatás minden
á gá b a való bevitelérő l értek ezik .
A
k o n gresszu sn a k valam en nyi sza k o sztá ly a
e zzel a vezérgo n d olattal is fo g la lk o zik .
A ko n gresszu s tá rg y a lja , m ég a n y o lc 
o sztályú népiskola, m agasabb fo k ú ta 
n ító k ép zés, a m e ző ga zd asá gi, ipari stb.
o ktatás reform kérd éseit, s ké--z h atáro 

zati javaslat tervezetet óhajt áz ille té k e 
sek elé terjeszteni.
A n ég y n apig tartó ko n gresszu s le 
fo ly á sá n a k tervezetét O sz tie B éla ism er
teti. E z e k szerint az első nap m un
k á ja jul. 2-án a k o n g resszu s tisztikará
n ak m egv ála sztásá va l k e zd ő d ik . A m á 
sodik nap d. e. 10 ó ra k o r a III. E g y e 
tem es T a n ü g y i K o n gre sszu s ünnepélyes
m egn yitása, m ajd p edig a tan ü g yi k iá l
lítás m egtek in tése k ö v e tk e zik . H arm adik
nap re g g e l 9 órától este 6 ó rá ig a k o n 
gresszu s s za k o sztá ly a i üléseznek. D é l
ben diszebéd a M arg itszigeten , az e l
n ök ség , a s za k o s z tá ly o k tisztikara az
e g y e sü le te k és a testü letek ré s zv é te lé 
vel. N e g y e d ik nap, re g g e l ünnepélyes z e 
nés m ise a B azilikáb an . E zu tán az irre 
denta szo b ro k és
br„ E ö tvö s J ó zsef
szo b rán ak m e gk o szo rú zása
követi. io
ó rako r a III. E g y e te m e s T an ü g y i K o n 
gresszu s teljes ülése a V igad ó b an . E b éd
a M argitszigeten . A n é g y n apig tartó
tan ügyi K o n gresszu st az A dria p artja i
n ak m egtek in tését cé lzó 7 napos k irán 
dulás fe je zi be. A kirándulás ügyéb en
részletes felvilágositást ad M a k fa lv y Eerenc felső k e re sk . isk. ig . (B p. V I. Szinynyei M erse-u. r í.) A ko n gresszu sra ed 
dig 3700 ta g jelen tk ezett.

A vakok ünnepe
A Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület felkérésére vitéz clr.
József Ferenc királyi herceg és Anna királyi hercegnő elvállalta az
egyesület fővédnökségét s beiktatásuk junius 6-án délelőtt 11 órai
kezdettel történt meg az egyesület Hermina-uti székházának díszter
mében páratlanul lelkes és meleg ünneplés és magasnivóju műsor
keretében.
A nagyszámú és előkelő közönség sorában megjelent a többi
között Puky Endre, a képviselőház alelnöbe, Muszka Jenő kultusz
miniszteri tanácsos, Fekete Béla népjóléti min. tanácsos, Rerntler
Kálmán és Rottenbiller Fülöp államtitkárok, Martin Aurél, a hittudo
mányi kar dékánja, Szuchováthy Imre, a Vöröskereszt igazgató-főor
vosa, Raffay Sándor ev. püspök, Pálffy Anna grófnő, Hoór K ároly,
kultuszmin. osztálytanácsos, Boross Pál szfőv. tanács jegyző, R lúg
Péter gyógyped. orsz. szakfelügyelő, Tasnády-Szüts András tnáv.
elnökigazgató-h., a Mansz. képviselője, a gyógyped. intézmények kép
viselői, stb.
A felavató ünnepély műsora:
1. Bizet: Győzelmi induló a »Carmen«? c. operából. Énekli: a
Vakok József Nádor Ivir. Orsz. Intézetének vegyeskara,, zongorán
kiséri: Jármer Lajos tanár.
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2. Dr. sipeki Balás Béla ny. főispán megnyitó beszéde.
Dr. Tarnay Gyula ny. főispán a Vakokat Gyámolitó Vidéki E g ye
sületek nevében üdvözli a fővédnököket.
Dr. Tóth Zoltán igazgató a Vakokat Gyámolitó Magyarországi
Egyesületek intézetei és intézményei nevében mond üdvözlő beszédet.
Molnár János, a Vakok Társasköre igazgatója a künn élő vakok,
nevében üdvözli a fővédnököket.
E gy vak növendék a vak gyermekek nevében Csokonay Vitéz
Gizella alkalmi költeményét szavalja el.
Vitéz dr. József Ferenc főherceg ur ő királyi fensége válasza az
üdvözlésekre.
3. Farkas Ödön: Naplement. Énekli a Vakokat Gyámolitó Orszá
gos Egyesület négyszólamú női kara.
M agyar Dalegyveleg. Énekli: a Vakokat Gyámolitó Országos
Egyesület vegyeskara.
4. Chopin: Op. 23. »G.-moll ballada«. Zongorán előadja: Jármer
Lajos, a Vakok Intézetének zongoratanára.
5. Erkel: Lagrange ária a »Hunyadi László« c. operából. Énekli:
Riedl Margit énekmüvésznő, zongorán kiséri: Jármer Lajos tanár.
6. Régi magyar dalok. Gordonkán játsza: Braun Ruben gordonka
művész, zongorán kiséri: Jármer Lajos tanár.
7. a) W agner: Bevonulási induló a »Tannháuser« c. operából.
Előadja: a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetének és a Vakokat
Gyámolitó Orsz. Egyesületnek egyesitett 200 tagú vegyeskara.
b) Hymnus.
Kedves és megható jelenet volt, amidőn a műsor keretében egy
ötéves vak kisleány szép fehérrózsabokrétát nyújtott át Anna királyi
hercegnőnek.

