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Tanárképzésünk szervezete.*
(Ajánlja az intéző körök szives figyelmébe Ereős Borbély Sándor.)
Tanárképzésünk ügye egykorú tanitásügyünkkel (1802-1929.); fon
tossága pedig a foglalkozásunkban első rendű. Megfelelő tanárképzés
nélkül nem érhetünk el célt sem a nevelésben, sem a tanításban, holott
nevelő,- tanitó- és foglalkoztató intézményeink célkitűzéssel keltek annak
idején életre.
Ez eszmekörben már most az a legelső és legsúlyosabb kérdés,
hogy a kitűzött cél számára vájjon megvan e a tanárképzésünk szer
vezetében az a legjobb eszköz és mód, melyet buzgó érdeklődésünk
áhitoz és keres?

A tanárképzőnek van e érezhető hatása a tanítási ered
ményben? A siketnéma-oktatásügy szolgálatában vagyok jó egy pár éve,**
s e vonalon biztosan állónak érezvén magamat, biztonsággal mondom
ki, hogy a tanárképzőnk érdekében az utóbbi 10-20 éven kifejtett erő
(erkölcsi, szellemi, és anyagi erő) nem hozott felszínre oly gyakorlati
eredményt, melyet a tervezők hirdettek és Ígértek, a közönségünk pe
dig várva-várt a reformoktól. Avagy feleljenek azok, kik saját tapaszta
lataik alapján össze tudják hasonlítani a mai tanítási eredményt a 10-2030 évvel ezelőttivel: mennyivel csengőbb, tisztább, kapcsoltabb, folyé
konyabb, tagoltabb, hullámosabb, vagy legalább is érthetőbb a mai
siketnéma gyermek beszédje, mint a régebbieké ? Talán semmivel sem.
Ahol — egyes tanárok területén — örvendetesen tapasztalható szebb
és szép eredmény, (amilyen a múltban is volt egyes személyek szerint)
azt én bizony az egyéni különlegeségnek: a fokozottabb becsvágynak,
a lelkesebb igyekezetnek, szorgalomnak s más hasonló egyéni erények
nek tudom be. De az egész területre kiterjedő jobb fokozatú változást
*Viszhang a „Siketnémák és Vakok Oktatásügyéinek f. é. 8 számában „Meg
tárgyalásra váró kérdések.“ cimü cikkében feltett 2. kérdésre.
** 39 éve.-Szerk.
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nem vagyok képes felfedezni; pedig a külsőleg igen sok fejlesztő vál
toztatáson átvitt tanárképző hatásának már az egész vonalon is kellene
mutatkoznia — legalább a legfőbb ponton: a siketnéma beszédjének
érthetőségében.
Mi ennek az o k a ? Ennek a hiányzó több eredménynek, mond
hatnám : kitetsző relatív eredménytelenségnek az az oka, hogy sokat
markolunk, de keveset fogunk. Mert tessék csak elfogulatlanul ítélni e
dologban. Ma a speciálizálódásoknak meglehetősen előrehaladott kor
szakában nem időszerűtlenség e, nem visszafejlődés e, (ha ugyan jogo
sult e fából való vaskarika-szólam: vissza! és fejlődés!?) nem visszás
hátramenésé az, hogy a siketnéma-ügynek az 1890-es években már
megvolt a specializált tanárképzése s ma 30-40 év múlva — a képzés
egyetemes irányzatában vélik némelyek megtalálni a gyógypedagógia
üdvét. Avagy talán úgy vélekednek e némelyek, hogy siketnéma-ügy
és gyógypedagógia nem egy? Ha nem egy — amint hogy nem is egy
dolog — akkor ennek következményei is vannak, melyeket ki is kell
következtetnünk a mai keretből.
Minden komoly életpálya egész embert kiván. Ma a szakszerűség
nagyobb dicsőségére három tanítási szakot is felölel a pályázó ifjú,
holott kétséget nem szenved az az igazság, hogy egy embernek egy
időben csak egy pályavonalon lehet futnia. Három felé szaladni s mégis
egészben maradni — eddig még senkinek sem adatott meg ez a büvészi képesség.
Nem lehet egyszerre még csak két úrnak sem szolgálni, — nem
hogy háromnak akarjunk! Nem leszek én az én választott speciális sza
komban kiválóbb szakértő, ha még két-három-négy más szaknak rejtel
meit is megtanulom. Pl. a siketnémaoktatásbeli szakjártaságomat nem
viszi előbbre sem a vakok, sem a gyengeelméjüek különleges tanítási
módjának ismerete, annál kevésbbé az odatartozni szokott más mellék
tanulmányok, mint példáúl az ügy története stb. stb. Amint mondani
szokták: A gyémánt is csak saját porával fényesíthető. Elegendő ok
nélkül ne terheljük tehát egyik szakma munkását sem a másik ké't szak
ma speciális tanulmányával, mert nem veszi hasznát neki, s nem is
szükséges a pályáján; annak miatta pedig kevesebb idő és erő jut az
elsőrendű feladatjának megoldására.
A siketek, vakok és gyengetehetségüek tanitásmódja ugyanis
nem egy mederbe folyik. E három oktatási ág soha sehol nem volt
egynevezőn, s nem is lesz soha közös nevezőre hozható. Ez a három
oktatási ág úgy anyagában, mint módszerében sokkal inkább különbö
zik egymástól, mint pl. a polgáriiskola, reáliskola, a gimnázium és ta
nítóképző ahogy különböznek egymástól. Ki merné e négy iskola fajnál
még csak indítványozni is azt az egyesítést, amelyik nálunk, a nagyobb
ellentétek mellet is már 30 év óta akadályozza a szakszerű kifejlődést.
Tisztelettel kérdezek valamit. Földmives nép voltunk és nagyobbára az vagyunk ma is : Ugyan melyik gazda tette meg valaha, vagy
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tenné meg éppen most, hogy tiszta búzáját, rozzsát, árpáját és kukori
cáját egy zsákba, hámbárba öntené, mert hiszen úgy is gabona mindenik ? Pedig mily kecsegtető volna eldicsekednie a gazdának: ime
mily nagy tömegű gabonám van nekem a magtáramban! És a malomba is
szigorú elkülönítettséggel visszük gabonafajtáinkat. Még arra is kényesek
vagyunk, hogy speciális gabonánkat mely őrleménynek utána önti ,fel a
molnár ?! És ha évekkel előbb megelégedtünk pl. [a. liszt és korpa két
féle elkülönítésével, ma már több számú lisztfinomságot is kiván kul
turáltabb életünk.
M iért egyesittetett a h árm as képzés ? Hogy az egyesitettségnek e mai szervezetében se a jóhiszemű avatatlan, se az elfogult szak
ember ne keressen és ne is találhasson szakszerűséget, vonok egy pár
vonást a magyar „gyógypedagógia“ történetből.
Legelőször a tanügyi törvények stb. rendelkeznek a siketek, vakok,
hülyék felől olyképen, hogy kitetsző testi és szellemi bajaik miatt nem
állhatván meg az épeszüek és épérzéküek sorában, innen vétes
senek ki. S minthogy föld be nem fogadja, viz pedig felveti ő k et:
legjobb lesz egy csomóba rakni valamennyijét. S amint együtt szoktuk
emlegetni a hegyet a völggyel, a tüzet a vízzel s a balt a jobbal, úgy
kerültek egy miniszteri ügyosztályba a siketek a vakokkal és a többi
társaikkal, — de legalább külön-külön gazdálkodással: elkülönített költ
ségvetéssel.
A szakszerűség az volt benne, hogy míndenik ágazathoz tartozóknak
volt valami bajuk, a rendestől eltérő tulajdonságuk. Amikor ez történt,
alig volt egy pár siketnéma, vak, hülye-intézetünk. Tehát nem tölthetett
meg egyedül egyik sem egy miniszteri ügyosztályt. Nem b a j! A szépmű
vészeti ügyek sem töltenek meg egy ügyosztálybeli keretet. De a két
csoport együtt igen. így került össze az emberi tökéletlenség a emberi
tökéllyel: a siketnémaság a szóló művészettel, a vakság a színek és
alakok festő művészetével. Együvévonzó szakszerűség az lehetett az
osztályozásban, hogy az emberiségnek csak igen csekély részével törté
nik meg az, hogy művészi magaslatra emelkedjék s még kevesebb em
ber vállalkozik arra a művészi feladatra, hogy a siketnémát megtanítsa
beszélni. De ennek az együttességnek legalább nem vallottuk k árát: a
márványfaragó és képfestő művészek nem pályáztak a mi emberformáló
művészkedésünkre; és minket sem kényszerűéit az egykezü adminiszt
ráció, hogy képiró művészek is legyünk egyszersmind. 1898-ban a si
ketek, vakok stb. ügye elvált a szépművészeti ügyektől: Náray-Szabó
Sándor főnöksége alatt önálló ügyosztállyá lett az ügyefogyottak ügye.
E körben az volt első összeforrasztó mivelete Náray-Szabönak,
hogy a rendelkezése alá került külön címeken külön költségvetéssel
szerepelt intézményeket egy összegű költségvetés alá vonta. Valóságos
szakszerűséget ugyan hiában keresünk ez intézkedésben, de nemes szán
dékú nagyobb céljainak útegyengetőjéül tudott látszólagos szakszerüséséget előtérbe állítani. Második egységesítő tette az volt, hogy mivel
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mindezek az ügyefogyottsági ügyek: siketek, vakok, hülyék, gyengeelméjüek, dadogok, stb. ügyei a központban lehetnek egy hivatali ad
minisztrálásra össze-egybe foghatók, akkor bizonnyal a tanügyi viszony
lat is kiállja a további egységesítést. Legyen tehát az oktatásnak is
lehető uniformizálásra egységes tanárképzés. Sőt tovább: a szakoktatás
beli minden ügyünknek közös olvasztó kemencéjeként egy közös szak
tanácsunk is. A gyógypedagógia szaktanácsnak máskülönben igen értékes,
üdvös, demokratikus jellege mellett olyan volt a szervezete, hogy abban
pl. a vakok ügyének képviselője éppen úgy hozzá szólhatott, szavazhatott
a hülyék ügyében, mint ez utóbbinak exponense a siketnémákéban,avagy
megfordítva.
Keresem itt is azt a szakszempontot, melynek irányában az egybeforrasztásnak üdve rejtőzhetik. Nem találom.
Messze eltávolodnám célomtól, ha vitába bocsájtkoznám itt a
képezletbeli ellenfelemmel. Majd, ha látom őt! Azt azonban állítom s
bebizonyítására is kész vagyok, hogy főként a tanárképzésünk szakszerű
sége az admirisztrádának esett áldozatul. Úgy a szaktanács, mint a tanár
képzés „gyógypedagógia“ szervezete csak látszik elsőrendű szakszempontú alkotásának, de valóságában mind a kettő a. központi adminisztráció
nak részben segédhivatala, részben a tanárszükséglet idején áthelyezési
esetekben alkalmazható fogantyú, vagy esetleg könnyebben billentő fegyel
mezési emeltyű.
így esett ez kezeügyére a központi adminisztrációnak. És ez szol
gálta az ügyosztályfőnöknek, a nagyérdemű Nárny-Szabónak is azt a
nemes szándékát, hogy önállóvá tett ügyosztályát most már töltse is meg
tartalommal. Segítségére esett neki az addig hamupipőkeszerü, kis tér
fogatú oktatásügyünknek meglehetős elhanyagoltsága. A siketnémák ügyé
nek még volt valamelyes tanárképző szervezete, de a vakok ügyének
már kevésbbé, a hülyék ügyének meg éppenséggel semmi. A siketnémák
ügye az ébredezés, nyújtózkodás hajnalán volt, terjeszkedést, fejlődést
kívánt — minden irányában, igy a tanárképzés irányában is. Ezt látván
a többi kisebb tejtestvérek, ugyanazt a jogot kívánták maguknak is, mint
a száz esztendős siketnémaügy. Ámde külön-külön képzőt nem bir el
sem a vakok, sem a hülyék ügye. Csapjuk tehát össze a hármat, hogy
színvonalasabb legyen, pl. a siketnémák tanárának is a kiképződése.
Így érveltek az egységesítés hívei. Mintha bizony a lakatos erősebb,
vagy finomabb, vagy művészibb lakatot, zárat, kulcsot tudna csinálni
akkor, ha idejének, képességének egyrészét az ácsmesterség megtanulá
sára is ráfordítja !
A hármas képzés fonák szakszerűsége. Szó sincs róla: volt
olyan idő, amikor visszafelé a negyedik, ötödik ősünk maga megcsi
nálta egyedül, csupán fűrészével, bárdjával és egy fúrójával a maga
falusi kis házát — az alapjától a tetejéig, s laktak benne utódai 100
évig is. Akkoriban még gyakori volt az ezermesterség, szellemiekben
pedig a polihisztorság, de ez utóbbiaknak is kiveszett már az utolsó sarja
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Biassai Samuban. Ma amikor a cipőfelsőrésznek is külön mestere van,
és mikor úgy alakul az élet, hogy maholnap tán még a cipősarok is
külön szakmestert fog kívánni: mi nem helyezkedhetünk arra a ferde,
visszás, sőt tarthatatlan álláspontra, hogy akkor fejlődünk inkább, ha nem
speciálizólódunk, hanem az egyetemeskedés irányában haladunk — félig
behunyt szemmel.
Nem ! Ez a beosztás, ez a mai szervezettség — ex omnibus aliquid
e toto nihil — nem szolgálja úgy a fejlődést, amint sokan óhajtanok
látni ügyünk haladását.
Annyi ennek az egyesitett hármas képzőnknek a tantárgya, főként
az elméleti tárgya, hogy a jelölt egyiknek sem képes a fenekére leszállni,
sőt a közepéig sem, csupán a felszínén imbolyog — a vizsgái felelhetés ilyen-amolyan látszat-bizonyságáig.
Nem Uraim ! Újólag mondom, sőt hangosan kiáltom, hogy ez az
irányzat nem fejlődés, hanem egyéb! Náray-Szabó idejében, fő
ként a mi kultúránk kezdetén lehetett némelyek részéről talán helyesel
hető, az ellenzék részéről pedig elnézhető az a szervezés, mely a szűkös
anyagi helyzetükben a költségesebb szakszerűség helyett jószándékulag
az olcsóbb látszatosságot tette kultúránk kísérletező alapjává. De most,
30 év múlva túl vagyunk már a gyermeknek tapogatódzó járásán és van
élettapasztalatunk is, mely a fejlődést egészségesebb légkörű s könnyeb
ben járható út irányában jelöli m eg: álljunk meg tehát, nézzünk szét,
revideáljuk tanárképzésünk rendszerét s cselekedjünk ésszerűbben.
Fel kell oldani a h árm as k ép zést szak ja ira. Egyetlen egy
életpályának jó megfutása éppen elég egy embernek. A siketnémák, vagy
vakok tanárának elegendő feladat az ő pályájának kimélyitése, esetleg
szélesítése s finomabb árnyalataiban való kiszínezni tudása; szolid meg
gondolással nem vállalhat tehát ugyanakkor egy másik elütő rendszerű
tanitásmódot is. Nem lehet egyszerre három úrnak szolgálni.
Az egyik tanítási ágnak speciális tartalmától tehát szakittassék el a
másiknak elütő szakszerűsége, mert speciálizálódnunk kéll. Ez a fejlődés
törvénye, tehát követelménye is. Szemmel látható, kézzei fogható hasz
nára válnék bizonyos fokú részleges feloldás mind a három ágú iskola
fajnak. Mindez pedig megtörténhetnék az én elgondolásom szerint úgy,
hogy sem anyagi áldozatot, sem megrázkódtatást nem vonna maga után
a felbontás, sem kisebbségére nem lenne a tanárképző színvonalának.
Hogy megrázkódtatásnak ne tegyük ki tanárképzőnk szervezetét,
az egyesitettségnek bizonyos formáját meghagyandónak vélem — az
első évben, legtovább a második év végéig. E közösség ideje alatt oly
elméleti tárgyak hallgatását és oly gyakorlati dolgok tanulmányozását
kívánnám meg a hallgatóktól, melyek mind a három ágnak valóságosan
közős alapját erősebbé tennék s képzőnk színvonalát is biztosítanák
anélkül, hogy előre elköteleznék a jelöltet ;(prejudikálnának) valamelyes
szak irányában. Ez időnek és tárgyaknak utána pedig szabad választást
engednék a jelölteknek, hogy melyik vonalon induljanak el pályájukra.
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E választott irányban aztán jobban mélyíteném a szakszerűségek elmé
letét, de ugyancsak több időt fordíthatnánk a gyakorlati kiképzésre is.
Mert főként ez utóbbi igen-igen kívánatos. Ennek a gondolatnak a cél
szerűségéről és észszerüségéről annyira meg vagyok győződve, hogy
népszavazásra is merném bocsájtani javallásomat.
Azzal végzem felszólalásomat, hogy ismét megtettem azt a tartozó
kötelességemet, hogy 40 éves e tárgykörű tapasztalatomat iránytmutató
formában is a nyilvánosságra adjam, nehogy később bárki részéről is
szemrehányás érhessen. Meg vagyok arról a bizonyosság fokáig győződve,
hogy ez a javallásom előbb, vagy utóbb megnyeri a köztetszést, mert a
természetesség és észszerüség jellegét hordja magában. Mentői később
fog javaslatom jónak elismertetni, annál több ideig fogunk tévelyegni e
jónak haszna nélkül, — s megfordítva is. Videant consules . . . Felelős
séggel intézkedő uraim, nehogy Önöket érje majd a szemrehányás !

