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Kirschenheuter Ferenc

Egyesületi r. tagok a lapot tag- illetményük fejében kapják.A gyógypedagógiai intézetek előfizetési árát évről-évre az egyesületi közgyűlés szabja meg.
Normálstátus

Az 1930. évi XLVII. t. c. 2-4. §-ai az állami alkalmazottak létszámának újabb megállapításáról rendelkeznek. Ezen törvény végrehajtásaként a Budapesti Közlöny 1931. évi február hó 20-iki (41) számában megjelent az 1931. évi 600 M. E. sz. alatt az a rendelet, amelyik számszerűleg is feltünteti az egyes státusok újabb létszámátA napilapok már folyó hó 1-re jelezték a fenti rendelet megjelenését. Aggódva leste-várta azt mindenki azért, hogy miként fog az egyesekről és intézményekről rendelkezni, határozni. Félve gondoltunk rá mi magunk is, mert ha a 151 ember számláló státusunkból 6 év alatt tényleg levonnak 10%-ot, megbénul az eredményes külterjes és belterjes munka. Inkább 10-20%-kal több emberre volna szükségünk, semmint hogy abból akárcsak egyet is elvegyenek. Hisz a mi oktatásügyünk keretei közé tartozó fogyatékos tanulók száma éviől- évre mintha növekednék. Ennek okát a természetes népszaporulaton kívül (amint a folyó évi népszámlálási adatok itt ott már is jeleznek) abban látjuk, hogy mind több és több szülő szerez tudomást intézményeinkről s mind több és több szülő adja be fogyatékos gyermekét a neki megfelelő szakintézetbe.Hála Isten, felsőbb hatóságunk is felismerte az e téren mutatkozó kikerülhetetlen és nélkülözhetetlen szociálpedagógiai szükségletet. Ennek természetes folyományaként tehát csak az lehetett az eredmény, hogy státusunk 1925-ös létszámát a normál státus nem fogja leapasztani, így is történt! Státuslétszámunk az 1925. évi 7000 M. E. számú rendelettel megállapított létszámmal érintetlenül meghagyatott. Hála, elismerés és köszönet ezért mindazoknak, akik legalább is ennek a fen- tartásáért síkra szálltak. Ha már az ország súlyos gazdasági gondjai közepette semmikép se tehetünk még előbbre egynéhány újabb, igen szükséges és sürgős lépést, legalább nem kell megszégyenítő módon és formában visszafejlődnünk.



2 Az 1931. évi 600 M .E. számú rendeletnek (HL számú kimutatás 15. oldal) minket érdeklő részét a következőkben ismertetjük:A VI. fizetési osztályban (fizetési osztály: E jelzés) 8 állás van felvéve. Ez megfelel a régi állapotnak, a státuslétszám 5%-ának. Ez a 8 állás egytől-egyik be van töltve. Az automatikusan előlépők (fizetési fokozat: F jelzés:) csoportjában (X-VIÍ. fizetési osztályok) pedig a jövőre nézve is 142 hely van biztosítva.Van ezenkívül egy Víí. fizetési fokozatú s automatikus előlépési rendszerű állás a középiskolai tanárok státusában Bründl Ödön középiskolai rajztanárunk részére felvéve. Bründl ugyanis a mi státusunkhoz tartozik, de javadalmát a középiskolai tanári státus terhére kapja.Az itt közöltek szerint a gyógypedagógiai tanárok státusának összlétszáma 151 ember. (8+142+1=151)Itt említjük meg azt is, hogy a mi státusunk címe alatt ugyan, de a tanári státustól elkünönítetten még a következő adatok is ben- foglaltatnak a normálstátus reánk vonatkozó rovataiban:1., 3 állás a Gyakornokoknál (helyettes tanerőknél) című rovatban jelezve a III. számú kimutatásban, a 15. oldalon. Ezek a helyek nem uj állások. Régebben be vannak ezek töltve.2. 2 óvónői hely (III. számú kimutatás 15. oldal) Egy a váci óvoda óvónője részére, egy pedig a budai állami gyógypedagógiai intézetben alkalmazott óvónő részére.3. 1 Braille könyvtárosi és 1 Braille nyomdászi állás (I. számú kimutatás, 10. oldal) a vakok budapesti kir. orsz. intézetében.4. A kisegítő-iskolák tanerői részére fel van véve (III. számú kimutatás 15. oldal) 3 VII. fizetési osztályú állás. Ez a 3 állás nem automatikus-, hanem kinevezési rendszerű. Fel van véve ezenkívül 31 automatikus rendszerű fizetési fokozatú állás. Ezek az állások a XI-VIII. fizetési osztályú állásoknak felelnek meg.5. Az V. számú kimutatás (21. oldal) az altiszti és kisegítő-szolgai állásokat tünteti fel. E címen van: 2 iparosi-, 1 kertészi-, 11 I. osztályú-, 14. II. osztályú és 11 kisegítő szolgai állás.Eddig az ismertetés! Most pedig lássuk a belőlük levonható következtetéseket, megnyugtató tényeket és a továbbra is nyugtalanító jelenségeket !a. , A létszámapasztásból folyóan a mi státusunkból senkit sem kell nyugdíjazni, vagy más úton-módon elküldeni s emellett az automatikus rendszerű előlépés továbbra is megmarad.b. , A szolgálati idejüket betöltő s így nyugdíjba kerülő kartársaink megüresedő helyei a legalsó (X.) fizetési osztályban zavartalanul be lesznek tölthetők a szanálás ideje alatt is.c . , A nyugdíjazással megüresedő VI. fizetési osztályba a szanálás ideje alatt is lesznek kinevezések.d. , Meglévő intézeteinket — tanárhiány miatt — nem kell ugyan visszafejlesztenünk, azonban az égetően szükséges további külterjes



3fejlesztésről ügyünknek, fogyatékos növendékeinknek s azok súlyos gondokkal küzködő szüleinek kárárára egyelőre le kell mondanunk. Az abnormis gyermekek szülei közül — nem kívánatos jelenetekkel karöltve — már eddig is sokan kopogtattak eredménytelenül különösen a budai gyógypedagógiai intézet kapuján. Ez a helyzet ezentúl — sajnos — még inkább napirenden lesz.e., Van ezenkívül még más hasonlóan nagy és súlyos gondunk is. Mi lesz a mi fiatal tanárgenerátiónkkal? Az állásnélküli, teljesen bizonytalan helyzetű azon óradíjas tanártársainkkal, akik — ha nem fog elkövetkezni elég számú nyugdíjazás — majd csak 10-15 évi szolgálat után juthatnak be az automatikusan emelkedő és nyugdíjképes legalsórangosztályú (X. fiz. fokozat.) állásba. Még kilátástalanabb lesz persze azoknak a helyzete, akik a hat éves szanálás ideje alatt kerülnek majd ki a tanárképzőből.E két csoportba tartozók helyzetét — sajnos — a normálstátus még reménytelenebbé, még bizonytalanabbá tette!Ezekben ismertettük a normálstátus reánk vonatkozó számszerű adatait s a belőlük levonható következtetéseket, megnyugtató tényeket és a továbbra is nyugtalanító jelenségeket. De közöljük ugyanebben a lapszámunkban az 1930. XII. 31-iki állapotnak megfelelő rangsorunkat is. Ennek a kettőnek az összevetéséből ki-ki személyhez kötötten is világosan láthatja státusunk mai és 6 évre előre nyúló állapotát. (ik.)

A vakok jogi helyzeteIrta Kirschenheuter Ferenc

A Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesületének 1930 júniusában tartott debreceni közgyűlésén Bernáth István dr. „A  vakok magánjogi jogviszonyairól" címen tartott előadást. Tanulmányát a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1930. évi 7—8. számában közölte és a következő, 9— 10. számában ugyanolyan cím alatt közölte e sorok írójának az értekezésre vonatkozó megjegyzéseit. A Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1931. évi január hó 29-én tartott szakgyülésén Bernáth dr. „A  vakok jogi helyzete“ címmel ismét fölolvasta szóban lévő értekezését s függelékként vitábaszállt föntebb jelzett és értekezésével bírálólag foglalkozó cikkemmel.Sajnos, Bernáth dr. az előadásának vitázó részében annyira a fölszínen maradt s inkább csak megokolásnélküli állításokra szorítkozván annyira tartózkodott a mélyebb betekintésektől, hogy a dolgok futólagos pedzéséből nem lehetett világosan látni, mit célzott az elő



4adásához fűzött, hevenyészett vitával. Ha a látszat nem csalt és csakugyan az lett volna a célja, hogy a gyűlés nyilvánossága előtt is hangsúlyozza az övéivel azonos véleményeimet, meg a munkásságát elismerő, dicsérő szavaimat, úgy ebben őt utólag készséggel támogatom s itt egy nagyobb nyilvánosság előtt újból leszögezem, hogy a magyar vakok jogi helyzetének megvilágításában Bernáth István dr. jogászkartársam úttörő munkát végez.Amellett azonban, hogy hiánytalanul rámutatott egyező véleményeinkre, nem méltatta figyelmére a cikkemben kifejtett és az övéivel ellentétes valamennyi nézetemet, hanem azoknak csak egy részét. Megválaszolásra alapot nyújtó tartalommal pedig csak háromról szólott. Szavaira mind a három kérdésben az alábbiakban válaszolok:1. — Cikkemben én azt íitam, hogy a Bernáth dr. által létesíteni szándékolt „Vakügyi Ellenőrző és Tanácsadó Iroda“ munka hiányában tengődnék s így létjogosultsága mihamar vitássá válnék; továbbá, hogy az irodának szánt teendőket mindenidőkre egy meglévő szerv is elvégezhetné.
Bernáth dr. már előadása folyamán jelezte, hogy az irodalétesítésének tervét elejtette s az iroda teendőinek ellátására egy meglévő szerv, a Gyógypedagógiai Nevelési és Pályaválasztási Állami Tanácsadó vezetőségét (Budapest VIII. Mosonyi-u. 6) kérte meg, mely azt készséggel vállalta is. Annak igazolására pedig, hogy tanácsadómunka akad bőven, rámutatott arra, hogy az állami tanácsadóhoz eddig 400 esetben fordultak tanácsért, majdpedig az aziránt érdeklődő közbeszólásokra, hogy a tanácskérők vakok voltak-e, azt válaszolta, hogy „köztük vakok is“ .Nos, Bernáth dr. értesülései tévesek lehetnek, mert mint az állami tanácsadó igazgatójától, Schnell János dr-tói utólag megtudtuk, a tanácsadó 1929 november 16-án kezdte meg működését s azóta 1931 január hó végéig valóban 408 tanácskérőt iktattak a nyilvántartóba, de ezek között vak egyetlen egy sincs.2. — Bernáth dr. tervezett jogszabályozása szerint a vakokra, illetve az eltartásukra nézve azok a községek volnának illetékesek, amelyekben a vakok letelepedni akarnak. Cikkem amaz aggodalmára, hogy ez a vakoknak egyes helyeken való tömörülésére vezethetne, ami az érdekelt községeket méltánytalanul és igazságtalanul megterhelhetné, az előadó a vitája folyamán azzal válaszolt, hogy tömörülésüket vármegyei intézkedések szabályozhatnák.Hogy hogyan volna ez összeegyeztethető a vakoknak szerinte törvényileg biztosítandó letelepedési szabadságával, azt nem fejtette ki. Minthogy azonban ilyen vármegyei szabályozó intézkedések nem képzelhetők el a letelepedési szabadság korlátozása nélkül, nem hiányzik-e a letelepedési szabadságot kimondó törvénytervezés egyik kiinduló föltétele : a gyakorlati megvalósítás lehetősége?3. — Bernáth dr. azt állította, hogy bíráló cikkem egy lényeges ügyben nem vette figyelembe az ő két mondatból álló, összefüggő egész



5szövegét, hanem ennek csak első mondatát, ami bírálatomban meg nem okolt, súlyos kifogásra vezetett.Az előadó ugyanis értekezése második pontjában a vakok magánjogi védelmének szükségességét hangsúlyozván ezeket írta : „Ez pedig (a jogvédelem) úgy lehetséges, ha minden visszterhes (kölcsönös anyagi kötelezettségekkel járó) szerződés kiállításának érvényességi kelléke a gyógypedagógus jelenléte és mint hites tanú szereplése“ . . . .  „A  gyógypedagógus hivatásbeli kötelessége a vakot felvilágosítani (adás-vételnél) az esetleg beálló bajról s ha ezek után is ragaszkodik az elidegenítéshez, akkor mi megtettük kötelességünket s a tudatos anyagi romlás útjába nem állunk“ .Ez volna a kérdéses szöveg, melynek én Bernáth dr. szerint csak az első idézett mondatát vettem figyelembe s az abban tervezett jogszabályozást ellentétben állónak találtam a vakok erkölcsi és anyagi érdekeivel, de nem vettem figyelembe az idézett második, az „enyhítő“ mondatot, mely a gyógypedagógus közreműködése mellett is fönntartja a vak akarati szabadságának érvényesülését.Nos, meg kell állapítanom, hogy bírálatom a második, az enyhítőnek nevezett mondatot is figyelembe vette, de ez egyáltalán nem befolyásolhatta bírálatomat, mert ez a második mondat az elsőnek azt a lényegbeli vonatkozását, melyet bírálatom kifogásolt, semmikép nem enyhíti, azt valójában nem is érinti, csak az abból folyó további fejleményekkel függ össze, azokat szabályozza, de nem hat vissza változ- tatólag magára az első mondatban foglalt szabályozásra, a gyógypedagógus jelenlétének föltételként való megállapítására.idevonatkozó bírálatom így hangzik: „Én úgy látom, hogyha visszterhes szerződések érvényességét gyógypedagógus jelenlététől tennék függővé, egy lehetetlen állapot származnék, mert: . . . “ (következik az 
a), b), c) és d) pontokba foglalt megokolásom). Tehát már magában abban a megszorításban látom a sérelmet, hogy a vak csak gyógypedagógus jelenlétében köthet érvényes szerződést. És annyira ebben, s e kérdésben egyedül csak ebben látom a sérelmet, hogy megokolásom első három pontjában nem is érdekel, mit csinál ott a szerződéskötésnél az a gyógypedagógus, csak a negyedikben térek ki más szempontból, más, később kifejtendő okon erre is.Én tehát a Bernáth dr. által tervezett és a szóban lévő első mondatban kifejezésre jutó jogszabályozás kiindulását, a vak ember helytelen, méltánytalan, igazságtalan jogi megítélését kifogásolom, mely abban nyilvánul, hogy egyedül, gyógypedagógus jelenléte nélkül nem köthet szerződést. Kifogásolom pedig, mint azt megokolásom első három pontjában bővebben kifejtettem, azért, mert egy ily jogszabályozás ellentétben volna a szabad ember elemi önrendelkezési jogaival, kifogásolom, mert egy ily jogszabályozás elfogadható ok nélkül társadalmilag teljesen leszállítaná a vak ember egyéni értékét és kifogásolom, mert adott esetekben, különösen iparosoknál, kereskedőknél, vállalkozóknál az