Minden magyar ember számára megszivlelésre és követésre méltót
mondott József Eerenc királyi herceg az üdvözlésekre mondott vála
szában:
— Dédatyám, József nádor szellemében kivánom ezt az intéz
ményt felvirágoztatni és továbbfejleszteni. Tudom, ma nehéz feladat
ez, mert a mai világban bevés a szeretet. A háborúban elesett véreink,
mintha magukkal vitték volna a szeretet szellemét, amelyre ma na
gyobb szükség van, m;int valaha. Én a vakokat ugyanolyan emberek
nek tekjntem, mint saját magamat, akik ugyanolyan értékes polgárai
az államnak, m;int a többi. Nekik a honmentő munkából szintén ki
kell venni a részüket a maguk munkájával. Jótékonykodásra is szük
ség van, a jótékonyság azonban komoly dolog, és nem ünnepeket ká
ván, mert csak csalódások következhetnek nagy ünneplések után.
Majd a befejezett munka után nyugodtan ünnepelhetünk. A jótékony
ság a sziv és az ész ügye, nem pedig sport. Én ezt az uj feladatomat
komoly munkának tekintem s nem alkuszom meg s nem nyugszom
addig, amig a lehetetlenig el nem értem. Sajnos, a társadalom ál
dozatkészségéhez nehéz fordulni, mert nemcsak Budapesten, hanem
főleg a vidéken minden fillér hiányzik, amit a polgárok jótékony célra
kénytelenek adni. Éppen ezért elsősorban munkához kivánjuk juttatni
vak testvéreinket s Ígérem, hogy bizalommal és szeretettel fogok
önökkel együtt dolgozni.
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Különfélék
A gyógypedagógiai tanárképző-in
tézet negyedszázados fennállását ün

