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N é m e t h  L á s z l ó

Az utóbbi 10 évnek ifjabb nemzedéke nem ismerte őt. Talán még 
látni sem látta, mert majdnem 10 év óta a siketnéma-ügytől elszakadva, 
nyugalomban élt Kecskeméten. Nekünk idősebbeknek azonban, kik rég
óta ismerjük őt, van okunk rá, hogy kegyeletes elismeréssel vonultassuk 
el lelki szemünk előtt az ő érdemes életének lefolyását, — mert a Németh 
László neve egykor fogalom volt a magyar siketnéma-oktatás körében.

Így, emlegetéseink nyomán talán az ifjabb nemzedék is kellő meg
ismerést szerez e kidült oszlopnak múltbeli értékességéről.

Mert Németh László egyike volt azoknak a szakférfiaknak, kik 
a magyar siketnéma-oktatás ügyének az 1900-as években lendületet 
adtak, másfél évtizeden át pedig — legalább is a világháború kitöréséig — 
életerőt sugároztak ki magukból a legnevesebb pályán küzdő kartársak 
felfrissitésére. Javakorabeli férfiú — 34 éves — volt mikor 1900-ban a 
szülővárosabeli: kecskeméti síketn. intézet az ő buzgolkodásával is 
segítve megnyílt s ennek igazgatása a beléje helyezett bizalom révén reá 
ruháztatott — előlegezett jutalmul.

Természetes dolog, hogy kinél-kinél az alkotásra legérlelőbb idő
szakra és a megfelő társadalmi állás tartamára szoktak esni a férfiúnak 
legértékesebb cselekedetei. Németh Lászlónál is igy volt ez.

De nem célom nekem, hogy a felsorolások ösvényére lépjek. Nem 
akarom az átlagos munkát, vagy értéket és érdemet természetes nyugvó 
helyzetéből kivéve magasabb fokra tenni; nem szándékozom egy férfiú
ban dicsérni azt, ami többeknek is lehet az érdeme. Méltatáson kivül 
hagyom, hogy hogyan alapozta meg és azt aztán hogyan fejlesztette és 
erősítette 20 évig, az igazgatására bízott siketnéma-intézetet; mennyi 
szeretettel szolgálta, védte siketnéma tanítványainak érdekét. Nem mél
tatom a siketnémák számára Írott tankönyvét sem; csak futólag említem 
meg azt is, hogy egy pár évig elnöke s azután mindvégig t. elnöke 
volt a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének, és megtisztelt 
tagja a Gyógypedagógiai Orsz. Szaktanácsnak. Annak a ténynek nyoma
tékosságát is a saját súlyára bízom, hogy egyházának választással meg
tisztelt egyháztanácsosa, a Kecskeméti Polgári Dalkörnek diszelnöke volt; 
szülővárosának közönsége pedig törvényhatósági bizottsági tagsággal 
tisztelte meg őt, aki e tisztséget azután a súlyosság erejére és a tekin
tély magasságára emelte fel. Még ezeknél is bővebb méltatást érdemelne 
az a várostársadalmi tevékenysége, mellyel elnöki minőségében létre 
hívta, megalapozta s haláláig igazgatta a Kecskeméti Szőlős Gazdák 
Szövetkezetét és a Faiskola, meg Magtermelő Részvénytársaságot.

Ezekkel a társadalmi és közgazdasági ténykedéseivel oly ismertté, 
becsültté tette nevét szülővárosában, hogy ennek lakossága körében is 
fogalommá vált a neve.

Ne tévesszük azonban el szemünk elől azt a megítélési pontot, 
hogy mindezek a munkacsomók — egynek-kettőnek kivételével — mind 
társadalmi, önkéntes munkavállalások voltak. Pedig az Isteni parancs a
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magunk és családunk iránt tartozó kötelességünk teljesítését is követeli. 
Az Isten boldog családi életet juttatott neki osztályrészül; és ő e hivatása 
körében is nemes, szent elégedetlenséggel buzgolkodott azon, hogy imá
dott feleségének s rajongásig szeretett négy szép, jó gyermekének a 
gondatlan élet kellemetességét az úri színvonal magaslatán is biztosít
hassa. És vegyük hozzá még, hogy az alig néhány év múlva már árván 
maradt 8-10 éves anyátlan gyermekek felnevelésének nemes gondja is 
egyedül reá maradt. Ezt a fokozott kötelességet a megfogyatkozott látása 
mellett is az ösztönös megérzés éltető melegével, Isten és az emberek 
tanúsága szerint is a legelismertebb gondossággal és a legáldozatossabb 
szerető szívvel oldotta meg. Bizony-bizony oly súlyos és tartalmas 
munkateljesítmények ezek, hogy bármely emberi élet keretét is fajsuly- 
ban teljesen és színesen kítöltenék.

De más diszessége is volt az ő életének. Alapjában és jobbára 
reális ^szemléletű, józan elgondolásu és higgadt életű férfiú volt. Ám ezt 
a csak földiesnek látszó gondolatot az eszménynek mindig azzal a szem
előtti lebegésével formálta, tette, hogy egyszersmind valami nemes, fen- 
költ, dicsértes is származzék belőle családjának, tanítványainak, a tani- 
tásügynek, a kartársainak, avagy a nagyobb közösségnek. így indította 
meg harmadmágával 1899-ben folyóirat nélküli korszakunkban száz s 
egynéhány szakférfiú számára a mai szaklapunknak elődjét a Gyógy
pedagógiai Szemlét, melyet 9 éven át szerkesztett — önzetlenül, áldozat
tal. Ez a szaklap úgy az ő szerkesztése alatt, mind azután később is 
erős olvasztó kohójává, meleg központjává lett a siketnéma tanárság közös
ségének és a kollegialitás, testvéries érzés szívverésének. Ez a szaklap 
nemcsak szakbéli tanulságokat terjesztett, de egyszersmind társadalmi 
törekvéseinknek is meg nem alkuvó s meg nem félemlithetett szervévé 
lett, amely eleven és hü tükre volt kartársi és egyesületi életünknek. 
Ennek a testvéries, élénk, szines, meleg, életünknek pedig egyik kifej
lesztője és nagy szeretettel körülvett és feledhetetlenül kedves központja 
Németh László volt. Az az életbölcsesság, amely vallásos lényéből, 
nyugodt magatartásából és férfias nyilatkozatából kitetszett, tekintélyt 
biztositott neki; az az életderü, vig kedély, humor, meg a magyaros 
vendégszeretete és kemény derekú magyarsága a becsülésen alapuló 
szeretetet is biztosították neki minden kartársa részéről, aki szive sugará
nak csak körébe került.

Ebben és az utóbbiakban volt Németh Lászlónak kedves személyi
sége felette értékes a magyar siketnéma-oktatásügynek. Mert bizony abban 
az időben sem fonták kolbászból a kerítést a mi házunk táján. Szegénység 
alulról, — nyomás meg felülről — a társadalom részéről pedig a nekünk 
kijáró tiszteletnek ingadozó, bizonytalan kiutalása épen elég teher volt 
akkor a foglalkozásunk súlyosságától is nyomott leikeinknek, hogy a 
testvéries, kollégiális meleg összetartást áhitozzuk, ápoljuk és erősitsük. 
Ezt a meg-meg erősödést éreztük meg mindannyiszor, valahányszor a 
Németh László derűs, életbölcsességtől sugárzó környezetébe kerültünk — 
akár évi közgyűléseinken, akár az igazgatása alatti testületben, akár
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vendégszerető házánál, akár pedig valamelyes baráti összejövetelünk 
alkalmával. Mily javára volt ez az erőnyerés a siketnéma-ügynek is, 
mely évszázados parlagjából épen ez idő tájt kezdett nyiladozásra kikiván- 
kozni, hogy azután az azóta kifejtett erős munka után azzá lehessen, 
ami ma! Ezt az erkölcsi tőkét, ezt a kedélyforrást, ezt a derűs világfel
fogást a Németh László jellegzetes humora szolgáltatta a magyar siket- 
néma-tanárság erőfokozására.

Oh! azok a kecskeméti választmányi gyűlések és más ottani alkalmi 
összejövetelek, melyek az ő házigazdái védnöksége alatt folytak ott le, egy- 
egy ünnepnapi cselekedetei voltak a magyar siketnéma oktatásnak.

íme! Ennek az összetartó, ennek ez építő, vagy alkotásra késztető érté
kes szellemnek porhüvelyét, ezt a már kihűlt meleg baráti szivet, a siketnéma- 
ügynek ezt a lelkes apostolát, ezt az erős jellemű, kemény derekú igaz 
magyar testvért temettük mi nagy-nagy veszteségünk fájó érzetével. Mig 
együtt hordozta ő is velünk földi létünk élet-terhét, mindnyájan és kivétel 
nélkül igen-igen becsültük és szerettük őt. Most, hogy válik utunk, 
szintén valamennyien sajgó szívvel, könnyhullatva mondjuk hozzá búcsú
szónkat: Kedves Barát, jó  Testvérünk Isten Veled! Isten Veled! —
Megőrizzük emlékedet! Ereos Borbély Sándor.❖

Április hő 9-én délután jött a szomorú hír, hogy meghalt Németh László itt 
Budapesten, ahol az utóbbi napokban gyógyulást keresett. Nagy részvéttel április 
hó 12-én Kecskeméten temettük el Őt. Holt teste az általa létesített siketnéma- 
intézetben volt felravatalozva s onnét kisértük el Őt utolsó útjára, a fájdalom, a 
bánat és az örök csend kertjébe, a temetőbe.

A nagyrabecsült kedves Németh családon kívül gyásza volt e napon annak az 
intézetnek is, amelynek létesítéséhez Ő hordta az emberszeretet első és nélkülöz
hetetlen tégláit. De ^gyásza volt e napon Kecskemét városának s a város több neves 
és értékes kultúrális és gazdasági hátterű közületének is, valamint a Siketnémák és 
Vakok Tanárai Orsz. Egyesületé-nek is.

A temetésen ott voltak: a város főispánja és két orsz. gyűlési képviselője, polgár- 
mestere és tisztviselő kara, valamint a kecskeméti hivatalok-, közintézmények és 
hatóságok képviselői; az elhúnyt által létesített helyi egyesületek népes küldöttségei; 
városbeli barátai és tisztelői; de ott voltunk küldöttségileg mi is, életpálya szerint- 
testvérei, szerető kartársai. A mi karunkat személyszerint a következők képviselték: 
szakfelügyelőséget Ktug Péter és Simon József; egyesületünket és az egyes intézeteket 
Borbély Sándor örökös tb. elnökkel az élén Ábrahám János, Góts Ottó, Istenes Károly, 
Kirschenheuter Ferenc, Láng István, Nagy Péter, Rédiger Károly és Schreiner Ferenc.

A nagy és bensőséges részvétet kifejezte az itt felsoroltak áhitatos nagy tö
mege, valamint az a klasszikusan szép és lélekbe markolóan megható halotti beszéd 
és ima, amit ,az elhunyt egyházának felkent papjai mondtak el a ravatalnál.

Az intézet nevében Lett József igazgató kartársunk vett búcsút Németh László
tól. Hatásosan szép beszédének tónusa emelkedetten megható, tartalma pedig méltóan 
elismerő volt a ravatalon fekvő emlékéhez és érdemeihez.

Egyesületünk részvétének Simon József h. szakfelügyelő adott kifejezést. Szó
nokunk, a tőle megszokottan magasan szárnyaló beszéddel juttatta kifejezésre lelkünk 
fájdalmát. Beszédének festőién megkapó s érzelmekkel teljes nyelve annyira bele
markolt a lelkekbe, hogy sok-sok könnyet fakasztott az. Ezekben a könnyekben benne 
volt annak a szeretetteljes ragaszkodásnak, elismerésnek és nagyrabecsülésnek a 
súlya, amellyel életben ép úgy, mint halálban körül vették és körül vettük 
Németh Lászlót, fik)



Szükséges-e a gyógypedagógiai tanárképzés 
szakosítása?

Irta: Völker József.

A „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“ 1929. évi 3-6 számában „A 
tanterv revíziójáról és az azzal összefüggő kérdésekről“ címen megjelent 
tanulmányomban a tanárképzésről,a tanárképző feladatáról, a tanárképző
vel szemben támasztható igényekről, követelményekről is szólottám. 
Hangsúlyoztam akkor is és hangoztatom most is, hogy az utolsó évtizedek 
tapasztalatai, több tekintetben beváltott és bevált ígéretei alapján szíves 
megnyugvással helyezkedem az egységes tanárképzés elvi -álláspontjára. 
Teszem ezt az elvi okon túl azért is, mert tudom és belátom, hogy a 
képző fentartása mellett a mostani viszonyok között az anyagiak is 
nagy, mondhatni  döntő szerepet játszanak. Hazánk gyógypedagógiai 
intézeteinek kicsiny száma, á szűkre szabott tanári státus, a kontin
gentált növendéklétszám és emiatt az iskolák további fokozatos fejlő
désének kilátástalansága, a tanári kinevezéshez való jutás ritkasága, 
semmiképen sem támasztanák alá azt a követelést, hogy az egységes 
tanárképzőt több szervezetre._önálló intézményre bontsuk. Teljes mér
tékben méltányolom és kiemeíem~a~Tanafképzőnek az idők folyamán 
tanúsított azt a törekvését és érdemét, hogy az elmélet kibővítésével, uj 
ágazatoknak bekapcsolásával több, a cél szolgálatára alkalmas eszkSz- 
nek kitermelésével és megismertetésével, a nevelés és oktatás időszerű 
problémáinak feltárásával, tudományos megvi 1 ágosításuk^lejlegetésük 
szándékával, vagy tényével szélesebb látókört, elkülöníteni, vagy meg
különböztetni tudó Ítélőképességet igyekezett biztosítani a tanári pályára 
készülőnek. A felsorolt előnyök mellett azonban nem hallgathatom el azt 
az aggodalmat, hogy a túlontúl dimenzionált, egymástól távoleső, nem 
is rokon területekre beágyazott elmélet, a nagyon általános keretek 
között mozgó megismerés, a széteső, mindig más irányú és más téren 
való próbálgatás, az egyes ágazatokban a minél alaposabb tudás és a 
megfelelő előgyakorlat megszerzésének rovására esikf Az elméleti kép-

í
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zettség és abból eredőleg elménk komblnatív tevékenysége, a helyes 
feltevésből kiinduló következtetés is adhat markolni valót, nyújthat 
tájékoztatást, eligazíthat és lehet rugója, mozgatója a gyakorlatban a 
kedvező pedagógiai beavatkozásnak. Ez azonban csak szerencsés vé
letlen folyománya. Mert bizonyítás nélkül is nyilvánvaló, hogy az álta
lános pedagógiában való jártasság vagy — a mi esetünkben — a 
gyógypedagógia egész területét átfogó alapvető ismeretek és megfelelő 
képzettség birtokában a további fejlődésnek, a tudományos elmélyülésnek, 
az eredményes, vagy eredményesebb gyakorlati munkának záloga és fel
tétele az önmagában elhatárolt, különálló, a lényege és természete szerint 
jellegzetes egy-egy ágazatban való kizárólagos foglalkozás, gyakorlati 
kísérletezés, gyakorlati munkálkodás lehet.

Más a siketnéma, más a vak, más a gyengeelméjűek világa. Közös 
nevezőre csak annyira tudom őket hozni, amennyiben valamennyien fo
gyatékosok és amennyiben testi és lelki berendezettségük, szellemi 
megnyilvánulásuk, ismeretszerzésük, érzésviláguk a rendestől, általáno- 
síthatótól, az épérzékűekétől eltérő. Viszont az sem szenved kétséget, 
hogy habár a siketnéma is, a vak is érzéki fogyatékos, a kétféle fogyat
kozás következményében szinte áthid ¡Ihatatlan választófalat von az azzal 
súlytottak között. Még nagyobb azonban az eltérés az érzéki és értelmi 
fogyatékosok között.

Lehetetlenség egy nagyon szűkre szabott állásfoglalás, véleménynyilvá
nítás keretében mindazokra a nagyfontosságú kérdésekre, elgondolá
sokra kitérni, amelyek a mának szakembereit a gyógypedagógia összes 
ágazataiban foglalkoztatják. A problémák súlyossága, az életnek, a társa
dalomnak, az egyénnek a mi neveltjeinkkel szemben is támasztott igényei 
fokozottabb teljesítményt, alaposabb tudást mindig messzebbmenő cél
kitűzést követelnek tőlünk, a fogyatékosok tanáraitól és leendő taná
raitól is. És ha — mondjuk — a siketnéma kiképzésében a sikeres tanítás 
egyik legnagyobb bizonyítékának tekintjük azt, hogy az előkészítőben, az 
első osztályban az anyaiskola jegyében dolgozni tudó fonetikusok nyer
jenek beosztást, viszont beszéd- és a reáliák tanítása fokán az e 
tárgyak oktatásában kiválóak lépjenek előtérbe, szóval ha specializálásra 
törekszünk és az arravalóságot tekintjük a munkában, akkor lehetetlen
ségnek tartom, hogy ennek alapját ne igyekezzünk már a tanárképzés 
fokán megadni.

A siketnémák tanításával, nevelésével, életpályára való alkalmassá- 
tételével, a megélhetés és boldogulás kérdésével kapcsolatban foglalkoz
nunk kell és foglalkozunk is minden esetben a siketség, némaság 
eredetével, okával, lényegével, a velejáró szellemi, értelmi következmé
nyekkel, jelenségekkel, módokkal és eszközökkel. Foglalkozunk továbbá 
azzal a jelenséggel is, ahogyan a siket gyermek igyekszik a lelkét moz
gató, foglalkoztató gondolatait, érzéseit kifejezésre juttatni, nemkülönben, 
hogy azzal ahogyan hozzá tudunk férkőzni ahhoz, amiképen lelkét
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akaratunk befolyásoló erejével a beszéd megértésére, értelem szerint való 
reprodukálására és ismeretek befogadására alkalmassá tehetjük.

De lássuk csak idevágóan még a következőket is! A siket gyer
mek vagy úgy születik, vagy 1-2 év múltán veszti el hallását és ezzel 
együtt lezárulnak ajkai. Van, aki még hallja a hangot. Van 3-4-5 éves, 
akinek még van sző, yagy beszédemlékezete. Van siketnéma, aki 
végtelenül primitiv környezetben nő fel, akivel egyáltalában alig fog
lalkoznak és van akinek minden kívánságát lesik, várják. Tapasztaljuk 
és látjuk, hogy.vannak gyermekek, akiknek tanítása tudásunk mai állása 
szerint kálváriajárás, akikkel a mostani eljárás mellett minimálisnak is alig 
mondható eredményt érhetünk csak el. Pedig a képességet nem lehet 
tőlük sem teljesen elvitatni. Találkozunk megsiketült gyermekekkel, akiknek 
beszédemlékezetét, mintha tűzhányóhegy hamúesője lepte volna el, telje
sen eltemette. Aránylag rövid idő alatt azonban újra felszínre tudjuk 
hozni a hangokat és azokkal együtt a beszélőkészséget, majd képessé
get is. Sokszor említettem már, hogy még a tanult siketnémák jórésze 
is szokásaiban, erkölcseiben, fellépésében félszegül illeszkedik bele a tár
sadalom rendjébe. Mindezek a csak érintett szempontok a siketnéma- 
oktatás és nevelés terén a siketnéma gyermekekkel összefüggően oly 
sok élettani, lélektani, fiziológiai, pszihoiógiai, etikai, neveléstani, okta
tástani, fonetikai, szervezettani, szociális kérdést tartalmaznak, vagy 
érintenek, hogy szinte magától adódik vagy kínálkozik a féléiét, hogy 
miért kell a tanárképzést szakosítani. Azért, mert amint ezer feladata 
súlyosan szakbavágó célkitűzése van a siketnémaoktatásnak, azonképen 
ugyanannyi kínálkozik a vakok, vagy gyengeelméjüek oktatása terén 
is. Ezek szerint tehát minden ágazatnak eminens érdeke, hogy eleitől 
fogva hivatását értő, abban megfelelő gyakorlattal bíró, a hivatás be
töltésére rá nevelt, hivatásszeretettel, ambícióval telt, problémákat meglátni 
tudó és megoldani készséges tanárnemzedék kerüljön az intézetekhez.

A siketnémák oktatása nem egészen zárt terület. Számos és talán 
erős gyökerével az általános pedagógiából szívja táplálékát. Szintúgy 
nevelő, erősítő hatása lehet mívelésében a gyógypedagógiában való 
jártasságának is, de az mégis csak kétségtelen, hogy a siketnémával 
való sikeres foglalkozás lehetősége az ezen a speciális téren való teljes 
avatottság tényéhez fűződik.

H°&yan képzelem a szakosítást? Azt hiszem ez annyira benne él 
-a  köztudatban, hogy felesleges róla sok szót ejteni. Hitem és meg
győződésem szerint a főiskolának mai ..szervezetében csak .annyiban
kellene némi engedményt tenni, amennyiben az első 2-3 év 4-5 szemesz- lixéEeSlaz összevonható pszichológiai, fiziológiai,’ az általános módszer
tani és neveléstani, történeti tárgyakat itt illeszti bele előadásai keretehe. 
illetőleg tanulmányi rendjébe, míg a~tövab"bi 3-4 Téiéven Tt aTegyes 
ágazatok és az említett szempontok szerint jelölné ki a hallgatni, ill. 
gyakorolni valókat. A főiskola nemes és kötelességszerű hivatást találjon 
abban, hogy a szárnyai alá vett ifjúságot irányítsa, hogy kit-kit
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hajlamai, tehetsége szerint a neki való szakirányba terelje és ehhez képest 
közvetítse neki megfelelő elméleti és gyakorlati szakismeretet. A főiskola 
legyen mindenben mérlegelni tudó megfigyelője a gyakorlatban folyó 
munkának, legyen bölcs tanuságtevője, vagy tanulságlevonója az ered
ményes, eredményt Ígérő, vagy eredménytelen kísérletezéseknek és 
magasabb nézőpontból megállapított igazságait tegye a jó és a haladás 
érdekében hallgatósága közkincsévé.

Lehet, hogy a rövidség okáért nem hatoltam egészen a dolgok 
mélyére. Célom ezúttal azonban csak az volt, hogy meggyőződésem 
mécsesével körülvilágítsak és hogy lelkem hitéről vallomást tegyek. Ha 
azonban a szükség úgy kívánja, a meggyőződés reményében szívesen 
helytállók és készségesen résztveszek a további tárgyilagos vitában is.

A kérdés aktuális, igy tehát nagy-nagy nyereségnek tartanám, ha 
az — a senkitől sem anyagi, sem prestige, sem pedig túlságos elvi 
áldozatot nem kívánó eszme — a fejlődés és haladás érdekében mi
előbb testet öltene.

Fonomimika a vakok iskoláiban
írta Kirschenheuter Ferenc 

(Folytatás)

c). A hangok összekapcsolása

Miután a gyerekek a ismertetett módon az összes hangokat — 
a kétjegyű mássalhangzókat meg az Y-t kivéve — megismerték, moz
dulatjeleiknek egymás kezén való érzékelése után is valamennyit tudják 
hangoztatni és jelelni, a betűket az írókészülékből eléggé gyorsan ki 
tudják venni és visszahelyezni, az olvasólapokon a betűalakokat mind 
megismerik, viszont a betűket tapogatva azonnal jelelik és hangoztatják 
a megfelelő hangokat, akkor megkezdjük a hangok összekapcsolását.

Nincs módszer, mely oly könnyűvé teszi az olvasástanításnak ezt 
a leglényegesebb, legkényesebb részét, mint a Grosseliné. Az első lecke, 
lényegében Tomcsányinét követve, de vakjainkhoz alkalmazkodva, körül
belül a következőkép alakul:

Gyerekek, tegyük kezeinket a padra! Ki tud a padra ütni anélkül, 
hogy fölemelje a kezét? Úgy-e nem lehet. Mit kell előbb tenni? Igen, 
föl kell előbb emelni a kezünket, vagyis elő kell készíteni a kezünket 
az ütésre. Készüljünk elő, emeljük föl a kezünket! Ü ssünk! Még egy
két példán érzékeltetjük a tettre való előkészülést, de olyan példán, 
melynek munkájában valamennyi gyerek részt vehet s amelyen a 
főmozzanatok hangban is nyilvánulnak. Aztán így folytatjuk:
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— Ha hangot akarunk kimondani, akkor is előbb elő kell rá ké
szíteni a szánkat. Próbáljuk meg! Emlékeztetlek benneteket egy hangra, 
ne mondjátok ki, csak igazítsátok rá a szátokat. Vigyázzatok! . . .  a kaszás 
fogja a kaszát és suhint vele . . .  (A gyerekek igazítják a szájukat s nem 
baj, ha halkan ki is mondják a F hangot, Elég 1 Még egyszer megcsináljuk 
ezt és ha tapsolok, mondjátok ki a hangot! (F) Még egy hanggal vé
gezzük ugyanezt.

Gyerekek! mi eddig mindig csak egy hangot mondtunk ki egy
szerre. Megtanuljuk most, hogyan kell kimondani két hangot egyszerre.

Hogy tesz a kis kutya, mikor a nagy kuvasz közeledik feléje? (A 
gyerekek hangoztatják és jelelik a M-t). Most két hangra emlékeztetlek 
benneteket. Az elsőre készítsétek a szátokat de csak a másodikkal együtt 
mondjátok ki, mikor tapsolok. Vigyázzunk! Hogy tesz a kis kutya, mi
kor közeledik a kuvasz ? (Ellenőrzőm, hogy mindenki összeszoritja-e az 
ajkait). Mit csináltak a gyerekek, mikor zörgetett a M ikulás... (taps)? 
A taPs elhangzik, a gyerekek ajka megnyílik s az A-t a M-hez kap
csolva kiejtik ezt a szót: ma.

Hogyan történik ez részleteiben ? A gyermekek húzó mozgást 
végző ökle (ez a M jele) a tapsra megnyílik, a fülhöz emelkedik a 
mutató- és középsőujj (ez az A jele) s ahogy egymásból folyik ez a két 
mozdulat, amint egyetlen indításra az első átlendül a másikba, azonkép 
ts  ugyanattól az energiától hajtva lendül át az egyik hang zöngéje a 
másikéba, vagyis párhuzamosan a mozdulatokkal hézagtalanul kapcso
lódnak a jelekkel egyidejű hangok is.

Az eljárást a szükséghez képest többször megismétlem.
A gyengébbekkel más eljárást is foganatosítok. Mégpedig: Kihí

vok négy gyermeket, kettőt a jobb, kettőt meg a bal kezemhez állítok. 
Fogjátok meg a kezemet, tapogassátok és mondjátok ki, amit jelelek! 
Mind a két kezemmel jelelem a M-t, a gyerekek hangoztatják. Vigyáz
zatok ! most két hangot jelelek egymásután. Mikor az elsőt jelelem 
tegyetek a szátokkal úgy, mintha ki akarnátok mondani, de ne mond
játok ki, csak mikor már a másodikat mutatom, akkor mond
játok ki mind a kettőt egyszerre. Ezt az eljárást a szükséghez képest 
részletenkint és mindig elölről kezdve addig végeztetem, míg sikerül a 
hézagnélküli kapcsolás, a szó tiszta kiejtése.

Ha az összekapcsolt hangok értelmes szavak, szabjuk a szóma
gyarázatot a lehető legrövidebbre.

Így járunk el végig a II. és III. olvasólap szavaival, vagyis olvas
tatunk betűk nélkül, hangokra való emlékeztetéssel, mozdulatok hajtó
erejével.

A IV. lap anyagának tárgyalásánál megkezdjük az elemző han
goztatást is az általánosan ismert és gyakorolt módon. Csak annyi lesz 
a különbség, hogy a növendék itt a hangoztatással egyidejűén jelel is.
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d). Olvasástanítás

A hangok összekapcsolásával az olvasás lényege már megoldó
dott. Csak egy előzmény hiányzik még. Az összekapcsolás gyakorlásá
nál ugyanis mi szolgáltattunk a hangokat azzal, hogy emlékeztettünk 
rájuk szavakkal, vagy jeleik mutatásával. Az olvasásnál meg magának 
a gyereknek kell termelnie a hangokat a betűkből. A folyamat tehát 
az olvasásnál a betűnek tapintás útján való megismerésével kezdődik.
A megismert betű alakjához fűződik a jel és a hang. (Mellékes, hogy 
melyik jelentkezik előbb, mert egymást azonnal fölidézik.) Az egyik jel 
mozdulatainak a másik jel mozdulataiba való átlengésével egyidejűleg a 
beszédszervek egyik hangalakításból megszakítás nélkül átlendülnek a 
másikba.