6ilyen késedelmeskedést szülő szabályozás amellett, hogy anyagi károkat okozhatna a vak egyénnek, akadálya volna általában az egyén érvényesülésének, boldogulásának.Nem kételkedem abban, hogy mikor Bernáth dr. ezt a jogszabályozást megformálta, jogvédelemre gondolt. De valójában súlyos és az életben nem is foganatosítható jogkorlátozást fogalmazott meg.Gondoljunk csak a vak Fawcett Henrikre (1833— 1884), Anglia póstaügyi miniszterére. O is csak gyógypedagógus jelenlétében köthette volna meg a maga és a világbirodalom szerződéseit ? És ha őt, vagy általában a diplomás embereket (köztük jónéhány gyakorlatot folytató és a jogászvilágban kimagasló magyar vak ügyvédet) ki is vonnánk a szabályozás alól, mit csináltunk volna a vak Rodenbach Sándorral (1786— 1869), a belga országgyűlési képviselővel, nemzete ipari, mező- gazdasági és pénzügyi nagy államférfiával, akinek diplomája se volt, aki csak vakok intézetébe járt iskolába ? És ha őt is kivonhattuk volna valami címen a gyógypedagógus védő keze, illetve az ezt ráerőszakoló paragrafus alól, mitévők lennénk Molnár Gyulával, a kispesti gyárossal és szaktársaival, akik iskolai tanulmányaikban szintén nem jutottak tovább a vakok intézeteinél, de akik, ha nem is emelkedtek világhírnévre, mint az iméntiek, a saját fejükkel úgyszólván semmiből sok embert foglalkoztató nagy üzemeket teremtettek és vezetnek egyedül, teljesen önállóan. Hát Stenge 
Györggyel, a vakok kir. intézete volt növendékével mit csinálnánk, aki tizenöt évvel ezelőtt a hóna alatt vitte ki gúnyáját, egész vagyonát az intézetből, ma meg már budapesti többszörös háziúr, most építteti ötödik bérházát s vagyonát mind adás-vevéssel, többnyire ingatlan adás- vevéssel szerezte, egyedül, saját maga, gyógypedagógus tanácsa nélkül. Aztán gondoljunk a többi polgári vak kereskedőre, iparosra, meg a csak elemi iskolát végzett és ugyancsak tekintélyes ipari és mezőgazdasági üzemet létesített s megvakulásuk után a legkülönbözőbb vállalatokba bocsátkozott hadivakokra, kik között van vendéglős, 'szállodás, ingatlan- közvetítő, fatermelő, raktározó, borkereskedő, gabonagyűjtő, gépbizományos, parasztbankár, szíkvízgyáros, dohánykis- és nagytőzsdés stb. És gondoljunk végül azokra a hadivakokra, kik régi foglalkozásukat folytatják, köztük a jól gazdálkodó, köztiszteletben álló hadivak gazdák egész seregére.Bele lehetne nyugodni egy olyan jogszabályozásba, mely szerint ezeket az épelméjű, magukat fönntartani képes, másoknak is kenyeret adó és a maguk ügyei mellett még más emberek ügyeiről is gondoskodni képes emberek addig nem köthetnek k ö l c s ö n ö s  anyagi k ö t e l e z e t t s é g g e l  járó érvényes szerződést, míg a hatóság által kirendelt gyógypedagógus meg nem érkezik, míg annak a tanácsát meg nem hallgatják? Vagy bele lehetne nyugodni abba, hogyha a gyógypedagógus kiszállásáig visszalép a szerződéstől a vaknak kedvező föltételeket kínált szerződő fél, vagy a várakozási idő alatt bármily



7okból értékcsökkenés származik a szerződés tárgyában és ebből folyóan veszteségek érik a vak embert ? Megtűrne-e ilyen rendelkezéseket az élet ?Milyen érzéseket és gondalatokat támasztana egy ilyen jogszabályozás magában vak embertársunkban? Nem merülne-e föl leikében a kérdés: hogyha már annyi mindent megtagadott tőle a sors, miért kell neki a jog terén is hátrányban lennie a többi emberekkel szemben?Ismétlem, egy pillanatig sem kétséges, hogy Bernáth dr. kartársam nem ezt célozta, ellenkezően, ő a vakok javát, jogaiknak védelmét keresi. De lehetetlen elűzni magunktól ezeket a gondolatokat, ha az erre a pontra irányuló jogszabálytervének várható következményeit vizsgáljuk.Az előadottakkal azt hiszem teljesen megdőlt Bernáth c/r-nak az a föltevése, hogy dolgozatának szóban levő részét illető súlyos bírálatom azért származott, mert a kérdéses és fönt idézett szövegezésének második, általa „enyhítőnek“ minősített mondatát nem vettem figyelembe. Figyelembevettem, de bírálatomat az, mint a fontiek igazolják, nem befolyásolhatta. Nem, mert az általam kifogásolt korlátozás, mint kifejtettem, az első mondatban foglaltakkal teljesen kimerült s bírálatom csak úgy veszítheti erejét, ha az első mondat korlátozása teljesen megszűnik, vagyis ha a szerződéskötés föltételei a vak és az írni-olvasni nem tudó 
épérzékű emberre nézve teljesen azonosak maradnak.Hogy mégis foglalkoztam megokolásom d) pontjában a második mondat tervezett szabályozásával, az azért történt, mert ez összefügg a vakoknak adandó tanácsadás megszervezésével s mert ebben a vonatkozásban Bernáth dr. elgondolásának egy másik gyöngéjét láttam.Az ő elgondolása szerint ugyanis, mint azt a már sokszor említett második mondatából láttuk, a gyógypedagógusnak az adás-vevéseknél, tehát a vagyonkezelés terén is föl kellene lépnie tanácsaival. Szerintem pedig ilyen föladatra gyógypedagógus nem való, mert nem rendelkezvén a megfelelő szakismeretekkel, e téren kifejtett ténykedéseiért sem ő maga, sem az őt kiküldő hatósága mégcsak erkölcsi felelősséget sem vállalhat.A világháború vakjai, azaz hogy a nekik „lelki vigaszt nyújtó" jószívű hölgyek jutnak itt eszembe. Kedves szavakkal közeledtek a vakokhoz, az egyik sajnálkozott, a másik példálódzóit, a harmadik anekdótázott, a negyedik melléjük ült s velük együtt könnyezett, de a vigasz csak nem jelentkezett, mindaddig, míg meg nem jelent a szakember egyik kezében az írótáblával, a másikban a munka kalapácsával.Én úgy vélem — hogy a Bernáth dr. által említett és a felesége rábeszélésére földjeit eladott s ebből folyóan koldusbotra jutott vak gazdánál maradjak, — ha már nem bízunk meg a vak egyén hozzátartozóiban, rokonaiban, a helyi viszonyokat ismerő jóakaróiban, a tanítóban, papban, jegyzőben s mindenképen ki akarunk küldeni valakit ahoz a vagyont cserélő vak emberhez tanácsadóul, akkor ne gyógy
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pedagógust, hanem a dolgokkal foglalkozó szakembert küldjünk ki hozzá, mert ahol adnak-vesznek, ott nem gyógypedagógiai szóözönökre van szükség, hanem egy hozzáértő, körültekintő, a vak anyagi érdekeit szolgáló útmutatásra. Ezt a véleményemet a tanácsadást vállalt állami tanácsadónak kellene figyelmébe a jánlanom, de azt hiszem céltalan, mert vagyoni ügyekben vakok tanácsért nem fognak hozzá fordulni.*Ha ezekután az elmondottakat mind végiggondoljuk, arra a föltevésre kell jutnunk, hogy a jogszabályozásnak ilyen, itt tárgyalt gondolata, terve csak a megvakulás következményeinek, a vakság állapotának s az ember lelki életére, teljesítőképességére való hatásának félreismeréséből származhatott,aminek a gyógygpedagógus tanácsát illetően lendületet adott talán még egyebek mellett a gyógypedagógia hatókörnek, valamint a gyógypedagógus tanulmányaiból folyó képességénektúlbecsülése.

TornaoktatásunkIrta: Sturm József.

A testgyakorlás anyagának beosztása és elrendezése teljesen sajátos természetű, nehéz munka. Minden órán az egész szervezet gyakorlása lévén a feladat, kívánatos, hogy minden óratervbe minden gyakorlatcsoportból vegyünk fel gyakorlatokat s azokat az óratervkészités elvei szerint rendezzük el.Természetesen egy-egy óraterv anyagát nem lehet mindjárt az első órán begyakorolni. Ahhoz, hogy a gyakorlatok kifogástalanul menjenek 2—3 hét is szükséges, ezért elegendő, ha minden egyes növendékcsoportnak (osztálynak) egy tanévre 10— 12 óratervet dolgozunk ki. Többet alaposan elvégezni és begyakorolni 10 hónap alatt úgy sem tudunk. Előfordulhat, hogy bizonyos könnyebb gyakorlatok már a második, harmadik órán egész jól mennek. Ez esetben — nehogy munkánk unalmassá váljék — az ilyen gyakorlatokat ugyanolyan hatású, hasonló gyakorlatokkal cseréljük ki.A jó óraterv készítésénél pedagógiai és élettani szempontok érvényesülnek, amelyek a test arányos, mindenoldalú, egészséges foglal
koztatását célozzák.Elsősorban azokat a testrészeket kell gyakoroltatni, amelyeket az iskolai- és a mindennapi élet egyoldalúan foglalkoztat, vagy teljesen 
elhanyagol. Ezért a gyakorlatokat kezdjük mindég balra, nehogy valamiképen megfeledkezzünk az élet mozgásai által amúgy is elhanyagolt baloldalról.



9Az iskolában való sok görnyedt ülés ellensúlyozására minden órán végeztetünk törzsfeszítő gyakorlatokat. Az emlékezetet terhelő s az idegrendszert soká igénybevevő sok ütemü összetett szabadgyakorlatok helyét azok a gyakorlatok foglalták el, amelyek egy-egy hatásos alap
forma folyékony, gyakori ismétléséből tevődnek össze. Nem a látványosság itt a lényeges, hanem az élettani haszon, amivel ezek a gyakorlatok járnak. Az izmok feszítése, összehúzódása váltakozik azok elernyesztésével. S éppen ez utóbbi folyamat révén tesznek szert az izmok újabb erőre.Minden törzsgyakorlat előtt végeztetünk kiigazítómozgást belélegzéssel, utána pedig — mivel sok vér került a felsőtestbe — csináltassunk ver/evezefó'-lábgyakorlatokat.A gyakorlatok változatosan kövessék egymást, alkalmazkodjanak a tanulók testi fejlettségéhez, az átlagos tornász igényeihez és biztosítsák a test természetes, szép tartását.Természetesen az év elején vesszük elő a könnyebb, egyszerűbb gyakorlatokat s kerülve minden túleröltetést, fokozatosan haladunk. Az óra könnyebb gyakorlatokkal kezdődjék, amelyek az izmokat felmelegítik, s rugalmasabbakká teszik s a szív élénkebb működésével előkészítik a fokozatosan nehezebb, erőteljesebb hatást kiváltó gyakorlatokra, hogy azután, az óra vége felé ismét fokozatosan könnyebb, enyhébben ható gyakorlatokkal befejezzük munkánkat.A bevezető munkát minden szer nélkül, a padlón végeztethetjük s ez főképen a lábak és karok hajlékonyító, erősítő és ügyesítő-, a törzs és ágyék hajlékonyító- s a nyak erősítő gyakorlataiból áll.Ezután kerül sorra a fömunka, a hát és a mellső-oldal nagyobb erőkifejtést kívánó gyakorlatai, amelyek közé mint bevezető-, pihentető gyakorlatokat, apróbb szökdécseléseket, ugrásokat, karlenditéseket ütéseket, valamint lábhajlításokat és nyújtásokat kell iktatni.A befejező munka leginkább járás- és futásgyakorlatokat, ugrásokat és különböző ügyesítő gyakorlatot tartalmaz.A főmunkánál nagy segítségünkre van a bordásfal, a szabadban tartott órán pedig a páros, társas munka.A bevezető munkát, amikor a gyakorlatcsoportok már kellőképen begyakoroltattak, meg is lehet rövidíteni a főmunka javára. Ugyanígy a befejező munkát is. Ilyenkor a főgyakorlatok közé sorolt törzsgyakorlatokat szaporítjuk.Ugyanígy, ha bármily okból az óratervet meg kell rövidítenünk, az ismét csak a bevezető- és befejező munka terhére történjék.Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy nem a gyakorlatok megtanulása a főcél, hanem az az élettani hatás, amit velük ki tudunk váltani. Ezért a nehezen betanítható gyakorlatokat, ha szükséges, ugyanolyan hatású, de könnyebb kivitelű gyakorlatokkal is felcserélhetjük.A futási gyakorlatokat a szív és tüdő előkészítése és lecsillapítása céljából járási gyakorlatok előzzék meg, illetve kövessék. Ugyanígy a
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szívet, meg tüdőt erősebben foglalkoztató gyakorlatok után mindig végeztessünk pihentető-gyakorlatokat. Utóbbiak között szerepelhetnek légzésigyakorlatok is, mivel az erőteljesebb izommunkával a szervezet oxigénszükséglete is lényegesen fokozódik. A be- és kilélegzés egyformán erőteljes legyen, üteme pedig alkalmazkodjék a tüdő működéséhez.Vannak nem csekély számban kész, a svéd, újabban a dán mozgá- sos tornarendszer Szellemében készült óratervek, azok azonban nem a mi növendékeink egyéniségéhez, képességeihez alkalmazkodnak, következőleg csak módosítva, átdolgozva vehetők elő.Minden testnevelő tanárnak magának kellene az anyagot a különböző gyakorlatcsoportokból összeszednie s növendékei egyéniségéhez, képességeihez, kívánalmaihoz alkalmazkodva elrendeznie. Éppen ezért nem elegendő csak a gyakorlatok, a tornatanítás anyagának ismerete, a testnevelő tanárnak ismernie kell alaposan a gyermek szervezetét s figyelemre kell méltatnia annak élettanát is.Nem utolsó szempont az óraterv készítésénél, hogy anyaga az idő kellő kihasználása céljából — egy-egy tornaszer körül csoportosuljon. A mindig rendelkezésre álló bordásfalon kívül egy-egy órán lehetőleg csak egy-egy szert vegyünk elő, azt azonban amennyire csak lehetséges, használjuk ki s ne csapongjunk egyik szerről a másikra.Az őszi és a tavaszi hónapokban, amikor az időjárás engedi, kint az udvaron, a játszótéren bonyolítsuk le a tornaórákat. Ezért oly óraterveket is kell készítenünk, amelyekbe kizárólag szerek nélkül végeztet- 
hető gyakorlatokat veszünk fel. A helyi viszonyoktól függ, hogy odakint esetleg egy-egy kínálkozó természetes tornaszert (fal, kerítés, fa, árok, gödör, töltés stb.) igénybe veszünk-e?Különös gondot fordít az újszellemű tornatanítás a természetes, 
szép testtartásra és ennek megfelelően nagy jelentőséget tulajdonít a törzsgyakorlatoknak. Utóbbiak fontossága a belső szervek működésével is szorosan összefügg.Vannak ugyanis foglalkozások, munkák, amelyek melletti bizonyos izomcsoportok tartósan és egyoldalúan vétetnek igénybe. Növendékeink hajlott helyzete a sok írásnál, rajzolásnál. Vagy ott vannak a szabók, cipészek, asztalosok, akik foglalkozásuk közben ugyancsak sokat görnyednek, hajlanak előre. Ennek eredménye természetesen a mellizomzat megmerevedése, a hátizmok elernyedése, a görbe, domború hát s az, hogy a mellüreg összenyomása következtében a szív és tüdő rendes, zavartalan működésében is gátolva van.Ily esetekben bizonyos tornagyakorlatoknak növendékeink egészsége érdekében fokozottabb jelentőségük van.Itt kívánkozik tollhegyre iparostanonc-iskoláinknak az a fogyatékossága, hogy siketnéma tanoncainknak még mindig erősítésre s fokozottabb mértékben védelemre szoruló, fejlődésben levő szervezetével nem törődik, jóllehet az egyoldalú foglalkoztatásuk, sokszor a gyengébb élelmezés s



