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Egyesületi r. tagok a lapot tag
illetményük fejében kapják.

A gyógypedagógiai intézetek elő
fizetési árát évről-évre az egye

sületi közgyűlés szabja meg.

Kontingentálás.
A háború folyamán a kenyér, a tej, a szén, a kommün alatt még 

a cipőtalp is kontengeltálva volt. Kontingentálás. Azt hittük, hogy a 
szomorú idők elmúltával ezt a rettenetes szót is elfelejthetjük. Az idei 
szeptember váratlanul eszünkbe juttatta megint.

Kontingentáltak nálunk. Ott, ahol még sohasem. Se a napóleoni 
háborúk idejében, sem a szabadságharc alatt, amikor pedig Hentzi ágyúitól 
űzve ugyancsak összeszorultak, egy födél alá bújtak Vácott vakok és 
siketek, sem a négy esztendeig tartó világháború folyamán. Most aztán 
ezt is megértük.

A minisztérium költségvetési okok miatt nem engedélyezte annyi 
növendék fölvételét az állami gyógypedagógiai intézetekben és kisegítő
iskolákban, mint tavaly. Megállapítja pontosan, hogy melyik intézet, 
iskola hány gyereket vehet föl s ez a megállapítás végső eredményében 
212-vel apasztja a vakok, siketnémák, meg a gyöngeelméjüek internátusos 
intézeteinek növendéklétszámát és 95-tel a kisegítőiskolák tanulóinak számát.

Ez a kontingentálás. Valamikor az ennivalón, a ruhán, most a kul
túrán a sor. De nemcsak a kultúrán. Mi, akik láttuk azokat a szegény 
szülőket, akik föl nem vett szerencsétlen gyermekük kezét szorítva le- 
horgasztott fővel fordultak ki az intézetek kapuin, mi tudjuk, hogy itt 
nemcsak száraz kultúráról van szó. Könnyekről is. Könnyekről, melyeket 
semmiféle vigasztaló szóval, intézkedéssel visszaszorítani nem lehet, csak 
egyetlen eggyel, ha az intézet leveszi a szülő válláról legalább részben 
súlyos terhét, ha falai közé fogadja sorssújtott gyermekét, ezzel őt föl
szabadítja s nyugdtan mehet kenyeret keresni a többieknek,

Mi itt nem politizálhatunk, a mi föladatunk a kultúra, az ember
szeretet szolgálata. Ennek tudatában mérlegelhetnek e kontingentálás 
szociális irányú hatását, mérlegelhetnők szőkébb területen a mi mester
ségünkre, a gyógypedagógiára való hatását és mérlegelhetnők kultur- 
fölényünkkel kapcsolatban a határainkon túl tehető hatását. De úgy érezzük, 
a legfájóbb hatást ott tette, ahol azok a könnyek fakadtak.

És miért mindez, miért kellett ennek megtörténnie? Trianon. A 
szegénység. A „költségvetési okokat“ máskép nem tudjuk magyarázni.
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Megértjük, hogy takarékoskodni kell. Szűkölködik, szenved az or
szág minden lakója, de ha már a szenvedéseket nem lehet egyenlőképen 
elosztani, nem lehetett volna legalább a többnyomorúságtól azokat meg
kímélni, akiknek úgyis legtöbb jutott belőle?

Minisztériumunk 25 pengőt utalványoz havonkint egy fogyatékos 
gyermek internátusi ellátására. A vak, siketnéma és gyengeelméjű növendé
kek számának 212-vel való apasztása tehát egy iskolai év tíz hónapján 
át 53.000 pengő megtakarítást jelent. A 212 növendék hiánya tizenöt 
intézet között oszolván meg, személyzeti és dologi más lényegesebb 
megtakarításokat a létszámcsökkentés nem eredményezhet. A 95 bejáró 
kisegítőiskolai tanuló elmaradásából sem származhatik a hitoktatói díjakon 
fölül számbavehető megtakarítás, úgyhogy a kontingentálás mindössze 
csak körülbelül 60.000 pengő megtakarítást jelenthet. Akarva nem akarva 
föltolakodik a kérdés, hogy a sokszázmilliós állami költségvetésben nem 
lehetett 60.000 pengőnyi fedezetet találni ezeknek a túlnyomórészt kunyhók
ból és tömeglakásokból jövő legszánandóbb gyermekek részére?

És ha már semmiképen nem lehetett fedezetet találni, nem-e lett 
volna célszerűbb az összes ellátót és iskolázott fogyatékosokon egyenlő 
arányban megtakarítani azt a 60.000 pengőt, mintsem 212 gyermeket és 
szülőiket teljesen kirekeszteni a jótéteményekből. Ha az összes intérnáltak- 
ra nézve az iskolai év 6—7 héttel megrövidül, — és ennek, az évközi 
szünidők megnyújtását igénybe véve semmi nehézsége nem lett volna, — 
akkor az elmaradó ellátási, személyzeti díjak, fűtési költségek meg 
egyéb kiadások révén lehetett volna megtakarítani azt a 60.000 pengőt, 
így nem kellett volna ahoz az eleddig itt ismeretlen, végső eszközhöz, 
a létszámcsökkentéshez nyúlni és a fölveendő gyermekek sem veszítettek 
volna egy esztendőt. (Hiszen az iskolai év elején vagyunk, talán nem 
késtünk még el egy ilyen megoldással, ha akarjuk, és komolyan akarjuk.)

Százhuszonhét év óta gondoznak és tanítanak hazánkban fogyatékos 
gyermekeket. S habár — sajnos — ezrével vannak még ma is, kik 
iskoláztatlanul terhelik övéiket és a társadalmat, meg kell állapítanunk, 
hogy ez alatt a hosszú idő alatt az egymást követő esztendők a hábo
rús évek kivételével állandó javulást hoztak az iskolázottak szá
ma tekintetében. Az 1929-30. iskolai év az első békés esztendő öt
negyed század óta, mely visszaesést hoz. Mégpedig lényeges visszaesést, 
16%-osat, mert az internált gyermekek múltévi számát, 1283-at a kon
tingentáló rendelet 212-vel apasztja. A siketnémák váci intézete alapít
ványi helyeken nevelt növendékeinek száma az elmúlt években 118-ig 
emelkedett. Az idén a létszámcsökkentő rendelet csak 113 gyermek föl
vételét engedélyezi. Pedig az a jószívű alapítványtevő azzal a meg
nyugvással hunyta be szemét, hogy örök időkre biztosította egy siket
néma gyermek neveltetését.

Bizony mindezeken el lehet gondolkozni. S míg elgondolkozunk, 
egy reményünk támad, hogy az intézetek igazgatói ügyszeretetükkel 
megtalálják az útakat, módokat, hogy a közoktatásügyi tárcát nem tér-
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helő fölvételekkel részben enyhítsék ezt a nyomasztó helyzetet s hogy 
minisztériumunk ezt lehetővé fogja tenni.

A baljós embereket viszont rossz sejtelmek bántják. Hogy ez a 
kontingentálás nemcsak az idénre szól. Hogy ez azzal a gondolattal 
készült, hogy az általa meghatározott létszámok megmerevedjenek s a 
jövő esztendőkben is korlátozzák a gyermekek fölvételét. Mindent, de 
ezt nem hisszük. Ellenkezően. Hisszük, mert hinnünk kell, hogy ez a 
fekete esztendő csak egy zökkenő a haladásban, hogy nagy kultuszminisz
terünk figyelme ráterelődik erre a végtelenül szomorú és tarthatatlan 
állapotra s az iskolázott fogyatékos gyermekek száma, mint száz év óta 
évről évre töretlenül, a jövőben is, a trianoni Magyarországon is állan
dóan emelkedni fog.

Kirschenheuter Ferenc.

Megtárgyalásra váró kérdések.

A pedagógiai szaklapok tanulmányozása során többek között az 
is megfigyelhető, hogy hiányzik azokból több aktuális kérdésnek a meg- 
hányása-megvetése. Ezt a hiányt még az az esetleges ellenvetés sem 
mentheti, hogy ezeknek legtöbbje kényes természetű, avagy talán az első 
látszatra nem is húsba-vérbe vágó kérdés. Rendszerint a kényes termé
szetű kérdések feletti napirendretérés eredményezi aztán azokat a káros 
természetű következményeket, amelyeken később vagy egyáltalán nem, 
vagy csak nehezen lehet már segíteni. Az így előálló károknak csakúgy áll
hatjuk útját, ha azokat kényes természetükre való tekintet nélkül és tény
leges fontosságukhoz mérten tárgyilagosan, minden bántó gondolattól 
mentesen és minden kellemetlenkedni akaró szándék nélkül feltárjuk, 
megtárgyaljuk.

Ilyen kérdések hellyel-közzel minálunk is akadnak. Az idetartozók 
közül már ez alkalommal is felsorakoztatok egynéhányat azon célból, 
hogy azok közül ki-ki kiragad majd egy-egy gondolatot s azt karunk 
s ügyünk javára és lapunk hasábjain, vagy szaküléseinken megvitatásra 
elénk tárja.

Ezek a kérdések a következők :

1. Anyagi ellátásunk ügye.

A permanenciában lévő végrehajtó-bizottságunk a mi részünkről is 
újra szorgalmazhatná már a következőket:

a) Várakozási időnknek a X. fizetési osztályban való megrövidítését.
ti) Az előző szolgálati évek méltányosabb rendezését. E kettőnek 

rendezése nélkül igen sokan nem fogják majd kellő időben elérhetni a 
VII. fizetési osztály első fokát. A VI. fizetési osztálynak pedig rnég a 
lehetőségétől is el lesznek a fentiek rendezése nélkül zárva.
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c) A VI. fizetési osztály %  számának felemelése. A mai százalék 
szám mellett ugyanis erősen lemaradottak vagyunk egyik-másik státussal 
szemben.

d) A külön igazgatói státus felállítása. Ha meglehetett ezt csinálni 
a gimnáziumoknál, felső kereskedelmi iskoláknál és a tanitóképző-inté- 
zeti tanárok státusánál, akkor nem lehet akadálya annak sem, hogy 
megalkottassék ez nálunk is. Csak ennek felállítása mellett érhetnénk el 
ugyanis azt a kívánatos helyzetet, hogy az igazgatók nem volnának 
bizonyos esetekben a tanárok kárára, viszont az igazgatók is csak Így 
kaphatnák meg azt a bénét, amit a felelősségteljesebb munkakör révén 
minden kétséget kizárólag megérdemelnek. Pláne meg akkor, amikor 
az igazgatóink — növendékeink és intézeteink különleges helyzeténél 
fogva — az intézeteknek a szó legígazibb értelmében vett lelkei kell, 
hogy legyenek. Nálunk az igazgatónak annyira össze kell forrnia az in
tézettel, mint az apának és az anyának a szülői házzal, a családdal. 
Hasonlóképpen rendezni kell, mégpedig ugyancsak a fenti okok egy- 
némelyikére való tekintettel, a külön szakfelügyelői és tanárképzői státust is.

e) Ne szűnjünk meg mi sem addig-addig kérni-kopogtatni, amig 
vissza nem kapjuk az ötödéves korpótlékunkat. Annak újra való életbe
léptetését elvileg már a törvényhozás is kimondotta. Ma már az az 
érdekes helyzet állott elő, hogy úton-útfélen adnak ilyen, vagy amolyan 
címeken pótlékokat, csak a tanárság marad le arról, annak dacára, hogy 
ehhez — egy újabb keletű törvényhozási elvi érvényű Ígéret mellett — 
még múltbéli törvényen alapuló jussa is van a tanárságnak.

f)  Amig más tanári státusokban bénét élveznek a gyakorló iskolai 
tanárok, addig a mi státusunk érdekeltjeit ebben a bénében sem része- 
sitik még ma sem, annak dacára, hogy ebben a kérdésben is tétettek 
már lépések.

2. A tanárképzőnkkel kapcsolatos kérdések.

Nem lehet közömbös reánk nézve az a kérdés sem, hogy tanár
képzőnk hogyan és miképen fejlődik, valamint az sem, hogy annak 
környékén milyen újítások és kedvezmények látnak napvilágot. Idevonat- 
kozólag lássunk csak figyelmeztetőül, figyelemfelhívásul egy-két kérdést, 
dolgot, jelenséget.

a) Nem volna-e indokolt a mai nyolc féléves tanárképző mellett 
arra gondolni, hogy tanárképzőnk egységének épségben tartása mellett 
szakosítsuk tanárképzőnket ?

E kérdéssel kapcsolatosan röviden csak annyit, hogy a gyógy
pedagógiai oktatásügy egyes különálló és specialitásban teljesen elütő 
iskola-tipusainak egyenes életszükséglete volna már az egészséges 
szakosítás.

b) Tanárképzőnk súlya és tekintélye érdekében revízió alá kellene 
vétetni azokat a vizsgaengedélyeket, amelyek az átképzés gondolatával 
kapcsolatosan adattak ki. Revízió alá pedig annál is inkább, mert azok
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nem mindenben egyeznek meg a szaktanács ide vonatkozó határozatainak 
intencióival s egyben eltérnek azok az idevonatkozó miniszteri rendeletek 
szellemétől is.

3. Oktatásügyi problémák.

E címen is sok a tisztázni, megvitatni való kérdésünk, Közülük csak 
egynéhányat vetek ide emlékeztetőül, gondolatébresztőül.

1. ) Módszerek és módszeres eljárások.
2. ) Az újabb törekvések s azok gyakorlati értékelése a felmutatott 

eredmények, vagy eredménytelenségek alapján. Azok előnyei és hátrányai stb.
3. ) Arendes-, gyakorló-és kísérleti iskolák velünk való viszonylatban.
4. ) A szelektálás ügye. A visszafejlesztés elleni küzdelem.
5. Folytatólagosan a tanterv kérdése.
6. ) A tankönyvek ügye.
7. ) A külföldi irodalom állandó figyelése s annak gyakorlati értékelése.
Egyelőre ezek volnának azok a kérdések, amelyek — szerény

véleményein szerint •— akár lapunk hasábjain, akár pedig egyesületünk 
szakülésein meg volnának tárgyalandók.

Kérdése válogassa, hogy kényesebb természeténél fogva melyik 
való ide s melyik amoda ?

A Vakok József Nádor Kir. Orsz. intézete 
nevelés-oktatási szervezetének és tanter

vének 1930. évi újjáalkotása.*
Irta: Kirschenheuter Ferenc.

I. A nevelés-oktatási szervezet és a tanterv 
újjáalkotásának szükségessége.

Az utóbbi két évtizedben, de különösen a háború óta az élet, a 
benne való elhelyezkedés, a megélhetés megnehezült, nagyobb köve
telményeket támaszt az emberekkel szemben, mint annakelőtte. Nagyon 
megérzik ezt az iskolázott, iparilag, zeneileg képzett vak emberek is. 
Annyi munkanélküli, annyi koldus sohasem volt közöttük mint ma
napság.

Az életre az iskolának kell előkészítenie az embereket. A háború 
óta a legtöbb iskola módosította, a változott viszonyokhoz mérten át
alakította, megújította tanítási tervét és minden tantervváltoztatást az 
oktatás általános színvonalának emelése jellemez.

* A szerző e munkáját az intézet tanári testületének 1927. május hó 27-én 
tartott módszeres értekezletén mint javaslatot fölolvasta s a testület általánosságban 
elfogadta.
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Ugyanezt a jelenséget tapasztaljuk a külföldeken is. A vakok leg
nevesebb három nyugati intézete, a bécsi és berlin-steglitzi állami, meg 
a hallei tartományi intézet a háború óta megváltoztatott üj tanítási szer
vezet és terv szerint dolgozik. Mind a három intézetben a háború előtt 
a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében is alkalmazott, régi német 
szervezet alapján nyolc osztályban nyolc éven át folyt az oktatás. Ma 
mind a három intézet az óvóban való nevelés évei után következő 
nyolc éven át nyolc osztályban általános, ezenfölül meg még három 
osztályban életpályákra képző oktatásban részesíti növendékeit. Mind a 
három intézet e tizenegyévi képzés után szükség esetében lehetővé, sőt 
a steglitzi intézet az összes osztályokat végzett, de a tizennyolcadik 
életévüket még el nem ért növendékekre nézve kötelezővé teszi a tizen
kettedik évi oktatást is.

A magyar vakok ősi intézete száz éven át egy színvonalon állott 
a nyugat régi, nagy intézeteivel. Sehol sincs nagyobb kultúrára szüksége 
vakembernek, mint ebben a megélhetést annyira megnehezítő, gaz
daságilag gyötrődő, csonka országban. Csak természetes, hogy egyedüli 
teljesen kifejlesztett intézetünk most, amikor tanítási tervét módosítja, a 
vakok képzésében a kor színvonalán marad s oktatásának szervezetét a 
nagy külföldi intézetekhez és az itthoni szükséghez mérten szintén az 
óvóban való nevelés ideje után következő tizenegy évre terjeszti ki.

Ennek megfelelően lényeges változások származnak nemcsak az 
intézet tanítási tervén, hanem egész oktatási szervezetén, rendjén is.

E változásokat, az ezekből származó új rendet és annak következ
ményeit az e javaslathoz mellékelt három következő című táblázat is
merteti áttekinthetően: I. A jövő általános óraterve. II. A mostani s az 
új rend összehasonlítása. 111. Az óraszaporulatok és a tanárszükséglet 
fokozatos jelentkezése. *)

Ugyancsak az új rendet, annak irányító főbb gondolatait és kö
vetkezményeit ismertetik a javaslat alábbi fejezetei is. A II. és III. fejezet 
az új szervezeti szabályzat, illetve tanterv számára szószerint alkalmas 
formában nyújtja anyagát, a ÍV. fejezet csak némi, a lényeget nem 
érintő, de a tanterv közlési módját követő alakítások után vehető át a 
tantervbe, míg az V. fejezet, mely az imént említett táblázatok anyagát 
ismerteti és új intézeti helyiségek építésének szükségességét tárgyalja, 
habár az új rend lényegét adja, ebben az alakjában tantervbe nem való.

II. Az intézet célja.
Az intézet célja, hogy növendékeit vallásos, erkölcsös és hazafias 

emberekké nevelje, testi és lelki erőiket pedig neveléssel és tanítással 
oly irányban és annyira fejlessze, hogy akarjanak és képesek legyenek 
a társadalomban, mint annak önálló, dolgozó tagjai elhelyezkedni.

(*Sajnos, e táblázatokat nagy terjedelmük miatt itt nem közölhetjük.
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III. A nevelés és oktatás szervezete *) 1 2)

A) Tagozódás.
Az intézet szakiskola és két tagozatú. Alsó tagozata, a n e v e l ő 

t a g o z a t  nyolc (I—Vili), felső tagozata, a s z a k k é p z ő t a g o z a t  
három (I—III) évfolyamú, illetve osztályú.

Az általános képzést illetően az intézet a négy osztályú polgári 
iskola színvonalának felel meg s e tekintetben végbizonyítványai az 
utóbbiéval egyenlő értékűek.

A nevelőtagozat évfolyamai csak általános képzést nyújtanak. A 
szakképzőtagozat évfolyamai az általános műveltség szélesbítése mellett 
az ipar és kereskedelem elméleti szakismereteinek elemeibe is bevezetik 
a tanulókat és egyben ipari foglalkozásokra is tanítanak, illetve zenei 
életpályákra is nevelnek. Ezirányokban az intézet szakiskolai jellegének 
megfelelően a szakképzőtagozat évfolyamain élethívatásszerű befejezett 
képzést nyújt.

B) Szakok.

A szakképzőt tagozaton az élethívatásszerű céllal képviselt szakok 
a következők:

a) Ipari szakok :
1. Kosár-, gyékény- és székfonás.
2. Kefekötés és székfonás.
3. Zongorahangolás, kosár-, gyékény- és székfonás.
4. Zongorahangolás, kefekötés és székfonás.

Az ipari szakokat végzett növendékek fölszabadító levelet kapnak
Ezek a szakok nem merítik ki a vakok ipari foglalkozásának terü

leteit. Ha a kísérletek folyamán más területek is alkalmasaknak bizonyul
nak arra, hogy vakoknak munkát és megélhetést nyújtsanak, az intézet 
további megfelelő foglalkozási ágakban való oktatásra is berendezkedik.

b) Zenei szakok:
1. Hegedű.
2. Zongora.
3. Orgona, ének és kántori gyakorlat.

c) Kivételes esetekben, ha ugyanis az érdekelt növendék képes
ségei, hajlama, a szülők kívánsága, vagyoni viszonyai, főkép pedig az 
életben való elhelyezkedés lehetőségei megokolttá teszik, képzést nyújt 
az intézet irodai alkalmazásokhoz a gépírásban s az irodai ügyvitelben, 
továbbá szertárai és fölszerelései révén segítséget nyújt felső iskolákon 
való szellemi tanulmányok végzéséhez is.

1) Ezt a szervezetet a Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szaktanácsa a 
Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete igazgatóságának előterjesztésére már el
fogadta.

2) A jelenleg az intézettel kapcsolatban működő óvó, a V a k o k  Ó v ó j a  cél
jánál és növendékanyagánál fogva kiilün szervezetet és tantervet kíván, miértis vele 
itt nem foglalkozunk.
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C) Különleges osztályok.

1) Pótló osztáty.
Minden növendék intézeti iskolázásának utolsó három esztendejé

ben jövő megélhetésére való tekintettel valamely foglalkozáságban, élet
hivatásra előkészítő tanulmányokban nyer oktatást, tehát tanulmányainak 
utolsó három esztendejében minden növendék a szakképzőtagozat osz
tályait látogatja. Azok a tanulók, kik akár osztályok ismétlése, akár 
előrehaladottabb korban való fölvétel, akár más okok miatt a nevelő
tagozat osztályainak sikeres elvégzése nélkül kerülnek a szakképzőtago
zat évfolyamaira, miután itt a rendes osztályok elméleti tanulmányait 
nagyrészben, vagy egyáltalában nem, avagy ezen osztályok növendékeivel 
lépést tartva nem képesek elvégezni, egy a szakképzőtagozaton részükre 
külön szervezett úgynevezett pótló osztályban nyernek oktatást.

A pótló osztály ép úgy, mint az ipari vagy zenei szak, három év
folyamú. Növendékei az összes gyakorlati tárgyakat, nemkülönben a 
zenei, mégpedig úgy az elméleti, mint a gyakorlati zenei tárgyakat és 
az ipari műhelygyakorlatokat a zenei, illetve az ipari szak párhuzamos 
osztályaival együtt közös órákon, míg a többit, az elméleti tárgyakat 
külön, a pótló osztály óráin tanulják. A pótló osztály tanítási anyaga 
az elméleti tárgyakban a rendes osztályok apasztott anyaga, melynek 
földolgozása a tanítási terv keretében az egyes növendékek képességei
hez igazodik s a szükséghez képest egyéni oktatás alakjában is érvé
nyesülhet.

2) Gyengetehetségiiek osztályai.
Azok a növendékek, akik testi, szellemi fogyatékosságaik miatt 

rendes képességű társaikkal együtt haladni nem képesek, külön osz
tályokban, a gyengetehetségűek osztályaiban részesülnek oktatásban az 
ezen osztályokra érvényes külön tanítási terv alapján.

A gyengetehetségü növendékek kenyérkereseti céllal csak ipari 
foglalkozásokra taníttatnak, zenei pályákra nem bocsáttatnak. Hogy mi
kor kezdődik és mikor végződik ipari oktatásuk, azt az érdekeltek testi 
és értelmi képességei alapján egyénenként elbírálva esetről-esetre a 
velük foglalkozó tanárok jelentései alapján a tanári testület dönti el. 
Műhelygyakorlatokra, női kézimunkákra és háztartási munkákra a 
gyengetehetségűek együtt járnak a rendes képességű növendékekkel. A 
műhelygyakorlatokkal párhuzamosan folyó elméleti oktatást azonban a 
gyengetehetségűek osztályaiban nyerik.

A gyengetehetségűek rendszerint ugyanannyi ideig maradnak az 
intézet kötelékében, mint a rendes képességű növendékek és kilépésük
nél is ugyanazok az eljárások érvényesülnek, mint amazok kilépésénél.