Az első olvasási óra váza:
Rövid beszélgetés arról, hogy mennyivel jobb a csokoládé, mint 

az alkotórészei külö-külön, hogy a kocsi részeinek külön-külön 
semmi céljuk nincs, hogy a betűknek is külön-külön semmi értelmük 
sincs. Ezzel kedvet öntünk a gyerekekbe a tanulandók iránt.

Nézzétek, ezen lapon (a II. olvasólapoí tapogatják) mindenütt 
két-két betű van egymás mellett. „Ez azt jelenti, hogy azokat egyszerre 
kell kimondani. Ezt úgy tehetjük — hisz ezt ti már tudjátok, — ha az 
első hangot csak a kezünkkel jelezzük, a szánkat meg előkészítjük a 
kimondásra, de nem mondjuk ki addig, míg a másik hangjelet is meg 
nem mutatjuk s akkor a kettőt egyszerre ejtjük ki. Ki szeretné megpró
bálni ? N ! mutasd az első betű jelét s készítsd a szádat a kimondására. 
Most a másodikat és mondd a kettőt együtt!“ (Tomcsátiyiné)

A növendékek jobb kézzel a betűket tapogatják, bal kézzel jelelnek. 
Habár megszokták már, hogy míg egyes betűket a jobb kézzel tapintanak, 
addig a bal kézzel jelelnek, mégis most, hogy két betűt egymás • után 
kell tapogatniok, egyik-másik gyerek ép úgy segítségül fogja hívni a 
balkezét, mint kezdetben, mikor a különálló egyes betűket először érzé
kelte. Ezt természetesen most is megengedjük, sőt ha szükséges, föl is 
hívjuk a gyereket, hogy használja mind a két kezét s egyáltalában nem 
kifogásoljuk, ha a gyerek, mielőtt elolvasná az első betűt, megtapo
gatja a másodikat is és megismeri mind a kettőt. Hisz a látó gyerek 
is ugyanezt teszi, mikor olvasás előtt a betűket áttekinti, sőt hosszasabban 
szemléli.

Az olvasőlapokat végigolvasva kezükbe adjuk a gyerekeknek 
az ábécéskönyvet, melyből most már akadály nélkül fognak olvasni. 
Csupán a kétjegyű mássalhangzóknál kell majd még időznünk. Jelre 
itt már nem lesz szükség, a gyerekek, mikorra ideérünk, már maguktól 
abbahagyják a jelelést.

Most aztán elérkezett ama tilalom föloldásának az ideje, hogy 
növendékeinkkel iskolán kívül senkinek sem szabadj az olvasást és 
írást gyakoroltatnia.
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Az olvasáshoz kezdettől fogva hozzákapcsoljuk az írást, úgy, hogy 
amit olvastatunk, azt mindjárt íratjuk is.

e). Az írás tan ítása

Már az iskolázás első hetében minden gyerek kézhez kapja Klein- 
féle írókészülékének a tokját, de üresen. Mindennap hozza az iskolába 
és viszi haza. Hadd hurcolja, hadd tanulja, szokja meg azt, hogy vala
minek a gondját viselje. Először is megtanítom a tokot kinyitni, becsukni, 
a fiókba helyezni, kivenni stb. Mindezt vezényszóval. Még mielőtt betűt 
kapnának kézhez, minden gyerekkel kerestetek a készülék tokjának a 
külsején egy ismertető jelet (sérülést, repedést, horpadást) s gyakorol
tatom őket a sajátjuk megismerésében.

A betűket a gyerek csak akkor és olyan sorrendben kapja kéz
hez és helyezi el sorban egymás mellé a tokjában, amikor és amilyen 
egymásutánban megismeri azokat. A kis vak gyerekek zöme mindig 
törekvő s ez a rendszer sarkantyúként hat. Mindig kíváncsiak 
a következő betűre. Oly meleg érdeklődést kelthetünk bennük, hogy egy
mást buzdítják a haladásban s büntetésszámba megy, ha egy órán tovább 
nem haladunk, ha új betűt nem kapnak.

Teljesen fölszerelt, betűkkel berendezett írókészüléket a gyerek 
kezébe adni helytelen. Cipelése nagy teher neki, gondozása, betűinek 
őrzése bajjal jár s az a körülmény, hogy a betűket s a berendezés ré
szeit nem képes számontartani, fölületességre szoktatja. Nagyon sok 
olyan dolog akad a vak gyerek kezeügyébe, amit nem ismer, amelynek 
mibenlétéről, céljáról, sejtelme sincs. Az iskolában azonban elvként volna 
tekintendő, hogy olyan dolgot, amelynek a megismerésére a gyerek még 
nem érett meg, aminek a célját neki eredményesen még meg nem 
magyarázhatjuk, amit használni nem tud, céltalanul ne adjunk a kezébe, 
meit ez is ép úgy, mint a számon nem tartható nagy mennyiségű 
holmik kezelése, fölületességre nevel. Vonalzót, papírost, írásjeleket, 
számjeleket tehát mind csak akkor osztunk ki, ha használatukra sor kerül*

Az írókészülék betűit eleinte a gyerekek csak mint érzékeltetőesz
közöket használják. Mihelyt megismerték az összes betűket, megállapítjuk 
egyszersmindenkorra valamennyi betűnek a végleges helyét az írókészülék 
tokjának betűtartójában.

Én nem helyeslem az a-b-c-sorban való szokásos elhelyezést. 
Miért keresse a gyerek azt a betűt, amelyre leggyakrabban van szük
sége, a betűsorok közepén? Miért nyúljon érte a sorok túlsó végére? 
Miért kelljen neki eközben mindannyiszor átcsúsznia azokon a betűkön, 
amelyekre ritkán van szüksége? Mindez lassítja a munkát, az írást. 
Egyszerűbb, gyorsabb .a kezelés, ha a betűket gyakoriságuk szerint 
helyezem el az írókészülék fedelének belsejébe ágyazott rekeszeikbe
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olyformán, hogy az írásra készen behelyezett papiros közepéhez legköze- 
zelebb eső rekeszbe helyezem a leggyakoribb E-t s tőle aztán minden 
irányban a fokozatosan ritkábban előforduló betűket. A betűmezőben a 
gyors tájékozódást előmozdítandó, egy-két betűhelyet, rekesztüresen hagyok-

A betűk meglelését és írásközben való kezelésüket mindjárt kez
dettől fogva együtt, egy folyamatként gyakoroltatjuk. Még pedig úgy, 
hogy először megkerestetjük, majd szabályszerű kéztartással a nemez
párnán tetszésszerinti helyre leszúratjuk, aztán visszahelyeztetjük a helyére 
a betűt. Ezeket a fogásokat először mind a két kéz igénybevételével, 
majd egyedül a jobb kézzel végeztetjük. A sorvezető használatának 
megisrhertetése és gyakorlása után a betűket már egymás után a sor
vezető lécei közé szúratjuk le, jóllehet írásról még nincs szó Ezeket a 
műveleteket, mint az írás előgyakorlatait párhuzamosan végeztetjük az 
olvasás fonomimikai előgyakorlataival. Az írás legutolsó előgyakorlata 
a papirosnak írásra készen való elhelyezése az írókészülékben.

Valamennyi előgyakorlatot kezdetben kiki olyan gyorsasággal végzi, 
amilyenre képes. Később azonban mindent vezényszóra, ütemesen, foko
zatos gyorsítással végeztetünk. Csak a mozgás elemeinek egészen beható, 
aprólékos ismertetésétől, csakis a részletekig menő és részleteikben is 
ismétlődő, rendszeresen űzött gyakorlatoktól várhatunk a vak gyerekek 
között biztos és annyira-amennyire egyöntetű, a későbbi együtthaladást 
előkészítő eredményt. Ezek nélkül a jó halad, a gyönge elmarad. A 
gyakorlatokat úgy osszuk el, hogy azok az olvasás megkezdéséig, körül
belül november közepetájáig minden órára a fonomimikai hangoztatás 
mellett 8—10 percig tartó munkaanyagot nyújtsanak.

Ilyen előgyakorlatok után, mire megkezdjük az olvasást, az írás 
készen talál bennünket. A már ismert, gyakorlott elemeket csak össze 
kell kapcsolni írásműveletté, szúrtírássá. Az elemző hangoztatás itt, az 
írásban találja meg leghasznosabb alkalmazását.

Az írás anyaga ugyanaz, ami az olvasásé.
A szúríírást intézeteinkben ma úgy írják, hogy a sorokat az író

készülékben fölülről lefelé haladva írják, a betűket arccal (arc alatt értjük a 
betűhasábnak azt az oldalát, melyen a betű domború képe olvasható) az 
író egyén arcával egyirányba fordítva és a sorokban jobbról balra haladva 
szúrják egymás mellé. Én fordított eljárást ajánlok. Kezdjük az írást 
alúlról az írókeret legalsó sorában s haladjunk a sorokkal fölfelé, a 
betűket pedig arccal a mellünk felé fordítva szúrjuk balról jobbra ha
ladva egymás mellé. Az a tapasztalatom, hogy az irás ezzel az eljárással 
könnyebb, gyorsabb. A magyarázata az, hogy a leszúrandó betűt nem 
kell átemelni a már leszúrtakon, rövid úton s egyszerűbb, gyorsabban 
és biztosabban végezhető kézmozdulattal illeszthető a leszúrás helyére, 
az előző betű mellé. Megsokszorozódik ez az előny akkor, ha ives pa
pirosra írunk. A most gyakorolt eljárás mellett ugyanis az ívnek nem 
használt fele (vagy még [nem, vagy már teleírt levele), mint nehezen
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rögzíthető, rendszerint lebegő választófal illeszkedik a szedőszekrény és 
az írásmező közé, mint állandó akadék nagy mértékben lassítja a mun
kát, s a türelmetlenkedésnek el nem hárítható forrása. Az ajánlott eljárás 
mellett az ívnek használaton kívüli levele mindig az írásmezőtől balra 
a készüléken kívül, az asztalon fekszik és egyáltalában nem zavarja az 
írást. Ez a körülmény nagy fontosságú, ha meggondoljuk, hogyaszúrt- 
írást az iskolán kívüli életben csaknem kizáróan levelezésre, tehát íves 
papiroson alkalmazzák vakjaink.*

4. Tanítási eszközök

Érzékeltetési eszközök nélkül fonomimikai gyakorlatokat végezni 
nem lehet. Még akkor sem nélkülözhetők az érzékeltetési eszközök, ha 
az érzékeltetőoktatási órákon már tárgyalt, vagy egyébként ismert tár
gyakról van szó. Mert nem elégséges a hasonlított tárgyat, vagy annak 
érdekelt részét egyszerűen csak emlékezetbe idézni. Más kézzel tapogatta 
azt a gyerek, másra irányult a figyelme akkor, az érzékeltőoktatási 
órán, mint most. Akkor esetleg csak a részek érdekelték, most az 
egészre van szüksége, vagy megfordítva; akkor csak megismerés volt a 
cél, most meg az egész, vagy valamely rész alákját kell elvonnia hason- 
líthatás, sőt esetleg utánzás céljából.

Nagy kiterjedésű tárgyakat, melyeket a növendék könnyűszerrel 
át nem foghat (kasza, létra, hinta), érzékeltessünk természetesen kicsi
nyített alakban is. A nagy, természetes példánynak a maga egészében át 
nem fogható alakvonalairól ugyanis a gyermek csak a megismert részek
nek képzeletbeli összetétele révén szerezhetne képet, erre pedig a mi 
gyerekeink zömének képzelete ezen a fokon még nem képes.

Egyéb eszközeink a használatban lévő írókészülékek és ábécés
könyvek mellett m ég: minden gyermek padfiókjában egy darab plasztilín 
és egy könyvnagyságu, öt lapból álló olvasólapsorozat,

Az utóbbi, a fonomimikai módszerhez alkalmazott ábécéskönyv 
első lapjait helyettesíti. Minden gyermek kap egy ilyen öt lapból álló 
sorozatot, melynek olvasási anyaga lényegében a következő: 1. lap: 
Először a magánhangzók, azután a mássalhangzók betűi a kétjegyűek 
kivételével, nagyalakú, úgynevezett címbetűkkel, nagy sorközökkel. 2. lap: 
Két betűből álló szavak (szótagok) címbetűkkel, nagy sorközökkel. 3 lap: 
A második lapéhoz hasonló, de más szövegű anyag. 4. lap ; Két betűből 
álló szavak (szótagok) kicsi, a könyvek szövegéhez használt betűkkel 
és rendes méretű sorközökkel. 5 lap : Három hangból álló (két mással
hangzó közt egy magánhangzó) szavak rendes nagyságú szövegbetűkkel 
és rendes méretű sorközökkel.

* A Hadivakok M. Kir. Orsz. Intézetében a hadívakokat az itt ajánlott eljá
rással tanítottuk írni. (A szerző.)
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6. Tanítási terv

I. hét. Előkészítés a munka megkezdésére.
2—7. hét. Előbb a magánhangzók, azután a mássalhangzók han

goztatása és jegyeik, a betűk megismertetése (1. olvasólap).
(Az ezekre való előkészítés a szükséghez képest időről-időre 
a kézügyesítő-, torna-, játék- és érzékeltetőoktatási órákon 
történik). Ezzel az anyaggal párhuzamosan az írás előgyakorlatai.

8. hét. Két hang összefoglalása szótaggá, illetve szóvá, betűk hasz
nálata nélkül (II. és 111. olvasólap). Az írás előgyakorlatainak 
folytatása.

9. h é t: A IV. olvasólap kéthangú szavainak elemző hangoztatása 
betűk használata nélkül. Az írás előgyakorlatainak folytatása.

10. h é t: Három hang (két mássalhangzó közt egy magánhangzó) 
összeolvasztása értelmes szóvá betűk használata nélkül. Az írás 
előgyakorlatainak folytatása.

II. hét: A II. és III, olvasólap olvasása. Az íratás megkezdése.
12. hét: A IV. és V. olvasólap olvasása, olvasás az ábécés könyv

ből és az olvasottak íratása.

\  A siketnémák alapvető számtantanításáról.

A siketnémák tanárának munkája, a munka eredménye ezernyi 
aprólékos, sokszor ügyesen egymásba rótt, többször azonban — sajnos 
— hézagokat is hagyó részből tevődik össze. Az oktatás és nevelés 
terén lépésről-lépésre felbukkanó nehézségekkel, problémákkal szemben 
az egészséges fizikumot és teljes szellemi felkészültséget igénylő, a 
gyermeki lélek kibontakozásában, szárnyalásában a törvényszerűséget 
megismerni, a különlegeset elválasztani, vagy bekapcsolni, hasznosítani, 
tőkésíteni tudó küzdelmet, tanítói tevékenységet kell folytatnunk, hogy 
fokozatos előmenetelt, fejlődést biztosíthassunk. A kielégítő elérésének 
szándéka vezérel, amikor oktatási ágazatunk nagy anyaghalmazából 
ezúttal a számtantanítást, a számolási készség és tudás megalapozásának 
kérdését kívánom fejtegetni, egyéni meglátásom szerint megvilágítani. 
Minden esetre örülnék neki, ha gondolataim másokat is megnyilatkozásra 
késztetnének, ha a különböző eljárások, a gyakorlati munkálkodás meg
ismeréséből az általánosság javára értékes és hasznos bontakoznék ki.

Sokszor halljuk, gyakran magunk is hangoztatjuk, hogy az életből 
az életnek tanítsunk. Olyan tételes igazság ez, melynek jelentősége, 
értéke a gyakorlati alkalmazás arányában mindig csak növekszik. Köve
tése, megvalósítása azonban kemény próbára teszi rátermettségünket. 
Valahogyan úgy van, hogy a lüktető élet legtöbbször kívülesik, zajiása, 
hullámzása megtörik az iskola falán. Nagyon sokszor, sőt a legtöbb



75

esetben megelégszünk az átszűrődő hangfoszlányokkal, a valóságnak, az 
életnek látszólagos utánzatával. Meg sem kíséreljük, hogy az ajtókat, 
ablakokat kitárjuk, hogy üde, friss levegőáramlást engedjünk be az osz
tályba és tényleg az élet elevenjére tapintsunk. Áll ez főképen és fokozott 
mértékben a számtantanításra. Volt alkalmam itt, vagy ott hazánk több 
intézetében és külföldön is megfigyeléseket tennem. Mindenütt azt láttam, 
hogy több-kevesebb szerencsével, érzékkel, vagy ügyességgel, különböző 
jó, vagy kevésbé jó, komplikált, vagy kevésbé komplikált segédeszkö
zök: számológép, kavics, pálcika, gesztenye, dió, pontozott vagy vonal
zott papírtáblák, kockák, téglalapok és több tárgyak beállításával, 
igénybevételével, elsősorban és főleg arra törekszenek, hogy a szám- és 
mennyiség-fogalmakat tisztázzák és a különböző számtani műveleteket 
gépiesen megtanítsák. Ugyanez a célja és törekvése többek között 
Milassin kartársamnak is a Gáspár Jenő-féle számok, ill. szemléltető 
taneszközök igénybevételével, alkalmazásával. Az eljárásának gyakorlati 
bemutatása kapcsán látottak, az ezirányú cikkeiből olvasottak minden 
esetre arra engednek következtetni, de hallomás, illetékesek bírálása 
alapján is van tudomásom róla, hogy e téren igen szép eredményt 
mutat fel. Az ő esetében tehát az elméleti elgondolás és a gyakorlati 
megvalósítás párhuzamosan halad, vagy jobban elmélet és gyakorlat 
fedik egymást. Tartozom azonban annak a kijelentésével is, hogy akár 
a gépies, akár a megnevezett számokkal való számolásban, a műveletek 
végrehajtásában, azoknak betanításában, bármilyen eljárást kövessen is 
valaki, nagyobb hibákat nem lehet felfedezni. Tény és való, hogy nö
vendékeink nagyjában és egészében ismerik el azokat a műveleteket, 
amelyeket a tanterv megtanítandó anyagként kijelölt. Tudnak összeadni, 
kivonni, sokszorosítani és részekre bontani. Megtanulják és megismerik 
a mértékeket, a pénzt, azok részeit, a törteket, át is tudják alakítani 
őket, ki tudják számítani a térségek területét, a testek köbtartalmát, van 
fogalmuk az egységrehozatalról, a tőkéről, a kamathozadékról és külö
nösebb nehézség nélkül bevágják a különféle szabályokat, elmondják, 
vagy felírják a képleteket. A tanítási menet sorrendjében alkalmazzák is 
őket. Szó sincs ró la: mind ez váza, tartozéka, kelléke a számolásnak, 
azonban nem bizonyítéka a számolni-tudásnak. Az igazi számolás, 
számolnitudás kezdete és vége, próbaköve és mértéke az, ha és amikor 
a siketnéma gyermek a mindennapi életben adódó, annak körébe vágó 
mennyiségi viszonyokat előfordulásuk szerint lényegükben felismeri és 
minden további irányító, magyarázó, vagy boncoló beavatkozás nélkül 
magától meg tudja oldani. A gyermekek könnyűszerrel végezhetik az 
összeadás vagy kivonás műveletét, akár írásban, akár fejben, de — és 
itt talán egy kissé éles beállítást alkalmazok — akárhányszor megtörté
nik, ha más idegen, vagy nem abban az osztályban tanító tanár ül a 
számonkérő székben, hogy egy ilyen példa megoldása, mint: „Egy 
kertben négy féle fa van : 28 almafa, 37 körtefa, 34 szilvafa és 23 diófa. 
Hány gyümölcsfa van a kertben ?“ — csődöt mond a tudományuk, te
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hetetlenül és tanácstalanul vergődnek és csak ismételt eszméltetés, vagy 
szemléltetés után térnek a helyes útra. Kevésbbé átlátszó és világos pél
dában a nehézség természetesen fokozódik. Próbálja meg bárki a 3—4 
hónap előtt tanultak köréből és ne hajszálnyira a sablon szerint egy 
példát feladni, vájjon nem csalódik e még olyan gyermekekben, vagy 
akár osztályban is, akikben, vagy amelyikben egyébként kedve telik. 
Mindezek, az én tapasztalatom szerint el nem vitatható tények, arra a 
megállapításra szorítanak, hogy a siketnémák a számtantanítás mai állása 
szerint képtelenek az elmélet és gyakorlat között tátongó űrt áthidalni, 
nem tudják a gépies számolás előnyét az élettel, az életnek határozott 
formában jelentkező mennyiségeivel viszonylatban összekapcsolni, mérle
gelni. Nem veszik észre és nem látják, hogy a mindennapi kenyér, a 
megélhetés, a ruházás, a lakás, a szellemi- és egyéb szükségesek bizto
sításának kérdése és titka szoros összefüggésben van az egyén produktív 
teljesítő képességével, vagyoni és kereseti viszonyaival. Mindezek a 
megállapítások, amelyeknek sorát különböző szempontok szerint haladva, 
lényegesen meglehetne sokasítani, arra engednek következtetni, hogy 
amennyiben az életkörülményeket felismerni, azokba bepillantani és 
velük számolni tudó siketnémákat akarunk képezni, akkor elejétől fogva 
arra keli törekednünk, hogy a gyermek a számok józan és csalhatatlan 
törvényszerűségén át — a maga valóságában ismerje meg a világot. 
Amennyire fontos a kétszer kettő négy tétele, ugyanannyira szükséges, hogy 
a siketnéma értse, tudja és megítélje, mikor, hol, milyen körülmények 
között kell ennek a tételnek érvényesülnie, mikor kell azt alkalmaznia. 
A számtannal hajszálnyira úgy vagyunk, mint a beszédtanítással. Amiképen 
a siketnémák beszédelsajátításának, az élőszóval való gondoiatnyílvánítá- 
sának előfeltétele, hogy ismerjék, tudják a közlésre váró gondolat fogal
mainak megjelölésére és megnevezésére szolgáló értelmes hangcsoportokat, 
szavakat, hogy továbbá helyesen ítéljék meg a fogalmaknak egymáshoz 
való viszonyát és azokat logikai sorrendben, a nyelv törvényre emelt 
formáinak, szabályainak betartásával juttassák kifejezésre és amiképen 
ezt a célt a százados és mindennapi tapasztalat szerint a beszéddel, 
mint eszközzel szolgálhatjuk leginkább, azon képen a számolási képes
ségnek és készségnek, a tudás elérésének minden kétségen felül álló 
előfeltétele, sine qua non-ja, hogy a gyermekek a számok fogalmával 
a mennyiségekkel, azoknak különböző körűimény-okozta,esetleg nehezen 
felismerhető viszonyaival maguktól legyenek képesek tisztába jönni. 
Számolni — különösen az én napi tapasztalásán és szükségletén túleső 
körben — senki sem tanulhat meg magától. A számolnitudásnak felté
tele, eszköze és anyaga a számolás. A példáknak olyanképen való beál
lítása, feltárása, boncolása és megoldása, ahogyan az élet kínálja és adja 
őket. Nem lehet a tanár eléggé sokoldalú, nem lehet eléggé szemfüles, 
hogy az élet országutján mindent, ami szükséges, ami a cél megvalósí
tásában előbbre visz, összeszedegessen és a gyermeki lélek feszültségbe
hozásával felhasználjon. Nem győzőm hangsúlyozni, hogy az értelmes
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beszéd nem a mechanikus beszédgyakorlatoknak, hanem az érdekes és 
értelmes beszélgetésnek az eredménye. Ugyanígy a számolnitudás nem a 
gépies számolási készségnek, hanem az életadta számszerűségek és azok 
viszonyai felismerésének gyakorlásából származó ismeretek összessége. 
Ha rajtam múlnék, figyelmeztetésül, emlékeztetésül felírnám minden 
iskola termének a falára, hogy ne a gépileges számolást gyakorolja a 
tanár, hanem igyekezzék a dolog lényegébe behatolni és az élőszó ere
jével világosságot deríteni és így a mennyiségi viszonyok megértésére 
képessé tenni a gyermeket.

Azt hiszem, eléggé megvilágítottam álláspontomat. Szívesen -és 
nyugodt lelkiismerettel száműzném nemcsak a számolási eredményt, de 
messzebbmenően, a beszéd egy ismeretlen, vagy kevésbbé kulturált terü
letének kiaknázása érdekében az iskolából az elvont, vagy egyszerűen 
megnevezett számokkal való örökös, a szükségen messze túlterjedő, tehát 
minden feltevés szerint lelket sorvasztó gépies számolást. Engem, a fel
nőttet, a pedagógust, akit mégiscsak a hivatás és a gyermekek lelkisé
gének megismerése vezet egy-egy osztályba, minden esetre agyon-úntat, 
ha egy álló óráig egy meg egy, négyből kettő, kilenc osztva három’ 
háromszor kettő, vagy kettő meg kettő alma, hét mínusz négy dió,’ 
ötször öt körte, negyvenkettő osztva hat mogyoró-féle példaáradatot 
zúdítják rám és ha a keserves egyhangúságot nem váltja fel valami akár 
a szellemet, akár a kedélyt foglalkoztató változatosság. Hát a gyermeket 
hogyne untatná, hogyne ernyesztené el és ejtené fásultságba a golyók, 
az almák, körték, az elvont számok egyhangú birodalmában való örökös 
körforgás ? Azt el sem tudom képzelni, hogy szivesen íesz-vesz, oszt, 
vagy sokszorosít, amikor először viszek be pálcikákat, gesztenyét, diót, 
kavicsot az osztályba. Azonban az is biztos, hogy a gyakori alkalmazás 
következtében lassankint elvesztik ingerüket, jelentőségüket. Érdeklődés, 
figyelem nélkül pedig nemcsak a számtanból, de más tárgyból sem tu
dunk eredményt felmutatni.

A tanárnak, aki eredője, állandó munkáló tényezője a növendékek 
minden ismeretének, nem szabad érzéketlenül, figyelemre sem méltatva 
elhaladni a tudás megalapozására, vagy mélyítésére alkalmas tényezők, 
valóságok mellett. Neki észre kell vennie, hogy a tantermek, osztályok, 
a tanárok, a növendékek, a szoba bútorzata, a székek, asztal, szekrény, 
a képek, a tábla, a füzetek, a könyvek, szóval az összes tárgyak egy
máshoz való viszonylatában, értékében, a szobák, a folyosó, az udvar, 
a kert, a falak, az ajtók, ablakok méretében, az internátusi beszerzések, 
a hús, a zsír, a tej, a vaj, a túró, a zöldség- és főzelékfélék, az összes 
élelmiszerek árában, minőség szerint való különbségekben, súlyában, a 
gyermekek ruházatában, a kézimunkaanyagokban, amit napjában az in
tézet részére beszerzőnk, amit a szülők a gyermekeknek vesznek, az egész 
épületben, az otthon tárgyaiban, a fekvőségekben, az ingatlanokban, az 
állatokban, a terményekben, a tanítás beosztásában, az idő múlásában, 
mindenben, ami körülöttünk van, amit körülöttünk láthatunk, olyan ré
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szék vannak nyíltan feltárva, vagy burkoltan elraktározva, olyan mennyi
ségeket foglalnak magukban, amelyeket halmozás, elvonás, sokszorosítás, 
részekre-bontás, összehasonlítás, különbségtevés, méretben, értékben való 
kifejezés céljából nem nehéz az érdeklődés körébe vonni. Ha pedig a 
gyermekek lelkét foglalkoztató, a mindennapi élet köréből vett, figyelmet 
lekötő érdekes anyagot adunk, akkor az ismeretek, a tudás bővítésének 
célján túl azt a fontos, jövőjére kiható célt is szolgáljuk, hogy a tuda
kozásra, közlésre való hajlamait ösztönzőleg növeljük, A számtant tanító 
tanárnak mindig az a célja, hegy beszéljen, beszéltessen és a beszédben 
kifejezett, magyarázó, kérdő, közlő mondatok tartalmilag és alakilag is 
maradandóan bevilágítsanak a gyermek leikébe és utat nyissanak ahhoz, 
hogy tisztán lásson és betekinthessen az egymás mellé került, vagy 
szemben álló számok, mennyiségek viszonylatába. Szó sincs róla, a szá
mokat, mennyiségeket ki lehet hüvelyezni a gondolatokból és megoldandó 
feladatnak odaállítani, tárggyal, személlyel való összefüggés nélkül, az 
1 meg 1-et a maga elvontságában is. Világos azonban és ezt váltig, 
mindig visszatérő refrénben kell hangoztatnom, hogy a gépileges szá
molás önmagában véve annyi, mint az értelem nélkül összekapcsolt 
hangok sorozata. A hang, a hangok összekapcsolása, lényege, feltétele, 
alapja a beszédnek, de nem beszéd. A hangok egymásrakövetkezése ak
kor válik beszéddé, ha az elemző értelem ki tudja válogatni és logikai 
rendbe venni a kívánt fogalom, gondolat, vagy gondolatsor határozott 
megjelölésére. Amiként a hangok találomszerű, lelki összeszedettség 
nélkül való halmozása, ha a hangok, a kapcsok még oly kifogástalanok 
is, nem eredményezhetnek értelmes beszédet, azonképen a számok is
merete, az egyes műveletek technikai tudása, még nem jelent számolást. 
Mert a számoláshoz az is szükséges, hogy az értelein észrevegye és ki
fejezésre tudja juttatni a számok közt való logikai összefüggést. Ennek 
pedig igazoló próbája, ha a siketnéma a halló ember lelki berendezettsé- 

• gével, ahhoz hasonult gondolkozással és az ő kifejezési eszközével 
boncolgatja az adott, vagy véletlen példát és ezen az úton jut el a 
helyes és biztos megoldáshoz.