Az önkéntes megnyilatkozás értékelése a
beszédtanítás során.
Irta: Igler Antal.
Az önkéntes megnyilatkozás lényegét vizsgálva, nyilvánvalóvá
válik, hogy kizárólagosan önkéntes megnyilatkozásra nem építhetünk
beszédet. Nem pedig azért, mert a valódi értelemben vett önkéntes meg
nyilatkozás a lelki tartalomnak spontán— külső ráhatás nélkül — létre
hozott kifejezése. Ilyen belső kényszer hatása alatt keletkezett szóbeli
kifejezés a beszélni tanuló kis siketnél pedig meglehetősen ritka alkal
makkor tör felszínre. Azért ritka az ilyen alkalom, mert el kell fogadnunk
azt, hogy csak azt és olyan formában tudja a gyermek kifejezni a
beszédtanulás kezdetén, amit már megtanult, amit átélt, aminek haszná
latában már bizonyos gyakorlatra tett szert. Éppen a célszerű gyakor
lásért kell az önként hozott mellé tervbevett anyagot is felvenni, hogy
az analógiás gyakorlás gyorsítsa és erősítse a megértést és az automa
tikus használatot. A gyermek egy hónap alatt sem hoz annyi egyivásu
anyagot, amennyi elég volna valamely szólásforma (add ide a . . .) be
idegzésére, hogy azt más alkalommal is (. . .a gumidat, a kalapomat, a
füzetemet, a labdámat stb.) önként használja. Ehhez, ha nem adódik
természetszerűen, teremteni kell az alkalmakat.
Kedvezőbb a helyzet a jelbeli kifejezésnél. Jel által való kifejezés
sel még az első osztályban is elég gyakran nyilatkoznak meg önkéntesen.
Ezt fel is használjuk, amennyiben a jelbeli kifejezés, mint alkalomszerüség szerepel az alsó fokon, ahol tulajdonképpen 'azzal indul meg a
beszédtanitás, hogy a gyermek jelbeli megnyilatkozását hangos beszédre
váltjuk át.
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Nem építhetünk csupán csak az önkéntes megnyilatkozásra beszédet
azért sem, mert — és itt lép erőteljesen a beszédtanitásba a meghatáro
zott anyag — a beszéd anyagon, tartalmon épül fel. Az önkéntes meg
nyilatkozás — különösen pedig az alsó fokon — nagyon kevés tartalmat
és ismeretet vet felszínre. Vájjon mi biztosítékot kaphatunk arra nézve,
hogy pl. a 8 éves gyermek beszédszükségletének anyagát ténylegesen is
hozzák majd a gyermekek ? Ha nem hozzák, természetesen mi teremtjük
meg reá az alkalmat úgy, ahogy lehet. Vagy maradjunk meg az általuk
hozott „. . . papám, . . . mamám, . . . csomag, . . . fáj a fejem, .
nem szeretem“ speciális siketnémás beszédkörben?
A kizárólagos önkéntes megnyilatkozás beszédfejlesztő hatása, ha
csak abból él, amit a gyermek hoz, erősen csökkent, mert önmagából
kénytelen táplálkozni. Ezért áll elő azután a helyzet, hogy az alsó osz
tályok önkéntes megnyilatkozáson alapuló beszédtanitásának reakciójaként
kénytelen a felsőbb fokon „mesterséges“ beszédtanitást alkalmazni. Azért
kell-e az alsó fokon az önkéntes megnyilatkozásra építeni, hogy azután
a felső fokon könnyebb legyen a mesterséges tanítás ? Mintha helyesebb
lenne az a felfogás, hogy az alsó fokon azért tanítunk tervszerű rend
szerességgel, — persze felhasználva az önként hozottat is — hogy azu
tán a felső fokon a gyermek azt önkéntesen használja. Az önkéntes
megnyilatkozást igazán csak a felső fokon lehet és kell kihasználni s
éppen a tantárgyak keretén belül. Ha a felső fokon csak megtűrjük az
önkéntes megnyilatkozást, akkor kár annyit fáradni vele.
A gyermek önkéntes megnyilatkozása lehet a beszédtanulásnak a
kiinduló pontja, de a továbbiakban tulajdonképpen ez kell hogy legyen
a végcélja. A kezdet és a vég között vannak állomások, mellékcélok,
amelyeket nem lehet egyszerűen átugorni azért, hogy minél előbb meg
tanuljon társalogni a gyermek. Ezek az állomások éppen az önkéntes
megnyilatkozásnak a fokozatai, amely fokozatok elérésében az önkéntes
megnyilatkozásra való épités elsőrendű, de nem egyedülvaló tényező. Ezek
nek a fokozatoknak az eléréséhez vezetés, irányítás kell. Nem is annyira
épiteni kell az önkéntes megnyilatkozásra, mint inkább bizonyos fokoza
tokon keresztül kell azt eléretni. Sokszor bizony — ha a szükség úgy
kívánja — mesterségesen is. Csak ha már a gyermek egy elért fokban
benne él, mint önkéntesen megnyilatkozni tudó, akkor lehet rá épiteni.
Az épités során a következő fokozatok jelentkeznek, mégpedig önkéntesen,
minden irányítás nélkül: 1. A már korábban tanult szövegből ugyanarra,
vagy más esetre is alkalmazható egy-egy szót, vagy mondattöredéket
mond. 2 .Betanult szöveget hasonló esetre szószerint ismétel. 3. A beszédta
nitásba belekapcsolódván, egy-egy odairányuló, régebben tanult mondatot
alkalmaz. 4. Meglévő szókincsével, de még rendszertelen szórenddel
próbál valamely esetet kifejezni, amiben aztán a többiek is segítségére
lehetnek, ha ismerik a mondanivaló részleteit. 5. Analógiás kifejezéssel
helyettesit ismeretlen kifejezést. 6. Egy ismeretes mondatformát már nem
tartván elégségesnek valaminek a kifejezésére,^ azt vagy bővíteni, vagy
szórendjében változtatni akarja, stb.
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De térjünk csak vissza az önkéntes megnyilatkozás vizsgálatára.
Azt tudjuk, hogy a gyermeknek a belső hatás által kiváltott szóbeli ki
fejezése az alsó fokon még kevés. A jelbeli kifejezése is kevés, de több
mint a szóbeli. Kevés pedig azért, mert még az érzelem hatása által
keletkezett kifejezés is a legtöbbször visszavezethető külső okokra. E
kifejezésre késztető érzelmi okokat pedig az osztálytanárnak látnia kell.
Azoknak irányitó hatásával számolnia kell. Sőt azokat keresnie kell
azért, hogy eredményesen folyhasson be a beszédtanítás legértékesebb
anyagának kialakításába. Íme, külső hatások irányítják a belsőnek vélt
önkéntes megnyilatkozást. Ha pedig külső hatások, mint önként adódott,
vagy teremtett helyzetek indítják meg a kifejezést, akkor meg éppen
nem kerülhetjük el a tervszerű beavatkozást.
Vájjon elhanyagolhatja-e az önkéntes megnyilatkozásra építő tanitásmód azt a „mesterségesen tanított“ megnyilatkozást, amely az ismétlő
dések során asszociációs utón alkalmazott önkéntes megnyilatkozássá
válik. Ideális állapot volna az önkéntes megnyilatkozásra építeni, mert
az önkéntes megnyilatkozás már nem szorul gyakorlásra, legfeljebb javí
tásra. Hiszen az önkéntes megnyilatkozás már magában hordja a be
gyakorlottságot. Minden megnyilatkozást gépiessé kell tenni, hogy úgy
mondjam a beszédküszöbig be kell azt sulykolni, hogy az ténylegesen
is automatikus megnyilatkozássá váljék. Ebből a besulykolt megnyilat
kozásból fejlődik ki aztán a beszédtanulásnak az a foka, amikor a
gyermek egy-egy módosult esemény kifejezésére uj nyelvalak, uj mondat
forma és uj szerkezet-változássá l próbálkozik meg, azaz amikor analógiás
gyakorlással fejleszti beszédkészségét. Az analógiás gyakorlás tulajdonké
pen az önkéntes megnyilatkozás szárnypróbálgatása. Nélküle beszédfejlő
dés el sem képzelhető. Az önkéntes megnyilatkozásra épitő tanitásmód
sem lehet el e nélkül, de maga a gyermek sem nélkülözheti ebből a
szembontból a tanár vezetését, irányítását, sőt a mesterséges beavatkozá
sát sem.
El kell fogadnunk, hogy a gyermek önkéntes megnyilatkozása job
ban érdekli a többit is, mint az előadott anyag. Az önként hozott az
igazi beszédszükséglet, ez a társalgás alapja. Különösebb érdeklődést
válthat ki az önként hozott anyag a felsőbb osztályokban; de az alsóbb
osztályokban, kivált az 1.-I1. osztályban, csak egyik-másik vált ki álta
lános érdeklődést. A helyzet ugyanis az, hogy a 6-7 éves gyermeket
(különösen a siketet) még nem nagyon érdekli a másik gyermek mon
danivalója. Még nincsen társalgási hajlandóságuk. A monologizálásból
legfeljebb a párbeszédig mennek el, de ez is olyan formájú, hogy a
beszélő belevonja ugyan társát a társalgásba, de a másiknak a beszéde
nem igen érdekli és viszont. Mindegyik a saját gondolatkörében mozog,
mindent önmagára vonatkoztatva ad és fogad. Úgy is ismerjük e kort,
mint az egyéni oktatás szakát. Az egyéni oktatásnak azonban nem tesz
eleget a mai gyakorlat, amikor oly értelemben kívánja azt megoldani,
hogy egyénenként foglalkozik ugyan a gyermekkel, de — közös beszéd
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anyagon. Az egyéni oktatás jelenleg inkább a beszéd technikai begyakor
lásáért van, semmint a beszédanyagért, holott az egyéni beszédanyag
gyakorlása mellett, eleget lehetne tenni a technikai kivánalmaknak is.
Mindegyik gyermeknek ugyanis más-más a beszédszükséglete. E beszéd
szükségletet van hivatva megállapítani és kielégíteni az egyéni oktatás.
Az egyéni oktatásnak csak ilyen értelmezése mellett juthatna hatalmas
szerephez az alsótokon is az önkéntes megnyilatkozás.
Számolva azonban a mai viszonyokkal, az egyéni oktatásnak e
módja nem vihető keresztül teljesen. Annyi azonban keresztülvihető,
hogy az első félórában minden egyes gyermekkel külön beszélgetünk;
kielégítjük kérdezni valóját, jelenteni valóját. Meghallgatjuk, helyesbitjük,
javítjuk, megdicsérjük stb. szóval olyan kis „kihallgatás“ félét-tartunk.'JHa
itt felvetődik valami alkalmas, általános érdeklődésre számítható és
tervszerű célunkat is szolgáló beszédanyag, azt tanítás tárgyává tesszük,
de egyébként folytatjuk tervszerű munkánkat. Ha ezt napról-napra követ
kezetesen végrehajtjuk, .ezzel kapunk ugyan önkéntesen felvetett beszéd
anyagot is, de az ilyen megnyilatkozások inkább csak a már tanult
anyagnak valamely helyzetre illő ismétlései, gyakorlatozásai, hogy úgy
mondjam inkább csak szorgalmi értékű, magára vállalt leckefelmondá
sok. Aminek természetesen van számottevő értéke és ez az, hogy a
gyermek a tanult anyagból önkéntesen választja mondanivalóját s
emellett azt gyakorlatilag próbálja alkalmazni. És itt ismét elértünk a
„mesterségességhez“. Ezekből a kifejezésekből megállapítjuk úgy a tartal
mi, mint az alaki és a technikai szükségletet, amelyet azután az általunk
célszerűen összeválogatott és előadott anyaggal illeszthetünk be
beszédtanitási rendszerünkbe.
Az egy gyermek önkéntes megnyilatkozásában a közösségre szár
mazó könnyebb megértés sem igazolódik be. Az önként megnyilatkozó
egy gyermek egyetlen szava, vagy jele sem jelenti a többi gyermek
tudatában ugyanazokat az egyéni reálikat, amelyeket azok az önkéntesen
megnyilatkozóban jelentenek. Hiszen még a felnőtt emberek között való
beszédnél is, amely nem a két félnek a szeme előtt lefolyt dolgokra
vonatkozik, azt kell elfogadnunk, hogy helyükbe olyan reáliáknak kép
zetét alakítjuk ki, amilyeneket azok a szók a mi tudomásunk szerint
szoktak jelenteni. Már most az egy gyermek önkéntes megnyilatkozása
az ő egyéni élménye, ami a többi gyermekre nézve nem egyéni élmény.
E megnyilatkozás a közösség számára nagyjában olyan értékű, mint a
tanár által nyújtott anyag. A különbség az, hogy az önként megnyilat
kozó gyermek nehezebben tudja megértetni mondanivalóját az alsó
fokon, mint a tanár, aki az alkalomszerüségnek megfelelő s az összes
gyermek szeme előtt lefolyt realizálással, szemléltetéssel, valamennyi
gyermek számára konkréttá, mondhatnám élménnyé tudja tenni a dolgot.
Az önkéntesen kiejtett szavaknak, vagy használt jeleknek azonban
mégis van egy nagy értékük az alsó fokon is, a közös beszédszükséglet
megállapításánál. Nevezetesen: ha az önként kiejtett szavak nem is jelen
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tik a többi gyermek tudatában ugyanazokat a képzeteket, mint a szólóéban,
ezeket a kiejtett szavakat mintegy beszédkor címeknek vehetjük, amely címek
mint tartalom, megegyezőek lehetnek a többi gyermek tudatában lévővel is.
Ezzel beigazolódik az is, hogy a tanterv előírhatja és megállapíthatja az
egyes korokban lévő gyermekek beszédszükségletét és annak anyagát, de
azok természetesen nem a tantervi sorrendben és annak részletezése sze
rint teendők beszélgetés tárgyává. A tanterv beszédanyaga nem is más,
mint a gyermekek közös beszédszükségletének cimei, amely címek alatti
tartalmat kellő részletezéssel s megfelelő helyzetek teremtésével a tanár
nyújtja. Ez azt jelenti, hogy a tárgyat a gyermek önkéntes megnyilatko
zásából is választjuk, (amelynek a jól szerkesztett tanmenetben is bent
kell lennie valamely hónapra szólóan) de azt célzatos, a beszédfejlett
ségnek megfelelő s a további fejlődést elősegitő tartalommal a tanár
lássa el, felhasználva közben a gyermeknek ugyancsak a tárgyra irányuló ön
kéntes megnyilatkozásait is. Nem az ötletszerűen felvetett, vagy a'kikényszeritett önkéntes megnyilatkozás az igazi érték, hanem az, amelyik tanítás
közben születik, amelyik irányíthatja és irányúja is a tanítás menetét. Ezt
az önkéntes megnyilatkozást pedig a tanár, a tárgy és a gyermek öszszeforrot közössége szüli.
Tulajdonképen az önkéntes megnyilatkozásra építő tanitásmód is (a
legtöbb esetben) megragad az önkéntes megnyilatkozásból egy-egy témát
és azt tárgyalja, amit természetes alkalomszerüségnek nevez. A tanterv
is kívánja e z t!
Ami pedig a teremtett alkalomszerüséget illeti, természetes, hogy
az iskolában nem lehet olyan változatos és erős hatású alkalmakat ter
melni, mint amelyek maguktól adódnak. De kizárni a teremtett alkalom
szerüséget a tanításból nem lehet, nem célszerű, hiszen ez az önkéntes
megszólaltatásnak egyik eszköze. Amit a tanár valamely cél érdekében
mesterségesen előidéz, az abban a pillanatban a gyermeknek természe
tes jelenség, amit megfigyelhet, amiből tapasztalatot szerez, ami élménynyé válik, ami kifejezésre késztet. A teremtett alkalomszerüség érzelemre
való hatása segíti a beleélést, hisz éppen annak érdekében történik.
Amely pillanatban pedig a beleélés megvan, már is az önkéntes meg
nyilatkozás küszöbén áll a gyermek. Hogy ez a szemléltetési, beleéitetési folyamat miképen folyik le s mennyi eredménnyel jár, abban már
a tanár egyéni értéke viszi a domináns szerepet.
Az eddig elmondottakból vonjunk le most már bizonyos következ
tetéseket és megállapításokat. Ezek a következők:
1)
A siketnémák beszédtanitását gátló s a mai körülmények mel
lett is fennálló ezer és egy ok közül miért éppen az önkéntes megnyi
latkozás minden terv és rendszer nélkül való egyeduralma hozná meg
az annyira kivánt jobb eredményt akkor, amikor az azt gátló egyéb kö
rülmények és okok (siketség, az ő következményes gátlásaival, az órarendszerü iskolai beszédtanitás, a nagy növendéklétszám, a gyermekek
heterogén csoportosítása, a tömegszerü internátus minden hibájával, a
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nyelvalakok és általában a nyelv bonyolult szerkezete, stb. stb.) továbbra
is fenmaradnak ? !
2) A korát nagyon megelőző tantervűnk értékének megítélése terén
felemelkedhetünk-e az objektivitás nézőpontjáig akkor, ha a meg nem
értés, vagy meg néni érteni akarás, ha a jószándékú, de helytelen értel
mezés, ha a minden áron való újat alkotni akarás, ha a felületes át
tekintés stb. stb. minduntalan megzavarják megítélésünket ?
3) Az egyéni értelmezésből eredően fakadhat kitűnő-, de fakadhat
igen elégtelen, ross? gyakorlat is. Fakadhat rossz a tanterv használata
mellett is, de inkább csak egyéni okokból. Fokozottabb mértékben fa
kadna majd ilyen rossz akkor, ha csak az egyeduralmi önkéntes meg
nyilatkozásra építenénk fel beszédtanitási munkánkat. Az egyeduralmi
önkéntes megnyilatkozás az ő zavaros és rendszertelen eljárásával, az ő
rejtett hibáival, a túlságos szabadosságba lendítő természetével, vala
mint a még meg nem alapozott elméletével és gyakorlatával kínos és
kellemetlen meglepetéseket termelhet és termel is ki.
4) Az önkéntes megnyilatkozások fontosságát csak helyeselni tud
juk egy túlzottan mesterséges és léleknélküli hibás eljárással szemben.
Lélektani alapokon nyugvó tantervűnk amig egyrészről tiltakozik az
ilyen ellen, addig másrészről egyenesen meg is követeli az önkéntes
megnyilatkozásokat. A tapasztalható hibák ellen csak az önkéntes meg
nyilatkozásokkal védekezni akarni, egyet jelentene a csöbörből vederbe
való eséssel. Értéke szerint annyit tehát feltétlenül fogjunk meg belőle,
amennyi nem zavarja meg, hanem inkább elősegíti lélektani alapokon
nyugvó tantervüknekabeszédtanitás szempontjából való helyes elgondolását.
5) Befejezésül még egyet! Az ide s tova 30 éves tantervűnk a
beszédtanitási eljárás érdekében annyira ideális elgondolású, hogy főbb
és fontosabb vonásokban megállja az még ma is, mégpedig igen dere
kasan a helyét azok mellett az elméleti harcok mellett is, amelyeket
még ma is vív az európai szakirodalom. Nemzeti szempontból ezt büszkességgel állapíthatjuk meg, dicsőséggel könyvelhetjük el. Ezt a nemzeti
szempontból felette métányolható magyar értéket — miért, miért nem —
igen sokan nem méltányolják eléggé sem belső viszonylatokban, an
nál kevésbbé méltányolják azt kifelé, külföldi viszonylatokban. Úgy lát
juk, hogy ennek a hátterében nem csak a magyar szerénység lappang.
Más törekvések nyomát is látni véljük. A szemmel látható magyar
érték érdekében legyünk befelé is, kifelé is objektivek!
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A Vakok József Nádor Kin Orsz» Intézete
nevelés-oktatási szervezetének és tanter
vének 1930. évi ujjáalkotása.
Irta: Kirschenheuter Ferenc.
(Folytatás.)

V. A jövőre tervezett új rend ismertetése a maival való
összehasonlítás alapján.
Ezt az ismertetést, valamint a jövő általános óratervét, nemkülön
ben a származó óraszaporulatokat és tanárszükségletet az e javaslathoz
csatolt és a javaslat I. fejezetében már említett három terjedelmes táb
lázat tartalmazza részletességgel. Belőlük itt csak a lényeges adatokat
vonjuk ki.

Változások az oktatás szervezetében.
A mostani tagozódás: a l s ó fok (előkészítő osztály), 1 évfolyam;
k ö z é p s ő fo k (középfokú osztályok), általános Ismereteket nyújt, 4
évfolyam; f e l s ő fo k (továbbképző osztályok), élethivatásra képez, 3
évfolyam. Összesen 8 évfolyam. — A fölső fokon a zenész és iparos
növendékek azonos általános ismereti anyagot tanulnak közös órákon.
A jövő tagozódása: n e v e l ő t a g o z a t , általános ismereteket
nyújt, 8 évfolyam; s z a k k é p z ő t a g o z a t , élethivatásra képez, 3
évfolyam. Összesen 11 évfolyam. — A szakképző tagozaton a zenész és
iparos növendékek különböző, az élethivatásuknak megfelelő általános
ismereti anyagot tanulnak, mégpedig elkülönítve párhúzamos osztályokban.
A középfokú osztályokat sikeresen el nem végzett, de előrehala
dott koruknál fogva a felső fokra útalt növendékek jelenleg egyes tárgyak
óráira a középfokú osztályokba járnak. A javaslat ezek részére külön
pótló osztályt tervez a szakképző tagozaton.

A jövő tantárgyai.
Általános ismeretek.
Elméleti tárgyak:
1. Hittan. 2. Érzékeltetőoktatás. 3. Magyarnyelv és irodalom (nyelv
tan, irálytan és verstan, költészettan, irodalomtörténet). 4. Pontírás és olvasás.
5. Szúrtírás és latin betűk olvasása. 6. Vonalas írás, gépírás. 7. Német nyelv.
8. Számtan (egyszerű könyvelés, üzleti levelezés). 9. Mértan. 10. Földrajz.
11. Történelem (magyarok története, világtörténelem). 12. Természetrajz
(növénytan, álattan, ásványtan). 13. Természettan, vegytan. 14. Élet- és
egészségtani ismeretek. 15. Közgazdasági és jogi ismeretek. 16. Ipari és
kereskedelmi ismeretek (technológia, árúismeret).
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Gyakorlati és kedélyképző tárgyak:
17. Mintázás, rajzolás. 18. Kézügyesítő munkák (szilánkfonás, raffia- és
gyékénymunkák, fonalmunkák, amilyenek: bogozás, csokrozás, sodrás,
rojtozás stb., papiroshajtogatás, pálcika-és gyöngymunkák, alakvarrás, épí
tőjátékok, homoképítés a homokosládában, fa-, drót- és bádogmunkák). 19.
Női kézimunkák (varrás, kötés, horgolás, szőnyegcsomózás, hálókészítés,
szövés). 20. Háztartási munkák. 21. Testgyakorlás 22. Gyógyító torna. 23.
Szórakoztató játékok. 24. Ének. 25. Gyermekkar. 26. Vegyeskar.
Zene.
1.
Zenei előkészítés. 2. Hegedű, gitár, mandolin. 3. Zenekari hangsze
rek. 4. Zenekar. 5. Zongora. 6. Orgona, egyházi ének. 7. Zeneelmélet. 8.
Összhangzattan. 9. Zenetörténet. 10. Szertartástan.
Ipari műhelygyakorlatok.
1. Kosár-, gyékény és székfonás. 2. Kefekötés és székfonás. 3. Zon
gorahangolás, kosár-, gyékény- és székfonás. 4. Zongorahangolás, kefekötés
és székfonás. 5. Zongorahangolás (csak zeneszakos növendékek számára).

Változások a tantárgyakban.
Teljesen új tárgyak: 1. Gépírás („Vonalas írás, gépírás“ néven szere
pel az általános órarendben). 2. Német nyelv. 3. Közgazdasági és jogi is
meretek. 4. Ipari és kereskedelmi ismeretek. 5. Kézügyesítő munkák (szilánk
fonás, raffia- és gyékénymunkák, fonalmunkák, amilyenek: bogozás,
csokrozás, sodrás, rojtozás stb., papiroshajtogatás, pálcika-ésgyöngyinunkák,
alakvarrás, építőjátékok, homoképítés a homokosládában, fa-,drót-és bádog
munkák). A zárójelbe foglaltak közül ma csak a famunkák szerepelnek
„Faslöjd“ néven. 6. Háztartási munkák. 7. Szórakoztató játékok. 8. Zenei
előkészítés.
Lényeges új anyagrészekkel bővült tárgyak: 1. Számtan (egyszerű
könyvvitel, üzleti levelezés). Újak a zárójelbe foglalt anyagrészek.
Mint különálló tárgy új: 1. Zeneelmélet. (Anyaga jelenleg az összhang
zattannal kapcsolatos).
Más néven szereplő tárgyak: 1. Zenekari hangszerek (most: „Gordon“,
„Gordonka“). 2. Szertartástan (most: „Kántorképzés“).
Új elnevezésű tárgyak: 1. Pontírás és olvasás (most: „Brailleírás és
olvasás“). 2. Szúrtírás és latin betűk olvasása (most: „Kleinírás és olvasás“).
3. Vonalas írás most: „Heboldírás“).
Összevont tárgyak: 1. Természettan, vegytan. 2. Mintázás, rajz. 3.
Kosár- gyékény*- és székfonás. 4. Kefekötés és székfonás. 5. Zongorahan
golás, kosár-, gyékény- és székfonás. 6. Zongorahangolás, kefekötés és
székfonás.
Elmaradt, az új tantervbe át nem vett tárgyak, illetve tárgyelnevezések:
1. Alkotmánytan. (Szükséges anyagát az új tantervben felölelik a „Gazdasági
*A gyékényfonás mint ipari munka új.
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és jogi ismeretek“). 2. Rajz. (Az új tantervben a mintázással összevontan
„Mintázás, rajz“ néven szerepel). 3. Faslöjd. (Anyaga az új terv szerint a
„Kézügyesítő m unkákénak egy része). 4. Gordon. (Az új tantervben „Zene
kari hangszerek“ néven szerepel. 5. Gordonka. (Az új tantervben „Zenekari
hangszerek“ néven szerepel). 6. Kántorképzés. (Az új tantervben „Szertar
tástan“).

Változások a tárgyak tanításának Időtartamában.
Az alábbi számadatok csak az osztálytipusok és nem a párhuzamos
osztályok heti összes óráit jelzik. (Rövidítések a lentiekben: élők = elő
készítő osztály, középf = középfokú osztály, tovk= továbbképző osztály,
nevt = nevelőtagozat, szakkt = szakképzőtagozat, ipsz = ipari szak, zeneisz
= zenei szak, pót = pótló osztály. A római számok az osztályokat, az
arabsszámok a heti órák számát jelzik).
Hittan (r. k.). Most az összes osztályokban 2—2, a jövőben a
nevelőtagozat összes osztályaiban 2—2, a szakképzőtagozat összes osz
tályaiban 1—1.
Érzékeltetőoktatás. Most: élők: 6, középf 1:3 ; a jövőben : nevt 1:6,
11:6, 111:5, IV : 4.
Magyar nyelv és irodalom. Most: középf 1:2, 11:3, 111:3, IV: 3,
tovk 1:1, 11:2, III: 2; a jövőben: mint külön tárgy nem szerepel.
Pontírás és olvasás. Most: élő k :272, középf 1:5, tovk 1:2, 11:2,
111:2; a jövőben: mint külön tárgy nem szerepel.
Magyar nyelv és irodalom, pontírás és olvasás egy tárgyként
összevonva. Most: nem szerepel; a jövőben: nevt 11:6, 111:6, IV: 5,
V:4, VI: 4, VII: 4, Vili: 4, szakkt. zeneisz 1:3, 11:3, III: 3, pót: 2.
Szúrtírás és latin betűk olvasása. Most: élők 272, középf 1:1; a
jövőben: nevt V :1.
Vonalas írás, gépírás. Most (gépírás nélkül): tovk 111:1; a jövő
ben (gépírással együtt): nevt. VI: 1, V II: 1, Vili: 1.
Szúrtírás és latin betűk olvasása, vonalas írás, gépírás — egy
tárgyként összevonva. M ost: nem tanítjuk, a jövőben: szakkt. zeneisz
1:1, II: 1, III: 1, pót: 1.
Német nyelv. Most: nem tanítjuk; a jövőben: nevt V :3 ; V I: 3,
VII: 3, VIII: 3, szakkt. ipsz 1:3, 11:3, 111:3, zeneisz 1:3, 11:3, 111:3.
Számtan. M ost: élők: 4, középf 1:3, I I : 3, III: 3, IV : 3, tovk 1: 2,
I I : 1, III: 1 ; a jövőben: nevt, 1:3, 11: 3, III: 3, IV : 3, V : 3, VI : 3, VII : 3,
VIII: 3, szakkt. ipsz 1:2, 11:2, III: 2, p ó t: 2.
Mértan. Most: középf IV: 1, tovk III: 1; a jövőben nevt. V : 1,
VI: 1, VII: 1, Vili: 1.
Földrajz. Most. középf 1:3, 11:4, 111:3, IV: 4; a jövőben: nevt
III:2, IV: 2, V:2, VI :2, VII: 2, VIII : 2.
Történelem. Most: középf 11:2, III:3, tovk 1:2, 11:2; a jövőben:
nevt IV: 2, V :2, VI: 2, VII: 2 VIII: 2, szakkt. zeneisz 1:1, 11:1, III: 1.