nepeljük julius 2-án tartandó közgyű
lésünkkel kapcsolatban. A tanárképző
mindnyájunk féltett kincse, oly biztos
léptekkel halad a tökéletesedés ut ián,
hogy a gondjainkra bizott ügy érde
kében meleg szeretettel, érdeklődés
sel és munkakészséggel kisérjük fej
lődését. Őszinte és mély tisztelettel,
igaz érzéssel köszöntjiük ez alkalom
mal kultuszminiszterünket, a tanár
képző volt és mostani igazgatóját,
tanárait és őszinte szívvel esd; ük a
Mindenható áldását Tanárképzőnk
munkájára és munkáiéira.
Esmond Harmsworth levele Klug
Péter szakfelügyelőhöz:
Budapest, Hotel Dunapalota, 1928.
május 24.
Kedves Klug ur!
Kifejezni
óhajtom
legőszintébb
nagyrabecsülésemet fáradságáért az
én szegedi látogatásom szervezésé
ben, amely olyan demonstrációt ered
ményezett, melyre mindig emlékezni
fogok.
Mindig hallottam a magyar ven
dégszeretetről, de az a fogadtatás,
amelyben Szegeden részesültem, el
homályosít mindent, amit valaha el
képzeltem az országba való érkezé
sem előtt. Egyike lesz ez túrám leg
élénkebb emlékeinek.
Ez a fogadtatás, tudom, azzal a
szándékkal volt szervezve, mert programmba volt véve, de nem volt mes
terséges, hanem spontán megnyilat
kozás. Ez oly nép szivéből pattant
ki, amely hálás az; ő barátainak és
tudatában van magasabb rendelte
tésének. A hazafias érzelem kitörése
volt ez és protestálás az igazságta
lanság ellen, amelyet Magyarország
nak a trianoni békeszerződés okozott.
Mindennek dacára, hogy nem mes
terséges volt, csak nagy gondosság
és előkészület után volt egy ilyen
fogadtatás lehetséges: fogadja leg
őszintébb és szívből jövő hálámat,
amiért ennek, a számomra olyan em
lékezetes: napnak a megszervezésében
közreműködött.
Őszintén az Öné
Esmond Harmsworth.

Azonos tartalmú levelet kapott
Lord Rotbermere fiától Török Sán
dor, szegedi siketnémaint. tanár is
és Kogutowitz; Károly szegedi egye
temi tanár, akik a szegedi monstre
felvonulást fáradságos előkészülettel
együttesen rendezték.
Klug Péter orsz. szakfelügyelő ki
tüntetése. Piros pünkösd napján or

szágos cserkésztáborozás és' ezzel
kapcsolatosan ifjúsági vöröskereszt
kiállítás volt Szegeden, amelyen
Albrecht királyi herceg is résztvett.
Örömmel jegyezzük fel, hogy a sze
gedi siketnémaintézet cserkészei és
vöröskeresztesei méltán állották meg
helyüket épérzékü társaik sorában.
Albrecht kit. herceg, a kiállítás ünne
pélyes; megnyitása keretében nyúj
totta át Somogyi Szilveszter szegedi
polgármesternek és Klug Péter orsz.
szakfelügyelőnek
a
vöröskereszt
ezüstérmét, eddig végzett munkássá
guk érdeméül és jutalmául.
A Vakokat
Gyámolitó Országos
Egyesület f. é. junius hó ó-án d. e.