Messze vezetne, ha a legapróbb részletekig kiterjedően akár az 
egyes, akár az összes osztályok anyagát, a tanítás menetét, akarnám 
itt feldolgozni. Az eljárás rendje, annak feldolgozása azonban úgy hiszem 
a felsorolandó példákból világosan ki fog tűnni. Nem ragaszkodom az 
osztályhoz, de azért leginkább az alsóbb osztályok keretében maradok 
meg. Ha a szakember megbarátkozik kívánságommal, mindenesetre 
növendékei szellemi- és beszélőképességéhez igazodva fogja munkáját 
végezni.

A számokat legalább 10-ig már az I. osztályban megtanulja a 
gyermek. A gyakorlást a kiejtés technikájának és a számfogalmak meg
rögzítésének céljából abban az értelemben folytatom, hogy akár a szám
tanórán kívül is megszámoltatom, vagy megneveztetem az osztályban, 
vagy másutt található és szemlélhető, bemutatható tárgyakat: golyókat,
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füzeteket pálcikákat, könyveket, vonalakat, pontokat, ablakszemeket, szé
keket, gyermekeket, fiúkat, lányokat, az udvar, a kert fáit, az udvarban 
a csirkéket, a gyermekek ujját, a pénzt, stb., stb. Minél szélesebb alapon 
tudom ezt folytatni, annál nagyobb áttekintése lesz a tanulónak és annál 
inkább fogja belátni, hogy a számok, a mennyiségek rengeteg birodal
mának középpontjában áll. Ha most már ennek tudatára ébredt, a to
vábbi lépés az, hogy beállítom a számok viszonylatába elsősorban 
magát a gyermeket. Ilyenformán : Állj fe l! Állj fel te i s ! Álljatok fel ti 
ketten is ! Hányán álltok ? Hányán maradtatok ülve ? Üljetek le. Hányán 
vagytok ? Számláld meg! Számláljátok m eg! Álljatok fel mindnyájan 
egyenként! Üljetek le egyenként ? Álljatok fel egyszerre! Üljetek le 
egyszerre! Álljatok kettős (páros) sorba! A fiuk üljenek le! Hány fiú 
van itt ? Hány lány van az osztályban ? Hány növendék van az osztály
ban ? Hány (fiú és hány lány) növendék van a III. osztályban ? A IV. 
osztályos gyermekeket ismered-e (ismeritek-e) ? Hányán vannak. Eredj, 
kérdezd meg a tanár úrtól! Kérdezd meg egy VI. osztályos fiútól, leány
tól ! Írjátok le holnapra, hány tanuló van az osztályokban ! így:

Az I. osztályban van 12 tanuló.

Más alkalommal a beszélgetés a következőképen alakul:
Ki tudja hány leány, fiú van az !. II. III. IV. stb. osztályban ? 

Én tudom. Ő nem tudja. Az adott minta szerint egyszer a fiúk, más
szor a leányok számát iratom össze a házi gyakorló füzetbe. Feladatom 
itt és ebben a körben arra irányul, hogy az érdeklődést annyira felkelt
sem, hogy a dolgozat önálló munkának, utánjárásnak legyen az ered
ménye. Meg kell tehát tanítanom a gyermeket, hogyan, miképen, milyen 
kérdéssel kaphat más osztályú társától felvilágosítást.

Megint más tárgyalás. Hiányzik valaki? Nem hiányzik senki. 
Hányán vagytok összesen itt ? Számláld meg Géza ! Mondjátok mind
nyájan ! Jancsi, Pista, Sándor menj ki ! Hányán mentek ki ? Hányán 
maradtak benn ? Menj ki te is Ilona, Mária, Miklós. Most hányán 
maradtunk itt? Hányán vannak künn? Hívd vissza őket! Jöjjenek páro
sával! Egyenként bocsátom be a párokat és így módot adok annak a 
megfigyelésére, hogy 3x2-n voltak künn és annak megállapítására, hogy 
számuk hogyan szaporodik. Felállíthatom megint a gyermekeket egye
sével, kettesével, hármasával, négyesével, a 10 perc alatt 5-6-7-8-9-10-s 
sorokba is. Eszméltethetem a 4—5-ös, vagy más soroknak következetes 
és annyiszor ahányszor való ismétlődésére. Párhuzamba vonhatom a 
mennyiséget az egyes csomóba kötött pálcikáknak, papírra vetett, táblára 
írt pontoknak, együvé fogott dióknak, almáknak stb. ugyanazon mennyi
ségével. Az összevetésben ügyelnek a tiszta, a kétséget kizáró szemlé
letre és a hangoztatott elveknek megfelelőleg, annak mindenkor szóban 
való kifejezésére. Ha ebben következetes vagyok, ha a munka látszólagos 
könnyebbsége kedvéért ezt nem engedem el sem magamnak, sem a
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gyermekeknek, akkor hovatovább kimélyül és összefonódik a kifejezés és 
tartalom között való kapocs és a gyermek lassanként belejut, belesimul 
az épérzékűek gondolkodásmódjába és ezzel megkapjuk, megszerezzük 
azt a kulcsot, amellyel lelkének zárját nyitogathatjuk és amellyel a foly
ton kínálkozó előtte homályba vesző számvetési példákba világosságot 
deríthetünk.

Hangoztatott értelmezésem szerint feltétlenül nyereséget jelent a 
gyermeknek, ha a kínálkozó alkalomszerűség felhasználásával az aláb
biak szerint dolgozom fel az anyagot. „Most számtan-óránk lesz. Dol
gozatot fogunk írni. Van-e füzeted? Nincs iskolai számtanfüzetem. A tanár 
úr hozott uj füzeteket. Kiosztom a füzeteket. Mindenki kap egyet. Ka
pott-e mindenki ? (A növendék természetesen mindenkor a megfelelő 
viszonyítást alkalmazza.) Számláljátok össze! Számláld meg ! Egy füzet 
6 fillérbe került. A tiéd mennyibe került ? Hát az övé mennyibe ke
rült ? Mennyibe került az összes gyermekeké ? Számítsd ki egyenként! 
Hány gyermek kapott füzetet ? Hányszor 6 fillérbe került a 8 füzet ? 
8x6 fillérbe. 8x6 fillér =  48 fillér. Lássuk igaz-e ? Adjátok be a füzeteket. 
Most vegyétek meg a füzeteket tőlem. Adok mindenkinek 10 fillér apró
pénzt. Mennyibe kerül egy füzet. Adj 6 fillért. Hány filléred marad még? 
4. Te is, te is . . . fizesd meg a füzetet! Olvassátok (számoljátok) meg, 
mennyi pénzt kaptam. (Mindenkinek szemléltetve összeszámolják.) Mennyi 
pénzetek maradt ? Mindenkinek 4 fillére. Hányszor 4 fillér maradt nála
tok ? 8x4 fillér. 8x4 az 32 fillér. Ez a megállapítás az annyira kézen
fekvő szemlélet folytán az alsóbb fokon, még a II. osztályban sem 
kerülendő el. Nem az a fontos ebben az esetben, hogy a példa a 
számtantanítás menetében egy következő lépcsőfokot jelentsen, hanem in
kább az, hogy a gyermek kétséget kizáró módon rájöjjön arra, hogy az 
egynek többszöröse ugyanannyiszor többe kerül, vagy annyiszor több.

Ha az osztályban a növendéklétszám több mint 10, pedig gondo
lom, hogy alig lehet intézet, hol az alsóbb osztályokban ne fölözné ezt 
a számot, akkor akár a gyermekek felállításával, leültetésével, kihívásá
val, kiküldésével, behívásával, helyreültetésével, füzetek, tollak, könyvek 
kiosztásával, beszedésével, eltevésével, a székek különféle felállításával, 
száz és száz módja kínálkozik a figyelmet igénybevevő, azt lekötő egy
szerű, a tanterv követelése szerint is a gyermek felfogása körébe eső 
beszélgetésnek és egyidejűleg a 10-s számkör átlépésének szemléletére. 
E tekintetben, hogy a tanításmenet minél változatosabb legyen, különféle 
beállításban a beszélgetés tárgykörébe vonhatom még a falon függő ké
peket, ablakszemeket, sőt ha szükséges, kimehetek az udvarba, a kertbe 
is, ahol akár a fák, bokrok, virág- és veteményágyakat, a kiosztható 
gyümölcsszemeket stb. a számszerűség szempontjából tárgyalhatom.

A számolás lényegében mérés, értékelés. Valójában csak akkor 
számolunk, ha valamit mérünk, értékelünk. Ha a tárgyak súlyát, hosszát, 
az idő folyását a megállapított mértékegységek, vagy részek szerint 
összevetjük, azokból elveszünk, ha hozzáteszünk, azokat sokszorosítjuk,
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vagy arányosan felosztjuk. Ezért a számtantanítás feladata arra irányul, 
iiogy a gyermekek mielőbb megismerjék és használják a mértéket. Ha 
teszem, a Ií. osztályba beviszem a méterrudat és magam elé teszem az 
asztalra, rögtön felcsigázom a kis gyermekek érdeklődését. Lesz olyan, 
aki már látott méterrúddal mérni, aki pedig még nem látott, az azért 
kíváncsiskodik, hogy közelebbit megtudjon róla. Ki is bontakozhatik 
rövidesen a társalgás. Mi ez ? Nem tudom. Ő sem tudja. Tanuljátok 
meg. Ez egy m é te r r ú d .  Mi ez? Mennyi ez ? Ez 1 méter! Mit csi
nálunk a méterrel ? Mérünk. Mérd meg a szoba hosszát. (Megmutatom 
a hosszúságát.) Mérd meg a szélességét. (Ezt is megmutatom.) Tedd a 
méíei végé: a szoba sarkába! János jelöld meg krétával a másik végét! 
Hány méter ez a rész (darab) ? Menj tovább! (Mérd tovább.) itt is 
jelold meg a méter végét! Hány métert mértél ? Mérjünk tovább! Hány 
méter hosszú a szoba (fal vagy terem) ? Számláld m eg! 1 m, 2 m 
3 m, 4 m, 5 m, 6 m, stb. Megtörténhetik a továbbiakban, mondjuk á 
szélességmérésnél, hogy nem jut ki kereken a méret. Ez a körülmény 
megint csak keli, hogy gondolkodóba ejtse a gyermeket. Itt és ekkor 
van meg a kellő lelki dispozició arra, hogy a figyelmet a részekre, 
elsősorban a deciméterekre, de ha a szükség úgy kívánja, a centiméte- 
iekre irányítjuk. Ha a részeket ilyenformán megismerik, akkor természe
tesen ki kell, hogy fejezzék e szélességet teljes egészében. — A szoba 
szélessége 5 ni és 4 dm. Megpróbálom mégméretni a kifejezés kedvéért 
a szoba magasságát. Ebben akadályra fognak bukkanni, mert nem érik 
el a szoba mennyezetét. Székkel, emeléssel, esetleg létrával ezen is tu
dunk segíteni. Minél mozgalmasabb, változatosabb valami, a gyermek 
annál inkább hozzászegődik, annál nagyobb kedvvel csinálja. Ezért nem 
árt, ha azonmód még esetleg egy folyosót, egy másik tantermet, vagy 
szobát is megmérünk. A továbbiakban elővehetjük a centiméterszalagot 
és a méterrúddal összehasonlítva különféle méréseket, esetleg vászon
méréseket eszközölhetünk. Később, esetleg, egy osztállyal feljebb, az 
udvarra kerülünk. No gyerekek, mérjük meg a kerítésfal hosszát! Ki 
vállalkozik rá ? Alig lesz olyan, aki nem jelentkeznék. A mérés, ha elég 
hosszú a fal, meglehetős időt fog igénybe venni. De kifizetődik gya
korlati tapasztalatban a fáradtság, mert következőleg, vagy ugyannak a 
kerítésfalnak a megmérésénél azonnal belátják, hogy a 25—30 méteres 
szalagmérővel való mérés nagy idő- és munkamegtakarítást jelent. A 
munka, a tevékenység állandó társalgás között folyik. „Hány méteres ez 
a fal? 73 méteres. Méterenként (1, 2, 3, 4, . . . méter) sokáig mértük, 
(mérte, mérted) Itt van egy hosszú mérősza'ag. Ezzel tanár úr a torna
órán szokott mérni. Láttad már? A tanár úr megméri, ha egy fiú messze 
fut (ugrik). Ez a mérő 25 méter hosszú. Vedd a tokot és állj ide a 
sarokba! Te meg eredj a szalaggal! (Halt, megállj) Nem megy tovább. 
Hány métert mentél (tettél, mértél) ? Jelöld meg, ahol most állasz! 
Csavard fel a mérőt! Állj most oda, ahol Pista megjelölte! Mérjetek 
újból 25 métert. Meddig értél ? A falig. A méterruddal és a mérőszalag
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gal is 73 métert mértein. Mérjük meg most a másik, harmadik, negyedik 
fal, épület, kert hosszát ! Mérjük meg körös-körül az udvar kerítését 
s tb .! Az internátusos intézetek mindennap kapnak tejet. A kereskedő 
ecetet, olajat, cukrot, sót, paprikát, lisztet, rizst szállít. A mészáros kü
lönféle húsneműeket, zsírt, kolbászfélét szállít. A szénkereskedő tüzelő
szénnel, fával látja el az intézetet. A kertésztől zöldséget, káposztát, 
karfiolt, paradicsomot, burgonyát, paprikát, salátát, sóskát, parajt, répát 
hoznak. A pék kenyeret, zsemlyét hoz. A menhelyi gyermekek, a hadi
árvák részére fehérneműt, felsőruhát, cipőt, harisnyát, tisztálkodási esz
közöket, kefét, fésűt, cipőtisztító kenőcsöt síb.-t szerzünk be. Évről-évre 
bútorokat, felszerelési tárgyakat, képeket, térképeket, palatáblákat, tolla
kat, tintát, könyveket, kézügyességi oktatáshoz szükséges agyagot, papí
rost, kartont, vászont, különféle faanyagot, deszkát szerzünk be. A 
növendékek megláthatják és tudomást szerezhetnek a rajz-, női kézi
munkaanyag beszerzéséről. Tudomásunk van, vagy lehet róla, hogy a 
szolgaszemélyzet tagjai bért. fizetést kapnak. Egyik-másik alkalmazott 
takarékba teszi pénzecskéjét. Van, aki uj ruhát, cipőt vesz. Az alkalma
zottak után biztosítási dijakat kell fizetni a társadalombiztosítónál. Mind
ezekben és még sok egyébben a ráeszméltetett gyermek megnyitott 
szeme előtt, maga az élet játszódik le. A felsorolt anyag szinte elkép
zelhetetlen bő forrásban kínálja a súly, az űrtartalom, a hosszúság, az 
érték megismerésére kiválóan alkalmas beszédanyagot. A különböző 
osztályfokozatok szerint kiszámíthatjuk a kereskedő, a hentes, a pék 
szállította árúk napi, havi adagát. A napi tejmennyiségből kiszámíthatjuk 
mennyit kap 1-1 gyermek. A liter árából kiszámíthatjuk a napi, havi 
szükséglet összegét. Szintúgy a hús és általában az összes fogyasztási 
cikkek árát. Igazolásul, meggyőződésül azután akár be is mutathatjuk a 
hónap végén az egyes helyekről vett számlákat, nyugtákat, amelyeknek 
a növendékek számadásaival vágniok kel! és mert egyeznek, növelik, 
alátámasztják a számolási biztosság tudatát.

Ha a számtanítást az említett módon és keretben végezzük, a 
gyermek füzete valóságos húsból és vérből való példatárrá fejlődik, 
amelyikhez az osztályban való előrehaladása szerint a továbbiakban 
mindig visszatérhet és amelyet fokozatosan mindig ki lehet bővíteni.

Az intézet tanulóinak is van olykor-olykor 1—2 fillérjük. Szoktas
suk hozzá őket, hogy a pénz hovafordításáról beszámoljanak és hogy 
kiadásaikat dátumszerűen számtani füzetükbe vezessék. A bejegyzéseket 
nem árt figyelemmel kisérni és ha valaki a másikkal ellentétben tényleg 
okos, szükséges dologra fordította pénzecskéjét, ne mulasszuk el róla 
dicsérőleg, ritkább esetben a könnyelműbben költekezőről korholólag 
szólani.

Ha a tanuló valami újat kap (ha egy család hír szerint valami 
újat vesz), mindig szakítsunk időt annak megtárgyalására, a tudakozó
dásra, az ár, az érték megállapítására. Ha különösen a felsőbb osztályok 
tanulóinak figyelmét felhívjuk, hogy az intézetben sokszor megforduló
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volt iskolatársaiktól, a városban tanoncsorban lévő siketnémáktól egyet- 
mást megérdeklődjenek, akkor egyrészt a különféle iparok nemébe vágó 
nagyon értékes anyagot gyűjthetünk össze, viszont arra a tanoncra is 
közvetve ösztönzőleg hatunk, hogy tartsa nyitva a szemét és tájékozódjék 
mindenről, aminek ára, értéke van és amire mesterségében szükség lehet.

Megpróbáltam már és azért tudom, hogy a közvetlen szemlélet, a 
tapasztalat ezerszer többet ér, mint a levegőben lógó elméleti magyará
zat. A befektetés, a tőkeelhelyezés, a kamathozadék neki eléggé bonyo
lult kérdését bizonnyal hamarosan megértené a siketnéma, ha egy-egy 
intézeti alkalmazottnak, vagy gyermeknek takarékpénztári könyvecskéjét 
bemutatom és a lehetőség szerint havonként, évenként tájékoztatom az 
összeg állásáról. A számtantanítás célja, a számolnitudás, a kifejezések
ben való jártasság elérése, gyakorlása és mindig uj tárgyalási anyag 
előteremtése okából fölkeltem és mindig ébren tartom a gyermekek ér
deklődését a szülői ház, az otthon iránt. Arra törekszem, hogy a tanuló 
levelezését neki és szüleinek is kedvessé, közvetlenné tegyem. Az „Én 
jól vagyok, hát kedves szüleim egészségesek-e?“ megszokott nyomon 
járó, lélekunalmát lehelő megnyilatkozás helyett arra irányítsam figyel- 
mökef, hogy erről is, arról is, a ház állapotáról, az állatokról, a földek
ről, azok állásáról, a szüret, a kukoricatörés eredményéről érdeklődjenek 
levelűkben. Van akinek terménye, állatja, gyümölcse van, vagy volt eladó. 
Van akinek iparos, napszámos az édes apja. Az egyszerű nép a kelle
mes, vagy kellemetlen érzést kiváltó, benne megelégedést keltő, vagy 
neki várakozásában csalódást okozó anyagi kérdést sokszor meghányja- 
veti, okoskodik: így lett volna jó, vagy így volt jó. És bizonnyal szívesen 
ír gyermekének az ő gusztusának megfelelő, testhez álló kérdéseire. A 
hazulról jött anyaggal pedig - -  bárki is tanuskodhatik mellette — szí
vesen, örömmel foglalkozik, szívesen eldicsekszik a gyermek, mert tudja 
és élvezi, hogy az újságot más is szereti.

Az évi költségvetés, a következő tanévi szükségletek összeállítása
kor bármelyik intézet igazgatósága feles mértékében adhat a számoláshoz 
anyagot. Meszelni, festeni kell az internátusi helyiségeket, tatarozni a 
külső, itt-ott belső falazatot. Kitűnő alkalom adódik ezzel a terület, a 
felület számításra. A vízfogyasztás, a villanyvilágítás, a fűtés kérdésében, 
gödörásás, rigolírozás alkalmával pedig a köbtartalom-számitást kapcsol
hatjuk bele.

A növendékek karácsonyi-, húsvéti-, évvégi utazása, a vasúton, 
hajón, kocsin, autóbuszon, vagy gyalog történő hazautazása alkalmával 
élménnyé sűrített formában szó lehet a távolságról, időbeosztásról, az 
idő, a távolság, a vasút és közlekedési eszközök díjszabása között való 
összefüggésről. A mi intézetünk növendékei majdnem napjában látnak 
repülőgépet. Abban a szerencsés helyzetben is voltak, hogy láthatták an
nak idején az „Itáliát“, majd később a „Zeppelint“. Ilyen esetben leg- 
többnyire a növendékek maguk adják meg a témát az idő, a távolság, 
a sebesség összevetésére, kiszámítására. Az órarend, a napirend, egyes
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dolgok elszámolása ugyancsak módot ad az időbeosztás tárgyalására.
Minden gyermeknek megvannak a születési adatai, az intézet 

kötelékébe is néha-néha maradandó nyomot hagyó események játszódnak 
le. Van, hogy a növendék, vagy egyiknek-másiknak a szülője, testvére, 
rokona hal el. Más esetben testvérkéje szüleíik valamelyiknek. Mindezek 
a dátumszerű adatok is az idő kiszámítására, összevetésére alkalmasak.

Folytathatnám még tovább is. Rámutathatnék még nagyon sok 
olyan körülményre, dologra, amelyik a beszéd gyakorlása, fejlesztése, a 
számtan, a mennyiségek megismerése, a számolás biztosságánál*, elérése 
szempontjából felhasználható volna. Hiszen akármerre nézünk, akárhová 
fordulunk, mindenütt a számok, a mennyiségek, az értékek tömegébe 
ütközünk. A mi feladatunk csak az, hogy nyílt szemmel járjunk a világ
ban és a siketnémák oktatója címen mindent meglássunk, a leginkább 
megfelelőt kiválogassuk és momentán kitűzött cél, a megtanítandó és 
begyakorlandó művelet érdekében felhasználjuk.

Tantervűnk elgondolásában az alkalomszerüség, az önmagából 
való kiindulás, kitermelés elve alapján áll. Ennek az elgondolásnak a 
létjogosultságát a tapasztalat, a gyakorlat annyira igazolta, hogy a to
vábbiakban, mondhatni általánosságban arra irányul minden törekvés, 
hogy az elv minél mélyebb gyökeret verjen és a munkában teljes egyed
uralommal érvényesüljön.

Érzem és tudom, hogy cikkem bizonyos mértékben hiányos. Tudom, 
hogy a megemlített tárgykörökből többet is adhattam volna. Fel kellett 
volna dolgoznom egyik-másik tárgykört egészen, részletesen. Letettem 
azonban róla, mert egyrészt nem akarok korlátolt terjedelemben meg
jelenő lapunk szívességével visszaélni, másrészt meg azt tartom, hogy 
amennyiben elképzelésem a számtantanításról helyes és a kartársak elfo
gadják, hogy a számtantanításban is az alkalomszerüség adta számolási 
és beszédanyag és a növendék tapasztalata köréből vett élmény érvé
nyesüljön, akkor nagyon természetes, hogy senki sem veszi figyelembe 
a megadott formát, a holt anyagot, hanem a kínálkozó, vagy teremtett 
helyzet szerint a legtermészetesebb kifejezésekhez, a világosan szemlél
hető tanítási formához folyamodik.

Befejezésül még hangsúlyozom, hogy az elvont, meg nem nevezett, 
vagy tárgyakhoz kötött számokkal való számolásnak nem vagyok ellen
sége. Nem akarom száműzni senki eljárásából. Hiszen ezzel ellentétbe 
jönnék önmagámmal, aki mindig azt hangoztattam, hogy az igazi be
szédnek alapfeltétele a technikai résznek biztossága és folyékonysága. Ha 
ez így van a beszédben, akkor további értelmezésem szerint a számolási 
művelet végrehajtásának alapfeltétele, a gépileges számolás. De, hogy a 
számolás tökéletes és tudatos legyen, ahhoz még nem elegendő az, hogy 
valaki tudjon osztani, szorozni és összeadni, hanem súlyosabban esik a 
latba, hogy a számokban adott, vagy kifejezett helyzetet, feladatot meg
ismerje. Erre pedig csak akkor képes, ha a zsenge értelmét fejlesztem, 
ha minél inkább módot és alkalmat adok neki, hogy következtethessen
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és helyesen következtetve ítélhessen. Ezért jelmondatom : „A túltengő, 
gépileges technikát váltsa fel a gondolatot, a beszédet és számolni tudást 
kiváltó gyakorlati számolás“.

A tanterv revíziójának, kibővítésének egyik-másik tekintetben való 
kiegészítésének előestéjén szükségesnek tartottam ezeket figyelembevétel 
végett elmondani. Erős a meggyőződésem, hogy a jövő mindenben

*&az0*' Völker József.

Aggodalmak a gyermek önkéntes megnyilatkozásaira 
építő tanitásmód körül.

Irta: Igler Antal.

Az önkéntes megnyilatkozás értékelése a beszédtanítás során c. 
cikkben arra mutattam rá általánosságban, hogy az önkéntes megnyilat
kozás mekkora értékű a siketek beszédtanításában.

E cikkemre írt válasz azzal a kérdéssel fejeződik be, hogy milyen 
magatartást fognak az ellenkező állásponton levők tanúsítani, ha majd 
nálunk is kénytelenek lesznek elrendelni, hogy a kezdeményezésben 
a gyermeknek több teret kell biztosítani ?!

Tudomásom szerint a gyermek kezdeményezésének elég teret biz
tosítunk mai eljárásunkban s ellene semmi kifogásunk sincsen — ha 
alkalmasnak Ígérkezik az a további társalgásra. Attól sem félünk, hogy 
az önkéntes megnyilatkozás és a reá való építés belép tanítási eljárá- 
rásunkba, mert —- benne van, de persze nem mint módszer és nem mint 
kizárólagos tananyag. Ha az önkéntes megnyilatkozás nagyobb fontos
sága a múlt eljárásához viszonyítva, a reá építő tanításmód erős propa
gálása folytán lendült előtérbe, elismerés jár érte. Azonban az önkéntes 
megnyilatkozásra való építés ajánlott megoldásformája (eljárása) már némi 
aggodalmat kelt.

Az a határozott feldícsérése az önkéntes megnyilatkozásra való 
építésnek, amelynek eredménye még a gyengéknél is biztosítja a társal
gást, amelynek nyomán a nyelvalakok helyes alkalmazása is kilátásba 
helyeztetik, hogy belőle bő és teljesen megérett tartalom fakad, mint a 
természetes érdeklődés és tanításmód velejárója, a nagy jóakarat mellett 
is, nagyon alkalmas a megtévesztésre. Alkalmas először is akkor, amikor 
azt természetes és egyedül követendő eljárásnak hirdeti. Másodszor pedig 
akkor, amikor igazolásul egy elképzelt rossz, esetleg csak kevesek által 
használt, de ma már semmiesetre sem törvényesített eljárásnak szegezi 
az önkéntes megnyilatkozásra való építés fegyvereit az ellentét elvén 
alapuló eljárással, hogy bebizonyítsa a mai tanítási eljárás tarthatat
lanságát.
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Nem gondolnánk, hogy az önkéntes megnyilatkozásra való építés 
átalakítaná egyúttal a tanár tudását és rátermettségét, mert a mai viszony
latban abban is látja eljárásunk nehézségeit, hogy akár a kötött témát, 
akár a felmerült alkalomszerűséget a tanár nem tudja a gyermek fejlő
désének és érdeklődésének megfelelően értékesíteni, mert nem tudhatjuk 
ezt, nem tudhatjuk azt, nem ismerhetjük ezt stb. Avagy ha az önkéntes 
megnyilatkozásra építünk, akkor átalakul azonnal a tanár gyermek- 
pszihológussá, nyelvpszihológussá és kiváló methodistává ? Avagy az 
önkéntes megnyilatkozásra építés nélkülözheti ezeket? Nélkülök az ön
kéntes megnyilatkozásra való építésbe vetett hit — csodavárás.

Nem találjuk elégséges alapnak azt a 200 begyakorolt szót és 
mondatocskát, amit a gyermek az 1. osztályban szerez. Bár az önkéntes 
megnyilatkozásra való építés igazoltnak látja a rá való építést, arra való 
hivatkozással, hogy a primitiv emberek 400 szóval közük gondolataikat 
egymással. De viszont tudjuk azt is, hogy az a 400 szó szavanként 
ragozott és képzett alakban is szerepel, ami hirtelen számítással is 40-50 
ezer viszonynak kifejezésére szolgál.