11

a műhelyük, lakásuk nem mindig higiénikus, poros, füstös levegője ezt nagyon indokolttá tenné. A levente képzésről szóló rendelet talán módot szolgáltatna arra, hogy e tárgyban valami kedvező intézkedés lásson napvilágot.Mivel egyes izomcsoportok túlságos foglalkoztatása más testrészek visszamaradását idézi elő, a szervezet fejlődésében bizonyos zavarok támadnak, amelyek az agyműködést is kedvezőtlenül befolyásolják.A tanonciskolákban a testnevelés egyik főfeladatát képezné a napimunka által okozott eme aránytalanságoknak, tartásbeli hibáknak és hiányoknak megfelelő gyakorlatokkal való kiegyenlítése. Oly izmokat kellene főképpen foglalkoztatni, amelyek egy-egy bizonyos szakmánál vagy egyáltalában nem, avagy csak kevéssé vétetnek igénybe. Vagyis egyoldalúságot egyoldalú munkával hozunk helyre.Különben munkánk a lehető legváltozatosabb legyen. Az erősítő, 
iigyesítő és hajlékonyétól gyakorlatok cserélődjenek, mert éppen ez a sokoldalúság készteti a szervezetet a legnagyobb erőkifejtésre, viszont a gyakorlatnemek váltakozása pihentetést jelent a tornázónak.Az új, még ismeretlen gyakorlatokat vagy magunk, vagy pedig valamely ügyesebb növendékünkkel mutassuk be, mert nagyrészt attól függ a gyakorlat helyes kivitele. De nemccak a látási, hanem, miként a vakoknál, a kinesztéziás érzetektől is függ a gyakorlat mozdulatainak helyes módja. A bemutatás, a szemlélet esetleg jó lehetett, ellenben az 
érzet lokalizálása helytelen. A növendék pontosan a látott mozdulatokat véli csinálni, a valóságban azonban a testtartás is, a mozdulat is hibás lehet, ilyen esetben helyénvaló ugyan a külső beavatkozás, annélkül azonban, hogy türelmetlenül rángatással, lökdöséssel igyekeznénk a kívánt helyzetbe igazítani a növendék egyes testrészeit. Egy-egy természetes jelnek alkalmazása nemcsak indokolt, de kivánatos is ilyenkor, különösen nyitott felállításoknál (pld. a bordásfalnál), amikor a szájról 
való leolvasás a növendékek egy részének nehéz és szemrontó. Utóbbi körülményt egész tornatanításunk folyamán figyelembe kell vennünk. A siketnémának a látószerve mindennél előbbrevaló, azért ahol és amennyire lehet, vigyázzunk rá, kíméljük. A tornateremben úgy a délelőtti órákban, mint délutánonként elegendő világosság legyen. Emellett a tanár mindig úgy helyezkedjék, hogy arccal mindig a fényforrás felé forduljon s növendékei mindegyike láthassa is a száját. Az elnyújtott 
felállításokat lehetőleg kerüljük. Csoportlétszámaink mellett legmegfelelőbbnek találtam éppen a szájról való leolvasás, de meg a foglalkoztatás szempontjából is a 3 sorban való felállítást. Az eléggé elterjedt körben való felállásnál zavarólag hat az a körülmény, hogy a szembenálló növendék a gyakorlatot látszólag mindig ellenkező oldalon végzi. Valamikor igen nagy gondot és időt fordítottak a rendgyakorlatok pontos, szabatos végrehajtására. Ma már ezekből csak annyit tanítunk, ameny- nyire munkánk közben, a tornaóra gyors lebonyolításához szükség van
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s olyan sorrendben vesszük őket elő, amilyenben előfordulnak. Alkalom- szerűségekké lettek s egyszersmind veszítettek régi merevségükből. A fordulatokat legtöbbször ugrással, a tagolt meneteléseket futással helyettesítjük. Maga a sorakozás,az igazodás is szökdécselve, szkippelve történhet, hogy ezalatt is mozogjon, melegedjék és készüljön a rá váró munkára a szervezet. Ugyancsak futva vonulnak a növendékek a szerekhez s ugyanúgy cserélnek a csoportok helyet.A futás általában igen fontos pozíciót biztosított magának az újrendszerű iskolai testnevelésben, mert annak igen fontos részét képezi éppen a mellüreg, a szív és a tüdő erősítése. Ennek pedig egyik legjobb módja a fejlődő szervezet vérkeringésének élénkítése s a légzés intenzivebbé tétele éppen a futás által. A futási előgyakorlatokat (az analitikus-szintétikus eljárást) kezdik elitélni gépies jellegük miatt, mellyel a szellemnek semmi közössége nincsen. A futás legjobb iskolája a futás maga, mely mentői természetesebb legyen, mint a játékoknál.A csoportokba való sorozásnál az artikulációs fokon túl nem az osztályok, hanem a tornászok életkora, testi fejlettsége és az ügyessége legyen mérvadó. Az egyes csoportok növendéklétszámát a tanterv elég jól állapítja meg. 20-nál nagyobb csoportok tanítása különösen a szájról való leolvasás nehézsége miatt — már veszélyezteti a sikert.A növendékeink között fenforgó nagy korkülönbségek miatt pedig (vannak 6-7 és 17-18 éves tanulóink) háromnál kevesebb csoport nem alakítható, akárhogy alakuljon is a növendéklétszám.Megfelelő egészségügyi körültekintés nélkül a tornaóra egyenesen káros is lehet. A tornaoktatás reformátorai egyhangúan követelik a 
szabadban való tornáztatást, mert az ott végzett torna hatásában megkétszereződik. Sajnos, éghajlati viszonyaink s gyepes játszóhelyek hiánya nem engedik meg, hogy minden tornaóránkat a szabadban megtarthassuk, bármennyire is tisztában vagyunk a friss levegő és a napfény rendkívül kedvező hatásával.Annyit azonban okvetlenül meg kell tennünk, hogy tornatermünk kifogástalanul tiszta, pormentes legyen, ahová csak mezítláb, vagy tornacipőben léphetnek be növendékeink. Az abszolút tisztaságra azért is van szükség, mert tornatermünk padlója egyúttal a legkiadósabb tornaszere is az új rendszerű tornatanitásnak.Tüdővészre nagy százalékban hajlamos növendékeink ellen való vétek volna a tornaórákat zárt ablakok mögött megtartani, ha már a szabadban való tornáztatás bármily ok miatt lehetetlenné vált. Szellőz
tessük a tornatermet mentői jobban, ne féljünk egy kis ártatlan huzattól sem.Hogy növendékeim az órán szabadon, fesztelenül mozoghassanak s testük kipárolgása is akadálytalanul történhessék, egész ruházatuk egy házilag készült, fekete klott nadrág, melybe gummi van fűzve. Ingüket a bevezető gyakorlatok után, amidőn a test már némileg felmelegedett, levetik és mezítláb dolgoznak.
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Az óra végén kiváló hatásúak a langyos lemosások, vagy ugyanilyen zuhanyfürdők, ezért minden tornaterem mellé fürdő való, zuhanyokkal, ahol a tornászok lemoshatják verejtéküket s felfrissíthetik bágyadt szervezetüket.Tekintettel arra, hogy intézeteinkben koedukációs nevelés-oktatás folyik, természetesen felvetődik a kérdés, hogy a lányok tornaoktatása milyen elvek szerint történjék s mi legyen az anyaga? E kérdés annál jogosultabb, mert a lányok testnevelése nemcsak intézetünkben, de általában véve sokkal elhanyagoltabb terület volt, mint a fiúké s csak a legújabb időben irányult feléje a nevelők figyelme.Ma már alig van nézeteltérés abban a kérdésben, hogy a fiúk és a lányok testnevelése egyformán fontos s hogy a lányokra is majdnem ugyanazok a szabályok, elvek érvényesek, mint aminőket a fiúk tornaoktatásánál felállítottak. Ami csekély különbség van, azt a fizikumbeli differenciák okozzák.A lányok csontrendszere, a csontokat összekötő inszalagok és izmok — a női nem különleges adottsága, a kisebb erőkifejtéssel járó foglalkoztatása és az átöröklés miatt — általában lényegesen gyengébbek, mint a fiúknál s ezért csak kisebb izommunkát tudnak végezni.A nagyobb erőkifejtést igénylő gyakorlatokat az előbb említett ok miatt a lányok tornatanításában mellőzzük. Ide tartoznak a nehezebb támasz- és függési-, valamint az erőteljesebb ugrási- és ügyességi gyakorlatok.De különösen fokozott figyelemre és óvatosságra készteti a testnevelőt a leányok 13-14. éve, a pubertás kora, amidőn szervezetük rendkívül fontos fejlődési folyamaton megy keresztül. E fejlődési stádiumban kerülni kell mindent, ami szervezetükre káros hatással lehetne. Azok a gyakorlatok, amelyek a medencére és a hasüregre nyomást gyakorolnak, mellőzendők s azok helyébe könnyebb kivitelű, a lányok mozdulatainak némi bájt és kecsességet kölcsönző gyakorlatok lépnek. Erre azonban nem a külső hatás kedvéért törekszünk, hanem leánynövendékeink egészsége és testi ereje érdekében.Ezen a fokon a lányok tornatanítását másnak, mint nőnek ellátni nem lehet, ami a jövőben nem okozhat különösebb gondot, lévén a tanárképző hallgatóinak nagyobbik fele nő.A lányok részére nem okvetlenül szükséges külön óraterveket készíteni, mert hiszen a fiúk számára készülteket némi átalakítással a lányok is használhatják.Általánosan elterjedt nézet, hogy növendékeinknél egyensúlyzavarok szoktak előfordulni s ezt azzal magyarázzák, hogy a siketséget előidéző bajok rendszerint az egyensúly érzékszervét, a tömkeleg ivjáratait is megtámadják és zavarokat, szédüléseket okoznak.Nem szándékom kétségbevonni az orvosi tudomány e megállapítását, azt is hajlandó vagyok elhinni, hogy a félkörös ívjáratok révén
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szerzünk tudomást fejünk tartásáról, helyzetéről. De akkor honnan jön tudomásunkra a törzs, meg a végtagok helyzete és miért találkozunk az egyensúly bizonytalanságával elég sűrűn a halló egyéneknél? Már idestova két évtizede foglalkozom a siketek tornatanításával, de mindezideig nem tapasztaltam azt, hogy növendékeink, akik között az intézetbe lépéskor vannak kétségtelenül elhanyagolt, gyámoltalan, félszeg mozdulatú, ügyetlen gyermekek, az egyensúlyozás terén az épérzékűek mögött maradtak volna. De ha e zavarok tényleg olyan eredetűek volnának, akkor növendékeink e téren még az ugyancsak halló, de szellemileg fogyatékosoknál is rosszabbul volnának elbocsátva.Élő cáfolata e kétségtelenül hibás megállapításnak, hogy növendékeink a szer- és talajtornában az épérzékűeket is megszégyenítő eredményeket produkálnak. Az artikulációs csoportot nem számítva, növendékeim — például — majdnem kivétel nélkül tudják a kézenjárást s azt rendszerint már az első-második évben megtanulják. Példának felhasználom azt az elég nehéz társasgyakorlatunkat is, amidőn hármas számolásra a növendék társa vállára feláil s ott oldalsó középtartásban levő karokkal egy darabig áll.Talán jobb helyen tapogatunk, ha az egyensúlyozást mint a látás- érzetektől támogatott izomérzés, az izom fejlettség és a finom beidegző
dés eredményének tekintjük. Ezekhez pedig nem szükséges más, mint elegendő gyakorlat és szakszerű vezetés. Tornaóráink mindegyikén forduljon elő egy-egy kifejezetten egyensúlyozógyakorlat, jóllehet a sűrűn előforduló ügyesítőgyakorlatokkal is szolgáljuk e célt, mivel az ügyesítő- gyakorlatokhoz is bizonyos fokú egyensúlyozó képesség szükséges. Mindkettő pedig az izomzat pontos, gyors beidegződésén alapul. Emellett szól a szellemi fogyatékosok bizonytalan járása, futása és általában nagymértékben félszeg mozdulatai.Az egyensúlyzó gyakorlatokat a padlón kezdjük s fokról-fokra térünk át velük a szerekre s haladunk a magasba.Nagy és pótolhatatlan fogyatékossága tornatanításunknak, hogy hiányzik belőle az ének és a zene.A hallók testnevelésében ugyanis nem kis szerepet játszik ez a két tényező azáltal, hogy ébresztőleg, serkentőleg hatnak az idegrendszer motorikus központjára. Hogy ez így van, annak legjobb bizonyítéka az induló lüktető zenéje, mely a legfáradtabb katonát is felvillanyozza, felfrissíti. Az is valószinű, hogy a zene első ütemeivel egyidőben született meg a tánc is, bármilyen kezdetleges formát is öltött eleinte.Ma már a tornászok hatalmas tömegeit készteti együttes, egységes munkára a zene, mely produkciókban már nem pusztán a fül, hanem a szem zenéje is benne van, mert hiszen egy-egy ritmikusan, lendülettel végzett gyakorlat szintén zene, a szem muzsikája.A hallók énekes felvonulásai, vagy zenére végrehajtott gyakorlatai a fentebb említett ok miatt, akaratlanul is sokkal lendületesebbek és



15természetesebbek. Ilyenformán növendékeink — sajnos — nem pusztán a zene fogalmától, az általa szerzett közvetlen műélvezettől s a kedélyre gyakorolt hatásától, hanem a szervezetre kifejtett jótékony befolyásától is elesnek.Ezért is nehéz a siketnémák testnevelő tanárának a munkája, ha növendékeinél — a zenéből kiáramló eleven ritmust pótolni kívánva — el akarja érni, hogy a test a lélekkel egységesen, harmonikusan dolgozzékÚjabban egyesek a ritmikus tornagyakorlatoknak növendékeink- 
beszédjére gyakorolt kedvező hatását túlzottan hajlandók értékelni s nekik túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítanak.Annyit elfogadhatunk, hogy a ritmikus gyakorlatok úgy a kedélyre, mint egész tanításunkra, ilyenformán növendékeink beszédjére is bizonyos jótékony hatással vannak.A hallóknál a ritmusérzék főképpen a fül útján fejlődik, ezért a ritmikus gyakorlatok elsősorban a hallás maradvánnyal biró növendékeinknél éreztethetnék hatásukat. Ezeknek a beszédje azonban e gyakorlatoktól függetlenül is tisztább, érthetőbb és gördülékenyebb. De valahogy elhibázott dolognak tartanám a beszédet mással, mint magával a 
beszéddel, beszédszervek mozgásaival gyakoroltatni. S ha tiszta, érthető kiejtésre törekszünk, abban már úgyis benne van a hangsúly s a ritmus is.Ne várjunk tehát a ritmikus gyakorlatoktól sem többet, mint ameny- nyit nyújthatnak. Általuk a test mozgékonyabb, rugalmasabb lesz, a mozdulatok esetlensége csökken és enged merevségéből. Bizonyosfokú öröm és báj költözik velük munkánkba, ami növendékeink meglehetősen sivár érzésvilágára nagyon előnyös, ellenben jobb, tisztább, érthetőbb beszédet ne várjunk tőlük. Ezt csak a szakszerű beszédtanítás eredményezheti.