9 órakor tartotta meg sipeki Balás
Béla ny. főispán, ü. v. elnök vezetésé
vel ezidei közgyűlését. Az egyesület
terjedelmes és nagy munkásságát az
időszakonként
megjelenő »Vakok
Ügye« c. lap ismerteti részletesen.
Ez időszaki folyóiratot Tóth Zoltán
dr. igazgató és 1ükkel István főtií kár-h. szerkesztik. Sajnálattal olvasvastuk az évi jelentésben, hogy egy
ilyen fontos; intézmény a f. évben kb.
12 ezer pengőnyi hiánnyal kénytelen
megküzdeni. A tárgysoron az alap
szabályok módosítása és a tisztujitás
is szerepelt. Itt kívánatosnak látjuk
megemlíteni azt a körülményt, hogy
a 60 tagú választott választmány so
rában egyetlen szakember sem foglal
helyet. Bár elsősorban szociális, gyá
molitó kérdésiről van szó, mégis, úgy
véljük ép az ügy érdekében a vá
lasztott vállasztniány keretéből sem
hiányozhatnék a szakember.
Ugyancsak az országos egyesület
rendezésében és javára, a kertbelyiségben magasnivóju és választékos
műsora kabéré-előadást tartottak jú
nius 7-én d. u. 5 órai kezdettel,
amelyen a legnevesebb fővárosi mű
vészek működtek közre.
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Az Orsz. Siketnéma-Otthon ápri
lis 22-én évi rendes közgyűlést tar
tott a bp. áll. siket némaint. dísz
termében-. A közgyűlést Hegedűs Ló
ránt kormányzó-elnök Öexcell. nyi
totta meg mélységes emberszeretet
től áthatott beszédben. Rochlitz
Gyula elnökségi jelentése és Molnár
István titkári jelentése élénken szem
léltette azt a nagy és küzdelmes mun
kát, amelyet az Otthon a sorstársak
szociális, kulturális és egészségügyi
helyzetének javitása terén a mai sú
lyos időkben kifejtett. Ha számokban
értékeljük az Otthon munkáját, elég
rámutatni a zárszámadás egyenleg
összegére, amely több mint 41.000 P.
A közgyűlés újjáalakította a választ
mányt és a sik etnéma ügy nemes, tá
mogató. jóakarói sorából az Otthon
Dréhr Imre dr. népjóléti államtitkárt,
Preszly Elemér dr. főispánt, Agorasztó Tivadar dr. alispánt és Krákker Kálmán dr. váci polgármestert
disztagjai sorába választotta. Tudo
másul vette a közgyűlés, hogy a cél
jának semmikép sem megfelelő szék
háza eladatott és uj megoldás vég
rehajtására utasította az elnökséget.
A közgyűlés örömmel üdvözölte a
vendégek sorában régi jóakaróit:
Wentzel Geyza szfőv. tanácsjegyzőt,
.Simon József h. szakfelügyelőt, Nagy
Péter és Istenes Károly igazgatókat,
lovag Szauesek István, Szlavkovszky
Endre tanárokat stb. Az emelkedett
szellemű közgyűlést Schulmann Adolf
igazgató, elnök zárta be.
Kriizseíyi Erzsébet 30 éves írói
jubileumi estje. A Zeneművészeti Fő

iskola nagytermében 1928. március
hó 27-én este 6 órakor ünnepi kö
zönség gyűlt egybe. Radnay Oszkár
:iró rendezésében, kiváló művészek in
terpretálásában
gyönyörködhettünk
messzi Mármarosban élő siket költő
megindító, a .siketség fájdalmától át
szőtt költeményeiben. »Ha nem is
vagyunk sokan, de akik itt vagyunk,
szivünkkel vagyunk itt« — mondotta
az estét bevezető Szederkényi Anna.
Ott voltunk mi is. És ott láttuk a
közönség soraiban Klug Péter, Iste
nes Károly, Herodek Károly, Nagy
Péter Schulmann Adolf igazgatókat
és még sokakat a siketnéma intézeti
tanárok közűi s a hazai intézetek
képviseletében. Nem kötelesség telje
sítésből jelentünk meg, hanem abból
a soha meg nem szűnő, lelkünk mé

lyéből fakadó szeretetből kifolyólag,
mely minket Krüzselyi Erzsébettel
— a váci kir. orsz. siketnéma intézet
egykori növendékével — összefűz.
»Az ő törékeny lelke itt van
közöttünk«, — mondotta az írónő.
Ezt éreztük valamennyien, akik ott
voltunk. Éreztük mindvégig az ő gyémántfényü napsugaras lelkének si
mogató melegét, kristálytiszta szép
ségét — csodavilágát.
S hogy ez igy volt, azt az estélyen
szereplő művészeknek köszönhetjük,
— akiknek mindegyike el tudott ben
nünket vezetni Krüzselyi Erzsébet
leikéhez.
N. K.
A váci

polgármester

kitüntetése.

A Kormányzó Ur Őfőméltósága a
miniszterelnök előterjesztésére dr.
Krakker Kálmánnak, Vác város pol
gármesterének a közélet terén ki
fejtett érdemes tevékenysége elisme
réséül a magyar királyi kormányfő
tanácsosi cimet adományozta. A ma
gunk részéről is örömmel adunk er
ről hírt, mivel a kitüntetett a siket
némák egyik igazszivü, őszinte ba
rátja, akit hozzánk közeli vonatkozá
sok fűznek. Édesatyja néhai id. Krak
ker Kálmán évekig volt a váci intézet
atyai melegségü gondnoka, míg nő
vére, néhai Krakker Mariska ugyanez
intézet növendéke volt.
Török Béla emlékünnepélyt tar
tott a nagyotthallók szfőv. intézete
április 23-án. Vida Lajos igazgató
megnyitója után Purébl Győző dr. ta
nácsnok nagyszabású emlékbeszédet
mondott. Majd a növendékek sike
res szereplése következett. Dr. Bárczi
G. intézeti szakorvos az int. labora
tóriumi munkájáról számolt be és
bemutatta a magyar hangok általa
szerkesztett röintgenképeit. E rönt
genképek hivatva vannak az artiku
lációs oktatást értékesen előmozditani. Dr. Bárczi ezeket a képeket ki
fogja adni. E helyütt is felhívjuk rá
intézeteink figyelmét.
,
A »Magyar Psychológiai Társaság«