Mindent a módszertől (jelen esetben az önétől) v á r: „ . . .  A
gyermekek ugyanis addig nem fognak többet tudni, amíg a módszer 
erre rá nem segíti őket“. Közben megfeledkezik az egyéb gátló körül
ményekről, többek között a növendékek heterogén csoportosításáról: a 
nem, a hallásfok, a beszédmaradvány, az életkor, az érdeklődési kor, az 
értelmi képesség, a szociális s egyéb körülményekről. Jelenleg igy fest 
egy osztály képe: 6 fiú, 6 lány, 7 totálsiket, 2 zörejhalló, 2 vocális 
halló, 1 szóhalló; 8 néma, 4 szó- és mondattöredékes; 1 tizenhárom
éves, 1 tizenkét éves, 2 tizenegy éves, 3 tíz éves, 5 kilenc éves; 6 
gyermeknek egészen más a természetes érdeklődése, mint a másik 6 
gyermeké; 2 bukott, 2 buta, 6 normálisnak mondható, 2 nagyon jó,
1 gazdag, előkelő környezetből, 2 jómódú környezetből, 3 közepes 
polgári környezetből, 6 szegény és még szegényebb környezetből került 
k i; 2 tanyai, 4 falusi, 6 városi gyermek; 8 internátusos, 4 externátusos.

Ilyen kevert osztály mellett garantálja az önkéntes megnyilatkozás 
a teljes és természetes érdeklődést, az érthető kiejtést, a viszonyított 
beszéd használatát, a gyengék és a buták társalgását, az anyagnak min
den gyermek által való megértését. Hogy rámutassunk arra, hogy nem 
minden a módszeren múlik, a mai tanításmód teljes meghagyása mellett 
50%-kal fokozni tudnánk a mai eredményt csak abban az esetben is, 
ha két II. vagy III. oszt. 10—10 növendékéből az 5—5 legjobbat egy 
osztályba csoportosíthatnók.

Panaszkodik a mai tanításmódra, hogy „ . . . e tanítási mód mel- 
lett ugyanazt az anyagot folyton ismételni kell“. Az önkéntes megnyilat
kozásra építő tanításmód ilyenformán feláldozza az ismétlést az érdeklődés 
kedvéért. Nem számol azzal, hogy a beszédmotorizmust, beszédbeidegzést, 
beszédmozgásérzést, tiszta kiejtést szemléltetéssel, eszméltetéssel nem ad
hat a beszélni tanúló siketnek, csak célszerű gyakorlással. Ne tévesszen
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meg bennünket a gyermek önként hozott anyaga, mert az már begya
korlott anyag, még akkor is, ha azt a tanár tudtán kívül, távol az isko
lától gyakorolta be. Nem kételkedünk abban, hogy amit egyszer a 
gyermek önként mond, azt nem felejti el soha, mert begyakorolta. Arra 
lehet építeni, de ez az építés csak annyiban függ össze vele, amennyiben 
van a gyermeknek elégséges ilyen önkéntes kifejezése, amire haszonnal 
építhetünk. Abban azonban kételkednünk kell, hogy annyi volna, hogy 
arra tehetnénk fel minden tétet a beszédtanításban. Az ilyen „hozott" 
kifejezések mennyiségét és minőségét tölünk független, a gyermek sze
rencsés külső körülményei termelik. A körülmények kedvezőbbé tételét és 
növelését, az önkéntes megnyilatkozásra építő tanításmód — mint iskola 
falai közt lezajló eljárás — sem tudja kierőszakolni. Az önként hozott 
kifejezéseket inkább eredménytételekként vagyunk hajlandók elkönyvelni, 
mint amelyek beszédtanítási munkánk nyomán fakadva, az iskolánkívüli 
körülményekben kedvező talajra találtak, amelyek azután visszakerülve, 
értékben meg sokszorozod ra vesznek részt a beszédtanítás újabb anya
gának kialakulásában. Az önkéntes megnyilatkozásravaló építés éppen 
ezért nem az alsó fokon, hanem a felső fokon inkább mutatkozik ered
ményesebbnek.

Azö. m. ép. tanításmód azt mondja, hogy „ ..  . nem járunk el helyesen, 
ha mi vetjük fel az új témát. Nem tudjuk, nem tudhatjuk ugyanis, hogy 
arról a témáról tudnak-e már valamit a gyermekek“. — Hát hogyne 
tudnánk ?! Ezt, mint szakembereknek, illik tudnunk. Ha önkéntes meg
nyilatkozásra építünk, akkor már e tekintetben tényleg sötétebb a helyzet.

Tovább menve, így nyilatkozik: . . . „sőt azt is feltételezzük, hogy 
a gyermekek egyike-másika a téma körébe vágó uj részleteket fog el
mondani“. — Feltétlenül fog elmondani. Nem a római jogot adjuk elő 
a gyermeknek, hogy az ne tudjon hozzászólni, hanem primitiv, minden- 
napi, a gyermeki beszélgetés keretében társalgunk, amelyben éppen 
fókelléknek tekintjük a gyermeknek az anyaggal kapcsolatos, őt érdeklő 
hozzászólását.

Valamely anyag tárgyalását a gyermek előzetes érdeklődésétől teszi 
függővé, illetve csak az önként hozott anyagtól várja a gyermek érdek
lődésének felkeltését és állandósulását.

Maga, az étdeklődésre alapított anyag tárgyalhatóságának az elmé
lete szép. De meddig tart az érdeklődés? Tart-e 8—12-ig, avagy csak 
egy egész órán is? Akár a felvetett, akár a hozott tartalom, az érdek
lődési hullámnak csak egy bizonyos rövid idejét mondhatja magáénak, 
amelyben a gyengébb tanulóknál a kifáradás még előbb következik be, 
illetve az érdeklődés egyénileg olyan bizonytalan értékű, hogy nem merünk 
hinni mindvégig a természetes érdeklődésben.

És nem csak az érdekli a gyermeket, amiről magától is szeret 
beszélni. Érdekli az is, amiről nem beszél. Talán nincs meg hozzá a 
szókincse, illetve nem bizonyos benne, hogy jelbeli kifejezéssel meg 
tudja értetni magát. De sokszor nem beszél az őt érdeklő dolgokról
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azért sem, mert feleslegesnek tartja azt velünk közölni. Ki lennénk 
szolgáltatva az anyag megválasztásában a gyermek szeszélyének, amelyben 
azután egy fecsegő gyermek irányítja az érdeklődés menetét, egyoldalú, 
sajátságos tartalmakat vetvén fel az értelmi képzés nagyobb dicsőségére. 
De érdekli a gyermekeket az is, amit még nem tudnak. Nagyon is 
érdekli őket, ha ilyeneket közlünk velük.

Ami a természetes érdeklődést illeti, a közölt, az általunk felvetett 
anyagnál az esetleg hamar véget ér, mert az elkezdett téma körülbelül 
1—2 órára van szabva. Az újdonság ingere eltűnik és kifáradnak. De 
az is köztudomású, hogy még a leggépiesebb gyakorlat is lehet érdek
keltő, ha azt megfelelően motiváljuk. Oly kicsiséggel fel lehet kelteni a 
gyermek érdeklődését, hogy nem probléma, az egyébként normális 
képességű siket gyermekek oktatásában. A tapasztalat szerint alig vau 
mondat, amely ne váltana ki a gyermekből több-kevesebb érdeklődést, 
amikor minduntalan hozzá is szólnak a tárgyaláshoz. Ez, a tanítás 
közben megnyilatkozó önkéntesség vezetheti a tanítás menetét és anyag 
kialakulását. A tanítás közben megnyilvánuló hozzászólás, kérdezgetés 
bizonyítja az érdeklődés nagyságát. Ezeknek figyelembevételével cs fel- 
színentai tásával a tanár kezében van az érdeklődés szabályozása. Egvéni 
dolog.

Mi a helyzet az önként s megnyilatkozásnál ? A témára gyermekek 
felfigyelnek ugyan, illetve az tényleg teremt is, hogy úgy mondjam 
helyzeti, pillanatnyi érdeklődést. Ez nagyon el laposul, vagy elvész. Miért 
ne higyjük, hogy azért, mert önkéntes megnyilatkozásra figyelnek fel a 
gyermekek, az olyan lendítő erő, hogy az érdeklődés görbéje állandóan 
íe felé ívelő, amelynek csak a csengetés vet véget. Ellaposul és elvész 
az is, mert az érdeklődés kis körre szorul, pillanatok alatt befejeződik az 
érdeklődés tárgya, mert a siket gyermek részéről való magyarázása, 
illetve csak a részletezése is 10—12 éves korig kizárt dolog. Legfeljebb 
csak mondattöredékeket hoznak. Csak beszélgetési címeket tudnak nyúj
tani, amely címek alatti tartalom végeredményben a tanár lelkében kell, 
hogy éljen. Csak arról vau szó, hogy a gyermeket engedjük benyúlni 
abba a zsákba, amelyben a beszédanyag számai vannak. Húzza ki ő, 
hogy miről tanítsunk. De amit tanítunk, az a mi megítélésünk szerint 
való anyag. Ha az önkéntes megnyilatkozásra való építés is így csinál, 
akkor nincs mit a szemünkre vetnie. Ha nem így jár el, akkor egy 
napra 5 beszélgetési órát számítva, 40—50 témát kellene a gyermeknek 
felvetnie, hogy a beígért természetes érdeklődés mellett múljon el a 
délelőtt.

Ha még oly tapasztalati és konkrétumok a mi szemünkben a 
megnyilatkozás tartalmai, azért még sem alkalmasak azok mindig beszéd
tanítási anyagul. Sokszor nincs tisztában velük még a szóló sem. Még 
az ő számára sem mind konkrétum, amit mond. Hát még a többi gyer
mek számára. Tegyünk próbát egy asszociációs vizsgálattal. Valamely 
konkrét hívószó egyenként olyan eltérő feleleteket eredményez, hogy
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sokszor valóságos pszichológiai művészettel kell kihámozni az adott 
felelet és a hívószó viszonyát és a szóló gyermek megnyilatkozását 
hívószónak vehetjük. A gyermek által felvetett anyag még erős tisztá
zásra szorul. Azt a gyermek elé kell még tálalni az általános és a 
speciális pedagógiai módszeres eljárása szerint.

És ha az első félórában, de sok esetben az első tízpercben vége 
az önkéntes megnyilatkozásnak, akkor mit csinálunk? Ölbetett 
kezekkel nem várhatunk! Úgy vélem, ilyenkor az önkéntes megnyilat
kozásra építő tanításmód is ráfanyarodik a régi jó gyakorlatra. Kezébe 
veszi az irányítást. Szemléltet, dramatizáltat, érzékeltet, kérdez, csopor
tosít, gyakoroltat, tapasztalást szereztet — adja az anyagot.

Még valamit. Ugylátszik a nyelvalakokkal és a szerkezeti formával 
valami baj lehet ott is. Amint azt néhány példából kivehetjük, a tanítási 
munkájának ez a része nem kis mesterségesség nélkül folyik, meglehe
tős komplikált eszméltetés mellett, annyira, hogy ezt az eljárást semmi
kép sem lehet beleszőni, egy úgynevezett természetes tanításmódba. A 
viszonylatban és zavaros szerkezetű önkéntes megnyilatkozás példákkal 
ismertetett megreperálása részben teljesen eltéríti a gyermek gondolko
dását és eredeti természetes érdeklődését az önként felvetett témáról, 
másrészt meg időközben kiderül, hogy rengeteg alakításra, bővítésre, módo
sításra, szimbolizásra és helyreigazításra szorul az a bizonyos rosszul kifeje
zett konkrétum és tapasztalat. Igaz, hogy a megértés kedvéért „dramatizál
tuk“, de ez lényegében nem más, mint teremtett alkalomszerűség. Azt hiszem, 
hogy az a bizonyos „természetes“ gördülékenységű eljárás az óra végén 
alaposan megtépázva hagyja el a küzdőteret, pedig még a beszéd ért
hetőségének és tisztaságának miként való megoldását nem is bolygattuk.

Ha megnézzük az önkéntes megnyilatkozásra építő tanításmód 
bemutatott gyakorlati példáit, felvetődik az a kérdés, hogy ez az eljárás 
milyen kapcsolatban van az önkéntes megnyilatkozással? Miért kell az 
önkéntes megnylatkozásra támaszkodni, hogy az általa ajánlott mód
szeres eljárást elvégezhessük? Az önkéntes megnyilatkozás nélkül azt nem 
lehet véghez vinni ? Azt látjuk az ismertetett példákon, hogy a módszeres el
járásnak áldozatul esik az önkéntes megnyilatkozás szép elvi beállítása. Hol 
tanítsunk így? Az alsó fokon, ahol teljes pompájával kellene virágoznia 
— az elv szerint —■ az önkéntes megnyilatkozásnak ? Vagy a felső fokon? 
Hát az alsó fokon alkalmazott eljárás nem mentesítette a felső fokot 
ettől, az egyébként ismert és nálunk is használt eljárástól ? Pedig ennek 
a jegyében indult volna el?

Az bizonyos, hogy az önkéntes megnyilatkozásra építő tanításmód 
elméletében vannak olyan értékes megállapítások, megfigyelések és irá
nyító gondolatok, amelyek feltétlenül meggondolásra késztetik a siketek 
tanárait, egyik-másik eljárásuk számbavevésekor. Teljesen értékeljük 
azt a gondolatot is, hogy az iskolán kiviili társalgásban a gyermek 
ösztönösen, szabadon nyilatkozik meg, sokat tapasztal és értékes tartal
mak benyomásait szívják magukba. Azonban ehhez, mint módszernek,
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meglehetősen kevés köze van az önkéntes megnyilatkozásra építő tanítási 
módnak mindaddig, amíg az iskola falain belül kénytelen eljárni. Mert 
amint a gyermek az iskola falai közé lép, azt a természetes képet, azt 
a környezetet, azt a lelkiállapotot, amelyikben a kifejezés vágya, vagy a 
kifejezés megszületett, a legjobb esetben is csak halvány másolatban tud
juk felidézni a többi gyermek számára. Mindenki a maga élményének 
emlékképére van utalva (Sándor jelenti, hogy kihúzták a fogát, de nem 
fájt neki, mert előbb elaltatták.) és ha a többi fel tud hasonlót idézni (János 
még sohasem huzatod fogat, a többieket viszont nem altatták el) akkor 
is csak olyan mesterséges ráhatások alatt jön a létre (eldramatizáljuk az 
egész folyamatot) mint egyébként azt a nem önkéntes megnyilatkozások 
alkalmával is csináljuk. Ezzel az önkéntes megnyilatkozással kapcsolatban 
(a gyermek externátusos volt és a következőkép nyilatkozott meg szó
belileg: „Tegnap a fogorvosnál voltam. Az orvos úr kihúzta a fogamat.“ 
Utánjárásomra kiderült, hogy a gyermek anyja látva a gyermek füzetében 
a napi aktualitások feldolgozását, előzőleg erről már beszélgetett a 
gyermekkel) előfordultak a többi gyermek részéről a következők : „Fájt? 
Hányat húztak ki? Nekem még nem húztak fogat. Mozog a fogam. 
Nekem nem mozog a fogam. Egy mozgott, de már kihúztam. Magad 
húztad ki? Nekem is kihúzták a fogamat. Te húztad ki? Nem én húz
tam ki. A kórházban egy orvos úr húzta ki. (Ili. oszt.) — Ez anyagnak 
nyújtása egyébként tantervileg is elő van irva. Csak alkalomra várjunk, 
hogy tanítás tárgyává tegyük. De teljesen azonos érdeklődés mellett folyt 
volna akkor is, ha nem önkéntes megnyilatkozás pattantotta volna ki, 
hanem ha a tanterv által kívánt „a növendékek egészségi állapotáról“ 
szóló bármely betegség tárgyalása alkalmával asszociációs úton jutunk 
el a foghúzásig.

Nagyon valószínű, hogy az önkéntes megnyilatkozásra való építés 
eszméjét, a beszédtanitás jobb és nagyobb eredményének óhajtása mel
let, a kecskeméti intézet externátusos jellege érlelte meg. Nem kétlem, 
hogy a növendékek alkalmasabbnak látszó, gyakorlatiasabb anyagot 
hoztak és életrevalóbb kérdésekkel ostromolták a tanárt, mint a „Vezér
könyv“ tanítási anyaga, de ez a tény még nem olyan súlyos jelentőségű 
tétel, hogy miatta „módszert“ kellene változtatni. De nem is lehet 
ugyanazokat a kívánalmakat támasztani és mintája szerint haladni az 
internátusos intézetekben. Ma a helyzet az, hogy intézeteink zöme inter- 
nátusos. Ezen intézeteknek externátussá válása, minden valószínűség 
szerint az általános beszédtanítási eredményen jótékonyan változtatna, 
de magának az önkéntes megnyilatkozásnak még ez sem teremtene 
monopolisztikus helyzetet, amennyiben a beszédtanítás alaptényezőjét, a 
pillanatnyi beszédsziikséglet kielégítését az önkéntes megnyilatkozásra való 
építés sem tudja megadni a gyermekeknek az iskola falai között. Mert 
az az önkéntes megnyilatkozás, amire épít, az nem pillanatnyi beszéd
szükséglet. Pedig a beszélni tanuló alsóosztályos siketnek erre van 
szüksége. Még talán legjobban megfelel ennek a célnak a tanterv által
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hirdetett természetes, de meg nem teremtett alkalomszeriíség is, és az 
iskolai élet munkájából származó kifejezések, m int: „Nem tudok írni. A 
szemembe süt a nap. Rossz a toliam. Add ide a gumidat! Kérek füzetet. 
Tanár úr kérem, javítsa ki a füzetemet stb. Sajnos az iskolai életben a 
pillanatnyi beszédszükséglet kielégítésére szolgáló alkalom nem elég és 
nem eléggé változatos, amint azt kívánni lehetne. Módot kell keresni és 
találni, hogy több legyen. De ez is csak szükségszerű megoldás, mert 
ideális és természetes megoldást nem az iskolában alkalmazott módszerrel, 
hanem az iskolán kívül való beszélgetéssel lehet elérni, akkor és ott, ahogy 
a helyzet azon melegében megkívánja. Ez lesz a gyermek igazi önkéntes 
megnyilatkozása és a beszédtanítás természetes eljárása. A siketek be
szédtanításában véglegesen lezárt út nincs, a kapuk még nyitva vannak

Régi könyv egy pesti vakról
Irta Kirschenheuter Ferenc

Könyvet mondok, pedig csak fűzet, még fűzetnek is nagyon vékony. 
Mindössze öt levél, a puha borítéklapjaival együtt is csak hét levél. A 
borítékján, mely egyben címlapja is, ezt olvassuk: Blind Ore’s Wirken 
und froher Blick in seine Zukunft. Beschrieben und herausgegeben von 
Moritz Blass. 3-te Auflage, Pest, 1858. Druck von Johann Herz.

Nem beszélvén néhány alkalmi nyomtatványról, amilyenek: meg
hívók, táncrendek, adakozásra való fölhívások és efélék, megállapítható, 
hogy időrendben ez a néhány levél a Magyarországon megjelent és va
kokról szóló eddig ismert hatodik nyomtatvány. Azelső: „A Pesti Vakok 
Intézete Növendékeinek Hála Énekei, 1927.“ A következő négy Dolezsálek 
Antalnak, a vakok pesti intézete igazgatójának munkái: „Nachricht von 
der Verfassung des Blinden-Institutes in Pesth, 1836,“ „Anweisung Blinde 
Kinder von der frühesten Jugend an zweckmässig zu behandeln, 1839,“ 
„Ansichten über die Erziehung der Zöglinge einer Blinden-Anstalt, 1840“ 
és „A magyar vaknevelő-intézet eseményei, 1842.“ Hatodiknak tartottuk 
eddig Mihalyik Szidor dr.-mk „A vakokról“ című, 1870-ben megjelent 
könyvét. Most aztán hátrább nyomta ezt a vak Oreról (ejtsd: Őre) szóló, 
ez a kedves, érdekes kis fűzet, melyet Vollmann János, a vakok kir. 
intézete tanára fedezett föl a minap egyszerre két példányban egy buda
pesti régikönyves boltjában.

Első lapján hősének, a vak Ore-nak rézmetszetű képe gótikus 
keretben. A kép egy közepeskorú férfit ábrázol a múlt század közepének 
nagy köcsögkalapjában, hosszú, alul harangalakú felsőkabátban, csizmásán, 
bottal a kezében. A kép alsó jobb sarka alatt, ahol a rézmetszeteken a 
művész nevét jelzik, ezt olvassuk: Sam. Tyroler. Kissé lejebb meg, a
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kép közepe alatt valamivel nagyobb, de ugyancsak rézbe metszett betűk
kel ezt látjuk: „Druck v. J. Tyroler Pest 855.“

A kép nagyon szép, a füzet legnagyobb értéke. Dolezsálek köny
veiben is vannak képek, ugyancsak metszetek abból az időből, de azok 
inkább csak árnyékolásnélküli körvonalrajzok s ezzel a művészi mun
kával össze sem hasonlíthatók. Ez a metszet gondos, aprólékos, tiszta 
munka, mint annak a ráérő kornak a metszetei általában. De a képet 
nem ez, nem a technikája teszi művészivé. Hanem az, ami első pilla
natra szembeötlik rajta, az, hogy valóban vakot ábrázol. Őre lehúzott 
szemöldökei alatt, lezárt szempillái mögött megérezzük a sorvadt szem
golyókat. Arca hideg, közömbösre fagyott, szoborszerü, a felsőkabátjára 
boruló gyűrött inggallérját, nyakkendőjét nem látó ember keze rendezte el, 
lecsüngő nyakkendőjét is maga Őre kötötte. Kalapja a nyakába húzva, 
homloka szabadon, mint azt vakoknál oly gyakran látjuk a tájékozó
dással összefüggő okokból.

De ezek csak részletek és nem csalhatatlanok. Hogy Őre vak, azt 
az alakja egészében, a magatartása, megjelenése árulja el. S egész 
megjelenésében is főkép az a mód, ahogy maga előtt két kezében pi
hentetve ugyan, de munkára, tapogatásra minden pillanatban készen 
tartja alsó végével kissé előre irányított botját. Látó ember így nem 
tart botot. Úgy, ahogyan, amilyen idétlen, befejezetlen, mégis eléggé 
nyugodt fogással azok a kezek azt a botot fogják, amilyen helyzetben 
tartják, annak a botnak különös célja van. Nincs működésben, mégis 
beszél. Erről a képről nem ordít a vakság, mint a legtöbb esetben a 
vakok képeiről. Ez a kép inkább éreztet, mint szemléltet. Ezt a képet 
művesz keze alkotta, mert ebben lélek van. A könyv szövegéből meg
tudjuk, hogy mestere természet után rajzolta. De egészen bizonyos, 
hogy nemcsak természet után, hanem hosszas, éles megfigyelés, elmé
lyülés után, mert a vakság lelki megjelenését, finom habitusát, csak így 
lehelhette rája. Ennyire jellemző, a vakságot ilyen csekély eszközökkel, 
ennyire lárma nélkül, tartózkodva, kellemetlen hatásoktól ment módon 
való ábrázolásra hamarjában nem emlékszem.

Nézzük a könyv tartalmát. Bevezető szavai fölött héberbetűs és 
alatta németnyelvű bibliai idézet arról, hogy aki jótékony a szegényekkel, 
Istennek kölcsönöz, aki a kölcsönt megtéríti. Bevezetésében prózai for
mában emlékeztet a szerző a pesti ucca közismert Orejára, ki egyedül, 
tapogatódzva járja az utcákat, kinek bámulatos az emlékezőtehetsége, 
kiről hitsorsosainak elismerését versben fogja elzengeni. Egyben kéri az 
olvasót, vegye meg a füzetet az azt árusító Oretól, írja be nevét az 
Orenál lévő nyilvántartásba s ő, a szerző, az így összegyűlt pénzt 
gyümölcsözően helyezi majd el Őre öreg napjaira.

Aztán következik az írásmű tárgyalása 32 négysoros, kereszt- és 
félrímes versszakban. A klasszikus éposz modorában indul meg, az 
isteneket hívja segítségül munkájához eléggé gördülékenyen. Apollóhoz 
egyebek közt így szól :



Du siehst ja  oft an deinen Throti 
Dér Stümper viel sich wagen,
Erlaub doch auch dem Mercursohn 
Ein Liedlein vorzutragen.

Bemutatja aztán hősét, mint akit elsősorban emlékezőtehetsége tesz 
megéneklésre érdemessé. Őre Pesten született, még csecsemőkorában 
vesztette el szemevilágát is, szüleit is. Egy szegény asszony szoptatta, 
nevelte föl. Az emlékezésével keresi kenyerét. Számontartja az elhaltakat 
s az elhalálozásuk évfordulója előtti napon ellátogat a hozzátartozókhoz, 
hogy gyújtsák meg, mint ahogy az zsidóknál szokásos, a kegyelet 
gyertyáit. Ha valaki elfelejti, hogy mikor született gyermeke, a vak 
Őre megmondja. A házassági évfordulókat, születésnapokat Pesten is, 
Budán is, Őre mind köszönti. Akivel egyszer beszélt, azt évek múlva is 
megismeri a hangjáról. Ismeri Pest minden uccáját, valamennyi házát. 
Betéve tudja az összes imádságokat. Dávid zsoltárait héberül is. A 
szegény özvegy asszonyt, aki fölnevelte, most ő tartja el.

Mindezt rímekben, dicsőítve mondja el a pesti kereskedő-poéta. 
No mert abból, hogy magát Mercur fiának nevezi, kereskedői mivoltára 
kell következtetni. Befejezésül dús alamizsnaadásra buzdít s útalva hőse 
majdani elhalálozására, így végzi ügyes verselését:

Und jeder sagt: „Ein seltner Mann 
Ging fiier mit ihm verloren.
Denn selbst in hündert Jahren wird 
Ein Őre kaum geboren.“

*

A vak Oret, az otthonát, én odaképzeltem valahova a Király ucca 
elejére, Pest ősi gettójába s mikor így befejezetten átadtam \olna ezt a 
könyvismertetést a nyomdásznak, Gevürcz Nándornak, akinek a nyom
dája szintén ott van a Király ucca elején, a képzettársítások szeszélyé
nek folyamányaként megkérdezem tőle, ismeri-e ezt a nevet: Őre? 
Hogyne — felelte, — ismerek a zsidó zsargonban egy szállóigét is, 
melyben ez a név előfordul. S idézi is mindjárt a szállóigét, mégpedig meg
lepetésemre így: „Blind Őre hat doch gesagt: Mán wird schonsehen.“ 
Kérdésemre elmondta aztán, hogy ezt a szállóigét gyakran hallani a 
Király-ucca táján. De nemcsak ott, hallotta ő azt már Bécsben is, sőt a 
távolabbi külföldön is.

Ezekután már aztán nem adtam oda szedésre a cikket. Mert 
ha már könyvet írtak róla s ez a könyv régiségénél, érdekességénél 
fogva nekünk becses, ha már szállóige lett szavajárásából és 
neve fönnmaradt a szállóigében, meg kell állapítani, hogy ki volt hát 
ez a Blind Őre s meg kell írni egyebet is, amit meg tudunk róla.

Érdeklődéseim ismerősökkel elvezettek egy zsidó istentiszteletre, 
öreg zsidó emberek közé. Ezek személyesen nem, csak látásból ismerték.
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De a szállóigét rögtön idézték. Biztos nyomra jutottam azonban a Chevra 
Kadbábán, a szent egyletben. Farkas Miklós dr-m V, az egyesület ügyészé
nek és titkárának vezetésével megtaláltuk a kerepesi-úti izr. temetőben Őre 
sírját is. A nagyszerűen rendezett és megható kegyelettel gondozott teme
tőben, a baloldalon, a 64. sorban az első sír az övé. Vállig'érő, széles tégla
alakú vörösmárvány síremlék jelzi. Fönt, a kőhasáb közepébe szomorú
fűzet véstek s ez alá a kőlap közepéig héber betűkkel héber szöveget, a 
közepétől le a földig meg gót betűkkel németnyelvű szöveget.

A héber szöveg magyar fordítása így hangzik:
„Itt nyugszik a férfiú, ki életében nem látott napvilágot, a nőtlen 

WOLF AHRON, áldassék emléke, aki neveztetett e néven B L IN D O R O. 
Elhunyt jó hírben II. Adar 12. napján, az 5638. évben. Nyugodjék békében. 
Anyja neve BÉLÓ.“*

A gótbetűs szöveg e z :
„Hier ruht A H R O N  W O L F, alt 71 Jahre, gestorben am lő 

téri, Marz, 1878.