Paul Kunze weissenfelsi igazgató bírálata Querll 
anyaiskolájáról.Ha figyelemmel kísérjük úgy hazai, mint külföldi vonatkozásokban azokat a törekvéseket, amiket szakférfiaink szellemi és gyakorlati téren a siketnémák oktatásának fejlesztése, tökéletesbítése érdekében kifejtenek úgy igen nagy arányú szellemi és gyakorlati vonatkozású munkamozgalmat látunk oktatásügyünk terén. Ez a nagyarányú mozgalom a legújabb tudományos fejlettséghez igyekszik ügyünket emelni. A tudományt és a gyakorlati tapasztalatot karöltve akarja a siketnémák ügye javára értékesíteni, jelen cikkemben e széles irányú munkamozgalom 1— 1 mozzanatát szándékozom megvilágítani, még pedig Querll lipcsei tanárnak az anyaiskoláról vallott elveivel és Kunze weissenfelsi igazga
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tónak ide vonatkozó bírálatával kapcsolatban. Az ő felfogásuk ismerete és megvitatása bizonyára fog hozni némi hasznot oktatásügyünk enemü újabb kérdéseivel viszonylatban.Paul Kunze weissenfelsi kartárs Querll Ieipzigi kartársnak ama eljárását, amellyel utóbbi a siketnéma gyermek beszédtanulását és beszédfejlődését az anyaiskola elvei nyomán óhajtja megvalósítani, erős és tárgyilagos bírálat tárgyává teszi. Querll tudvalevőleg a siketnéma intézetekben eddig követett beszédtanítási eljárásokat megsemmisítő kritikával illeti. Ezzel szemben a saját eljárását minősíti az egyedül helyesnek, természetesnek és legeredményesebbnek. Kunze, aki Querllt nemcsak elméleti fejtegetéseiben, hanem gyakorlati működésében is tanulmányozta, felteszi a kérdést, hogy tulajdonképpen miben is áll Querll eljárása ?Querll azt állítja, hogy a halló gyermek az anyaiskolában a beszédet nem tisztán szinthetikusan felépítve, hanem azt bőségesen nyújtott ritmikus, mozgásérzékeny beszédegészekből és az ezekből önként folyó differenciálódásból sajátítja el. Vagyis a halló gyermek nem úgy sajátítja el a beszédet, mint ahogy azt a siketnéma-intézetekben érvényben lévő jelenlegi módszerek szerint végezzük. Itt az I-ső osztályban előbb megtanítunk minden hangot és csak későbben gyakoroljuk be azokat szavakban és mondatocskákban. Az épérzékű gyermek ezzel szemben eleinte érzés alapján gőgicselésse! és gagyogással indítja meg beszédét, majd pedig a szavak jellegzetes hanglejtése, dallama ragadja meg a figyelmét és ennek révén környezete daliammal beszélő tagjainak utánzásával ritmusosan mondja el gyermekies mondanivalóit. A felnőtteknek a beszélni tanuló gyermekhez intézett beszéde erősen érzelgős jellegű, azaz kifejezetten ritmusos szokott lenni. Ebből az intenzív ingerszükségből igen kifejezett beszédritmust alkot, amely beszédritmus a gyermek értelmét fejleszti s később pedig a beszédet reprodukáló képességét cselekvésre ingerli.Hiszen bámulatra méltó és csodálatos egy hároméves halló gyermeknek a szókincse, beszédbeli jártassága. S mivel az anyaiskolában eme természetes eljárással fényes eredményt lehet elérni, azt állítja Querll, hogy a siketnéma-intézeteinkben is a növendékeink beszédre való tanításánál csak ezt az ösvényt lehet követnünk. Bár Querll igya beszédegészek útján történő beszédtanításnak a híve, szükség esetén az analizálás szükségességét is elismeri.Querll azt hirdeti, hogy a tanítás folytonos beszélgetéssel kezdődjék. Igazán csak így alakulhat ki szerinte a siketnéma gyermek beszéd és szájról való leolvasási készsége, nem pedig két éves mesterkélt, rengeteg akadályba ütköző egyes hangokkal végzett és szintetizáló artikulációval.Hiszen az anya majdnem minden számonkérés nélkül annyi nyelvanyagot nyújt gyermekének, amennyire csak képes. A gyermek szellemét teletölti beszéddel és nyugodtan várja, amig belőle a nyelv-
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' ’ «használat cseppenként kiszivárog. Egész szivével beszél gyermekéhez életvidáman és mindig egész mondatokban. Beszédjét tartalom és alak szerint biztos érzékkel igazítja a gyermek hallásához, értelméhez és érzéséhez. A fáradhatatlanul adott nyelv a gyermeket lassanként annak megértésére vezeti. A bőséges nyelvmegértésből fejlődik ki a nyelv- használat. A nyelvhasználat pedig az egyénileg értékes tartalomból fejlődik tovább. A beszédtechnikát a gyermek a beszédutánzás kapcsán — az egészből — spontán és kísérő tünetként önmaga fejleszti ki, saját maga tökéletesíti azt. Az anya sohasem artikulál gyermekével.A gyermek, beszédének minden alaki és technikai tökéletlensége mellett, már kezdettől fogva egy érzést, egy gondolatot, egy egész mondattartalmat fejez ki. A nyelv eleme tehát a mondat. Egyes szavakat, pláne szótagokat avagy egyes hangokat az élőnyelv nem ismer. Az anya elejétől fogva egész élő mondatokban beszél gyermekéhez, de a gyermek is már első produktióinál is egy egész mondattartalmat fejez ki.Ennek megfelelően Querll eljárása a következő:Az iskolába lépő gyermekkel nem artikuláltat egyes hangokat, mint általában teszik, hanem mindjárt a kezdet kezdetén — mintha halló gyermekekkel volna dolga — a tanterem tárgyairól, az ott történő jelenségekről, a gyermek élményeiről, kívánságairól, panaszairól stb.-ről beszél és utánoztak Ezeket a gyermek szellemi fejlettségéhez, érdeklődési köréhez és érzésvilágához mérten alkalmazza rövid mondatocskák- ban, szómondatokban. Beszélgetéseit gesztussal, mimikával és állandó cselekvéssel kíséri. Igen nagy fontosságot tulajdonít a beszédnyújtás és beszédtanulás minden fokán a ritmusnak. Megfelelő fokon pedig a beszédritmus elsajátítására, a ritmusos gyermekköltemények előadását, illetve azoknak az elmondatását tartja alkalmasnak. Ilyen költemények közé tartozik p l.: a „Steigt ein Büblein auf den Baum“ című költemény is. Hogy növendékei eme költemény tartalmát is megértsék, beleviszi egész testi és lelki tevékenységét, amennyiben kézzel-lábbal, sőt egész testével jeleníti meg az anyagot.Ilyen módon a kis siketnéma gyermek egész mondattartalmakat is megért. A beszédtanítás folyamán előfordult mondatokat külön-külön papírszalagra írja. E mondattartalmak megértetésére a természetes jeleket, képeket, tárgyakat és minden alkalmas ar eljárás után 15 hét alatt 250 mondatot végez, 3h  W XlM^SiFffiMíííMMtlNT Ezzel az eljárással Querll a hangos beszédnek a ■ 6sára, az írott beszéd megértetésére, hang- és l|eszé,dütánz4sra készteti a növendékeit. A gyermekek igyekeznek tanárjukat.:tőlük telhetőíeg" a legjobban utánozni, sőt képesek imákat és kpltemc nyékéit „.kezdetbengagyogva, később többé-kevésbbé érthetőbben ijíáü.Qzjii. Hú növeadckeis között olyanok is volnának, akik hangtalanul beszélnek, úgy azzal is megelégszik. Szerinte egyelőre az a fontos,figyeljék és megértsék, illetve átérezzék, hogy mi a beszéd. Kezdetben megelégszik azzal, ha növendékei csak a beszéd ritmikáját fogják fel.



18Növendékei között vannak már olyanok is, akik nagyobb eredményt tudnak felmutatni. így pl. : ei-ei-ei a gyönyör és öröm kifejezőjét, abba (Frida) babelala (marindádé) am ama ma (Kom einmal her!) Növendékeivel individuálisan foglalkozik. Az alkalomszerűségek felhasználását a legfontosabb követelménynek tartja, mert ez képezi alapját a további beszédfejlődésnek. Ez az a bizonyos határozott vezérfonal, amelyen az anyaiskolában a halló gyermeket megtanítják a beszédre. És szerinte ez legyen az a bizonyos vezérfonál nálunk is, amely bennünket a siketnémák beszédre való tanításánál vezéreljen.Ezzel az eljárással Querll messze túl megy Malisch elvein, aki az artikulációs oktatásnál alapul csak a szót, illetve a szómondatot veszi. Querll ezzel szemben nemcsak a szót és szómondatot, hanem a teljes mondatot, illetve magát az egész összefüggő beszédet veszi alapul.Hasonló eljárást láttam 1925-ben Bécsben a speisingi intézetben. Biffl Frigyes, az ottani igazgató 1916-ban létesítette az első siketnéma óvodát az intézetében. Ennek az óvoda felállításának az volt a célja, hogy ott elhelyezzék azokat a gyermekeket, akiknek az apjuk a harctéren volt, az anyjuk pedig házonkívüli munkával volt -elfoglalva. Az intézet létesítésének az volt az alapgondolata, hogy a gyermekeket testileg és szellemileg nevelje, hogy ezáltal előkészítsék őket a tulajdonképeni oktatásra. Az óvodába nagyobbrészt 6 éves gyermekeket vettek fel.Mindjárt az első időben a hangos beszéd céljait is szolgáltatta az óvoda. Az ezirányu kísérletezések azonban meddőek voltak — mondja Biffl — amennyiben a gyermek lelki működését nem vették eléggé figyelembe és teljesen a régi eljárással történt, egyes hangokat képző artikuláció szolgálatában állottak. A háború befejezése után tervszerűen átdolgozták az óvoda tantervét. Freundthaller kartárs magára vállalta annak a kísérletnek a végrehajtását, hogy az 5—6 éves gyermekeket is képessé tegye a hangbeszéd megértésére és a hangos megnyilatkozásokra. Évről-évre szélesebb mederben haladtak a kísérletezések, végül 1922-ben már 4 éves gyermekeket is felvettek az óvodába. Már ebben a korban is sikerült a gyermekeket a hangos beszéd megértésének és használatának bizonyos mérvű birtokába juttatniok. Megfelelő lalázó, gőgicsélő, hangutánzó és hangoztató gyakorlatokkal sikerült a gyermek beszédszerveit összhangzatos működésbe hozni s végül a legprimitívebb megnyilatkozásokra is sikerült őket rávezetni.A bécsi intézetben is, amint saját magam is meggyőződtem, költeményekből, mondatból, sőt az egész összefüggő beszédből indulnak ki a beszédtanításnál. Freundthaler kartárs mutatta be ott az előkészítőt, illetve ő mutatta be azt az eljárást, amellyel növendékeit a hangbeszédre vezetik. Ők is nagy súlyt fektetnek a ritmusra, melyet ritmusos gyermek költemények elmondásával vélnek elérni. Ilyen volt pl. a „Ich und du Müllers Kuh“ stb. Az óvoda növendékei gagyogva bár, de ritmusosan utánozták el a fenti költeményt. Az egész költeményből a legerősebb figyelem mellett csak a „du" szónak kimondása volt többé-kevésbbé
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elfogadható a beszéd érthetősége szempontjából. Freundthaler is éppen úgy, mint Querll, az elmondással kapcsolatban megjeleníti a költeményt, illetve a tanulandó anyag tartalmát.A tanteremben a gyermekek érdeklődésének megfelelően kiválasztott játékszerek, gyűjtemények vannak a célból, hogy a gyermek hű szemléletet kapjon s ennek megfelelően helyes fogalmat alkosson, továbbá, hogy a szeme elé kerülő tárgyak a kíváncsiságát ingereljék és kielégítsék. A gyermekek házakat, tornyokat építenek. Szóval mennyiségeket állítanak össze. Színes korongokat, golyókat fűznek fel és az anyag által megengedett alakokat, tárgyakat készítenek belőlük. A mennyiségre és az alakra vonatkozó első tisztább benyomásait is itt kezdi felfogni és megérteni a siketnéma. Ebben a szobában Freundthaler kartárs szerint a gyermek bőségesen kérdez, ő felel neki és elbeszélget velük az egyes dolgokról. A falakon olyan meseképek láthatók, amelyek alkalmasak a gyermek érdeklődésének a felkeltésére. Hiszen a halló gyermek is erősen érdeklődik már 3 éves korában mindaz iránt, amit más cselekszik. Mindent látni, mindent hallani igyekszik, ami mással történik. A gyermek nagyon szereti a mesét. A szép mese örömet okoz. Mosolyra készteti, felderíti a siketnéma gyermeket. Épen ezért Freundthaler nagyon sokat mesél a gyermekeinek, mert amint mondja, ez teszi kedvessé az óvodát. A sok mozgás után pihenjen a teste és repüljön a fantáziája. Tanuljon meg gyönyörködni a szépben és a jóban ! Legyen részese a szeretet, a hála, az igazság érzelmeinek, másoknak, a mese hőseinek cselekedetei révén. Itt ülteti el minden nemes érzelem, cselekedet mag- vát a fejlődő lélekben.Növendékeivel megkedveiteti a játékot is. A mesét, a játékot, szóval minden foglalatoskodásukat felhasználja a beszéd szempontjából. Ha a beszéd szempontjából látszólag kis eredményt is tud csak felmutatni, mindamellett is az ő 4 éves növendékeinek szellemi munka- képességük mégis csak jobban gyarapszik, mintha iskolaköteles korukig a szülői házban nevelkednének.Ezek volnának főbb vonásokban a bécsi intézet alsó fokú osztályaiban (óvoda, előkészítő) szerzett megfigyeléseim.Hogy visszatérjek az eredeti témára, Kunze felteszi a második kérdést, vájjon mit remél Querll az eljárásától ?Mindenek előtt bizton reméli, hogy növendékeinek tiszta, természetes beszédhangja lesz. Biztosra veszi, hogy siketnéma növendékeinek az a speciális merev, nyers, darabos, tisztulás beszéde eljárásával teljesen kiküszöbölődik. Javarészt azokat a spontán megnyilatkozott hangokat rögzíti meg, amelyeket az ő növendékei nevetés, sírás, gőgicsélés, kiabálás közben ejtenek ki. Az ezzel kapcsolatban előforduló fölösleges, a halló ember fülét kellemetlenül érintő mellékzörejek maguktól is teljesen kiküszöbölődnek.Bizton reméli, hogy ezzel az eljárásával növendékeinek a beszédét folyékonyabbá teszi. Szerinte ezek után nem történhet meg az, hogy pl.
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egy 5 hangból álló szóban minden egyes hangot a nyelv nyugalmi helyzetéből képezzen a siketnéma. Ezzel szemben eljárásának helyes alkalmazásával a siketnéma könnyebb szerrel megközelítheti a normális halló ember szép, folyékony és ritmikus beszédét.Ugyancsak reméli azt is, hogy ezzel a siketnémának nagyobb lesz a beszédkedve. A mesterkélt artikulatiót nem helyesli és éppen azért nem is kényszeríti növendékeit arra.Sehogyan sem tudja megérteni, hogy tulajdonképen miért is siettetjük annyira az artikulatiót és miért is követeljük annyira szegény növendékeinktől már az oktatásuk kezdetén a hangok, illetve az ezekből alkotott szavaknak tökéletes reprodukálását. Querll ezzel szemben türelmet és természetességet hirdet, amennyiben azt állítja, hogy eljárásával eleintén ugyan kevésbbé jó, a későbbi oktatás folyamán azonban mindég érthetőbb és kielégítőbb lesz a siketnéma kiejtése, mert hiszen a siketnéma gyermek is örökölt a beszédre valami készséget.Ezzel kapcsolatban Kunze weissenfelsi kartárs a következőket jegyzi meg Querll eljárásáról:Azt, hogy Querll tiszta, érthetőbb és természetes hangot kíván siketnémáival elérni, nagyon helyesli. Ugyancsak helyesli ama törekvését is, mely szerint eljárásával a magas, mély, tisztulás, merev és darabos beszédet kiküszöbölni kívánja. Azonban komolyan megfontolandó az a tény, hogy Querll az artikulatiónál főleg csak a spontán sírás, kiabálás, nevetés, játék alatt hallatott hangokat veszi alapul. Ezek ugyan spontán és természetes hangmegnyílvánulások, de ez a természetesség a sírásra, nevetésre és kiabálásra vonatkozik. A beszédre azonban kevésbbé. Az ezekre a hangmegnyílvánulásokra épített artikulatió kiabálós, sírós, fülsértő hangadást eredményez, mely a siketnémának amúgyis nehezen elérhető ritmusos hangbeli megnyilvánulását még károsabban befolyásolja. Kunze azt mondja, hogy a weissenfelsi intézet tanárai kivétel nélkül valamennyien személyesen is végighallgatták Querll tanítását, mely alkalommal Querll növendékeinek kellemetlenül ható, túlságosan hangos és kiabálós beszédét mindannyian ideges türelmetlenséggel hallgatták végig.Hasonló bírálatot már másoktól is hallott, akik szintén személyesen hallgatták végig a tanítását. Kunze ezzel szemben azt hirdeti, hogy a siketnémát éppen a gyarlóságánál, fogyatkozásánál fogva mérsékeltebb beszédre kéne szoktatni, de mindenesetre természetes alaphanggal.Ezt a hosszú éveken át leszűrt tapasztalatai révén legjobban a Paul- féle „lal és plapper“ szóval hangoztató gyakorlatokkal lehet elérni. Az ezzel kapcsolatos utasítások Paulnak Silbenmechanik c. munkájában olvashatók. Hangsúlyozza azonban, hogy ezzel az eljárással is sok akadályt támaszthat egyik-másik gyengébb felfogású növendékünk. Itt csak türelemről van szó és majdnem kizárólag a tanár szeretetteljes bánásmódjától függ ebben az esetben az eredmény. Továbbá számtalan olyan esetre emlékezik vissza, amikor az iskolába lépő kezdőkkel bármennyire