195

Természetrajz. Most: középf Ií : 3, III: 3, IV: 3, íovk 11:1; a jövő
ben: nevt IV: 2, V : 2, V I: 2, VII: 2, VIII: 2.
Természettan, vegytan. Most: középf IV :3, tovk 111:1; a jövő
ben: nevt V : 2, VI : 2, VII : 2, VIII : 2, szakkt. ipsz 1:1, II : I, III: 1.
Élet- és egészségtan. Most: tovk III : 1: a jövőben, nevt VII: 1,
VIII : 1.
Közgazdasági ismeretek. Anyagából jelenleg csak az alkotmánytani
ismereteket tanítjuk. Most: tovk 111:1; a jövőben: szakkt. ipsz 1:1,
II : 1, III : 1, zeneisz 1:1, II : 1, III : 1.
Ipari és kereskedelmi ismeretek. M ost: nem tanítjuk; a jövőben:
szakkt. ipsz 1:1, II : 1, III: 1.
Élet- és egészségtan, közgazdasági ismeretek, ipari és kereskedelmi
ismeretek — egy tárgyként összevonva. Most: nem tanítjuk; a jövőben:
szakkt. p ó t: 2.
Mintázás. Most: élők : 2, középf 1:2, I I : 3, III : 3; a jövőben: mint
külön tárgy nem szerepel.
Rajz. Most: középf I I : 1, III: 1; a jövőben: mint külön tárgy nem
szerepel.
Mintázás, rajz egy tárgyként összevonva. A rajzolás eszközei töké
letlenek, a leginkább használható rajzolási módok a mintázás keretébe vág
nak. Ezért a most elkülönítve tanított két tárgyat a jövő terve egy tárggyá
vonja össze. Most: összevontan nem tanítjuk; a jövőben: nevt 1:3,
II : 3, III: 3, IV : 3, V : 3, VI : 3, V II: 3, VIII : 3.
Kéziigyesítő munkák. Közülük jelenleg csak a faslöjdöt tanítjuk.
Most: középf. IV: 2; a jövőben: nevt 1:6, ¡1:6, III : 5, IV : 4, V :4
V I: 4, VII: 4, V ili: 4.
Női kézimunkák. M ost: élők : 3, középf. 1:3, 11:3, III : 3, ÍV : 3,
tovk. 1:3, II : 3, III: 3; a jövőben: nevt III: 3, IV: 3, V : 3, V I: 3, VII: 3,
V ili: 3, szakkt. ipsz 1:3, II : 3, III : 3, pót: 3.
Háztartási •munkák. Most: nem tanítjuk; a jövőben: a szakképző
tagozat összes leánynövendékei részére heti 24 óra, mely órákon a leányok,
csoportonkint dolgoznak.
Testgyakorlás Most: élők : 5, középf. 1:3, II : 3, III: 3, IV : 3, tovk
1: 3, II : 3, III: 3; a jövőben: nevt 1: 6, II. 6, III: 3, IV : 3, V : 3, VI : 3, V II: 3
VIII: 3, szakkt. ipsz 1:3, ¡1:3, III: 3, zeneisz 1:3, I I : 3, III : 3, p ó t: 3,’
Gyógyító torna. A rászorultak részére most: 8; a jövőben: 8.
Szórakoztató játékok. Most: nem tanítjuk; a jövőben nevt 1: 2.
Ének Most: élők: 1; a jövőben: nevt 1:1.
Gyermekkar. Most: élők : 2, középf 1 :2 ; a jövőben: nevt I I : 2,
III : 2.
Vegyeskar Most: középf I I : 2, III: 2, IV : 3, tovk 1: 3, I I : 3, III; 3,
a jövőben: nevt IV : 2, V : 2, VI : 2, V II: 2, VIII : 2, szakkt. ipsz I : 2,
I I : 2, III: 2, zeneisz 1:2, 11:2, III: 2, p ó t: 2.
Zenei előkészítés. Most: nem tanítjuk; a jövőben: nevt I I : 1.
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Hegedű, gitár mandolin. Most (csak hegedű): középf 1:4, 11:4,
III: 3, IV : 3; a jövőben: (hegedű, gitár és mandolin): nevt III: 3, IV: 3,
V : 3, V I: 3, VII : 2, VIII : 2, szakkt. zenélsz 1:3, 11:3, III: 3.
Zenekari hangszerek. Most „Gordon“ és „Gordonka“ : tovk 1:2;
I I : 1; a jövőben: nevt V ; 1, V I: 1, V II: 1, VIII: 1.
Zenekar. Most: középf 11:2, III: 2, IV : 2, tovk 1:2, 11:2,111:2;
a jövőben: nevt V : 2, V I: 2, V II: 2, VIII: 2, szakkt. ipsz 1:3, 11:3,
III: 3, zeneisz 1:3, II: 3, III: 3, p ó t: 3.
Zongora. Most: élők : 4, középf 1:5, 11:3, III: 2, ÍV : 2, tovk
1:2, 11:5, III: 5; a jövőben: nevt. III: 3, IV : 2, V : 3, V I; 3, V II: 3,
VIII: 3, szakkt. zeneisz 1:3, I I : 3, III: 3.
Orgona, egyházi ének. Most: középf IV : 1, tovk 1:1, 11:3; a
jövőben: nevt VIII: 1, szakkt. zeneisz 1:2, 11:2, III: 2.
Zeneelmélet. Most: mint külön tárgyat nem tanítjuk; a jövőben:
nevt VII: 1, VIII: 1,
Összhangzattan. Most: tovk 1:1, 11:3, I I I :2; a jövőben: szakkt.
ipsz (csak hangolok részére) 1:2, I I : 2, III: 2, zeneisz 1 :2 I I : 2,
III: 2, pót (csak hangolok részére): 2.
Zenetörténet. Most: tovk 1:1, I I : 1, III.: 1; a jövőben: szakkt.
zeneisz 1: 1, II : 1, III : 1.
Szertartásion.Most „Kántorképzés“ : tovk 1: 2, I I : 2; a jövőben szakkt.
zeneisz 1:1, II: 1, III: 1.
A kosárfonás, kefekötés és zongorahangolás ipari műhelygyakorlatai
a jövőben is ép úgy, mint most, heti 39 órában folynak, de míg most
a továbbképző osztályokban az iparos fiúk heti 21—24, az iparos lányok
meg 18—21 órán át foglalkoznak ipari munkákkal, addig a jövőben a
szakképzőtagozat ipari szakán a fiúk 27—28, a lányok meg 23—24 órán
át dolgoznak a műhelyekben.

Az osztályok szaporodása, az óraszámok emelkedése és.a
tanárszükséglet.
Az osztályok száma ma 13 (előkészitő párhuzamos: 2, középfokú
I-IV párhuzamos: 8, továbbképző I-III: 3=13), az új terv szerint
pedig lesz 23 osztály (a nevelőtagozaton I-VIII párhuzamos: 16, a szakkép
zőtagozat ipari szakán I-III: 3, zenei szakán I-III: 3, pótló osztály: 1=23).
Ez az osztályszaporodás magában véve aránylag kevés óraszámemelke
dést eredményez, mert az új óraterv, ahol csak megengedhető, a mostaninál
fokozottabb mértékben vonja össze az osztályokat közös órákban (L. a
II. táblázatot). Lényegesen hozzájárulnak azonban az óraszámemelkedés
hez és e réven a tanárszükséglethez az új tárgyak és még inkább az
egyes tárgyak óraszámának emelése.
A jelen és a jövő tanterve közötti elvi különbség legélénkebben
épen abban tükröződik, hogy a tanárok óraszámának emelkedését s így
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a tanárszükségletet is főkép mely tárgyak óraszámának emelkedése és
mely új tárgyak idézik elő. (Meg kell jegyeznem, hogy az alábbi számí
tásokban nemcsak az osztálytípusok, hanem a párhuzamos osztályok órái is,
vagyis az új rendből folyóan származó összes órák figyelembe vétettek).
Az általános ismereteket nyújtó tizenhat elméleti tárgy mostani heti
óraszáma a tanárokra nézve 187. (L. a II. táblázatot). Az új terv szerint
ez a szám 106-tal 293-ra emelkedik, vagyis az óraszám itt 57% -kal
gyarapszik. A 106 óratöbbletből 28 jut három új tárgyra (a Német nyelvre,
a Közgazdasági és jogiismeretekre, meg az Ipari és kereskedelmi ismere
tekre), 56 óra pedig az Érzékeltelőoktatásra, Számtanra, meg a Természettan,
vegytanra és csupán 22 óra a többi tíz tárgyra. Az óraszámemelkedésnek
tehát 80 % -át a gyakorlati élet szükségleteivel közvetlenül összefüggő
hat tárgy köti le.
A tíz gyakorlati és kedélyképző tárgy mostani óraszáma a tanárokra
nézve 91, a jövőben lesz 198. A gyarapodás tehát 107 óra, vagyis 118% .
És ez a 107 órányi tanári munkaszaporodás teljes egészében a testi
foglalkozásokra, köztük két új tárgyra, a Háztartási munkákra és a Szóra
koztató játékokra, továbbá egy anyagában túlnyomórészt új tárgyra, a
Kézügyesítő munkákra fordítódik, mely utóbbi egyedül 74 órát tehát,
az óraszaporulatnak több mint kétharmadát foglalja le.
Az elméleti-, gyakorlati- és kedélyképző tárgyak tanítása 11 éven
belül 10 új tanár alkalmazását kívánja a most működőkön kívül (L. a
III. táblázatot). Az első új tan ír a készülő tanterv életbeléptetése utáni
harmadik iskolai évben válik szükségessé, a második tanár az ötödik
évben, azután minden évben egy-egy, illetve a hetedik és a tizenegyedik
évben két-két új tanárt igényel az új terv megvalósítása. Megjegyzendő,
hogy e számításokban új tanár alkalmazásának szükségessége mindig
csak akkor állapíttatott meg, ha az évről-évre szaporodó órákban egy
tanárnak való teljes óraszám mutatkozott. Ennél kisebb számú órák ellá
tása az óráknak a tanárok közti elosztásával, illetve díjazott óratöbble
tekkel oldható meg.
A zenei tárgyak a zenetanárokat most heti 82 órában foglalkoztatják,
a jövőben pedig 112 órában. Óragyarapodásuk tehát 30, ami a mostani
állapothoz viszonyítva 37 % -os emelkedést jelent. Ez az óragyarapodás
azonban csak a kilencedik esztendőben kezdődik, a tizenegyedik eszten
dőben éri el teljes nagyságát s a tizedik esztendőben igénye! egy új
tanárt. A tizedik évben ugyan az óratöbbletek száma még csak 17, tekin
tettel azonban arra, hogy díjazandó óratöbbletek nélkül ennyi óra a most
működő négy zenetanár között nem osztható el, az új tanár alkalmazása
már a tizedik évben megokolt.
A zenetanár alkalmazása abban az esetben, ha a zeneszakon nem
lesz hegedűs növendék, késhet egy esztendővel. És ha figyelembe
vesszük, hogy harminc év óta egy hegedűfőtanszakos növendéke sem
volt az intézetnek, akkor ennek az esetnek bekövetkezése valószínűnek
tekinthető. Az egy új zenetanár alkalmazása után föntmaradó és ellátásra
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váró 8 órát a zenetanárok közötti elosztással kell ellátni.
Az ipari oktatáson, tekintettel az intézet neveléstanítási céljaira,
az ezáltal megszabott keretekre, de különösen arra, hogy a már érintett
új ipari foglalkozások terén a háború utáni megváltozott viszonyok között
szükségessé vált kísérleteket, illetve azok eredményeit még nélkülözzük,
lényeges változás nem eshetett. Óraszaporulat az ipari műhelygyakor
latokban csak a növendékekre nézve származott, ami nagyon szükséges
volt. Az egyes növendékek a jövőben átlag heti 5 órával töltenek többet
a műhelyekben, mint most. A műhelyek s az ipartanítómesterek munka
ideje marad a jövőben is változatlanul heti 39 óra. Újabb tanítómesterek
alkalmazása az új tervből folyóan egyelőre nem válik szükségessé.
Összefoglalva a tanárszükségletre vonatkozóan mondottakat, az
intézeti oktatásnak az új tanterv szerint való fokozatos átszervezése és
további működése 11 év folyamán összesen 11 új tanárt, mégpedig 10
gyógypedagógus és 1 zenetanár alkalmazását teszi szükségessé.

Új helyiségek építésének szükségessége.
Ami az osztályszaporodással járó helységek kérdését illeti, a helyzet
a következő:
A szakképző tagozat osztályai külön helyiségeket nem igényelnek,
óráikat a nevelőtagozatnak az egyes órákban üresen álló osztályhelyi
ségeiben tartják.
A nevelőtagozaton a mostani 10 osztály helyett 16 lesz a jövőben,
tehát 6 új osztályhelyiség válik szükségessé, mégpedig az új tanítási
szervezet életbeleptetese utáni hatodik, hetedik es nyolcadik esztendők
ben évente 2-2 helyiség.
Az évfolyamok szaporodásával arányosan a növendékek létszáma
is emelkedik. Az óvó 20 növendékét figyelmen kívül hagyva az alsó, a
középfokú és a továbbképző osztályok nyolc évfolyamán a növendékek
jelenlegi száma 206. Habár a háború óta az egymást követő esztendők
ben fölvett növendékek száma állandóan némi csekély emelkedést-mutat,
ezt figyelmen kívül hagyjuk és csak annyi növendék fölvételére számítunk
a közelebbi jövőben, mint amennyi az utóbbi években vétetett föl. Így a
mai 8 évfolyam és 206 növendékének egymáshoz való aránya alapján
számítva,a növendékek létszáma a jövő 11 évfolyamán majdan ( 8 :2 0 6 =
11 :283) 283-ra emelkedik az óvó növendékein kívül. A szaporulat lesz
tehát 77 növendék s ez a szaporulat az új szervezet életbeléptetésétől
számított kilencedik, tizedik és tizenegyedik esztendőkben származik
majd arányosan megosztva az akkor évente fölveendő 25-26 növendékből.
Ebben az arányban kell majd az új rendszer életbeléptetése utáni
kilencedik esztendőtől kezdve évenkint új hálótermeket is nyitni és föl
szerelni.
E számításoktól lényeges eltérések aligha származnak és figyelembe
véve, hogy az intézet jelenlegi épületeiben megfelelő átalakítások után
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is csak egy osztály, illetve hálóhelyiség nyerhető, az átszervezéssel járó
növendéklétszám- és osztályhelyiségszaporodás az intézet telkén olyan új
építkezéseket tesz szükségessé, melyeknek eredményeként az új szervezet
életbeléptetése utáni hatodik esztendőtől kezdve az új osztályhelyiségek, a
kilencedik esztendőtől kezdve pedig az új hálóhelyiségek használatba
vehetők.

Siketnéma tanítványaink rendszeres és
tervszerű megfigyelése.
Közli: Dr. Bárczi Gusztáv.
(Folytatás)

Az emlékezet vizsgálata.
(Logikai emlékezet.)
Eszköz: Ranschburg nagy szópárai.
Módszer:
a) Bevezetés próbaszavakkal.
b) Kisérletvezető a szópárakat egyenkint felolvassa.
c) 2 perc szünet.
d) Tiszta hangsúlyozással a hívószó megadása.
e) A gyermek a hívott szavakat nyomtatványon lejegyzi.
Szópárok:
Próbaszavak: Kék-piros. Ház-kémény. Fű-mező. Toll-tinta.
Senzuális kapcsolat: Fal-tükör. Ujj-köröm. Ég-csillag. Láb-cipő.
Logikai kapcsolat konkrét szavak között: Csend-lárma. Vas-acél.
Bor-szőlő. Kör-négyszög.
Konkrét jelentésű szó kapcsolata elvont szóval: Gép-erő. Seb
fájdalom. Pénz-vagyon. Kút-mélység.
Elvont szavak kapcsolata. Ész-elme. Sors-végzet. Vég-kezdet.
Elv-nézet.
A siketnémák számára összeállított szópárok:
I. Kék-piros. Ház-kémény. Fű-mező. Toll-tinta.
II. Ajtó-kert. Part-folyó. Ruha-gomb. Viz-pohár.
III. Meredek-lejtős. Vidám-szomorú. Buza-kukorica. Ló-szamár.
IV. Könyv-tudás. Út-fáradság Szív-érzés. Tolvaj-bűn.
V. Kezdet-befejezés. Öröm-bánat. Születés-halál. Butaság-okosság.
A siketnémák számára azonkívül még egy harmadik módszert is
alkalmazunk. A vizsgáló egymásután eljelöli a szópárokat. A hívásnál
aztán a vizsgáló megadja a hívószó jelét, mire a gyermek jellel adja
meg a hívott szót. Ezt azután a vizsgáló lediktálja a jegyzőkönyvveze
tőnek.
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Könnyítés végett rendesen nem szóbelileg olvassuk fel a szavakat^
hanem minden szópárt leírunk és azt elolvasásra a gyermek elé tartjuk.
Ugyanígy járunk el a hívásnál is. A hívásnál azonban már csak az első
hívószót tartjuk a gyermek elé.

Szemmérték.
Cél: A gyermek szemmértékének vizsgálata.
Eszköz: Egy sima vasrúd, melynek a kísérlet vezető felé eső ol
dalán milliméteres beosztás van.
Módszer: Kérdések: 1. Milyen hosszú a rú d ? 2. Hol a fele? 3.
Hol az egyharmada ?
Lant-készítés.
Cél: A gyermek kézügyességének, esztétikai és rendszeretének
vizsgálata.
Eszköz: 1. Mintalant. 2. Harapó és lapos fogó. 3. Sodrony darab.
Módszer: Az eszközöket a gyermek elé rakjuk és felszólítjuk őt,
hogy 10 perc alatt készítse el a mintalant másolatát.
Templomépítés.
Cél: A gyermek megfigyelő-, Ítélő- és következtetőképességének
vizsgálata..
Eszköz: Exner Leó könyvéből kivett ábra elkészítése építőfácskákkal.
Eljárás: Építettél-e már ilyen fácskából házat ? Próbáld m eg! Mu
tatok neked egy mintát. Mi ez? Meg tudnád-e csinálni? Vigyázz, hogy
jól csináld m eg! Fél perc szünet. Kezdjed !
Rajzolás.
A.) Kötött téma.
Cél: A gyermek rajzoló kézügyességének és képzelő tehetségének
vizsgálata.
E szköz: Színes kréták.
Módszer: Szeretsz-e rajzolni? Szoktál-e rajzolni? Láttál-e már
tanyát? Hát most rajzoljunk. Rajzloj le egy tájékot, mezőt, utat, házat,
fákat, embereket, de úgy, hogy az egész képen látni lehessen, hogy fúj
a szél és azt is, hogy milyen irányban fúj a szél ? Azután magára
hagyjuk a gyermeket és kb. félóra múlva elkérjük munkáját.
fí.) Szabad elképzelés.
Cél: Az alkotó képzelet vizsgálata.
Eszköz: Színes kréták.
Eljárás: Szeretsz-e rajzolni? Rajzolj erre a papirosra amit tetszik.

Szinemlékezet.
Cél: A gyermek szinemlékezetének vizsgálata.
Eszköz: Tíz próbaszin és harminc egyéb szin.
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Módszer: A tiz próbaszint egyeniknt a gyermek elé rakjuk. Ezt
megelőzőleg arra hívjuk fel a figyelmét, hogy jól nézze meg a színeket.
Az egyes színek exponálása után a már exponált szint a gyermek elől
eltesszük. Ezután kirakjuk eléje azt a harminc szint, melyben a tiz
próoaszin is megtalálható. Ennek végeztével felszólítjuk a gyermeket,
hogy keresse ki a már látott színeket.

Eseményemlékezet.
Cél: A gyermek eseményemlékezetének vizsgálata.
E szköz: Nagy L. féle szöveg.
A.
, Módszer: Az eseményemlékezeti táblát kitesszük a gyermek
elé és egymás után exponáljuk előtte a szavakat. Ezt megelőzőleg
azonban felhívjuk a gyermekek figyelmét arra, hogy jól jegyezze meg
azt, amit olvas. Exponálás után leíratjuk az olvasott szöveget.
B.
, Módszer: Az eljárás teljesen megegyezik az előzővel, csak a
leírás helyett a gyermek eljeleli az eseményt.
C.
, Módszer: Teljesen megegyezik az előzővel. A leirás és eljelelés helyett azonban a gyermekkel lerajzoltatjuk az eseményt.
D.
, Módszer: Az eseményt négy képben tárjuk a gyermek elé.
Felhívjuk egyben a figyelmét arra, hogy keresse meg a képek közötti
összefüggést. A számonkérésnél az A.) B.) alatti módszert alkalmazzuk.

Számemlékezet.
Cél: A gyermek számemlékezetének vizsgálata.
Eszköz: Öt számtábla. (714, 3681, 51492, 250841, 9640.518)
Eljárás: A számtáblákat egyenként két mp.-ig exponáljuk. Az ex
ponálás után felszólítjuk a gyermeket, hogy krétával írja le az exponált
számokat a táblára.

Alakemlékezet kockákkal.
Cél: Kisebb gyermekek alakemlékezetének megvizsgálása.
Eszköz: Kockák.
Módszer: Kirakunk a kockákból gyermek előtt egy ábrát. Ezt
követőleg arra hívjuk fel a figyelmét, hogy jól jegyezze meg az alakokat.
Az exponálás után szétbontjuk azt, majd pedig több kockát teszünk a
gyermek elé és felszólítjuk őt, hogy egy percnyi szünet után rakja ki
az előbb látott alakokat.

Mennyiségek elemzése és kombinálása.
(Számolóképesség.)
Eszköz: Nagy L.-féle számfeladványok.
Módszer: I. Mennyi kétszer fél? Mennyi kétszer fél alma? Itt van
két alma. Ha mindegyiknek adtam fél almát, összesen hány almát osz
tottam ki.
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II. Mennyi hatszor féi ? Hány egészet tesz ki a hatszor fél alma ?
Itt van hat gyermek. Ha mindegyiknek adtam fél almát, összesen hány
almát osztottam ki ?
III. Mennyi hatszor egy és fél ? Hány almát tesz ki akkor hatszor
egy és fél alma? Ha hat gyermek között úgy osztasz ki almákat, hogy
minden gyermeknek egy és fél alma jusson, hány almára van szükséged?
IV. Hányszor van meg a fél négyben ? Hány fél alma van négy
egész almában ? Van négy almánk. Minden gyermeknek felet adok,
hánynak jut belőle?
V. Hányszor van meg az egy negyed a négyben ? Hány negyed
rész alma van négy egész almában ? Ha négy almát úgy osztasz el
társaid között, hogy mindegyiknek egy negyed almát adsz, hány gyer
meknek jut belőle.
VI.
Melyik nagyobb, a fél vagy a harmadrész ? Melyik nagyob
a fél-e vagy a harmad alma ? Ha az egyik almát fél részre, a másikat
pedig harmad részre vágtuk, melyiknek a darabjából választanál magadnak?
•VII. Melyik nagyobb: a tizedrész-e, vagy a huszadrész? Melyik
nagyobb: a tized-, vagy a huszadrész cukorbot ? A két cukorbot közül
az egyiket tized-, a másikat pedig huszadrészekre törték. Melyikből vá
lasztanál magadnak ?
VIII. Édesanyád elküld téged a gyümölcskereskedésbe és veszel
öt kilogramm almát hat pengőért. Ha újra elküld téged két kilogramm
almáért, mennyit fizetsz érte?
IX. Ha azt mondja, hozz ismét egy kiló almát, mit fogsz érte
fizetni ?
X. Előkészítés. Adj nullához ötöt, újra ötöt, mennyi lesz az? Újra
ötöt, mennyi lesz az ? Ha százon kezdjük a számítást és tizenötször
adsz hozzá ötöt, mennyi lesz az összeg?
XI. Lefelé is számítunk öttel. Pl. ha kétszázzal kezded a számítást,
lefelé számítasz 5-öt tizennyolcszor, mennyi összeget kapsz?
b.
A feladatok mindegyike hármas csoportban van kidolgozva. A
gyermek, amennyiben a példa nehezére esik, fokozatosan kapja meg.
Ezek a föladatok ha — élőszóval adjuk fel azokat — a siketnémák
részére nagyon nehezek. (Meg kell őket erre tanítani! Szerkó) Pompásan
oldják azokat akkor, ha jellel közöljük őket. Ez a vizsgálat lényegébe
vágó momentum. Erre vonatkozólag sok adatot keli gyűjtenünk. Ez a
vizsgálatok sarkalatos pontja.

Mechanikai próbák.
C él: A gyermek mechanikai felfogásának és kombinációjának
vizsgálata.
Eszköz: Csiga-kerék, modellcsiga-kerék karton és csigakerék rajz.
Módszer: A gyermek elé tesszük a modellt. Láttál-e már varrógépet?
Ezek itt a csigák, ez itt a hajtószíj. Ha mozgatom az alsó csigát, mo
zognak a felsők is a kartonon. Ezek helyettesítik a csigát, a .piros fonál
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jelzi a szíjat. Ha mozgatom az A-t, mozognak a többiek is. Kérdések:
A kettő egyforma gyorsan forog-e, vagy sem ? Melyik forog gyorsabban
a B, vagy a C? Miért? Rajzon. Kösd össze az A-t a B-vel úgy, hogy
a C gyorsabban és ellenkező irányban forogjon, mint az A ! Kösd össze
a C-t a B-vel úgy, hogy a C ugyanolyan gyorsan és ugyanolyan
irányban forogjon, mini az A !
A feladatot 15—17 éves siketnéma fiúk pompásan oldják meg. A
leányok képtelenek ezt megoldani. Nincs is elég önbizalmuk ahhoz,
hogy a megoldáshoz hozzáfogjanak. Inkább hozzá sem kezdenek.