Das Auge umnachtet,
Den Geist heti und klar 
Und Herz und Instinkt 
So rein und so wahr,
So zogst da durchs Leben 
Mit frommem Gemütb.
Nun ruhe in Frieden,
Dein Andenken blüht.

Magyarra fordítva ez a gótbetűs fejírás így szó l:
Itt nyugszik WOLF ÁRON, 71 éves, meghalt 1878 március 16-án.
A vers meg magyarul valamikép így szólhatna:

Éjbe borult szemmel,
De világos elmével,
Igaz, tiszta szándékkal 
És őszinte, jó szívvel

Vándoroltál csendben 
És éltél át egy életet.
Jámbor lélek, pihenj most,
Őrizzük emlékedet.

Egészen lent, a kőhasáb tövében még ezt olvastuk: Gewidmet 
von SÁMUEL LISSAUER und FRAU. (Állíttatta Lissauer Samu és fe
lesége).

* AHRON (ebben az alakban is használják: ORO, népiesen pedig ŐRE) 
magyarul: ÁRON.

A szöveg e két szavát: BL1ND ORO vésett keretbe foglalva, mélyített mező
ben, föltűnő nagy betűkkel külön sorba vésték.

BÉLO nem vezeték, hanem keresztnév.
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Benn a Chevra Kadisa mintaszerű hivatalában, a hiteles anyakönyv 
aztán annyiban igazítja helyre a sírkő adatait, hogy Őre nem március 
16-án, hanem 17-én és nem 71, hanem 67 éves korában halt meg.

Margitai Jenő mérnöktől és Miiller Izidor terézkörútí könyvkeres
kedőtől meg másoktól, akik Oret személyesen ismerték, megtudtuk még, 
hogy Őre alacsony termetű, egészséges, elég jól öltözködő férfi volt, 
aki vakok intézetébe soha nem járt. Tudott úgy-ahogy magyarul is, 
de az anyanyelve a gettó németszavú jiddis zsargonja volt. Mindig ott 
lakott a gettó kellős közepén, a Zwei Mohren-Gasse, a későbbi Szere- 
csen-, most Paulay Ede-ucca és a Rettich-Gasse, a mostani Révay-ucca 
tájékán. Vallásos, józan életű ember volt. Nem koldult, nem is volt 
rászorulva. Naponta jelentett egy-két, sőt sokszor több halálozási évfor
dulót és ezt a figyelmét, szolgálatát a hívek bőven jutalmazták. De, 
mint Blass is írja róla, nemcsak az elhalálozásokra emlékezett ő. Élő 
kalendárium volt. Utcán állva, járva sokszor körülfogták az emberek s 
hol komolyan, hol évődve, tréfálva kérdésekkel ostromolták: Mikor égett 
le a Bérczy-féle ház a zsidó naptár szerint? Mikor szaladtak a lovak a 
Fischer Jakab kirakatába a keresztény naptár szerint? — és így tovább. Ha 
csúfolták az uccagyerekek, közéjük vágta kampós botját s bár teljesen 
vak volt, mindig megtalálta botját. A gyerekek azért is csúfolták s azért 
is nem emelték el a botját, hogy szemlélhessék ügyes keresését. Orenak 
hát jó füle volt, biztosan tudott irányt tartani, jól tájékozódott. Lissauer 
Samu, aki a sírkövet állíttatta, egy nagyon vagyonos ruhakereskedő volt, 
a Kammermayer Károly-uCcában, öreg korában megvakult és jótevője 
lett a vakoknak.

íme, Blind Őre csakugyan, mint Blass Móritz énekli róla, közismert 
ember volt, ismerte a város apraja-nagyja, jellegzetes alakja volt az 
uccának, fogalom volt Pest-Budán. És jókedélyű ember volt, erre vall 
szavajárása, melyből szállóige le tt: Blind Őre hat doch gesagt: Mán 
wird schon sehen“. Szállóige, a várakozásokat, sejtéseket tárgyaló és 
elhatározás, megállapodás nélkül végződő beszélgetések kedélyeskedő 
befejezéseként, melyben az Orera való hivatkozás olyanformán hangzik, 
persze más szellemben, mint mikor ivás közben mondásával kapcso
latban a kábái asszonyt emlegetik, hogy hát. mit is mondott Blind Őre? 
Majd meglátjuk. Színessé, játékossá teszi a szállóigét az, hogy Őre, a 
v a k  mondta: majd meglátjuk. Külföldre persze a pesti zsidóság vitte 
a szállóigét.

Látod, szegény Őre, ha nem is örökít meg a derék Blass Móritz 
verse, akkor is fönnmaradt volna neved. Fönntartja, beláthatatlan időkre 
tartja fönn, fűztől, víztől mentesen a veled együtt elpusztult, derűs 
kedélyednek egy szavakba öltözötten, szállóigeként ittmaradt darabkája 
az emberek ajkán, hítsorsosaid beszédében messze földeken. De fel
jegyzi nevedet a vakok ügye históriája is, ha nem is nagy betűkkel, 
ha nem is a haladás útjelzőinek nevei közé, de megőrzi alakodat mint 
nem mindennapi érdekességet, mint olyan adatot, mely kedvessé, színessé



96

teszi a történelmet, mint amely hangulatot visz száraz adatai közé és 
megfesti a kor hátterét. Ez azonban már Blass Móritz érdeme, aki 
könyvet írt rólad.

I r o d a l o m
Herodek Károly: A fajnemesítésre irányuló preventió jelen

tősége. Gyermekvédelem. 1930. 2.) A szerző cikkében először a faj
nemesítést célzó törekvéseket ismerteti általánosságban, azután Klug 
Péter és Simon József gyógypedagógiai intézeti szakfelügyelőknek „A 
magyarországi gyógypedagógiai intézet működése az 1928—29. tanítási 
évben című jelentése nyomán rámutat arra, hogy Magyarországon 1989 
szellemileg fogyatékos gyermek jár iskolába és a fogyatékosságok okain 
végighaladva számszerűen közli, hogy az egyes terheltségek hány gyer
mek fogyatékosságát okozzák. 50—60.000-re becsüli csonka országunk 
fogyatékos szellemi képességű gyermekeinek számát. Iskolákat követel 
ezeknek a gyermekeknek, „kik voltakép fennjáró betegek s uszályai a 
korházi matériáénak“. Megfelelő egészségügyi intézkedéseket sürget az 
alkoholizmus és a tuberkulózis pusztításai ellen, követeli a házasulandók 
orvosi vizsgálatát és komolyan megfontolandónak tartja a sterilizációnak 
beteg és antiszociális egyedekkel szemben való alkalmazását. — (Kf)

Szabó Károly: A  gyógyítva-nevelés és oktatás társadalom- 
politikai és közgazdasági jelentősége cím alatt kiadott füzeté
ben igen értékes adatokkal és megkapó érvekkel ügyünk jelentőségét igazolja 
azok előtt, akik rajtunk kívül közvetlenül, vagy közvetve oktatásügyünk ex- 
tenziv fejlődését vannak hivatva előbbre vinni. Szabó Károly igazgató 
kartársunknak a Magyar Gyógypedagógia különnyomataként megjelent 
egy másik füzete is. Ennek címe : Tanulmányúd tapasztalataim Svájcban. 
Ebben a füzetében — az általa képviselt szakra vonatkozólag — konk
lúzióként nagyon megszívlelendő és követésre méltó kívánalmakra mutat rá.

Ok)
Gyakorlókönyv dadogok részére. Dr. H. Gutzmann és Prof. 

dr. M. Nadoleczny könyvének újonnan javított kiadása. Megrendelhető 
Elwin Staude cégnél Osterwieck am Harz. Ára 2'50 M. A közkézen 
forgó gyakorlókönyv immár a 19-ik kiadást érte meg. Az olvasásra 
szánt anyag jelentékenyen bővült, a lélegzési-, hang-és szótaggyakorlatok 
pedig rövidebben és jobb rendszerben vannak feldolgozva. Az egyes 
gyakorlatokból a kezelő tanár is a szükséghez képest a megfelelőt 
választhatja ki. Ez a gyakorlókönyv a Gutzmann, Liebmann, Fröchels, 
Stier, Homburger eljárásainál hasznosan alkalmazható. A könyv szelleme 
szerint nem beszédgimnasztikát, a gyakorlatok gépies ledarálását, 
hanem pszichológiai-pedagógiai alkalmazást kíván. A gyakorlatok egy- 
egy része igen jól használható pöszebeszéd kezelésénél is. Sch.
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Cházár András emlékezete. A Prágai Magyar Hírlap 1929. 
évfolyama „Jólészi Cházár András igazi arculatja“ címen sorozatos 
cikkekben tárja olvasói elé azt a törhetetlenül gerinces magyart és nagy 
humanistát, akiben mi a magyar siketnéma-oktatás megalapítójának nagy 
apostolát tiszteljük.

A sorozatos cikkek írója Tichy Kálmán rozsnyói magyar testvérünk.
Ugyancsak az ő tollából jelent meg Jólészi Cházár Andrásról az 

Újság képes mellékletében (1929. 17. sz.) „Jólészi Cházár András 
~~ egy névjegydobozban“. (A nagy humanista elfelejtett élete, kínos 
halódása, szétszórt teteme.) cím alatt egy másik közlemény is. Szerkesz
tőségünk a sorozatos cikkeket mind beszerzi s azokat, az Újság 
képes mellékletének cikkével együtt megküldi megőrzés céljából a váci 
Cházár-könyvtárnak. (ik)

Számtani vezérkönyv (Rechenbuch für Taubstummenanstalten. 
Von G. Thiel, Trier 1929. Paulinus V. Verlag. A siketek számtantanítása 
kettős feladatot ró a szakemberre. A számtani gondolkodás mellett szám
tani beszédre is meg kell tanítani a siketeket. E kettős feladat miatt 
alig találunk olyan osztályt, amelyben a siketek erős vizualitásában rejlő, 
a számtan iránt való hajlamosságát teljes mértékben kihasználták volna. 
Az önálló, gyors és biztos számtani gondolkozás és az ahhoz meg
kívántak) könnyed, lendületes és érthető számtani beszéd együttesen 
túlságosan nehéz feladat. Ennek a feladatnak a megoldásában kiváló 
segítséget nyújt a fent említett számtani vezérkönyv. A leleményes szám
képekkel, a számtani példák rendszerével és a szükséges számtani 
beszéd megjelölésével az anyag szempontjából mintaszerű segítséget 
nyújt a tanárnak, aki összes figyelmét most már teljesen a feladat meg
oldásának a minőségére fordíthatja. A német intézetek ezt a Rechenbu- 
chot a növendékek kezébe adják. Egy ilyen tankönyvnek a hiányát már 
régen érezzük mi is. — Michels.

Hírek a prágai Revue című szaklap VII. évfolyamának 
5.—6. számából.

A körmöcbányai siketnéma-intézet új internátust kap. Az új 
internátus 2 '-/a holdon épül.

A felvidéki áll. tanitőképzőkben — márciusban — a közokta
tásügyi miniszter rendeletére tanfolyamokat tartottak a siketnémák nevelés
oktatásáról.

A felvidéki Máriatölgyesen externátusos intézet van. A gyermekek 
a faluban — családoknál laknak. E lehetetlen állapoton kívánnak segi- 
teni az intézetnek Zsolnára való áthelyezésével, amire van is remény.

Körmöcbánya a siketnémák városa. Csak úgy hemzseg tőlük 
minden. Itt van a siketnémák gyámolitásának felvidéki központja is. Sok
féle intézmény van itt a siketnémák részére. Azonban mindegyik rémes
sen túl van zsúfolva. Egy szakügyi látogató azzal magyarázza meg ezt

3
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a zsúfoltságot, hogy ezzel akarják igazolni azt, hogy a Felvidéken újabb 
intézmények létesítése elkerülhetetlen szükséglet. Ha nem ez a cél — 
mondja a látogató — akkor a túlzsúfoltság igen káros. A gyermek- 
anyag a Felvidéken elég rossz és így az oktatás munkája az ottani viszo
nyok miatt napvon-nagvoa—nehéz és bajos.

(A tanárképzés ügye. Aj cseheket most erősen foglalkoztatja a szak
képzés-kérdésé. Vitek" B. (,,Pecj o mládez“ IX. évf. 1. sz.) a Zürichi 
Heilpaedagogisches Seminar mintáját ajánlja, mely 1924 óta a fogyatékos
ságok minden fajtájának tanítására képezi ki a szakembereket.

A prágai Revue szerkesztője erélyesen tiltakozik a képzés ily megoldása 
ellen. Szerinte ugyanis az egyesitett képzés esetén a tanítási alap csak 
az egyes szakokra vonatkozó információra szorítkoznék, lehetlenné tenné 
az alapos tanulmányt és felkészültséget, amit a későbbi önálló gyakorlat 
megkövetel. E fogyatkozásokról való gondoskodás szakmájában ez a 
pansofia nem lehet célszerű előkészület a gyakorlatra. Hasonló 3-4 éves 
tanfolyam már néhány évtizede működik Magyarországon is — írja tovább— 
ott azonban az első, közösen hallgatott év után a jelöltek szakmák szerint 
specializálódnak* Legcélszerűbben és legtökéletesebben intézik el a siket
némák tanítására való előkészületet Németországban, ahol az általános 
pedagógiai-, pychológiai- és egyéb szükséges tárgyakat az egyetemen 
hallgatják a jelöltek, a szorosan vett szaktárgyakat pedig a siketnéma- 
oktatás gyakorlati szakemberei adják elő, külön e célra rendezett 2 
éves tanfolyamon.

A cseh szövetség febr. 3-án tartott választmányi ülésén ismételten 
foglalkoztak a szakképzés kérdésével. Több indítványt nyújtottak be, 
amelyek alapja a német- és az a magyarországi minta, amelyért most 
indult meg a küzdelem. (Főisk. képzés, szakosítással.) Végeredményben 
azonban elhatározták, hogy alkalmazkodnak az új iskolai akadémiák
ról kiadott intézkedéshez és kívánják, hogy a két éves akadémia után, 
ahová középisk. érettségivel kerülnének a jelöltek, még egy évi speciális 
képzésben részesüljenek a siketnémák leendő oktatói.

A brünni nagyothallók osztálya m egszűnt. Brünnben, a nagyot
hallók részére a város által felállított osztály megszűnt.

Új egyesülés. A lengyelek kezdeményezésére a siketek és vakok 
cseh oktatói elhatározták, hogy a jugoszlávok és a bulgárok bevonásá
val „szláv szövetség“-et szerveznek. Megállapították, hogy a fogyatéko
sok közül a siketek és a vakok tanítása áll legközelebb egymáshoz, mivel — 
a különben teljesen normális psychikai feltételek mellett — csak az 
egyik érzékszerv hiányáról, testi fogyatkozásról van szó. Egészen más 
dolgokon nyugszik a szellemi- és erkölcsi fogyatékosok tanítása, ezért 
ezeket a nagyon eltérő ténykedéseket célszerűtlen volna összekapcsolni. 
_________  Starm.

* Bár így lenne ! Ezért a helyes elgondolásért indította meg most lapunk azt 
a tárgyilagos, komoly küzdelmet, amelyet folytatunk mindaddig, amig annak helyes
ségét be nem láttatjuk. Szerk.
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Bates W. H. dr: A szem nevelése. Bates new-yorki szemorvos 
e könyve angol nyelven jelent meg s nagy port vert föl a gyöngén- 
láíó emberek s a velük foglalkozó orvosok és pedagógusok világában. 
Német nyelven a könyvet Friedrichs Elsbeth ismertette, ki több német- 
országi szemnevelő iskola megalapítójának nevezi magát. A német 
ismertetés címe: „Lernt wieder sehen“. Ezt a német ismertetést fordítot
ták magyarra hernádfalvi Krajner Margit és Votisky Antal dr. „A szem 
nevelése“ címen. A magyar könyv, mely Budapesten jelent meg, 1928- 
ban s a fordítók kiadása, föltűnő külsejű. Papirosa fekete, betűi fehérek. 
A fodítók ezzel Batesnek arra a tanítására akarnak rámutatni, hogy 
egészségi szempontból jobb a fehér betű fekete alapon, mint fordítva. 
Az „Egészség“ 1929. évi 8. füzetében egy -dy névjegyzéssel ellátott „Dobjuk 
el a szemüveget“ című cikkben egyebek között a következőket olvassuk 
erről a különös könyvről:

— „Aki olvassa ezt a 146 fekete oldalt, bizonyosan fejfájást kap, 
de valószínűen csak azért, mert előbb meg kellett volna szemét nevelnie 
hetekig, hónapokig, esetleg évekig tartó munkával. A szem nevelése 
ugyanis, ami aztán mindenféle szemüveget fölöslegessé tesz, „a hosszú 
és sétáltató lendület, az elképzelő képesség gyakorlása, a szemünk gyak
ran ismételt befogása és pislogása, valamint olvasási gyakorlatok“ a 
vakokat is Iátokká teszik.

Mi adott okot ennek a műnek a kiadására? Nyílván a kuruzslás- 
nak az a feléledése, ami óbudai és sashalmi asszonyokhoz visz annyi 
embert: ami citromon és almán tartja az embereket és most, mint 
szemészeti bicsérdizmus üti föl a fejét. Dobja el mindenki a szemüvegét! 
A szemorvosok, Batest kivéve, mindenkinek csak szemüveget akarnak 
rendelni és még szívesebben operálni. „A mai orvostudomány nyólc- 
tiz alkalommal kivesz egy-egy részecskét a szemből, aztán kiveszi az 
egészet. Gyógyítás ez? Hány operált gyógyult már meg? Talán egysem, 
de az operációk azért mindig szaporodnak.“

A Bates-féle új módszer, mely — saját szavai szerint — a je
lenlegi szemgyógyítás teljes összeomlását jelenti be és forradalmiságát 
feje tetejére állított nyomdatechnikával is elárulja, méltán nevezhető 
kuruzslásnak. De próbáljuk meg, miután az egész könyvön végigver
gődtünk, okát adni, mi vihette rá a szerzőt erre a téves eszmére. Bizo
nyos, hogy felelőtlenül, ijesztgetéssel dolgozik. Gyógyíthatatlannak mondja a 
szürke hályogot, veszedelmesnek és fölöslegesnek mindenféle szemmű
tétet és ártalmasnak a szemüveget. Továbbá oly megfigyelésekre építi 
föl elméletét, melyek tudatosan vagy tudatlanul hamisak és fölületesek. A 
leghatározottabb szugeszcióval dolgozik írásaiban és egész nevelési me
tódusában. Gyakoriak a nagyot mondó, reklámozó és teljesen komoly
talan kijelentések az ezreken megejtett vizsgálatokról, saját nagy fölfede
zéseiről. Vajon csak a menthetetlen vakokat akarja-e azzal vigasztalni, 
hogy tagadja a látás elvesztését és szugeszcióval kezeli őket? A vakokat 
meg vigasztalhatja azzal, hogy a szemüveg kitalálása bűn volt, haszná
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lata még nagyobb hiba. De mért akar mindenkit lebeszélni a szemüveg 
használatáról? Mindig azt hangoztatja, hogy kerüljük a megerőltetést és 
mindent, ami természetellenes. Hanem mindenki gyakorolja a látását 
naponta öt-tiz percig a látáspróba olvasásával, melyet minden család
ban állandóan a falra akasztva kell tartani. Aki pedig észreveszi, hogy 
messzelátó, vagy közeilátó, naponta legalább egy óráig, mig csak min
den táncolni nem kezd előtte. Ez talán természetesebb. De szemüvegről 
szó se legyen.

Úgy látszik, néhány szemüveggel hibásan korrigált egyén (Ameri
kában gyakori eset), akinek a szemüvegről való leszoktatása helyes 
volt és néhány hisztériás adta meg az alkalmat a Bates-féle módszer 
föltalálására. Elterjedt Amerikában, el Németországban. Most, hogy a 
kuruzslásnak ez a módja hozzánk is elérkezett, figyelmeztetjük rá az 
„Egészség“ olvasóit, mint szerencsétlen és beteges ideára, melynek 
ellent kell állani.“ - (Kf)

G. J. Rossolimo neves orosz pszichológus német nyelvű és 
C. Marhold (Halle a. d. Saale) kiadásában megjelent munkája 139 
old. 33 képpel és 37 táblázattal. Ára: 580 M. A szerző műve címéül 
a saját nevét használja. Rossolimo e munkájában a figyelem és akarat, 
felfogás és emlékezet vizsgálatainál követett módszert írja le és értékes 
tanácsokat ad a kísérletek végrehajtásának technikájára vonatkozólag. 
A siketnémák tanárának nagy érdeke Rossolimo munkájának közelebbről 
való megismerése, mert nagyon sok olyan vizsgálati anyagot nyújt, 
amelyik a siketeknél haszonnal alkalmazható. Sch.

G yógypedagógiai zsebszótár. Összeállította : Seeling O. dr. és 
Franzmeyer H. dr. Berlin, 1926. — 165 old. Ára: 5'75 M. Megrendel
hető : C. Marhold, Halle a. d. Saale. Az újabb nemzedék részéről hőn 
óhajtott olyan kézi szótár ez, .amelyik a teméntelenül sok gyógypedagógiai 
terminus technicus-t röviden és találóan magyarázza. A szerzők nem
csak a gyógypedagógia területét dolgozták fel, hanem annak határterü
leteit is. Ez a hézagot pótló mű különösen fontos, sőt nélkülözhetetlen 
ama kartársaknak, akik a német szakirodalmat tanulmányozzák és főként 
ezért melegen ajánljuk annak megszerzését. Sch.

Bericht über den internationalen B linden-V orkongress zu 
W ien 1929. (Reichsdeutscher Blindenverband, Berlin, 1929. 36 lap.) 
A Bécsben az elmúlt évben tartott nemzetközi vakságügyi előkészítő 
kongresszusról szóló eme jelentést a kongresszus ügyvezető elnöki bizott
sága a gyorsírók följegyzései alapján szerkesztette. Tartalmazza az 1929 
július 14—17-ig lefolyt gyűlések egész anyagát s közli a napirend 
egyes pontjaihoz benyújtott összes javaslatokat. (A kongresszus lefolyá
sát folyóiratunk múltévi 7—8. számában már ismertettük). - (Kf)

Papp Viktor: A szem és a zene. (Budapesti Hírlap, 1930. II. 28.)
A szerző ezzel az értekezésével vezette be a Vakok Homeros Énekkarának 
1930 február 27-én az Orsz. Zeneművészeti Főiskola nagy hangverseny
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termében tartott dalestéjét. Csak a vaksággal összefüggő részével fog
lalkozunk itt.

A szerző fölveti a kérdést: igaz-e, hogy a vakok zenei tehetsége 
sokkal nagyobb, mint a látóké? És felel: A tudományos kísérletek ered
ményei szerint — nem. Az kétségtelen, hogy a vakok közül aránylag 
többen foglalkoznak zenével, mint a látók közül, de azok a vakok, akik 
kiváló eredményeket tudtak elérni, azok éppen olyan kitartással és küz
delemmel szerezték tudásukat, mint a látók. A vakok zenei képessége 
nem nagyobb, mint a látóké, de sokkal nagyobb a zene utáni vágyuk. 
Az a körülmény, hogy a vakok főleg hallási kapcsolatok utján érintkez
nek a külső világgal, náluk a hangkápzetek legtökéletesebb alakulására 
vezet. Ez a képesség azonban még nem zenei tehetség, csak egyik 
nagybani segítő eleme. A zenei tehetség belső, nagyjából meghatároz
hatatlan adottság, melynek csak egyik általános, előzetes föltétele a jó 
hallás, és könnyítője az úgynevezett abszolút hallás. Az abszolút muzsi- 
kális léleknek még jó hallásra sincs szüksége. Beethoven siket volt, 
Gárdonyi híres elbeszélésének hőse meg oly csodálatosan szép zenét 
hallott, hogy eszét vesztette, pedig a zene sehol sem szólt, csak az ő 
lelkében. Belül, bent a lélek muzsikál, a fül csak fölfog, mérlegel, 
gyönyörködtet, vagy tiltakoztak A külső világ a zenében azért szól olyan 
közvetlenül hozzánk, mert ugyanazt közli velünk, amit magunk kiáltunk 
oda neki bennsőnk legmélyéből. A zene lenyűgöző hatalma ebben rej
lik. Éhez nem szükséges a látás, sőt a zenei teremtő erővel rendelkező 
embernek még fül sem.

Ez az énekkar kivételes elbírálást kíván, — mondja a szerző,— de 
ezt inkább a rovására hangsúlyozom. Tessék elképzelni, milyen közvet
len melegséggel ömölhet a hang olyan énekkarból, melynek tagjai szívük, 
lelkűk egész világát éneklik ki zenei látnoki szóval. Hangoktól állandóan 
s most épen zenei hangoktól remegő bennsőjük énekszava csak tiszta 
zeneiséget ismer. Torkuk kincse egyenletesen olvad a szólamok egész
séges testébe. Hangszínük változatosabb, mint a látóké, mert fülük zenei 
szótára sokkal bővebb, mint a vizuális életet élőké. Éneklésüknek talán 
csak egy vonása fogyatékosabb, az erőé, de minden jó muzsikus tudja, 
hogy a forte és piánó annyira individuális, hogy hasonlításokra alkal
matlan. A vakok a bensőség és a finomság emberei. Művészi megható- 
dással fogják énekelni, hogy milyennek képzelnék el a mi világunkat, ha 
látnák.

Értekezése végén a szerző még dicséri a kar szorgalmát. - (Kf)
Borbély Sándor: „A magyarországi gyógypedagógiai intézetek 

működése az 1928/30 tanítási évben“ cím alatt cikket írt a Magyar 
Paedagógia 1930. jan.-febr. számában, (ik)

A  szakfelügyelői jelentés ism ertetése külföldi szaklapokban. 
A szakfelügyelőség 1928/29. tanévi jelentését a következő külföldi szak
lapok ismertették: 1., A Blätter für Taubstummenbildung 1930. évi 4. 
száma. 2., A Revue Générala De L ’Enseigenement Des Sourds-M uets
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1930. évi 4. száma. Mind a két lap kiemeli szakfelügyelőségünk jelen
tésének szakszerű értékét s azt \ tényt, hogy hazánk gyógypedagógiai 
intézeteiről s azoknak működéséről áttekinthető képet ad a jelentés, (ik) 

Herodek Károly: Küzdelem az egészséges gyermekért. 
(Gyermekvédelem 1930. 3.) A cikk a megvakulás megelőzésének fontos
ságát hangsúlyozva közli, hogy a vakok kir. intézetében az utóbbi öt 
évben fölvett növendékek közül hány vakult meg az újszülöttek genyes 
szárúhártyagyúladásban (blenorrhoea neonatorum), mint következik:

Az 1925—26 iskolai évben 33 növendék közül 7
11 1926-27 „ 37 11 11 12
11 1927-28 „ 27 ii 7
11 1928—29 „ 37 11 11 14
11 1929—30 „ 26 n 11 7

Összesen : 160 növendék közül 47
vagyis 29.38%. Az intézet jelenlegi összes, 213 növendéke közül 62, 
vagyis 29.08% vesztette el látását ebben a szembetegségben. A cikk 
még a megelőző óvóintézkedéseket és eljárásokat ismerteti. — (Kf)

Egyesületi és intézeti élet.
Választmányi gyűlés. Egyesületünk választmánya f. évi március 

hó 29-én a siketnémák budapesti áll. intézetében gyűlés tartott.
A választmányi gyűlés programmjából — kivonatosan — a követ

kezőket közöljük:
/., Herodek Károly elnöki megnyitója után a múlt gyűlés jegyző

könyve olvastatott fel. Azt eredeti formájában egyhangúlag tudomásul 
vette a választmány.

II. Az elnöki bejeleniések során a következőkről vett tudomást 
a választmány:

1. Egyesületünk elnöksége hódoló feliratban üdvözölte nagybányai 
vitéz Horthy Miklós Őfőméltóságú kormányzó urat 10 éves kormányzói 
jubileuma alkalmából.

Erre a hódoló feliratra Őfőméltósága kabinetirodájától a következő 
válasz érkezett: A Kormányzó úr Őfőméltósága a tízéves kormányzásának 
évfordulója alkalmából kifejezett szerencse-kivánatukért köszönetét nyil
vánítani méltóztatik.

Van szerencsém erről értesíteni.
Kelt Budapesten, 1930. évi március hó 1. napján. Vértessy s. k. 

a kabinetiroda főnöke.
2. Egyesületünk tagjainak sorába felvételüket kérték: Dr. Tegyey 

Jenöné és Steffler Dezső tanártársaink. A felvétel megtörtént. Új tagjainkat 
kartársi meleg szeretettel köszöntjük e helyről is.