21is szeretett volna eredményt elérni, nem volt képes arra, mert növendékei túlságosan idegenkedtek tőle. Ilyen esetben úgy segített magán, 
h° g y  a gyengébb és idegenkedő gyermeket egy bátrabb, jobbképességű gyermekkel állította szembe. Kezeit egymás gégefőjére, illetve mellére tétette és így végeztette a Paul-féle „Lali“ gyakorlatokat. Az eredmény bizony sokszor nagyon silány volt. A gyermeknek ily módon keletkezett hangja hol magas, hol mély volt. Eleinte megelégedett ezzel az eredménnyel is, mert az volt a célja, hogy tanítványait búzdítsa ambicionálja a beszédre. Az igy képzett természetellenes hangokat a megerőltetés következményeinek tekinti. Meg volt győződve azonban arról, hogy növendékei mennél többször végzik ezeket a „la l“ gyakorlatokat, annál természetesebb, normálisabb lesz a kiejtésük. Mert hiszen isteni és csodálatos a mi beszédünkben, hogy mennél jobban gyakoroljuk a beszédszerveket, annál természetesebb a hang és annál kellemesebbé válik a beszéd. Ezeket előrebocsátva, a saját tanítási eredményére hivatkozik, amelyről azt állítja, hogy a fent ecsetelt eljárást követve, — azt a Querll által felmutatott eredményekkel összehasonlítva — növendékeinek a kiejtéseivel is, tartalmi tudásával is nagyon meg van elégedve.Helyesli Querllnek ama törekvését, hogy a siketnémának folyékony legyen a beszéde. Tény az, hogy különösen a halló emberre nagyon kellemetlenül hat egyik-másik siketnémának speciális merev, nyers, darabos, tisztulás beszéde. Ennek az oka nagy részben a siketnéma tanárban keresendő, aki az artikuiatiónál minden hangot egymagára s rendszerint a nyelv nyugalmi helyzetéből képezte. Tetézi még a bajt az a tény, hogy úgy a rythmikát, mint a dynamikát többé-kevésbbé elhanyagolták, aminek a következménye az, hogy az ilyen siketnémának annyira szánalomra méltó a kiejtése, hogy őt a legnagyobb figyelem mellett sem képes megérteni a halló ember. Tehát folyékony beszédet kíván. A hangok egymásközti viszonyára, szóval a hangkapcsolódásra is rámutat. A szótagok, illetve szavak kiejtésénél a rythmikát ajánlja. Mindeme eljárási módokat Paul a „Silbenmechanik“ c. munkájában nagyszerűen dolgozta fel. Túlhajtásnak minősíti Malisch eljárását, amikor is a kezdet kezdetén mindjárt szavakból indul ki, de ennél még sokkal szélsőségesebbnek, sőt lehetetlennek véli Querll eljárását, aki az anyaiskola mintájára mondatból, költeményekből, sőt egész beszélgetésből indul ki akkor, amikor növendékei még egyetlen hang képzésével sincsenek tisztában.Ama törekvésünk során, hogy siketnémáinknak természetes, tiszta és folyékony legyen a beszéde, nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a kívánalmat, hogy az általunk kimondott hangok, illetve szavak képzésénél mindig természetes hangon, természetes szájállással beszéljünk, mert ellenkező esetben növendékeink nagyon könnyen elsajátíthatják az erőltetett hangadást. Csak a legszükségesebb esetekben avatkozzunk be külsőleg a hangképzés folyamatába.



22 Kunze a saját eljárásával kapcsolatban azt hangsúlyozza, hogy az artikulációnál a hangoknak s az ezekből képzett szótagoknak és szavak puszta elmondatásával és íeolvastatásával sohasem elégedett meg, hanem a kimondással egyidejűleg, amikor a hangot és a szót kimondotta, azt papírszalagra is leírta.Ezeken az írott hangképeken a hangok, illetve hangcsoportok részleges eltakarásával gyakorolta a szó és emlékképet és ösztönözte ennek a kiejtésére. Később a hangcsoportok kiejtésénél a hangoknak egymáshoz való kapcsolódására és az assimilátiókra is rámutatott.így pl. a „Lokomotive“ szót a következőképen gyakorolta: oko-loko-oko Lo-Lokomo-Lo-Lokomo ive-tive, ive-tive tive-Lokomotive.Ezzel az eljárással természetes és folyékony lesz szerinte a siketnéma beszéde. Az artikulációs oktatásnál a segédeszközök, nyelvcsont- szonda stb. használatát teljesen feleslegesnek tartja. Szerinte a siketnéma figyelmes és lelkiismeretes oktatás mellett természetes szájállással, segédeszközök használata nélkül a legváltozatosabb hangcsoportok, helyes kiejtésére képesíthető. Ha mindjárt a kezdet kezdetén ugyan nem is sikerül tökéletes eredményt elérnünk, azonban türelemmel és kitartással nagyon szép és tiszta kiejtésre tehet szert a siketnéma.Szerinte úgy az alsó, mint a középső, mint pedig a felső fokon, különösen a rythmika és a dynamika helyes érzékeltetésére és észrevevé- sére fektessük a fősúlyt.Szellemi képzés tulajdonképen csak akkor veszi kezdetét, amikor a beszéd kaleidoszkópja megindul. Kunze • kételkedik, hogy a Querll által végzett és írott képeken megrögzített 750 mondat úgy a gyakorlatnak, mint a célnak megfelelne. Ezzel szemben vájjon nem volna-e helyesebb és célszerűbb, ha ugyanazon idő alatt a mindennapi életben előforduló 80 szónak a helyes, könnyed és biztos kiejtésére tanítaná őket? Természetesen ebben az esetben is nem a gyermek értelmi fokától távolabb eső Bass, Geige, Adler stb. szavakat, hanem bitté, Brot, Kaffee, Autó, Puppe és egyebeket tanítsunk a siketnémának. Kunze kételkedik abban is, hogy Querllnek 6—7 éves siketnéma növendékei minden alkalommal képesek volnának megnyilvánulásaikat táblán, írásban vagy rajzban megrögzíteni. Vájjon nem volna helyesebb, célszerűbb és kényelmesebb, ha a siketnéma növendék adott alkalommal nem írásban, hanem érthető beszédben megnyilatkozna, így pl. Bitté Brot! Ottó schupt, Stift K aputt. Wo schwamm ! stb. Kunze szerint Querll 750 mondata sem tartalmi, sem alaki szempontból általában nem felel meg a gyermek értelmi fokának.Querll a siketnémák beszédre való tanításánál az anyaiskolát veszi alapul, arról azonban megfeledkezett, hogy ezt előzőleg egy aphoristikus
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idő előzi meg. A halló gyermek a kezdet kezdetén lelki tartalmáról aphoristikusan nyilatkozik és csak a későbbi fejlődés folyamán alkalmazza a helyes grammatikai formákat.A korai grammatikai oktatás lehetetlenné tenné azt, hogy a halló gyermek már az alsó fokon képes volna lelki tartalmáról nyilatkozni. Ugyanez vonatkozik a siketnémákra is.Ezzel az aphoristikus haladással megkedveltethetjük a siketnémával a beszédet és csak ezzel biztosíthatunk széles és biztos alapot a későbbi grammatikai formáknak.Kunze tehát az alsó fokon az I — II. osztályban is az aphoristikus haladásra nagy súlyt fektet. Aphoristikusan nyilatkoznak növendékei még a harmadik osztályban is. Azonban ezen a fokon a naplóírásnál szigorúan már a helyes grammatikai formákhoz ragaszkodik. Végül pedig felteszi a kérdést, hogy egyáltalán jogosult-e a halló gyermek beszédfejlődési módját, vagyis az anyaiskolát a siketnémákra is változtatás nélkül mereven átültetni és megvalósítani.Kunze előtt Querll eljárása olybá tűnik, mintha egy első osztályos növendéket az orvos olvashatatlan írásából az olvasásra akarnók megtanítani. Ez természetesen a hangok megfelelő differenciálódása nélkül teljes lehetetlenség. A felnőttek is így vannak, vagyis amikor olvashatatlan kéziratot nem képesek elolvasni, azt csakhamar félre dobják.Ilyen, de sőt még sokkal rettenetesebb helyzetben van az a siketnéma, akit Querll eljárása szerint a hangbeszédre tanítanak. Kunze szerint a siketnémák hangbeszédre való tanításánál első és legfontosabb teendőnk a hangok természetes utón történő artikuláiása és megfelelő differenciálódása.A hangok megfelelő differenciálódása után következhet csak az összefüggő beszéd. Hiszen Querll is artikuláltat. A rendszeres és szisztematikus artikulációs oktatás csak a negyedik tanítási évben veszi kezdetét. Elképzelhető, hogy eszerint haladva, mennyi idő vész el a beszéd tisztasága és megérthetősége szempontjából kiaknázatlanul. Kunzénak e megjegyzése itt nem objektív, mert a Querll-féle anyaiskolában a siketnéma 3—4 éves korában kezdi el a tanulást és 7—8 éves korában a rendszeres artikulálást. Ugyanakkor megfeledkezik arról, hogy az ő növendékei is csak 6—7—8 éves korban kezdik az artikulálást és addig minden beszédbeli és szellemi szakirányú képzés nélkül nőnek föl.Kunze tisztában van azzal, hogy minden metodikai újításról nehéz határozott bírálatot mondani. Valahányszor metodikai újításról olvas, eszébe jut mindig Hill esete, akit annak idején kortársai megvetettek és jaj volt annak, aki metódusát helyeselte és azt hirdette. Az idők múltak és a felfogások is megváltoztak. Amit annak idején helytelennek, sőt határozottan rossznak minősítettek, azt az utókor mint egyedüli jót és követendőt fogadta el és követte évtizedeken át, sőt még ma is kö
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vetjük alapjában. Kortársai megvetették, megkövezték Hillt, az utókor pedig szobrokat állított neki. Azonban arról ne feledkezzünk meg, hogy az igazi prófétákkal hamis próféták is szoktak fellépni. S így nem minden teória tekinthető szentírásnak. Éppen ezért Kunze óvatosságra, elővigyázatosságra inti a kartársakat. Minden újítás általánosítása alaposan mogfontolandó.Querll eljárásáról és Kunze bírálatáról végleges határozott ítéletet mondani ma, amidőn az eljárások jóformán még mindig a tanulmányozás és tapasztalatszerzés kezdő stádiumában vannak — igen nehéz. Annyi bizonyos, hogy a beszédfejlődéstan, nyelvkutatástan és a gyer- mekpszihológia modern fejlettségének és újabb kutatásainak az eredményeit igyekszik minden komoly tanár a siketnémák beszédének tökéletesebb kiművelése érdekében érvényesíteni. Úgy ez, mint minden ilyen fajta és ilyen célú törekvés jogos is és szükségszerű is. Tanulmányozás és tapasztalatszerzés révén a tárgyilagos kritika tűzében tisztul meg az eszme s végül pedig belőle alakul ki az a helyes irány, amellyel mindig jobbá és értékesebbé tehetjük beszédtanítási eredményeinket.
Thűringer János.