3) Siketnéma vakok osztályai.
A siketnéma vak növendékek külön osztályokban nyernek oktatást 

az ezen osztályokra érvényes külön tanítási terv alapján s ipari foglal
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kozásokra is taníttatnak. Hogy mikor kezdődik és végződik ipari okta
tásuk, azt az érdekeitek képességei alapján egyénenként elbírálva eset- 
ről-esetre a tanári testület dönti el a velük foglalkozó tanárok jelentései 
alapján. Műhelygyakorlatokra, női kézimunkákra és háztartási munkákra 
a siketnéma vakok együtt járnak az intézet többi ipari szakos növendé
keivel. A műhelygyakorlatokkal párhuzamosan folyó beszéd- és elméleti 
oktatást azonban a siketnéma vakok osztályaiban nyerik,

A siketnéma vakok rendszerint ugyanannyi ideig maradnak az 
intézet kötelékében, mint a halló vakok s kilépésüknél is ugyanazon el
járások érvényesülnek, mint amazok kilépésénél.

D) A növendékek fölvétele és elbocsátása.
A növendékek rendszerint a hatodik életév betöltése után vétetnek 

föl az intézetbe s miután elvégzik úgy a nevelő, mint a szakképző 
tagozat osztályait, ha testileg eléggé fejlettek, ha képességeik megfelelő
ek, és ha az életben való elhelyezkedésüknek, illetve a tanulmányaikat 
tovább folytatni akaró zenészeknél a tanulmányok továbbfolytatásának 
lehetőségei megvannak, avagy ha hozzátartozóik, megbízható egyének, 
szervezetek támogatásukat biztosítják, elhagyják az intézetet.

Ellenben, ha a növendék testileg gyönge, vagy ha képességei, 
különösen foglalkozáságában való gyakorlati készségei hiányosak, avagy 
ha akár tanulmányainak továbbfolytathatása, akár az életbe való lépésé
nek első idejére létfenntartása nem látszik biztosítottnak, még egy évig 
maradhat az intézet kötelékében, mely idő alatt a szükséghez képest 
a megfelelő osztályba helyezve elsősorban gyakorlati irányban tovább
képző oktatásban részesül. Ha a továbbképző év eltelte után az életben 
való elhelyezkedés lehetőségei a növendékre nézve még mindig kétesek, 
az intézet igazgatósága jelentést tesz a helyzetről a vallás- és közokta
tásügyi minisztériumnak, kérvén a növendékről a népjóléti minisztérium 
utján való gondoskodást s a növendéket az intézetből kilépteti.

Azok a gyermekek, akik az iskolázás folyamán, vagy az elemi 
iskola elvégzése után veszítik el látásukat s azután vétetnek föl az inté
zetbe, a pontírás és az olvasás elsajátítása után a nevelőtagozaton a 
képzettségüknek megfelelő osztályokba osztatnak, vagy ha már előre
haladottabb korúak, a szakképzőtagozat pótló osztályába osztatnak s itt 
a három évfolyamot elvégezve a kilépést illetően a többi növendékek
hez hasonló elbánásban részesülnek.

IV. A tanítási terv készítésére és foganatosítására 
vonatkozó elvek.

A gyakorlati életre való nevelés.

A vakok nevelésében és oktatásában követendő főelv, mint azt az 
intézetnek föntebb megállapított célja is kifefezésre juttatja, a gyakorlati 
életrevaló nevelés. Ezt kell szolgálnia mindenekelőtt az intézet közszellemének,
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az egész névelési rendszernek. Az ennek érdekében való teendőkből jut 
az iskolában is minden tárgynak, de leginkább az érzékeltetőoktatásnak 
s vele kapcsolatban az érzékszervek és a tájékozódási képesség fejlesz
tésének, a kézügyesítésnek, a testgyakorlásnak és az élethívatásszerű 
céllal tanított ipari és zenei tárgyaknak.

Ha az intézet közszellemében, a nevelés rendszerében, a tanítás 
szellemében fogyatékosságok mutatkoznak, ha az elsorolt tárgyak taní
tásában nagyobb hézagok támadnak, akkor az oktatás végső célja, a 
vak gyermeknek önálló, a munkájából megélni akaró és tudó emberré 
való nevelése el nem érhető. Nézzük az itt érintett ható tényezőket 
egyenkint.

A munka s az önálló élet eszményítése.

Az első és legfőbb követelmény tehát erkölcsnevelési természetű, 
mégpedig az, hogy a munkát és a munkás, önálló, független életet a 
gyermek eszményképévé tegyük, a pusztán másokra támaszkodó, alá
rendelt élettel, mint az emberi méltósággal össze nem egyesztethetővel 
szemben pedig ellenszenvet ébresszünk.

Ennek az erkölcsnevelő hatásnak tervszerűen, a célzatosság látsza
tának kerülésével, kellő tapintattal az oktatás egész folyamán a maga 
helyén mindig érvényesülnie kell bármely tárggyal kapcsolatban és úgy 
az osztályok falain belül, mint azokon kívül, úgy előkészített leckék 
révén, mint alkalomszerűen.

Érzékeltetőoktatás.
A vak gyermekek tanításának kiindulása és mindvégig gerince 

az érzékeltetőoktatás. Az alsóbb osztályokban mint külön tárgy is szere
pel, a fölsőbb osztályokban főképen a reáltárgyakban jut kifejezésre, de 
alkalmazást nyer az oktatás minden ágában..

Az érzékeltetőoktatásnak kezdő fokon mindenekelőtt pótolnia kell 
azokat a képzeteket, fogalmakat melyeknek az épérzékű gyermek még 
az iskolázás előtt tervszerű oktatás nélkül jut birtokába. Később pedig 
meg kell ismertetnie tapasztalati alapon a vak gyermekkel az őt környező 
világ tárgyait, jelenségeit és a mindennapi életet, úgyhogy közeli és távolabbi 
környezetéről és az abban történő változásokról a gyermek magának 
megközelítően helyes képet alkothasson.

Ez a környezetismertetés egyre tágul, belenyúlik az oktatás minden 
ágába, minden oktatási tárgy hozzá kapcsolódik s belőle ágaznak ki 
később a reáltárgyak.

Az oktatási eljárás főeleme a tanítási anyagnak a valóságban, és 
csak ha ez nem lehetséges, utánzatokban való érzékeltetése s az érzékel
tetést nyomon követő cselekedtetés (használat, alkalmazás, utánzás.) Ez 
az eljárás az anyag nagy részében megkívánja a szabadban, a természet
ben való oktatást. Ezenkívül a gyakori tanulmányi és szórakoztató ki
rándulások elengedhetlenek.
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Az érzékeltetőoktatás keretében oldódik meg az érzékszervek gya
korlása, meg a tájékozódási képesség fejlesztése is, ami a növendéknek 
az életben való érvényesülése szempontjából rendkívüli fontosságú. Itt 
nagy föladatok elé kerül az oktatás.

Azt, amit a látó gyermek egy szempillantással mint egészet meg
ismer, a vaknak az épen maradt érzékszerveivel összetevőén kell meg
ismernie. Hogy ezt minél eredményesebben és gyorsabban tehesse, 
elsősorban gyakorlott érzékszervekre van szüksége. De a képnek 
a lélekben való helyes kialakulásához nem elégséges az érzék
szervek munkája. Nagy szerep jut az izomérzésnek, meg a mozgásformák 
ismeretének is. Az érzékszervekkel együtt tehát az izomérzés, meg a 
mozgásformák is gyakorlandok, mégpedig úgy. mint az érzékszervek, 
mindenoldalúan, tervszerűen, előzetesen megállapított menet szerint. A 
munkaanyag kimeríthetetlen, ezérta lényeg kiválasztása gonddal oldandó meg.

Ép így tervszerűen végeztetendők a tájákozódási gyakorlatok ismert 
és ismeretlen helyen, falak közt és a szabadon, télen és nyáron, jó és 
rossz időben, csendben és zajban, terhelés nélkül és megterhelve, az 
arcot szabadon hagyva és eltakarva. S ezek a gyakorlatok rendszeresí- 
tendők a nevelőtagozat mind a négy alsó osztályában.

Az érzékeltetőoktatásnak önálló tárgyként helyet kell biztosítani a 
nevelőtagozat mind a négy alsó osztályában, de emellett át kell szőnie 
az alsó osztályok egész tanítási anyagát, mert az oktatás későbbi mene
tének üteme és mindenoldalú eredményessége jórészben attól függ, hogy 
ennek a tárgynak az anyaga minden irányban kellő gonddal és lelki
ismeretességgel munkáltatott-e meg. Mint különálló tárgynak megszűnése 
után is, mikor már anyaga egyes önálló tárgyakra, reáltárgyakra bomlott, 
ezek a tárgyak egymással vonatkozásban tanítandók, mert csak így érhető 
el, hogy a vak gyermek lelkében egy részleteiben is összefüggő kép ala
kuljon ki az őt környező világról és a benne folyó életről.

Kézügyesítőoktatás.

A gyakorlati életre való nevelés szempontjából az érzékeltetőokía- 
tást fontosságban közvetlenül követi a belőle kinövő kézügyesítőoktatás. 
A kézügyesítésnek a munkához való szoktatásra, az akaratra, rendszere- 
tetre, alkotó vágyra, a kezek alakítóképességére való hatása mind nagy 
jelentőségű az általános nevelés szempontjából. A vakok oktatásának 
különleges céljait illetően azonban még két másik föladat is vár rája.

Ez a két föladat: a reálismeretek tartalmi kiegészítése a cselekvő, 
azaz cselekedtetve való oktatás révén és az ipari előkészítés.

Az épérzékü gyermek természetes neveléséhez viszonyítva itt is, 
épúgy, mint az érzékeltetőoktatásban, pótlás a legközvetlenebb teendő. 
Pótolni azt, amit az életből látással ellesve, meg játékos foglalkozások
kal az épérzékű gyermek kézügyességben szerez. Ennek természetes 
továbbfolytatása az alakérzés, meg a kezek mindenirányú alakítóképes
ségének fejlesztése, a képzet- és fogalomkincs gazdagítása.
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Az érzékeltetőoktatás a megismerésnek, az ipari szakképzés a 
termelésnek iskolája, A megismeréstől a termelésig a kézügyesítöoktatá- 
son át vezet az üt. Vezessen hát ez az út oly tanítási anyagon át, mely 
a növendék kezeit hathatósan, sokoldalúan ügyesíti, mely megismerteti 
vele a legkülönbözőbb munkaanyagok tulajdonságait, szerszámok hasz
nálatát és gondoskodjunk róla, hogy a vak gyermek képzetanyaggyarapí- 
tása úgy a tárgyak és mozgásaik, mint a velük kapcsolatos emberi 
mozdulatok, cselekvések tekintetében ezen az úton állandóan fokozódjék. 
Ezt megkívánja a vakok általános nevelésoktatási érdeke a reális gondol
kozás, meg a lelki gazdagság szempontjából, és megkívánja az ipari 
képzés, hol a kézműveletek gyors elsajátítására, alkalmazkodni tudásra 
vezet és könnyedséget, változatosságot, képzeletet visz a munkába.

Pusztán egy-két fajta kézügyesítő munka gyakoroltatása, eltekintve 
attól, hogy — mint azt a régebben űzött „gyakorlati irányú kézügyesítő 
oktatással“ kapcsolatban is tapasztaltuk, — egyoldalúságra, iparszerü- 
ségre vezet, a mondottaknál fogva nem szolgálja a vakok oktatása céljait. 
Minél több területről gyűjti anyagát a vakok kézügyesitőoktatása, annál 
jobban közelíti meg úgy az általános nevelésoktatási, mint közvetlenül 
az ipari oktatást előkészítő céljait. Ezen az okon e tárgy munkaterülete 
kiterjesztendő az összes alkalmazható fonal-, papiros-, gyöngy-, fa-, drót- 
és bádogmunkákra. Csak ezeknek a munkáknak az alapos, lelkiismeretes 
tanítása, gyakoroltatása teheti képessé vak növendékeinket arra, hogy 
három év alatt elsajátíthassák iparágukat. A munkák gyakorlása kiterjesz
tendő a nevelőtagozat mind a nyolc osztályára az alkalmazható legna
gyobb óraszámmal.

Testgyakorlás.

Az érzékeltetőoktatás és a kézügyesítőoktatás mellett a testgyakor
lás a harmadik fontos tárgy a vakok gyakorlati életre való nevelésében. 
Hogy az élethivatására megfelelően képzett vak az életben csakugyan 
érvényesüljön is, az erre irányuló munkában a főszerep a testi nevelésé.

A vak ember a látás hiányából származó térbeli bizonytalanság követ
keztében érthetően a legtöbb esetben kevés mozgású s ebből folyóan 
testi szervei az épérzékü emberéinél általában fejletlenebbek, testi élet
működései renyhébbek, munkaképessége lefokozott, a betegségeknek 
kevésbbé ellentál ló. Emellett föllépése bizonytalan, tétova, teljesítőképes
ségét illetően nem igen kelt bizalmat, sőt a vakokkal nem foglalkozó 
emberben inkább szánalmat. Bizonyos, hogy az ilyen testi alkat és meg
jelenés az életben való érvényesülésnek nagy hátránya. A vaksággal 
járó e fogyatékosságoknak minél nagyobb mértékben való csökkentése, 
ellensúlyozása nagyrészt a testgyakorlás munkakörébe tartozik.

A test gyakorlásának főbb föladatai az erő, az ügyesség, gyorsaság 
és bátorság fejlesztése, a mozgás megszerettetése, a tettrekészség lelki 
és testi diszpozíciójának megteremtése. De ez nem elég. A testi egész
ség, az ellentálló- és munkaképesség fönntartását célzó testápolást is kell
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a tornaóráknak gyakoroltatnak, a kedélyhangulatoknak mozdulatokban 
való kifejezésére, a mozdulatokban való kellemes lendületre, fesztelen 
föllépésre, illemszabályokra is kell oktatniok. A tájékozódásban támaszt
ható legmagasabb, különösen a gyorsasággal összefüggő követelmények 
kielégítése is a testgyakori óórákra vár.

Nagy, hosszadalmas, fáradtságos, de a vak tanulóra nézve életbe
vágóan fontos munka a testgyakorlás. Játékok (játékdélutánok), meg 
gyakori, tervszerű testedző kirándulások szükségesek. A cserkészet mű
velése nagyon kívánatos.

Helyes megoldás, ha az egészségtan tanítása a tornatanár kezé
ben van.

Élethivatásra való képzés.

Az élethívatásszerü céllal tanított tárgyak adják a tanuló kezébe a 
megélhetés eszközeit. Az intézet iparosokat és zenészeket képez. 

a) Az ipar.
A jelenleg tanított iparágak: a kosár- és székfonás, a kefekötés, 

meg a zongorahangolás nem elégítik ki a szükségletet. Kevés 
a tanulóra nézve az iparválasztás lehetősége. A nagyobb baj azonban 
az, hogy a vakok két főiparágát, a gyári munkák hovatovább mind
inkább háttérbe szorítják. A kosárkészítés és a székfonás munkaterületét 
egyre jobban szűkítik a papiros-, fíber-, fa-, meg egyéb anyagok alkal
mazása. A kézzel húzott kefeárukat pedig maholnap teljesen kiszorítja 
a csinosabb, olcsóbb és szintén jó gyári munka, mely ma már kiterjesz
kedik a legtöbb különleges formájú kefeáru készítésére is.

Az új iparágakkal való kisérletezés ilyenformán nagyon időszerű. 
A kézművességnek a gyáriparral szemben való folytonos térveszítése, 
meg az itthon a hadivakokkal és külföldön most már polgári vakokkal 
is megejtett kísérletek amellett szólnak, hogy a vakok kézi foglalkozá
sának egyik megoldását a gyári részletmunkák között kell keresnünk. 
Szóba kerülhetnek itt az egészen egyszerű, állandóan egy-két fogást 
ismétlő munkák mellett a nagyobb intelligenciát, bizonyos technikai 
műveltséget föltételező munkák is. Ezek között is leginkább a kevés 
helyváltoztatáshoz kötött finomabb munkák, pl. kisebb villamossági 
alkatrészek, rádió szerelése.

Ezzel számolván, hogy minél nagyobb munkaterület legyen igény
bevehető a vakok számára, a kézügyesítőoktatásnak már tárgyalt nagy
arányú kibővítése mellett a természettan és vegytan keretei is az új tanítási 
tervben tágítandók, óraszámaik a jelenlegi óraszámokhoz képest meg- 
sokszorozandók. A vegytannak most a természetrajzhoz kapcsolt anyaga 
a természettanhoz vonandó. A vegytannak a vakokat érdekelő természet
rajzi (ásványtani) anyaga ugyanis nagyon kevés. Ami benünket a vegy
tanból leginkább érdekel, az az anyagok alkalmazásának, gyártásának 
tárgyköre. Ez pedig a munka területére tartozik s mint ilyen a fizikához 
kapcsolandó. Ugyancsak a munkaterület kiterjesztésére való tekintettel



142

szaporítandó a mértanórák száma is és új tárgyként tanítandók az ipari 
(technológiai) és kereskedelmi ismeretek.

E tárgyak anyagának megválasztásában vezessen az a gondolat, 
hogy az intézet neveltjei majdan adott esetben megfelelő technikai isme
retek és kézügyességek birtokában rövid idő alatt képesek legyenek 
belehelyezkedni bármely vakok által végezhető részletmunkába, vagy 
akár más, önálló iparágakba is.

Egyelőre azonban e javaslat megállapításai, tsnteivről lévén szó, 
csak a meglévő, az intézetben űzött iparágakra szorítkozhatnak. Nézzük 
ezeket egyenkint:

1. A kosárfonás a vakok egyik legrégibb, az önállósításra csekély 
eszközökkel a legalkalmassabb iparága. Az önállósítás megkívánja az 
iparág teljes ismeretét, ezért az oktatás a durva gazdasági kosarak készí
tésétől a piperecikkekig minden munkára kiterjesztendő. Hozzákapcso
landó a kosárfonáshoz az eddig az intézetben iparszerűen nem űzött 
gyékényfonás is. Nagyobb jelentőségük ugyan nincs a gyékénymunkák
nak, de mint rokon munkák már csak az iparág teljessége miatt sem 
mellőzhetők.

2. A székfonás voltakép nem ipar, hanem szabad foglalkozás. 
Elsajátítása könnyű, a megügyesített kezű vakra nézve rövid idő kérdése. 
Mint alkalomszerű foglalkozást köteles elsajátítani minden vak iparos, 
tekintet nélkül arra, hogy mi a főiparága.

3. Kefekötésünk ma csak a párnátok behúzására szorítkozik, tehát 
az iparágnak csak egy részletmunkájára, még pedig egyik legkönnyebb, 
néhány mozdulatból álló részletmunkájára, mely rövid idő alatt elsaját- 
títható. Pusztán a behúzás megtanulása senkit sem tesz kefekötötővé. 
Ebben az iparágban is meg kell közelíteni a látó iparos képességeit, ha 
azt akarjuk, hogy a vak az életben önállóan is dolgozni képes iparos
sá váljék.

Tanulóinknak tehát meg kell ismerniük gyakorlatban tüzetesen az 
összes kefeanyagokat, főképen a behúzásra való nyersanyagokat és meg 
kell tanulniok ezeknek kezelését, munkára alkalmassá tételét, kikészí
tését, osztályozását,gőzölését, keverését, mert a kefekötő ipar lényege 
ez, ismerete és tudása nélkül kefekötő ipart jövedelmezővé tenni nem lehet.

De ép oly nélkülözhetetlen a jövedelmezővététel szempotjából az 
iparággal kapcsolatos kereskedői tevékenység is. Nélkülözhetlenek 
tehát az idevonatkozó gyakorlati kereskedelmi ismeretek: az áruk 
raktározása, adásvevése, ára, főkép azonban, amin az üzleti tevékenység 
alapszik, az egyes készítmények ármegállapítása, a kalkuláció. Mind
ezekre a műhelygyakorlatoknak ki kell terjeszkedniük. Vonatkozik ez 
nemcsak a kefekötő, hanem a többi iparágra is.

4. A zongorahangolás ugyancsak szabad foglalkozás. Nagyon 
alkalmas vakok önálló munkálkodására. A tiszta hangzásig való hango
lás elsajátításán kívül a javítási munkák a megfelelően fölszerelt hango- 
lómühelyben a lehető legszélesebb alapon tanitandók. A tanulónak
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meg kell ismernie a legkülönbözőbb mechánikákat, ezeknek, valamint 
általában a zongorának és rokonhangszereinek múltját, fejlődését. A 
természettanórák gondoskodjanak a hangtan idevágó részeinek beható 
tárgyalásáról. Találjon az intézet módot, hogy a növendékek ismerete
iket zongoragyárakban, javítóműhelyekben, raktárakban mélyíthessék, 
kiegészíthessék.

Nyújtassanak a műhelygyakorlatokkal kapcsolatosan a zongora- és 
hangszerkereskedelmre vonatkozóan minél behatóbb gyakorlati ismeretek, 
mert a hangszerforgalomban, bérlésben, közvetítésben a hangolónak gyak
ran juthat szerep, ami munkakörét tágítja és jövedelmezővé teszi, sőt 
mint önálló hangszerkereskedő is boldogulhat.

A hangolóknál gyakori a munkahiány. Ezért iparszakos növendék 
egyedül csak zongorahangolást nem tanulhat, mellete még egy másik 
iparágat is el kell sajátítania, hogy majdan szükség esetén munkaidejét 
hasznothozóan kitölthesse.

5. Az iparszakosok elméleti oktatásának főfeladata egyrészt a mű
helygyakorlatokkal szerzett gyakorlati ipari ismereteknek technológiai 
elméleti ismeretekkel való mélyítése, másrészt az iparűzés ügyvitelében 
és az iparűzés mellett szükséges kereskedői tevékenységben nélkülőz- 
hetlen ismeretek nyújtása. Ennek a célkitűzésnek alapjául az a tapasz
talat szolgál, hogy iparágaikkal azok a vakok boldogulnak leginkább, 
akik az iparűzést összekötik a készítményeik árusításán kívül a rokon
cikkekre kiterjedő kereskedéssel.

Az elméleti ismeretek nyújtását szolgálják a német nyelv, a szám
tan s a vele kapcsolatos egyszerű könyvvitel és üzleti levelezés, továbbá 
a közgazdasági és jogi ismeretek, valamint az ipari és kereskedelmi 
ismeretek tanítása,

b) A zene.
A szakképzőtagozat zeneszakára csak a kiválóan tehetséges növen

dékek bocsáttatnak.
A zeneszakon kétirányú az oktatás: vagy magasabb zenei tanul

mányokra készít elő, vagy közvetlenül élethivatásra képez.
1. Hogy magasabb tanulmányaikat a növendékek akadálytalanul 

folytathassák, a zeneszakon úgy a hegedű, mint a zongoraszak tanítási 
tervének anyaga lényegében azonos az Orsz. Zeneművészeti Főiskola 
előkészítő osztályainak anyagával, ami lehetővé teszi, hogy az intézeti 
évfolyamok elvégzése után a növendékek a főiskola rendes osztályaiba 
vétessenek föl.

2. Az élethivatásra való előkészítés célja kántorok, valamint tánc- 
és szalonzenészek képzése. Az oktatás, mely itt befejezett képzést nyújt, 
törekedjék oda, hogy a tanulók hangszerükön minél nagyobb készségre 
tegyenek szert s hogy minél magasabb általános zenei műveltségre 
emelkedjenek. A végzett kántornövendékeknek az esztergomi r. kát. 
tanítóképző intézetben kell vizsgázniok, hol kántori oklevelet nyernek.
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3. A zenei szak általános ismeretekre irányuló elméleti képzésének 
föladata az irodalmi műveltség mélyítése.

A zongorahangolás megtanulása az összes zeneszakos fiúnövendé
kekre nézve kötelező, csak kivételesen menthetők föl egyesek oly ese
tekben, ha nyilvánvalóvá válik, hogy az érdekelteknek kenyérkereset 
célpontjából nem lesz rá szükségük az életben.

Kedélyápolás.

A kedélyápolást elsősorban azért hangsúlyozzuk, mert arra a vakok 
intézetét az emberséges érzés kötelezi, másodsorban pedig hangsúlyozzuk 
az általános nevelésoktatás érdekében, mert meleg érzésekkel eltelve, 
derűs kedélyhangulatban minden jó és szép iránt fogékonyabb a lélek.