■
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3. A f. évi közgyűlés helyének megállapítása. A választmányi gyűlés 
programmjának e pontjáról külön cím alatt számol be lapunk. Itt csak 
annyit közlünk, hogy ez évi közgyűlésünk helyéül Debrecent-, idejéül 
pedig jun. 27—30 közötti időt jelölte meg a választmány. A közgyűlés 
tárgysorozatába pedig a következő két tétel megvitatását vette be a vá
lasztmány: a) Piroska Károly. A siketnémák beszédtanítása, b) Michels 
Fiilöp: Beszédpedagógia. (Különös tekintettel a siketek megszólaltatására.)

III. , A titkári jelentésből többek között a következőket emeljük ki:
1. A székesfőváros illetékes osztályánál eljárt egyesületünk elnöke 

oly értelemben, hogy a tanügyi osztály iskolái részére a mi lapunkat is 
rendelje meg.

Elnökünk előterjesztett kérésére azt a nagyon lekötelező Ígéretet 
kaptuk az illetékes osztály referensétől, hogy a jövő évi költségvetésbe e 
címen olyan összeget fog beállítani, amely összeg számottevően elő fogja 
segíteni lapunk kiadási költségeit.

2. Bejelentette a titkár, hogy a VKM. lapsegély címén 483 pengőt 
utalt ki egyesületünk elnökének a kezeihez.

IV. A szerkesztők jelentéséből arról győződött meg a választ
mány, hogy az egyesületünk szellemében szerkesztett lapunk szintája 
emelkedett s e mellett annyira eleven és mindenre kiterjedő az, hogy 
ezért a választmány az elnök javaslatára a szerkesztőknek köszönetét mond.

V. , A pénztárnok jelentéséből arról értesült megnyugvással a 
választmány, hogy az elnökség legutóbbi felszólításainak volt hatása. 
Van még egy-néhány tag, aki még mindig nem érzi az egyesülettel 
szemben való kötelezettségének súlyát. Ezeket — kötelezettségüknek 
teljesítésére — mégegyszer fel fogja szólítani az elnökség. Ha erre a 
felszólításra sem fognak reagálni, abban az esetben velük szemben az 
elnökség az alapszabályok legsúlyosabb határozmányai szerint fog eljárni.

A pénztárnok közölt számadataiból az tűnik ki, hogy egyesületünk 
pénztárnoka különösebben is elismerésre méltó rendet teremtett a tag
díjak rendezése és beszedése körül. Ezért a nagy és eredményes munkáért 
a választmány Rédiger Károly egyesületi pénztárnoknak meleg elismeré
sét fejezte ki.

A pénztárnok egyébként a következő javaslatokat terjesztette a 
választmány elé:

1. Az egyesületbe való felvételnél a tagsági kötelezettség mindig 
a következő hó elsejétől számítódjék.

2. A befizetési díjak kezelésének a megkönnyítésére való tekintettel 
a kötelezettség 12 hónapra szólólag 1-1 pengőben állapíttassák meg.

3. Aki többszöri felszólításra és sürgetésre négy évig sem tesz 
eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, az törültessék a tagok sorából.

A választmány a pénztárnok javaslatait azzal tette magáévá, hogy 
azokat a közgyűlés elé terjeszti.

A felsoroltakon kívül programmszerűen letárgyalt és tudomásul vett 
még a választmány több adminisztratív természetű kérdést, (ik.)



104

Szakülés: A gyengetehetségü siketnémák elkülönített oktatása címén 
Nagy Péter igazgató kartársunk ez évi március hó 29-én — a választmányi 
gyűlés után — előadást tartott.

Előadásának ismertetését s az egyes hozzászólásokat helyszűke 
miatt későbbre hagyjuk. Ez alkalommal csak annyit, hogy a választmány 
elismeréssel adózott az előadónak szakelőadásáért s azért a szívós kitartásáért, 
amellyel oktatásügyünknek ezt a már egyszer tető alá vitt kérdését, újra 
az érdeklődés központjába helyezte. Előadásának hangjából mindvégig 
kicsengett az a nagy szeretet, amellyel előadó átkarolja ezt a kétség
telenül fontos szakkérdést, (ik)

Idei közgyűlésünk előhangjai. Egyesületünk választmánya, amint 
azt már egy másik közleményünkben jeleztük, úgy határozott, hogy 
ebben a tanévben Debrecenbe hívja össze közgyűlésre az egyesület tagjait.

Egyesületünk múltbeli közgyűlései esemény számba mentek. Jóleső, 
meleg éizéssel állapíthatjuk meg, hogy a közbeeső világégés és ország
romlás után, ismét eseményszámba kezdenek azok terelődni. Gondoljunk 
csak vissza pld. múlt évi egri közgyűlésünkre. A még friss emlékezetünk 
tárházában ott élnek azok a kedves, megbecsülhetetlen lelki kincsek, 
amelyek kitermelődtek lelkűnkben akkor, amikor Egerben, kevés kivétel
lel mind együtt voltunk. Fanuságtétele volt ez az együttlét annak, 
hogy nem halt ki lelkűnkből az az ügy iránti altruisztikus szeretet, az a 
mást boldogítani tudó idealizmus, amely egyedül való éltető ereje 
az olyan pályának, mint amilyen a mienk is, ahol nem egyéni, földi 
javakért folyik a küzdelem, hanem azért, hogy még azok a szerencsétlen 
szomjúhozók is eljuthassanak a kultúra enyhét adó, felemelő hatású oázi
saihoz, akik érzékszerviig fogyatékosak. Egri közgyűlésünk íanuság- 
tétele volt egyébnek is. Ez az egyéb pedig nem más, mint az a felejt
hetetlen tény, hogy az egri kartársak gondossága révén biztosított 
kollegiális szeleteiben, ragaszkodásban és megbecsülésben, mint egy test, 
egy lélek, teljesen eggyé olvadtunk össze. Ily előzmények után s ily 
tények mellett az egri napok komoly munkája megbecsülést és elismerést 
hozott karunknak, a szívet-lelket egyaránt gyönyörködtető kedélyes napok 
pedig egyrészt kipihentették a munkában kifáradt lelkünket, másrészt 
pedig felfrissítették és megacélozták azt, egy ránk következő nehéz esz
tendő küzdelmeinek és terheinek az elviselésére. A most lezáródó tanévünk 
várakozásteljes közgyűlését a debreceniek készítik elő. Meghívólevelük 
így szól: Siketnémák és Vakok Intézetei Tanárainak Orsz. Egyesülete 
Nagytekintetü Elnökségének, Budapest. A vezetésem alatt álló intézet 
tanári testületének örömére szolgálna, maga az intézet megtisztelve érezné 
magát, ha Orsz. Egyesületünk ez évi közgyűlését Debrecenben, intézetünk 
falai között tartaná meg. Csekélységem intézetünk képviseletében — 
a házigazda szeretetével várnám s vendégül szívesen látnám a gyűlésre 
érkezőket. Ha a Nagytekintetü Elnökség más irányban elkötelezve még 
nem volna, kérem az intézetünk részéről örömmel és szeretettel nyil
vánuló vendéglátó meghívás szives elfogadását s becses határozatuknak
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— lehetőleg a teljes programmal együtt való — mielőbbi közlését. 
Debrecen, 1930. évi február hó 14.-én. Megkülönböztetett tisztelettel: 
Markovits Árpád igazgató. Markoviig Árpád igazgató kartársunk második 
levelének ez a szószerinti m ása: Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. 
Egyesülete Nagytekintetü Elnökségének, Budapest. Köszönettel vettem e 
hó 5.-éről keltezett nagybecsű soraikat s van szerencsém tisztelettel ér
tesíteni a Nagytekintetü Elnökséget a következőkről: Piroska Károly, 
tanári testületünk tagja, a közgyűlésen előadást óhajt tartani a siketnémák 
beszédtanításáról. Tisztelettel kérem, hogy értekezését a közgyűlés tárgy- 
sorozatába felvenni méltóztassék. Minthogy a gyűlésre Debrecenbe érkező 
k. kartársak elszállásolásáról csakis intézetünk falai között gondoskod
hatunk, a közgyűlés idejét a tanév berekesztése utáni időre — jun. 
25—30-ig — méltóztassanak kitűzni. A gyűlés első napi délutánjának 
kellemes és hasznos eltöltése végett ajánljuk a helybeli klinikák és a 
Nagyerdő megtekintését. A második nap délutánján elvezetjük k. ven
dégeinket a Déry-múzeumba, a Nagytemplomba, megmutatjuk a város 
nevezetességeit. Harmadik n ap : kirándulás a Hortobágyra. Hő vágyunk, 
hogy a közgyűlésre érkező k. kartársaink minél kellemesebben érezzék 
magukat Debrecenben s jó emlékekkel távozzanak körünkből. E cél 
elérése végett minden lehetőt megteszünk s örömmel és köszönettel 
vesszük, ha a Nagytekintetü Elnökség az itt tartózkodással kapcsolatos 
mindennemű kívánságát, a közgyűlés idejét, tárgysorozatát velünk mielőbb 
közölni méltóztatik. Fogadja a Nagytekintetü Elnökség megkülönböztetett 
tiszteletem nyilvánítását, mellyel vagyok Debrecen, 1930.-ik évi márc. 
hó 12.-én Markovics Árpád igazgató.

Kedves Kartársak! Ezt a két levelet is olvasva, ugye joggal állítottam 
bevezető soraimban azt, hogy a közbe eső világégés és országromlás után is
mét eseményszámba kezdenek terelődni közgyűléseink. Ebbéli állításomatté- 
nyekkel igazolja a debreceniek fenti két levelének kedves, meleg hangja ésál- 
dozatos tartalma. Iskolapéldája a két levél is annak, hogy ügyünk munkássai 
úgy házigazdái, mint pedig rendezői mivoltukban is mily nagyra hivatottak 
s mily áldozatosan készségesek, A hála és elismerés hangján mondunk 
köszönetét ezért úgy Markovics Árpád igazgató tagtársunknak, mint 
általában a debreceni kartársaknak. A debreceniek szeretetteljes hívó 
szavára ezek után csak ez lehet a válaszunk: Mindnyájan ott leszünk! 
Ott pedig egyrészt azért, hogy szolgáljuk ügyünket, másrészt pedig azért, 
hogy a kollegiális szeretetben és ragaszkodásban ismét öregbítsük 
önön magunkat, (ik)
Debreceni közgyűlésünk két szakelőadásának kivonata.

1., Összefoglaló áttekintés
a siketnémák beszédtanitásának jelenéről s a sürgősen megoldandó

problémáiról.
Piroska Károly siketn. int. tanár.

1. Eddig elért eredményeink.
2. Az eredmény nincs arányban a ráfordított munkával.



106

Ennek okai:
a) Tani érv, b) célkitűzés helytelensége, c) adminisztratív okok, d) 

pedagógiai okok (neveléstani, lélektani, módszertani okok).
Mi a teendő ?

Tantervrevizió. A célkitűzés helyesbítése. A növendékek megfelelőbb 
csoportosítása. A képzés idejének meghosszabbítása.

Módszer tekintetében a súlypont a növendékek öntevékenységére 
fordítandó.

A minimális beszédanyag megállapítása.
A növendékek tehetségvizsgálata. Gyengetehetségüek elkülönítése.
Reáliák tanításának elhalasztása. — Piroska Károly.

II. Beszédpedagógia
különös tekintettel a siketek megszólaltatására.

Michels Fülöp, a siketek intézetének tanára, a Gyógypedagógiai Tanár
képző Főiskola tanára.

Tartalom :
I. Psychologiai rész :
A beszélés, mint intentio-motorikus folyamat. — A beszélés készség 

és nem ismeret. — A beszélés mint bio-sociális ténykedés. A beszé
lés folyamatának összetevői. A siketek megszólaltatásának feladat
körzetei.

II. Pedagógiai rész :
A beszédkészség, mint az egyéni beszédszükség és a környezet 

beszédszokás konvergenciájának eredménye.
A konvergencia két tényezőjének érvényesítése:
1., A beszédszükség:
Az érzékietek szükségessége, mint beszédmozgást kiváltó tényező. 

A siketek hangzó kifejezéses mozgásai. — A siketek logokinesztéziás 
érzékletei, mint a kellemes érzelmek forrásai. — A kiváltott uj beszéd
mozgások ritmizálásának jelentősége. — A ritmus, mint az uj beszéd
mozgási egységek automatizálásának eszköze. — A szerzett beszédmozgási 
tendenciák kihasználása a beszédmotorikus készség differentiálásnál. — 
A logokinesztéziás, logoakuszfikai és logo-optikai szimbólumok, mint a 
beszédautomatizmusok produktumai.

A tulajdonképeni beszédszükség, illetőleg a beszédbeli intentiona- 
litás területe: Büchler, Groos, Negus, Piaget, Michels. —- A legerősebb 
aktuális beszédszükség elvének érvényesítése. — A beszédbeli technika 
komplikálódása. — A beszédszokás kialakulása.

A homogén kiegészítés tendeciája, mint a Ranschburg-féle homogén 
gátlás ellentéte. — A homogenitás törvénye. ’ A heterogenitás törvénye. 
A beszédautomatizmusok lefolyásának időbeli normája.

2., A tanár, mint a beszédközösség képviselője. A könyv, mint 
elégtelen beszédpélda. — A természetes beszédkényszer hiányának ha
tása a beszédszokás kialakulására. — Segítési lehetőségek. — A jelország 
összeférhetetlensége a beszédszokás kialakításával, valamint a társa- 
dalmositás feladatával. — A beszédkészség, mint kereskedelmi érték.
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A gyakorlati eredményeket feltüntető táblázat, a beszédmegértést 
illetőleg.

3., A szájról-olvasás, mint felismerési és értelmezési folyamat. A 
szem útján való önkéntelen beszédbeli történés a beszéd hallással való 
összehasonlításban.

4., Az írás-olvasás, mint a szájról-olvasás támasza. A globális rá
hatás eredményei.

A beszédkészség kialakulása, mint a tudattartalmak organizálódásá- 
nak egyik tényezője. — Az objektív beszédszükség.

5., A siketek megszólaltatásának egyik mellékterméke. -MichelsFülöp.
A  német siketnémaintézeti tanárok szövetségének nagy

gyűlése. Németországi kartársaink 1930. pünkösdjén Breslauban, az ottani 
intézet 150 éves fennállásának jubileumával kapcsolatban tartják meg az 
ez évi nagygyűlésüket.

A nagygyűlés programja rendkívül figyelemreméltó, mert a siket- 
néma-oktatásügy problémáit a legujabbkori tudományos és gyakorlati 
felfogás szerint mélyrehatóan tárgyalja és miként a Handbuch des Taub- 
stummenwesens, e hatalmas művük megjelenése, úgy ez a szövetségi 
nagygyűlés is arra törekszik, hogy a különböző felfogásokat és törekvése
ket közös nevezőre hozza. Szerény véleményem szerint — amint azt már 
a múltban is kifejtettem — ez az eredmény most még alig várható, 
mert amíg a psychológia terén, amely még mindig hatalmasan fejlődik 
és erősen kutat, valamelyik irány nem ragadja magához a vezetést, addig 
nálunk sem várható az egységes irány kialakulása. A nagygyűlés prog
ramját egyébként az alábiakban közöljük:

A. ) Új tárgyi felfogás a képzés céljait szolgáló berendezések szem
pontjából.

1. A siketek, nagyothallók és hallónémák korai nevelésének szük
ségessége. Előadó: Dahlmann.

2. A siketnémák tanítási kötelezettségének meghosszabbítása és 
átszervezése. Előadó: G. Lehmann.

3. Hivatásra való képesítés és szakiskolai képzés. Előadó: E. 
Schorsch.

4. A siketnéma tanulók differenciálása szellemi és testi állapotuk 
szerint. Előadó: A. Adamczyk.

5. A jótehetségűekről való gondoskodás. Előadó: F. Reich dr.
6. A siketnéma-intézet, mint az összes hallási fogyatékosságban 

szenvedők tanácsadó intézménye. Előadó: Aug. Richter dr.
B. ) Uj tárgyi felfogás a képzést szolgáló eljárásokkal viszony

latban.
1. Uj tárgyi felfogás a beszédtanítási eljárásban. (A jelenlegi 

gyakorlat. — Mi marad meg Malischtól? — A fonetika, mint minden 
eljárás ajapja.) Methodikai következtetések: a.) A siketnémák lehető 
korai beszédbeli megnyilatkozása, b.) Kiindulás az értelmi egységből, 
c.) A nyelvanyag felépítése a nyelvszármazás és a fonetikai nehézségek
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főtörvényei alapján, d.) A technikai gyakorlatok funkcionális értéke, 
e.) Az első írás támogató jellége. Előadó: W. Fietkau.

2. Uj tárgyi felfogás a nyelvtanitási eljárásban, a.) A kiindulás 
problémája. Előadó: Fr. Ruffieux. — b.) A nyelv megjelenési formái. 
Előadó : A. Freunthailer. — c.) A nyelvalak problémája. Előadó: H. Koch. 
— d.) Az anyag problémája. Előadó: E. Huber. — Sch.

Jóléti iroda siketnémák részére Bécsben. Berlin után már 
Bécsben is létesítettek hatósági szervezetet a felnőtt siketnémák támoga
tására. A tanintézetekből az életbe lépő siketnémák száma évről-évre nő. 
A technika rohamos fejlődése és az egyre súlyosbodó gazdasági viszo
nyok, valamint a műveltségi színvonalnak és a vele kapcsolatos követ
kezményeknek állandó emelkedése mind több és több nehézség leküz
dését követeli meg az életben küzdő siketnémától. Ezek az állapotok 
szükségszerűen teremtik meg azokat az intézményeket, amelyek a siket- 
némának is szervezetlen és céltudatosan nyújtanak segítséget, sőt azok 
szükségessége nap-nap mellett égetőbbé válik. Sajnos — különösen 
nálunk — e téren még óriási hiányok vannak. A felnőtt siketnémák ezernyi 
baját ezidő szerint az Országos Siketnéma Otthon intézi, de ott is már 
annyira halmozódik a munka, hogy az Otthon vezetősége mindjobban 
átérzi e kérdés intézményes megoldásának a szükségességét. Át pedig 
többek között már a következők miatt is: A napi munka után, esti 
órákban, ily nagy horderejű munkát csak ideig-óráig lehet jól végezni. 
Az ügy érdekében a gyámolitás munkáját —- a siketnémák pártos- 
kodó szellemétől — mindenképen mentesíteni kell.

Bécsben már megteremtették a siketnémák gyámolító jóléti irodáját, 
amely márc. hó elején kezdte meg működését.

A bécsi jóléti iroda szervezete a következő:
1. A bécsi jóléti iroda Bécs városa szociálpolitikai ügyosztályának 

része. Feladatkörébe taitozik:
a) A bécsi siketnémák erkölcsi, szociális és kulturális támogatása 

általában, igy: tanácsadás, tanoncok elhelyezése, munkaközvetítés, tovább
képzés stb.

b) A befolyó jövedelmek (adományok, hatósági segélyek) mikénti 
felhasználására vonatkozó határozathozatal.

2. Az ügykezelést egy 6 tagú tanács intézi, amelynek elnöke a 
szociálpolitikai ügyosztály vezetője, 3 városimzottsági tag és 2 siketnéma 
képviselő. Az alkalmazottakat (ha Hók és siketnémák) a város fizeti. — Sch,
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K ü l ö n f é l é k
Miniszteri és államtitkári látogatások.

Kultuszminiszterünk Kaposváron. Gróf Klebelsberg Kunó m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter március hó 15-én Kaposváron 
előadást tartott a neonacionalismusról. Az előadást megelőző délutánt a 
város kultúrintézményeinek megszemlélésére szentelte; amikor is dr. Tóth 
István h. államtitkár, Ugrón Gábor országgyűlési képviselő, dr. Vétek 
György polgármester és más előkelőségek kíséretében a siketnémák in
tézetét is megtisztelte látogatásával.

A minisztert a tanártestület élén Deschensky igazgató fogadta, aki 
üdvözlő szavaiban rámutatott az ideiglenes internátusi helyiségek hiányos 
voltára. Ezt követőleg egy növendék üdvözölte a minisztert, aki látható 
megelégedéssel hallgatta a fiú szavait.

Miniszterünk személyesen is intézett néhány kérdést a növen
dékekhez és az igazgatóval behatóan tájékoztatta magát az intézet külső
belső viszonyai- és a növendékek testi-lelki ügyei felől.

Miután az internátus többi ideiglenes helyiségeit is megszemlélte 
és személyesen meggyőződött azok tarthatatlan voltáról, a helyzet javí
tására vonatkozó segítségét kilátásba helyezte. S ez az Ígéret immár 
valóra is vált, mert örömmel értesültünk arról is, hogy a kaposvári intézet 
a legszükségesebb internátusi helyiségek építési munkáira már is ki 
Írhatta a versenytárgyalást. Alapos tehát a remény, hogy valahára ez az 
intézetünk is — legalább a legszükségesebb internátusi helyiségekhez 
hozzá jut. (df..)

Dr. Petri Pál államtitkár Vácott. F. hó 31.-én a siketnémák 
váci százados intézetének vendége volt. Dr. Petri Pál államtitkár tisz
telte meg látogatásával az intézetet. Fontos és sokoldalú elfoglaltsága 
dacára is időt szakított magának arra, hogy a siketnémaoktatás alma 
materének munkáját közvetlen tapasztalatból is megismerje és lássa azt 
a buzgó és odaadó fáradozást, amellyel a tanári kar a fogyatékos 
gyermekeket a társadalom hasznos tagjaivá igyekszik nevelni. Az intézet 
vendégét, ki dr. Uoór Károly min. oszt. tanácsos és Simon József h. 
szakfelügyelő kíséretében érkezett Vácra, Nagy Péter igazgatóval az élén, 
a tanári kar fogadta. A fogadás után megtekintette az intézetet, a könyv
tárt s résztvett néhény tanításon is; megszemlélte az intézeti cserkész- 
csapatot és távozásakor a látottak és hallottak feletti teljes megelégedé
sének adott kifejezést.

Az anyaintézet meglátogatása után a siketnéma fiú- és leány-foglal
koztató intézeteket tekintette meg, ahol hasonlóképen meleg elismerésé
nek adott kifejezést. — Nagy Péter.

Dr. Nagy Árpád h. államtitkár Egerben. A siketnémák egri inté
zetét március hó folyamán dr. Nagy Árpád h. államtitkár Hoór Károly dr. 
miniszteri osztálytanácsos és Simon József h. szakfelügyelő kíséretében
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meglátogatta. Két napon át hospitáltak az osztályokban, majd pedig 
látható élvezettel merültek el a tornaoklatás meglepő eredményének 
szemléletében. — „órákig elnézném, ha időm engedné“ — mondta az 
államtitkár és elismerő szavakkal köszönte meg Stunn József tanár 
munkásságát.

A növendékek elméleti tudásáról, rajz és kézimunkáiról, úgy szin
tén az intézetet magában foglaló új épületről és berendezéséről is a 
legteljesebb elismeréssel nyilatkozott.

Egri tartózkodásának az intézet jövője szempontjából legkiemelke
dőbb mozzanata az a tárgyalás volt, amelyet Hevesvármegye illetékes 
főtisztviselőivel az épületnek állami tulajdonba való átvételéről folytatott.

Az egri kartársak nagy örömmel vették e kitüntető látogatást s 
remélik, hogy az csak hasznára lehet közös ügyünknek, a magyar siket- 
néma-oktatásnak. — Leopold.

Lapzártakor szerzett értesüléseink nyomán azt is közöljük, hogy 
dr. Petri Pál államtitkár járt a vakok foglalkoztató intézetében és a budai 
áll. gyógypedagógiai intézetben is.

A tiszteletnek és hálának a hangján jóleső örömmel közöljük az 
itt is hírül adott miniszteri és államtitkári látogatásokat. Hazánk kultú
ráját minden vonatkozásában átkaroló nagy miniszterünk, valamint inté
zeteink legfelsőbb helyen álló központi kormányzói, ezekkel a látogatá
sokkal annak adják kétségtelen tanujelét, hogy ügyünk igazán a lelkük
höz van nőve s hogy azokon, még ezekben a gazdaságilag kritikus
időkben is jószándékkal és szeretettel törekednek segíteni. — (ik)

*

A Vakok Homeros Énekkarának hangversenye. A hangversenyt, 
melyet meghívója „bemutató dalestélynek“ nevezett, 1930 február 27-én 
rendezte a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület az Orsz. M. Kir. Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola nagy hangversenytermében.

A nagyszámú közönség soraiban ott volt József Ferenc főherceg és 
felesége, Anna főhercegnő, az est fővédői; a közoktatásügyi minisztérium 
részéről Nagy Árpád és Tóth István h. államtitkárok, Huszka Jenő dr. 
min. tanácsos, Hoór Károly dr. és Bernáth Géza dr. min. osztálytaná
csosok ; a gyógypedagógiai intézetek orsz. szakfelügyelősége részéről 
Klug Péter szakfelügyelő és Simon József h. szakfelügyelő; a népjóléti 
minisztérium részéről Fekete Béla dr. min. tanácsos és Csepely György 
min. osztálytanácsos, a közjótékonysági osztály vezetői; a székesfőváros 
részéről Liber Endre dr. fővárosi tanácsos; a fővárosi gyógypedagógiai 
intézetek igazgatói és tanárai nagy számban, valamint a rendező egye
sület elnökségének és választmányának csaknem minden tagja; továbbá 
Korányi Frigyes báróné, Biróné Pékár Alice, Teleki Sándor grófné, Thán 
Károly báróné, Szalay Gábor báróné, ifj. Wlassics Gyula báró, Mészáros 
János érseki helytartó Hódossy Gedeon, Erődi-Harrach Tihamérné, 
Csurda Andrásáé, Hoyos Béla grófné, Tóth István dr. egyetemi tanár, 
Gulya Lászlóné, Hayton Enrique és mások; a művészek világából Siklós 
Albert és Szabados Béla, az Orsz. Zeneművészeti Főiskola tanárai, Balázs
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Árpád dalköltő, Moiret Lujza énekesnő és testületileg jelentek meg 
a Bar Madas leánynevelőintézet, valamint a csalogány-uccai és a cinkotai 
áll, tanítónőképzőintézet növendékei tanáraik vezetésével.

Az est műsora: 1. Wagner: Bevonulási induló a Tannháuser c. 
operából (vegyeskar). 2. Papp Viktor bevezető beszéde. 3. a) Palmgreen : 
Nád, nád susogj, b) Farkas Ö.: Naplemente, c) Siklós A .: Fülemüle és 
Csöndes dal (nőikarok). 4. Várnái Aranka szavalata. 5. a) Harmat A .: 
Magyar népdalok, b) Haydn: Részlet a Teremtés c. oratóriumból (vegyes
kar). Szünet után: 6. a) Schumann : A tenger mélyén (hatszólamú nőikar), 
b) Szabados B .: Három dal (kézirat, először előadva, női kar). 7. Verdi-Liszt: 
Koncert-Paraphrase a Rigoletto c. operából. Zongorán előadta Jármer 
Lajos, a vakok kir. intézetének zenetanára. 8. a) Gamauf: Harangoznak, 
b) Verdi: Részlet az Aida c. operából (vegyeskar). A női és vegyes
karokat Schnitzl Gusztáv, a vakok kir. intézete tanára tanította és vezé
nyelte. Az 1., 5 b) és 8 b) számokat jármer Lajos tanár kísérte zongorán.

Az est minden tekintetben kitűnően sikerült. Az idei hangverse
nyeknek általában kevés közönségük volt, minek oka a rossz gazdasági 
viszonyok. A Zeneművészeti Főiskola termében ebben a hangverseny
évszakban a vakok estéje volt a leglátogatottabbak egyike, ami elsősorban 
a Vakokat Qyámolító Orsz. Egyesület jól megszervezett és serényen 
működő hírverésének, jegyterjesztésének az érdeme s hozzájárultak buzgó 
pártfogásukkal a fővárosi gyógypedagógusok is. Hogy a közönséget a 
művészet, vagy — ami bennünket leginkább érdekelt — a vakok von
zották volna, ennek, a megjelenteket szemlélve, semmiféle jelét nem 
láttuk. A kép, amit a hangverseny látogatóin végigtekintve láttunk, arra 
vallott, hogy a nagyközönség teljesen mint jótékonysági estet ítélte meg 
a gyámolító egyesület vak munkásainak hangversenyét, mert a meg
jelentek közül azok, akiket nem a vakok ügyével, a gyógypedagógiával 
és az ezeket képviselő egyénekkel összefüggő anyagi, erkölcsi, avagy 
szakérdekeltség vitt oda, csekély kivétellel mind a jótékonysággal össze
függő okokból jelentek meg. Meg kell ezt így szárazon állapítanunk a 
hangverseny sikerének mérlegelése érdekében is, de különösen tájéko
zódásul és tanulságul a jövőre.