Vakok és látók együttes nevelése és oktatásaIrta Jármer Lajos

Ha ezzel a kérdéssel akarunk foglalkozni, elsősorban azt kell vizsgálnunk, mi a célja a gyógyító nevelésnek. Azt hiszem mindnyájan megegyezünk abban, hogy a gyógyító nevelés célja az érzéki fogyatékosságban szenvedő gyermekeket közelhozni az épérzékűekhez, illetve azoknak olyan ismereteket nyújtani, amelyek alapján azok később az életben minden tekintetben felvehetik a versenyt az épérzékűekkel. Ha ezt a célt elfogadjuk, akkor természetszerűleg következik, hogy azokat a különbségeket kell áthidalni, amelyek a fogyatékos és épérzékű gyermekek között mutatkoznak. Miután itt vakokról van szó, magától értetődik, hogy azokról a különbségekről lehet csak beszélni, amelyek a látás hiánya folytán keletkeznek és ezeknek áthidalását kell vizsgálat tárgyává tennünk.Jelen cikkemben arról akarok beszélni, hogy mennyiben lehetséges a vak gyermekeket a látókkal közösen oktatni, illetve hol és milyen formában válik hasznára a vak gyermeknek, ha épérzékűekkel együtt tanul. Már eleve meg kell jegyeznem, hogy itt voltaképen nem arról van szó, hogy a vak gyermekeket ültessük be a látók iskolájába, hisz
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ez egyáltalán nem is lehetséges, mert a mai oktatási formák erre egyáltalán nem is nyújtanak módot. A vakoknak sok oly speciális tárgyat kell tanítani, amely őket látók iskolájában való oktatásra teljesen alkalmatlanná teszi. De vajon ha megfordítjuk a dolgot és bizonyos keretek között a vakok iskolájában épérzékűeket nevelünk, nem fog-e a kérdés egészen máskép festeni?Itt arra gondolok, hogy a vakok intézetében, nevezetesen a vakok 
óvodájában fe l lehetne venni épérzékü gyermekeket is és ezek a gyermekek együtt játszanának, együtt szórakoznának a vakokkal és ilyenformán a vakok és épérzékűek között a kapcsolatot már egészen zsenge gyermekkorban ki lehetne fejleszteni. Ezáltal, azt hiszem, elérnénk azt, hogy a vak gyermek éppen a legkisebb korban, amikor úgyszólván mindazokat a szokásokat és viszonyokat, amelyek azután egész életére kihatnak, magába szedi, nem volna teljesen elzárva az épérzékűektől és megfelelő vezetés mellett sok hasznos lelki és testi tulajdonságra tehetne szert, amik más körülmények között vagy teljesen elvesznek, vagypedig csak sokkal későbben fejleszthetők ki. Ha a kérdéssel foglalkozni akarunk, két irányban kell a dolgot megvizsgálni: általános elméleti téren és gyakorlati szempontból.Általános elméleti szempontból nézve a kérdést, meg kell vizsgálnunk, milyen a helyzete a legtöbb vak gyermeknek a szülői háznál. Legtöbb esetben azt tapasztaljuk, hogy a vak gyermek otthon egyáltalában nem kapja meg azokat a szükséges feltételeket, amelyek egészséges fejlődését elősegítik és amik épérzékű gyermekeknél szinte maguktól adódnak. A vak gyermek szülői legtöbb esetben egyáltalában nem tudják, hogy mit csináljanak fogyatékos gyermekükkel. Igen gyakran látjuk, hogy a vak gyermeket leültetik egy sarokba, ahol reggeltől estig ül tétlenül; odaviszik neki helyébe az ételt s azután egyáltalán nem törődnek vele. A gyermek nem szaladgálhat szabadon, nem játszhat többi kis társával és ha még volnának is ilyen vágyai, ezt a szülők csupa elővigyázatból nem engedik meg neki, mert hátha megüti magát, vagy másképen tesz magában kárt, avagy összetör valamit. Ilyen és ehez hasonló aggodalmak miatt a gyermek magányra van kárhoztatva.Hogy mit jelent ez a gyermekre nézve, azt bővebben magyarázni, azt hiszem felesleges dolog. Aki látott vak gyermeket, amikor az bekerül az intézetbe, megfigyelte annak testi és lelki fejlettségét, szomorúan tapasztalhatta, hogy mennyire hátrányban van a vak gyermek épérzékű társaival szemben. Hiszen éppen ez az elgondolás vezette Herodek 
Károly igazgatót, amikor a vakok kir. intézetében a vakok óvodáját megalapította, ahol a vak gyermek a fenti hiányokat legalább bizonyos mértékben pótolhatja.Meg kell vizsgálnunk még azt a kérdést is, hogy voltaképen 
milyen a vak gyermek helyzete épérzékü társaival szemben akkor, ha tegyük fel, módjában van azokban az apró szórakozásokban, játékokban
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részt venni, amelyeket az épérzékű gyermekek maguk között folytatnak. Az bizonyos, hogy az épérzékű gyermekek általában nem szívesen játszanak a vakokkal, hiszen a vak gyermek tehetetlensége hátráltatja őket szórakozásaikban, tehertétel lesz számukra, amitől, ha lehet, szívesen megszabadulnak. De vajon ebből következik-e az, hogy megfelelő formában nem lehet a vak gyermeket látó gyermekekkel összehozni? és vajon tényleg nem tud a vak gyermek egyáltalában látó gyermekekkel úgy játszani, szórakozni, hogy az mindkét félre nézve kellemes és hasznos legyen ? Én ebben kételkedem. Ha a vak gyermek olyan körülmények között, olyan helyen játszik épérzékű társaival, ahol ő a terepet ismeri, mozgásában nincs gátolva, ép úgy eljátszhatik többi társaival, mint bármelyik más gyermek, sem ő, sem társai nem fogják látásának hiányát annyira érezni, sőt valószínű, hogy olyan játékokat és szórakozásokat fognak kitalálni, amelyekben vak és látó egyformán vehet részt.De már most felmerül az a kérdés is, hogy szükség van-e egyál
talában vak és látó óvósok együttes nevelésoktatására ? Vak gyermekek egymás között nem találják-e meg éppen úgy a szórakozásukat, mintha ott látók is jelen lennének? Nem fejlődnek-e ki testi és lelki képességeik ép úgy akkor, ha a vak gyermekek óvójában mind csak vakok játszanak, szórakoznak és tanulnak?Kétségtelen, hogy a vak gyermek óvója óriási űrt tölt ki a vakok nevelés-oktatásában, de mégis azt hiszem, hogyha alkalmuk volna épérzékű gyermekekkel állandóan együtt lenni, sokkal gyorsabban és sokkal sokoldalúbban fejlődhetnének ki, mint a látóktól elszigetelve. Elgondolásom szerint még a következő előnyök származhatnának abból, ha a vak gyermekek óvójában épérzékű gyermekeket is felvennének:1. A vak gyermek már ilyen zsenge korban látná és tapasztalná, hogy mire képesek épérzékű társai, ennélfogva feltétlenül igyekeznék ezeket a képességeket fokozattabban elsajátítani, hogy abban a versenyben, amelyben minden ember szinte ösztönszerűleg igyekszik első lenni, ő sem maradjon hátra.2. Sok olyan játék van, amelyet vakok egymás között nem igen játszhatnak, ellenben ha látó is van közöttük, illetve ha ezt látó gyermekekkel együtt játsszák, ők maguk is tevékeny részt vehetnek benne és ezáltal az egész lényük, mozgásuk, gondolkodásuk közelebb jut az épérzékűekéhez, tehát kisebb lesz a különbség köztük és látó társaik között.3. Tapasztalatból tudjuk azt, hogy a vakok általában nemcsak gyermekkorukban, hanem még felnőtt korukban is bizonyos félszegséggel mozognak látó emberek között, nem nagyon szeretik és nem is túlságosan keresik a látók társaságát. Ennek szerintem valószínűleg az az oka, hogy éppen gyermekkorukban keveset voltak együtt látó gyermekekkel s az a számukra áthidalhatatlan ür, amelyet maguk és a látók között gyermekkorukban éreztek, az még későbbi időben is erősen érezteti hatását. Ez pedig a vaknak igen súlyos hátrányára van, külö-
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nősen akkor, ha a többi vakoktól elszigetelten kell élnie, nem keresheti tehát ezeknek társaságát, úgyhogy teljesen látók társaságára van útalva. De hátrányára van ez a vak embernek foglalkozásában is, mert éppen visszavonultságánál fogva elmulaszthat sok olyan alkalmat, ahol képességeit érvényesíthetné, látó társai elhalásszák előle a munkaalkalmakat s így az élet nagy versenyében visszamarad.Az elmondottakon kívül van még egy körülmény, amely az én elgondolásom mellett szól. Ez pedig az, hogy társalgás, beszéd közben 
a vak ember úgyszólván egyáltalán nem használ gesztusokat. Márpedig ez erősen lerontja társalgásának értékét. Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy egy ember gesztikulációja már magában véve is sok esetben mily meggyőzően hathat más emberekre. Hányszor tapasztaljuk, hogy egyes szónokoktól távol álló emberek, akik magát a beszédet nem is hallják, csupán gesztusaiból megértik, hogy az illető miről beszél, sőt nemcsak hogy megértik, hanem maguk is valósággal lelkesednek, extázisba jönnek. Nem is beszélve arról, hogy sok esetben a vak ember gesztusai helytelen irányban fejlődnek, egészen mást fejeznek ki, mint amit vol- taképen céloznak, sőt látók előtt szinte nevetségessé teszik. Azt hiszem, hogy ez szintén annak tulajdonítható nagy részben, hogy a vak ember gyermekkorában keveset, vagy egyáltalában nem volt látók társaságában, mert különben szinte ösztönszerüleg használna gesztusokat. Ha ezek a gesztusok rosszak lettek volna, akkor látó gyermektársai vagy kinevették, vagy megmutatták volna, hogy ezt, vagy azt hogyan kell helyesen kifejezni, egyszóval, foglalkozott volna a dologgal és ez már magában véve elég volna ahhoz, hogy a vak ezen a téren is lényegesen jobban fejlődjék.Mindezekből tehát az következik, hogyha vannak is esetleg némi hátrányai annak, ha a vakok a látó gyermekekkel együtt tanulnak, mindenesetre sok és felbecsülhetetlen előnyei is vannak a dolognak, amelyek fölött elsiklani, vagy azokat teljesen figyelmen kívül hagyni semmi esetre sem szabad.Azonban minden elmélet csak annyit ér, amennyit belőle gyakorlatilag meg lehet valósítani. A következőkben a gyakorlati megvalósításra vonatkozóan szeretnék néhány eszmét közölni.
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I r o d a l o m

G. Lehmann: Taubstummen-Unterricht und Taubstummen 
Fürsorge im Deutschen Reich. Rhenania Verlag Th. P . Braun, D üs
seldorf. Ára fűzve 12, kötve 15 M. Az országos szakfelügyelőségnek a magyarországi intézetek működéséről kiadott jelentéseivel alakra, beosztásra és részben tartalomra nézve is egyező munka. Kiadására kétségtelenül ez adta meg a gondolatot, bárha célkitűzése más; nem jelentés és beszámoló egy évnek a munkájáról, hanem összefoglalóan ismerteti a siketnéma-oktatásnak mai állapotát Németországban s közli az egyes intézetek igazgatóinak intézeteik múltjára s jelenére, valamint ezek munkálkodására vonatkozó ismertetéseit.A bevezető részben — melyet Lehmann írt — közli a németországi siketnémákra vonatkozó adatokat, amelyekből megtudjuk, hogy Németországban 10.000 egyénre mindössze 6.6 siketnéma esik (hazánkban 11) s hogy a férfi siketek ezrelék aránya 1,5-el kedvezőtlenebb, mint a nőké. Majd a siketség okára s annak a gyermekek szellemi és nyelvi fejlődésére való befolyására, továbbá a siketnémák nevelésére és tanítására kiadott törvényes intézkedésekre az intézeteknek gyámolító munkásságára vonatkozólag tájékoztatja az olvasót.Külön fejezet szól a siketnémaoktatás múltjáról és fejlődéséről, az intézetek berendezéséről és a tanárképzésről. Bennünket különösen érdekelhet a „Grundsetze für den Taubstummen-Unterricht" című fejezet, amelyben az intézetek feladatának összefoglaló vázolása után a ma dívó eljárást s főleg a beszédtanításra vonatkozó elveket foglalja össze igen tömören. Ezekből néhány mondat is érthetővé teszi szakember előtt a Németországban ma általánosan elfogadott elveket: „A  beszédtanítás az egész iskolai oktatás központjában áll.“ A beszédtanításnál a siketnémák intézeteiben nagyjából és egészben az épérzékű gyermekek beszédfejlődésének a menetét követjük. Azonban ennek a fejlődésnek szigorú utánzása a siketnéma gyermeknél lehetetlenség. A siketnémák beszédtanítását tervszerűen kell felépíteni; meg kell választanunk azokat az útakat és módokat, amelyek mellett a rendelkezésre álló rövid idő alatt és a siketnéma sajátlagos képességei mellett a legbiztosabban célhoz érünk.“ A beszédtanítás kezdetén a fősúly annak technikai részét illeti. Itt kell megadni az értelmes és érthető beszédnek az alapját. A tanulót meg kell tanítani, hogy a hangok kapcsolatait minden előforduló alakban tisztán és folyékonyan tudja alkalmazni.“ „Régebben általában előbb egyes hangokat fejlesztettek ki s ezeket aztán kapcsolták, ma inkább beszédegészekből indulnak ki.“ „Mindkét út célhoz vezethet s e tekintetben a tanárok eljárását semminemű rendelkezés nem korlátozza. Kétségtelen, hogy a tanár egyénisége és rátermettsége a fontosabb s nem a módszer.“



29„A  siketnéma gyermeknél elsősorban is a nyelvszükségérzetét kell felkelteni, hogy felismerje a hangbeszédnek hasznos és szükséges voltát. Ezért elsősorban is ki kell használni a gyermek önkéntes megnyilatkozásait olymódon, hogy a gyermeket magát, az ő életmegnyílvánulásait és cselekedeteit állítjuk az oktatás középpontjába.“ „Ami a gyermekből kikívánkozik, azt beszédformába öntjük.“ „Az alapvető beszédoktatás révén az első 4 évben a gyermekeket képessé tesszük, hogy környezetükkel megértethessék magukat, hogy kimondhassák, amit mondani akarnak és megérthessék azt, amit nekik mondanak.“ „A  következő négy év feladata, hogy a gyermek nyelvkészségét lépésről-lépésre kifejlessze s képessé tegyük, hogy gondolatainak és érzéseinek ,a beszéd minden viszonylatában, tartalmilag és alakilag kifogástalanul kifejezést tudjon adni s az írott és nyomtatott szöveget jól megértse “ „A  beszéd azonban a siketnémánál is csak eszköz lehet az általános nevelési és oktatási célok szolgálatában.“ „Minden tantárgynak sajátos feladatai mellett a beszédtanításnak a szolgálatában is kell állania.“Mindezek az elvek igen közel állanak a mi tantervűnkben lefektetett alapvető elvekhez s ez a körülmény is kétségtelenül megnyugtathat bennünket, hogy jó úton haladunk.További részében Lehmann könyve teljes kimutatását adja a német- országi siketnéma-intézetnek, majd az intézeteket végzett siketnémák elhelyezkedési lehetőségeit és továbbképzését, az e célra létesült intézményeket s a siketnémák vallási gondozását, majd végül egész röviden a siketnémák jogszolgáltatását is ismerteti.E bevezető rész után következik aztán az egyes intézetek ismertetése igen gazdagon illusztrálva. Minden intézet mutat fel egyben és másban tanulságos eltéréseket s a szakember mind melegebb érdeklődéssel forgatja a könyv lapjait, melyek mindegyikén talál okulnivalót.A könyvet intézeteinknek beszerzésre ajánljuk; tanári könyvtáraink általa értékes és hasznos munkával gyarapodnak. K. P .