A kedélyápolás egyaránt kiterjeszkedik a növendékek iskolánkívüli 
életére és az iskolában töltött órákra, része van tehát benne az intézeti 
élet rendjének, közszellemének épúgy, mint a tanároknak és az internátusi 
nevelőszemélyzetnek. A vele kapcsolatos föladatokat a gyerekek szeretete, 
meg a hívatásszeretet határozza meg s eljárásainkban az, hogy hogyan 
tesszük, époly fontos, mint az, hogy mit teszünk.

Iskolai tárgyakhoz kötötten leginkább a játékban, meg a zenei 
tárgyakban érvényesül a kedélynevelés.

A vak gyermek játékkedélye kialakulatlan, játékfogalmai hiányos- 
sak, nem tud játszani sem egyedül, sem másokkal társaságban. Ha ját
szik is, játékaiból hiányzik a vidám élet, lendület. A jövő tantervének 
gondoskodnia kell, mégpedig a tornajátékoktól függetlenül, mindennapi 
szórakoztató játékok tanításáról.

A leánynövendékeknek a kedélyápolást célzó zenei oktatása a 
fiukéval szemben jelenleg háttérbe szorul. Pedig nekik későbbi életük
ben inkább szükségük van az otthoni szórakozást célzó zenére, mint a 
fiúknak, mert a fiúk túlnyomórészt családot alapítanak, mig a lányok 
legnagyobbrészt házasságon kívül egyedül töltik életüket. Ez a körül
mény megokolttá teszi, hogy azok a lányok, akik valamely okból hege
dülni nem tanulhatnak, vagy nem akarnak tanulni s akik így eddig 
hangszeren egyáltalában nem tanultak játszani, azok más, kisebb, köny- 
nyen megszerezhető hangszereken (gitár, mandolin) nyerjenek oktatást.

Osztályrendszer, szakrendszer.

Az épérzékű gyermek lelkének képzetekkel, alaptartalommal való 
telítésére, a térbeliekre vonatkozó lelki életének kialakulására a leg
nagyobb hatást gyakorolja a külsővilág közvetlen szemlélése s minthogy 
e szemlélésnek sokoldalú működését misem korlátozza, a külső világ
ról való tudása általában véve összefüggő, összhangzatos. A vakok 
nevelésoktatásának is, ha szűkebb keretben is, természetszerűen szintén 
ilyen eredményre, ilyen tudásra kell törekednie s ezt a célt elsősorban 
az érzékeltetőoktatással meg a reáltárgyak tanításával közelítheti meg.
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Szakrendszer szerinti tanítás mellett a szaktárgy érdekei érthetően a 
legtöbb esetben elnyomják az általános, összhangzatos képzés érdekeit 
s a tanároknak nem lehet meg a szaktárgyukon kívüli közvetlen célo
kat, szükségleteket és összefüggéseket illető mindenkori kellő áttekinté
sük. Ezért a nevelőtagozat négy alsó osztályában osztályrendszer alkal
mazandó. A nevelés szempontjából is e fokon még kívánatos, hogy az 
erkölcsi irányítás és a fegyelmezés egy kézben legyenek, ami osztály
rendszer mellett tökéletesebb megoldást nyerhet.

A felsőbb osztályok tanítási anyagának terjedelme és sokoldalú
sága megokolja a szakrendszert.

A növendékek elfoglalása.

A val ok oktatása mindenütt nagyobb, sokkal nagyobb óraszámmal 
jár, mint az épérzékűek tanítása. Ennek okai:

1. A vakoknak, hogy az életben boldoguljanak, műveltebbeknek kell 
lenniöK, tehát többet is kell tanulniok, mint a velük egy foglalkozáson 
lévő látóknak, mert csak így tudják némikép ellensúlyozni a vakságból 
származó hátrányokat.

2. A vakok a tárgyak jórészének, különösen a reáltárgyaknak és 
a kézmüveletekkel, testmozgással járó tárgyaknak anyagát nehezebben 
sajátítják el, mint a látók, erre a munkára tehát több időt kell fordítaniok.

3. A vakoknak alig vannak iskolai könyveik, az anyag túlnyomó 
részét az órák alatt az előadások folyamán kell elsajátítaniok, ami az 
óraszámok emelését teszi szükségessé.

4. A vakok intézeteiben sok a tanítási tárgy, e tekintetben fölül
múlják az épérzékűek iskoláit. A tárgyak számát szaporítják a többféle 
írás, olvasás, kézügyesítő, zenei és ipari tárgyak. A sok tárgy hozzá
járul az óraszaporodáshoz.

5. Tüzetesen sehol meg nem magyarázott, de általánosságban köve
tett elv a vakok intézeteiben a növendékek nagymértékű elfoglalása. 
A látó gyermeket, ha tétlenül ül is, elszórakoztatja a szeme, ha nem 
foglaljuk el mi, a saját kezdeményezéséből tevékenykedik, játszik. A vak 
gyermek, ha tétlenül hagyjuk, a legtöbb esetben unatkozik, s igen 
gyakran a képzését hátráltató kényszermozduiatokat végez. Ennek az 
állapotnak ellenszere a nagymértékű elfoglalás.

A nagy óraszámra való tekintettel a növendékek csak nagyon 
mérsékelten terhelhetők meg házi leckékkel. Hagyjunk nekik elég szabad 
időt, melyet egészségük ápolására és testük fölfrissítése, edzése céljából 
a szabad levegőn tölthetnek.
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Siketnéma tanítványaink rendszeres és 
tervszerű megfigyelése.

Közli: Dr. Bárczi Gusztáv.

A nevelés egyik fő kritériuma, hogy jól ismerjem meg a nevelé
semre bízott gyermeket. Tanításom eredményessége szempontjából szintén 
nélkülözhetetlen a gyermek teljes ismerete.

A siketnémák nevelése egyik legnehezebb pedagógiai feladat. A 
siketnémák tanítása pedig a mai módszerek mellett, egyenesen művészet.

Hiába van a művésznek bármilyen pompás intuitiója, ha rossz az 
anyaga, legszebb gondolatát sem tudja megfelelő formába önteni. Ha 
azonban a művész jól ismeri anyagának fogyatkozásait, leleményessége 
révén utat és módot talál a silány anyagból való szép formák kihozá
sára is.

A siketnéma gyermek érzékszervi fogyatkozásainak megismerésére 
és azok értékelésére e lap hasábjain már volt alkalmam néhány adatot 
közölni. Kötelességemmé tétetett, hogy a siketnéma gyermek további 
megismeréséhez gyűjtsék anyagot és adatokat. Részben ennek a köte
lességemnek akarok eleget tenni, amikor olyan térről gyűjtök anyagot, 
mely nem függ szorosan össze orvosi szakképesítésemmel. Ezeket az 
adatokat a pedagógus úgy is kellő bírálattal veszi használatba és kellő 
tapasztalás alapján vonja le azok használhatóságát, vagy használhatatlan
ságát. Minden esetre ezek nyomán megindul az ezirányu munka és több 
kevesebb idő alatt kiformálódik oktatásügyünknek ez a még teljesen 
kitaposatlan mesgyéje.

Figyeljük meg tanítványaink lelki világát! Figyeljük meg őket mire 
képesek, mire nem képesek?

A múlt tanévben megkértem Nagy László tanitóképzőintézeti igaz
gatót, mint a fővárosi psychologiai laboratórium vezetőjét, hogy 
ezirányban tegyük meg az első lépést.

Azért fordultam ide, mert itt a normális, halló gyermekeket vizs
gálják és figyelik. Nekünk pedig arra van szükségünk, hogy megtudjuk 
végre, hogy mi a különbség a halló gyermek és a siketnéma gyermek 
lelki világa között; mik azok a differentiák, melyek a halló gyermeket 
a siketnémától elválasztják. Melyek lesznek, melyek legyenek azok a 
speciális pedagógiai eszközök és fogások, melyek segélyével ezek a 
differentiák emberileg kiküszöbölhetők lennének.

Az a gyakorlati tapasztalatom, hogy a siketnéma gyermek teljesen 
más, mint a szellemileg fogyatékos; egészen más, mint a vak; más mint 
a halló gyermek, de ehhez áll a legközelebb. A halló normális gyermek 
lelkivilágának a vizsgálata és megfigyelése meglehetősen kidolgozott 
területen mozog és az a véleményem, hogy az ezekkel való kisérletezés, 
az ezekkel való összehasonlítás adhatja kezünkbe a legbiztosabb út
mutatót gyermekeink megfigyeléséhez.
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A jelzett vizsgálatokról 1928. május 24-én Nagy László igazgató 
a M. Gyp. Társaság keretein belül beszámolt.

(Siketnémák és Vakok oktatásügye XXX évf.:. 5—7 szám.)
A vizsgálatoknál használt módszereket közlöm most, saját tapaszta

lataimmal és megjegyzéseimmel kisérve. Ezekből a vizsgálati módszerek
ből a szakember azt és úgy használja föl, ahogy azt az ő gyakorlati 
tapasztalata a legjobbnak fogja Ítélni.

Ne tekintse senki se ezeket olyanoknak, mint amelyekkel meg
lehet a siketnéma „eszét mérni“. . . .  Ne tekintse őket senki se csalha
tatlanoknak. Csupán csak olyan eszközt lássunk bennök, mely eszköz 
segítségével — egyöntetűen — sok gyermeket tudunk egyformán meg
figyelni; melyek segítségével egyöntetű anyaggyűjtés lehetőségéhez jutunk.

Ez pedig nagyon sokat jelent a siketnémaoktatás szempontjából. 
Mert ha bármennyire is valljuk és álljuk azt a hitünket, hogy a siket
néma annyi féle, ahány van, mégis csak van egy közös nevezőjük. 
Hallás hiány . . . .  beszédhiány (ez a közös nevező) mégis csak közös voná
sokat fejleszt ki a siketnémákon és valljuk meg őszintén ezek a közös
vonások nincsenek megrögzitve; ezek a közös vonások nincsenek fixálva......
ami igen nagy hiány és alapvető baj. Ezt érezzük a pedagógiában, ezt 
érezzük a nevelésben, ezt érezzük a tantervrevizióknál. . . .  s lehetnek 
bárkinek bármilyen szép gyakorlati megfigyelései, ezeket fixálás hiányá
ban minden tanárunknak újból és újból meg kell szereznie. Lehet
nek egyéb theoretikus megállapításaink is. Ezeknek azonban csak annyi 
értékük van, mint ha egy görbe vonalra ráfogom, hogy az a Tisza 
vonala. Gyakorlati tömeg anyaggyűjtésre, demonstratiokra van szükség.

Alak és távlat felfogás megfigyelésére a Yerkes féle próbát vettük 
elő. A kísérlet minden nehézség nélkül sikerült. Előnyös adatokhoz jut
tatott a halló gyermekkel szemben. A Yerkessel való értékelés a követ
kező elvek alapján történt.

1) A tiz kockarakás kockáinak megszámlálása.
2) A tiz kockarakás kockáinak kirakása.
3) A tiz kockarakás kirakása emlékezetből.

Értékelés.

1) Minden kockára 2 mp esik . . . 10 pont.
2) 3n » v » * • 6 „
3) 4n » “ » • . 3 „
4) » n ^ n n • • 1 „

Ebből számtani felfogás értékelése.

1) Összefoglaló számlálás 9-cel . . . 10 pont.
2) „ „ 3-al . , , 6 „
3) Egyenkint való számlálás . . . 3 „
4) Újakkal való számlálás . . ■ 1 „
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Alak emlékezet.

1) Alakösszerakás megelőző passiv szemlélés u tán :
A) Alak, távlat, mennyiség helyes . . .  10 pont.
B) „ „ .. megközelítően helyes 5

2) Alakösszerakás megelőző cselekvő szemlélés után:
A) Alak, távlat, mennyiség helyes . . .  5 pont.
B) „ „ mennyiség megközelítően helyes 2 „

Ezt a kísérletet már a 6—7 éves siketnéma gyermekkel minden 
nehézség nélkül meg lehet csinálni. A nem teljesen normális siketnéma 
már ennél a kísérletnél megakad és csak nagy nehézség árán lehet 
vele boldogulni.

Összehasonlitva a halló gyermekekkel, az előző kísérletek azt 
mutatják, hogy a siketnéma gyermek ezt a próbát könnyebben és biz
tosabban hajtja végre, mint a halló gyermek. A siketnéma gyermek alaki és 
távlati felfogása nagyon fejlettnek látszik. Valószínű magyarázatát adja ez a 
tény annak az érdekes jelenségnek, hogy a tanításnál a siketnéma meny
nyire szereti a rajzot. Egyúttal nyomatékosan mutat ez rá a siketnémák tanítá
sánál a rajz fontosságára. A siketnémának rajzzal sok mindent meg lehet 
tanitani. Egyben azonban még ad ez egy nagyon érdekes adatott kezünkbe 
Azt nevezetesen, hogy a siketnémának ezt a képességét fejleszteni kell 
Főleg olyan irányban kell alaposan fejlesztenünk, hogy minél többet 
rajzoltassunk vele emlékezet után. Ez a képessége a siketnémáknak egy 
nyitott kapunak mutatkozik, amelyen át az ő lelke gazdag tartalommal 
tölthető meg. Ennek a révén lehet a legbiztosabban fejleszteni az egyéb
ként nagyon fejletlen kombináló képességét, akarat erejét. Egész lelkét 
mozgásba lehet ezzel hozni. Szerény nézetem szerint igen jó lenne 
kísérletképpen a gyermekekkel naponta egy-egy emlékezet utáni rajzot 
csináltatni. Az I. oszt.-al könnyebbet és fölfelé mindig nehezebbet és 
elvontabbat. Emlékezet utáni sistematikus rajzra igen nyomatékosan 
hívom fel kollégáim figyelmét és ha akadna, aki ez irányban kísérletet 
végezne, tapasztalatait közölje e lap hasábjain.

A figyelő képesség vizsgálata és annak a halló gyermekekkel 
való összehasonlítása, rendkívül fontos momentuma gyermekeink meg
ismerésének. Több fajta eszközzel próbálkoztunk. Véleményem szerint 
erre egyik legszerencsésebben megválasztott eszköz s Moede-féle fonál 
próba. Az a lényege ennek a kísérletnek, hogy a cselekvés kapcsán 
keletkező megfigyeléseket milyen gyorsan tudja a kísérletező az ö munká
jába haszonnal, vagy haszon nélkül beilleszteni.

Az eszköz maga rendkívül egyszerű. Méternégyzet nagyságú deszka 
lapra két sorban bizonyos rendszer szerint deciméter hosszúságú fa
szögeket helyezünk el. Ezekre a faszögekre kerül rá a vezető fonal, 
bizonyos meghatározott technikával felcsavarva. Ezt az egészet felakaszt
juk a falra. A kísérletezőnek aztán magának kell a második fonalat — 
az alapfonalnak megfelelően — a faszögekre feltennie.
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A siketnéma gyermek ezt a próbát pompásan csinálja. A halló 
gyermek átlagát feltétlenül eléri. Nem mutatkozik itt semmiféle különb
ség. Ha mutatkozik nagyobb különbség, akkor már ebben az esetben 
másutt is kapunk nagyobb differentiákat és az ilyen gyermek rendszerint 
a gyengébbek közé tartozik. Ezt a vizsgálatod 6-17 éves gyermekekkel 
kell és lehet végeztetni. Miután az eszköz előállítása rendkívül egyszerű, 
azt minden intézetünk slöjdmühelyében a gyermekek maguk is el tudják 
készíteni. A hozzá való rajzot, úgy a fonál felhelyezéssel, mint nélküle, 
bárkinek rendelkezésére bocsájtom. Természetesen, ha az eszközt a 
gyerekekkel csináltatjuk meg, a fonalat nem szabad előttük feltenni és 
nem szabad engedni, hogy gyakorolják magukat a fonál feltevésben, 
mert akkor a kísérlet hamis lesz. Minden esetre rendkívül érdekes adatok
hoz jutnánk, ha minden eg es intézetünkben megcsinálnék a fonálpróbát. 
Szívesen egységesíteném az anyagot és leközölném azt lapunk 
hasábjain, ami aztán nem kis élvezetet okozna azoknak, akik reflektálnak 
növendékeink lelke mélyébe bele tekinteni.

Értékelésül én csak kvalitatív értéket használok.
1) Van-e hajlama lelkiismeretes- munkára?
2) Hajlamos-e felületes munkára?
3) Milyen a megfigyelő képessége?
4) A fonalmenetet figyeli-e, vagy a hurkot?
5) Fantázia vezeti-e a kezét, vagy a megfigyelés?

Öntudatos munka: előbb a megfigyelés, azután a csavarás. 
Ösztönös munka: előbb megcsinálja rosszul, azután össze
hasonlítja az eredeti (vörös) fonállal és csak azután 
csinálja meg jól.
Energikus: feszesen teszi fel a fonalat.
Ambitio: tiltakozik a segítség ellen.
Csukló hajlékonysága is megfigyelhető.

Amint már jeleztem, nem akarunk mi az első lépésre oly mélyen 
bepillantani a lélek mélyébe, hogy azt teljesen kimerítsük; egyelőre 
keressük azokat a kapukat, amelyeken megengedtetik a siketnéma lel- 
kébe belepillantani.

Az a tapasztalatom, hogy erre nagyon alkalmas a fonálpróba, miért is 
nagyon ajánlom mindenkinek, aki egyszerűen, értékesen és kedvesen 
akarja megfigyelni gyermekeit. Az adatokat szedje össze mindenki s 
küldje azt meg nekem. Az esetleges közelebbi felvilágosításokat szíve
sen megadom. (Folyt, köv.)
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Irodalom.
Horger Antal általános fonetikája
különös tekintettel a magyar nyelvre.

Budapest, 1929.

Ha nem csalódom gondolatomban, 
ezt a könyvet a szerzője a nyelvtudo
mány művelésének általános célja mel
le t t ié r t  is irta, hogy egyetemi tanít
ványait oktassa általa. E két fogan- 
tyus okon felül nálam még egy 
harmadik ok is van, amelyért én 
fokozatabb érdeklődéssel üdvözölhe
tem e könyv megjelenését. Ugyanis : 
siketnémák, hibásbeszédüek (és aztán 
vakok, hülyék) tanítására hivatott 
tanítványaim számára oly igen első
rendűig szükségesek a fonetikai 
ismeretek, mint a mindennapi betevő 
falat, a kenyér az éhezőnek.

Nem voltunk ugyan eddig sem 
híjával a fonetikai ismereteknek, mert 
Balassa J ózsefnek „ Phonetika Elemei “ 
cimen 1886-ban megjelent (magyar 
nyelven első rendszeres) munkája* 
foglalkozásunkhoz hasznos keretül 
szolgált. Ami hézag volt benne, azt 
a különleges munkánkkal együtt járó 
aprólékos megfigyeléseinkkel és rész
letező kidolgozásainkkal töltöttük ki. 
Fonetikai részlet tanulmányok is szép 
számmal jelentek ugyan már meg 
magyar nyelven, de teljes anyagú és 
rendszeres munka nem. A Balassáé 
után ez a második.

Nem tartóztatom sokáig vissza az 
új könyv rám tett hatásának a kife
jezését, mingyárt kezdetben megval
lom, hogy elolvasása élvezet volt 
nekem. Ezt az élvezetet gazdag 
tartalom, a szemléletes és könnyen

*11. kiadás 1904-ben Magyar Fonetika 
cimen.

érthető, világos, magyaros mondat
szerkezetnek az ereje és szépsége 
adta meg.

A  könyv tartalma : A könyv tar
talma és beosztása nagyjából ez : A 
„Bevezetés" a fonetika tárgyáról, 
feladatáról, módszereiről, írásjegyei
ről és történetéről szól. Az „Első 
Rész“ a beszélés fizikai, élettani és 
lélektani alapjait világosítja m eg; a 
a „Második Rész“ a beszédhangok 
osztályozását mutatja be ; a „Har
madik“ a beszédhangok kapcsoló
dásait részletezi. Ezenkívül 40 ábra 
és 2 táblázatos kimutatás bővíti a 
tartalmat s teszi szemléletesebbé a 
a szerző magyarázatát.

A nagyjából jelzett tartalom a foné- 
tika tárgykörét kerekded, megnyug
tató formában tölti ki mind a négy 
részben. A mondanivalóját oly logikus 
sorrendben származtatja le a szerző 
a megelőző tételből, hogy az olvasó 
szinte tudja, legalább is sokszor 
megérzi a következő fejleményt. Mind
ezt a szavaknak oly szabatos össze- 
szerkesztésével végzi a szerző, mely 
nem enged ingadozást.

Ezt az erősséget a tárgyismeret 
elsőrendű biztossága mellett a ma
gyar és a magyaros kifejezésnek 
a nyelv és tró részéről való képes
sége adja meg. Mert olvashatni 
ám más tudományos munkát is, 
melynek pl. az elvont fogalmaihoz 
használt szörnyszülött szók és az 
idegen, meg a csak imigy-amugy 
összetákolt mondatszerkezetek gyöt- 
relmesen megkinozzák az egészséges 
észjárású és nyelvérzékü magyart. 
Érthetetlenek ezek az értelmességre 
éhezőknek. Nem úgy van e könyvvel!
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Horger az elvont fogalmakat, a lelki 
jelenségeket is oly könnyedséggel 
nevezi meg, sorakoztatja egymáshoz, 
vonatkoztatja egymásra és fejti ki 
egymásból, hogy élvezet követni az 
ő észmenetét. Nemcsak tudós, de 
értelmesen magyarázó tanár is, kinek 
egy szava sem vész kárba.* Áttekint
hetőbbé- teszi az anyagot, könnyebben 
megérthetővé a tartalmat az, hogy a 
rokontárgyu és eszmemenetü §§-okat 
az illető helyeken megemlíti a szerző.

Az a lelki épülés, melyet e könyv 
okozott nekem s az a becsülés“ 
melyet szerzője iránt érzek, megér
demel részemről annyi tényes, mag
vas tiszteletet, hogy az elismerő szó 
mellett jobbításra szánt egy-két ész
revételemet is kifejezzem.

„Bevezetés“. A bevezetésben a 
fonetikának tárgyát és feladatát finom 
boncoló késsel fejtette ki a fogalmak 
tömkelegéből és tette egy pár világos 
szóval közszemlére. Eszembe ötlött itt, 
hogy lehet e könyvnek nem egy olva
sója, aki szükségét érezheti a “fonetika“ 
szó étim. leszármazásának. Nem ártott 
volna tehát * jegy alatt megmagya
rázni ezt is. A fonetikának más 
tudomány ágakhoz való viszonyát, 
valamint a fonétikai kutatásnak mó
dozatait élénk vonásokkal látjuk 
feltüntetve. Kézzelfogható hasznos 
dolog benne a fonétika irodalmának 
feltüntetése is, Ezek a feltüntetettek 
a szerző szerint általános vagy 
fontosabb munkák. Nem tudom, 
hogy ez a szempont vezette e a 
tudós szerzőt, avagy a tudomásának 
hiánya akadályozta-e meg abban, 
hogy néhány siketnémaügyi szak-

* V. ö. még Horger: Magyar szavak 
története 1924. és A nyelvtudomány alap
elvei 1914.

férfinak is megemlítse idevágó könyv- 
ferjedelemnyi részletmunkáját,* mert 
ezeknek egyike-másika felér a meg
nevezetteknek egyikével-másikával.

A fonétikus írásról adott elméleti 
magyarázathoz úgy kívánkozik a 
gyakorlati résznek — a fonétikus 
írásjegyeknek is a csoportosított 
feltüntetése ! Igaz, hogy megvannak 
ezek a jegyek szerte-szórtan a könyv
ben, de nemcsak nem lett volna 
felesleges a csoportosítás, sőt szük
séget elégitett volna ki, — hiszen jórészt 
tanuló ifjúság hasznára készült e 
könyv.