Pedig ez az est nagyobb mértékben érdemelt volna meg érdek- 
nélkiili, pusztán a nemes szórakozást, a lelki gyönyörködést, a művészetet 
kereső érdeklődést. Nem hivatásunk, a hozzáértésünk sem elégséges ahhoz 
hogy a vak énekesek és karmesterük teljesítményéről mértékadó véleményt 
mondjunk. Mi a hívatottak, a napilapok zenebírálói, a jelen volt és az 
éneket rádión hallgató zenész szakemberek véleményeire támaszkodunk 
megállapításainkban. És ha a minden oldalról érkező dicsérő, sőt külö
nösen a napilapokban hellyel-közzel olvasott magasztaló szavakból le is 
vonjuk azt a jóindulatot, mely a vakságnak, a vakoknak, a rendező 
jótékony intézménynek szól, akkor is meg kell állapítunk, hogy a 
Vakok Homeros Énekkarát nyilvános nagy hangversenyen fölléptetni 
megokolt volt, mert fölülmúlja a műkedvelő énekkarok színvonalát, mert
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ez a kar művészi szempontból értékeset nyújtott, ezt a kart érdemes 
minden személyi érdek nélkül is meghallgatni, mert éneke művészi 
élvezetet nyújt. Ez az általános véleményt kifejező elismerés szól úgy a 
karnak, mint karmesterének, Schnitzl Gusztáv tanárnak.

Várnái Aranka, a Nemzeti Színház örökös tagja, Dutka Ákosnak 
„Megyek Betániába“, Lénával Istvánnak „Betlehemi könyörgés“ és Ernőd 
Tamásnak „A két francia baba“ című verseit szavalta megindító köz
vetlenséggel, melegséggel és nagy hatással. Papp Viktor min. osztály- 
tanácsos, zeneesztétikus, a rádió zenei főtanácsadója „A szem és a zene“ 
címen pompás és őszinte tetszéssel fogadott bevezető fölolvasást tartott, 
melynek a vaksággal összefüggő részeit folyóiratunk más helyén közöljük. 
Jármer Lajos zenetanár magas színvonalú művészi zongorajátékával nagy 
sikert aratott.

Külsőkben az est szűnni nem akaró tapsaival a legforróbb hang
versenyestékre emlékeztetett.

Bennünket az est a vaksággal kapcsolatban különösképen is érdekelt. 
Nem először láttunk hangversenydobogón tömegesen vakokat. Századunk 
első tizedében néhány éven át a Royal-szálló tánc- és hangverseny- 
termében, a főváros egyik legszebb és legnagyobb eféle termében, a 
mostani Apolló-mozi helyén rendezte a Vakokat Qyámolító Orsz. Egye
sület hangversenyeit s azokon szerepelt mindig a vakok akkori 12— 14 
tagból álló zenekara is, karmesterének, Kúti Lászlónak, az Orsz. Zene- 
művészeti Főiskola tanárának és a Vígszínház karnagyának vezénylete 
alatt. A vakok énekkarai is, a gyámolító egyesületéi is, de különösen a 
kir. intézetéi gyakran szolgáltatták ünnepségek egyes számait nagy 
hangversenytermekben. De hogy vakok karénekkel egész estét ki
töltő, önálló hangversenyt adjanak, mint ahogy ez most történt, erre 
nem tudunk esetet. És száz évre visszamenve a vakok ügyének törté
netében Magyarországon erre nem is volt példa. A vakok királyi inté
zetének irattára legalább nem tud hasonlóról. Hogy külföldön adtak-e 
már vak karénekesek ilyen önálló nagy hangversenyt, errenézve nincs 
adatunk. Ez az est ilyenformán a hazai vakok ügyének valami újat is 
hozott.

Hogy festenek majd a vakok nagy hangversenyükön a dobogón ? 
Az estet megelőzően ez érdekelt bennünket a legjobban, mert valahány
szor vakoknak a nagy nyilvánosság előtt való tömeges megjelenéséről 
volt szó a múltban, mindig ez a kérdés okozta a legtöbb gondot. Az 
emberek még egyetlen egy vak embert sem néznek szívesen, hát még 
egy egész tömeget! Még néhány percig sem, hát még egy egész estén 
át akkor, amikor szórakozni akarnak! A december 16-iki sajtóbemutató 
után meghatva a Homeros énekkar szép énekétől, a hangverseny sikerére 
célozva azt kérdeztem a kar vezetőjétől, Schnitzl Gusztávtól, hogy: 
függönnyel, vagy függöny nélkül ? Régebben, adott alkalmakkor ugyanis 
mindig az járt az eszemben, hogy a vakok énekkarainak hatásából a 
vakságot, mint zavaró körülményt úgy lehetne kirekeszteni, ha az ének
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kar és a közönség közé fátyolfüggönyt húznánk. Schnitzl azonban, ha 
nem is függöny, de fátyol nélkül oldotta meg ezt a kényes feladatot. 
Hogy hogyan, azt érdemes leszögezni.

A kart, mint ő azt máskor is szokta, szögletes és nem a meg
szokottabb ívalakú, hajlott patkóformában állította föl. Jobbról, balról 
az egyforma ruhába csinosan öltözött nőket, a háttérbe egyenes sorba 
az ugyancsak sötét formaruhájú férfiakat állította, a patkó közepére 
ferdén meg a zongorát és szorosan ez elé pedig ő maga állott. A patkó 
két vége fölött de a kartól a közönség felé körülbelül egy méterrel ló
gott két lámpa, nagy halovány, krómsárgaszínű selyemernyökkel mélyen 
fönt az ernyőbe helyezett égőtestekkel, úgy hogy csak alig két-három 
méteres körben világították meg élesen a padlót. E két égőn kívül más 
világítás a színpadon nem volt, mégis a színpad valamivel világosabb 
volt a teremnek szokott módon elsötétített nézőterénél. Közvetlen fénysu
gár énekesre nem esett, a karmesterre is csak akkor, ha énekesei 
közül kilépve a közönség előtt meghajolt. Az énekesek arcvonásait a 
tompán szűrt fényben inkább csak sejteni lehetett, mint látni, a fekete 
szemüvegek csak mint mélyebb árnyékok hatottak az énekesek arcán. 
Az egész kép érdekessé, színpadiassá, sejtelmessé alakult s meleg vilá
gításával kelemesen hatott. így festett az 50 nő és 30 férfi énekes 
előadás közben. És az egész hangverseny alatt máskép nem is látta 
őket a közönség, mert az egyes énekszámokhoz való bevonulásuk, el
helyezkedésük és elvonulások függöny mögött történt. A függöny már 
csak akkor gördült föl, mikor a kar éneklésre teljesen készen állott, a 
közönség tehát mozgó, járó énekest nem látott, úgy hogy aki nem tudta, 
nem is sejthette, hogy vakok vannak a színpadon. Ez az elrendezés és 
világítás teljesen leplezte a vakságot és annak minden nyilvánulását. 
De volt ennek a világításnak más hatása is. Nem csak arcokat, arc
játékokat leplezett. Homályba rejtve a hangforrásokat, mintegy személy
telenné tette a fölhangzó dallamokat és összhangzatokat, melyek úgy 
hatottak, mintha mozdulatlan orgonából áramlanának s ez a mozdulatlan 
kép, melyet a karmesternek erélykifejtésben rendkívül gazdaságos, 
halkszavú, minden fölösleges kilengést nélkülöző, finom vezénylése egy
általában nem zavart és ez a sejtelmes tompa homály, mely nézőteret 
és színpadot egybevont, elmélyedésre hangolt és a tiszta zene élvezetét 
teljesen zavartalanná tette. Csak a hangverseny végén gyúltak ki a kar 
fölött a lámpák, csak akkor láthatta a közönség megismerhetően azoknak 
az arcát, kiknek az énekében gyönyörködött. Ezért az elrendezésért, a 
vakságnak a hatótényezők közül való ily sikeres kizárásáért külön elis
merés illeti meg Schnitzl Gusztáv tanárt.

Az est a jelentős erkölcsi sikeren kívül, mint a rendező egyesület 
vezetőségétől értesülünk, 3000 pengő tiszta jövedelmet hozott, melyből 
1600 pengő fölülfizetésekből származott. - (Kf)

G yógypedagógusok táncestéje. A siketnémák budapesti állami 
intézete tornacsarnokában március 1-én egy kedélyes farsangi estén



í í 4

szerény keretben, meghitten, mint egyetlen nagy család együtt voltak a 
fővárosi és a környéki gyógypedagógusok. Az estét a gyógypedagógiai 
tanárképző főiskola hallgatói szórakoztató előadásokkal, színi jelenetek
kel nyitották meg. Igler Antal tanár beharangozó mondokái, meg 
az előadások is tele voltak alkalomszerűségekkel, a gyógypedagógusokat, 
meg a hivatásukkal összefüggő életüket érintő, persze mindenben a 
tréfát kereső vonatkozásokkal, így aztán meg is volt a hatásuk. Mulat
ságos számot adott Füzesi Árpád tanár, aki legközelebbi kartársainak torz
képein „magyarázó rajzórát“ tartott. Rajzait és magyarázatait a termet 
megtöltő közönség meg-megújuló hangos derültséggel kisérte. Elsőrangú 
művészi élvezetet nyújtott Szép József tanár lírai tenorján előadott ének
számaival. Az élvezetes előadások után tánc következett reggelig. - (Kf)

A „Botond“ Bajtársi Egyesület dísztábora. F. év március 23-án 
a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola „Botond“ Bajtársi Egyesülete 
ünnepi keretek közt, nagyon bensőséges és lélekemelőén szép dísztábo
rozást tartott.

Tóth Zoltán dr. főisk. igazgató magisteri megnyitójában ismertette 
a „Botond“ múltját, majd a jelen munkájából az ifjúság és az öregek 
közeledésének és kézfogásának nagy erkölcsi értékére mutatott rá, azután 
fölavatta az egyesület palrónusait, tb. dominóit és tb. dominusait. Az 
ünnepség során patronusokká avatták: Klug Péter, Éltes Mátyás, Füzesi 
Árpád, dr. Gurszky Ernő, Horváth Kálmán, Michels Eiilöp, Puha László, 
dr. Schnell János, Schreiner Ferenc és Szabó Károly. Tb. dominicává 
avattattak: Berkesné Kovács Irén, Stanglné Ernyei Jolán és Tegyeyné 
Ábel Vilma. Tb. dominusokká avattattak: dr. Baranyai Géza, Demjén 
Antal, Horváth Frigyes, Igler Antal, Nagy Kamii, Némethy Kázmér, 
Rédiger Károly, Révász Kálmán, Schannen Péter, Stangl László, Schul- 
mann Adolf Szlavkovszky Endre, Schnitzl Gusztáv, dr. Tegyey Jenő, Vida 
Lajos. Leventékké és darukká avattattak: a Gyógypecl. Tanárképző 
Főiskola és a Testnevelési Főiskola tanárjelöltjei.

A felavatott bajtársakat Gáspár János vezér és a „Turul1 B. E. 
kiküldöttei üdvözölték. A patronusok részéről Schreiner Ferenc, a domi- 
nusok részéről Demjén Antal mondtak lelkes beszédet. Újvári Ferenc 
levente Sajó Sándor: Dacos magyarok c. költeményét szavalta el. Tihanyi 
Erzsébet levente és Horváth Frigyes tb. dominus Beethowen IV. szim
fónia: Larghetto tételét adták elő. A ,,Homeros“ énekkar négy hatásos 
számmal szerepelt. Vezényelt Schnitzl Gusztáv tb. dominus, tanár. Igler.

Kaszab Aladár emlékezete. Az Izraelita Siketnémák Orsz. Inté
zete f. é. III. 25-én néhai Kaszab Aladárnak, az intézet volt díszelnökének 
emlékezetére gyászünnepélyt rendezett, (ik)

Gáspár Árpád kecskeméti kartársunk társadalmi szereplése. 
Kecskemét társadalmának igen jelentős anyagi támogatásával létrehozta 
a kecskeméti szakirányú iparostanonciskola kebelében a cserkészfiúk 
filharmonikus zenekarát. Továbbá, mint az első kecskeméti leánycserkész
csapat szervező-bizottságának tagja, fáradhatatlan és nemes munkálkodást
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fejtett ki, miért is f. évi február hó 16-án Anna főhercegasszony, a 
Magyar Cserkészleány Szövetség védőasszonya feledhetetlen szép keretek 
között a helyi Tanács tagjává avatta őt. A zsúfolásig megtelt városháza 
dísztermében ez alkalommal képvi selve volt Kecskemét egész társadalma. 
Az ünnepélyen a vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről Förster 
Tivadar iparoktatási kir. főigazgató és László Árpád kir. igazgató voltak 
jelen. Dr. B. S.

Házassági hírek. Berkes Béla, Berkes János ny. igazgató kartár
sunk fia 1930. II. 17-én feleségül vette Kovács Irén kartársunkat. — 
Ivány József tanártársunk és Kálmán Auréllá 1930. III. 22-én házasságot 
kötöttek. — Gratulálunk, (ik)

Eljegyzés. Tóth Imre kisújszállási kartársunk eljegyezte Pataky 
Margit úrleányt. — Gratulálunk, (ik)

Síelő vak. Srack Rudolf dr., a háborúban megvakult német tiszt, 
a „Der Kriegsblinde“ 1930. évi 1. számában „Die Bedeutung des Win
tersports für den Kriegsblinden“ cím alatt elmondja, hogy mióta vak, 
megtanult síelni s rendszeresen űzi ezt a sportot. Látó felesége tanult 
meg először síelni s tőle tanult meg ő. Eleinte bal kezével felesége 
kezét fogta, jobb kezében meg botját tartotta tájékozódásra, támaszkodásra, 
odábblökésre. Nem sokára egyedül indult el. Gyakorlatait ekkor már 
mind a két kezében tartott botokkal végezte egy autó- és kocsimentes 
úton, melynek két oldalán a hóeke magasra sáncolta a havat. Ha az út 
közepéről letértem s valamelyik botommal a sánchoz értem — beszéli 
Strack dr., — tudtam, merre kell tartanom. E mellett feleségem bizo
nyos távolságra előttem, vagy mögöttem szemmel tartott, hogy az úttest 
változásaiból származó esetleges veszedelmektől megóvjon. Nagy réten, 
hol kevesen síelnek, hol akadály nincs, különösen élvezetes sportot 
nyújtanak a hólécek. Ha nagy a terület, feleségem kiáltásai óvnak meg 
az eltévedéstől. Nekem a síelés megifjító forrásom. Minden akadály le
győzése, erőteljes cselekvés minden téren, ez legyen jelszavunk. Vak
merőségnek helye nincs. Remeklésekre a hóléceken mi nem vagyunk 
képesek. Meredeken lejtő útakon lecsatolom léceimet s gyalog megyek. 
Enyhén lejtő útakon lesíklani azonban pompás élvezett. A bátorságnak 
az erőhöz és biztonsági érzéshez kell igazodnia. Ami erő és egészség 
van bennünk, azt tartsuk fönn és gyakorlással fejlesszük. Ezt szolgálja 
az ésszerűen űzött téli sport is. - (K f)

Hogyan gazdálkodik a német hadivakok alapja. Claeszens 
E. dr., az alap ügyvezető elnöke, ki maga is hadivak, a „Der Kriegs
blinde“ 1930. évi 1. számában ismerteti az alap működését. Az alap 
huszonöttagú elnökségi tanácsában és tizenkéttagú igazgatóságában a 
tagok fele hadivak. Kezdetben, még a háború idejében az alap minden 
egyes hadivaknak nyújtott pénzbeli, ú. n. vigaszadományt egy összegben, 
továbbá egy zsebórát, egy hangszert, egy irodai Írógépet és adott ezeken 
kívül alkalmi segélyeket házasodások, keresztelők, konfirmációk alkal
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mával, gyermekek fölruházására, letelepülések céljaira és rendkívüli ese
tekben. Az infláció idejében a több millió márkás alap pénze elértéktele
nedett és mindezek a segélyzések megszűntek. 1925-ben új gyűjtés indult 
meg. Ezzel csaknem egyidejűleg az alap elértéktelenedett hadikölcsöne- 
iért való kártalanítás címén az államtól évi 18.000 márka jóléti járadékhoz 
jutott. További jövedelmet hoznak még az alap különböző tőkéinek 
kamatai. Gyűjtésekből az elmúlt évben befolyt 40.000 márka. Az alap 
az elmúlt évben fönntartotta üdülőoíthonait, 62 üdülősegélyt engedélyezett, 
köztük 41 fekvő betegnek, továbbá 27 halálozási segélyt nyújtott. Mind
ezekre 69.000 márkát költött.

Az alap hivatala egy bérelt szoba, összesen két szerényen fizetett 
nőalkalmazottal. Az egyiknek az itteni munkakör betöltése a főfoglal
kozása, a másiknak csekély díjazással csak mellékfoglalkozása. Ez a két 
nő végzi a folyó ügyeket, elintézi a segélykéivényeket, könyvel, vezeti a 
kartotékot földolgozza a statisztikai adatokat, megírja és továbbítja a 
fölhívó- és köszönőleveleket és végzi az egész gyűjtési akciót, mellyel kap
csolatban az elmúlt évben ÍOU.OOO levelet küldtek szét. Az alap fönntartás!, 
igazgatási és összes üzemköltsége a gyűjtött összegnek csak 17°/o-a, 
melynek nagy része azonban a levelek postaköltsége.

Melegen ajánljuk ezeket az adatokat a Vakokat Gyámolitó Orsz. 
Egyesület figyelmébe összehasonlításul a saját intézményének viszonyaival.m

Vakok sportja. A „Magyarság“ 1929 február 13. száma hozza 
e cím alatt a következő hírt: „A sport láza magával ragadta a vakokat 
is. A vakok a sport majd minden ágában megállják a helyüket. Mesteri 
tökéletességgel hajtják végre — mint azt egy németországi vakintézet 
kimutatása közli — a legnehezebb tornagyakorlatokat, a nyújtógyűrün, 
stb. Egy w-estfáliai uszóversenyen a második díjat nyerte egy vak műugró. 
Egy vak amerikai három diák kíséretében megmászta a Montblancot. 
Nagy tökéllyel űznek a vakok egy különös sportágat: a gólyalábakon 
való futást. Elképzelhető, mennyire nehéz dolog betartani az irányt és 
mégis a vakok itt is bámulatra méltó ügyességgel tűnnek ki. Annyira 
tökéletesednek ebben a sportban, hogy képesek egy gólyalábon ugrálva 
is megtartani az egyensúlyúkat és a másik gólyalábbal, mint karddal, 
valóságos vivómérkőzéseket rendeznek. Modern vakok intézetében nem 
hiányozhatik a korcsolyapálya sem. Célba is lőnek a vakok. Amikor is 
találatnál megszólal valamilyen óramű. Halásznak, golfot játszanak, 
amerikai biliárdot űznek, de futbaloznak is, mégpedig úgy, hogy a lap- 
dát csengőkkel látják el. A vakok kedvenc sportja a vízisport. Nemcsak 
az úszás, de az evezés is.“

Folyóiratunk múltévi 9—10. száma „Hírlapi tudósítások a vakok
ról“ címen egy kis vázlatot hozott azokról a zöldségekről, melyeket a 
napilapok a vakokról időnként főitálalnak. Aki gyűjti ezeket a zöldségeket, 
válogassa ki magának a kedvére valókat a Magyarságnak ebből a 
cikkéből. Ne mulassza el az alkalmat, mert ennyi és ilyen kiváló anyagot 
ritkán talál egy csomóban. - (Kf)
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Hallható szemm űködés. A napilapok közlései szerint Chaffee 
professzor, az amerikai Harvardegyetem tanára egy készülékkel hallhatóvá 
tette a látást. Amint egy ideg működni kezd, azaz egy inger továbbítá
sát megindítja, egészen gyönge villamos áram, akcióáram keletkezik benne. 
A készülék ezt az áramot megerősíti és hangszóróban hallhatóvá teszi. - (KJ)

Hírek a  soproni siketném a-intézetből. Március 4.-én jól sikerült 
farsangi előadás volt az intézetben. Egy rövid vígjátékon és több néma
játékon kacagott nemcsak a tanuló ifjúság, hanem a szép számban 
megjelent érdeklődő közönség is. A színdarab előtt és a műsor utolsó 
számában, magyar ruhás leányok a cserkészekkel, magyar táncokat 
mutattak be. A műsor után pedig tánc volt a növendékeknek. A kelle
mesen eltöltött este felejthetetlenné tette a tanulóknak 1930 farsangját. 
— Az intézet 367. sz. Tóth Antal cserkészcsapata, a város több cserkész- 
csapatával karöltve, közreműködött a MANSZ Horthy-e mlékfáinak 
elültetésekor, a város hatóságainak és közönségének részvételével március 
30.-án tartott díszes ünnepségén. — Április 6.-án pedig a soproni 
cserkészek rendezésében a különféle egyesületek résztvételével kegyeletes 
ünnepség és kirándulás volt Nagycenkre Széchenyi sírjához. Az ünne
pélyen résztvettek az intézet cserkészei is és eredményesen szerepeltek 
az ünnepség után a leventék és cserkészek sportszerű játékain. (—)

Előadás a fogyatékosokról a soproni Kath. Körben. Ifölkér 
József, a siketnémák intézete igazgatója, a soproni Kath. Kör alelnöke, 
a kör által rendezett gyermektanulmányi előadás-ciklus keretében 1930. 
március hó 23-án ,,A fogyatékos gyermekek nevelése és oktatása“ címen 
tartott előadást. Ismertette nagy vonásokban az oktatásügy múltját és 
jelenlegi állapotát és az ügy nagy fontosságát. Megértő és főleg peda
gógusokból álló közönség a mindvégig élvezetes és tartalmas előadást 
nagy tetszéssel és tapssal fogadta. Végh.

A Szociális Missió T ársu la t „Erzsébet“ leányköre és a felnőtt 
siketnémák. A nevezett egyesület március 23-án délután saját helyiségei
ben teadélutáut rendezett az Orsz. Siketnéma-Otthon tagjai részére, 
amelyen a klub tagjai — nagy érdeklődés mellett — vallás-erkölcsi 
előadásokat is tartottak. Az előadások tartalmát — az arra rászorultak
nak — gr. Rétay Teréz jel beszéddel magyarázta meg. Sch.

Előadás a  siketném ákról. Istenes Károly igazgató f. évi február 
hó 23-án „A siketnémák és azok oktatásügye“ címen előadást tartott 
a Szabad Egyelem hallgatóságának. A nagy érdeklődéssel kísért előadást 
gyakorlati bemutatás követte.

Vak órás. A Szarvasi Közlöny 1930 január 9-iki számában dr. 
T. L. „Egy teljesen vak ember, aki órák javításával keresi kenyerét“ 
cím alatt elmondja, hogy Szarvas városának külső részében, az u. n. 
Krakóban, a 112 számú házban lakik Pekarik János vak órás, akit meg
látogatott azért, hogy írhasson róla. A vak ember elbeszélte neki, hogy 
négy éves korában vesztette el látását és testvérei meg rokonai sokszor
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mondták neki szemrehányóan, hogy majd ránk szorulsz te még. Hogy 
rájuk ne szoruljon, elhatározta, hogy bármi módon is valami mesterséget 
tanul. A véletlen jött segítségére. A padláson talált egy rossz faliórát. 
Lehozta s naphosszat azzal foglalkozott. Eleinte csak egy csavart vett le 
róla, aztán kettőt és így tovább, míg az óra minden kis részecskéjének hely
zetével tisztában nem volt. Tizenhárom éves volt, mikor hozzáfogott és 
másfél év múlt el addig, míg a faliórát teljesen szét tudta szedni és 
ősszelakni. Most órák javításából él feleségével és két gyermekével 
saját kis házában. Zsebórákat is javít. Ötnegyed óra alatt szed szét és 
illeszt össze egy órát. Elmondta, hogy dolgozott mint segéd egy órásnál, 
ott is csak legföljebb egy negyedórával hamarább végezték el ezt a 
munkát. Vakok intézetébe soha nem járt, egy vak kefekötőtől tanulta 
meg olvasni a pontírást. Sok tárgyról, állatról megvannak még a látási 
képzetei. - (Kf)

Vak kántorok, kik jelenleg működnek, működési éveiknek száma 
szerinti sorrendben az öregektől kezdve a következők: 1. Pécsy Gyula 
kántor Újpesten, a plébániatemplomban. 2. Schumera Ernő kántor 
Nagyszombaton, a Szent Ferenc-rend zárdatemplomában. 3. Uzsoki Gábor 
kántor Pozsonyban, a Szent Ferenc-rend zárdatemplomában. 4. Keczer 
Anna segédorgonázó, Budapest VII. kerületében, a Szent Domonkos-rend 
egyházközségi plébániatemplomában. 5. Horváth András kántor Sümegen, 
a Szent Fene-rend plébániatemplomában. 6. Arnold Emil kántor Érsek
újváron, a Szent Ferenc-rend zárdatemplomában. 7. Szakszón Dezső kántor 
Szombathelyen, a Szent Ferenc-rend plébániatemplomában. 8. Biermann 
Ferenc kántor Székesfehérváron, a Szent Ferenc-rend zárdatemplomában. 
9. Lazin Vitályos kántor Budapest VII. kerületében, a Herminamező 
plébániatemplomában. 10. Krach Ágota orgonázó Budapest VIII. kerületé
ben, a Népleányok Otthonának templomában. 11. Racskó József kántor 
Esztergomban, a Szent Ferenc-Rend zárdatemplomában. 12. Vavra János 
segédkántor Makón, a városi plébániatemplomban. 13. Moór János kántor 
Pápán, a Szent Ferenc-rend zárdatemplomában. — Életkorra nézve a 
legidősebbek hatvan év ktirüliek, a legfiatalabbak alig vannak túl a 
húszon. A nagyszombati Schumera Ernő nem járt intézetbe, őt atyja 
tanította, ki ugyancsak kántor volt. A többi mind a vakok kir. intézete 
neveltje. Néhány évvel ezelőtt halt meg két igen képzett vak kántor, 
Szolcsányi Lajos, a budapesti vízivárosi plébánia-templom és Édelmüller 
Sándor: a Szent Ferenc-rend esztergomi zárdatemplomának kántora.

Orgonázni és az istentiszteletek orgonistateendőit elvégezni min
denkor tanitották a vakok kir. intézetében, anélkül, hogy kifejezetten 
kántorképzésről lett volna szó. A zeneoktatásnak legutóbb, 1907-ben 
kiadott tanterve is kifejezetten csak orgonisták képzését célozza s az 
orgonistáknak csak az egyházi énekek kísérését és az énekszünetek elő- 
uíó-és közjátékokkal való kitöltéséhez szükséges képesség megszerzését 
tűzi ki föladatul. Az intézetből régebben kikerült és kántorokként alkal
mazáshoz jutott zenészek tehát nem részesültek az összes kántori teen
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dőkre kiterjedő képzésben. Szertartástan tanulásával kapcsolatos és a 
kántori szolgálat összes teendőit felölelő, a képzési irány elnevezésében 
is kifejezésre jutó kántorképzés csak az 1923-24. iskolai évben indult 
meg és az 1924-25. iskolai év végén szereztek az első képzett vak ifjak 
kántori oklevelet az esztergomi kát. érseki tanítóképzőben.

Eddig a vakok kir. intézetének hét végzett növendéke szerzett kántori 
oklevelet az esztergomi tanítóképzőben, név szerint: Holport Kálmán és 
Racskó József 1925-ben, Steiner János 1927-ben, Ámon István, Fehér 
Dezső, Vavra János és Üzsoki Gábor (az utóbbi az intézetből már régeb
ben kilépett, alkalmazásban levő kántor, ki pótlóan szerezte meg az ok
levelet) 1928-ban. A hét okleveles kántor közül eddig három szerepel 
az alkalmazásban lévők fönti kimutatásában.