Herodek Károly: Tanult vakok védelme címmel a „Gyermek- védelem“ 1931. évi 1. számában ismerteti a vakok képzésének egyes szakaszait az óvótól az életpálya eléréséig. Egy vak gyermek nevelésoktatása évi 800 pengőbe, 8— 10 éven át való kiképzése 8— 10.000 pengőbe kerül. Végtelen szomorú állapot, hogy sok tanult vak, miután a rossz gazdasági viszonyok miatt sem az életben nem képes elhelyezkedni, sem a vakokat gyámolító egyesületek nem képesek anyagiak hiányában foglalkoztatóikba fölvenni, koldulni kénytelen. Törvény- hozásilag kell gondoskodni a vakok gyámolításáról. Egy a vakok kir. intézetét jelesen végzett, ott kefekötést tanult vak ifjút említ, ki otthon falujában azért nem képes űzni iparát, mert nem kap iparigazolványt. A vakok kir. intézetének igazgatósága évek óta kéri az illetékes hatóságokat, tegyék lehetővé, hogy a képzett vak iparosok iparigazolványhoz jussanak, de eredmény nélkül. - (K f)
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A Kölni kongressus a Blätter für Taubstummenbildungban.A Blätter 1931. száma Dr W . Frohn in Brühl tollából a következő cim alatt emlékezik meg a már lezajlott Kölni gyógypedagógiai kongresszusról: Ziim 5. kongress fü r Heilpedagogik.A siketnémák nevelés-oktatásának ott tárgyalt kérdéseivel kapcsolatosan többek között a következőket mondja: Am i szakunkatMichelsnelc, 
A siketek beszédének pedagógiája című előadása érdekelte. Az ő törekvései beszédmechanizmus kiképzését célozzák. Szerinte a módszere alapján az általa tanított gyermekek az I. és íí. évben — szótagszámokkal mérve — ötszörös eredményt értek el (lapunk erre vonatkozó megnyilatkozását lásd az 1930. év 7.-8. számában a 225-226. lapon. Szerk.).Minthogy a módszer mint olyan és annak alapgondolata az előadásból nem volt megismerhető, minden állásfoglalástól távoltartjuk magunkat és megvárjuk az előadó részéről bejelentett ezt tárgyaló művet. (Frey)

Herodek Károly: Csökkent látóképességü gyermekek védelmecímen értekezik a „Gyermekvédelem“ 1930. évi 12. számában. A vakok intézetének növendékeit így csoportosítja: 1. teljesen vakok, 2. fényér- zéssel bírók, 3. színérzéssel bírók, 4. nagy alakok körvonalait fölismerők, 5. a kéz kiterjesztett ujjait egy méteren belüli távolságból fölismerők és megszámlálok. Az utóbbiak oktatására létesülnek a csökkentlátásúak osztályai, melyekben 15-18 növendéknél több együtt nem oktatható. A vakok kir. intézetében a csökkentlátásúak csoportjában tanított növendékek szembajai:blenorrhoea neonatorum . . 3 szemtekesorvadás............................2t r a c h o m a ............................................. 2 veleszületett messzelátóság . 5látóidegsorvadás................................ 2 szem teketágulás........................... 1szarúhártyahómály . . . .  2A csökkentlátásúaknál alkalmazott mértékek: a rendes látóképesség Vt-e a fölső határon és 1 méterről ujjolvasás az alsó határon. - (K jj

Nevelőjátékok. Dr. Decroly és Monchamp nyomán kiadta és magyarázó jegyzetekkel kísérte Descoendres Alice, a genfi Rousseau- iníézet tanára. Magyarra fordította: Éltes Mátyás.A füzet részletes ismertetését 1. a Néptanítók Lapja 1931. í. 16. számában.Azzal közöljük e hírünket, hogy a nevelőjátékok igen nagy értékkel használhatók a siketnémák előkészítő-osztályaiban is, amiért is azokat melegen ajánljuk az egyes intézetek figyelmébe. Minthogy végül e nevelőjátékok használatához utasításként elengedhetetlen az Éltes által magyarra fordított füzet, éppen azért annak beszerzését is a legmelegebben ajánljuk. A füzet a szerzőnél rendelhető meg Budapest Vili., Mosonyi-u. 6. szám alatt. Ára 2 pengő, (ik)
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Egyesületi és intézeti élet
Választmányi gyűlés. Egyesületünk választmánya f. évi február hó 7-én délután rendes gyűlést tartott a siketnémák budapesti áll. intézetében. A tárgysorozat szokásos és jelentés szerű pontjai mellett — az elnöki megnyitóba belekapcsolódva — különösebben is következő kérdésekkel foglalkozott a választmány:1-, A kinevezés nélkül szolgáló ifjú kartársaink kineveztetésének és szolgálati idejének kérdésével.2., Lapunk ügyeivel oly értelemben, hogy annak költsége előfizetésekből és állami anyagi támogatásból biztosítható legyen.3., Újra megtárgyalta a választmány annak a kérdésnek a lehetőségeit, hogy szakfelügyelőségünknek főigazgatósággá leendő átminősítése tekintetében hogyan és miképen tegye meg a szükséges lépéseket, (ik.)

Szakülés. A f. évi február hó 7-én tartott választmányi gyűlés után szakülésre gyűltek egybe a budapesti, szegedi és váci kartársak. A szakülés előadója Milassin Gyula szegedi kartársunk volt, aki „A számolási ok
tatásra vonatkozó aj tanterv-tervezet módosítása11 címen tartott előadást. Előadásának anyagát különösebben is elismerésre méltó résszel, a számtantanítás fejlődésének tudományosan megalapozott történetével vezette be, majd pedig szorosan a siketnémák számtantaníiásával kapcsolatos elgondolását s azt vázolta, hogy az új tantervtervezetből mik volnának elhagyandók, illetve abba mik volnának beiktatandók azon célból, hogy azokkal számtantanításunk gyakorlati eredményei fel lennének fokozhatok. Ily irányú fejtegetéseihez többen hozzászóltak s e hozzászólások kapcsán igen élénk, érdekes és hasznos vita indult meg. A vita — az idő előre haladottsága miatt — megközelítőleg sem volt befejezhető.Az előadónak adott elnöki elismerő és köszönő szavak után a szakülés Klag Péter orsz. szakfelügyelő megnyilatkozása alapján — annak az óhajának a kifejezése mellett oszlott szét, hogy Milassin az az ő értékes és megszivlelésre alkalmas gondolatait és érveléseit küldje meg a szaktanácsi előadónak, aki azokat a tanterv-tervezet tárgyalásánál fel fogja használni.

Milassin előadása lapunk egyik legközelebbi számában is meg fog jelenni.A szakülés után fehérasztalnál találkoztak a kartársak, (ik)

A Vakokat Gyámolító Dunántúli Egyesület ünnepe.(Pesti Hírlap, 1930. XII. 16). Szombathelyen, Vasvármegye székházában tartották 1930. december 14-én az egyesület alapításának 25. éves fordulója alkalmából. D. e. 11 órakor a vakok szombathelyi intézetének énekkara nyitotta meg a Nyáray-Szabó László ár. kormányfőtanácsos elnöksége alatt lefolyt ünnepi díszközgyűlést. Tarányi Ferenc 
dr. főispán a közoktatásügyi miniszter, Horváth Kálmán dr. alispán
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Vasmegye, Ujváry Ede dr. polgármester Szombathely város, Tóth Zoltán 
dr. igazgató a Vakokat Qyámolító Orsz. Egyesület, Steiner Miklós, a szombathelyi főgimnázium igazgatója a város társadalma, Klug Péter szakfelügyelő a gyógypedagógiai intézetek orsz szakfelügyelősége, He- 
rodek Károly igazgató pedig a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete képviseletében üdvözölték az ünneplő egyesületet. Joó Sándor, a vakok szombathelyi intézetének igazgatója ismertette az egyesület 25 éves történetét és Szappanos Ferenc az intézet vak gyámoltja vázolta a vakok sorsát. — Délután ugyancsak Nyáray-Szabó László dr. elnöklésével a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületek Elnöksége tartotta meg gyűlését, mely Tóth 
Zoltán dr. és Klug Péter fölszólalásai után kimondta a vakok katasztere elkészítésének sürgősségét, majd Tegyey Jenő dr., a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület titkára, értékes előadásban a külföldi vakok ügyét iskoláztatásuk, iparjoguk, utazási kedvezményeik, menedékházaik és a látókkal együtt való foglalkoztatásuk szempontjából ismertette. Végül a gyűlés elhatározta még, hogy az orsz. elnökség kérni fogja a szegény és elhagyatott vakok kórházi ápolásának a szegényügyi törvénnyel kapcsolatos rendezését, továbbá a közszállítási szabályzatnak olyan módosítását, hogy több előnyt nyújtson a vakok munkájának. - (Kf)A siketném ák egri intézete farsan gi délutánjának m űsora.1. Bevezető. 2. Prolog. 3. Tánc. Ruttkay R. és Grósz M. IV. o. növ-4. A pince. Elmondja Pap Lászió VIII, o. növ 5. Gyorsrajzoló; Molnár Gyula V. o. növ. 6. Megszemélyesített hónapok. Előadják a III. és IV. oszt. növendékei 7. Fapuskagyakorlatok zenére. 8. Irredenta jelenet. (Pap L. Erdős L. Németh B. Farkas R. és Juhász I.) 9. Árnyképek. 10. Bűvészmutatványok. (Ducsay István VIII. o. növ.) 11. Tréfás íalaj- tornagyakorlatok. (Juhász í. Ducsay I. Mihalovits M. Farkas R. Hegedűs5. és Molnár G y ) 12. Magyar táncok zenére (Ballagó Margit, Ballagó Mária, Ruttkay R. Kis Zs. Bagi M. Grósz M. Pataki e " és Nagy E.)Erről a farsangi délutánról az „Eger“ február 19-i számában többek között a következőket olvassuk: Majdnem két óra hosszáig tartó műsort tanultak be a növendékek, akik bámulatos bizlossággal mozogtak, cselekedtek és beszéltek a pódiumon. Mindenkit dicsérni kell ezért a teljesítményért : a tanári kart, amelynek tagjai nagy szeretettel, hónapok nehéz munkájával készítették elő a növendékeket erre a szereplésre, egyenként meg kellene simogatni mindegyik gyermek okos fejét azért a jókedvért, ambícióért, amellyel annyi időn keresztül nem veszítették el a kedvüket és olyan kedvesen, vidáman le tudták kötni a zsúfolt terem közönségének figyelmét.A műsort Leopold Rezső igazgató vezette be néhány közvetlen szóval, utána Ballagó Margit mondott prológust, kedvesen. Azután két apróság toppant a dobogóra, két kis matyóruhás csöppség. Sarkantyúsan, legénynek öltözve az egyik, hendergős szoknyában a másik. És zongoraszó mellett olyan táncot perdítettek az aprók, hogy a közönségnek is



33taktust kopogott tőle a lába. Kaptak is hatalmas tapsot érte. (Milyen kár, hogy nem hallhatták.) Papp László VIII. osztályos fiú a Pince című vidám verset mondta el. Beszédje teljesen érthető és nagyszerűen kihangsúlyozott. Derűs perceket szerzett a közönségnek Molnár Gyula, a kis gyorsrajzoló, aki pillanatok alatt bámulatos precizitással vetette papírra alakjait. A megszemélyesített hónapokat a III. és IV. osztály növendékei adták elő. Mindnyájan dicséretet, érdemelnek. Azután fapuska- gyakorlatok következtek. Zeneszó mellett, biztosan, egyetlen taktus eltévesztése nélkül. Titok, hogy semmit sem halló, derék fiúk hogyan tanulták be ezt a mutatványt, amelynek keretében megható irredenta jelenetet is előadtak.Az árnyképek és bűvészmutatványok nagy ügyességet és intelligenciát árultak el. De talán legnagyobb sikert a tréfás talajtorna-gyakor- latok arattak mégis. A bohócoknak öltözött Juhász I., Ducsay, Miha- lovics, Farkas, Flegedüs és az apró Molnár Gyula valóságos cirkuszi produkciókat mutattak be.A műsort sikerült magyar tánc fejezte be, Ballagó Margit és Mária, Ruttkai R., Kis Zs., Bagi M., Grósz M., Pataki E. és Nagy E. előadásában.A nagyszerű farsangi délután megrendezése Leopold Rezső igazgató vezetésével a tanári kar munkáját dicséri, amelyből igen nagy rész 
Stnrm Józsefé, az intézet tornatanáráé, aki igen sok szeretettel, még több türelemmel és tudással tanította be a növendékekkel a számok nagy részét. Az a megelégedés és igen sok dicséret, amely a közönség- soraiból felhangzott, meg a növendékek vidámsága, ünnepi öröme, a végzett munka maradéktalan sikere az ő nagy fáradozásának megérdemelt jutalma.“ (nyilas)Amint értesülünk, az előadáson a városi előkelőségek sorában megjelentek Kriston Endre püspök, Hedry Lőrinc főispán családjával és 
Okolicsányi Imre alispán is, akik a szintén jelenlévő K lug Péter orsz. szakfelügyelő és Simon Jó zsef h. szakfelügyelő előtt ismételten is kifejezést adtak elragadtatásuknak. A növendékek teljesítményei egyébként utóbbiakból is nagy elismerést váltottak ki s azt az óhajtást, hogy az egész műsort Budapesten szakemberek előtt ismételjék meg. Kr.

Vakok karácsonyi ünnepe. A vakok kir. intézete növendékei 1930 december 21-én az intézet dísztermében 1 és 1'50 pengős belépődíjakkal karácsonyi ünnepet rendeztek a következő műsorral: 1. Koudela: Angyalok kara. Vegyeskar. 2. Karácsonyi készülődés az égben. Játék két főivonásban. Játszották az óvó növendékei. 3. Koszter: A karácsonyi tündér csókja. Életkép két fölvonásban. Játszották a leánynövendékek. 4. a) Mozart: Egy kis éji zene. b) Káldy: Kurucdalok. Játszotta a növendékek zenekara. 5. Mayer J.: Az innisferi kis harang. Melodráma. Zongora- és karkisérettel előadta Holy Endre növendék. 6. Erney J.: Téli rege. Daljáték egy fölvonásban. Előadták növendékek gyermek- és vegyeskarkísérettel. A zsúfolásig megtelt terem közönségét könyekig meghatották a vak növendékek játékai. - (Kf)



34

A  g y ó g y p e d a g ó g i a i  t a n á r o k  1 9 3 0 . X I L  3 1 - é n  l e z á r t  r a n g s o r a .

Sorszám

N É V Állás
Az 192

7. évi 9
000. 