ELSŐ RÉSZ. 1.
A  beszédhangok keletkezésének 

fizikai feltételei. A könyvnek de
rekát, gerincét a fonetika abbeli 
feladatának fejtegetése alakítja ki, 
mely a beszédhang jelenségeinek 
fizikai, élet- és lélektani szem
pontból való minden irányú vizs
gálatára vonatkozik. A fizikai rész
ben a hang erősségét, magasságát 
színét és tartamát tárgyalja az iró. 
Mindezt lebilincselő érdekességgel, 
körülkerítő kídomboritással, a kisér-

*Fekete Károly: Az ember beszédszer
vezete, A siketnéma élőszóval nyilatkozó 
beszédének fejlesztése, szóhangcsopórtok 
kapcsolatai. A siketnémák váci intézetének 
1885 86-87, évi értesítőiben. — Pivár Ignác : 
Kis hangtan 1895. — Bihari Károly : Gyakor
lati hangtan különös tekintettel a siketné
mák oktatására, 1900. — Borbély Sándor : A 
némák megszólaltatása 1913. (Elméleti 
rész.) — /síenes Károly: Hangkapcsolódások 
a magyar beszédben. 1924. — Váradi Zs. 
(Stern Ottó) A mássalhangzók kifejlesztése 
a siketnémák i. (artikulációs) osztályában. 
Fordította Stern Ottótól és a magyar 
vonatkozású részekkel ellátta V. Z s .: 
Külön lenyomat a magyar siketnéma-oktatás 
XIII—XVII. (1911 — 15 évfolyamától — Dr. 
Bárczi Gusztáv: A magyar beszédhangok 
képzése. 1928.
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letező fonétika értékes tanulságainak 
felhasználásával, (42. §.), a zenei 
hangjegyeknek (34.§.) és vonalos áb
ráknak szemléltető közlésével teszi 
élvezetesebbé és kívánatos tanul
mánnyá.

E körben a kísérletező fonétika 
alapján a 26. §-bön ellene mond a 
szerző a szótagra vonatkozó eddigi 
elméletnek: a szótagokat a hangok
nak hangzósságbeli különbözőségéből 
keletkezteti.* (25. 26. §. V. ö. még
28., 44.. 201., 231. §.) Ugyancsak 
tagadja a szerző a szólamnak is 
eddigi tanát -  igy : „Nem szünetek 
által határolt szólamok tagolják és 
teszik változatossá megnyilatkozá
saink hangsorát, hanem az egyes 
szótagok hangjainak különféle erős
sége.“ (52.) (22. 28. és 34. §.) A 
fonetikai vizsgálatok eredményével 
nem akarok viadalra kelni, de ez 
a tétel igy is csak ennyire kifejtve 
nem eléggé meggyőző erejű. Ha még 
tekintem az 51. §. példáit is, ez még 
inkább megerősiti az ellenvéleményt.

A szótaghatári — a szerző 
szerint — a lehellet működésének 
figyelmen kivül hagyásával a han
goknak csupán a hangzósságával 
kell megállapítani. Oly nehéz ez a 
vizsgálási mód, hogy talán egyálta
lán nem is vezet eredményre. 
Maga a könyviró is ilyesfélét mond 
a 28. §-ban. Idevágó és célfelé 
vezetgető magyarázatok vannak még 
a 29., 44., 201. és 231. §§-ban. 
lm ! Egy példa az elemi fokúnak 
ismert szótagolás nehézségére : A 
csak füle utján igazodó magyarnak 
igy szeli át a Séd pataka Veszprémet: 
Vesz - prém. A fonetikusan vizsgáló 
számára később már igy oszlott meg 
a város : Veszp - rém. A legújabb 
vizsgálónak meg éppen igy vetiti a

hangbeli tagolást a fonetikai g ép : 
Vesz - p - rém. Azaz a p közepén 
van a szótaghatár. íme, mily magas, 
tekintélyes fokra emelte fel a foné- 
tikai tudomány nagyapáink és apáink 
gyermekkorának egykori együgyü 
sillabizálását.

Hasonlatosan vagyunk a hosszú 
és rövid mássalhangzók megitéléséveí 
is és azzal is, hogy az egymás mellé 
irt két egyforma betű egy hangot, 
avagy kettőt jelezné ? Gyermek
koromban két l volt ebben : áll, s 
kettő volt ebben i s : állat, (mert 
inkább betűt látunk s neveztünk meg 
benne, hogysem hangot. Később a 
fonétikai tudomány kiűzött ebből a 
gyermeki tudat-édenünkből, mond
v án : egy hosszú / van az d//-ban, 
de kettő (rövid) van ebben : állat, 
mert két adag lehellet kell hozzá. 
A legújabb vizsgálódás alapján e 
könyv 28. § szerint azonban egy l 
van itt is, ott is, mert a lehelletnek 
semmi beleszólása nincs abba, hogy 
szétválaszthassa az állat /-jeit.

Itt teszem szóvá a 173—177. §-ban 
tárgyalt magán és mássalhangzók 
közötti különbséget is. Amíg csak 
magyar hangsorokról van szó, még 
könnyen eligazodhatunk, nyert irá
nyító-zászlóul szolgálhat az a, á, e, 
é, i o u ü hangoknak szótagolható 
jellegzetessége ; de ha az osztályo
zási anyagba beletesszük az idegen 
nyelveket is, már ember legyen, aki 
biztosan és szabatosan meg tudja 
mondani, hogy mi is az az u. n. 
magánhangzó és mássalhangzó. A 
könyv szerzője a 176. §-ban óvato
san igy keríti körűi e fogalmat: 
„magánhangzó olyan nyiláshang, 
melyet hangos beszédkor a hangsza
lag rezgésével szoktunk képezni; más
salhangzó olyan akadályhang, melyet
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gégebeli zárral, vagy réssel, .vagy 
száj üregbeli bármely minőségű aka
dállyal szoktunk képezni.“ (Már most: 
a suttogó á, i, stb. hang magán
hangzóé, vagy nem ? B. S.)

A hangtartam cimén — ahol 
értékes megfigyelések vannak a 
43. §-ban azt olvashatni, hogy 
nagyon hosszú magánhangzók a 
magyarban nem fordulnak elő.“ Azt 
gondolom, megfigyelés alá veszi a 
a tudós szerző, ha egy példát 
(lehetne többet is) ellene vetek. Az 
ő szavából indulok k i : (43. §.) „a 
rövid hangot mint leggyakoribbat (a) 
nem szoktuk külön megjelölni“. Ha 
ugyanezt az á-ra vonatkoztatom, így 
hangzik : „A hosszút, mint leggyako
ribbat (á) nem szoktuk külön meg
jelölni.“ Tehát: látogat, áradozó, 
házas stb. á-ját minden foné- 
tikai jegy nélkül is hosszan ejtjük. 
Nem lehet azonban tagadni, sőt a 
43. §-ban lévő Gombócz-féle kísérlet 
erősítése szerint az én fenti á-mnál 
még hosszabbak ezek : lát, ár, ház 

különösen az ilyen tagolt felsoro- 
rolások esetén.* De még ezeknél is 
hosszabb az az á, mely szintén tagolt 
felsorolásban ejtve ritmust is szolgál 
egyszersmind. Pl. az áldás, békesség, 
jóakarat 2—3—4 tagú szók között 
a két tagú „áldás“ ugyanannyi időt 
köt le, mint a 3 és 5 tagú társai. 
Ez pedig azt jelenti, hogy az „áldás“ 
két á-ja a rendesnél hosszabb; — 
s itt is az első á hosszabb, mint a 
a második. Ugyanígy vizsgálandó ez 
i s : Bécs, Berlin, Budapest. (Nem 
vesztegetett meg az első szótagnak 
nyomatékossága !)

’•'Figyelembe ajánlom még az ily féle 
két hangnak is a hosszúsági fokát: látom — 
láttam, épen — éppen stb.

ELSŐ RÉSZ II. és MÁSODIK RÉSZ.

A beszédhangok keletkezésének 
élettani feltételeit a beszélő szervek 
(tüdő, gége, garat, orr- és szájüreg) 
hangképző működése cimén fejti ki 
a szerző. Már az élettani működés 
alapján is kialakul itt a hangok 
osztályozása (47 147. §.) de e
hangok rendszeres csoportosítására 
és az új rendszer magyarázatára, 
okadására szenteli még az 56—192 
§§-okat is is. (E részben érdekes 
fejtegetést olvashatni a beszédhangok 
számáról, az „egyhang“, „többhang“ 
elméletéről is: 156-164. §.) Osztá
lyozásának uj alapjául nem a zön
gésséget (vagy ennek hiányát) veszi 
a szerző, hanem valamennyi beszéd
hangot — legyen az szájhang, orr
hang, zöngés, vagy zöngétlen, magán
vagy mássalhangzó stb. a — zárlatok 
fokozata és milyensége szerint osztja 
ez 5 csoportba: 1.) zárhangok (ex- 
plos.) 2.) réshangok (spiráns, foly
tonos) 3.) Váltakozók (r félék) 4.) 
Szükitetlenek (orrh.) 5.) nyiláshangok 
(u. n. magánhangzók) Ezt az ötféle 
szempontot veszi irányadóul külön az 
ajkak, külön a nyelv szerepe és az 
agy működése szerint is. Ez az új 
felosztási alap meglehetősen szemlé
letes és következetesen alkalmazható 
is. Az elnevezés is találó, főként az
1., 2. és 5. osztályuaknál. A 3. és 4. 
csoport részére már kevésbbé olyan 
egyenesen ráillőanév, de azért meg
érthető és jobb hiányában ez is el
fogadható.

Ez ötféle hangcsoport között az 
u. n. mássalhangzóknak minden szem
pontú szemléletes táblázatja a ¡II. 
lapon látható. (A 189. §-ban említett 
osztályozásnál nincs megemlítve az 
odatartozó uvularis r a 111. lapon 
pedig nem jutott semmi az uvularis
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rovatba, holott a 139. § szerint a r-nek 
itt van a helye.) Látva a mássalhang
zóknak teljes és szemléletes táblázatát, 
fokozottabban kívánja a szakember, 
hogy a magánhangzóknak is legyen 
ilyen részletes csoportositásuk, mert 
a 109. lapon lévő kisded táblázatban 
nélkülözzük a magánhangzóknak azt 
a kimutatását, amely a hangoknak a 
a rendesnél előbb-hátrább képződésű 
hosszabb-rövidebb árnyalatát volna 
hivatva feltüntetni.

ELSŐ RÉSZ, 111.

A beszédhangok lélektani alapon 
történő keletkezését habár röviden, de 
igen világos módon, könnyen követhető 
eszmemenettel magyarázza a szerző. 
A magyar fonétikai irodalomnak egyik 
jelentős haladását éppen a lélektani 
alapon történő hangvizsgálás mutatja. 
Élvezetes és hasznos része ez is a 
könyvnek.

HARMADIK RÉSZ.

A könyv befejező része a be
szédhangok kapcsolódása. (93—250). 
Itt a hangsorok (szók) első hang
jának kezdődési módjáról, utolsó 
hangjának befejezéséről és a hang
sorban lévő hangoknak szomszé
dosságáról, egymásra hatásáról, erő
sebb érvényesüléséről, avagy elgyen
güléséről esik szó. Az elsőbb (1. 11. 
elméleti) részekkel összehasonlítva ez 
a 111. rész a hangoknak beszédbeli 
valóságát, életműködését mutatja be 
irodalmi és tájszólásos példákkal is. 
Gondos széttekintés jellemzi, gazdag 
adatgyűjtés erősiti és szemléletes 
csoportosítás könnyíti a megértést. 
E részben azonban mintha hiányoznék 
valami, — legalább is én úgy vélem.

Elnevezések. A hasonulás (assi- 
milatio) környékén ugyanis (212 § 
— kezdődőleg) talán részletezni kellett

volna azt, hogy két-két (mással) 
hangzónak egymáshoz való viszo
nyában nem mindig azonos fokú a 
változás, de itt is megszámlálhatat
lanul sok, különböző fokú viszony 
van ; tehát ily szakkönyvben, mint 
ez a fonétika, nem elég csak 
egy névvel megnevezni azt a lehető 
sok változatot, amelyből csak érzé
keinkkel is képesek vagyunk megkü
lönböztetni egynéhányat. Hogy rövid 
legyek: Az assimilátio (hasonulás) 
főfogalma alá nemcsak ilyenek tar
toznak : do/ztam, fefyház, paözsák, 
vat csikó stb. (pedig már ezeknél is 
is tapasztalható a különböző erejű 
hasonulás 1), hanem ilyenek i s : 
kesztyű, av-val, az-zal, néz-z, mos-s 
stb., amelyekben oly nagyfokú az egyik 
oldalú hatás, hogy a fül és a nyelv 
érzete már az Írásba is átvitte ezt az 
igazi áthasonulást. Tegyük hozzá 
azt a harmadik fokozatot is, amely
ben a két hang úgy hat egymásra, 
hogy mind a kettő megsemmisül s 
egy harmadik keletkezik belőlük: 
láss, tessék stb. meg van az ok 
arra, hogy e különböző fokú mó
dosulásoknak ne egy és ugyanazt az 
egy nevet adjuk. Aztán : e különböző 
fokú módosulások nemcsak a zön
gésség, avagy a zöngétlenség jelleg
zetességével keletkezhetnek, hanem 
a képzés helyének változtatásával is. 
Ez az igen kitetsző és fontos foné
tikai jelenség megérdemli az élesebb 
szétválasztást és részletezést is. Mind 
a két szempontú változásra találó
nak látnám ezt a három fokozatú 
megnevezést: 1.) közeledés, 2.)
hasonulás, 3.) összeolvadás, mely 
utóbbi azután még lehetne látszóla
gos (aggy-adj) és valóságos (lássa) 
elnevezésű. Amit pedig assimilation 
értünk, azt módosulásnak, vagy
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változásnak lehetne nevezni magyarul. 
A 219. §-ban használt indukáló és 
indukált hang ám legyen használatos 
a nemzetek tudósai között — ha 
úgy egyeztek meg — de az itthoniak 
számára addig is, mig jobb kerül, 
helyettesíthető volna e hazai találó 
szóval: ható és szenvedő hang. — 
A 162, §-ban pedig az átmeneti 
hangnak párjául választott beszédhang 
helyett is nem volna e jobb : a főhang, 
vagy a teljes hang, egészhang, ép 
hang, törzshang elnevezés ? Okát is 
tudnám adni, ha ugyan szükséges 
lenne.

E megnevezésekkel kapcsolatosan 
volna még egy pár megjegyzésem 
némely fonétikai fogalom elnevezé
sére vonatkozólag. De ezek nem 
kirekesztőleg e könyvnek a tulajdon
ságai ; tehát én is máskor szólok 
róluk. Azt azonban már most meg
említem, hogy jó érzéssel olvastam 
a 131. §-ban, hogy a szerző a 
magánhangzók egyik fajtájának az 
angol inixed (mikst) nevezetű hangjai 
körül észlelődvén, azt jegyzi meg, 
hogy ezeket a hangokat magyarul 
vegyes hangoknak szokták mondani, 
de jobb volna őket közbülsőknek 
nevezni.

A szerzőnek ez az észrevétele az 
első felületes tekintetre kicsi dolog, 
de én e kis tükördarabban is: meg
látom a gyönyörű hajnali eget.

Arra kellene ugyanis vágyódnia 
és törekednie minden tanult magyar
nak (különösen, hapennával dolgozik), 
hogy az idegen holminak — akár a 
tudomány, művészet, akár az ipar, 
gazdálkodás termékének, velejárójá
nak — legyen honi szinezetje, nem
zeti köntöse, magyar ize és zamatja. 
Mert lám, az a vegyes (mixed) szó 
is ott a magyar hangok csoportjában

idegen szemléletből származó színte
len, sőt félrevezető, helytelen jelentésű, 
íme a szerzőtől a „vegyes“ helyébe tett 
„közbülső“ szó (109. l.),mint a testvér, 
úgy viszonylik az ugyanott szereplő 
középső szóhoz. Egy testnek — 
a magyar nyelvnek — tőről metszett 
szin magyar vére mind a kettő, tehát 
hasonlók; mégis maguk helyén (víz
szintes soron a közbülső, függőleges 
vonalban a középső) szemléletesen 
jellemzők és kellő árnyalattal külön
bözők.

Végzem mostani mondanivalóimat. 
Örömmel üdvözlöm az értékes és 
hasznos könyvnek nagyérdemű szer
zőjét. Ajánlom is figyelmébe e 
könyvet intézményeinknek s mind
azoknak az egyeseknek, kiknek a 
fonétikai ismeretek körében való fog
lalkozás az életpályájuk.*

Borbély Sándor.

A szakfelügyelőség évi jelen
tése. „A magyarországi gyógypeda
gógiai intézetek működése az 1928- 
29. tanítási évben.“ cim alatt a 
napokban hagyta el a sajtót a szak
felügyelőség negyedik évi jelentése. 
A negyedik nemcsak hogy méltóan 
sorakozik az első három mellé, hanem 
azokat terjedelemben és tartalomban 
felül is múlja. A benne lévő statisz
tika adatok még szakszerűbbek és 
még elrendezettebbek, mint az előző 
éviek. Aki oktatásügyünk legfonto
sabb kérdéseit statisztika adatokkal 
akarja alátámasztani, vagy aki statisz
tikai alapon akarja képét adni oktatás
ügyünk értékének, az nemcsak hogy 
sok és szakszerű, hanem egyben

* A könyvet Kókai L. adta ki s árusítja 
7 pengőért, de az ő árengedményével a 
pályánkon levők kedvezőbb árban is meg
rendelhetik a tanárképzőnkön. Sz.
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megbízható és pontos adatokat is 
szerezhet magának az ez évi jelentés
ből.

Az egyes intézetekről szóló és 
képekkel is illusztrált beszámolók 
tartalma arról tesz tanúságot, hogy 
az intézeteinkben folyó munka nem
csak hogy igen változatos, hanem 
egyben megkapóan és tervszerűen 
caltunatos es lelkes is.

A jelentésnek e helyen való rész
letes ismertetésétől eltekintünk arra 
való hivatkozással, hogy azt úgy is 
kézbe kapja minden egyes kartárs, 
igy tehát közvetlenül lesz majd módja 
mindenkinek arra, hogy azt gondo
san áttanulmányozhassa.

Amikor egyébként ezért a felette 
értékes szép és nagy munkáért meleg 
elismeréssel adózunk a szakfelügyelő
ségnek, ugyanakkor azzal hivjuk fel 
erre a munkára a kartársak figyelmét, 
hogy ki-ki vállalja annak egy-egy 
hírlapban, vagy tanügyi lapban való 
részletes ismertetését. Ennek, ezeken 
a helyeken való részletes ismertetése, 
ügyünknek igen fontos érdeke, (ik.)

Handbuch des Taubstum m en
wesens. (A siketnémák nevelés ügyé
nek kézikönyve). Kiadta a német 
siketnémaint. tanárok szövetsége. Els- 
vin Staude, Verlagsbuchhandlung, 
Osterwieck am Harz. Terjedelme 
760 oldal. Ára 50 Márka. — 1929.

A 1895. ben megjelent E. Walt- 
her-féle kézikönyv már régen elfo
gyott. Walther Ihres és értékes kézi
könyvét minden magyar tanár ismerte. 
Az kiválóan jó szolgálatokat tett 
nekünk is a múltban. Azóta azonban 
sok minden megváltozott. A német 
tanárok szövetsége tehát igen nagy 
hiányt és űrt pótol hatalmas, új 
művével, amelynek egyes fejeze
teit a legkiválóbb német szakemberek

Írták. Az új kézikönyv azonban 
nemcsak a siketnémák képzésének 
problémáival, hanem a siketnémák 
nevelésevei és védelmével is beható
an foglalkozik. Az egész mű a 
jelenlegi tudományos megismerések
nek, egy jelentősen haladott okta
tási gyakorlatnak és a siketnémák 
szociális viszonyaiba mélyen be
tekintő szükségességnek a talajá
ból nőtt ki. Négy főrészre tago
zódik: I. A siketnéma gyermek és a 
siketnémaság. 11. A siketnémák okta
tásügye. (Képzési intézmények, a 
képzés tana), III. A siketnéma, mint 
a német kulturközösség tagja.
ÍV. A nagyothallók képzése és vé
delme. A német beszédgyógyitásügy.

A hatalmas és az összes problé
mákat mélyen taglaló mű a nyár 
derekán jelent meg. Szakember, or
vos, jogász, hatóság, szülő és művelt 
siketnéma gyanánt fogják tanulmá
nyozni. A siketnémaügyre való ha
tása rendkívül nagy lesz, mert 
psychológiailag, módszertanilag és 
szociális szempontból a modem ha
ladás jelen állomásainak komoly, — 
de szerény véleményem szerint még 
nem végleges — megrögzitője. A mű 
nagy határozottsággal rendezi el az 
újabb évtizedek minden komoly és 
számbavehető tudományos és gya
korlati eredményeit. Egységes irányt 
szab ugyan ezeknek, de aki figye
lemmel kiséri a még mindig 
forrongásban levő kutató munkássá
got, az nem meríti belőle azt az ér
zést, hogy újabb évtizedekig ép oly 
egyeduralkodóak lesznek ezek, mint 
voltak a régebbi irányok. Ezt a sze
rény feltevésemet azonban csak a 
jövő fogja eldönteni. Őszinte érzés
sel és nagy örömmel köszöntjük a 
német kartársakat e nagyvonalú, ha
talmas művök megjelenése alkalmából.

Sch. A.
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A  nyetvre-beszédre vonatkozó 
tanulm ányozás módszeres és szem 
pontjai. Forditás és kivonat: F. B. 
Mc. Kay, Ypsilanti egyetemi tanár
nak: Time variability in Speaking 
(Az időérték változása a beszédben) 
cimü tanulmányából. Megjelent a 
„Vox, Mitteilungen aus dem Phone
tischen Laboratorium der Universität 
Hamburg. I. Juli 1929. Heft 6“. 
számában.

„Céljaikban és eredményeikben 
az összes többi tudományágak messz-i 
felülmúlták a beszédről szóló tudo
mányt. Történelmi egymásutánjában 
négy módszerrel törekedtek a beszéd 
lényegébe behatolni. Ezek:

1., A grammatikai módszer, amely 
az irott nyelvet, mint rögzített egészet 
nézi. Ezzel a módszerrel megismer
ték a betűket, a betűk szerint cso
portosított hangokat, a helyesírást és 
a helyes kimondást; tekintetbe vet
ték a szavakat, ezeknek nemeit és 
történelmi változásait — grammatika 
és etymologia; tanulmányozták a sza
vak és mondatok egymásközötti vi
szonyt — syntaxis; a szavakról át
tértek a szavak alkalmazására, amint 
az a prózában és a versben történik. 
A nyelvet, mint a statisztikai leírás 
eszközét nézték, összhangzásba töre
kedvén hozni azt az eszközt a logikai 
folyamatokkal.

2., A metaphysikai módszer-speku- 
latív levezetéssel a nyelv eredetét, 
helyét, vizonyát és szándékát tanul
mányozta az emberi lét sémájának 
keretében. Arra törekedett, hogy a 
nyelvet a világról való gondolkozás
hoz alkalmazza. Ezt az irányt Plato 
képviselte. A nyelv onomatopoetikus 
eredetétől kiindulva, feltételezvén a 
mindenség egységét és ebből ki
folyólag a nyelv és a jelentés közötti

szerves összefüggést, azt hitte, hogy 
a nyelv tanulmányozása fel fogja 
fedni a mindenség értelmét. A nyelv 
igy filozófiai és spekulativ módon 
foglalkoztatta a gondolkozást.

3., A pszichológus a nyelvet a 
gondolkozáshoz és az érzelmekhez 
való viszonyában tanulmányozza .Azt 
az emberi magatartást szabályozó 
tényezőnek tekinti. A tanulmányo
zásnak ez az iránya még csak a 
kezdetén van.

4., A tanulmányozásnak legújabb 
módja, a biológiai rendszer. Ez a 
módszer az ő eredményeit a szerve
zet durva és finom anatómiájából, 
fizikai és kémiai működéséből, más 
szervezetekre gyakorolt és ezektől 
viszont kapott fizikai folyamatok 
hatásából vezeti le. Ebből a szem
pontból nézve a tárgyát, ez a mód
szer elveti a „nyelv“ kifejezését és 
a sokkal világosabb és megfelelőbb 
„beszéd“ kifejezésével él, hogy a 
tanulmányozó elme számára megfogja 
és megrögzitse az emberben lefolyó 
fizikai-kémiai folyamatok, idegműkö
dések kinesztéziás érzetek és izom
működések külső párhuzamos élő és 
életteljes folyamatát. A tanulmány 
tárgya e módszer mellett a beszéd
folyamat, mint dinamikus tevékenység 
és nem a beszédbeli tevékenység pro
duktuma.