Érzéki, erkölcsi és esztétikai felfogás.
Cél: Képsorozatok összefüggéséből erkölcsi világnézeteknek és
esztétikai érzéséknek, valamint érzelmi kialakultságoknak kutatása.
E szköz: Sál. L. Verver képének szemlélete.
Eljárás: A kép exponálása a gyermek előtt tetszés szerinti ideig.
b) Figyelmetetés : Jól nézd meg, jól érezd és gondold át, mert le
fogod irni azt, amit láttál, ereztél és gondoltál!
c) A kép leirása.
Az Írási visszaadás nem ad a vizsgálónak pontos felvilágositást.
Csupán a jelbeszéd utján közelíthetjük meg a pontos feleletet. (Ezzel
meg azért nem kaphatunk pontos felvilágositást, mert a jelbeszédhez
meg mi nem értünk eléggé.) (Szerk.)

Természeti és társadalmi felfogás. (Kisebbek számára.)
Eszköz: Nagy L. kérdései.
Módszer: A gyermeknek a következő hat kérdést kell feladni :
1) Élő lény-e az ember? M iért?
2) Különb élőlény-e az ember az állatnál? Miért?
3) Élőlény-e a légy ? Miért ?
4) Élőlény-e a fa ? Miért ?
5) Élőlény-e a Duna ? Miért ?
6) Élőlény-e az angyal ? Miért ?
Az élőszóval feladott kérdést a kisebb növendékek nem értik meg,
tehát a feleleteik sem irányadók. A jellel feladott kérdés és felelet ér
vényes. (Ez sem feltétlenül eligazító. Szerk.)

Természeti és társadalmi felfogás. (Nagyobbak számára.)
Eszköz-. Nagy L. kérdései.
Módszer: Az ifjú az alábbi kérdéseket kapja:
(Lányok részére :)
1) Melyik a magasabb rendű lény : az ember, vagy az állat ? Miért?
2) Mit tart ön a mai kor legnagyobb találmányának ? Miért ?
3) A vagyon előmozditja-e az egyén és a társadalom boldogságát ?
(Fiúk részére :)
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1) Melyik a magasabb rendű lény : az ember, vagy az állat? Miért ?
2) Mit tart ön korunk legnagyobb találmányának ? Miért ?
3) Melyik az embernek fontosabb tulajdonsága : a tehetség, vagy
a szorgalom ? (A saját hivatása szempontjából és társadalmi előhaladás
szempontjából ?)
4) A kötött, vagy szabad pályának van-e nagyobb jövője a mai
társadalomban ?
5) Mi a véleménye a színművészet jövőjéről ?
Csakis jel utján folytatható. Ennek a révén azonban pontosan meg
állapítható, hogy a siketnéma és a halló ember között még társadalmi
felfogás szempontjából is csak látszólagos a nagy szakadék. (Nem tar
tom valószínűnek megint csak azért, mert ehhez szükségelten nem tu
dunk eléggé jelelni. Szerk.)

Az önálló cselekvésre való képesség vizsgálata.
(Kalickapróba.)
Cél: A cselekvésben mutatkozó intelligencia és elhatározás motí
vumainak vizsgálata.
Eljárás: A kisérletvezető szabatosan megismerteti a gyermekkel a
kalickát. A feledatot félre nem ismerhető módon megmagyarázza, köz
ben érdeklődést igyekszik felkelteni. Vizsgálat előtt a gyermekkel el kell
mondatni a cselekvés mozzanatait sorrendben.
Mozzanatok: a) eszközválasztás, b) eszközváltoztatás, c) az eszköz
alkalmazása, d) siker, e) ügyesség.
Eszközök: kalicka, golyó, kiskampó,nagykampó, egyenes kampó, pálca.

Kötött munka és megfigyelési képessége.
(Eonalpróba.)
Cél: A kötött cselekvés motívumai és a figyelem koncentációja
E szköz: A fonaltábla.
Eljárás: A kisérletvezető megmagyarázza a feladatot s a gyermek
elmondja azt.
Eljárás: A gyermek a fogakra vont piros fonal menetét a fogak
végén fehér fonallal lemásolja. A kísérlet kétszer hajtandó végre.
Mozzanatok: Megállapítandó : a) a teljes végrehajtás ideje, b) a
hibák száma, c) a javítások száma.

A mozgás gyorsasága és minősége.
(Kopogtatása.)
C él: A kézmozgás gyorsaságának és minőségének megfigyelése
(ritmus, energia, fáradékonyság).
E szköz: Számláló szerkezettel ellátott kopogtató láda.
Eljárás: A kisérletvezető elmagyarázza a feladatot és próbakopog
tatást végeztet a gyermekkel.
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Mozzanatok: Megfigyelendő a kopogtatások száma 25 mp. alatt, a
kopogtatás energiája, és az esetleg mutatkozó ritmus.

Alak és távlat felfogás.
Yerkes-féle kockarakás próba.
Cél: A gyermek alak és távlat felfogásának vizsgálata.
E szköz: Fakockák és Yerkes ábrái. (á. és b. sorozat.)
Módszer-. Nézd meg jól ezt az ábrát és rakd ki ezekből a kockákból !
Számolás kockákkal.
C é l: A gyermek számtani felfogásának vizsgálata.
E szköz: Fakockák és Yerkes ábrái.
Módszer: Nézd meg ezt az ábrát s mondd meg, hogy hány kockából áll!
Egészítsd ki a 25 kockát 27-re.
Hány kocka van a felső sorban ?
Ha KV. elvett a felső sor minden sarkáról egy-egy kockát, (elta
karja a köböt) mennyi maradt ?
Folytatólagosan elvesz kettőt-, hármat úgy, hogy mindig eltakarja a
köböt és feladja a kérdést: Mennyi maradt?
Terített asztal.
Cél: Kisebb gyermekek alakmegfigyelő képességének vizsgálata.
E szköz: Descoedres ábrája.
Módszer: Most tehát játszunk valamit. Itt vannak ezek a képek.
Most mutatok neked más képet, amelyik teljesen megegyezik valamelyik
képpel. Amikor megmutatom a képet, keresd meg gyorsan s mondd
meg, hogy melyikkel egyezik meg teljesen és tedd rá arra!
Szembekötősdi.
Cél: Képzetsorozatok összefüggésének vizsgálata.
E szköz: Szembekötősdi kép a Binet-féle sorozatból.
Eljárás: Tetszik neked ez a kép? Nézd meg jól! (10 mp.) Mondd
el, mit látsz itt, mi töiténik itt?
Kombináló képesség.
(.Alakelemezés és kombináció.)
E szköz: Stolzenberg ábrái.
Módszer: a) Az 1. ábrából egy kör, a lí.-ból négyzet, a ill.-ból is
négyzet, a IV.-ből pedig háromszög rakható össze.
b) Az öt, hat, hét ábrák egyetlen * metszéssel úgy vághatok szét,
hogy darabjaikból négyzet rakható össze.
Eljárás: Az a. ábráknál: Ezt a négy ábrát úgy rakd össze, hogy
abból egy kör, négyzet, háromszög keletkezzék.
A b. ábránál: Ezt az ábrát egyetlen metszővonallal úgy el lehet
metszeni, hogy a két darabból egy négyzet rakható össze.
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Ha jellel adjuk fel a parancsot, a kivitel nem marad az épérzéküekénél alul.

A tárgyemlékezet próbája.
Cél: A tárgyemlékezet vizsgálata felismerés alapján.
E szköz: Öt arckép szemlélete egyenkint háromszor három mp.
alatt. Az öt arckép felismerése húsz arckép közül.
Eljárás-, a. Mutatok neked bácsik, nénik, gyermekek arcképeit.
Meglátom, vissza tudsz-e emlékezni rájuk ? Látod, itt vannak az arcké
pek s itt van a sok bácsinak, néninek az arcképe, akik közül ki kell
keresni a felismert arcképet. Vigyázz, nézd meg jól a bácsik, nénik arc
képeit, hogy pontosan felismerhesd azokat 1
b. Az arcképek exponálása egyenkint három-három mp.-ig.
c. 1 perc szünet.
d. No, most itt van a sok bácsi és néni! Felismered-e, hogy me
lyiknek láttad előbb az arcképét ?
e. A gyermek által megjelölt alak feljegyzése.

Alakemlékezet.
Módszer: a., A gyermeknek lerajzolunk egy arra alkalmas alakokat.
b.
, A lerajzolás után mindenik alakot még három másodpercig ex
ponáljuk, azután a rajzot félretesszük.
c. , A gyermekek emlékezetből lerajzolják az alakokat.

A vakok eszperantóm ozgalm a.
Irta: Kirschenheuter Ferenc
A vakok között az eszperantó nyelv sokkal elterjedtebb, mint a
látó emberek között. Megállapíjta ezt a magyar eszperantisták lapja, a Hungara Heroldo (Magyar Hírvivő) is 1929. szeptember 12-iki számában
„A vakok kongresszusa“ cím alatt. Ugyanebben a lapszámban „Egy kis
statisztika" cím alatt olvassuk, hogy az ezév nyarán Budapesten tartott
egyetemes eszperantó világkongresszusnak 1139, a vakok ezzel egyide
jűleg megtartott külön világkongresszusának pedig 136 résztvevője volt.
Tehát a kongresszusok minden tizedik résztvevője vak volt. Hahát — csak
kulturnépekről beszélve — a látók annyi kongresszusi tagot szolgáltattak
volna, mint a vakok, akkor a Rákosmezején kellett volna tartani a gyű
léseket, mert több mint egy millió ember jelent volna meg. így azon
ban elfértek a Vígadóban is.
Az Esperanta Liligo, a pontírású eszperantó lap 660 példányban
jelenik meg Stockholmban. Figyelemmel arra, hogy a lap nagyrésze
intézetekbe, egyesületekbe jár, egy-egy lapra legalább két olvasót kell
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számítanunk és föl kell tételeznünk néhány száz olyan eszperantista
vakot is, aki a lapot nem olvassa, úgyhogy a vak eszperantisták számát
az egész világon ők maguk mintegy 1800-ra becsülik. Míg ezzel szem
ben a látó eszperantisták száma nem pontos számlálások szerint az
egész világon körülbelül 140.000.
Megkérdeztem tanult és a dolgokban járatos vak egyéneket, hogy
miért terjedt el jobban az eszperantó nyelv a vakok között, mint a
látók között. Véleményeik eltérők voltak és főkép csak a magyar viszo
nyokra szorítkoztak.
A magyar vaknak nincsenek könyvei, pontírású könyvtáraink na
gyon szegények, csak szórakoztató irodalmat nyújtanak, olyan könyve
ink, amelyekből tanulni lehetne, egyáltalában nincsenek, eszperantó
nyelven meg vannak s így ennek révén nagyobb ismereti területek vál
nak hozzáférhetőkké, — mondja az egyik. — Nincs nyelvtanulási lehe
tőség, intézeteinkben nem tanítanak nyelveket s nincsenek is könyveink
a nyelvek tanulásához, az eszperantó tanulásához meg vannak, —
mondja a másik. — A világnyelveknek a kicsi népeknél van legtöbb
hívük, a finneknél, svédeknél, magyaroknál; a franciák, angolok, németek
közt aránylag kevesebb a hívük; ha intézeteinkben tanítanának idegen
nyelveket, kisebb volna az érdeklődés az eszperantó iránt. így a har
madik. — A negyedik vélemény : A látó gyermekek tanulnak nyelveket
az iskolában, azért nem kell nekik az eszperantó, a vak meg azért
tanulja az eszperantót, mert más nyelvet nem tanulhat az iskolában.
— Az ötödik: A látót kielégítik a látási képzetek, a vak lelki táplálé
kot keres, ennek hiányában unatkozik; a vak szeret tanulni s igy tanul
eszperantóul is.
Mint látjuk, mindezeknek a véleményeknek a lényege azonos. Még
pedig oly értelemben, hogy a vakokat a tanulnivágyás tereli az eszpe
rantó felé. Akik így vélekedtek, azok az urak tömegesen egymás jelen
létében, előzetes átgondolások nélkül nyilatkoztak és talán befolyásol
hatták is egymás véleményét. Mégis érdekes, feltűnő, hogy az okot ke
resve valamennyi ennyire közel járt egymáshoz. Épezért a vélekedéseiket
meg is kell szívlelni.
De azt hiszem vélekedéseik nem magyarázzák meg teljesen azt, hogy
miért vonzódnak a vakok inkább az eszperantóhoz, mint a látók. Ala
pos és sajátosan ebbe az irányba igazított elemzésre szorulna a vak
ságnak az ember lelkére, lelki szükségleteire, életviszonyaira és világ
nézetére gyakorolt hatása, hogy teljesebb magyarázatot kapjunk a kér
désre. Ilyen vizsgálatok, elemzések hiányában ki kell térnem a kérdés
behatóbb magyarázása elől, csupán néhány ezzel kapcsolatos szemlélő
désre, eszmélésre kívánok utalni.
Ha beletekintünk a vakok életviszonyaiba, munkásságába, ha néz
zük társadalmi elhelyezkedésüket, meg kell állapítanunk, hogy ők
bizony a látók társadalmától elkülönülten élnek, nekik az emberek
nagy világán belül van egy kisebb világuk, melyben csak vakok vannak.
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S ez a világ nem végződik az egyes városok, országok határainál. Túl
terjed azokon. Mi ennek a magyarázata ? A vakságból származó, az
örökös sötétségben való mozgással együttjáró, az egyenlő világszemlé
lésből és az egyenlő életföltételekből kifejlődő azonos lelki alakulás,
hangoltság, ez az, ami elhatárolja a vak embereket a látóktól, ami meg
magyarázza a vakoknak egymáshoz való ama bizalmát, vonzalmát,
mellyel tudatosan és öntudatlanul is keresik egymás társaságát, az egy
mással való érintkezést és ennek messze a távolba is ható különböző
módjait, lehetőségeit.
A vakok inkább érdeklődnek a más országok vakjai és azoknak
sorsa iránt, mint általában a különböző országok látó emberei egymás
iránt. Hogy ez az érdeklődés velejárója a vakságnak, azt tapasztaljuk
olyan egyéneknél, akik felnőtt korukban vakulnak meg. Élénk színek
ben láttuk ezt a háború vakjainál. Kezdetben semmiféle különös lelki
változás nem volt rajtuk észlelhető. Olyanok voltak, mint a többi rok
kantak. Később azonban kezdtek érdeklődni és hovatovább mind me
legebben érdeklődtek soha nem látott-hallott idegenországbeli megva
kult bajtársaik és életviszonyaik iránt. Letteklégyen azok akár barátok,
akár ellenségek. Ugyanezt tapasztaltam a német hadivakok között, mi
kor 1916-ban Berlinben és más városokban köztük jártam. Nem győz
tem nekik eleget beszélni a mieinkről. A berlini Károly-kórházba, meg
máshova, ahol tömegesebben voltak elhelyezve hadivakok, a mieink
üzeneteket küldtek, onnan híreket vártak és kaptak, később ismeretle
nül leveleztek is egymással. A levelezést a németek kezdték.
Ez az érdeklődés eleinte csak a hadivakokkal szemben nyilvánult
meg. Egy-két év múlva azonban megindult a hazai és külföldi polgári
vakok és dolgaik iránt is. De nemcsak érdeklődés, több, tömegrokonszenv, az együvétartozás érzése, más más épkézláb emberrel szemben
meg nem nyilvánuló, attól megkülömböztető vonzalom fejlődött ki vak
sorstársaik iránt. Ugyanaz, amit általában a polgári vakok között
tapasztalunk.
Az első gondolatunk persze az, hogy ebben az érdeklődésben,
vonzalomban a fogyatkozás, a rokkantság súlyossága, az országhatáro
kon is átnyúló azonos érdek, közös sors volt a főmozgató. Ez nem
valószínű. A hadivakokkal együtt éveken át éltem beteg és a legkü
lönbözőbb okok miatt megrokkant látó katonákkal egy födél alatt, akik
között voltak a vakoknál súlyosabban megfogyatkozottak is, például a
hátgerincsérültek, az örökös fekvésre útalt bénultak, karnélküliek és más
szörnyűmódon megcsonkultak. De ezeknél azt a lelki alakulást nem
tapasztaltam. Ezek megközelítően sem érdeklődtek úgy sem közeli, még
kevésbbé országontúli, avagy polgári sorstársaik iránt. Amennyiben ér
deklődtek is, ez az érdeklődés érzelmi vonatkozásokban nem terjedt
tovább, mint beteg emberek közölt általában terjedni szokott, egyébként
pedig csaknem kizáróan a rokkantellátási díjakra vonatkozott. Egymás-
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iránt való és tömegekre kiterjedő bensőségesebb érzelmi mozzanatoknak,
lelki közösségnek, mint a hadivakoknál, alig találtam nyomát.
Aztán mást is tapasztaltam. A megvakult katonák és korábbi látó
barátaik között az összekötő szálak lassankint meglazultak, a hadivakok
egymás között és később a polgári vakok társaságában érezték legjob
ban magukat, a régiek helyett más barátokat ezek között kerestek és
találtak.
E tapasztalatok folyamán nagyon érdekes volt megfigyelni azokat
a fokozatokat, melyeken át a testileg már megvakult ember lelkileg is
beleilleszkedik a vakság állapotába; a fokozatokat, melyeken át elkülö
nül a látó emberektől, amelyeken át lassankint beleköltözködik a vakok
szűkebb világába. Abba a világba, amelyben, ha egészében, nagyjában
azonosak is a célok a látók világának céljaival, a részletekben és a
célok elérésének módjaiban, lényegesek a külömbségek. Abba a világba,
melyben máskép alakulnak a megélhetés föltételei, melyben az emberi
akarások, cselekvések máskép oldódnak meg, melyet a látó ember soha
nem ért meg teljesen, abba a világba, amelyről egy álmadozó, nagyszívű
királynő, költői nevén Carmen Silva azt hitte, hogy azt a vakok váro
sának, a Vatra Luminoasa-nak fölépítésével megtestesítheti
Ennek a lelkileg, érzelmileg szűkebb, de országhatárokon is átter
jedő világnak a lakói, a vakok melegen érdeklődnek egymás helyzete,
kultúrája, törekvései, életviszonyai és küzdelmei iránt. Ez az érdeklődés
és vonzalom nemzetközi jellegű. E tekintetben a vakok világpolgárok.
Ennek az érdeklődésnek a kielégítését, a távoli országok vakjai közötti
kapcsolatokat, a kölcsönös hírszerzést, a szó- és írásbeli érintkezést
nagy mértékben szolgálja az eszperantó nyelv s én azt hiszem, ez nem
az utolsó azok között az okok között, melyek miatt az iskolázott vakok
társaságában aránylag sok a híve az eszperantómozgalomnak.
Nézzük ezekután a vakok eszperantómozgalmának múltját és
jelenlegi szervezetét. Az erre vonatkozó adatokat kérésemre Bánó Miklós
dr. okleveles mérnök és közgazdasági mérnök szolgáltatta, akinek szí
ves készségéért e helyen is hálás köszönetét mondok.
Levelezés régi idők óta folyik a különböző országok vakjai között.
Szervezett szóbeli érintkezést azonban csak a múlt század végén kelet
kezett egyesület, a Véréin dér deutschredenden Blinden (a némelül be
szélő vakok egyesülete) és néhány évre rá az Assotiation Internationale
des Etudiants Aveugles (a vak diákok nemzetközi egyesülete) létesített.
Az előbbi egyesület a német, az utóbbi leginkább a francia nyelv
segítségével teremtett kapcsolatokat a különböző országok vakjai között.
Valóban nemzetközi érintkezés azonban csak 1904-ben indult meg
a vakok között, amikor Theophile Cárt párisi egyetemi tanár a stock
holmi Harald Thilander közreműködésével megállapította az eszperantó
nyelv pontírású ábécéjét és megindította az Esperanta Ligilo című pontírású havi folyóiratot s ezzel az eszperantó nyelv tanulása a vakok kö
zött világszerte megindult.
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Magyarországon Kleitsch János a vakok kír. orsz. intézete tanára
adott lendületet a vakok eszperantómozgalmának azzal, hogy 1908-től
kezdve két éven át tanfolyamokon tanította az eszperantó nyelvre a va
kok kir. intézete növendékeinek egy önkéntesen jelentkező csoportját s
ezzel egyidejűleg tanítványai számára egy pontírásban 19 oldalra terjedő
kis eszperantó nyelvtant, meg egy pontírásban 85 oldalra terjedő magyareszperantó szótárt is szerkesztett, melyek a vakok kir. intézete nyomásában
meg is jelentek.
Az a körülmény, hogy a bármely országban eszperantó nyelven
és pontírásban megjelent könyv egyszerre közkinccsé vált a világ összes
vak eszperantistái számára, nagyon előmozdította a világnyelvnek a va
kok közötti terjedését s a különböző országok vakjai csakhamar szük
ségét érezték az egymás közötti szervezett érintkezésnek. Az ebből ke
letkező törekvések hozták létre 1908-ban a vak eszperantisták nemzet
közi konzuli szervezetét, az Esperantaj Konsuloj por la Blinduloj-t.
Minden országnak megvan a maga konzulja, akinek föladata az eszpe
rantó nyelv segítségével a vakok külföldi kapcsolatainak megteremtése
és fönntartása. A konzuli szervezet jelenlegi igazgatója a svéd Harald
Thilander. Az egyes országok konzuljait az érdekelt országok vak eszperantistáinak a meghallgatásával az igazgató jelöli ki. A magyarországi
konzul jelenleg Bánó Miklós dr.
A konzuli szervezet működése megérlelte a vak eszperantistáknak
a látókétól elkülönített önnálló nemzetközi kongresszusait. 1914 augusz
tusára Párisba hívták egybe az elsőt. Megtartását azonban a háború
kitörése megakadályozta. Hét évvel később, a XIII. egyetemes eszperantó
kongresszussal kapcsolatba 1921 nyarán Prágában tartották meg a
vak eszperantisták első nemzetközi kongresszusukat. Azóta is a látóké
val kapcsolatban rendezik kongresszusaikat, hogy így az egyetemes
kongresszusokkal járó utazási és egyéb kedvezményeket igénybevehessék és hogy a távoli országokba könnyebben kapjanak kísérőket. Egyéb
ként az egyetemes és a vakok eszperantó kongresszusai egymástól telje
sen függetlenek. A vakok állandó kongresszusi bizottsága, a Koutanta
Blindulkongresa Komitato szervezi és rendezi a kongresszusokat. Míg
az egyetemes eszperantó kongresszusokat az országok kormányai, addig
a vakokét a vakoknak a kongresszusok helyein működő nagyobb inté
zetei, illetve azoknak igazgatóságai hívják meg.
A prágai kongresszusnak 12 országból 82 résztvevője volt, köz
tük Bánó Miklós dr., ki egyedül jelent meg Magyarországból. A gyűlé
sek anyagának ismertetése pontírásban 300 lapra terjed. A második
kongresszus 1922-ben Finnország fővárosában, Helsinkiben volt. Ezen 9
országból 46 tag jelent meg. Magyarországot itt is egyedül Bánó Miklós
dr. képviselte. A harmadikat 1923-ban Nürnbergben tartották meg. Ennek
12 országból 112 látogatója volt, köztük 14 magyar. A negyedik 1924ben Bécsben volt, ahol 10 országból 98, köztük 17 magyar vak eszperantista jelent meg. Az ötödik 1926-ban Edinburgban folyt le, ahol
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Magyarország nem volt képviselve. A hatodikat 1927-ben Danzigban ren
dezték 3 magyar tag részvételével. A hetediket 1928-ban Atnwerpenben tartották meg, ahol Magyarországot 1 tag képviselte. Végül a
nyolcadik 1929-ben Budapesten volt, amelyről lentebb bővebben szólunk.
A kongresszusok eredményei: 1. Nemzetközi eszperantó kölcsönkönyvtárak létesítése. A lipcsei és a londoni pontnyomású könyvtárak
eszperantócsoportjai díjtalanul küldik könyveiket a világ minden részé
be. — 2. A konzuli szervezet útján gyűjtötték össze azokat az adatokat,
melyek alapján az angol posta javaslatára a madridi nemzetközi póstakongresszus 1920-ban általánossá tette a vakok domború nyomásainak
rendkívül olcsó postai szállítását. — 3. A vakok nemzetközi tudakozódó és
statisztikai központjának megszervezése. Ez az intézmény, melynek élén
jelenleg Stejskal prágai reáliskolai tanár áll, minden országból rendsze
resen gyűjti a vakok megoldást váró kérdéseire vonatkozó adatokat és
már több esetben nyújtott használható anyagot egyes országok hatósá
gainak a vakok állami járadékai, utazási kedvezményei, vak cseretanu
lók, segítség idegen nyelvek tanulása és más kérdések ügyében. — 4.
Az 1924. évi bécsi kongresszus végleg megállapította a vak eszperantisták egyetemes egyesületének, az Universala Asocio de Blindaj Esperantistoj alapszabályait. Az egyesület tagjainak száma körülbelül 700,
köztük 45 magyar. Mostani egyik legfőbb törekvése nemzetközi anyagbeszerző intézet létesítése s ez ügyben a népszövetség munkahivatalá
val is összekötetésben van. Az egyesület zeneszakosztálya a katolikus
orgonisták részére „Agenda“ címen eszperantó nyelven pontírású kántori
segédkönyvet adott ki, melyet a magyar vak kántorok is használnak.
Kiadott továbbá eszparantó nyelven a hangjegyírást pontírásban ismer
tető füzetet is. Segíti az egyesület a vak íróknak eszperantó nyelvű
nemzetközi szépirodalmi pályázatokon való részvételét azáltal, hogy
ponírásban megírt munkáikat síkírásba átírva juttatja illetékes helyre.
Eddig három ilyen jeligés pályázaton nyerte vak író az első díjat nagy
számú látó író között. Mind a háromszor Spanyolországban (1927-ben
Sollerben, 1928-ban Vinarosban és ugyancsak 1928-ban Sevillában) a
„Virágjátékok“ pályázatán.
Az 1924. évi bécsi kongresszus óta Ligilo Porvidantoj címen síknyomásu időközi eszperantó folyóirat jelenik meg a látó eszperantisták
számára, mely a vakok kongresszusainak tárgyalásait behatóan ismerteti.
Első három száma Budapesten jelent meg Bánó Miklós dr. szerkeszté
sében. Most Londonban szerkesztik s ott is jelenik meg.
A vak eszperantisták egyetemes egyesületének magyarországi tag
jai, számszerűit 45, a BELHORO-bau egyesülnek. Ennek teljes neve:
Blindaj Esperantistoj Logantaj en Hungara Reglando, magyarul: a ma
gyar királyság területén lakó vak eszperantisták. A BELHORO vezetője
Bánó Miklós dr., célja az eszperantó nyelv terjesztése, a különböző
nyelvekben való tökéletesülés előmozdítása, nyelvkönyvek kiadása, esz
perantó könyvtár létesítése és föntartása, a vakok ügyének bel- és kül
földön való ismertetése, eszperantista és nem eszperantista vakok kül
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földi ügyeinek lebonyolítása. A BELHORO révén eddig R iedl M a rg it és
H olzberger M ariska vak énekesnők külföldi hangversenyekre jutottak,
mások ipari anyagokat, tanulmányi és más segédeszközöket szereztek
külföldről. Könyvek kiadását a BELHORO-nak az anyagiak hiánya ne
hezíti meg. Könyvtárának állománya 200 kötet, ennek is csak egy ré
sze jutott ideiglenes helyhez a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesület
pontnyomású könyvtárhelyiségében, hiányos fölszerelésű nyomdája pe
dig B á n ó M iklós dr. magánlakásában húzódik meg.
A BELHORO készítette elő a vak eszperantistáknak ezév nyarán
Budapesten, a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében augusztus hó
3-tól 8-ig tartott nemzetközi kongresszusát, melyen 12 országból 116
tag vett részt, mégpedig: 7 angol és ír, 1 bulgár, 30 csehszlovákiai,
2 dán, 4 fin, 19 német, 4 jugoszláv, 3 hollandus, 4 osztrák, 2 lengyel,
4 svéd és 36 magyar. A megjelentek közt volt H a ra ld T hilander a
konzuli szervezet igazgatója és az Esperanta Ligilo szerkesztője is, ki
vaksága mellett siket is.
A kongresszust, mint házigazda, H erodek K ároly a vakok kir inté
zete igazgatója nyitotta meg, ki egyben a közoktatásügyi minisztériumot
is képviselte. A népjóléti minisztériumot G yőry Tibor h. államtitkár, a
fővárost pedig Vécsey K álm án városi tanácsjegyző képviselte. A tiszti
kart 8 ország képviselőiből választották. Ügyvezető elnök lett B á n ó M iklós
dr. Az eszprantó himnusz eléneklésével ért véget a megnyitó gyűlés.
A munkagyiilések tárgyalásai négy szakcsoportban folytak. Az első
ben, a pedagógiai szakcsoportban a csökkentlátásúak oktatását, a magyar
gyógypedagógiai kongresszusok eredményét, a vakok tájékozódási ké
pességének fejlesztését, a siketnéma vakok oktatását és az eszperantó
nyelv tanul sát megkönnyítő pontírású könyv ügyét tárgyalták. A második
ban, a foglalkozási szakcsoportban a vak kereskedők, testdörzsölők, háziés nyelvtanitok kérdéseiről tanácskoztak. A harmadik szakcsoportban a
különböző országok helyzetével és a vakok ügye terén elért újabb
eredményekkel, a negyedikben pedig szervezési kérdésekkel foglalkoztak.
Augusztus 7-én eszperantista vak művészek a Zeneművészeti Fő
iskola nagytermében hanversenyt rendeztek. Ez volt a budapesti eszpe
rantó világkongresszusnak az egyetlen előadása, melyet a rádió is
közvetített.
Nyolc napon át lengett a zöldcsillagos eszperantó lobogó a vakok
kir. intézetén, ahol a kongresszus külföldi tagjai kísérőikkel együtt
szállást és reggelit ingyen kaptak.
Az elmondottakból látnivaló, hogy a vakok eszperantó.r.ozgalma
céljaiban, munkásságában különbözik a látók egyetemes eszperantó
mozgalmától, amennyiben a látóké közvetlenül csak az eszperantó nyel
vet szolgálja, míg a vakoké alapszabályszerűen foglalkozik a vakok
ügyével is, sőt e munkaterületen már eredményeket is ért el. így tehát
a vak eszperantisták szervezete az első és eddigelé egyedüli állandó
nemzetközi szervezet, melynek tagjai kizáróan csak vakok és amely a
vakok érdekében rendszeresen munkálkodik.
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Intézeteink költségvetési javadalm ának m egterhelése.
Lapunk ez évi 7-8. számában „Megtárgyalásra váró kérdések.1' cím
alatt megjelent közleményben nem esik ugyan szó intézeteink költségvetési javadalmának szétosztásáról, de mert az én megítélésem szerint
ez is belevág annak az elgondolásába, éppen azért engedtessék meg
nekem, hogy ehhez a kérdéshez a fenti cimen hozzászólhassak.
Ismerve a múltat és a jelent, joggal elmondhatjuk, hogy az u.-n.
gyógypedagógiai intézetek mindenkori állami költségvetése bizony-bizony
igen szűkös keretek között mozgott. Trianon óta pedig szinte kétségbeejtően törünk le e téren. Amikor ezt Így megállapítjuk, ugyanakkor azt
is elismerjük, hogy letörtségünknek egyik legfőbb okozója az a tény,
hogy gazdaságilag teljesen lerongyolódtunk, tönkrementünk. Társult
azonban ehhez — különösen az utóbbi időben — egyéb ok is. Az neve
zetesen, hogy az utóbbi időben bizonyos oldalról olyan újszerű s nem pe
dagógiai intézmények létesítésére is tétetnek javaslatok, amelyek amellett,
hogy lerongyoltságunkban mindenképen nélkülözhetők, (nélkülözi azt sok
igen-igen gazdag és gondatlanul élő állam is) semmi esetre sem elégítenek
ki kiáltó szükséget. Ha az itt mondottakhoz még azt is hozzátesszük,
hogy ezek az újszerű intézmények — külön költségvetési fedezet
hiányában — gyakorlati intézményeink igen-igen szűkös javadalmából
tápláltatnak, akkor joggal elmondhatjuk, hogy az ilyen újszerű és nem
közvetlen szükséget kielégítő létesítések aggodalmas és igen-igen súlyos
tehertételei a minduntalan segítségért kiáltó állami költségvetésünknek.
Költségvetési viszonylatokban is nagyon megnehezült felettünk az
idők járása. Hogy mennyire meg, annak igazolásául egyébre nem is
hivatkozunk, mint arra a cikkre, amelyik lapunk f. évi 7-8. számában
„Kontigentálás“ cím alatt jelent meg. Kell-e annál nagyobb és kétségbeejtőbb letörtség, amikor a fentemlitett című cikk azt adja tudtunkra,
hogy 60 ezer pengőnyi költségvetési hiány miatt 212+95=307 növen
déket kellett az idén intézeteinkből kirekesztenünk. Hogy nevelés-tanitási vonatkozások mellett mit jelent ez szociális és karitatív szempont
ból, azt e helyen felesleges újra ecsetelnünk. E helyett inkább arra mutatunk
rá ügyünk iránt való szeretetből féltő gonddal, hogy a folyton foko
zódó szegénységünk ténye egy-két intézetünknek az életébe fog kerülni
különösen akkor, ha bizonyos újszerű tehertételektől idejekorán meg
nem szabadulunk. Az erre való rámutatással kettős célt vélünk szolgálni.
Az egyik célunk az, hogy arról a bizonyos oldalról jövő kísérleteknek
mindaddig gátat vettessünk, amig szegénységünk nagyobb előrelátásra
és belátásosabb meggondoltságra kötelez bennünket. De célunk továbbá
az is, hogy központi kormányzóink szives figyelmét (akik szegénységünk
nek és letörtségünknek velünk együtt érző s szenvedő részesei) mi is
felhívjuk illő tisztelettel arra, hogy azoknak a tanácsadóknak és javaslattevőknek az igényeit, akik kimutathatóan nem tudják, vagy nem akarják
számba venni az állam lerongyolódott gazdasági helyzetét, közelebbről
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pedig a mi intézeteink igen siralmas költségvetési állapotát, hatalmi
szavukkal szorítsák vissza. Központi kormányzóink, a kimutathatóan jó
indulatú és jószándékú törekvéseiket ne engedjék megzavarni olyan
kérelmekkel, amelyek napvilágot látván, olyan talajból szívják el a táp
láló anyagot, amelyik már-már egyébként is csak a vegetálást biztosítja
az ő satnyává vált, törzsökös és régi keletű tényezőinek. Ha a megállást
nem ismerő tanácsadók és javaslattevők nem szorittatnak vissza, akkor
azt is megérjük, mégpedig hamarosan, hogy oktatásügyünk talajából —
tápláló anyag hiányában — teljesen kiszáradt, olyan törzsökös tényező
ket kell majd a költségvetési tehertételek okából kivágnunk, amelyek —
szemben a nem szükséges újszerű intézményekkel — nevelés-oktatás
ügyi, szociális és karitatív szempontból kiáltó szükségleteket elégítenek ki.
A nyilvánvalóan idetartozó tényeket nem soroljuk fel. Nem pedig
két okból. Ennek egyik oka az, hogy a csak érintőleg említett
költségvetési tehertételek nem ismeretlenek azok előtt sem, akik a bajo
kon — hatalmi szavukkal — segíteni elhivatottak. A másik ok pedig az, hogy
a megnevezéssel nem akarjuk annak látszatát kelteni mintha mi ezzel
intézmények, vagy személyek ellen akarnánk küzdeni. Se az egyik, se a
másik ellen nem küzdünk. Mi csak azt óhajtjuk, hogy ki-ki ne ambici
onálja magának — a már meglévő intézeteink kiáltó veszedelmére —
olyan új intézmények felállítását és felszerelését, amelyek különösen ma,
ezekben a kétségbeejtően nehéz időkben, nem feltétlenül szükségesek,
avagy amelyek egy már meglévő tehetős egészségügyi állami intézménynek
az igénybe vétele révén — a mi költségvetésünknek minden külön meg
terhelése nélkül — legalább is 95% erejéig eredményesen pótolhatók. Ha
ezeket nem óhajtanánk, ha az ilyen törekvések ellen nem küzdenénk, nem
volnánk méltóak elhivatottságunkra. —
Figyelő.