március 18-án tartott alakuló ülésén
elnökévé R a n s c h b u r g Pál dr. pro
fessort választotta meg. Kartársaink
közül a gyűlés a választmányba be
választotta Tóth Zoltán dr. tanár
képzőint. igazgatót, Éltes Mátyás
igazgatót és Schnell János drt. a
gyógyped. psych. laboratórium veze
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tőjét. Működő tagokká megválasztat
tak: Michels Füliöp és Horváth Kál
mán tanárok.
Bárczi Gusztáv dr. siketinémaint.
•szakorvos »A gyermek egészségének
ápolásáról1« címen ápr. 6-án rádió¡előadást tartott. .
Szünidei kurzus a jénai egyetemen
aug. i — 15-ig. A programmban a
gyógyped. tanárokat közelről; érdeklő
igen sok tárgy szerepel a philosophia,
psichologia, pedagógia, a beszédtanitástan és beszédgyógytan stb. köré
ből. Tájékoztatást nyújt: Clara Blomeyer, Jena, Carl-Zeiss-Platz 3.
Egy uj intézmény a gyógypedagó
giai ügy szolgálatában. I. Az intézet

címe: Állami Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani Laboratórium.
II. Az intézet helye: Mosonyi-utca
•6. II. e. 24.
III. Az intézet helységei: 1. Vegy
vizsgáló (gázanyagcsere, vérvizsgála
tok, mikroszkópos. és egyéb vegyi
vizsgálatok céljaira berendezve). 2.
Röntgen-laboratórium. 3. Előadó
szoba anthropologiai vizsgálatok szá
mára elkerített fülkével. 4. Könyv
társzoba.
IV. A laboratórium vezetője: dr.
Szondi Lipót idegorvos.
V. Az intézet a Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola keretén belül
működik és a m. kir. vallás és köz
oktatásügyi minisztériumhoz tartozik.
(A gyógypedagógiai ügyosztály veze
tője Huszka Jenő miniszteri taná
csos.)
VI. Az intézet célja: részben or
vosi, részben pedagógiai.
A) A laboratórium orvosi feladata.
a) Kutatási feladata: kutatni az ér
telmi, látási, (vaksági), hallási (süket
néma, nagyothalló), beszéd és erköl
csi fogyatékosságok kórokozóit. To
vábbá keresni a fentemlitett fogya
tékosságok megelőzésének, javításá
nak, ül. gyógyításának orvosi utait.
A laboratórium orvoskutatási te
rülete tehát szigorúan véve a gyógy
pedagógiai orvostudomány körébe