Ez utóbbi módszer szempontjai 
kifejezett ellentétben állanak a tradi
cionális megismeréssel, illetőleg ezek 
mást céloznak. A hagyományos meg
ismerés a szóra fordította a figyelmet, 
amint az az irott és hangzó alakjá
ban feltűnt és ennek a jelentését 
törekedett szótárok által meghatározni. 
Elhintvén ezzel azt a hiedelmet, hogy 
a szó lényege a nyomtatott formá
jában rejlik. Ezenkívül a következő
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három feltevés uralta a gondolkozást ;
1., hogy minden betűt csak a neki 
megfelelő módon lehet kiejteni, 2. 
hogy egy kiejtett beszédhang — 
tekintet nélkül a földrajzi határokra 
— szükségképen helyes és 3., hogy 
az egyes betűk hangjai ugyanolyan 
formákban jelennek meg az élő be
szédben, mint amilyenek izolált 
alakjukban. A biológiai felfogás til
takozik az ilyen feltevések ellen és 
következtetéseinek alapjául az emberi 
szervezet természetét és ennek közös
ségekben való működését veszi 
tekintetbe.

A biológiai módszer szerint a 
beszélő a befolyásolást adó, a hall
gató pedig a befolyásolást vevő, 
elszenvedő tényezőként szerepel, aki 
azonban válaszolva, befolyásolást 
adóvá is átváltozhatik. A beszédbeli 
tevékenységben az egyén mindenkor 
összenergiájával vesz részt, mely 
összenergia változik minőségben, 
mennyiségben és feszültségben a 
beszédszándék, a hallgatók száma és 
minősége szerint. A beszédfolyamat, 
mint állandóan változó jelenség, a 
a fül utján a hallgatóra hat, benne 
idegfolyamatok és ezekből folyólag 
esetleges reflexképen, motorikus re- 
aktiókat idéz elő. így azután úgy a 
beszélő, mint pedig a hallgató szer
vezeti egészei vesznek részt a beszéd
folyamat állandóan változó tevékeny
ségében. Mindegyikük, mint külön
leges tényező, a megoldandó prob
lémáknak külön-külön területeit 
képviselvén.“

Közli: Michels Fülöp.

„National Research Council on 
Problems of the Deaf and Mard 
of Hearing“ (A hallási fogyaté
kosokat tanulmányozó Nemzeti 
Tanács,Washington)munkaterve:

A siketek és nagyothallók szociál- 
pedagógiai ügyének tanulmányozására 
már 1927-ben tudományos társaság 
alakult Amerikában. „National Rese
arch Council“ címmel, mely társaság 
előre kitűzött munkatervek szerint 
foglalkoztatja tagjait, az egyes prob
lémakörök megoldásával megbízott 
szakosztályokban. A társaság évi refe
ráló konferenciáin beszámol az el
végzett eredményről. így már a tavaly, 
1928. március 10-én megtartott első, 
valamint az ez évi február 1-én és 
2-án Washingtonban megtartott má
sodik beszámoló konferencia vaskos 
kötetekben számol be a kutatók 
tudományos eredményeiről. Ezek
nek az eredményeknek az fismer
tetésétől e helyen helyszűke miatt el 
kell tekintenem, annál is inkább, 
mivel amúgy is módját fogom találni 
azoknak közkinccsé tételére; Közlöm 
azonban a National Research Coun
cil harmadik évi munkaprogrammjá- 
nak rövid tartalmát, amely 52 oldalnyi 
terjedelemben részletezi az egyes 
szakbizottságok feladatait, megnevez
vén a bizottsági tagokat, illetőleg az 
egyes munkatársakat:

I. A felügyelet, kérdései:
A. , A hivatalos felügyelet típusai 

és hatásossága.
1., A tanitásbeli és nevelési 

eredmények objektivmegállapitásának 
módszerei.

2., Az egyes homogén növendék
csoportok különleges felügyeletének 
kérdései.

B. , A különböző iskolatípusok fel
ügyelete.

C. , A siketek és nagyothallók tanári 
személyzetének adatai:

. 1., A tanárokbemondásai alapján,
2., A hivatalos jelentések szerint.
3., A tanárszükséglet kérdései.
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D. , A tanárképzés.
E. , A tanárképző.
F. , A felügyelő személyzet.
G. , Az intézeti tantervek kérdése.
H. , A tanterv tana és irodalma.
J. A tanítási és nevelési ered

mények.
K. , Az intézetek gazdasági és jogi 

viszonyai.
II. Az érzékszervekre vonatkozó
problémakörök:

A. , A hangerősitő készülékek tanul
mányozása.

B. , A hangerősitő készülékek hatá
sának tanulmányozása.

C. , A vibrációt közvetítő készü
lékeknek és azok hatásosságának 
tanulmányozása.

D. , A hallásvizsgálatok módszerei
nek tanulmányozása.

E. , A látható fonogrammok kérdé
sének tanulmányozása.

///. Nevelésügyi problémák:
A. , Az egyes módszerek hatásos

sága a növendékek szellemi fejlett
sége — az általános pedagógiai ered
mények — és a társadalmi kívánalmak 
szempontjából.

B. , A növendékek ipari képzése.
C. , A tantárgyak kérdése.
D. , A továbbképzés.
E. , A siketek magasabb képzése.
F. , A hallási fogyatékosok peda

gógusainak viszonya a normálpeda
gógusokhoz:

1., A hallási fogyatékosok taná
rának teljesítménye, összehasonlítva 
a normálpedagógus teljesítményével.

2., Az egyes tanári teljesítmények 
között fenálló különbségek okainak 
felderítése.

G. , A tanároknak a növendékekre 
gyakorolt hatása társadalmi szem
pontból.

H. , A tanárképzés közötti különb

ségek pedagógiai hatásának tanul
mányozása.

I. , A nagyothalló gyermekek prob
lémái.

J. , A szájról olvasás.
K. , A nagyothallók beszédére vo

natkozó problémák tanulmányozása.
IV. A képességek és teljesítmények
vizsgálatai:

A. , Intelligenciavizsgálatok.
B. , A teljesítmények vizsgálata.
C. , A beszédbeli és megértésbeli 

képességek megállapításának módja.
V. A gyermekre vonatkozó prob
lémák köre:

A„ Előkészítő iskolák.
1., A célszerű elhelyezés és az 

iskolatípus kérdései.
2., Az előkészítő iskolák hová- 

tartozandósága.
3., Az iskolák szervezete.
4., A beiskolázás rendje és 

módja.
5., A beiskolázás ideje.

B., Tudományos kérdések.
1., Az öröklés kérdése.
2., A hallásvizsgálatok tesztrend

szerei.
3., A szellemi képességek és a 

hallás közötti összefüggés.
4., Elállást pótló utak és módok.
5., A beszédszervek fejlődésére 

vonatkozó összehasonlító vizsgálatok 
normális és siket gyermekeknél.

6., A beszédszervek motorikus 
készségének fejlődésére vonatkozó 
vizsgálatok.

6., A beszédfejlődésre vonatkozó 
összehasonlitó vizsgálatok halló és 
siket gyermekeknél.

8., A szellemi fejlődés és a 
beszédfejlődés közötti viszony tisztá
zása.

9., Milyem szerepet játszik a 
hallási képesség a gyermek spontán
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magatartásának kialakulása szem
pontjából ?

10., A hallási képesség hiánya 
milyen befolyást gyakorol a többi 
érzékszervre, valamint a motorikus 
képességek fejlődésére?

11., A hallási képesség hiányá
nak hatása a személyiség- és a 
gyermek szociálishelyzetének kialaku
lására.

12., A fiatalkorban való meg
szólaltatás különböző módjainak ér
tékelése.

13., A szülői házban megszólal
tatott siket gyermek beszédfejlődése, 
összehasonlítva azt a siketek intéze
teiben közvetitett beszédfejlődéssel.

14., A siketség kórokozói a 
gyermekkorban.

15., A fokozatosan való meg- 
siketiilés tanulmányozása a gyermek
korban.

VI. A siketek érzelmi állapota 
és a társadalmi elhelyeződésprob
lémái:

A. , Az érzelmi állapotra vonatkozó 
kérdések.

1., A hallás hiányának érzelmi 
hatása.

2., A siketek nevelésének érzelmi 
hatása.

3., A halló környezet érzelmi 
reagálása a siketekre való vonatkozá
sokban.

B. , Egy siketügyi tudományos 
kutató intézet létesítésének kérdései.

1., Az ilyen intézet jellege, el- 
helyeződése és szervezete.

2., A megfelelő épület terve és 
berendezése.

3., A klinikai irányú, valamint a 
pedagógiai irányú kutatások terüle
teinek elhatárolása.

4., Az ilyen intézet munkaprog- 
rammja, valamint hivatalos elnevezése.

VII. A megelőzés kérdései:
A. , A hallási fogyatékosság hatásai.
B. , A hallási maradványok idő

szakonkénti mérése.
C. , A fülorvosok képzésének kér

dése.
D. , A hallási fogyatékosság örö

kölhetőségének kérdése.

VIII. A tudományos kutatásra 
alkalmas személyzet kérdése és a 
dologi szükségletek:

A. , A tudományos kutatásra alkal
mas egyének képzésének módja.

B. , A National Research Council 
munkásságát ellenőrző bizottság fel
állításának szükségessége.

Közli: Michels Fiitöp.

K. C. Rothe : Die Umerziehung. 
Die heilpädagogische Behandlung 
sehwererziehbarer, entgleister und 
stotternder Kinder und Jugendlicher. 
Kiadó : C. Marhold Verlagsbuchhand
lung, Halle a S. 1929. 168 oldal. 
Ára 5-90, M.

Figyelemre méltó tény, hogy a 
nehezen nevelhető, zülött és dadogó 
gyermekek és fiatalkorúak gyógy- 
pedadógiai kezelésének közös célja 
van. Ezek a közös célok a követke
zők : Az egész ember átalakítása, 
átnevelése, amellyel egyrészt vissza
vezettetik a családba és az emberi 
közösségbe, másrészt pedig megsza
badul belső szenvedéseitől. Az úgy
nevezett átnevelés kérdését Rothe 
minden viszonylatban tárgyalja és 
értékes tanácsokat ad nevelőnek és 
szülőnek egyaránt. Gyógypedagógiai 
tanár, orvos és szülő élvezettel és 
haszonnal fogja ezt a könyvet olvasni, 
mert —benne minden túlzás nélkül — 
elmélet és gyakorlat nagyszerű össz
hangban van. Sch. A-
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Prof. dr. E. FröseheSs. Haladá-
dások a beszédzavarok kezelése terén. 
Wiener klinische Wochenschrift, 1929, 
35. sz.

Fröschels tanulmányában rámutat 
az általa követett kezelésmód egyik 
részletére, amely viszont arra törek
szik, hogy a dadogok a hangok kö
zös vonásait kiérezzék, szemben 
azokkal az eljárásokkal, amelyek 
túlságosan törekszenek arra, hogy 
az egyes hangok különbözőségeit 
tegyék tudatossá! A dadogónak azt 
a meggyőződést kell megszereznie, 
hogy valamennyi hang egy és ugyan
azon kilégzés eredménye és hogy a 
szájállás különbözőségei oly cseké
lyek, hogy azokra figyelmet szinte 
nem is kell forditani. — A Sigmatis
mus kezelésénél Fröschels az f- 
hangból való kiindulást ajánlja. Ha 
az /  ejtésénél — mondja — az 
ajkak egyidejűleg fel- és lefelé 
huzatnak, úgy, hogy a fogak csu
paszon maradjanak, legtöbbnyire sz 
keletkezik. (Én ezt megpróbáltam, de 
nekem alig akart sikerülni. Sch.) 
Különösen nyilt inyhasadék esetén 
ajánlja ezt az eljárást. Sch. A.

H am burg szabad birodalm i 
város 1928. december 12-én kelt 
szabályzatával újjá rendezte a siket
némák, vakok és hibásbeszédüek 
tanárainak fizetését. A fizetési fokoza
tok ezek: 4800—5250—5700—6150— 
6600—7000—7400— 7800—8200— 
8600—9000 M. (1 M. F36 P) Pen
gőre átszámítva, egy-egy hamburgi 
kolléga 6 528 P kezdőfizetést és 
12.240 P legmagasabb fizetést kap. 
A magyar gyógyped. tanár kezdi 
évi 2040 pengővel és végzi 4800 
P-vel. A különbség közöttünk az, 
hogy ha a magyar tanár legmagasabb 
fizétéséhez még a budapesti lakbért

is hozzászámítjuk, alig érjük el a 
hamburgi kartárs kezdőfizetését.

De a hamburgi kartársak súlyos 
igazságtalanságot látnak abban, hogy 
fizetésük ily alacsonyan állapíttatott 
meg, mert összehasonlítva az ő 
fizetésüket a porosz állami gyógyped. 
tanárokéval, úgy kezdőfizetésük évi 
60 és legmagasabb fizetésük évi 
2360 M-val kevesebb.

Ha most — mert ide kivánkozik — 
összehasonlitjuk a magyar tanár 
munkásságát a németével, a különb
ség szinte teljesen elenyészik, mert 
a két munkásság egyenértékű.

De még egy másik összehasonlitás 
is idekívánkozik! Ha megnézzük 
ugyanis öregebb, öreg és a már 
nyugdíjas német kartársainkat, öröm
mel látjuk őket jó idegzettel, friss 
szellemmel és jó egészséggel. Ha a 
mi magyarjainkat nézzük, szomorúan 
tapasztaljuk ennek az ellenkezőjét.

Sch. A.
A new-yorki siketnéma intézet

ben az 1926/27. tanévi jelentés sze
rint 407 növendék volt. Ezek közül 
150 előkészítős (gyermekkertben) 10 
tanárnő által csak hangbeszéd alap
ján részesült oktatásban. A gyermek
kertben Montessori Mária módszeres 
elveit alkalmazták, vagyis a gyermek 
játékkedvéből indultak ki és a gyer
mek öntevékenysége állott a foglal
kozás középpontjában. (Brüsszelben 
Decroly eljárását használják, aki a 
neves olasz pedagógusnővel ellentét
ben már kezdettől fogva az adottságok 
rendszeres felfogására törekszik.)

Az intézet többi 257 növendéke 
23 osztályban tanult. Ezekből 19 
osztályban a hangbeszéd- és 4 osz
tályban a kézi-abc volt az uralkodó 
módszer. 5 osztályban csak 14 éven 
aluli növendék volt. Ezek napi 6

3
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órán át tanultak. A többi osztályban 
14 éven felüliek voltak, egészen 20 
éves korig. Ezek délelőtt elméleti, 
d. u. pedig ipari : nyomdász, asztalos, 
szabó, plakátfestő, cipész, vegytisztító) 
kiképzésben részesültek. Az intézeti 
könyvtár 11.708 kötetet számlált. Az 
évi költségvetés 280.000 dollárt tett 
ki. (Kb. 1 1/2 millió pengő.) A 
növendékek szakorvosi kezelésen fel
iül fogorvosi kezelésben is részesül
tek. A newyorki intézetben a növen
dékek rendszeres katonai kiképzésben 
is részesülnek. Az értesítő adatai 
szerint a bataillon-t uj és modern 
puskákkal szerelték fel. Sch. A.

A gyógypedagóíai beszédis
kolák külön vizsgálati rendje 
H am burgban. A hamburgi tanügyi 
hatóság 1928. febr. 16.-i rendeletével 
megállapította, hogy akik hibásbeszé- 
düek kezelésére és oktatására szak
képesítést akarnak szerezni, azoknak 
két évi gyakorlatot kell igazolniok 
valamelyik gyógypedagógiai beszéd
iskolában s emellett még 4 félévi 
egyetemi tanulmányt is ki kell mutat- 
niok. A vizsgálat Írásbeli része: 1.) 
A jelöltnek a beszédgyógytan köré
ből egy tanulmányt kell Írnia. Fel- 
dolgozási határidő 6 hét. 2.) A házi 
dolgozat beadása után 3 héten belül 
a saját gyakorlatában előfordult 
egyéni eseteket kell feldolgoznia az 
előzmények, a diagnosis, a therapia és 
az eredmény szempontjából. A szóbeli 
vizsgálat tárgyköre: 1.) A centrális 
és perifériális beszédszervek szerke
zete, azok működése és zavarai, 
kapcsolatban beszédtherapiás vonat
kozásokkal. 2.) Kísérleti fonetika, 
általánosságban és a beszédgyógyitás- 
tannal való vonatkozásban. 3.) Hang
képzés és a hang higiéniája. 4.) A 
gyermekbeszéd pszichológiája. 5.) A

beszédzavarok kezelésének gyógy
pedagógiai módszerei. 6.) A beszéd- 
gyógyitástan történelme és irodalma.

Sch. A.
B ulgáriában az 1926 évi statisz

tika szerint 5814 siketnéma volt, 
kik életkor és nem szerint igy osz
lanak meg :

férfi nő ossz.

1— 10 évesek — 292 178 470
10— 15 » — 371 258 629
15— 20 » — 398 289 687
20— 30 » — 549 424 973
30— 40 V — 566 393 959
40— 50 y> -  431 289 720
50— 60 V — 323 182 505
60—100 V — 526 345 871

Összesen : 3456 2358 5814

A tanköteles korban levők részére 
három állami intézet van.

Az első intézet Szófiában volt, 
melyet — társadalmi úton — a 
német származású Ferdinánd Urbich 
tanár alapított. — 1906 szeptember 
1-ével átvette az állam és igazgatásá
val Urbich Ferdinándot bízta meg, kit 
azonban még ebben az évben nyug
díjaztak. Helyébe Iván Sinkov került, 
ki Németországban szerzett szak
képesítést.

A második intézet Várnában van, 
mely 1911 szeptember 1.-én nyilt 
meg. A harmadik 1925 február 15-én 
nyilt meg Plovdiv-ban.

Az intézetek növendéklétszáma :

Szófia — — — 64
Várna — — — 40
Plovdiv — — -  31

A képzési idő 9 év és 7-től 14 
éves korig vesznek fel gyermekeket.

Fiatalabbak és idősebbek részére 
nincsenek intézményeik. A városi 
szülők gyermekei leginkább ipari
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pályára mennek, a falusiak földmi- 
vesek lesznek. A szegény szülők 
gyermekei államköltségek. A gazda
gabbak 600—6000 Lévát fizetnek 
évente.

A tantervet a németektől vették 
át s tanáraik nagy része is Német
országban végezte szaktanulmányait. 
Újabban saját intézeteikben is ké
peznek ki tanárokat. Elemi iskolai 
tanítói oklevéllel biró jelöltek két 
évig hospitálnak. Sikeres vizsga 
után osztályvezetők lesznek havi 300 
Léva „speciális" pótlékkal. A jelöl
teknek a tanítási időn kivül is állan
dóan a gyermekekkel, vagy intézeti 
dolgokkal kel! foglalkoznak. Teljes 
ellátást és havi 300 Lévát kapnak. 
(Glász Neduzsnih 1929. március— 
áprilisi szám.) Leopold.

A  hazánktól elszakított felvi
déki siketnéma-intézetek tanárai
nak kívánságai. A felvidéki tanárok 
pozsonyi gyűlésének határozataiból 
(1929. IV. 13.) a prágai „Revue“ 
nyomán.

1. ) A fogyatékos gyermekek nyil
vántartása céljából a statisztikai űr
lapokon külön rovatok legyenek a 
siketnémák, vakok, gyengeelméjüek 
és nyomorékok feltüntetésére.

2. ) A siketnémák tankötelezettségé
nek törvény utján való biztosítása.

3. ) A siketnémákról való gondos
kodás nemcsak a tanköteles korra, 
hanem azon innen és túl is terjedjen 
ki.

4. ) A következő városokban legye
nek intézetek: Kassán, Iglón (Ide 
helyeztetnék át ajolsvai intézet.) Nyit- 
rán (Uj intézet.) Pozsonyban, (Ez az 
intézet egyszersmind a klinikai vizs
gálatok gyűjtőhelyéül is szolgálna.) 
Zsolnán, (Ahová a Máriatölgyesi, a 
volt pozsonyi intézet helyeztetnék át.)

és Körmöcbányán.
5., A jolsvai intézet a gyenge- 

tehetségű siketnémák részére rendez- 
tessék be.

6. ) A komáromi intézet a köztársa
ság területén élő magyar gyermekek 
részére fejlesztessék ki.

7. ) Szerveztessék egy szakorvosi 
állás a siketnéma-intézetek részére 
Körmöcbánya székhellyel.

8. ) Az alsóbb osztályok részére 
internátusok, a felsőbb osztályú nö
vendékei részére pedig vegyes intéz
mények állitassanak fel.

9. ) Különös gond forditassék a 
továbbképzésre, továbbképző iskolák
kal és műhelyekkel.

Egyéb hirek. 1.) A nagyothallók 
részére az elmúlt tanévben Brünnben 
a város költségén 12 növendékkel 
osztályt nyitottak.

Itt különleges tantárgyként szerepel 
az artikuláció, a szájról való leolva
sás és a hallási gyakorlatok.

2. ) Pozsonyban, az ottani helybeli 
siketnémák részére január hó 1.-én 
egy osztályt nyitottak. Ebből az osz
tályból akarják újra kifejleszteni az 
évekkel azelőtt Máriatölgyesre áthelye
zett pozsonyi intézetet.

3. ) Azt sürgetik a fent említett 
tanárok, hogy az 1929.-30. iskolai 
évre az egyes intézetekhez megfelelő 
számú hospitáló osztassák be, ne
hogy — mint eddig — teljesen 
laikusokra bizzák a süketnémák szak
oktatását.

4. ) A fenti tanárok szövetsége tár
gyalt a közokt.-ügyi miniszterrel, 
akitől a következőket kívánják: a) 
Fizetésük rendezését, b) A szak- 
felügyelet bevezetését. (Eddig ugyanis 
a járási tanfelügyelők látogatták az
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intézeteket.) c) A tanárképzés re
formját főiskolai képesítéssel. A szö
vetség legtöbb kérése teljesült. A 
szakképzést a mi tanárképzőnk min
tájára akarja a miniszter megrefor
málni. Ez ellen, értve itt az egyesített 
képzést, tiltakozott a szövetség.

5. ) A felvidéki intézetek növendék 
létszáma: jolsván 66, Körmöcbányán 
288, ugyanott a továbbképző iskolá
ban 67, Máriatölgyesen 91, Pozsony
ban 7, Komáromban 65, Kassán 22, 
Ungvári 72, ugyanitt a továbbképző
ben 28.

6. ) Ugyancsak a prágai „Revue“ 
nyomán azt is hirül adják szomszé- 
szédaink, hogy Schorschot, aki leg
utóbb a wieni jubileum után járt 
Prágában, sikerült meggyőzniük az 
ellenséges szomszédok tendenciózus- 
san terjesztett s nem kedvező hírei
nek és egyéb állításainak ellenkező
jéről. Ezek a sikeres „meggyőzések“, 
amint azt Írják, Schorschot a csehek 
őszinte barátjává tették ?!

Megjegyzésül csak ennyit: Szak
lapban szokatlan ilyesmit pertraktálni. 
Feltehetőleg bánthatja ez a felhatal
mazás nélküli nyilatkozat elsősorban 
és legfőképen magát Schorschot. St.

Alice Descoeudres: Le dévelap- 
pement de 1’ enfant de deux a 
sept ans. Recherches de psychologie 
expérimentale. Delachaux et Niestlé
S. A. Neuchatel — Paris. 327 1.

Ez a könyv a gyermek nyelvének, 
kézügyességének, megfigyelőképes
ségének, számfogalmainak és értelmi 
Ítélésének törvényeire vonatkozólag 
végzett kísérletek eredményét adja.