Irodalom.
Jaromir Doskocil: Dér Kopf des Blinden. (Bücherei „Abnorme
Jugend“,Prag. 1928.) A tanulmány a vaknak különleges koponyaalakulásával
és arckifejezésével foglalkozik és rámutat azokra a lehetőségekre, melyekkel
ezen külső, a legtöbb esetben kellemetlen jelenségek részben enyhíthetők.
A koponyával foglalkozva megállapítja, hogy annak alakja a legkülön
bözőbb formában található fel, leggyakoribb a turricephal, a hydrocephal,
skarpocephal, bothriocephal. Assymmetrikus koponyák is találhatók.
Megemlíti, hogy Binet a vakok párisi intézete 80 növendékén végzett
koponyavizsgálata alkalmával arra az eredményre jutott, hogy az 5-8
életév között rendesen mesocephal, a 9-ik év körül egészen a 11-ik
évig egy átalakulás történik, amely a pubertás után kb. a 17-ig évig foly
tatódik. Ekkor a vak koponyája megszűnik mesocephal lenni, koponyája
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a fejlődésben visszamarad s így nyeri el ebben a korban a majdnem
normális viszonyokat.
A látó gyermek fejtartása egyenes, a vaké előrehajtott, hogy járáközben a lépéseket, avagy a munka közben keletkezett hangokat, zöre
jeket jobban hallja. Idősebb vakok sokszor feltűnő merevséggel tartják
fejüket egyenesen, sőt néha kissé hátrahajtva. Abnormális koponyakép
ződésekkel gyakran párosul az alacsonyabb intelligencia. Egyébként
majdnem minden vakon születettnél a későbbi testi fejlődéssel karöltve
jár a szellemi fejlődés is. A vakok később tanulnak beszélni, járni, ját
szani stb. s azért szellemi felfogóképességük is csekélyebb. A hibás
testi- és szellemi fejlődés okának ismerete sokszor jobban nyújt tám
pontokat egyes növendékek individualitásának megismerésében, mint
évekig tartó megfigyelések. Egészen más a fejlődése egy abnormális
fejalkat okozta vaknak, mint egy sérülés, agyhártyagyúladás, avagy
szaruhártyalob következtében megvakulténak.
Az arckifejezés tanulmányozásával abból az elvitathatatlan igazság
ból indul ki, hogy a szem és az azt körülövező izomzat játssza itt a
legfőbb szerepet. Kézenfekvő tehát, hogy a vaknál, legyen az akár
részleges, avagy teljesen vak, jelentékeny phisiognómiai elváltozásokat
tapasztalhatunk. A vak a szem körüli izomzatot, különösen a felső arcrészen nem uralja tudatosan, amiért is sokszor lelkiállapotával teljesen
ellenkező arckifejezést mutat. Az alsó arcrészen van némi mimika, kü
lönösen a száj körül, de ez is ritkán természetes, minthogy utánzási
lehetőség náluk nincs. A vak arckifejezése tisztán pathologikus. Mind
azonáltal az alsó arcrész hüebb kifejezője a vakok lelkiállapotának.
Szájuk körül komoly kifejezést találunk, amely sokszor szenvedő, elke
seredett vonásokat vesz fel. A női vak szája körül egy édesded lágy
kifejezés ül, különösen akkor, ha látókkal vannak szemben, vagy ha a
fényképező gép előtt állnak. Nevetés, vagy sírás alkalmával kevésbbé
találunk eltérést a látó arckifejezésétől.
Az arckifejezéseken egy bizonyos figyelem észlelhető, amely vagy
vizuális, vagy akusztikális. A vizuális figyelem kifejező mozdulatokban
jut kifejezésre és csak gyengénlátóknál észlelhető. Az erőltetett nézés a
szempilláknak, szemöldöknek és a homloknak erőteljes összehúzását
vonja maga után. Az akusztikális figyelem, amely a teljesen vakoknál
és fényérzékkel bíróknál tapasztalható, a fülnek a hangforrás felé való
irányításában, sok esetben a vállaknak görcsös, merev összehúzásában
és felemelésében, néha a száj nyitvatartásában nyer kifejezést. Legna
gyobbrészt mozdulatlanságot észlelhetünk az egész arcon, amely jelenség
sokszor mély gondolkodásnak, néha figyelmetlenségnek, sőt halott egyén
nek benyomását kelti. A vakság szenvedő- és jellemző arckifejezése elsősor
ban a szemtekék és szemhéjak mozdulatlanságában, vagy elváltozásában nyer
kifejezést. A többi arcizomnak természetellenes mimikái játéka helytelen szo
káson, vagy öntudatlanságon alapul. Egyik-másikgyermeknél a figyelem, vagy
a mély gondolkodás változatos grimaszokat vált ki. Ide tartoznak azok
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a typusok is, akik a szemhéjaknak gyors nyitása és csukása által, avagy
a szétterpesztett ujjaknak a szem előtti gyors mozgatása által „a vilá
gossággal játszanak“.
A szemteke teljes hiánya a szemhéjaknak a szemgödörbe való be
esését vonja maga után, ami az arcnak élettelen benyomását kelti. Néha
az ilyeneknél láthatók a szemüreg piros nyákhártyái, ami a szemlélő
számára igen kellemetlen jelenség, különösen akkor, ha genykiválasztással párosul. Ép ily kellemetlen hatást keltenek azok a típusok, kik
nek szemtekéi valamely betegség folytán megduzzadnak, vagy deformá
lódnak. Idegsorvadásnál, recehártyabetegségek okozta megvakul ásóknál
a szem külsőleg nem mutat elváltozást. Ezek az úgynevezett „tiszta sze
mek“. Észrevehető azonban, hogy az ilyen vakok oldalt, vagy felfelé
fordítják szemüket, tekintetük üres, néha mindkét szemteke iránya más.
Arckifejezésük a bizalmatlanság és áhitatosság látszatát kelti. Egyes
ilyen növendékekről esetleg az a nézet alakulhat ki, mintha zavarosok
nem őszinték, mások meg, mintha önérzetesek és okosak lennének, hol
ott ez csak egy külső jelenség, amely semmi összefüggésben nincsen
lelkivilágukkal. Minél későbben következik be az ezen betegségek okozta
vakság, annál kevésbbé lépnek fel e jelenségek. Az ilyenek megtartják azo
kat a szokásokat, melyeket látó korukban elsajátítottak.
B árkién azt állítja, hogy azoknál, kik csak egyik szemükön vakul
nak meg, ezen az oldalon az arc mimikája is megváltozik és egy saját
ságos élettelen benyomást kelt, míg a másik arcfél ép marad. K ru ken berg szerint a született vakoknál a szemnek s főképen a homloknak
mimikája teljesen hiányzik, sőt állítja, hogy a született vaknál az arc
mimikájának is hiányoznia kell, minthogy ez látási benyomásoknak az
eredménye. Az arcmimika vizsgálásával behatóan foglalkoztak B irschH irschfeld és S a n te de Sanctis. Ezeken a nyomokon a púrkersdorfi intézet
70 és a két prágai intézet 138 növendékével végeztek kísérleteket, ame
lyek abból állottak, hogy előzetes szóbeli magyarázat, vagy érzékeltetés
után felszólították a növendékeket bizonyos izmoknak mozgatására
(homlokizomzat mozgatása, szemöldökök összehúzása, szemhéjak csu
kása és nyitása, szemteke forgatása). Ezen kísérletek eredményeként
megállapították, hogy a legkedvezőbb eredményt a szemhéjak mozgattatása mutatta. Kevésbé eredményes a homlok összeráncoltatása és a
szemöldök összehúzása, legkisebb az eredmény a szemtekeforgatásnál.
Megállapítható továbbá, hogy a kísérletek a fiúknál jobb eredményt mu
tatnak, mint a lányoknál. Csodálatos, hogy egyes gyengénlátók az ered
ményben a később megvakultak mögött állnak. Az eredményes kísérle
tek igen nagy részében a növendékek nem uralják teljesen az izomzatot.
A mozgás sokszor teljesen bizonytalan, tétovázó és nem sokáig tartó. A
kísérletek kivitelénél a környező izomzatok is akcióba léptek, pl.ah o m lokráncolási kísérletnél egyesek becsukják a szemhéjukat, mások pislogatnak, elferdítik a szájat, csucsorítják ajkukat stb. Ezen eredetileg
S a n te de Sa n ctistó l eredő kísérletek azt mutatják, hogy tervszerű gya-
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korlatokk al bizonyos fokú eredményt elérhetünk abban, hogy a vak arcizmai
felett uralkodjék. Rámutattak ezen kísérletek arra is, mennyire fontosak
a gyengénlátóknál a látási gyakorlatok, hogy a megmaradt látóképesség
amennyire csak lehet, az élet számára értékesíthető legyen, ami csakis
külön oktatással, a nekik megfelelő módszerrel érhető el.
Fiedler L a jo s

Szemle a belga módszer körül.*
A hazai és külföldi szakirodalomban már sok szó esett az úgy
nevezett belga módszerről és sok szó esik erről, különösen az utóbbi
időben. A siketnémák pedagógiájának életformáira is, mint minden máséra,
az illető kor szellemi áramlásának jellegzetessége rányomja bélyegét. A
tudományos felfogások különfélesége, különösen psychológiai téren, a
siketnémák nevelésügyében általában, de a beszédtanulás processusában
is erősen eltérő felfogásokat szült. Ezeket a felfogásokat megismerni, a
gyakorlatban kipróbálni, eredményeik szerint bírálni és védelmezni, min
den fejlődés természetszerű követelménye. A régebbi, újabb és legújabb
felfogások összeforrása és egységes irányba való kialakulása — szerény
véleményem szerint — még mindig egy távolabbi jövő történése. Az el
méleti tudomány előfeltételeit és alapvető kérdéseit kell előbb közös neve
zőre hozni és csak azután remélhetjük az azokban gyökeredző tanítási
módoknak az egységes irányú kialakulását.
Az új belga módszer születését a neves belga psychológusnak.
dr. Decroly-nak köszönheti, aki 1936.-ban megjelent „Kifejezési egysé
gekből kiinduló írás- és olvasástanítás“ c. művében rakta le egy új
tanítási eljárás alapjait. 1910-ben Hédin nyíltan követelte a „Decroly-eljárás
alkalmazását“ a siketnémaoktatásban. Ugyanez időben váltak nyilvánossá
Miss Garrett törekvései, aki az anyaiskola nyomdokain haladva szólal
tatta meg siketnéma növendékeit. Ezek a törekvések is befolyásolták a
belga eljárás kifejlődésé-. A bekövetkezett világháború megakasztotta
Herlint munkájában, de 1921-ben, Herlinnek szakfelügyelővé történt ki
nevezésével törekvése új lendületet kapott. Az 1922-23. iskolai évben
Herlin kívánságára négy intézetben tettek kísérletet az ő eljárásával.
Három intézetben a kísérlet csődött mondott, ez intézetek tanárai nem
^Felhasznált irodalom :
Michels Fülöp: La méthode belge de démutisation, par zl Hédin Bruxelles, 1917.
S. V. O. Ü. 1928. 5-7. szám.
Joh. Schlenkrich-Leipzig: Die belgische Methode. Bl. f. Taubst, bild. 1929.
12. szám.
B. Thollon: L’Enseignement De La Parole Aux Sourds-Muets
A Propos De La Méthode Belge. Paris 1928.
Siketnéinák és Vakok Oktatásügye.
Blätter für Taubstummenbildung.
Revue de 1’ Enseignement des Sourds-Muets.
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tudtak megbarátkozni Herlin gondolataival. A negyedik intézetben azon
ban, a brüsszeli leányintézetben meglepőek voltak az eredmények. A
belga tanároknak 1925 júliusi gyűlésén így nyilatkoztak a hospitálók :
„ily eredményekhez csak gratulálni lehet.“ Az eljárás megismerése,
értékelése folyvást nőtt és 1926—27-ben további hat belga intézet alsó
osztályaiban alkalmazták Herlin eljárását.
Miben is áll a belga módszer?
Michels 5 pontban a következő objektív ismertetését adja a belga
módszernek :
— A módszer 5 tevékenységi területből tevődik össze :
1. Azonosító gyakorlatok. Tárgyaknak egymással, tárgyaknak képe
ikkel, tárgyaknak szóképeikkel, képeknek szóképekkel való összehasonlí
tása, megkülömböztetése.
2. Az ideo-vizuális vagy globális olvasás az előző gyakorlatok
közvetlen folytatása. A tanulók és tanárok neve, tárgyaknak és élmények
nek szavakban és rövid mondatokban való írásos megnevezése és felismertetése. Értelmeztetés és cselekedtetés képezi a magját mindkét
játékos foglalkoztatásnak.
3. A szintetikus, vagy globális szájról olvasás ; az előbbi értelmeztetési feladatnak egy nehezebb formája. Nem írott, hanem beszélt, azaz
mozgó hangbeszédnek az értelmeztetése előtt áll most a kis siket,
egyelőre csak a már szóképeiben ismert beszédhatáron belül.
4. A beszédgyakorlatok kezdetben, mint a szintétikus szájról-olvasás
önkéntelenül hangzó reagálásai nyilvánulnak meg, amelyek azután a
tanárnak fokozódó és mindinkább határozottabbá váló segítésével hatá
rozott beszédmozgásokká alakulnak át. Végcél az alkalmazott beszédhasználat.
5. Az írás, mint globális iratás, már a szóképek és irott mondatok
fellépésével együtt lép fel és járul hozzá az irott beszédnek receptív és
produktív módon való megismertetéséhez.
A belga módszer keretén belül az összes segédeszközöket használják,
így: tükör, fonetikai eszközök, a tapintási érzés. Szótagolási gyakorlatok
kal a beszédmotorizmust és beszédszervek működését teszik fogékonnyá
és folyékonnyá. Jótehetségű gyermekek a második iskolai év végeztével
perceptive és produktive beszédbelileg teljes összhangban voltak tanárjuk
kal. Ebben az időpontban 58 egyszerű mondatot használtak tökéletesen.
A szavak nemében, számalakjában, a használatos igék jelen-, múlt- és
jövő idejében, az egyes és- többesszámu első és harmadik személyének
az alkalmazásában biztosak és határozottak voltak. Beszédük folyékony
és érthető. Az írásban Decroly utasításait hiven követték hasonlóan szép
eredménnyel, sőt a rajzoktatásban is az „egész“-bői indultak ki. A leg
több látogató, még a szigorú Thoilon—Paris is — mondja Schlenkrich —
meg volt lepve és utóbbi elismerte, hogy a brüsszeli 6-7 éves siket
némák beszédspontanítás tekintetében felülmúlják a párisi intézet 11 éves
tanulóit. A holland kartársak 1926-ik évi gyűlésén Hermus úgy nyilat