tartozik. A fenti általános gyógypedagó giai -o rvo st udományi c éjikit üzés
mellett a laboratórium általános kor
tan! kutatásokkal is foglalkozik. Ilye
nek: Az egész test mesterséges nö
vesztése, testrészek, növesztése (pl.
koponya, herék növesztése). Álitalános immun pathologiai kérdések stb.
b) Oryosgyakorlati feladata: a
fogyatékos gyermekek orvosi keze
lése. A laboratórium gyakorlati célja
tehát az orvostudomány eszközeivel
elhárítani, i'.l. gyengíteni mindazokat
a testi akadályokat, melyek a gyógy
pedagógiai oktatás és nevelés út
jába állanak. A laboratórium eszerint
á gyógypedagógiai oktató és nevelő
munkával párhuzamosan azon fára
dozik, hogy a különböző értelmi, ér
zékszervi és erkölcsi fogyatékosak
életképességét optimálisan növelje.
B) A laboratórium pedagógiai fel
adata.
a) A laboratórium a Gyógypedagó
giai Tanárképző Főiskola keretén be
lül, mint »A fogyatékosságok kór
tana« cimü tantárgyhoz tartozó gya
korlati laboratórium működik. E
fenti célját úgy tölti be, hogy a fő
iskolai előadások keretén belül itt
történnek a betegbemutatások, valanmint a testtani mérések gyakorlati
bemutatása.
b) Végül a. laboratórium céljához
tartozik a gyógypedagógiai iskoláknál
működő gyógypedagógiai szakorvo
sok kiképzése.
Tolnai J. Béla, az izr. siketnémák
orsz. intézete igazgatójának 50 évi
szolgálat után történt nyugalomba
vonulása alkalmából kartársai és tisz
telői május 23-án, 300 terítékes ban
kettet rendeztek. Egészen természe
tes, hogy a közkedvelt igazgatót me
legen ünnepelték a felsőbb hatósága,
kartársai stb. s régi jó magyar szo
kás szerint a felköszöntők
özöne
hangzott el. Őszintén kivánjiuk, hogy
Tolnai igazgató jó sokáig élvezze a
megérdemelt pihenőt. Ugyancsak e
helyütt szívesen köszöntjük utódát,
K a n i z s a i Dezsőt, aki eddig is az
intézet h. igazgatója volt.

98

ínhalt: Deutsche Blindenanstalten. Erfahrungen einer Studienreise.
(K. Herodek.) — Beiträge zur Psychologie der taubstummen Schüler.
(L, Nagy.) — Lebensretfender Blinde. Eine physiologische und psycho
logische Studie. (F- Kirschenheuter.) — Der Aufsatzunterricht in den
Taubstummenanstalten. I. (A. Igler.) — Beiträge zur Geschichte, des
ungarischen Taubstummenwesens. (S. Borbély.) — Die Schrift der
Sprach gestörten. (Románné G. Klára.) —• Das 150-jährige Jubileum der
Taubstummenanstalt zu Leipzig. (K. Istenes.) — Das 50-jährige Jubi
leum der izraelit. Taubstummenanstalt zu Budapest. (K.) -— Revue. —
Amtlicher Teil — Blindendenfest. Königl. Herzog Josef Franz und königl.
Herzogin Anna als Gönner des Blindenunterstützungs-Vereins. — Ver
schiedenes.
Sommaire: Les institutions des Aveugles en Allemagne. Expériences
d’une voyage d’études. (Ch. Herodek.) —• Données à la psychologie
des enfants sourds. (L. Nagy.) — Un aveugle, comme sauveur de vie.
Étude physiologique et psychologique (F. Kirschenheuter.) — L’en
seignement de la composition dans les écoles des sourds-muets 1. (A..
Igler.) — Données à l’histoire de l’enseignement des sourd-muets en
Hongrie. (A. Borbély.) — L’écriture des logopathes. (Mme Román, G.
Claire.) — Le 150 ème anniversaire de ¡’Institution des Sourd-Muets
de Leipzig. (Ch. Istenes.) — Le 50 ème anniversaire de ¡’Institution
des Sourds-Muets Iuifs de Budapest. (K.) —• Revue. — Parti officielle.
— Fête des aveugles, à l’occasion que le prince royal Joseph François
et la princese royale Anne ont acceptés le patronage des aveugles,
— Divers.
Contents: The Schools for the Blinds in Germany. Experiences,
on visiting schools. (Ch. Herodek.) — Contributions to the Psychology
of the Deaf. (L. Nagy.) — A blind boy as life savoiur. Physiologie and
psichologie etudy. (F. Kirschenheuler.) — Teaching composition in
the schools for the Deaf. I. (A. Igler.) — Contributions to the history
of deaf edica'ion in Hungary. (A. Borbély.) —• The writing of logopathé
children. (Mss Roman G. Claire.) — 150 th anniversary of the School
for the Deaf in Leipzig. (Ch. Istenes.) — 50 th aniversary of the jewish
School for the Deaf. (K.) — Review. — Official part. — Thanksgiving
of the blind to the prince royal Joseph France and to the princesse
royale Anne, for accepting their patronage. — Miscaleanous.
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