Descoeudres kisasszony könyvéből 
bennünket különösebben a gyermek
nyelv tanulmányozásáról szóló fejeze
tek érdekelnek. Nevezetesen e könyv

módszeres utasításai kiváló szol
gálatot tehetnek a magyar gyermek 
szótárának s nyelvbeli haladása tör
vényeinek megállapításában, ameny- 
nyiben nemcsak a 2—7 éves gyermek 
nyelvének szótárát állítja össze, hanem 
a nyelv megértésének és az utánzásnak, 
valamint az emlékezésnek és az elemi 
ismereteknek különböző szerepeire 
vonatkozólag is ismerteti a nyelvkuta
tás módszereit. Igler.

A Képes Pesti Hírlap ez évi
szeptember 25-ödiki száma „Az ujjak 
pótolják a fület.“ din alatt oktatás
ügyünket is érdeklő ismertetést közöl. 
A szakszerűséget persze nélkülöző 
ismertetés valójában sokkal nagyobb 
jelentőséget tulajdonít Dr. Gaahl H. 
Róbert „Teletaktor“ nevű találmá
nyának, mint amennyit az a gyakor
lati eredményei után már megér
demel. Egyelőre problematikus 
kísérletekről lehet csak szó s nem 
kézzelfogható gyakorlati eredmények
ről. A kisérletezés persze ezen a 
téren sem teljesen céltalan, mert a 
technika egyik csodájaként elkövet- 
kezhetik majd ezen a téren is valami 
igazán csodálatos. Ilyen és ehhez 
hasonló szerkezettel Lehmann siket- 
némaintézeti igazgató is próbálkozik 
a berlini állami siketnéma-intézet- 
ben. Eredményeit még nem ismerjük, 
de annyit tudunk, hogy olyan ered
ményei még megközelitőleg sincsenek, 
mint amilyenekről a fenti cimü köz
lemény beszámol. Ma még Lehmann 
kísérletei sem egyebek, mint prole- 
matikus kísérletek. Persze nem lehe
tetlen az sem, hogy ez a találmány 
is éppen úgy, mint sok más gya
korlati hasznot nem hajtó techni
kai találmány, bekerül majd a talál
mányok múzeumába. (ik)
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Népszövetségi jelentés 801.443 
vak emberről. Genfből jelentik: A 
népszövetség egészségügyi alosztálya 
huszonhét ország kormányának a 
jelentéséből azt állapította meg, hogy 
ezekben az országokban 801,443 vak 
emberről tudnak. Egyplomban a tra- 
homa következtében százezer lakos 
kereseti képessége 50—66 százalék
kal kisebb, mint a többi munkásé. 
Főleg a zenére képezik ki őket. Angli
ában és Amerikában telefonkezelők
nek használták a vakokat, de az ön
kapcsoló tanálmányok megfosztották 
őket kenyerüktől. Angliában három 
vak ember közül kettő munkanélküli. 
Azt a véleményt, hogy a vakokban 
a zene iránt erősebb a hajlam, mint 
másokban, a tapasztalat már meg
döntötte; csupán az áll, hogy a zenét 
könnyebben tanulják meg, mint más 
művészetet. (A Magyarság 1929 IX. 
27. számából.) " (ik.)

, G yerm eknaptár. Az Országos 
Állatvédő Egyesületet 1930. évi Gyer
meknaptára megjelent már. Ezt a 
XXXII. évfolyamot Horthy Miklósná 
kormányzódénak, az egyesület fő
védnökének szeretetteljes előszava 
nyitja meg. A címlapot c-s a hóna
pok fejeit az állatkertben lerajzolt 
külföldi állatok képei díszítik. Ezeket, 
valamint a többi képet is Vezérnyi 
Elemér rajzolómüvész k 'szi ette. Szín
darab van a naptári rész után Csite 
Károly ¡ól a madarak és a fák nap
jára. Mesék és ismertetések neves 
irók tollából. Megérdemli a kiadvány 
az eddigihez hasonló meleg párto
lást, mert erkölcsnemesítő és szóra
koztató könyvecske. Egy példány ára 
24 fillér. Kiadóhivatal: Budapest IX., 
Ernő utca 11-13.

Vak m észáros. Hofmann Oswald 
a neve, Dippodiswaldeban él Szász
országban. Maga írja meg élete fo
lyását a Blindenfreund 1929. 1. szá
mában. Apja mészáros volt, még látó 
korában nála inaskodott. Elpattant 
hegedűhúr, majd tűzből kipattanó 
idegen test vakította meg 17 éves 
korában. Teljes megvakulása után

is folytatta a munkát mesterségében 
apja mellett, de legjobban egyedül 
szeretett dolgozni. Később a vakok 
drezsdai intézetében megtanult kosa
rat fonni, és 28 éves korában elsa
játította a pontírást és olvasást. Atyja 
hirtelen elhalálozván, erős akarattal 
ő lépett helyébe munkába a már 
pangó üzletben. Kis leánytestvére 
vezette el a közeli falvakba borjút, 
disznót, juhot vásárolni, melyeket 
maga is vezetett haza. Az állatokat 
alapos végigtapintás alapján Ítélte 
meg. A szarvasmarha megöléséhez 
segítséget hívott; borjut, disznót, 
juhot egyedül vágott. Anyja árusított, 
ő meg egyedül végezte az összes 
mesterségbeli teendőket, a darabolást, 
sózást, füstölést, a különböző kol
bászok készítését. Este a házi vágó
hídon sötétben dolgozott. Hatóságok, 
állatorvosok vizsgálták üzemét és 
mindig mindent rendben, tisztán ta
láltak. Munkája mindenesetre lassúbb 
volt, mint a látó munkásé, a tiszta
ság megőrzése sok időt igényelt. A 
nyers kolbászokhoz a kovászt és fű
szereket állandóan lemérte, a főzni- 
vaiókhoz érzés szerint marokkal 
szórta a fűszereket. Munkájában szi
gorú rendet tartott, mindenkor min
dent a helyére rakott vissza. Ha 
segéddel dolgozott, a rend körül 
mindig baj volt, miért is legszíveseb
ben egyedül dolgozott. Á vevőkö
zönség bizalma ismét föllendítette az 
apja idejében már pangó üzletet, 
építéssel üzemét megnagyobbította, a 
modern kívánalmaknak megfelelően 
rendezte be; megnősült, megismer
tette a mesterséggel feleségét, aki 
aztán anyja helyett árusított. Pont- 
írású könyvelést vezetett s e mun
káját este végezte. A háború alatt 
a helybeli 9 mészárszék közül a két 
legnagyobb maradt nyitva, egyik az 
övé volt. Kilenc szaktársa közül ő 
volt az egyedüli, ki a háborús gaz
daságban vállalta az állatok meg
becslését és a gazdáktól való átvé
telét. Nyolc községre terjedt ki a 
kerülete. Az írásos munkák végzé
sére ekkor segédet tartott maga mel
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lett, kivel rossz időjárásban, hegyes 
vidéken, rossz utakon, rája nézve 
sokszor veszedelmek közt szállította a 
többféle vágnivaló állatot. Anyagi 
helyzete megjavulván, gépekkel ren
dezte be üzemét, melyeken ugyan
csak hamarosan megtanult dolgozni. 
Gépen dolgozni szándékozó sorstár
sainak ajánlja, hogy szedjék szét 
néhányszor teljesen gépeiket, tisztít
sák meg, állítsák ismét össze és 
képzeljék el, jelenítsék meg maguk
nak működésüket. így könnyebben 
és nyugodtabb idegzettel dolgoznak 
majd rajtuk. A munka szaporodása 
miatt később a pontírású könyvelést 
abba kellett hagynia, csak följegyzé
seket csinált pontirással s adatait 
havonta egy könyvelő könyvelte 
rendszeresen. A háború után az 
ipartestület belépésre hívta föl. Éhez 
azonban mesterművet kellett csinálnia. 
Huszonketten jelentkeztek vizsgára. 
A bíráló bizottság őt föl akarta men
teni a gyakorlati vizsgamunka alól, 
saját kívánságára azonban ő ezt is 
elvégezte. A drezdai iparkamara 
előtt tették le az elméleti vizsgát, 
minekutána megkapták mesterok
leveleiket. Feleségének betegsége, meg 
az üzleti verseny miatt forgalma 
csökkenni kezdett miért is mellékesen 
vágó- és tenyészállatokkal kezdett 
kereskedni. Segédei is állandóan 
meglopták. Ez, de különösen felesé
gének betegeskedése üzemének meg
szüntetésére vezetett. Most üzemte
lepének béréből és állatkereskedésből 
él családjával. Én maganj — mint 
írja — ötven éven fölül, szintén nem 
vagyok már a régi. Egy vak ember
nek, aki munkával el akar valamit 
érni, sokkal inkább meg kell magát 
erőltetnie, sokkal inkább meg kell 
feszítenie idegzetét, mint egy látónak 
s ezért valamivel hamarabb is öreg
szik meg. Mégis, ha nyugodt üzlet 
kínálkozik, mely mellett nem kell 
állatokkal vesződnöm, rögtön át
veszem, mert bizony marhákkal ke

reskedve a mai óriási gépkocsifor
galom mellett örökké országúton há
nyódni nem csekélység. Hogyan 
bánok a pénzzel, kérdik sokan. A 
fémpénzt ismerem. A papirospénz 
szamára rekeszes tárcám van, min
den rekeszbe a feleségem ellenőrzé
sével más és más fajta, meghatáro
zott mennyiségű bankó kerül. Ha 
ebben az ember szigorú rendet tart, 
csak arra kell vigyáznia, hogy fize
tésnél duplán ne szedje ki a bankó
kat. Ha útközben nagyobb összege
ket veszek át, akkor a fizető jelen
létében-osztályoztatom vezetőmmel a 
bankókat s valamennyit tárcám meg
felelő rekeszébe helyezem. Egyszer 
állatvásárlásnál egy kis tévedés tör
tént. Az eladó gazdának egy szak
társam és a vezetőm jelenlétében 
száz márkával kevesebbet fizettem. 
Félóra múlva a gazda utánam jött 
és mert pontosan tudtam, hogy reg
gel mennyit tettem a tárcámba és 
mennyit költöttem belőle, magam is 
megállapítottam a tévedést. Ettől 
kezdve bank útján fizettem a gazdá
nak. Ha a vak ember pénzt, vagy 
gépet kezel, meg kell kétszereznie 
érzékeinek munkáját. Sorstársaimnak 
üzenem: fiatal korodtól fogva tarsd 
épen az idegzetedet, ne légy kicsa
pongó, őrizkedj alkoholtól, játéktól 
és asszonytól. Így aztán majd nem 
az idegeid uralkodnak rajtad, hanem 
fordítva, te az idegeiden. Azért nem 
kell remetének lenned. Kifogástalan 
életet élj, bármily életkörülmények 
között járj emelt fővel, szabadítsd meg 
magad minden köteléktől, légy ön
álló, független. Úgy élj, hogy a látó 
ember ne szánakozhassék rajtad, 
meg kell, hogy becsüljön. Ifjúkorom
ban gyakran kérdeztem magamtól, 
miért büntetett meg az Isten vakság
gal ? A későbbi évek meghozták a 
választ. Megtaláltam Istenemet, kiről 
tudom, hogy tovább is vezet élet- 
utamon. (Kf)
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Egyesületi és intézeti élet.
A Siketnémák és Vakok Tanárai 
Orsz. Egyesületének XXVI. köz

gyűlése.

Egyesületünk f. évi junius hó 
10-én Egerben tartotta meg évi rendes 
közgyűlését. Népes közgyűlésün
ket az egri intézet avató ünnepének 
felemelő hangulata uralta, amelyen 
Kriston Endre dr. segédpüspök ur 
Öméltósága is megjelent.

Herodek Károly elnök megnyitó
jában rámutatott arra, hogy a mi 
összejöveteleinket magasabb és neme
sebb értelemben vett ideálok teszik 
értékessé. Azoknak az eszméknek és 
ideáloknak, amelyek tanáregyesüle
tünk lobogójára vannak irva, legyünk 
igazi Vestapapjai. Eger nemes pati
nája nekünk is, mint minden igazi 
magyar hazafinak, soha el nem évülő 
példát mutat. Hiszen Dobó és az 
egri nők, mint a hazaszeretetnek, az 
áldozatkészségnek és a kötelesség- 
tudásuak mindenha csodálatot kiér
demlő herosai, mindnyájunk szivében 
és lelkében benne élnek.

Az elnök visszaidézte emlékeze
tünkbe Mlinkó Istvánnak, az intézet 
első igazgatójának nemes egyénisé
gét, okulásul mindenkinek arra nézve, 
miként kell szolgálni a nemes ügyet, 
amelynek sáfárjává szegődtünk. A 
közgyűlés tiszteletének jeléül felállás
sal rója le szeretetünk és fájdalmunk 
őszinte megnyilvánulását. Megemlé
kezik még a soproni intézet 25 éves 
jubileumáról és annak nagynevű igaz
gatójáról Völker Józsefről, akinek 
több, mint 30 éves, eredményekben 
gazdag munkássága élő, utánozandó 
példaként áll előttünk.

Klug Péter orsz. szakfelügyelő 
ez ünnepélyes alkalommal adta át 
két érdemes kartársuknak : Puha 
Lászlónak és Pető Ferencznek a c. 
igazgatói kinevezésükről szoló kor
mányzói dekrétumot. Ez alkalommal 
olvasta fel továbbá Ő Excellentiája 
azon rendeletét, a mellyel Ehling

Jakab, Káplán Gyula, Füzesy Árpád, 
Horváth Kálmán budapesti, Schnell- 
bach Ferencz kaposvári, Sturm József 
egri, Takáts Gyula soproni, Milassin 
Gyula és Gábor Lajos szegedi kar
társaknak eredményes munkásságuk
ért köszönetét fejezi ki. Nevezetteknek 
e helyről is gratulálunk.

Élénk vitát és hozzászólást 
váltott ki Völker József igazgató él
vezetes előadása : „A gyakorlati irá
nyú alapvető számtantanitás“. Elő
adásának az volt a lényege, hogy a 
siketnéma számolni tudásának elen
gedhetetlen alapja és elő feltétele az 
a kívánalom, hogy már a kezdet 
kezdetén az elvont számokkal való 
örökös kísérletezés helyett gyakorlati 
irányban foglalkoztassuk őket..

Dr. Tóth Zoltán főiskolai igaz
gató „A gyógypedagógiai tanárképzés 
célja és feladatai“ c. figyelmet lekötő 
előadásában azt fejtegette, hogy a 
mai tanárképzés, az ő sokoldalú célja 
mellett arra törekszik első sorban, 
hogy a tanárság tudományos kikép
zését biztosítsa. Ezirányú törekvé
sében három főpillérre támaszkodik. 
Ezek a pedagógiai, az orvostudo
mányi és a társodalomtudományi 
stúdiumok. Az ide tartozó ismeret 
körök a Tanárképző Főiskola szerve
zetében tárgyakra és évfolyamokra 
elosztóban érvényesülnek.

Vollmann János titkár hű képét 
adta az ő gondosan összeállított jelen
tésében az Egyesület múlt évi mun
kásságnak. Örvendetesnek tartja, 
hogy a munkásság nagyobbik része 
olyan szakbeadványok, feliratok és 
javaslatok alakjában jelentkezett, 
amelyek oktatásügyünk fejlesztését 
igen közelről szolgálták.

A pénztárosi és szerkesztői 
jelentések után az Egyesület egy
hangúlag megválasztotta uj tiszti
karát :

Elnök: Herodek Károly, társ
elnök : Nagy Péter, alelnökök: Völ
ker József és Schannen Péter, titkár:
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Vollmann János, jegyző: Magyar 
László, pénztáros: Rédiger Károly, 
ellenőr : Komád György, szerkesztő: 
Istenes Károly és Kirschenheater 
Ferencz, kiadóhivatali főnök: Piro- 
vits Jenő, számvizsgáló-bizottsági 
tagok: Fizáry Bódog, Hochrein Lajos, 
és Mayer András.

Választmányi tagok : Dr. Bárczi 
Gusztáv, D esc henszky  Ferencz, 
Kondra Mihály, Klug Péter, Szép 
József, Michels Fülöp, Palatínus N. 
Károly, Puha László, Schreiner Fe
rencz, Simon József, Sturm József, 
Leopold Rezső, Berinza István, Szent- 
györgyi Gusztáv, Dr. Tóth Zoltán, 
Török Sándor, Valter Ferencz, Kani
zsai Dezső, Vida Lajos. Póttagok : 
Góts Ottó, Winkler Sándor, Thürin- 
ger János.

Az indítványok során Simon 
József h. szakfelügyelő a következő 
indítványokat terjeszti elő:

„Mondja ki a közgyűlés, hogy 
a hazai fogyatékosok oktatásügyének 
előbbrevitele érdekében szükségesnek 
tartja:

1. a meglevő siketnéma-, vak- 
és gyógypedagógiai intézetek szapo
rítását ;

2. a fogyatékosok tankötelezett
sége ügyében már megalkotott 1921 
évi XXX. t. c. végrehajtási utasítá
sának kiadását s annak kimondását, 
hogy a fogyatékosok oktatásügye 
állami kötelezettség ;

3. ennek kimondása után el
engedhetetlennek tartja, hogy az 
eddig létesített siketnéma-, vak- és 
gyógypedagógiai intézetek jogviszo
nya haladéktalanul rendeztessék;

4. a beiskolázott fogyatékos 
tankötelesek számához képest szük
séges tanárszaporitást oly módon, 
hogy a rendeletileg meghatározott 
kötelező heti óraszám keretén belül 
minden osztály önálló osztályfőnök
kel bírjon s a kötelező órákon felüli 
túlóra ellátására senki se legyen kö
telezhető.

5. vétessék revizió alá a kise- 
gitő-iskolai tanszemélyzetnek tanári 
átképzése ügyében kiadott magas 
miniszteri döntés, amely szerint oly

tanítók is részesittetnek az átképzés 
kedvezményében, akiknek elemi nép
iskolai tanítói oklevélen kivül maga
sabb képesítésük nincs.“

Nagy Péter igazgató indítvá
nyára a közgyűlés elhatározta, hogy 
egyesületünk negyed éven kint szak
üléseket is tart.

Berinza István tanár indítvá
nyára a közgyűlés a trianoni béke
parancs megváltoztatásáért küzdő 
Magyar Revíziós Ligának felajánlja 
egyesületünk támogatását. El határozza 
a Ligába való belépését s egy
ben szerény anyagi helyzetünkhöz 
képest tagonként és személyenként 
1-1 pengőt ajánl fel a Ligának.

Igler Antal.
A z egri in tézet felszentelési 

ünnepe.
(Jj otthont avatott a sikeínémák 

egri intézete. Sokan, majdnem mind
nyájan ott voltunk, hogy együtt 
örüljünk az örvendezőkkel, hogy 
hitet, erőt és lelkesedést merítsünk 
a cselekvő emberszereíet testet öltött 
alko.ásánuk, a sikeínémák egri inté
zetének felszentelési ünnepén. Régen, 
több mint egy évtizede, nem ültünk 
ilyen ünnepet. Intézetet avattunk! 
Oktatásügyünk nyomasztó, agyon
szanált ködös levegőjén rést vágott 
egy meleg napsugárkéve, amely az 
egri új intézet homlokzatáról vissza
verődve lelkűnkbe sugárzott, hogy 
kifakassza a fejlődésbe vetett - remé
nyünk néhány duzzadó bimbóját. 
Az egri kartársak végtelenül kedves, 
igen áldozatos és utánozhatatlan ba
rátságának szivünkbe lopott melegé
vel hagytuk el az intézet neveltjének 
barátságos, meleg otthonát, hogy he
lyet adjunk a néma falak néma lakó
inak, akiknek megtört némaságából 
majdan felcsendül a szívből jövő 
egészséges, derűs gyermeki kacagás, 
hogy hangos szóval, ujjongva hir
desse a bontakozó ember-lélek újjá
születését. Ez a mi örömünk ! És a 
mi örömünk tiszta öröm. Hivatásból 
fakadó, munkásöröm. Kétszeresen fáj 
ilyenkor azután, bárha gazdasági
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okok miatt is, 212 növendéket ki
vonnak a fogyatékosok felszentelt tem
plomaiból, kulturáttermelő hajlékaiból.

Alább adjuk a folyó évi junius hó 
9-én és 10-én lezajlott ünnepély le
folyását :

A nagyszámban érkezett vendége
ket — egyesületünk tagjait — junius hó 
8-án délután az állomáson igen me
leg és bensőséges hangon Bayer 
Henrik városi kulturtanácsos fogadta. 
A fogadásért Herodek Károly -egye
sületi elnök mondott lélekből jövő 
köszönetét. Az állomásról egyenesen 
Gárdonyi Géza sírját kerestük fel. 
Simon József h. szakfelügyelő mé
lyen járó s költői gondolatokban 
gazdag beszéddel méltatta a „Falu 
prófétáját“, majd a Siketnémák és Va
kok Tanárai Országos Egyesületének 
nevében koszorút helyezett a sírra. 
Szónokunk beszéde előtt és után az 
egri érseki tanitóképző-intézet nö
vendékeinek kitűnő énekkara - Meisz- 
ner Imre zenetanár vezetése mellett — 
gyászdalokat énekelt.

A házavatási ünnepség junius 9- 
én délelőtt 9 órakor ünnepi szent 
misével vette kezdetét. Utána zsú
folásig megtöltötte az iskola ünnepi 
mezbe öltöztetett tornatermét a meg
hívott, közönség, amelynek soraiban 
jelen voltak Szermecsányi Lajos egri 
érsek, vitéz Subik Károly apát, tb. 
kanonok kíséretében; a kultuszmi
niszter képviseletében dr. Hedry 
Lőrincz főispán; a népjóléti miniszter 
képviseletében P ettkó  -Szand iner  
Aladár h. államtitkár; a káptalani 
testület tagjai, a polgári és katonai 
hatóságok képviselői; az államrend
őrség tisztikara, az összes egri isko
lák küldöttségei, a szerzetes rendek 
képviselői, a mi egyesületünk mint
egy 100 taggal, azonkívül a város 
küzéleti és társadalmi előkelőségei.

A házszentelési szertartást végző 
Matuszka Mihály plébános-kanokok 
fenkölt szavakban méltatta a siket- 
néma-oktatás emberfaragó munkáját. 
Majd Hevessy Gusztáv, Hevesvár
megye főjegyzője emelkedett szólásra 
és. a tisztelet s a hála érzetével mon
dott köszönetét mindazoknak, akik le

hetővé tették az uj intézet megépíté
sét. Befejező szavaival az intéze
tet Leopold Rezső igazgató gond
jaira bizta, aki az intézetet átvéve, 
H e d r y  L ö r i n e z  főispánnak, 
Okolicsányi Imre alispánnak és Búzás 
Endre dr. főjegyzőnek mondottköszö- 
netet, kik igen önzetlen és lelkes 
támogatói voltak az építés ügyének.

Ezek után üdvözlések következtek: 
Hedry Lőrincz főispán gróf Klebels- 
berg Kunó kultuszminiszter üdvöz
letét tolmácsolta. Pettkó - Szandtner 
Aladár h. államtitkár a népjóléti mi
niszter elismerését és köszönetét 
hozta. Klug Péter, a gyógyped. in
tézetek országos szakfelügyelője, a 
Gyógypedagógiai Intézetek Országos 
Szakfelügyelősége-, Herodek Károly 
egyesületi elnök a Siketnémák és 
Vakok Tanárainak Országos Egyesü
lete-, dr. Tóth Zoltán főiskolai igaz
gató pedig a gyógypedagógiai tanár
képző főiskola nevében szólották, 
mig Deschensky Ferencz igazgató 
megkülönböztetten is magvas és szí
nes szavakkal, a társintézetek nevé
ben mondott üdvözletét. A siketnéma 
növendékek szülei nevében Ocsvay 

József mondott megható szavakat. 
Vankó Tibör és ifj. Ocsvay József 
pedig a növendékek nevében köszön
ték meg az intézet alkotóinak, az 
intézet igazgatójának és tanárainak 
áldozatkész fáradozását.

Déli 12 órakor a „Hatvani“ teme
tőbe vonult a közönség, hol Borbély 
Sándor ny. igazgató, egyesületünk 
örökös 'tb. elnöke, a tanáregyesület 
nevében — lélekbe markoló beszéd 
kíséretében — koszorút helyezett az in
tézet elhunyt nagynevű igazgatójának, 
Mlinkó Istvánnak a sírjára.