219

kozott, hogy a belga eljárás jobb a Malisch-féle eljárásnál, mert az írott
nyelvből indult ki és tér át a leolvasott és beszélt nyelvre. Viszont néhány
hospitáns, pl. Lathourvers és Sluizer holland kollégák nem fedeztek fel
jobb és több eredményt Sluizer nem is akar új módszerről tudni, szerinte
a tanulóanyag és a tanítói egyéniség a döntő tényező.
Schlenkrich-Leipzig, bár elismeri, hogy a belga módszerrel a kísér
leti osztályokban általában szép eredményeket értek el, nem tartja döntő
nek ezt az eljárást oly értelemben, hogy ebből alakuljon ki az annyira
keresett új, határozott és egységes eljárás. Schlenkrich a belga módszer
alapelveiről a következőképen nyilatkozik: (Megjegyzéseit nemcsak
erre
a módszerre, hanem általában a most hirdetett és ismert
új eljárásokra is vonatkoztatja.) A beszélés tendenciája minden emberben,
tehát a siketnémában is él. A hangbeszéd minden egyes artikulációs
részlete fölött való uralom azonban egy mechanikai úton szerzett sajátság,
amely a beszédprodukcióhoz feltétlenül szükséges. A beszélnitudás a
a beszédfejlődés folyamán — rendes körülmények között — az összes
többi érzék szerepét messze túlhaladván, a hallás befolyása alatt fejlődik ki
Ez alakítja ki az eredetileg differenciálatlan hangmegnyilvánulásokat han
gokká, szótagokká, szavakká és mondatokká. A hallást eme tisztulási és
finomodási processzusában a beszédizmokban keletkező tapintási benyomá
sok (izomérzés) támogatják, amelyekből beszédmozgásképzetek válnak.
Bizonyos, hogy a szem is lenditőleg hat közre, de a beszélnitanulásnál
tulajdonképen alárendelt szerepet visz. Ha a vizuális benyomásoknak erő
sebben döntő szerepük volna, úgy a beszédnek egészen más irányban
kellett volna kifejlődnie. Élénken bizonyítja ezt a jelnyelv.
A valóban siketnéma gyermek, Schlenkrich meggyőződése- szerint;
a beszélt nyelvet (hangbeszédet) csak a szem útján nem tudja megtanulniA siket néma gyermekek túl halmozása beszéddel, amelyet leolvasva kell
megtanulniok, tapasztalás szerint sok hibás megszokást idegez be, amelyek
a nyelvmegértést erősen elhomályosítják. A helyes beszéd ellenőrzésére
szolgáló izomérzést — amellyel a siketnéma, de az épérzékű gyermek
is rendelkezik — a beszédszervekben kiképezni és beszédmozgási érzetek
ben megrögziteni, a kezdő beszédtanitás legfontosabb feladata. A tanár
a kezdő beszédtanítás folyamán minden rendelkezésére álló eszközt igénybe
fog venni. Spontán kiejtett hangokat és szótagokat megragad. Felhasz
nálja az esetleges hallási maradványokat és a tapintási érzést általában
a beszédcél érdekében. Megfelelő fonetikai eszközöket is állit célja
szolgálatába. De attól sem fog visszariadni, hogy hibás beszédet egyes
hangok, vagy szótagok artikulálásával, vagy mechanikai beavatkozással
megszüntessen. A siketnéma gyermek beszélnitanulása nem természetes
folyamat és sohasem lesz azzá! A leolvasás — Schlenkrich szerint —
a beszélnitanulás szempontjából szekundär jelentőségű. Csak a további
oktatás folyamán nyer mindinkább jelentőségében akkor, ha az írott kép és a
precise begyakorolt artikulációsszervek támogatják. Ez utóbbi megállapítást
igazolják azok a tapasztalatok, amiket a később megsiketültek és a nagyot
hallók leolvasástanításánál szerezhetünk.
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Hogy a belga módszer képviselői a Schlenkrichéhez hasonló gon
dolatokat is mérlegeltek, mutatja az írással szemben elfoglalt álláspontjuk,
továbbá a beszédgyakorlatoknak tulajdonított fontosság.
N a g y o n érdekes B . T hollon-P aris, a közismert kritikus véleménye
a belga eljárásról, aki az ő sajátos, éleseszű logikájával magyarázza a
régi és új (belga) eljárás közötti viszonyt. Miként az angol és a magyar
(Ehling-féle) anyaiskolai törekvéseket, valamint a Malisch-féle eljárást
„pendo-naturell“ áltermészetesnek nevezte, úgy a belga eljárást is ide
sorozza. Thollon személyesen hospitált a brüsszeli intézetben. Megfigyeléseinék sarkpontjába két tételt állit:
/. M ielőtt a siketném a g y e rm e k beszélni tanul, arra elő kell k é szí
te n i — A francia intézetekben űzött előkészítő- és artikulációs oktatás
módszerének és psychológiai indokolásának rövid vázolása után Thollon
bemutatja a belga módszer előkészítő gyakorlatait. Az azonosító gyakor
latokat: tárgy — kép stb. már 1803-ban Sicard űzte és irta le. A „grafikai
eljárás“ — szavaknak és mondatoknak irásképben való kifejezése — elvitathatatlanul francia eredetű: de 1’ Epéé, Valade- Gabel, Legrand,
Thollon. Kicsit gúnyosan hat Thollon összehasonlítása: de 1’ Epéé a
táblára írt, Valade-Gabel lemezlapokra, a belga kollégák pedig papír
szalagokra Írnak. Elismeréssel adózik Thollon annak, hogy az írást
tisztán szintétikusan és az alkalmazott beszéddel kapcsolatban tanítják.
Szinte azonban minden Írásmódnak az eredménye az íráspéldától és a
gyakorlás idejétől függ. Tholionnak ezt a véleményét magyar példával
is alátámaszthatjuk. Nézze meg valaki pl. Pető növendékeinek
írásait. Az ember nem tudja megkülönböztetni, melyik a tanár és
melyik a növendék irása, annyira egyforma valamennyi. A szintétikus
rajzolásmódra azt jegyzi meg Thollon, hogy a párisi intézetben ezt
már hosszú évek óta űzik, miután a növendékek a megtanult szavakat
mindjárt illusztrálják is. Még az ideovizuálís, vagy szintétikus leolvasást
sem engedi át 1 hollon a belga módszernek, mert ezt a francia intézetek
is űzik, csak ép, hogy nem tulajdonítanak neki akkora jelentőséget.
Thollon véleménye szerint a belga újítások már kipróbált és régi 'böl
csességei a siketnémaoktatásnak, csakhogy a reformátorok által új psycho
lógiai törvényekkel lesznek indokolva. (Globalisatio
psychikai egy
ségről szóló tan.)
A globalisatio eszméjének a beszédtanulásra, az artikulációs oktatásra
való átvitelét Thollon tévútnak minősiti, amelyet az alábbi második téte
lében élesen bírál.
2.

C sak m egfelelő előkészítés után ta n itandók a siketn é m á k a beszédre.

Thollon e tételben állást foglal az angol és belga kartársak ama
véleménye ellen, hogy a totálsiket az előkészítő oktatás — az intellektus
kicsiszolása, irás- és leolvasási kép — után a beszédet helyesen fogná fel
és utánozná, különösen, hogyha a tapintási érzék csak kivételesen vétetik
segítségül. Mindenekelőtt kétségbevonja, hogy a beszédmozgási képek
elégségesek volnának egy fonetikailag is jó hangképzésre és később annak
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ellenőzésére. Thollon meg van győződve, hogy a beszélés folyamata
nem veleszületett, hanem szerzett automatismus, amelyet semmiesetre
sem lehet egységes jellegű psychikai beszédprocesszusokba beleszorítani.
Thollon azt. az aggodalmát fejezi még ki, hogy elmélet és gyakorlat
nincsenek egészen összhangban (artikuláció, szájmozgás). Dicséretreméltónak találja Thollon az alkalomszerüségek felhasználásának nagy
fontosságát a belga eljárásban. (Ezt a mi tantervűnk már 30 éve mondja.)
Végül dicséri a brüsszeli leányintézet növendékeinek önálló, spontán
és természetes beszédét.
Hogy a jelenleg többfelé űzött és különböző tanítási eljárások
valódi értékéről objektív ítéletet mondhassunk, ahhoz Thollon egy több
évi beható tanyulmányozást követel.
❖
* *
A belgák eljárása a modern psychológia alakelméletén nyugszik;
azonban a siketnémanevelés régi tanítási eljárásaira is épit. Talán ebben
a szerencsés kapcsolatban rejlik az ő ereje. (Az irodalom szerint is még
mindig csak állítólagos az „ereje“. S z e r k .)
Thollon bírálata mindenképen figyelmet érdemel. Azt azonban még
sem tartom helyénvalónak, hogy az új törekvéseket egy hűvös „ez már
mind megvolt“ gesztussal intézi el. (Nem helyes! De az sem helyes,
hogy manapság minden értékesnek tetsző régit új köntösbe öltöztetve’,
új és egyéni patenttal Iáinak el. Szerk.) A fejlődésnek egyik leglényege
sebb eleme éppen az, hogy a már meglévőt is a folyvást változó eszmék
termékenyítsék meg s azok különböző szempontok szerint mérlegeltetvén,
belőlük — de mindig csak relative — „új“ szülessék.
Herlin maga így mondja: „Az új éden a levegőben lógott.“
A belgák eljárása valami középúinak látszik lenni az irásképmódszer (Lindner-Leipzig), a Malísch-féle beszédegészekből kiinduló eljárás
és az anyaiskola nyomdokán haladó magyar, német, angol, amerikai
eljárások között.
Annak a törekvésnek, amely tudományos és gyakorlati vonatkozás
ban világszerte él és dolgozik a siketnémanevelésügy megreformálásán,
fejlesztésén, csak egyik állomása a belga módszer. Ugyanígy
birálandók el a többiek is. A többi is csak állomás. Az állomásokig
az út egyiknél is, másiknál is messze van még, de áldást hoz az, ki
révbe ér.
S ch u lm a n n A d o lf

A vakok oktatása Jugoszláviában. V. L. /. R om adanovitch
L ’ éducation des aveugles en Ju g o sla vie Z em u n , 1929. A szerző a vakok
zimonyi intézetének igazgatója s ebben a 44 lapra terjedő, de kevés ki
vétellel mind fényképekre lefoglalt francia nyelvű kiadványban a ju
goszláviai vakok ügyét ismerteti.
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Jugoszlávia 11.725,864 lakosára 12,242 vak egyén esik. A 0-14 éve
sek száma 742, a 14-24 éveseké 702, a 24-50 éveseké 4,853 és az 50
éven felüliek száma 5,845.—10,000 lakosra Montonegró területére 21.27,
Szerbia területére 14.53, Dalmáciára 8 és Horvátországra 7.83 vak esikA 24 éven felüli vakok közül a vakon születtek száma 1,121 ; a 0-14
évesek közűi pedig 340. Baleset és betegség a 24 éven felülieknél
7,510-nek, a 14 éven aluliaknál 400-nak oltotta ki a szemevilágát.
Vakságot okoztak; himlő, blenorrhoea, trachoma, typhus, scarlatína,
scrofulosis, cataracta és syphilis.
Jugoszláviának jelenleg három vakok-intézete van, és pedig Zimonyban, Zágrábban és Kotchevyében. Az első és a harmadik a háború óta
keletkezett. A volt monarchiától elcsatolt Zágrábban már több mint 30
éve áll fenn vakok intézete.
Szerbia háborús vakjait a „Permanent War Blind Relief Fund“ az
amerikai háborűs vakok alapja, jelenlegi elnevezésen „American Braille
Press“, (Amerikai braille-nyomda) karolta fel már 1917-ben, majd
segítséggel jött az angol alapítású „Serbian Relief Fund“ is. 1920-tól
kezdődőleg a szerb népjóléti kormány vette át a vakok ügyét.
A vakok oktatói 2 évi gyakorlat után vizsgát tesznek, fizetésük
10%-al nagyobb a tanítók fizetésénél, 35 évi szolgálat után teljes
fizetéssel mennek nyugdíjba.
A zágrábi intézetben 7-14, a kotschevyeiben 7-20 és a zimonyiban 4-35 éves vakok vétetnek fel. A gyermekek 10 évig, az ifjak 3
évig, a felnőttek pedig 2 évig iskoláztatnak.
A zimonyi intézet tagoltsága: a 4-6 évesek óvója, a 6-8 évesek
előkészítője, a 8-12 évesek számára négy elemi osztály, ezt követi kétévi
ipari oktatás, vagy az ezzel párhuzamos 4 gimnáziumi osztály és az e
fölé épített zeneiskola.
Az intézet kötelékéhez tartozó zeneiskolába képességvizsgálat alap
ján vétetnek fel : 1. a 4 éves kortól kezdődőleg minden zenei hajlammal
bíró gyermek, 2. ezek közűi kiválasztatnak a magasabb zenei oktatás
számára azok, akik hivatásszerűen kívánnak zenével foglalkozni,' 3. a
gimnáziumi osztályokat végzők és végzettek. Az intézet hangszerekkel
teljesen fel van szerelve. A tankönyvek az intézet nyomdájában készülnek.
ossz.
leány
A növendéklétszám az 1928-1929. tanévben fiú
82
38
Zimony
120
6
7
Zágráb
13
32
54
22
Kotchevye
A három intézet tanárainak száma 43, közöttük 16 képesített
vak tanár. Az intézetek tananyaga azonos a megfelelő normális iskola
típusok tananyagával, a bizonyítványok is azonos értékűek.
A braille kötelező. A matematikai, anatómiai, természettudományi,
fizikai és földrajzi tanszerek részben Franciaországból, részben Német
országból származnak. A domború térképeket az intézetek műhelyeiben
készítik külföldről beszerzett papírmaséval. A rövidített írásrendszer 200

223

szóból áll. Az esperantót minden intézetben tanítják, ahová a külorszá
gok eszperantó lapjai is járnak. A gimnáziumban a francia és a német
nyelv tanulása kötelező.
Az intézetből kilépett vakok gyámolítására több egyesület alakult,
ezek Vagy alapítványokkal rendelkeznek, vagy az állam támogatásával
működnek. Majdnem kizárólag a nemzeti lábbeli, a topánka készítésével
keresik meg az iparos vakok kenyerüket. A hadivakok is főképen topánkákát készítenek. E főfoglalkozás mellett még minden vak más iparban
is nyer kiképzést, így a kefekötésben, seprűkészitésben, kosárfonásban.
Vannak vakok, akik árusítással, különösen ujságárűsítással foglalkoznak
s vannak köztük templomi énekesek és gépírók is.
A vakok központi kölcsönkönyvtára a zimonyi intézetben van.
Ugyanitt itt van a braille nyomda is, ahol évenként 50-150 könyv ké
szül. A nyomdának 1919 óta 1000 kiadmánya van. A könyvtárban meg
vannak az „American Braille Press" összes kiadmányai is, mégpedig
úgy angol, mint francia és olasz nyelven.
Zimonyban az intézet igazgatójának szerkesztésében pontírású folyó
irat is jelenik meg „Braillova Riznica“ címen, amelyet azonban az
„American Braille Press“ költségén Párisban állítanak elő. A fönt
említett igazgató „Glas Nedujnich“ (Az ártatlanok szava) címen szakfolyóiratot is szerkeszt, amelyben a siketekre, vakokra és az értelmi
fogyatékosokra vonatkozó kérdéseket tárgyalják.
M ichels F ü löp

A wieni állami siketnéma intézet emlékkönyve. Ez az emlék
könyv a wieni állami siketnéma-intézet 150 éves fennálása alkalmából
1929.-ben adatott ki.
Az emlékkönyv rövid tartalma a következő:
A 72 oldalra terjedő emlékkönyv első részében F ritz B iffl kormánytanácsos, mint a wieni áll. siketnéma-intézet igazgatója, — nagy szakavatottsággal — az intézet történetét irta meg. Megemlékezik az intézet
európai hírű pedagógusairól és igazgatóiról. Közli az intézet növerídékeinek vizsgálatokból leszűrődött testi és szellemi fejlődésmenetét, továbbá
azokat a tanítási eljárásokat, metódusokat, amelyeket a mai napig alkal
maztak és alkalmaznak a wieni állami siketnéma-iníézetben.
Ezután következik M argarete D e in in g er- nek „Unser Kindergarten!
Ein tag bei detn Klinen“ cím alatt közölt nagyon értékes tanulmánya az
intézet óvodájáról. Prof. R u p ert B ra a n stein er „A kézügyességi oktatás“ról ir. Leopoldine Dworacek. „Az iskolai konyha lényege és célja“ címen
értekezik. Prof. H a n s K a in z pedig „A tornaoktatás“-ról ír az emlék
könyvben. (Th.)
A szerkesztő m e g je g y z é s e : Az emlékkönyvben szó esik a mi
váci orsz. kir. intézetünkről és az akkori pozsonyi intézetünkről is, de
nem minden tévedés nélkül. A 18. oldalon ugyanis — bizonyos vonat
kozásban — ezeket az intézeteket is az osztrák intézetek között emlegeti.
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Ennek a résznek a megfogalmazása ugyanis legalább is ezt látszik iga
zolni. Ezt pedig annál is inkább, mert a nem oszírák („vöm Auslande“)
intézetekről — azokban a bizonyos vonatkozásokban — néhány sorral
alább külön szól az emlékkönyv.
Bármennyire hálásak vagyunk is azért, hogy első tanáraink a nagymultú és neves wieni állami siketnéma-intézetben szerezhették meg ki
képzésüket, azt azonban — s ezt ne vegyék tőlünk rossz néven osztrák
kartársaink — semmiképpen se vehetjük tudomásul, hogy a váci és az
akkori pozsonyi intézet osztrák-magyar, avagy éppen osztrák intézet
lett volna.

A vakok ügye Angliában. Strehl Károlynak a Blindenfreund
1929.— 10. sz.-ban közölt ismertetése szerint Anglia (beleértve Skót- és
Írországot is) 49.000.000 lakosa közűi 56.115 vak. Intézetei közül 30
(túlnyomórészt internátusos intézet) népiskolai, 3 meg magasabb képzést
nyújt. Az utóbbiak közül 1 fiúknak, 1 meg leányoknak nyújt magasabb
képzést, de ezek élethívatási pályákra nem képesítenek, 1 pedig vegye
sen fiúkat és leányokat képez zenetanítókká, hangolókká, gyors- és gép
írókká. A 46 ipari képző és foglalkoztató műhelyben leginkább a vakok
szokott iparágait űzik. A műhelyek munka hiányában képtelenek az
összes kiképzett vak munkásokat foglalkoztatni, gyakran csak a heti
munkaidő felerészében dolgoznak, mert teljes munkaidő mellett kevesebb
munkást foglalkoztathatnának, vagy pedig az iparcikkek halmozódnának
föl túlságosan. A műhelyekben modern gépeket nem használnak. A ható
ságok az intézetek és műhelyek vezetőségével karöltve évek óta fáradoznak
azon, hogy a látók ipari műhelyeiben, gyáraiban vakok is "alkalmaztas
sanak munkásokként, de eddig eredménytelenül. A vakok két szövetség
ben egyesülnek.
Vollmann János
Herodek Károly „A vakok térbeli tájékozódása“ címen A
Gyermekvédelem Lapja 1929. szeptemberi számában népszerűén érteke
zik. A zsinegekkel áthúrozott szobában denevérekkel végzett, meg a
négyzetméternyi deszkalap elé állított vakokkal megejtett kísérleteket,
majd a vakok kir. intézete egyik siketnéma vak növendékének tájéko
zódó képességét ismerteti. Megemlíti az általa egy látó polgáriiskolás
leányka és egy vak fiú között az intézet folyosóján rendezett és a vak
győzelmével végződött versenyfutást, a vak gyermekeknek ki a városba
s vidékre, otthonukba való szökéseit, végűi ismerteti a tájékozódás taní
tásának föladatait.
(Kf.)
„A magyarországi gyógypedagógiai intézetek.“ Ez alatt a cím
alatt cikket közöl Istenes Károly szerkesztő kartársunk a CSL. köztársasági magyar tanárok és tanítók havi tanügyi folyóiratában, a
„ Világosság“-bm . A cikk behatóan és terjedelmesen a szakfelügyelőség
1927—28. tanévi évi jelentését ismerteti. A terjedelmes cikk különlenyomatban is megjelenik.
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L. Szondi: Zűr Psychometrie dér Tesís. Leipzig 1929., mint az
„Archív für die gesammte Psychologie Bd. 72“ cimű folyóiratban meg
jelent tanulmány különlenyomata, 68 oldalnyi terjedelemben, a pszichikai
mérések kérdését tárgyalja.
Az első rész — történeti áttekintés után — a pszichométriát, mint a
tudattartalmaknak és az azokon alapuló szellemi képességeknek méréséről
szóló tudományt osztályozza.
A második rész a pszichikai mérték fogalmát tisztázza és az egyes
objektív és szubjektív mérési módszereket ismerteti.
A harmadik rész egy nemzetközi pszichométriai mértékrendszer
szükségességét mutatja ki és ilyennek megállapítására konkrét javaslatot ad.
Az igen kimerítő tanulmányt a vonatkozó szakirodalom felsorolása
zárja be.
M ichels