A szóban lévő vak kántorok mind katolikusok. A vakok kir. intéze
tében más vallású növendékeket nem is képeznek kántorokká, mert 
alkalmazásukra mindeddig nincs lehetőség. Az intézet igazgatósága 
megkísérelte a református egyházi főhatóságnál a református növendékek 
kántori képesítésének és kántorokként való alkalmazásának engedélyezé
sét, de eddig eredménytelenül. A magyarországi református egyház 
egyetemes konventje az 1927. évi május hó 4—6. napjain Budapesten 
tartott gyűlésein foglalkozott az intézet igazgatóságának 1926 novem
berében kelt ezirányú kérelmével, de elutasította azzal a megokolással, 
hogy orgonista-kántori képesítővizsgálatra az ide vonatkozó szabály
zat 2. §-a értelmében csak azok az egyének bocsáthatók, kik előzőén 
megszerezték a tanítói oklevelet. Minthogy pedig a tanítói oklevél meg
szerzése az 1868. évi népoktatási törvény szerint elsősorban ép testet 
föltételez, ez már eleve kizárja, hogy vak egyén orgonista-kántori képe
sítőre bocsájiassék. Megemlíti még a megokolás azt is, hogy a refor
mátus egyházban a kántori állások csaknem mind tanítóskodással vannak 
egybekötve, alig van néhány önálló kántori állás.

1 ekintettel arra, hogy az idei tavaszi református zsinat alkotmány- 
módosítással is foglalkozik majd, a vakok kir. intézete igazgatósága 
most újból előterjesztette kérelmét nagyon alapos megokolással. Arra 
kéri a zsinatot, hogy alkotmánymódosításába iktasson be oly rendelkezést, 
mely lehetővé teszi a vakok kir. intézete megfelelően képzett vak refor
mátus növendékeinek orgonista-kántori vizsgálatra való bocsátását, majd- 
pedig képesítésük után kántorokként való alkalmazhatását. Hivatkozik 
az igazgatóság előterjesztésében egyebek között arra is, hogy a vakok 
1914. évi londoni nemzetközi kongresszusát megnyitó istentisztelet 
szertartását londoni vak lelkipásztor és vak kántor végezte. Kifejti 
továbbá míg, hogy nincs és nem lehet a jövőben sem szó tömeges 
kántorképzésről, mert az intézet oktatási rendje szigorúan rostálja a 
zenésznövendékeket és csak körülbelül minden második évben bocsátana 
egy"egy református növendéket kántori képesítővizsgálatra.

Herodek Károly, a vakok kir. intézete igazgatója, nemcsak hivatal
ból, de egyénileg is nagy melegséggel karolja föl a vak kántorok ügyét.
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Az, hogy a katolikus vakok kántori oklevelet szerezhetnek, az ő évtizedes, 
néni ernyedő törekvéseinek eredménye. Képesítésük ügyét még a háború 
előtt indította meg. Először magában a vakok kir. intézetében akarta a 
képzést és képesítést, illetve oklevélkiadást int 'zmépyesen megszervezni. 
Az intézet zenetanárai által kidolgozott tervezet az orsz. zeneművészeti 
főiskolához került véleményezésre. Itt ugyanakkor függetlenül a vak kán
torok képzésétől szintén foglalkoztak a kántorképzés szervezésének 
ügyével s a megoldás tervezése Oswald Jánosra, a főiskola tanárára volt 
bízva. Oswald, ki régi melegszívű pártfogója volt a vak zenészeknek, a 
főiskolán akart kántorképzőtanfolyamot szervezni s ebbe az általános 
tervezetébe belekapcsolta a vak kántorok képzését is. De jött a háború 
s mint mindent, ezt az ügyet is megakasztotta útjában. Aztán a háború 
után meghalt Oswald János és az Orsz. Zeneművészeti Főiskolán a 
kántorképzés ügye elaludt. A vakok kir. intézete igazgatósága ekkor az 
esztergomi érseki tanítóképzőhöz fordult, mely vállalta a vakok kir. 
intézetében képzett vak növendékek képesítését oly értelemben, hogy a 
követelményeknek a képesítővizsgálaton megfelelők részére kiadja a 
kántori oklevelet.

Reméljük, a református egyház is tavaszi zsinatján megtalálja a 
módját, hogy vak fiai kántori képesítést szerezhessenek és mint kántorok 
alkalmazhatókká váljanak. - (Kf)

A  trachom a Csongrádm egyében. Az „Uj Nemzedék“ 1929. évi 
december 18-iki száma „726 gyermek közül 346 trachomás“ cím alatt 
közli, hogy Steuer György dr. országgyűlési képviselő egy hatósági 
egyénekből és orvosokból álló küldöttséget vezetett a csongrádmegyei 
Tömörkény községbe szemvizsgálatok megejtése végett. A 860 iskola- 
köteles gyermek közűi 134 különböző okokból elmaradt az orvosi vizs
gálatról. A 726 megvizsgált gyermekről Bendenriíter Ferenc dr., a buda
pesti áll. szemkórház alorvosa, megállapította, hogy 247 trachomás, 99 
trachomagyanús, 380 egészséges szemű. A szembeteg gyermekek száma 
tehát 346. Ugyanez a helyzet, de valamivel enyhébb alakban Csongrádon, 
Pusztaszeren, Csanytelepen és a többi környékbeli községben. - (Kf)

D alkarok alak ítása a gyógypedagógusok között. Az Orszá
gos Magyar Dalosszövetség arra kérte a gyógypedagógiai intézetek 
szakfelügyelőségét, hogy a fölügyelősége alá tartozó tanárokat és kise- 
gítőiskolai tanítókat dalkarok alakítására buzdítsa. írásában a szövetség 
hivatkozik Németországra, hol a szervezett dalosok száma másfélmiiló 
s ezek között a német pedagógusok daloskaraié a vezetőszerep. A föl
hívást, melyet a kormány is támogat, a szakfelügyelőség meleg aján
lással küldte meg az intézetek igazgatóságainak. - {Kf)

Vakokat vezető kutyák M agyarországon. Paróczay Lajos, a 
vakok kir. intézetének volt növendéke, aki kefe- és ezzel rokon cikke
ket árúsít a budapesti hold-uccai vásárcsarnokban, azzal a kéréssel for
dult nevelőintézete igazgatóságához, hogy tiz hónapos, nem egészen 
tiszta fajtájú német juhászkutyáját idomíttassa számára. Ha vevő jön,
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illetve megáll a portékája előtt, a kutya morogjon, azután álljon két 
hátsó lábára és tisztelegjen a vevőnek, az uccán pedig pórázon vezesse 
őt, a gazdáját. Az intézet igazgatósága közbenjárt az ügyben az állam- 
rendőrség budapesti főkapitányságánál, mely most azt válaszolta, hogy 
a kutya megfelelő idomítását Hideg Sándor rendőrőrmester önként és 
díjtalanul vállalta.

Nem a Paróczayé lesz az első vakotvezető kutya Magyarorszá
gon. Kovács Gyula újpesti hadivak sehogy sem tudott megbarátkozni 
a Hadivakok M. Kir. Orsz. Intézetében az ipari munkával, még 1920- 
ban hazament Újpestre s eleinte a feleségétől, később egy kis - kutyától 
vezettetve járt házról-házra koldulni. A kutyája nem volt fajkutya, hanem 
közönséges, kicsi, rövidszőrü, tarka házőrző, melyet a felesége segít
ségével maga idomított a vezetésre. Kovácsról mit sem tudva, Bodrogi 
Mór budapesti hadivak is hozzátartozói segítségével idomított magának 
egy vezetőkutyát. Ez se fajkutya. Valami elfajzott borzebecske, de nagyon 
hűséges, harapós, nem csak vezeti, védi is a gazdáját, kit közel tíz 
esztendeje vezet lakásáról a Dob-ucca és Alsóerdősor-ucca sarkán lévő 
dohánytőzsdéjébe, meg más, gyakran járt utakon is. Mint értesülünk, 
ugyancsak Újpesten Hudág Károly, a vakok kir. intézetének volt növen
déke szintén egy elfajzott kis házőrző kutyával jár koldulni házról- 
házra.

A háború folyamán különösen Németországban a hadivakokkal 
kapcsolatban valósággal fölvirágzott a kutyáknak vezetőkké való idomí- 
tása. Ott több helyen iskolák létesültek idomításukra s a hadivakok 
ingyen kapták az idomított, nálunk farkaskutya néven ismert német 
juhászkutyákat. A németek szorgoskodása nem volt ismeretlen hadivak
jaink intézetében, de mi elvből nem utánoztuk őket s jóllehet az állatvédő 
és ebtenyésztő egyesületek vezetőségei nekünk is fölajánlották, hogy 
idomítanak kutyákat hadivakjaink számára, mi elhárítottuk ajánlatukat, 
mert az elvünk az volt, hogy „a vak leghűbb, legmegbízhatóbb és 
legolcsóbb vezetője, aki minden pillanatban rendelkezésére áll, — ő 
maga.“ (Lásd Kirschenheuter Ferenc: „Kutyák, mint a vakok vezetői.“ 
Magyar Gyógypedagógia. 1916. 7-8. sz.). Hangsúlyoznunk kell, hogy, 
mint utólag megállapítottuk, nemcsak nálunk, de Németországban is, 
Ausztriában is, ahol később szintén idomítottak vakok számára kutyákat, 
a szakemberek seholsem pártolták vezetőkutyáknak a hadivakok szol
gálatában való alkalmazását.

A polgári vakok között Magyarországon tudtunkkal Paróczay lesz 
az első, aki szakszerűen idomított kutyával vezetteti magát. Úgy látjuk 
azonban, hogy az ő esetében sem a vezetés a lényeg. Paróczay olyan 
jól tájékozódik s oly biztosan jár, hogy nem a kutya fogja őt vezetni, 
hanem ő a kutyát. Nem is a vezetői szolgálataiért fogja ő etetni a 
kutyáját, hanem azért, hogy szórakozzék vele, meg hogy szanálá
saival megállítsa a vevőket a gyékénye előtt. Szóval az üzlet. Az ötlet 
ügyes. Sikert kívánunk neki. - (Kf)
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M agyar javaslatok a nem zetközi vakságügyi kongresszuson. 
A múlt év júliusában Becsben tartott nemzetközi kongresszus most meg
jelent jelentése (L. „írodalom“-rovatunkban) közli a kongresszus napi
rendjének egyes pontjaihoz benyújtott javaslatokat. A jelentésből megtudjuk, 
hogy Kírschenheuter Ferenc, Magyarország képviselője a következőket 
javasolta:

H y g i e n e : 1. Az összes vakok közigazgatási úton való megvizs
gálása szem- és tüdőbetegségek, vérbaj, gerincelferdülés, stb. szem
pontjából, az adatok nyilvántartása s a rászorulók gyógyítása állam
költségen. 2. A pontnyomású könyvtá;ak könyveinek időkinti fertőtlenítése. 
N e v e l é s  és o k t a t á s :  1. Kereskedelmi ismeretek a vakok iskoláiban. 
2. Az eszperantó a vakok intézeteiben. í r á s  és n y o m á s :  1. Egységes 
méretű pontbetűk a nemzetközi érintkezés és könyvforgalom előmozdítása, 
valamint egységes alakú, olcsó Íróeszközök gyárthatása végett. 2. A 
zeneirás (kották) egységessé, nemzetközivé tétele. 3. Egységes könyv
éi füzetformák megállapítása a postai szállítás (csomagolás) és a könyv
tári kezelés (helymegtakarítás) megkönnyítése végett. 4. Több országra 
kiterjedő összesített könytári könyvjegyzékek készítése. 5. Kézírásra, 
könyvek, térképek stb. készítésére alkalmas papirosok megállapítása és 
vegyi összetételeik (receptjeik) nyilvánosságra hozása. T ö r v é n y h o z á s :  
1. Az iskolakötelezettségnek az ötéves kortól való megállapítása és vég
rehajtása. 2. Az előrehaladottabb életkorban megvakultak kenyérkereső 
foglalkozásokra való képzése államköltségen. 3. Aláírás helyett ujjlenyo
mat domború írások alá. 4. Állami otthonok (foglalkoztatók) létesítése az 
összes szegény, ellátatlan, elhagyott vakok számára. 5. Előnyök az állami 
vaksági és rokkantsági ellátásnál, méltányos elbírálás a létminimum 
megállapításánál. K e d v e z m é n y e k :  1. Vasútakon 2. Városi villamos 
vasútakon és társaskocsikon. 3. Posta-, telefon-, rádiókedvezmények. 
M u n k a ü g y :  3. Előnyök közszállításoknál. Herodek Károly

A siket vakok ligája Angliában. Az Esperanta Ligilo 1929 
novemberi számában Ellen Mitchell megható fölhívásban szól a vakokhoz, 
a siket vakok támogatása érdekében. A szerző maga is siket vak. Föl
hívásából közöljük az alábbiakat:

Angliában a siket Vakok száma körülbelül 1200-3300, köztük 60 
néma is. 1928 januárjában megalapítottuk a siket vakokat segítők ligáját 
melynek főcélja társas érintkezéssel, levelezéssel és a lehetőséghez képes, 
más segítséggel is valamelyest fölvídítani tagjainak életét. A közönség 
figyelmét is föl akarjuk hívni magunkra. Azt kívánjuk, hogy úgy tekint
senek bennünket, mint a többi vakokat, hogy velük együtt dolgozhas
sunk és ha ezért folyamodunk, jogunk legyen fölvételt nyerni a vakok 
összes intézeteibe és otthonaiba s ott a többi nemlátóval egyenlő el
bánásban részesülni. Most, ha valamelyik intézetnél fölvételünket kérjük, 
a vezetőségtől gyakran azt a választ kapjuk, „nem kívánjuk otthonunk
ban a siket vakokat. ‘‘ Sőt ha sikerül is bejutnunk ilyen otthonba, gyakran 
megtörténik, hogy siketségünk miatt a többi vakok nem akarnak velünk
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megbarátkozni. Ha nem nyerhetünk fölvételt ilyen intézetekbe, gyakran, 
egyedül állván a világban, kénytelenek vagyunk menedékhelyre, vagy 
szegények házába, menni, ahol életünk nem sokkal különb a rabokénál. 
Sokan azt hiszik, hogy siketségünk miatt nem érinkezhetnek velünk. 
Pedig igen rövid idő alatt kevés fáradsággal megtanulhatnák az ujjábé- 
cét,ha megkísérelnék és ha szívük lenne hozzá, hogy egy kis örömet 
vigyehek azok életébe, akiknek sorsa sokkal rosszabb az övékénél. 
Ligánk tagjai rendes és pártoló tagok, A rendes tagok mind siketvakok, 
számuk eddig kb. 100. Pártoló tag lehet bárki. Az utóbbiak kötelessége 
egy-két taggal levelezni, barátkozni, ha lehetséges, őket meglátogatni, 
meghívni, velük sétálni, étkezni és általában társas és baráti kapcsolatok
kal nekik örömet szerezni. Gyakran segélyezzük is szegénysorsú tag
jainkat. Sok braillepapirost osztunk szét köztük, hogy új barátaikkal 
levelezhessenek. Nagy hálával tartozunk a liga alapítóinak, akik szintén 
sorstársaink és mint vak titkárok működnek a ligában. A pártoló tagok 
évente egy sillinget fizetnek a liga pénztárába, a rendes tagok nem 
fizetnek tagdíjat. Egyéb pénzforrásaink: gyűjtés, adományok, stb.

Ellen Mitchell végül fölhívja a világ összes vakjait, hogy támogas
sák a siket vakokat s alapítsanak az övékéhez hasonló ligákat.

Schlegl Ida
Hallani fognak a siketek az ujjúkkal. Az Új Nemzedék 1930. 

III. 8-iki számából vettük át a következő hírt: Róbert Geult amerikai 
feltaláló a filadelfiai Franklin-intézet előtt zsebben hordozható kis készü
léket mutatott be, amelynek segítségével a siketek tapintási érzékükkel 
pótolhatják a hallás hiányát. A készülék főalkatrésze egy rendkívül ér
zékeny kis hangszekrény, amely a hangrezgéseket megerősíti és a „hall
gatózó“ személy ujjai segítségével érzékelheti a hanghatásokat, mint ahogy 
a vakok ujjaik segélyével olvashatják a Braille-írást.“ (ik)

Elektrom os hallás. E cím alatt a Pesti Napló 1930. III. 30. szá
mából szószerint a következőket közöljük: A bécsi orvostársaság pénteki 
ülésén dr. Stephan Jellinek rendkívül érdekes előadást tartott. Ez az elő
adás egészen új reményperspektívákat nyit meg a siketek és nagyothal
lók nagy tömege számára. Jellinek professzor Scheiber mérnök társasá
gában foglalkozik már régóta ennek a kérdésnek a megoldásával és 
sikerült is egy egészen újszerű hallási módszert feltalálnia. A normális 
hallás lényege az, hogy a hanghullámok a levegőn keresztül jutnak a 
dobhártyánkhoz. Jellinek azonban lehetővé teszi az elektromos hallást- 
Bizonyos fokig közeláll ez a módszer a telefon elvéhez. A telefonnál is 
elektromosság közvetíti a hangot, azonban végül a hang a rezgő mem
brán segítségével mégis csak a régi mechanikus úton jut el a fülig. 
Jellinek viszont százszázalékosan elektromos jellegű hallást hozott létre. 
Mikrofont készített, amely a hangot nyomban elektromos hullámmá ala
kítja át és ez az elektromos hullám azután közvetlenül hat a hallószer
vünkre. Egyelőre még csak normálisan halló emberekkel folytatott kísér
leteket a professzor és ezek a kísérletek tökéletes eredménnyel jártak, bár
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az új módszer egy kissé komplikált még. Most azonban tovább folytatja 
majd Jelűnek a kísérleteket — nagyothallókkal és siketekkel és biztosra 
veszi, hogy rövid időn belül sikerül találmányát úgy tökéletesíteni, hogy 
a siketek is hallani fognak annak segítségével. Jelűnek készülékének a 
lényege arra az elvre támaszkodik, hogy az emberi idegek végeredmény
ben elektromos vezetők. Ezért tehát a fül egy fontos része, a Co/íi-féle 
szerv, amelyben a hallóideg helyet foglal, szintén ilyen elektromos vezető 
és tökéletesen reagál az elektromos behatásra, épúgy, mint valami mikro
fon. Ha tehát az emberi fülre közvetlenül hatnak az elektromos hullámok, 
akkor a Corti-féle szerv végtelenül finom idegei és véredényei továbbít
ják a hangot. Feltételezhető, hogyha a nagyothallók és süketek Corti-féle 
szerve a levegőn keresztül odajutó hangúullámokra már nem reagál, 
esetleg még mindig érzékeny lesz az elektromos hullámokra. A földön 
rengeteg nagyothalló és süket ember él és ezek most valószínűleg bol
dogan reménykedve várják, hogy milyen eredményekkel fognak járni a 
a bécsi tudósok további kutatásai.

Statisztikai adatok. A „Wirtschaft und Statistik“ 1929. évi 7. 
számából közöljük, hogy Németországban a Saarteriilet kivételével 1925- 
ben 41.283 siketnémát és később megsiketüitét (22.264 férfi, 19.019 nő) 
és 36.769 vakot (21.606 férfi, 15.163 nő) számláltak össze. A siketekből 
10.000 lakosra esett 6'6 (7'4 férfi, 5 9 nő), a vakokból 5 9 (7'2 férfi, 
4'7 nő). Sch.

A francia akadém ia m egjutalm azott vakokat, (Esperanía Ligilo, 
1930. március.) Az Academie Française megjutalmazta és üdvözölte a vakok 
több egyesületét és egyes vakokat is, amiért a kultúra terén érdemeket 
szereztek. Többek között Piírois siket és vak kisasszonyt is, aki sorstársai 
számára „Le Rayon du Solein“ címen Royanban pontnyomású folyóira
ton alapított és ad ki. Bánó Miklós dr.

Vak jogászok vizsgázása. (Beiträge z. Blindenbildungswesen. 
1930. február.) A német igazságügyminiszter egy adott esettel kapcso
latban oly értelmű elvi rendeletét bocsájtott ki, hogy a jogi vizsgálatok 
írásbelijein a vak jelöltek irodai- és pontírógépeket is használhatnak, 
részükre a zárthelyi írásbeli vizsgálat ideje egy órával meghosszabbítandó 
s a szakkönyvek átnézése végett jogilag nem képzett látó egyéneket is 
vihetnek magukkal ezekre a vizsgál : tokra. Kötelezi továbbá a miniszter 
az egyetemeket, hogy a jelöltek kívánságára a vakok tudományos könyv
tárából az ott meglévő jogi könyveket, főkép törvényszövegeket kölcsön 
elhozassák és a jelölteknek rendelkezésre bocsássák. Bánó Miklós dr.

Vak telefonkapcsolók Franciaországban. (Esperanta Ligilo. 
1830. február.) Franciaországban az Hauy Bálint-egyesület (Association 
Valentin Hauy. Rue Duroc 9. Paris VII) mozgalmat indított vakoknak 
telefonkapcsolókká való alkalmazása érdekében. Állami és magánintéz
mények, üzemek házi telefonközpontjaiban akarja a vakokat alkalmazni. 
Akár fényjelzésü, akár automatikus, vagy más berendezésű kapcsoló 
átalakítható vakok használatára s az átalakítási költségeket az egyesület
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viseli, sőt azonkívül, hogy munkájukra megfelelően kiképzi a vakokat, 
vállalja a próbaidőre alkalmazottak fizetését is. Nyomtatott fölhívásokban 
mutat rá az egyesület ezekre, továbbá arra, hogy a vakok alkalmazhatók 
mint titkárok, ajtónál lók, irathajtogatók és borítékozók is. A fölhívás 11 
párisi és 6 vidéki olyan intézményt, céget sorol föl, ahol vak telefon
kapcsolók vannak alkalmazásban. Bánó Miklós dr.

Két vak titokzatos öngyilkossága. (Az Est. 1930. IV. 1.) A 
vakok kolozsvári intézetéből két hét előtt megszökött Costinescu György 
24 éves és Balázs Jenő 16 éves növendék. Tegnap a Kolozsvár melletti 
bácsi erdőben két, már régebben ott heverő, meztelen hullát találtak, 
mind a kettőn revorvertől eredő fejseb. A hullákban a fiúkra ismertek, 
kik valószínűen öngyilkosságot követtek el. Minthogy semmiféle ruha
darabot, se fegyvert nem találtak mellettük, a föltevés az, hogy kóbor 
cigányok levetkőztették őket. - (Kf)

Az orvosi lélektanról, tartott előadást Schnell János dr., a 
Gyógypedagógiai és Psychológiai M. K. Laboratórium igazgatója az 
Országos Közegészségügyi Egyesület 1930. évi február 18-án tartott 
fölolvasó gyűlésén. Behatóan fejtegette az orvosi lélektan lényegét és 
kimutatta, hogy ez a tudomány egyedül alkalmas arra, hogy vizsgálatai
val a gyermek lelki képességeit megállapítsa és a gyógyításra vonatkozó 
eljárásokat meghatározza. Ismertette azután az Állami Gyógypedagógiai 
Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó (Vili. Mosonyi-utca 6.) munkál
kodását, mely az ő vezetése alatt működik s értelmi fogyatékosságban 
szenvedő gyermekek szegénysorsú szülőit ingyen látja el tanáccsal. - {Kf)

A keresztrejtvényjárvány a vakok között is terjed. Mint az 
Esperanta Ligilo márciusi száma írja, Párisban betűk elhelyezésére 
szolgáló olyan táblácskákat hoznak forgalomba, melyek a keresztrejtvények 
megfejtését megkönnyítik. Bánó Miklós dr.

Készül a vakok bibliája. (^Magyarság. 1930. 111. 1.) Matolcsy 
Miklós dr.-né (Farmos, Peslmegye) évekkel ezelőtt mozgalmat indított 
pontnyomású magyar biblia kiadására. Nem csak pénzt gyűjtött hozzá, hanem 
egy lelkes társa segítségével a biblia nyomását is maga végzi saját sajtó
ján. A „Vakok Világossága Társaság“ elnökének, Ravasz László dr. duna- 
melléki ref. püspöknek kezeihez a múlt évben 1 143  pengő jutott el a 
biblia céljaira. Az összegben szerepel Matolcsyné gyűjtése és Bartók 
Béla fölvidéki ref. püspök 250 pengős adománya is. - (Kf)

A ném etországi hadivakok szám a 2800, az elmúlt évben elhalt 33. 
Országrészénkint egyesületekbe, az egyesületek pedig a megvakult har
cosok szövetségébe (Bund erblindeter Krieger) tömörülnek. A szövet
ség hivatalos lapja tizennégy év óta a „Dér Kriegsblinde“ (a hadivak) 
havi folyóirat. - (Kf)

Világhírű vak orgonam űvész, (Budapesti Hírlap, 1930. III. 13.) 
Atidré Marchal, a világhírű francia orgonaművész három hónapos 
hangversenykörútra indult Amerikába. - (Kf)
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A z érzékszervi fogyatkozások és beszédzavarok címmel elő
adást tartott Bárczi Gusztáv dr., a siketnémák budapesti áll. intézetének 
szakorvosa az Országos Közegészségi Egyesület 1930. évi február 4-én 
tartóit fölolvasó ülésén. Az érzékszerzek működését összehasonlította a 
rádió működésével. Ami a rádión az antenna levezetődrótja, ugyanaz 
szervezetünkben az ideg. Az agyunk pedig a rádió visszaalakító készüléke. 
Ily megfogalmazással könnyű megérteni, hogy nem a szemünkkel látunk 
és nem a fülünkkel hallunk, hanem az agyunkkal. A látó és halló érzék
szervek a kultúra antennái, a többi érzékszervek elsősorban az életfönn
tartást szolgálják. Kimutatta végül, hogy a beszéd a szervezet legossze- 
rendezettebb mozgása. Előadását a siketnémák és vakok világából való 
vetített képekkel kisérte. - (Kf)

A cseh hadivakok ingyen utaznak a  vonatokon Csehországban, 
kísérőik pedig félárú jegyet fizetnek. - (Kf)

40 gyerm eket megvakított egy gondatlan orvos. (Magyarság, 
1930. I. 16.) Az athéni Cesarea-kórház szemészeti osztályán a napos 
orvos elcserélte az injekciós fecskendőt és a szembaj elleni folyadék 
helyett salvarsanos oldatot fecskendezett 40 gyermek szemébe. A gyemekek 
mind megvakultak. Az államügyészség gondatlanságból okozott súlyos 
testi sértés címen emelt vádat az orvos és az ápolók ellen. - (Kf)

A gallspachi csodadoktor és a zimonyi vakok. (Pesti Hírlap, 
1930. II. 28.) A jugoszláv lapok hasábos cikkeket közölnek Zeileis 
Bálintról, a világhíressé vált oklevélnélküli osztrák csodadoktorról. A 
belgrádi orvosi kamara most nyilatkozatott tett közzé, melyben tiltakozik 
a kuruzslás érdekében kifejtett reklám ellen. A nyilatkozat többek között 
utal arra, hogy Ziinonyban a vakok intézetében valóságos zendülés tá
madt a vakok között, akik mindenáron Gallspachba akartak utazni, 
hogy ott visszanyerjék szemük világát. Az orvosok csak nagynehezen 
voltak képesek megnyugtatni és meggyőzni a vakokat arról, hogy Zeileis 
sem képes csodatételre. - {Kf)

Ünnepségek a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében.
Farsangi kedélyes délutánt rendeztek a növendékek február 16-án 50 
filléres belépődíjakkal az intézet zsúfolásig megtelt dísztermében. Ének 
és zeneszámok, valamint mulatságos páros és csoportos színijelenetek 
voltak műsoron 12 pontban. — Farsangi ünnepet rendezett a továbbképző 
osztályos növendékek önképzőköre március 2-án az előbbihez hasonló 
műsorral. - Szőkébb keretben ünnepelt az intézet március 15-én, a szabad
ság napján és 19-én az intézet alapítójának, József nádornak nevenapján.

(Kf)
68 évi vakság után újból lát. (Zeitschrift f. d. österr. Blinden- 

wesen, 1930. 1-2.) Tosnah Pomerci ültetvényes egy farmon lakik Ameri
kában Bridgewater közelében. Két éves korában lázas betegségben 
vakult meg. Akkoriban az orvosok nem voltak képesek visszaadni látását, 
míg most egy neves amerikai szemorvos eredményes műtétet végzett
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rajta. A még erőteljes öreg ember türelmetlenül várja teljes fölépülését 
s az a vágya, hogy mihamar megtanuljon olvasni. - (Kf)

Szerkesztői üzenet. Schlegl I. Pécsvárad. Amit és ahogyan a 
Ligilo Holmes rajzmesterről, mint volt munkatársáról ír, érthető. Nekünk 
szárazabb tárgyilagossággal kellett mérlegelnünk munkásságát s így a 
cikket nem közölhettük, hanem tárgyát a mi megítélésünk szerint dol
goztuk föl. Mind a két cikket átadtuk a Vakok Közlönyének is. - (Kf)
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