Hétfőn délelőtt 9 órakor folyt le 
a Siketnémák és Vakok Tanárai Or
szágos egyesületének közgyűlése az 
intézet tornatermében, amelyről la
punk más helyén számolunk be.

Hétfőn délelőtt 11 órakor az inté
zet növendékeinek tornaünnepélyét 
nézték meg a közgyűlés résztvevői. 
Mintaszerű rendezésben, szemkápráz
tató gyorsasággal peregtek a számok. 
Fegyelmezett, katonás felvonulások,
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a növendékek ügyes mozgásai, a 
gyönyörűen kidolgozott nyújtó- és 
korlátgyakorlatok nemcsak a közön
ség-, hanem a szakemberek csodá
latát is kiviták.

Az egri kartársak magát a hivata
los ünnepséget is mesterien rendez
ték meg. A magvas, tartalmas s a 
lelket gyönyörködtető programra 
gyorsan pergett le s az igy senkit 
sem fárasztott ki.

Ezért az egri kartársaknak elisme
rés. Azért pedig, hogy annyi figye
lemmel és szeretettel vettek faenün- 
ket körül, a leghálásabb köszönet 
mindazok részéről, akik élvezhették 
és érezhették az egriek utánozhatat
lan figyelmét.

Az ünnepségekkel kapcsolatosan 
rendezett társas ebédek és vacsorák, 
valamint a kapcsolatosan rendezett 
kirándulások arról tettek tanúságot, 
hogy az egriek lelke a szó legszebb 
értelmében van átitatva a kartársí 
együttérzésnek bensőséges melegétől.

Igler Antal.

Országos szakfelügyelőink vég
leges felköítözködése Budapestre.
Klug Péter orsz. szakfelügyelőnk, 
aki öt év óta két igen felelősségtel
jes állást töltött be, augusztus hó 
folyamán végleg felköltözött Buda
pestre. Eddig a hét első felét csa
ládjától távol Budapesten az egész 
gyógypedagógiai oktatásügynek-, a 
másik felét pedig Szegeden, annak 
az intézetnek szentelte, amelynek 
minden röge, minden kicsi szála az 
ő nevéhez fűződik. Otthagyta végleg 
több, mint negyedszázados munkájá
nak gyönyörű alkotását, a magyar 
siketnéma-oktatásügy egyik kimagasló 
büszkeségét, a szegedi siketnéma-in- 
tézetet. Ott hagyott még sok egyebet 
is. Nem csak nekünk termelt ott ki 
sokat és értékeset, hanem Szegednek 
is, sőt magának az egész országnak 
a javára is alkotót, ¡{lúgtól a Szegedi 
Ujnemzedék vett búcsút. Hosszan, 
tartalmasán s büszkeségünkre igen 
felemelően aposztrofálta Klugot „Egy 
magyar pedagógus“ cim alatt. A 
jövő történetirója szakfelügyelőnk

munkás életével kapcsolatosan nem 
nélkülözheti ezt a megkapóan tartal
mas és tárgyilagos s igen elismerő 
hangú Írást. Felette örülünk a kívül
ről jövő ezen elismerésnek. A Sze
gedi Ujnemzedékből kivonatolva, la
punkban is leszögezzük Klug eddigi 
szakbeli és társadalmi alkotásainak 
hosszú sorát azért, mert vannak ezek 
között olyan alkotások is, amelyek
ről a mi közületünknek sem volt 
eddig- tudomása. (A teljesség kedvé
ért az általunk ismerteket is közöljük 
e helyen.)

1., Két éves szegedi működése 
után felépittette és modernül felsze
relte a mai szegedi siketnéma-inté- 
zetet.

T., Tető alá hozta és megszervezte 
a siketnéma-intézet telkén a vakok 
szegedi intézetét is.

3., A siketnéma leányok részére 
az intézettel kapcsolatosan gépkötő 
foglalkoztatót létesített.

4., Ő szervezte meg a siketnémák 
szegedi tanonciskoláját.

5., Externátusos intézetét 1918-ban 
internátusos intézetté alakíttatta át. 
Az internátusi részt azóta is több 
Ízben kibővitette. A anyagiak elő
teremtéséről mindig ő gondoskodott.

6., Mint kiváló igazgató, tanár és 
szakügyi iró nemcsak extensive, ha
nem intensive is az első helyek 
egyikére emelte intézetét.
" 7., Életre hivta az ő agilitásával a 

szegedi kisegítő-iskolát, majd pedig 
a szegedi gyermektanulmányi tár
saságot.

8., A szegedi leánygimnázium lé
tesítése is az ő mozgató erejének 
tudható be.

9., A kolozsvári egyetemnek Sze
gedre való helyezését is ő propogálta 
a legagilisabban.

10., Az ország összeomlása után — 
intézetének szolgálásán felül — min
den idejét a menekültek ja
vára fordította. Felfogta azoknak 
minden ügyes-bajos dolgát. Érde
künkben fáradhatatlanul kilincselt, 
toborzott, gyűjtött, osztogatott s igen 
nyomós társadalmi rétegeket mozga
tott meg.
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11., Amikor a menekültek ügyét 
tető alá hozta, életre keltette a Dél
vidéki Ligát. Majd amikor ezt az 
egyesülést ántánt parancsra feloszlat
ták, embereit békés munkára a Dél
vidéki Otthonban gyűjtötte össze.

12., Társadalmi értékét dekumen- 
tálja az a tény, hogy a Délmagyar
országi Közművelődési Egyesület 
megmentésére kiküldött kormánybiz
tos is Klugot kérte fel segítőtársul. 
Itteni munkájának elismeréséül egy
hangú titkos szavazással ügyvezető 
alelnökül került Herczeg Ferencz 
elnök mellé.

13., A DMKE széképületének a 
Horthy Kollégium részére való áten
gedésével járó küzdelmet is ő vezette. 
Küzdelme itt is eredménnyel járt.

14., Megteremtette a megszállott 
területi szegénysorsu tanulók részére 
a Szent Gellért Konviktust.

15., A nemzeti hadseregnek is 
tett, még pedig igen kitűnő szolgá
latokat. Ezért Janky Kocsárd had
seregfőparancsnok elismeréssel tün
tette ki Klugot.

16., A Millemnd-féle határkiigazitó 
bizottság munkájában is részt vett, 
még pedig hivatalosan, az ő céltu
datos propagativ munkájával, itteni 
munkájáért a magyar bizottság veze
tőjétől igen meleghangú elismerést 
és köszönetét kapott.

17. Igen nagy része volt neki 
abban, hogy Ésmond Harmsworth 
szegedi látogatásának programja oly 
kiválóan állíttatott egybe s oly fényes 
keretek között folyt le.

A Szegedi Ujnemzedék többek kö
zött ezzel végzi Klug működésének 
ismertetését.

. . . . Még sok, igen sok mon
dani valónk lehetne Klug Péterről; 
sok olyan is, amiről írhatnánk, — 
de olyanok is, amelyek ma még nem 
valók a nyilvánosság számára.

Egy bizonyos : mindig és minden
ben hazánk és nemzetünk őszinte
szeretete v e z e t t e ...............................
Éppen azért nem „Isten hozzád “-dal 
búcsúzunk tőle, hanem azt mondjuk: 
„A minél gyakoribb viszontlátásra!“

(ik.)

Szakülés. Egyesületünk elnöksége 
a múlt tanév második felében ismét 
tartott szakülést Budapesten, a siket
némák állami intézetében. Ezúttal a 
Lett-féle önk'ntes megnyilatkozások 
értékeléséről volt szó. Az igen tárgyi 
lagos vita során az a domináló fel
fogás jutott kifejezésre, hogy a Lett 
által hirdetett elvek negyedszázad óta 
benne vannak tantervűnkben. Amiről 
Lett szólott, az nem módszer. Leg
jobb esetben is csak módszeres el
járás. Ami egészen újnak látszik 
benne, az meg számottevően ellen
tétben áll a helyesnek elismert beszéd- 
tanitási eljárással, igy tehát az nem 
követhető. Lettnek az az érdeme, 
hogy tantervűnknek egyik sarkolatos 
elvét az érdeklődés központjába 
helyezte. Lett és Nagy Péter között 
Írásos vita is folyt e kérdésben. Azo
kat nem közöljük e helyen, mivel 
megküldetett ez az Írásos vita minden 
egyes ¡idézet tanári karának is. (ik.)

A.z idei Cházár- ünnepély. A
váci intézet patinás falai között szep
tember 28-án folyt le az évről-évre 
megújuló kegyeletes Cházár-ünnep. 
Délután a növendékek áldoztak 
Cházár András emlékének. Este pedig 
az intézetben rendezett társasvacsora 
keretében, a tanárság hódolt Cházár 
nagy szelleme előtt. A növendékek 
ünnepén Nagy Péter igazgató mél
tatta nap jelentőségét. A tanárság 
ünnepi vacsoráján pedig — a Qjázár 
serleggel kezében — Wolkóber János 
váci tanártársunk hódolt kegyeletes 
és igen nagy gonddal megszerkesztett 
beszédével, Cházár fenkölt szellemé
nek. (ik.)

V álasztm ányi gyűlés. Egyesü
letünk választmánya e hó 28.-án a 
Cházár- ünnepélyt megelőzőleg gyű
lést tartott a váci intézetben. A tit
kári jelentéssel kapcsolatosan külö
nösképen az üdülőház kérdésével 
foglalkozott a választmány. (Erről 
lapunk más helyen van szó.) Az 
indítványok során pedig a kontin
gentáló rendelettel s annak intézete
inkre kiható káros és visszafejlesztő
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hatásaival foglalkozott a választmány. 
A kontigentáló rendelet káros hatá
saira feliratban fog rámutatni egye
sületünk választmánya. Kérni fogja 
annakhatálytalanitásátannál is inkább, 
mert annak fentartása intézményeink 
létalapját fogja megingatni. Intézete
ink létalapjának megingatása pedig 
egyet jelentene a nagy horderejű 
szociális bajok egyikének igen komoly 
következményű felújításával. Az itt 
említetteken kivül a szokásos tárgy
sorozati pontokat is letárgyalta a 
választmány.

A  siketném ák budapesti in té
zete cserkészcsapatának tábo ro 
zása. A címben említett intézet 
cserkészcsapata Pirovits Jenő tanár
társunk gondos és szeretetteljes irá
nyítása mellett ezen a nyáron is

Balatonfüreden táborozott. A tábort 
meglátogatták Istenes Károly igazgató 
és Frey József tanár, akik oly elisme
rően nyilatkoztak magáról a helyről, 
az ellátásról, a cserkészek mintaszerű 
és felette egészséges foglalkoztatá
sáról és szórakoztatásáról, nemkü
lönben pedig az ottani rendről és 
fegyelemről, hogy ezúttal is felhívjuk 
a testvérintézetek igazgatóit és taná
rait arra, hogy a Pirovits vezetése 
alatt álló jövő nyári táborozásra ők 
is készítsék elő növendékeiket. Sop
ron már is megtette az első lépést. 
Végh Ferencz tanártársunk — egy 
soproni növendékkel — szintén részt 
vett a balatonfüredi táborozáson. 
A táborozás ügye iránt érdeklődők 
forduljanak Pirovits Jenő kartársunk
hoz. (ik.)

Különfélék.
Szerkesztőváltozás, kapunknak 

7 éven át volt buzgó szerkesztője, 
Schulmann Adolf kartársunk egri 
közgyűlésünkön — hivatalos és 
társadalmi nagy elfoglaltságára való 
tekintettel — lemondott szerkesztői 
tisztéről. A közgyűlés a legnagyobb 
sajnálattal vette tudomásul a lemon
dást. A lelépő szerkesztőnek hét 
évi nagyon értékes munkásságáért 
jegyzőkönyvileg mondott köszönetét.

Lapunk uj szerkesztői : Siketnéma- 
ügyi vonatkozásban Istenes Károly, 
vakügyi vonatkozásban pedig Kir- 
schenheuter Ferencz. Az uj szerkesztők 
e helyről is arra kérik a lelépett 
szerkesztőt, hogy az oly sok sikert 
felmutató hozzáértésével támogassa 
az uj szerkesztőket is.

A  szerkesztők kérése. Amikor 
lapunk szerkesztését átvesszük, e 
helyről is megköszönjük a belénk- 
helyezett bizalmat azzal az ígérettel,

hogy lapunkat mi is az egyesület 
szellemében óhajtjuk szerkeszteni. 
A lap, a mi szándékunk szerint 
— gazdasági viszonyaink figye
lembe vétele mellett — kéthavon- 
kint fog megjelenni. A lapot, ha 
rajtunk nem múló okok meg nem 
zavarják szándékunkat, október, de
cember, február, április és junius 
15-re fogjuk szállítani. A lap élete, 
elevensége, szinvonalassága, azonban 
nemcsak az anyagiakon múlik. Nélkü
lözhetetlenek egy-egy lap éleiében a 
munkatársak. Ily dinen a régiekre, 
a már kipróbáltakra bizton számítunk 
mi is. Az újakat pedig ügyünk érde
kében nagyon várjuk. A fiatalabb 
generációbeliek számoljanak azzal, 
hogy ők váltanak fel bennünket, 
idősebbeket. A felváltásra pedig ké
szülni kell. A készülésnek egyik el
engedhetetlen követelménye, az iro
dalom művelése. Enélkül nincs haladás 
és egészséges felváltás. Az arra hiva
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tottak tehát álljanak mind sorompóba! 
ily értelmezéssel várjuk az önálló 
szakcikkeket, a szakirodalmi szemlé
ket, a gyakorlatban szerzett élet-lélek
tani-, valamint a nevelés- és tanítás
iam nagyon értékes megfigyeléseket, 
végül pedig az egyszerű, de olyan 
kicsi személyi és egyéb természetű 
híreket is, amelyek elmaradhatatlan 
járulékai oktatásügyünk kereteinek. Az 
önálló szakcikkeket és a szakirodalmi 
szemléket legkésőbb szeptember, no
vember, január, március és május 
15-re kérjük. Az apróbb dolgokat 
pedig legkésnbbb október, december, 
február, április és május 1-re várjuk. 
Azért kérjük ezeket igy dátumhoz 
kötötten, mert a következő lapszámba 
csak igy leszünk képesek beilleszteni 
a küldött dolgokat. A nem dátumra 
érkezett közlemények persze csak egy 
későbbi lapszámban jelenhetnek meg.

(ik.)
Államtitkárunknak és ügyosz

tályfőnökünknek velünk való együtt
érzése. A „Cházár“ ünnepély alkal
mából Dr. Nagy Árpád államtitkár 
ur Öméltósága a következő sürgönyt 
intézte a váci intézet igazgatóságá
hoz: „A mai szép emlékünnepen 
Cházár András nemes szelleme önt
sön újabb tetterőt és lelkesedést 
ügyünk hivatott munkásaiba.“ Dr. 
Hoór Károly ügyosztályfőnök ur pé
pig a következő sorokat intézte a
váci intézet igazgatójához : ............
Szívből köszöntőm az ünneplőket, 
akik az emberszeretet és a munka 
magyar apostolának emlékére gyűl
tek egybe. Vezérelje úgy ünneplé
sükben, mint nehéz munkájukban a 
rég elporladt nemes magyar — Cházár 
András — szelleme. (ik.)

Klug P é te r orsz. szakfelügyelőnk 
szegedi búcsúztatása. Lapunk egy 
másik rovatában azt közöltük, hogy 
orsz. szakfelügyelőnk auguszus hó 
folyamán végleg felköltözött Buda
pestre. Ez alatt a rovat alatt pedig

arról adunk hirt, hogy október 5-7 
között programrnszerüen hogyan folyt 
le szakfelügyelőnknek Szegedről való 
elbúcsúztatása.

Lapunk egyik szerkesztője — 
Istenes Károly — személyesen vett részt 
ezeken az ünnepségeken, igy tehát 
közvetlenül van módunk beszámolni 
az ünnepségek lefolyásáról.

1., Október 5.-én d.-u. a DEMKE 
igazgató tanácsi gyűlésen búcsúzott 
el Klugtól, mint az egyesület ügy
vezető alelnökétől. A távozó igen ki
emelkedő érdemeit Somogyi Szilvesz
ter, Szeged város polgármestere 
méltatta. Beszédének költői hangja 
és értéktényezőkből mesterien össze
állított tartalma azt a kétségtelen be
nyomást keltették, hogy Szeged város 
társadal ma igen sokat veszített Klugnak 
Szegedről való eltávozásával.

Klug utóda az ügyvezető-alelnöki 
székben Dr. Horger egyetemi tanár 
lett. Klugot pedig ugyanez a gyűlés 
egyhangúlag s igen meleg ovációk 
közepette örökös tiszteletbeli elnök
nek jelölte.

2., Október 5.-én este — fehér 
asztal mellett a Délvidéki Otthon vett 
búcsút Klugtól. Mintegy 150-en vet
tek részt ezen a vacsorán. Ott volt 
a város előkelőségének szine-java. 
A pohárköszöntőknek a száma, azok
nak a hangja és tartalma egytől- 
egyik visszhangja volt annak a ha
tártalan tiszteletnek, szeretetnek és 
nagyrabecsülésnek, amellyel Szeged 
társadalma körülvette Klugot. Külö
nösen lélekbe markoló volt a mene
kültek képviselőjének köszöneté, akik
nek lelkében Klug ércnél is mara
dandóbb emléket hagyott hátra.

3., Október 6-án délután a szere
tetnek és a ragaszkodásnak felette 
kedves megnyilvánulásai mellett a 
Cházár András Siket néma-Otthon 
szegedi fiókja vett búcsút Klugtól.

4., Október 7-én délelőtt a tanári 
testület tagjai diszgyülésen,- az inté
zeti növendékek pedig házi ünnep
ség keretében mondtak Isten hozzá- 
dot annak a távozó igazgatónak, aki
nek lelke és szive oly sokat áldozott
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a szegedi intézetért. Ő volt annak a 
szó legvalódibb értelmében vett meg
alapítója és felnevelője.

Ugyanezen a napon este — be
fejezésül — még fehér asztal mellett 
is köszöntötte Klugot az intézet ta
nári kara. Itt a kiválóan lelkes és 
értékes szakembert s azt az igaz
gatót ünnepelték, aki testületét má
sodik családjának tartotta s aki oly 
sok szeretettel és megértéssel támo
gatta az őt követő s mindenkor 
nagyra hivatott tanári kart.

Az ünnepségek fölött áttekintve 
azt szögezzük le, hogy Klug igaz 
lelki gyönyörűséggel élhette át az 
ünneplés napjait. De leszögezzük azt 
is, hogy ebben a hideg és rideg 
világban ismét egy biztató oázis. 
Az ünnepségek nem a mai kor men
talitását tükrözték vissza. Azokba a 
szép és kedvesen meghitt lelkes 
időkbe vezették vissza a lezajlott ün
nepségek a szemlélőt, amikor nem 
személyeket, hanem értékeket ünne
peltek. Klug — s ezt jóleső örömmel 
könyveljük el e helyen is, — ne
künk is, intézményeinknek is és a 
nemzeti társadalomnak is igazi értéke. 
Ezt igazolták a szegedi ünnepségek.

(ik)
Klis Lajos emíékzete. A f. tan

év végén a Gyógypedagógiai Tanár
képző Főiskola tanári kara áldozott 
néhai Klis Lajos, volt nagynevű kar
társunk emlékének, jelen volt az 
ünnepségen Dr. Nagy Árpád állam
titkár ur is, Dr. Hoór Károly osztály- 
tanácsos ur kíséretében. Az emlék
beszédet Borbély Sándor ny. igazgató 
kartársunk tartotta. Méltóbb helyről 
és méltóbban aligha eshetett volna 
szó Klis Lajosról, mint egykori elő
adó-tanárról. Borbély mesteri szer
kesztő s lélekbe markoló beszéde nem 
csak hogy lekötötte — de egyben fel is 
csigázta a hallgatóság figyelmét, (ik.)

Török Sándor kartársunk igaz
gatói kinevezése. Szakfelügyelőnk
nek (aki egyben szegedi igazgató 
is volt) Budapestre való felköltözé
sével egyidőben betöltötte Ő Excel- 
lentiája Török Sándor kartársunk

személyével a szegedi siketnéma-in- 
tézet megüresedett igazgatói állását 
is. A Klug örökébe került Török 
kartársunknak nem lesz könnyű fel
adata. Nagy hézagot kell ott belölte- 
nie. Hogy azonban odavaló, azt 
bizonyítja egyrészéről az a tény, hogy 
szakbélí értékeire való tekintettel szak
ügyi oldalról egyedül csak ő volt a 
jelölt s e mellett másrészről az is 
kétségtelen, hogy Szeged társadalmá
ban — Klug oldalán — már eddig is 
igen erős gyökeret vert az utód az 
ő eredményes társadalmi tevékeny
ségével. Klug örökében szívesen 
köszöntjük az uj igazgatót. (ik.)

A gyógypedagógiai tanárok 
üdülőháza. Erre alkalmas két villa 
megtekintésére lent jártak a saját 
költségükön Fonyódon és Bélatelepen 
Simon, Istenes, Desehenszky, Voll- 
mannés Rieger kartársak. Különösen 
megtetszett a lent járt kartársak több
ségnek a Bélatelepen ajánlott Husz- 
ka-féle villa. Ez a villa valamikor 
Náray-Szabó államtitkár úré volt. A 
hely maga igen szép. A villa pedig, 
praktikus beosztása miatt is, felette 
alkalmas lehetett volna társas üdülő
háznak. A kiküldött bizottság abban 
a reményben tért vissza útjáról, hogy 
ha ki tudnak eszközölni egy bizo
nyos segélyt a népjóléti miniszter ur 
Ő Excellentiájától, abban az esetben 
a vétel ügyében megindíthatjuk az 
akciót. Minthogy sajnos segélyt nem 
kaphattunk, le kellett mondanunk a 
vétel lehetőségéről. Egyesületünk 
elnöksége az ismert körlevél alapján 
más úton-módon is megpróbálta testté 
ölteni a tervet, de nem tudta azt 
keresztül vinni, mivel gazdaságilag 
nem tudunk megbirkózni a teherrel. 
A szép gondolat egyelőre tehát meg
akadt, de reméljük, hogy a gondo
latot végre is tett fogja követni, (ik.)

Tanáravatás. A múlt tanévben 
végzett gyógypedagógiai intézeti taná
rokat ceremóniásan avatta tanárrá a 
képző előadó-tanári kara. A doktor
rá avatás formájára rendezték azt 
meg. Különösen, újszerűén hatott az. 
Egy formával több ! Ez alkalommal



175

hivatásbeli esküt is tettek az uj taná
rok. Ezt, a hivatalos helyről kapott 
értesülés szerint azért tették le, mert 
e nélkül növendékeink pedagógiai 
és orvosi vizsgálatánál az orvos nem 
tárgyalhat velünk nyíltan. Nem közöl
het velünk orvosi titkokat. Vájjon, 
ez a hivatásbeli eskü felmenti-e majd 
a vizsgáló orvost az orvosi titoktar
tás alól ? Alig hisszük ! Véleményünk 
szerint ugyanis a régi hivatali eskü
nek is volt ennyi ereje, illettve az 
uj hivatásbeli eskü sem fog többet 
biztosítani. (ik.)

Az újtanárok elhelyezkedése.
Eddig legalább óradíjas tanárokként 
nyerhettek elhelyezkedést az ujjonnan 
kikerült fiatal tanáraink. A folyó tan
év első napjaiban az a kínos meg
lepetés érte őket, hogy még ily címen 
se kaphatnak tanári beosztást. A már 
3-4 év óta csak óradíjas tanáraink 
mellett most egy új típusú tanár
gárda kezd kialakulni. Tanári hely 
hiányában a most végzett tanárok 
ugyanis felügyelők lettek az egyes 
intézetekben. Ez is az annyira sajná
latos kontingentáló rendeletnek a 
következménye. Felvetődik a kérdés, 
hogy ha a leendő új tanárok fel
ügyelőkként se tudnak majd elhe
lyezkedni, akkor milyen új típusba 
fognak azok összeverődni ? Mi lesz 
belőlök ? Mi lesz majd velük? Eddig 
legalább annyi reményük volt, hogy 
28-30 éves korukra bekerülhetnek a 
státusba. Most már ennek a remény
ségnek is vége! Jó, ha 30-35 éves 
korukra bekerülhetnek majd oda. 
S. O. S .! (ik.)