Egyesületi és intézeti élet.
A gyakorlatból — a gyakorlatnak. E cim alatt óhajtunk fog
lalkozni azokkal a problémákkal, amelyek a siketnémák és vakok neve
lés-oktatásának gyakorlatát vannak hivatva jobbá és változatosabbá tenni.
De ugyanez alatt a cím alatt kívánjuk megörökíteni azokat a neveléstanítás közben ellesett megfigyeléseket is, amelyek a siketnémák és va
kok élet-lélektanába segítik elő a belepillantást. Célunk ezzel a gyakor
latot előbbre vinni, az elméletet pedig támogatni. Hogy ezekre szükség
van, azt mutatja az a tényállás, mely szerint különösen a fiatalabb
generáció, néha teljesen tájékozatlanul áll egyes gyakorlati problémákkal
szemben. De másrészt a korral haladva, alkalmat akarunk nyújtani a
felvetett újabb eszméknek, gondolatoknak írásbafoglalt gyakorlati bemu
tatására és terjesztésére is. Az elméletnek próbaköve mindenkor a gya
korlat volt. Minél többen igazolják annak gyakorlati értékeit, annál -biz
tosabban fog az megállhatni és általánossá válhatni a gyakorlatban..
Olykor csak 1-1 igénytelennek látszó, de valójában nagy horderejű
pedagógiai (akár nevelésügyi, akár oktatástani) fogásról, illetve annak
rövid közléséről lészeu szó. Máskor pedig kisebb részletkérdéseknek, sőt na
gyobb problémáknak a gyakorlatban való mikénti végrehajtására is ki
fogunk terjeszkedni. Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy az alábbi példák
gyakorlati kivitele mindenben a legtökéletesebb, de hisszük, és reméljük,
hogy amig egyrészt alapul-, másrészt pedig buzditásúl fognak azok
szolgálni hasonlóknak, tökéletesebbeknek a megírására, közlésére.
1.
A „Makacs“ gyermek. Pista már harmadnapos újonc, s a tanár
hívására, intésére még mindig nem jön ki egyedül a tanár elé. Minden kérlelés,
biztatás hiábavaló. Pista csak ül s szemét lesütve rendületlenül a helyén ma
rad. — Már láttam „az ilyen makacsságot úgy megtörni“ hogy a tanár
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egyszerűen megfogta „a szófogadatlan“ gyermeket s úgy vitte ki a
tanári asztal elé. Ezt aztán addig ismételgette, amíg a jég meg nem tört
s a gyermek magától is engedett a hívásnak.
Szó sincs róla, a dresszurának ez a módja is eredményre szokott
vezetni. A magam részéről azonban a következő eljárást ajánlom : Vala
mennyi gyermeket szólítsuk egyszerre csak magunk elé. Aztán egyenként
helyreküldve őket, „a makacs gyermeket“ hagyjuk utoljára. De mielőtt
őt is helyre küldenők, előbb megcirógatjuk, esetleg egy szem cukrot
csempészünk a szájába s ezzel a „makacssága“ meg van törve.
2. Kérdés-felelet. Hogy milyen legyen a tanulóhoz intézett kérdés,
arról már sokat írtak, vitatkoztak. De hogy a kérdésre adott felelet mi
lyen legyen, azzal nem igen foglalkoztunk. (Foglalkozni foglalkoztunk,
legföljebb csak nem irtunk, Szerk.) Pedig — mint látni fogjuk —az ezzel
való törődés is kívánatos, sőt szükséges is.
Vannak kartársak, akik a feltett kérdésre egész mondattal felelte
tik növendékeiket. Ebből egy jottányit sem engednek. Pld. „Hol
voltál vasárnap délután“ ? „Vasárnap délután a templomban voltam.“
Vagy: „Kitől kaptad ezt a szép, uj bicskát“ ? „Ezt a szép, uj bicskát
az apámtól kaptam.“ Mások pedig a rendes társalgási formát követve
megelégszenek azzal, sőt erre szoktatják is a tanítványaikat, hogy rövi
den, csak a kérdőszóra adják meg a feleletet és legfeljebb csak az
ahhoz tartozó igét, segédigét kapcsolják, mondják még utána. A fenti
kérdésekre röviden Így feleltetik a gyermeket: A templomban vol
tam.“ — „Apámtól kaptam.“
Hogy melyik forma a jobb, helyesebb, nem nehéz eldönteni.
Kizárólagosan azonban egyikhez sem szabad ragaszkodni s viszont a maga
helyén alkalmazva, mind a kettő jó, helyes. Az alsó fokon, ahol a beszélge
tés főleg az egyszerű mondat keretében folyik, inkább teljes mondatban
feleltetjük a gyermekeket. A közép- és felső fokon azonban mind na
gyobb tért engedünk a másik formának is. —
3, Tanítási tervezet Első alkalommal azt mutatjuk be, hogy mi
ként vezetjük rá növendékeinket a térképolvasásra, illetve ennek rajzo
lására. Földrajztanításunknak az az egyik célja, hogy tanítványainkat
megtanítsuk a helyes térképolvasásra. A térképről akkor fognak növen
dékeink jól leolvasni, ha tisztában vannak annak minden- részletével,
minden részletének a jelentőségével. Azért olyan fontos a térképrajzolás
általában, de főleg ennek a bevezető része.
Hogy az első térkép nem lehet más, mint a tanterem alaprajza, az
magától értetődik. Tanitástervezetünk tárgyát tehát a tanterem térképé
nek a lerajzolása fogja képezni. Eszközök hozzá: egy méterrúd, egy iv
csomagolópapír, kréta, rajzszegek s a négy fővilágtáj megjelölésére külön-külön kartonon, az É, D, K, és Ny betűk.
/. Előkészítés. (A múlt órán tanultak ismétlése.)
T anár: Miről tanultatok a múlt földrajzi órán ? Ján o s!
János: A tanteremről tanultunk a múlt földrajzi órán.
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T.**) Hány fala van a tanteremnek ? A nna!
N. Négy fala van a tanteremnek.
T. Melyik irányba esik ez a fal ? Karcsi!
N. Az északi irányba esik ez a fal.
T. Melyik falon van a tábla ? M ária!
N. A nyugati falon van a tábla.
T. Melyik falban vannak az ablakok? Ilonka!
N. A keleti falban vannak az ablakok.
T. Melyik falnál áll a szekrény (tükör, számológép stb.) N.?
N. A szekrény a déli falnál áll.
T. Hol van a köpőcsésze ? N .!
N. Az a sarokban van.
T. Melyik irányba esik az ? N. !
N. Az az északkeleti irányba esik. stb.
T. Jólvan! Látom jól tudjátok a leckét s azért most tovább tanulunk
//. Célkitűzés: T. Ma megtanuljuk a tantermet lerajzolni. Mit tanulunk
meg ma ? N .!
N. Ma megtanuljuk a tantermet lerajzolni.
T. Mire fogjuk azt lerajzolni ? N .!
N. A táblára.
T. Arra is lehet. De ma erre a papirosra fogjuk lerajzolni.
III. Tárgyalás: T. Miféle papiros ez ? (Mivel új fogalom, a tanár mondja
meg: Ez csomagoló papir. Nem drága, mégis erős. Csomagolásra
használják.)*)
T. Szegezd le ezt a cs. papirost az asztalra! N .! Itt vannak hozzá
a rajzszegek. (Miközben a növ. a papirost leszegezi, a tanár a többi
növendéktől kérdi: Mit csinál N .! Majd ha a növendék a papírlapot
leszegezte, tőle is kérdi: Mit csináltál te?
T. Most jöjjetek ki mind az asztalhoz! (A növendékeket termé
szetesen úgy helyezzük el az asztal körül, hogy úgy a szájról olvasás
ban, mint a tanulásban egymást ne gátolják.)
T. Mit akarunk erre a papirosra lerajzolni.
N. A tantermet akarjuk erre a papirosra lerajzolni.
T. Úgy van. Előbb azonban megjelöljük a papíron a világtájakat.
(A papirost előzőleg úgy helyezzük el az asztalon, hogy annak 4 széle a
4 fovii ágtáj felé essék. Aztán pedig kérdezzük: Melyik irányba esik észak?N.!
N. Észak abba az irányba esik.
T. Jelöld meg ezt ezzel az É betűvel az északi falon! Szegezd rá
raj szeggel!
N. Megteszi! Eközben a többi növ. kérdésünkre felelve, megmondja,
hogy N. mit csinál ?
*)Rövidség kedvéért ezután a tanárt csak „T“-vel, a növendéket pedig „N“-el
jelöljük.
*) Helyszűke miatt a további, kevésbbé fontos részletnél csak jelezni fogom a
követendő eljárást.
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T. A papírlapon is ebbe az irányba esik észak. írj tehát a papír
lap felső szélére egy „É“ betűt.
N. Megteszi.
T. Mit jelent ez ?
N. Ez azt jelenti, hogy erre észak van.
(Hasonlóképen megállapítjuk, majd megjelöljük egymásután, a többi
világtájat is úgy a falakon, mint a papírlap szélein. Majd pedig kérdezzük:
T. Milyen alakú a tanterem ? N .! (Szemeinket végigjáratjuk a
négy falon és kinyújtott jobb karunkkal a falak irányát követve négy
szöget írunk le.)
N. A tanterem négyszög alakú. (Ez ismert fogalom a mértani rajz
ból is.)
T. Tehát ide a papírlapra is négyszöget fogunk rajzolni. De mek
korát? (A tanár kiterjesztett karjaival egymásután különböző nagyságú
négyszöget ír le, miközben mindig kérdi: ekkorát e ? vagy: ekkorát e ?
A növ. tétováznak, határozott feleletet nem mernek adni. Az érdeklődés
azonban a legnagyobb fokig fel van keltve. Végre kijelenti a tanár,
hogy ő sem tudja egészen pontosan, de mindjárt meglátjuk, mekkorát
kell rajzolni. Hogy a valóságot a rajzhoz közelébb hozzuk, húzzunk
krétával a falak és a padló érintkezésénél köröskörül egy vonalat. Aztán
kiadjuk az utasítást: Mérd le a tanteremnek ezt az oldalát (falát) N .!
Itt a méterrúd.
N. Leméri és jelenti, hogy: A tanteremnek ez az oldala (fala)
épen 6 in.
T. Melyik irányba esik a tanteremnek ez a fala ?
N. A déli irányba.
T. Tehát a papírlapnak melyik részébe fogjuk azt rajzolni.
N. A déli részébe. (A gyorsabb és biztosabb eljárás kedvéért ezt
az első vonalat a tanár húzza a papírlap megfelelő helyére, majd ismé
telten kérdi:)
T. Hány m. hosszú ez a fal ?
N. Épen 6 m.
T. No mérd le, rajzold le a 6 métert erre a papírlapon lévő vonalra ! —
N. (Némi habozás után kijelenti, hogy:) Nem lehet!
T. Dehogy nem lehet ! Lehet, csak nem akkorára (a tanár kiter
jesztett karjaival a fal hosszúságára mutat), hanem. ... (ha a növendékek
a tanár szemléletes mutogatásából [karjait egymáshoz közelíti] sem
jönnének rá, akkor a tanár mondja meg, hogy: kisebbített formában
le lehet rá rajzolni. És pedig úgy, hogy ami ott a valóságban (a falnál
[ennyi magyarázat elégj) 6 m., az itt — a papírlapon — 1 dm., vagyis
a rajz a fal valóságos hosszának csak a tizede lesz. A teljes világos
ság ezt illetőleg akkor fog kiderülni, ha azt még néhány más rajz, vagy
térképméretével is kapcsolatba hozzuk. Tehát hány dm.-t kell (a pa
pírlapon levő) erre a vonalra lemérni ? N .!
N. Épen 6 dm.-t kell ide, erre a vonalra lemérni.
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T. Nos, mérd le és jelöld meg !
N. Megteszi.
T. Hány dm. ez?
N. Ez 6 dm.
T. Mennyi ez a valóságban ?
N. 6 m.
Hasonló módon járunk el a többi fal, illetve oldalvonal lerajzolá
sánál is. így születik meg apránként a tanterem alaprajza. Az eljárás
lassú, de biztos. A rajzok és térképek méretéről csak igy fognak alapos
tájékozottságot nyerni a növendékek. Az igy elkészült alaprajzba bele
rajzoljuk azután megfelelő helyekre a tanterem ajtaját, ablakait, bútorait,
taneszközeit és egyéb tárgyait földrajzi (világtájak szerinti) fekvésük
szerint a helyzetnek megfelelőleg.
Ha ilyen módon mindennel elkészültünk, fölszegezzük a kész
alaprajzot az iskolai táblára, amely most már mint a tanterem térképe
fog szolgálni. Ebből kiindulva átismételjük az egészet újból s végül —
megfelelő előkészítés után — alkalmazásképen lerajzoltatjuk a növen
dékekkel füzeteikbe a tanterem alaprajzát 1 : 100 nagyságban.
Nagy Péter

Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai szaktanács f. évi október
hó 30-án és 31-én gyűlést tartott.
A g y ű lé s tá rg yso ro za ta :

1. A nm. vall. és közokt. min. urnák 700és 700sz. ren19-1929. 37-1929.
deletei, a január hó 24.- és 25.-én, továbbá az április hó 11.és 12.-én tartott ülések jegyzőkönyvi tartalmának jóváhagyó
tudomásul vételéről. Jelentés az április hó 11.- és 12.-iki ülés
határozatainak végrehajtásáról.
2. A gyógypedagógiai tanácsadó szervezete.
3. Az állami kisegitő-iskola igazgatóságának előterjesztése téli óra
rend engedélyezése iránt.
4. A siketnémák és vakok intézetei egységes szervezeti szabályzat
tervezetének kiegészítése ill. módositása.
5. A gyógypedagógiai intézetek betegszobáinak házirendje.
6. Nagyothallók intézeteinek tanterve.
7. Az elfogadott tankönyvek íróinak a birálatokra vonatkozólag
beadott ellenvéleményei.
8. Jelentés a tantervek átdolgozásának stádiumáról.
9. Indítványok.
A g yű lésrő l szóló referátum .

1. Tudomásul vette a szaktanács a vkm. azon rendeletéit, amelyek
a tárgysorozat 1. pontja alatt vannak feltüntetve.
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2. Meghallgatta a szaktanács az előadó beszámolóját arról, hogy az
áprilisi gyűlés határozatai miként hajtattak végre.
3. Igen hosszadalmas és nagyon beható vitát váltott ki „A gyógy
pedagógiai tanácsadó szervezete.“ ügyének kérdése. A szaktanács tagjai
azt egyhangúlag elismerték, hogy a címben kifejezett intézmény létesí
tésének van bizonyos létjogosultsága. Abban azonban már eltérőek vol
tak a vélemények, hogy állami jellegű legyen-e ez a szervezés alatt álló
intézmény, vagy sem. Azok, akik az állami jelleg ellen nyilatkoztak, azzal
indokolták meg aggodalmaikat, hogy ha ez a nem első rangú szükségletű
intézmény állami jellegű lesz, abban a. esetben ez is meg fogja majd
terhelni az amúgy is összeomlással fenyegető költségvetésünket. Az ag
godalmaskodók indokai nem maradtak hatás nélkül. Kimondatott ugyan
szótöbbséggel a megszervezendő tanácsadó állami jellege, azonban expressis verbis belekerült a tanácsadó szervezeti szabályzatába az is, hogy
a tanácsadónak önönmagát kell fentartani. A tanácsadó állami javadal
mat nem vehet igénybe.
4. A budapesti állami kisegitő-iskola órarendje körül is volt, még
pedig hosszabb vita. Véglegesen az határoztalott, hogy az u.n. téli órarend
csak november végétől február közepéig engedélyezhető. Ez is csak abban
az esetben engedhető meg, ha a gyengébb képességű gyermekek részére
annyira kívánatos 10-15 perces szünetek nem rövidittetnek meg.
5. A tárgysorozat 4. pontja alatt említett s egy korábbi gyűlésen
valójában már letárgyalt szervezeti szabályzatnak csak egyik-másik
pontját kellett kiegészíteni. A kiegészítések tárgyában egyhangú határo
zatok hozattak.
6. A betegszobák házirendjét előbb egy szaktanácsi orvostagokból
álló bizottság fogja megtárgyalni s csak azután kerül az a szaktanács
plénuma elé.
7. A nagyothallók intézetének tanterve sem került tárgyalás alá.
A kérdéses tantervét az előadó javaslatára egy szükebb körű bizottságnak
adta ki. A bizottság tagjai a következők: D r. Bárczi G u sztá v, L ett
J ó z s e f M a rko vits Árpád, M ichels F iilöp és P u h a L ászló.
8. Az előadó jelentése kapcsán örömmel vette tudomásul a szak
tanács azt a tényt, hogy a már elfogadott tankönyvek írói könyveik át
dolgozásával is elkészültek, igy tehát azok kiadásra mindenképen készen
állanak.
9. A tantervrevizió ügyével kapcsolatban azt jelentette a szak
tanács előadója,hogy a tantervreviziós javaslatok az áprilisi szaktanácsi
gyűlésre elkészülnek. A tantervreviziós javaslatok további sorsáról tehát
az áprilisi gyűlésen lesz szó.
10. A két váci foglalkoztató tantervének előzetes felülvizsgáló
bizottságába N a g y P étert és H ochrein L a jo s t jelölte a szaktanács, (ik.)
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A Székesfővárosi Gyógypedagógiai Tanárok Egyesületének
tisztújító közgyűlése. Folyó hó 16.-án tartotta meg a címben megje
lölt egyesület tisztújító közgyűlését. A régi tisztikar lemondásának beje
lentése után a korelnök indítványára a közgyűlés egyhangúlag újból
a régi tisztikart választotta meg. E lnök: V ándory D ezső, alelnök: Vida
L ajos, titkár: F aragó Béla, pénztáros : P éter A ntal. A választmány a
régi maradt.
Vándory Dezső elnök indítványára a közgyűlés elhatározta, hogy
írásban üdvözli P u reb l G yő ző dr. szív. tanügyi tanácsnokot. Ő volt az;
aki a székesfővárosi gyógypedagógiai intézeteket megszervezte. Az inté
zetek még csak néhány éve működnek, de máris kicsinyeknek bizonyul
nak, mert közel sem képések annyi növendéket ma már befogadni,
amennyinek a felvételét érdekelt fővárosi szülők nap-nap után kérik.
Ez a tény igazolja legjobban a székesfővárosi gyógypedagógiai
intézetek létjogosultságát és követeli azok kibővítését, fejlesztését.
Faragó.

A kisújszállási gyógypedagógiai intézet felavatása. A nép
jóléti minisztérium kezdeményezésére és pártfogása mellett a Békés
megyei Pártfogó Egyesület bevonásával Kisújszálláson új nevelő- és
foglalkoztató intézet létesült a szellemileg fogyatékos fiú gyermekek
számára. Az intézetet október hó 26.-án avatták fel ünnepélyes keretek
között. D r. G a á l J á n o s Kisújszállás polgármesterének üdvözlésére P ettkó
S za n d tn er A la d á r h. államtitkár a népjóléti miniszter nevében válaszolt.
Az ünnepélyen megjelenteket szeretettel köszönti, bennük segitő társakat
lát. A kultuszminiszter kiküldöttjét, D r. H oór K ároly min. osztálytaná
csost felkéri, tolmácsolja minisztere előtt az intézet háláját és köszönetét
azért, hogy a tanárok kirendelésével lehetővé tette előbb a gyulai intézet
teljes kifejlesztését, s most a kisújszállási intézet létesítését. Szives sza
vakkal emlékezet meg továbbá K lu g Péter orsz. szakfelügyelőnek és
helyettesének S im on Józsefnek, valamint az intézet igazgatójának s a
tanári karnak odaadó munkásságáról.
Felszólaltak m ég: Vargha G y u la dr. Gyula város polgármestere,
Dr. H oór K ároly min. osztálytanácsos, aki G r ó f K lebelsberg K unó
dr.
kultuszminiszter úr jókivánatait küzvetitette. D r. Tóth J ó z s e f vármegyei
aljegyző a szolnoki főispán és alispán megbizásából beszélt. Utána K lu g
Péter orsz. szakfelügyelő szólalt fel, aki hálával adózik P ettkó S za n d tn e r A la 
dár h. államtitkár urnák, akinek gondosságából az emberbaráti intézetek
százai köszönhetik keletkezésüket. S za b ó K ároly igazgató a budapesti
áll. Gyógypedagógiai Intézet és a Gyógypedagógiai Tanárok Egyesülete
nevében üdvözli az embermentés új templomát. P ánczél Im re igazgató
a gyulai intézet-, N a g y István ref. vezetőlelkész az egyházak nevében-,
Vaday Ferencz gimn. igazgató pedig a helybeli Horthy reálgymnázium és a
polgári leányiskola nevében köszöntette az intézetet. A felszólalások
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után K ádas G yörgy igazgató arra kérte a megjelenteket, hogy fogadják
szeretetükbe az új intézetet.
Az ünnepély — B a lá zs G éza tanár vezetése mellett — a növendékek
szereplésével ért véget. Délben az „Erzsébet szállódban társas ebéd volt.
Közli: B a lá zs G éza.

Meglátogattuk a világtalanokat címen hosszabb, tárgyilagos és
meleghangú ismertetést közöl a Vakok kir. intézetéről a Magyar Diák
1929. novemberi száma a pestújhelyi polgári iskola növendékeinek látoga
tásával kapcsolatban.
Mikulás est. A siketnémák budapesti áll. intézetében december
5-én este tartották meg a szokásos Mikulás-es ét. A stílszerűen feldíszí
tett tornaterem a díszes Mikulás-menet, a Mikulásbácsi postája és a
sok-sok édesség, amig egyrészről nevelőleg hatott a növendékekre, addig
másrészről felette emlékezetessé is tette nekik ezt az estét.
(ik.)

Különfélék.
Ákos István kitüntetése. A
Budapesti Közlöny f. évi 262. szá
mában a következő kormányzói kéz
irat jelent m eg: „A magyar királyi
vallás- és közoktatásügyi miniszter
előterjesztésére megengedem, hogy
Á ko s István nyugalmazott gyógype
dagógiai intézeti igazgatónak 40 évi
értékes szakpedagógiai működéséért
elismerésem tudtul adassék. Kelt
Budapesten, 1929. évi november hó
7. napján. H o rth y s. k Gróf K lebelsberg K unó s. k.“
A kitüntetettnek e helyről is mele
gen gratulálunk. Á ko s Istvá n tanügyi
munkásságát lapunk 1915. évfolya
mának 11 —12. számában méltattuk.
A népjóléti- és munkaügyi mi
niszter elismerése. Vass J ó z s e f
dr. miniszter a következő elismerő
sorokat intézte K lu g P éterhez, mint
a gyógypedagógiai intézetek orsz.
szakfelügyelőjéhez : Budapest, 1929.

nov. hó 9.-én. Igen tisztelt SzakfelügyelőUr 1 A magyarországi gyógy
pedagógiai intézetek 1928/29. tanévi
működéséről szóló jelentésük szives
megküldéséértlfogadja őszinte köszönetemet. Örömmel látom ebből, hogy
érzéki, vagy értelmi fogyatkozásban
szenvedő embertársaink oktatása és
művelése milyen lelkes és hozzáértő
szakemberekre van bizva és meg
nyugvásomra szolgál, hogy a főha
tóságom alá tartozó gyógypedagógiai
intézetek is a szakfelügyelőség ki
próbált irányítása mellett működhet
nek. Fogadja kérem őszinte tisztele
tem nyilvánítását. Vass s. k. Nagy
ságos Klug Péter urnák, a gyógype
dagógiai intézetek országos szakfel
ügyelője Budapest.
(ik.)

Dr. Krakker Kálmán Vác polgármestere, néhai K ra kke r K á lm á n váci
síketnéma-intézeti gondnoknak a fia
ma is kedvesen ápolja azt a viszonyt,
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mely őt egykor a váci intézethez s
ennek tanáraihoz kötötte. Viszont ez
intézetbeli barátai és más tisztelői is
örömmel tapasztalták az ő hivatali
szép emelkedését: hogy a vármegyei
ifjú jegyzőből váci főszolgabiró, majd
a váci kerület országos képviselője
lett, legutóbb pedig Vác polgármeste
rének választotta meg a közbizalom
és közóhaj. Az utóbbi időben meg
ürülvén a pest-vármegyei alíspáni
szék, az illetékes közvélemény méltó
nak tartotta őt e jelentős és díszes
állásra, sőt barátainak biztatása re
ménnyel is kecsegtette. Magának is
nemes becsvágya lett volna ez állás
elnyerése. De mindent egybevéve nem
óhajtotta kihívni a pártoskodás szel
lemét, s visszalépett a pályázattól.
Vác város közönsége, közelebbről
pedig a mi váci kartársaink is boldo
gító megnyugvással vették tudomásul
szeretett s nagyrabecsült, érdemes
polgármesterüknek ezt a lépését, hogy
nem veszítik el őt. Ez alkalomból a
városnak szine-java társadalma nov.
7.-én szeretettel tüntető népes össze
jövetelen üdvözölte Dr. K rakkert. A
közönség érzelmének tolmácsolására
B orbély Sándort, a váci siketnémaintézet ny. igazgatóját kérték fel, aki
a helyzethez méltóan poetikusan emel
kedett színvonalú, — oly „nemes
veretű“ beszéddel üdvözölte a város
szeretett első polgárát, hogy egy légyzümmögésnyi zaj sem zavarta meg a
fokozott figyelem áhitatos csendjét.
Örömmel jegyezzük fel mind a két
jelenséget.
(ik.)