Egy kedvező rendelet. A M.
Kir. Vall. és Közoktatásügyi Minisz
ter Úr Ő Excellentiájától 700/36-19 
29. szám alatt a következő rendelet 
érkezett le egyesületünk elnökségé
hez : „A végből, hogy az egyes 
gyógypedagógiai intézetek tanárai 
részére szükséges gyógykezeltetést 
és üdülést némileg magam részéről 
is elősegitsem, az arra szoruló ta
nárok és legközelebbi családtagjaik

részére a siketnémák egri és buda
pesti állami intézetében a nyári hó
napok tartalmára ingyenes lakás és 
takarítás kedvezményét biztosítom. 
Erről a tek. Elnökséget folyó évi 
május hó 27-én 89. szám alatt kelt 
felterjesztésére, tudomásvétel és meg
felelő további eljárás végett értesítem. 
Budapest, 1929. évi julius hó 9-én. 
A miniszter rendeletéből : Dr. Hoór 
Károly s. k. miniszteri osztálytaná
csos. A Siketnémák és Vakok Taná
rainak Orsz. Egyesülete tek. Elnök
ségének Budapest.“ Amikor e hely
ről is megköszönjük Ő Excellentiája 
támogatását s amikor egyben elis
meréssel vagyunk a két intézet igaz
gatója iránt azért, hogy oly nagy 
készséggel véleményezték egyesüle
tünk kérelmét, ugyanakkor azt is 
jelezzük, hogy az itt közölt rendelet 
a jövőre is kiható, tehát folytatóla
gos érvényű. (ik.)

Nemzetközi kongresszus a 
vakok ügyében. A vak diákok 
nemzetközi egyesülete (Assotiation 
Internationale des Etudiants Aveugles), 
melynek székhelye Genf, az 1927- 
ben Németországban, a Lahn melletti 
Marburgban tartott III. gyűlésén egy 
a vakok ügyét tárgyaló nemzetközi 
nagygyűlést előkészítő kongresszus 
tartását határozta el s ennek -meg
szervezését a német dr. Strehl Ká
rolyra bízta, ki maga is vak.

Az előkészítő kongresszusra csak 
a résztvevő nemzetek küldhették 
képviselőket s célja az volt, hogy 
meghatározza a nemzetközi tárgya
lást igénylő kérdéseket és hogy bizott
ságokat alakítson a kérdések meg
munkálására. A bizottságok munkái 
alapján határoz azután az egyes 
kérdésekben a megtartandó nemzet
közi nagygyűlés, mely végezetül 
nemzetközi hivatalt létesít a részt
vevő nemzetek költségén azzal a 
feladattal, hogy az figyelje és tá
mogassa a határozatok végrehajtását
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az egyes országokban. Hazánknak 
az előkészítő kongresszuson való 
képviseletével a Gyógypedagógiai 
Intézetek Orsz. Szakfelügyelősége 
utján még 1928. januárjában Kirschen- 
heuter Ferenc bízatott meg, ki Strehl 
dr. fölhívására a kérdések egész 
sorát ajánlotta kongresszusi tárgya
lásra.

Az előkészitő kongresszus 1929. 
július 14—17. napjain folyt le 
Bécsben. Lefolyását a Blindenfreund 
1929. 8—9. száma és szóbeliértesülé
sek alapján az alábbiakban közöljük:

A háború óta ez volt a vakok és 
a vakok ügye szakembereinek első 
nemzetközi találkozása. A rendkívül 
látogatott kongresszuson 88 hivatalos 
résztvevővel a következő 16 állam 
volt képviselve: Amerika, Belgium, 
Németország, Franciaország, Nagy- 
británia, Hollandia, Olaszország, 
Ausztria, Lengyelország, Románia, 
Oroszország, Svédország, Svájc, 
Csehország, Finnország és Kanada. 
Magyarország képviselőjének kikül
dését a minisztérium a Vakok József 
Nádor Kir. Orsz. Intézete házipénztára 
terhére engedélyezte, de ez a pénz
tár a költségeket nem volt képes vi
selni s igy hazánk hivatalos képvi
selete elmaradt. Ellátogatott azonban 
a kongresszusra Tóth Zoltán dr., a 
gyógypedagógiai tanárképző főiskola 
igazgatója és dr. Tegyey Jenő, a Vako
kat Gyámolító Orsz. Egyesület tisztvi
selője.

A kongresszus foglalkozott a nem
zetek képviselői által a nemzetközi 
nagygyűlésen való tárgyalásra aján
lott fontosabb kérdésekkel, így a már 
említett magyar részről ajánlottakkal 
is. A szóba került főbb kérdések:

Az egészségügynek a népszövet
ség és a vöröskereszt védelme alá 
való helyezése, lélektani adatgyűjtő 
központ, laboratórium, pályaválasz
tási szervezet; az oktatási föladatok 
egész sora, köztük az eszperantó 
kötelező tanítása, a kereskedelmi is
meretek oktatása, egyenlő írás-, nyo
más- és könyvalakítási technika, a 
könyvtárak összesített könyvjegyzéke, 
nemzetközi könyvcsere, egységes

hangjegyírás, a pontírás hivatalos el
ismertetése pályázatoknál és vizsgá
kon, a pontirás tudományos irányú 
egységes kiképzése (matematika, fizi
ka, biológia), múzeumok ügyei; a 
törvényhozás köréből: a hadivakok 
ügye, a vakok járadékkérdésének 
nemzetközi rendezése, otthonok szer
vezése gyöngeképességüek és ellá
tatlanok számára, iskolakötelezettség 
az 5 éves kortól fogva, az előreha
ladottabb korban megvakultak állam
költségen való gyakorlati oktatása, 
ujjlenyomat aláírás helyett domború 
kézíráson, előnyök a vakok számára 
az állami aggkori és rokkantellátás
ban, valamint a létminimum megál
lapításában ; a gyámolítás és jóté
konyság köréből: személy- és anya
szállítási kedvezmények a vasútakon, 
hajókon, postán, továbbá telefon-, 
rádió-, adó-, balesetbiztosítási- és 
közszállitási kedvezmények, új munka- 
lehetőségek, és élethivatások, nem
zetközi kísérleti műhelyek és munka- 
hivatal, a vakok szociális értékű 
termelő munkásságának a kormányok 
által való elismertetése, a vakok 
mindenirányú viszonyaira kiterjedő 
nemzetközi statisztika létesítése, a 
vakok nemzetközi ipari egyesülése.

Hosszadalmas és rendkívül éles 
vita származott a kongresszus egyik 
főtárgya, a bizottságok szervezése, 
valamint akörül, hogy 'a  bizottságok 
a népszövetség védelme alatt dol
gozzanak-e, vagy nem. A tanácsko
zásokat többször meg kellett sz-akítani, 
közben a flamandok képviselői nem
zeti dalukat énekelve kivonultak a 
teremből, de később megint vissza
tértek. Végül is az határoztatott, hogy 
a mostani előkészítő kongresszus 
választja meg a bizottságok elnö
keit és alelnökeit és ezek maguk 
hívják meg később munkatársaikat. 
Ezekután a következő 20 bizottság 
számára választottak elnököket és 
másodelnököket: egészségügy, neve
lés, oktatás, gyöngénlátók, hangjegy
írás, könyvtárügyek, matematika, gö
rög, könyvnyomás, múzeumok, tör
vényhozás, gyámolítás, végellátás, 
vezető kutyák, munkaügy, új foglal
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kozások, statisztika, nőkérdés, nem
zetközi együttmunkálkodás. A válasz
tások csak a képviselt nemzetek 
kiküldötteire szorítkoztak s jutott is 
hely minden képviselt nemzetnek. A 
népszövetség védelme alatti munkál
kodás terve elvettetett.

A 2-3 év múlva tartandó nemzet
közi nagygyűlés helyéül Amsterdam 
jelöltetett meg. Amerika képviselője 
időközben megtartandó külön szű- 
kebbkörü szakértői tanácskozásra 
intézett meghívást a jelenlevőkhöz, 
mely tanácskozáson való részvételre 
anyagi támogatást is helyez kilátásba 
a résztvevőknek.

Bécs városa a Raíhaus dísztermé
ben ünnepiesen fogadta és megven
dégelte a kongresszus résztvevőit.

(Kf)
Státusunkból való kiválás. 

Lengyel Gyula és Kárpáti Ottó vak- 
íntézeti kartársaínk, mivel a székes- 
fővároshoz nyertek beválasztást, vég
leg kiváltak státusunkból. Lengyel 
Gyula ipariskolai igazgató lett s 
mint ilyen, igazgatója a siketnémák 
székesfővárosi ipariskolájának is. 
Kárpáti Ottó kartársunk pedig pol
gári iskolai tanári beosztást kapott.

Hímen hirek. Schnitzl Gusztáv 
kartársunk és Tóth Rózsika házas
ságot kötöttek. Kárpáti Ottó tanár
társunk feleségül vette Danilovics 
Ilonkát. Lusztig Jenő kecskeméti kol
légánk pedig Blau Renéevel lépett 
házasságra. Bernáth István eljegyezte 
Faller Gizikét. Gratulálunk!

Családi pótlék. E cim alatt Thü- 
ringer János és Thiiringer Jánosné, 
valamint Stangl László és Stangl 
Lászlóné kartársaink örömét közöljük. 
Mind a két családban fiú született.

Gratulálunk!
A  M agyar Revíziós Liga kö

szöneté. Egyesületünk az egri köz
gyűlésen hozott egyik egyhangú hatá
rozatával belépett a Magyar Revíziós 
Liga tagjai sorába. E tárgyban a Ligá
tól a következő köszönőlevél érkezett 
egyesületünk elnökségéhez: „Meg
kaptuk a revíziós mozgalom céljaira

küldött 183 pengő adományukat. 
Amidőn a jelzett összeg átvételét 
ezennel elismerjük, hálás köszöne- 
tünket nyilvánítjuk a nagy nemzeti 
cél érdekében tanúsított hazafias, 
áldozatkészségükért.

P irovits Jenő kartársunk szeptem
ber 29.-től október 12.-ig testneve
lési továbbképző tanfolyamon vett 
részt. Ezt a továbbképző tanfolyamot 
siketnéma-intézeti tanárok részére 
Spandauban tartották meg. A tovább
képző gazdag és szakbavágó prog- 
ramrnja tette felette kívánatossá a 
tanfolyamon való részvételt. Pirovits 
kartársunktól várjuk a beszámolót.

Áthelyezés. Válek Jánost a váci 
sn. intézettől a budapesti áll. siket- 
néma-intézethez Bründl Ödönt a 
budapesti áll. siketnéma-intézettől a 
soproni siketnéma-intézethez-, Dr. 
Tegyeyné Ábel Vilmát pedig a gyu
lai gyógypedagógiai intézettől a vakok 
budapesti orsz. intézetéhez helyezte 
át Ő Excellentája. Ezek az áthelye
zések saját kérelemre történtek.

Dr. Bárczi Gusztávotaz Országos 
közoktatásitanács elnöksége azzal biz- 
ta meg, hogy a leányközépiskolás uta
sítások ,,Egészségtan“ című szövegét 
készítse el. Itt említjük meg még a 
következőket: A most végzet taná
raink közül Barta Sándor Egerben, 
Szilárd Margit a budapesti áll. orsz. 
intézetben, Reinwarth Lujza a_ váci 
orsz. intézetben, Grabler Matild és 
Metzner Anna pedig a gyulai gyógy
pedagógiai intézetben kaptak részben 
tanári-, részben pedig nevelői, illetve 
nevelőnői beosztást.

A  Fehér Ház a magyar állami
ság és az ország alkotmánya vissza
állításának tizedik évfordulója alkal
mából (1929. aug. 6.) Schulmann 
Adolf igazgatót, „ki önzetlen mun
kásságával szolgálta nemzetét és tett 
bizonyságot hazájához való tántorít
hatatlan hűségéről, emléklappal tün
tette ki.“ Az emléklapot József fő
herceg, Pékár Gyula v. miniszter és 
Máhr Béla főtitkár Írták alá.
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A  Gyógypedagógiai T an á r
képző Főiskola m egnyitása. A 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főis
kola ez évben is megnyitotta kapuit, 
hogy oktatásügyünknek úgy elméle
tileg, mint gyakorlatilag képzett taná
rokat adjon. Közel 100 ifjú adta be 
kérelmét az első évfolyamra való fel
vétele érdekében, igy tehát a tanári 
karnak módjában volt a legalkalmas- 
sabbnak látszó jelölteket kiválasz
tani. A tanári kar beható tárgyalások 
után az első évfolyamra 6 férfit és 
13 nőt vett fel. (Hová jutunk ezzel 
az arányszámmal ?! Szerk.) Szep
tember 17-én az ünnepélyes Veni 
sancte után, a Vakokat Gyámolitó 
Országos Egyesület hangversenyter
mében folyt le a tanári kar tagjainak 
jelenlétében a tanévnyitó ünnepély 
és az első évfolyamú hallgatók foga
dalomtétele. Ez alkalommal a Gyógy
pedagógiai Tanárképző Főiskola igaz
gatója, dr. Tóth Zoltán lendületes 
szavakkal a kitartó és komoly munkára 
buzditotta a hallgatóságot s egyben 
ecsetelte azt is, hogy oktatásügyünk
nek milyen lelkes munkásokra van 
szüksége. Majd pedig arra mutatott 
rá Dr. Tóth, hogy milyen nehéz 
időket élünk ma a gyógype
dagógiai oktatásügy téren. Befejezésül 
viszont ezt hangoztatta: Reményünk 
van azonban arra, hogy a jövő haj
nalhasadása oktatásügyünknek is 
meghozza azt a megújhodást, ame
lyet céltudatos, komoly munkánk és 
a fogyatékos gyermekek oktatásügye 
megérdemel. Az ünnepélyen közre
működött a Vakokat Gyámolitó Or
szágos Egyesület énekkara. A kar, a 
tőle megszokott precizitással, néhány 
énekszámot adott elő. (ik.)

Herodek Károly, a vakok buda
pesti intézetének igazgatója „A Vakok 
ügyének értékveszteségei“ címen cik
ket közöl a Néptanítók Lapjá-ban.

A  N éptanitók lapjának 1929. évi 
augusztus 15-én megjelent száma 
„A beszéd védelme és gyógypeda
gógiai beszédiskolák“ cimen tanul
mányt közöl Schulmann Adolf igaz
gató tollából.

Kinevezések. Szabó Gyula, Ko
vács Irén, Tinschmidtné Markoviéi, 
Vilma, Weninger Berta óradíjas 
tanárainkat Ő Excellentíája aX. fize
tési osztályba kinevezte. Státusunk 
uj tagjait ebből az alkalomból szíve
sen köszöntjük.

„Könyvjegyzék a középiskolai 
könyvtárak számára“ ciminel meg
jelent könyvben az egészségtani tan
tervei részt és annak irodalmát Dr. 
Bárczi Gusztáv orvos-tanár kartár
sunk állította össze.

Halálozás. Dr. Erdős Mária 
gyógypedagógiai tanárnő és Holló 
Jenő tanárképzőnk III. éves hallgatója 
meghalt. Itt adjuk hirül, hogy Kiss 
János, a váci intézet közismert és 
közkedvelt nyugdíjas portása is meg
halt. Nyugodjanak békében!.

K efekötőgépek vakok szá
m ára. Fabig Erik lipcsei vak kefe
kötő a Blindenfreund 1929. 1. és 
2—3. számaiban általa föltalált védő 
fölszereléseket ismertet, melyeket ha 
a kefekötőgépekre szerelnek, azok 
vakok által is kezelhetők. (Ezzel kap
csolatban ajánljuk, kíséreljék meg 
intézeteink és foglalkoztatóink mű
helyeikben gépek alkalmazását és 
növendékeiknek gépekkel való fog
lalkoztatását.) (Ff )

Szakemberek látogatása a 
Vakok József Nádor Kir. Orsz. 
Intézetében. A vakok ügyében tar
tottbécsi kongresszussal kapcsolatban 
ezév júliusában ellátogatott a vakok 
kir. intézetébe Piciit Oszkár, a vakok 
berlin—steglitzi áll. intézetének neves 
igazgatója, a budapesti eszperantó 
kongresszussal kapcsolatban pedig 
Dahrns Ottó, a vakok königsbergi 
intézete vak zenetanára, Dobriío Sil- 
jak a vakok zimonyi intézete tanára 
és Melchior Ágnes, a vakok kopen- 
hágai intézete vak óvónője. (Kf.)

Vak egyetemi tanár: P. Viliey, 
működik Caenben, Franciaországban 
(Blindenfreund 1929. 8—9.)
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Hertelendy és Beitl életéből.
„A vakok bécsi nevelőintézete, mint 
tanárképző“. Ilyen címen értekezik 
Melhuber Adolf a Zeitschrift für das 
österreichische Blindenwesen 1929. 
5-6. számában. Megemlíti, hogy Klein 
J. W. előrehaladottabb növendékeit se
gítőtársakként alkalmazta az oktatás
ban, köztük Hertelendey Gábort,később 
a vakok budapesti intézete első 
tanárát is. Beitl Rafael, a vakok bu
dapesti intézete későbbi megszerve
zője kérelmezte, hogy engedtessék 
meg neki az oktatási óráknak a 
bécsi intézetben való látogatása. Az 
iskola felügyelősége válaszul 1824- 
ben értesítette Beült, hogy az intézet 
nyújt képzést a vakok oktatására, ha 
tanítónövendékek jelentkeznek és ké
rését teljesítette. Beitl látogatási ide
jének elteltével írásos elméleti és 
gyakorlati szóbeli vizsgát tett.

m
Vak országgyűlési képviselő.

Páris I. kerülete Scapini Györgyöt, 
a háborúban megvakult ügyvédet, a 
hadivakok szövetségének elnökét vá
lasztotta meg és küldte képviselője
ként a francia kamarába. (Zeitschrift 
f. d. österr. Bl.-wesen, 1919. 5-6).

m
A vakok 125 éves bécsi nevelő- 

intézete számokban. E címen kö
zül adatokat Melhuber A. a Zeitschrift 
f. d. österr. Bl.-wesen 1929. 5-6.
számában Az intézet 1804. május 
13-án mint Klein j .  W. magáninté
zete kezdte meg működését 1 nö
vendékkel. Százhuszonöt év alatt 
1202 növendéket vett föl, köztük 35 
magyarországit. Az utóbiak között 
szerepel egy csonkamagyarországj is, 
kit Trianon óta vettek föl az intézet
be és most is ott van. A háború
előtti évtizedekben növendékeinek lét
száma átlag 70 volt. A múlt évben 
113 növendéke volt, kiket 6-27 éves 
korban veitek föl. Az elszakított 
Nyugatmagyarországból eddig 2 nö
vendék jutott az intézetbe. Az 1202 
fölvett növendék közül 113 (9.41%) 
halt meg az intézetben, köztük 39 
tüdővészben. Az intézet útján 475

hadivak részesült oktatásban és gyá- 
molításban, köztük 31 magyarországi. 
Hangsúlyoznunk kell, hogy a ma
gyarországi hadivakok 1 tiszt és 2 
legénységi ember kivételével csak át
menetileg fordultak meg a bécsi 
intézetben, mert mihamar hazakerül
tek a Hadivakok M. Kir. Orsz. in
tézetébe Oktatás és gyámolííás céljá
ból. • (Kf)

Szemnéikiili látás. A Zeitschrift 
í. d. österr. Bl.-wesen 1929. 3-4. 
száma napilapok nyomán közli, hogy 
Gartelgruber József bécsi építőmér
nök egy olyan készülék megszerkesz
tésén fáradozik, melynek segítségével 
vakok is láthatnak. Az osztrák-német 
mérnökök egyesületének bécsi gyű
lésén tartott előadásában rámutatott 
kísérleteire, melyek azt igazolják, 
hogy bizonyos körvonalak, tárgyak 
eltűnnek a látótérről, ha azokat vil
lamossággal töltött pálcikával meg
közelítjük. Ebből a jelenségből vonta 
le első következtetéseit, melyek sze
rint a látási benyomásoknak a rece
hártyán túli továbbvezetése okvetle
nül villamossági eredetű. Már ké
szüléket is szerkesztett, mely a fogya
tékos látást villamos erő segítségé
ve! fokozza. Szabadahnazási okokból 
nem hatolt bele kísérleteinek ismer
tetésébe, hihető azonban, hogy rövid 
időn belül sikerül majd olyan ese
tekben, mikor a tülökhártya okozza 
a megvakulást, a teljes látást újból 
lehetővé tenni. A Zeitschrift kételkedik 
a teljes sikerben. (Kf)

Egyiptom vakjainak szám a 
1927-ben 180.000, a félszeműeké 
300.000 volt. Míg itt minden ezer 
lakosra 34, addig Európában átlag 
minden 2000 lakosra 1 vak, illetve 
félszemű jut. (Zeitschrift f. d. österr. 
Bl.-wesen 1926. 7-8). {Kf.)

A  Siketném ák Cházár András 
O r z .  Egyesületének gyűjtése. 
Belügyminiszteri engedéllyel szept. 
hó 18-án zajlott le a Cházár András 
Orsz. Siketnéma-Otthon utcai gyűj
tése. A gyűjtés eredménye: 5744'Qö 
kb. pengőt tesz ki.
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V églegesítés. Páncél Imrét, a 
gyulai gyógypedagógiai intézet igaz
gatóját Ő Excellentiája állásában 
véglegesitette. Gratulálunk.

Hrirbik L A ladár: Tanulmány
úton Németországban. Különlenyo
mat a S. V. 0. Ü. 1928. évi 8-10 
számából. Terjedelme 22 oldal. Ára 
1 P. Megrendelhető lapunk kiadó- 
hivatalánál.

A Pesti Hírlap szeptember 18-ik 
számában jól sikerült és szellemes 
rajz jelent meg szöveggel Gáspár 
János művésztől. A rajzban mint fő
gyűjtő Hegedűs Lóránt Ő Excellen
tiája van ábrázolva, aki Mayer földmű
velésügyi miniszter úrtól gyűjt siket
némái számára.ir Itt említjük meg, 
hogy Mayer Ö Excellentiája az 
Otthon pártoló tagjai sorába volt 
szives belépni. Az urnára Sci- 
tovszky belügyminiszter ur vigyáz. 
Távolabb Rassay, Kállay stb. szere
pel. A rajz, tréfás volta mellett is 
igen rokonszenvesen szolgálja — 
meleghangú szövegével együtt — a 
siketnémák ügyét.

A  vakok gyüjtőnapja. A Vako
kat Gyámolitó Orsz. Egylet belügy
miniszteri engedéllyel szeptember hó 
7-én rendezte meg utcai urna- 
gyűjtését. A gyűjtőnap eredménye : 
11000 pengő.

Vakok szám ára való olvasó
készülékről, melyeknek segitségé- 
vel közönséges nyomást olvashatnak, 
megint gyakrabban olvasunk a lapok
ban. Angliában (ptopon), Bajor
országban, Amerikában (vísagraph), 
Oroszországban szerkesztettek ilye
neket. Londonban í 9 14-ben a vakok 
nemzetközi kongresszusával kapcso
latban De Alb mutatott be egy ilyen 
készüléket, melyet eltakart az érdek
lődők elől, csak a készülékből áramló 
hangokat, helyesebben zörejeket hall
hattuk. Max és Finzenhagen bajor 
mérnökök készítették. De Albéhoz 
hasonló, de ennél állítólag tökélete
sebb szerkezet. Valamennyi ilyen 
készülék a szelénnek azon a tulaj
donságán alapszik, hogy fényhatá
sokra változtatja villamosságvezető 
képességét. A megvilágított betű
ket a készülékek hangokká, de 
nem artikulált beszédhangokká ala
kítják át, melyeket meg kel! tanulni. 
A szövevényes, drága és a haszná
latban nagyon nehézkes készülékek 
egyelőre csak mind kísérletek érté
kesek, a gyakorlatban még nem 
használatosak. (K f)

100 éves jubileum. A lembergi 
siketnéma-intézet a jövő évben ün
nepeli meg fennállásának századik 
évfordulóját.
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