Völker József törvényhatósági
tagsága. Sopron város közönsége
azzal tisztelte meg a soproni közügyekért is oly sokat dolgozó
Völker J ó z s e f igazgató kartársunkat,

hogy beválasztotta őt Sopron város
új törvényhatóságába. A kitüntető
népbizalom értékét még inkább emeli
az a tény, hogy maga a törvényható
ság pedig a f. évi nov. hó 20.-án
megtartott alakuló ülésén a „ k is g y ü lés“- be is beválasztotta Völkert, sőt
másik 4 bizottság tagjául is delegálta
őt. Melegen gratulálunk!
(ik .)

Schulmann Adolf kitüntetése.
Lapunk volt szerkesztőjének a német
becsületrend tanácsa 1929. julius
12.-én kelt 10467. számú határoza
tával fekete- fehér- piros szalagon a
rend érmét adományozta. A kitün
tetést a Fehér-Ház B. E. nov. 6.-ki
vacsorája keretében P éká r G yula
nyújtotta át S ch u lm a n n kartársunk
nak. Szeretettel gratulálunk.
(ik.)
Áthelyezés. F ü zesy Á rp á d kartár
sunk — rajztanári teendők ellátására
— a budai áll. gyógypedagógiai ne
velő intézettől a siketnémák buda
pesti állami intézetéhez helyeztetett át.
G áldy A n d o r kartársunk a buda
pesti áll. kisegítő-iskolától a vakok
józsef-Nádor kir. orsz. intézetéhez
helyeztetett át.
(ik.)
Mikor Kubelik hegedűje .vak
ságot gyógyított. (Magyarország,
1929. X. 27). K u b elik Já n o s indiai
kőrútján történt Madrasban, hogy
két fiatal japán leány is résztvett
egyik hangversenyén. A testvérpár
fiatalabbika idegbaj okozta vakság
ban szenvedett. A hangverseny fo
lyamán a vak leány azzal fordult
testvéréhez, hogy olyan az érzése,
hogy visszanyeri látását, mert a
zene hatása alatt máris erősebbnek
érzi szemidegeit. Mikor véget ért az
előadás, a leányt saját kívánságára

234

odavezették K ubelikhez, akit arra
kért, érintené meg szemeit kezeivel,
amelyekkel olyan megbűvölő hango
kat tud kicsalni a hegedűből. K itbelik
eleget tett kérésének s ettől a pil
lanattól kezdve a leány ismét látott.
A csodálatos gyógyulásnak híre fu
tott, újságírók rohanták meg a mű
vészt, aki elmondta, hogy több eset
ről tud, mikor a zene következtében
származott szuggeszció könnyebb
természetű betegségeknél gyógyulást
okozott. A japán leány meggyógyu
lásáról azonban nem nyilatkozott.
(Kf)

Stefler Dezső beosztása. A VKM.
Vili. ügyosztálya S tefler D e zső kartársunkat, aki két évvel ezelőtt szerezte
meg a gyógypedagógiai tanári dip
lomát, átengedte szolgálattételre a
mi ügyosztályunknak. Nevezett a
kaposvári siketnéma-intézethez osz
tatott be tanári szolgálattételre. (ík)
Apró hírek a vakok világából.
(Blindenfreund 1929.— 10.) A Siemens-Schuckert művekbenBerlin mel
lett 130 vak gyári munkás dolgozik.
— Nemzetközi egyesület alakult a
vakság leküzdésére a szemorvosok
ezideí amsterdami nemzetközi kon
gresszusával kapcsolatban. Székkelye
Páris, elnöke Lapersone párisi egye
temi tanár. — A vakok düreni inté
zetében úszó- és fekvő csarnok épült.
— A német vakok ipartanitómestereinek egyesülete ezév májusában
tartotta III. birodalmi gyűlését. — A
németországi Sziléziának minden vak
kefekötő iparosa úgy az intézetekben
dolgozók, mint az önállóak, el van
nak látva munkával. — Németország
65.000.000 lakosa közűi 36.769 vak.
Vollm ann J á n o s

Elhelyezkedés a fővárosnál. S z ilá rd ffy E rn ő és S á n d o r M ih á ly vizs
gázott gyógypedagógiai tanárok a
székesfőváros gyógypedagógiai inté
zeteinél nyertek beosztásszerű alkal
mazást.
(ik)
A Kirschenheuter-féle domborútérképek dicsérete külföldön.
P lch t O szká r a vakok bérlin-stegiitzi
kir. intézete igazgatója, aki július
hóban meglátogatta a Vakok József
Nádor Kir. Orsz. intézetét és sze
mélyesen vitt magával Magyarország
és Budapest domború térképeiből pél
dányokat, ezeket írja róluk: „Csodá
lattal szemléljük a fáradságos és mű
vészi munkát, megállapítjuk, hogy
mennyire célszerűek, gyakorlatiasak az
oktatásra s a legteljesebb elismeré
sünket fejezzük ki.“ —- Az Esperanta
Ligilo ezévi szeptemberi számában
T h ilander H á ru ld „gyönyörűeknek“ s
„bámulatraméltóknak“ mondja a tér
képeket. — Az ezévi augusztus
hóban Budapesten tartott Egyetemes
Eszperantó Világkongresszussal kap
csolatban a Pro Hungária Magyar
Nők Világszövetsége egy a Szent
Margit-szigeten rendezett ünnepséggel
kapcsolatban propagandaképen tíz
darab Kirschenheuter-féle domború
térképet osztott szét a kongresszus
vak tagjai között s így M elchior Ágnes,
a vakok kallundborgi intézetének eszperantista vak tanárnője révén elju
tottak a térképek Dániába is. M elchior
kisasszony B á n ó M ikló s d r .- nak, a
magyar vak eszperantisták csoportja
vezetőjének közvetítésével most ezeket
írja: „A térképek kitűnőek. Megmu
tattam azokat intézetünk igazgatójá
nak, aki egészen föllelkesedett azok
látásán és kérte, engedjem meg, hogy
ő azokat a kopenhágai intézetbe
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elküldhesse, ahol épen most folynak
kísérletek a lehető legjobb térképek
előállítására. Ott is nagyon tetszettek
a magyar térképek s megbíztak engem,
kérdezzem meg, hogyan készülnek
azok, mert a kontúrjaik meglepően
élesek, tiszták és hogy milyen ár
ban készítenének számunkra ilyen
térképeket Magyarországon pl. Skandi
náviáról ? . . . “
H erodek K ároly

Tanulmányút. S ch u lm a n n A d o lf
igazgató kartársunk október hó 2627.-én Zürichben járt, amikor is meg
látogatta az ottani gyógypedagógiai
intézeteket, de főként csak a beszéd
hibák kezelésének az ügyét tanul
mányozta. Zürich gyógypedagógiai
intézeteinek a szervezete kiválóan és
példásan fejlett, amiben nagy érdeme
van B rin er dr. városi tanácsnoknak
és H a n selm a n n d r .- nak, a gyógy
pedagógia szeminárium vezetőjének.
Van Zürichben siketnémák ésvakokintézete; külön osztályok megfelelő szám
ban a nagyothallók, hibásbeszédüek,
gyengénlátok és gyenge tehetségüek
részére. A zürichi egyetemmel kap
csolatban — miként Berlinben és
Bécsben — fonetikai laboratórium
működik, ahol beszédgyógyítással is
foglalkoznak. A foglalkoztató intéze
tekkel kapcsolatban külön intézetük
van az erkölcsileg fogyatékosok és a
nehezen nevelhető gyermekek részéreNagyon érdemes munkát végeznek a
fogyatékos gyermekeket gyámolitó
társadalmi egyesületek is, jelentősen
támogatják a fogyatékos gyermekek
ügyét.
Nagyon rokonszenvesen fogadták
Szakfelügyelőségünk legújabb (192829.) évi jelentését, amelyhez rövid,
német nyelvű tájékoztató is csatoltatott.
Eredetinek, érdekesnek, áttekinthetőnek

találták. A városi
tanács ezt a magyar jelentést vala
mennyi érdekelt intézetével meg fogja
ismertetni. Azt ugyanis az egyes ér
dekelt intézetekben köröztetni is fogja.
Szépek és tanulságosak a zürichi
intézmények. Ilyenek általában a mie
ink is, csak azember— a magyar ügyre
gondolván — őszintén felsóhajt: Miért
is nem vagyunk gazdagok?
(Sch. A.)

és p éld a a d ó n a k

Számszerű kimutatás a világ
siketnéma intézeteiről.
I. E urópa.

Németország —
Danzig — — — — —
Luxemburg — — — —
Ausztria — —
Svájc
— —
Nagybritánnia — — — —
Franciaország — —- — —
Olaszország —
Spanyolország
— — —
Portugália
—
Belgium — —
Hollandia
— — •— —
Dánia
— —
Svédország — — — —
Norvégia — — — — —
Finnország
— — — —Észtország
— — — —
Lettország
—
Lengyelország
— — —
Szovjetoroszország (európai)—
Cseh-Szlovákia
Magyarország — —
•—
Jugoszlávia —
Románia — —
Bulgária — —
Görögország — —- — —
Törökország —
—

—

_

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

-------

-------

-------

_

—

—

-------

-------

-------

—

_

—

—

.

—

—

—

—

73
1
1
9
17
81
50
48
18
2
12
5
4
7
4
7
2
4
16
45
17
11
4
5
3
1
1

Összesen: 448
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Lámpással járó vak orvos (Zeit—
80 schriftf. d. österr. Blindenwesen 1929.
6 9-10.) XÍV. Lajos korában élt Páris
1 bán, Gougé volt a neve. Rendes gya
13 korlatot folytatott, egyedül járva láto
1 gatta betegeit. Esténkint eljárogatott
—
1 egy borozóba, honnan rendszerint
—
—
13 éjféltájban indult útnak hazafelé
Összesen: 115 egyik kezében a másnapi szükség
letet tartalmazó boroskancsóval, a
III. A frika.
másikban meg lámpással. Egyszer
Algéria — — — — —
1
egy ismerősével találkozott, ki kér
Délafrikai szövets. — — —
4
dezve fordult feléje: „Minek az a
Összesen:
5 lámpás a kezében kedves doktor úr,
IV. A usztrália.
hát nem mindegy önnek, nappal
Ausztráliai államok
3 van-e, vagy éjszaka?“ „Kedves ba
Ujzéland — — — — —
1 rátom — felelte Gougé — nem ne
Összesen:
4 kem kell a lámpás, hanem az a fajta
embereknek, akik látó szemükkel is
V. A m erika.
Egyesült Államok ■
— —
183 vakok, hogy, mint már megtörtént,
Kanada — — — —
7 nekem ne jöjjenek és ki ne üssék
(Kf.)
Brazília — — — —
5 kezemből a boroskancsót.“
Mexikó — — — —
1
Továbbképző előadások felnőtt
—
Csile
— — — —
2 siketek és nagyothallók részére.
Argentinja
— —■ — —
1 A Vöröskereszt rendezésében Dr.
Uruguay — — — — —
1 Bárczi Gusztáv kartársunk vetített
Összesen: 200 képes előadások és mozgóképek
igénybevételével a siketek és nagyot
Ö sszesítés.
Európa — — — — — 448 hallok társadalmának a tél folyamán
Ázsia
— — — — — 115 sorozatos egészségügyi előadásokat
Afrika
— — — — —
5 fog tarlani. Az előadások helye: VI.
Ausztrália
— — — —
4 Eötvös-u. 3. Népegészségügyi' Múze
Amerika — — — —
200 um. Ideje: minden pénteken este 7
órakor. Az első előadás nov.. 15-én
Összesen: 772 volt; mintegy 150 siket és nagyot
Sch.
halló vett azon részt. Az előadó ez al
A műszemek múltjából. (Zeit kalommal az ember csont- és izomrend
schrift f. d. österr. Blindenwesen szerérői beszélt. A nagy érdeklődés
1929. — 9-10.) Pareus ajánlotta az sel kisért előadását diapozitiveken
elsőket 1578-ban. Festett, az egész szemléltette az előadó. Bemutatásra
szem üreget eltakaró és rugalmas került továbbá egy 3 felvonásos közle
szalaggal a fejre köthető pléh- kedési film is, melynek tanulságos és
lemezek voltak ezek. Üveg műsze- mulatságos jelenetei lelkes tapsokat
meket csak a XIX. század közepe váltottak ki.
óta készítenek.
(Kf.)

II. Ázsia.
Japán
— — — —
Kina
— — — —
Korea
— — — —
Brit-India
— — —
Ceylon — — — —
Philippi szigetek — —
Szovjetoroszország (ázsiai)

—
—

—

—

—

—
—

—

—
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Vakok és a vakság az olvasó
könyvekben. (Néptanítók Lapja,
1929. XI. 18.) Sok olvasókönyv közöl
a vakokról és a vakságról leírásokat,
költeményeket. Sokszor azonban már
rég idejétmúlt fölfogások nyilvánul
nak meg ezekben az olvasmányok
ban. A vakokat mindig koldusként,
segélyre szoruló embernek állítják
be, nagyon ritkák a vakságról és a
vakok hivatásbeli életéről szóló he
lyes leírások. A németbirodalmi va
kok szövetsége most fölhívást bocsájtott ki, melyben a tanítókat föl
kéri, küldjenek be különböző iskolai
olvasókönyveket, melyekben a vakok
ról szóló olvasmányok és költemények
vannak s javaslatokat kér a vakok
ról szóló olvasmányokat illetően.
(W
Vakok városa. (Pesti Hirlap,
1929. XI. 4.) Noelle Roger svájci
írónő Anatólia pusztáin utazott s ott
talált egy 400 lakosú mezővárost,
Ady-Yamant, melyben minden 100
ember közűi 90 szembajos, vagy
világtalan. Az egyiptomi szembe
tegség pusztította el látásukat. A
betegséget a betegek
könnyei,
meg a legyek is terjesztik. A török
állam 1925-ben 25 ágyas kórházat
létesített a városban, de egyelőre
javulás nem mutatkozik. Ha sétálunk
Adi-Yamant utcáin, járókelőket lá
tunk, kik a falat tapogatva bizony
talan léptekkel botorkálnak előre.
Szemhéjjaik össze vannak csukva,
alattuk a szemgolyó már nem él.
Kis vak gyermekeket látni, akiket
nénjük vezet, de az is hunyorog, az
ő szemét is kikezdte már a betegség.
Anyák viszik csecsemőjüket, akiknek
szintén folyik a szeme. Szempilláik
összeragadtak s a legyek fekete ra
jokban szállnak rájuk.
(Kf.)

Tanulmányi látogatás. A siket
némák budapesti áll. intézetében ta
nulmányi látogatáson voltak r az isko
laorvosok tanfolyamának hallgatói
két csoportban, továbbá a bajai áll.
tanítóképző és a cinkotai áll. tanitónoképző V. osztályos tanulói, (ik.)
Dr. Z. Á : A vak ló szőrözete,
mint érzékszerv^ Természettudo
mány közlöny, 1929. IX. 1.) „A
bőrben négyféle fajtájú érzést vezető
idegek vannak, úgymint a tapintóérzést, a melegérzést, a hidegérzést
és a fájdalomérzést fölfogó és vezető
idegek. A szőrszálakat a bőrben, en
nek hámrétegében és irharétegében
a szőrtüszők foglalják körül, ezek
ben is találhatók idegvégződések,
nemcsak az ú. n. tapintószőrökben
(hosszabb, merev szőrök, véröböllel,
egyenkint vagy kisebb csoportokban
a fején, a szemgödör körül, az aj
kakon stb.), hanem a közönséges
fedőszőrök szőrtüszőiben is. A sző
rök tehát a tapintásnak megfelelő
érzékelő működést is fejthetnek ki,
a felületüket érintő mechánikai stb.
hatásokat a bőrben lévő szőrtüszők
idegeihez vezetik. Erre a csűdszőrök
azért is látszanak alkalmasabbak
nak, mert hosszabbak, merevebbek,
másfelől érzékenyebb, vékonyabb
bőrből nőnek ki. Emellett a vakok
tapintóérzéke finomabb, élesebb, némiképen kompenzáló hatást fejt ki,
mint ez világtalan embereken tett
megfigyelések alapján közismert. A
néphit, melyszerint a „bokaszőr“ lenyírása után a vak ló erősebben
csetlik-botlik, míg ha meghagyják,
bátrabban lép, nem egészen alapta
lan és az ismertetett biológiai ala
pon magyarázható. — “(A világtalan
ember tapintására való útalás más
megfogalmazást kívánna, mert azok-

238

nak a „megfigyeléseknek“ más, nem
pedig finomabb, élesebb tapintóérzék
a magyarázata. Szerk.)
(Kf)

Váci hirek. A siketnémák váci
kir. orsz. intézetében a gyengetehet
ségű siketnémák ideiglesen beszün
tetett osztálya a vkm. 700-56/1929. és
700-60/1929. számú rendeletéi alap
ján újból megnyílt.—
A siketnémák váci kir. orsz inté
zetének felsőbb osztályú növendékei
f. évi október hó 8.-án tanáraik ve
zetése mellett tanulmányi kirándulá
son voltak Visegrádon és Nagy
maroson.—
Az Esztergom- vízivárosi irgalmasnővérek érseki tanitónőképző intéze
tének növendékei a Vácra tett tanul
mányi kirándulásuk alkalmával a
siketnémák oktatását is tanulmányoz
ták a siketnémák váci anyaintézetében.
N. P.
Hírlapi tudósítások a vakokról.
Riportoknak kellene mondanom, hogy
minden magyar ember megértsen.
A június az idejük, az évzáró ünne
pek tája, de ritkábban máskor is
megjelennek. Többnyire persze csak
mint laptöltelékek. De mégis, sőt
talán épen ezért érdekesek, színesek,
elevenek, megindítóak, sőt könnyfakasztóak.
Címük: A sötétség birodalmában,
Az éj vándorai, A könyek háza?
Szemek nélkül egy életen át, Ahol
soha sincs nappal, — vagy eféle.
Júniusban például így kezdődnek:
Ott künn a Városliget szélén, hol a
tavaszi szellő enyhén csókolgatja az
üde zöld leveleket, ragyogó napfény
ben áll egy fényes palota. Vélnéd
napkeleti király lakának. Csak mi
kor megállunk előtte s olvassuk a
homlokán : vakok intézete, — akkor

szorul össze a szívünk. Belépünk.
A folyosón szép fiatal leány méláz.
Mikor odaérünk hozzá, hirtelen meg
fogja kezünket. Bocsánat uram —
szól — eltévedtem, kérem szíves
kedjék megmondani, hányadik eme
leten vagyok ? Nézzük a térdig érő
aranyhajat, a felénk bájjal mosolygó
arcot, de megpillantva hideg, kihalt
szemeit, torkunkon akad a szó. A
gyönnyörű teremtés vak . . . Télen
máskép indul a megfelelő hangulat
ba ringató bevezetés. Künn az István-út végén, a Rákosról begomolygó ködben egy komor palota sötétlik. Belépünk a kapun. Sejtelmes
homály. Egy férfi tapogatja két kéz
zel a falat. Ránézünk. Üresek a
szemgödrei. Nincs szeme. A hátunk
megborzong...
Aztán télen is, nyáron is, leírja a
tudósító, mit látott, hallott. Leírja,
mint vezetgetik kézenfogva, meg
zsebkendővégen és madzagon a vak
gyerekeket. Elmondja, hogy vannak
napilapokat az ujjaikkal olvasó va
kok is és sajnálja, hogy nálunk
Magyarországon csak az érthetetlen
pontozott betűkre tanítják őket. Lát
olyan vak fiúcskát, ki „puszta tapogatással, anélkül, hogy odanézne,
megtalálja a térképen Szeged váro
sát.“ Az ebédlőben csodálkozik, hogy
már a kicsinyek is megtalálják a
szájukat. De aztán lát tüzes csárdást
táncoló, kacsintgató vak ifjakat és
lányokat is. Lát kis vak lányt a
díszterem előtt, az ünnepség szü
netében, aki ujjaival érzi meg az
őt meglátogató nővére új ruhájának
színét s tapintva gyönyörködik a
piros csíkokban. Tudni kell ugyanis
— és ez még véletlenül se marad
ki a tudósításokból — hogy egyik
érzékszerv hiányával együtt jár a
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többinek a finomultsága, mert amit
természet (úgyis, hogy: a jó Isten
— attól függ, ki írja) az egyik ol
dalon elvesz, azt a másikon vissza
adja. így aztán olvastunk már a tu
dósításokban homokszemeket és haj
szálakat számláló vak gyerekekről is.
No mert hát a tudósításnak min
dig valami újat, szokatlant, csodá
latosat, megindítót kell hoznia, mert
a magyar közönségnek állítólag ez
kell. „Az, ami rendkívüli, misztikus,
ami izgat, nem az igazság“ — mondta
nekem az egyik tudósító. Itt gyöke
rezne hát az a sok zöldség, amit a
tudósítók riportjaikban föltalálnak.
No meg abban, hogy a tudósítók
maguk is szívesebben élnek a sej
telmes homályban, mint a valóság
világosságában. Sőt néha még más
gyökérszálakra is akadunk. Egyik
évzáró ünnepünk folyamán telefon
hoz sürgetnek. Az egyik napilap
tudósítója intézett hozzám néhány
kérdést: kik jelentek meg az ünnep
ségen, mikor kezdődött, váratlan eset
történt-e ? A többit a lapjának kül
dött meghívónkból tudta. Másnap ő
hozta a legszínesebb riportot. Per
sze, minden mondatában benne volt,
hogy látta, hallotta.
Hogy miért mondtam el mindeze
ket? A Budapesti Hirlap 1929. nov.
hó 10-iki számában megint olvas
tunk egy tudósítást. Hosszú, két ku
tyanyelv. Már a címe is szokatlanul
egyszerű: „Vakok“. És sehol semmi
zöldség. Ez meglepő, ez új. De még
meglepőbb, hogy mindvégig érdekes.
Hát hogyan született meg ez a
riport ? Úgy, hogy H erodek K ároly
igazgató, a kir. intézet igazgatója

egyszerűen odanyomta a tudósító
kezébe a Siketnémák és Vakok
Oktatásügye legutóbbi számát. A
tudósitó meg nekiállt és a vakokról
szóló cikkeken végighaladva mind
egyiknek kiszedte a velejét, bele
szőtte egy siket-vak fiúról a tanárá
tól hallottakat, mindezt egyszerűen,
hűen, ha itt-ott színezve is, de lé
nyegében mégis ferdítések nélkül
leírta és megszületett az első magyar
riport a vakokról, amely lehet, hogy
nem izgatott, de a közönségnek is
igaz, hasznos és élvezetes olvas
mányt nyújtott és amelyet a szak
ember is képes volt nyugodtan,
boszankodás nélkül elolvasni.
Üdvözletünket és elismerésünket
H erodek K ároly igazgatónak, a la
punkat fölhasználó emez ötletéért.
Gyakorolja máskor is, mindig. És
elismeréssel üdvözöljük az ismeret
len túdósítót is a tárgyilagos, érde
kes és ' idegizgalmakat nem ke
reső írásáért.
(K f .)

Egyetemen képezzék a magyar
tanítókat. A genfi nemzetközi pe
dagógiai kongresszusról tartott elő
adást L oczka A la jo s dr. a Katolikus
Tanári Körben. Előadása nyomán a
gyűlés egyik elvi határozata: Az
iskolaköteles kor terjesztessék ki a
14 éves korig s a tanítóképzés emel
tessék főiskolai színvonalra, mégpe
dig úgy, hogy érettségi után két évi
főiskolai tanulmányokat végezzen a
(K f.)
jelölt.
A szerkesztők üzenete: K a rtár
sa in k n a k nagyon boldog karácsonyi
ünnepeket és a m a in á l so k k a l szebb
rem ényekre jo g o sító -ú jévet kívá n u n k.
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