M. E. 
sz. ren

delet 
szerint

i kezd
ő 

szolgál
ata

jelenle
gi fizet

ési 
oszt. é

s fokoz
at

Legköz
elebbi 

elő
lépteté

s Állomáshely Intézet
VI. f i z e t é s i o s z t á l y1 Herodek Károly igazgató | 1897. V. 14. VI. 1. í 1Budapest Vakok intézete2 Nagy Péter 1892. IX. 1. VI 1 1 Vác Siketn. „3 Klug Péter szakfel. | 1897. 11. 21. VI. 1. 1 Budapest Szakfelügyelős.4 Éltes Mátyás igazgató 1897. Vli. 3. VI. 2. I 1934. I. 1. 77 All. kiseg. isk.5 Völker József 1897. XI. 1. VI. 2. 1 ,, Sopron Siketn. intézete6 Schannen Péter 1898. VII. 18. VI 2. I 71 Budapest Vakok intézete7 Kirschenheuter Fér. c. „ 1898. VII. 19. VI. 2. ..8 Dr. Tóth Zoltán igazgató 1905. X . 15. VI. 3. 1934. I. 1. 77 Tanárkép. Főis.VII. f i z e t é i o s z t á 1 y9 Séra Lajos tanár 1895. VII. 2. VII. 1. Budapest Vakok f. int.10 Káplán Gvula 77 1897. 11. 22. VII. 1. 77 Áll. kisegítő11 Palatínus N. Károly 1897. Ili. 18. VII. 1. Debrecen Siketn. intézet12 Hobler Rezső 1897. IX. 18. VII. 1. Sopron13 Markovics Árpád igazgató 1898. III. 1. VII. 1. Debrecen14 Szabady Géza tanár 1898. IX. 1. VII. 1. Budapest 77 7715 Vatter Ferenc igazgató 1893. III. 1. VII. 1. Vác Skn. leányf. int.16 Hövényes Antal tanár 1899. IX. 1. V IL I. „ intézet17 Szabados Ödön 1899. IX. 1. VII. 1. Szeged 77 7718 Deschenszky Fér. igazgató 1899. IX.3. VII. 1. Kaposvár 77 7719 Schneilbach Fér. tanár 1899. IX. 13. VII. 1.20 Horváth Pál 1900. IX. 1. VII. 1. 77Budapest21 Ehling Jakab „ 1900. XI. 28. VII. 1, 77 7722 Plichta Béla „ 1901. Vili. 10 VII. 2. 1931. VIL 1. Szeged 77 7723 Kondra Mihály igazgató 1901. VIII. 14 VII. 2. „ Vác „ fiuf. int.24 Vissi János tanár 1901. IX. 1, VII. 2. „ Sopron Siketn. „25 Wolkober János 19.11. IX. 16. VII. 2. 7 Vác 77 7726 Derbész Bertalan „ 1902. II. 15. VII. 2. 1932. !. 1. Budapest 77 7727 Istenes Károly igazgató 1902. Vili. 9. Vü. 2. 1932. Vll. 1. 77 77 7723 Rédiger Károly tanár 1902. VIII. 9. VII. 2. >7 77 77 7723 Sándor Lajos 1902. Vili. 9 VII. 2. Vakok f. int.30 Lázár Pál 1902. Vili. 18 VII. 2. Siketn. „31 Erdélyi József 1902. IX. 1. VII. 2. 7• Eger 77 7732 Piroska Károly 1902. IX. 1. Vil. 2. ,, Debrecen 7 7 7733 Winkler Sándor 1902. IX. 1. VII. 2. 7f Vác , 77 7734 Karnai Árpád 1902. XI. 19. VII. 2. >7 Budapest Áll. gyógyp.int.35 Puha László c. igazg. 1903. ¡1. 18. Vll. 2. 1933. I. 1. Siketn. „36 Záborszky Árpád tanár 1903. VII. 18. Vll. 2. 1933. VIL 1. Vác , 77 7737 Ivány József 1903. IX. 1. Vll. 2. Budapest Áll. kisegítő38 Hribik L. Aladár „ 1903. IX. 18. Vll. 2. Kaposvár Siketn. int.39 Török Sándor igazgató 1904. VIII. 4. Vll. 3. 1931. Vll. 1. Szeged 77 7740 Ábrahám János tanár 1904. VIII. 4. Vli. 3. 77 Vakok „41 Pirovits Jenő 1904. VIII. 10 Vli. 3. Budapest Siketn. „42 Láng István L 1904. IX. 1. Vll. 3. Szeged 77 7743 Müller Lajos 1904. IX. 1. Vll. 3. Szombaih. Vakok „44 Sz. Szabó László 1904. IX. 1. Vll. 3. Debrecen Siketn. „45 Balázs Géza „ 1905. II. 16. Vll. 3. 1932. 1. 1. K isú jszá llá s Gyógyp. „46 Simon József h. szakf. 1905. II. ,9. Vll. 3. Budapest Szakfelügy.47 Vass János j tanár 1905. III. 1. Vll. 3. Sopron Siketn. int.48 ifj. Bründl Ödön k ö zé p isra jz t 1913. 1. 9. Vll. 3. 1932. 1. 1. Sopron Siketn. int.49 Schreiner Ferenc tanár

1
1905. VII. 18. Vll. 3. 1932. Vll. 1. Budapest Vakok int.
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50 Szentgyörgyi CL tanár 1905. VII. 18. Vll. 3. 932. Vll. 1. Vác Siketn. intézet51 Frey József 11 1905. Vili. 26 Vll. 3. Budapest52 Varsányi Ferenc 1905. X . 6. Vll. 3. Eger53 Schulmann Adolf igazgató 1906. 11. 9. Vll. 3. 1933. 1. 1. Beszédh. tanf.54 Hochrein Lajos tanár 1906. 11. 18. Vll. 3. Siketn. intézet55 Szabó Károly igazgató 1906. 111. 1. Vll. 3. Áll, gyp. „56 Micheis Fülöp tanár 1906. 111. 2. Vll. 3. Siketn. „57 Lett József igazgató 1906. Ili. 16. VU. 3. Kecskemét58 Schnitzl Gusztáv tanár 1906. IV. 1. Vll. 3. Budapest Vakok „59 Krupa Pál tanár 1906. Vll. 17. Vll. 3. 1933. Vll. 1. Vác Siketn. „60 Juhász Zoltán 1906. Vili. 20 Vll. 3. Eger61 Tamás István 1906. Vili. 28 Vll. 3. Debrecen62 Rieger György igazgató 1906. IX. 1. Vll. 3. Kaposvár63 Faragó Géza tanár 1906. IX. 1. Vll. 3. Budapest Áll. gyp. „64 Varga Béla 1906. IX. 1. Vll. 3. Debrecen Siketn. „65 Deschenszky N. 1906. IX. 6. Vll. 3. Kaposvár66 Mayer András 1906. IX. 8. Vll. 3. Vác67 Wayán Ferenc 11 1906. IX. 10. Vll. 3. Sopron68 Zengő Péter 1907. 11. 24. Vll. 3. 1934. 1. 1. Szeged69 Vass István

”
1907. 111. 1. Vll. 3. 11 Kecskemét •1 11V ili. f i z e t é s i 0 s z t á 1 y70 Tóth Árpád tanár 1907. Vll. 31. Vili. 1 1931. Vll. 1. Debrecen Siketn. intézet71 Joó Sándor igazgató 1907. Vili. 20 Vili. 1 Szombath. Vakok „72 Scháffer Mátyás tanár 1907. Vili. 31 Vili. 1 Vác Siketn. „73 Jávor Gyula )» 1907. IX. 1. Vili. 1 Debrecen74 Supka Károly 1907. IX. 1. Vili. 1 Kecskemét75 Milassin Gyula 1907. IX. 16. Vili. 1 Szeged76 Sturm József 11 1907. XI. 1. Vll!. 1 Eger77 Berinza István 11 1907. XI. 27. Vili. 1 Budapest Vakok „78 Pető Ferenc c. igazg 1908. Vll!. 24 Vili. 1 1932. Vll. 1. Siketn. „79 Katona Géza tanár 1908. Vili. 24 Vili. 1 Kecskemét Áll. kisegítő80 Fiedler Lajos 1908. Vili. 25 Vll!. 1 Budapest Vakok int.81 Takács Gyula ,, 1908. IX. 1. Vili. 1 Sopron Siketn. „82 Kun Ernő 1908. IX. 1. Vili. 183 Kovács Zoltán , 1908, IX. 1, Vili. 1 Szeged84 Maár jános 1908. IX. 1. Vili. 1 Sopron85 Jónás A. Jenő 1909. 111. 1. Vili. 1 1933. 1. 1. Kecskemét86 Konrád György 1909. IV. 5. Vili. 1 Budapest Vakok „87 Vollmann |ános 1909. V. 1. Vili. 188 Góts Ottó 1909. Vili. 24 Vili. í 1933. Vll. 1.89 Gábor Lajos 1909. Vili. 24 Vili. 1 Szeged Sike n. „90 Dankó István 1909. Vili. 24 Vili. 1 Eger91 Szép József 1910. 11. 17. Vili. 1 1934. 1. 1 Vác92 Zsenaty Dezső 11 1910. 111. 1. Vili. 1 Budapest Vakok „93 Kákonyi Sándor 1910. 111. 9. Vili. 1 Szeged Siketn. „94 Fizáry Bódog 1910. 111. 16. Vili. 1 Budapest Vakok „95 Kádas György igazgató 1910. 111. 16. Vili. 1 Kisujszál-ás Gyp.96 Zsembery József tanár 1910. 111. 25. Vili. 1 Vác Siketn. int.97 Gyovay D. József ii 1910. VI. 23. Vili. 2 1931. V1L 1. Szeged98 Mayer Dezső ii 1910. Vili. 29 Vili. 299 Zsembay Ferenc 1910. X . 16. Vili. 2 Vác100 Sólymos Sándor ii 1910. X. 21. Vili. 2 Eger101 Ungermann József ii 1910. XI. 21. Vili. 2 Budapest Áll. gyp. int.102 Füzessy Árpád 1911. 111. 1. Vili.2 1932. 1. 1. Siketn. int.103 Dr. Bessenyey E. 71 1911. IV. 23. Vili.2 71 Kispest Áll. kisegítő
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104 Dr. Bárczi Gusztáv tanár 1911. Vili. 13 Vili. 2. 1932. Vll. 1. Budapest Síketn. int.105 Némethy ,Kázmér 1911. IX. 19 Vili. 2.105 Gáspár Árpád 1912. 111. 15 Vili. 2. 1933. 1. 1. Kecskemét107 Szabó Géza 1912. V. 11. Vili. 2. Eger108 Györgyffy Ákos 1912. VI. 3. Vili. 2. 1933. Vll. 1. Vác109 Molnár Béla igazgató 1912.V11.25. Vili. 2. . Szeged Vakok „110 Gogola Aladár tanár 1912 Vili. 16 Vili. 2. Vác Siketn. ,,111 Leopold Rezső igazgató 1912. IX. 1. Vili. 2. Eger112 Pánczél Imre ,, 1912. XI. 19. Vili. 2. Gyula Gyógyp. „113 László Géza tanár 1913. Vili. 22 Vll, 3. 1931. Vll. 1. Sopron Siketn. „114 Berényi Ferenc 77 1913, IX. 1. Vili. 3. Budapest ÁH. gyp. „115 Dr. Schnell János 1913. IX. 28 Vili. 3. Psychol. láb.116 Haberstroh József 1914. 1. 14 Vili. 3. 1932. 1. 1. Áll. kisegítő117 Vajda Lajos tanár 1914. IX. 1. Vili. 3. 1932. Vll. 1. Budapest Áll. gyp. int.118 Gáldy Andor 1915. III. 7. Vili.3. 1933. I. 1. Budapest Áll. kisegítő119 Gresz József „ 1915. III. 21. VIII. 3. Szeged Siketn. int.120 H-né Schrőder G . km. ttónő. 1915. IV. 24. Vili. 3. Kaposvár121 dr. Baranyai Géza tanár 1915. VII. 1. VIII. 3. 1933. Vll. 1. Budapest Áll. kisegítő122 Révász Kálmán n 1915. VIII. 28. VIII. 3. „ gyp. int.123 dr. Bernáth István 1915. IX. 1(7 Vili. 3. V akok „124 Bertók J. Andor 1915. IX. 21. VIII.3. Áll. kisegítő125 Cs. Báthory Margit zene,, 1915. XI. 7. VIII. 3. 77 77 Vakok int.IX. f i z e t é s i 0 s z t á 1 y.126 Debreceni Róza g.sz. ttónő 1916. IX. 3. IX. 1. 1932. Vll. 1. Debrecen Siketn. int.127 Horváth Kálmán tanár 1S16. IX. 3. IX. 1. 1931. Vll. 1. Budapest Vakok f. „128 Szlavkovszky Endre 1916. IX. 6. IX. 1. Siketn. „129 Gerstner Ödön rajztanár 1916. X. 4. IX. 1. Vác130 Fedor Lajos tanár 1916. XI. 23 IX. 1. Skn. fiuf. „131 F-né Tichy M. km. ttónő 1917. X. 25. IX. 1. 1932. Vll. 1. Budapest Vakok132 T. Szabados Ilona 1918. XII. 8. IX. 1. 1933. 1. 1. Debrecen Siketn. „133 Thüringer János tanár 1919. XI. 23. IX. 2. 1931. Vll. 1. Budapest134 Lusztig Jenő 1920. II. 3. IX. 2. 1932. I. 1. Kecskemét135 Horváth Frigyes 77 1920. IX. 1. IX. 3. 1932. Vll. 1. Budapest Áll. gyp. „136 Krieger György 77 1621. VII. 25. IX. 2. 1933. Vll. 1. „ kisegítő137 üreisinger István zene „ 1921. XII. 1. IX. 2. Vakok int.138 S-né Devich Gizella rajzt.-nő 1622. IX. 1. IX. 3. 1931. Vll. 1. Szeged Siketn. „139 Demjén Mária tanárnő 1923. XI. 9. IX. 3. 1932. Vll. 1. Egér140 Th-né Darvas Olga km. ttónő 1924. 11 1. IX. 3. 1933. Vll. 1. Budapest 77 77X . f i z e t é s i 0 s z t á  1 y141 Blázsik László tanár 1925. !X. 17 X. 1. 1933. Vll. 1. Kaposvár Siketn. int.142 Faller Lajos 77 1925. Xll. 16 X 1. 1934. 1. 1. Eger143 Zs-né Szakszón G. 77 1926. I. 1. X. 1. 77 Budapest Áll. kisegítő144 dr. Gurszky Ernő „ 1926. IV. 24 X. 2 1931. Vll. 1. „ gyógyp. int.145 Igler Antal 1926. IV. 24 X. 2. Siketn. int.146 dr. T-né Ábel Vilma tanárnő 1927. VII. 6. X. 2. 1934. I. 1. Vakok „147 Szabó Gyula tanár 1928. Xll. 7. X. 3. 1932. I. 1. '•''ecskeméí Siketn. „148 Tinschmidt Ernő 1928. Xll. 28. X . 3. Debrecen149 T-né Markovics V. 1929. Vili. 28 X. 3. 1933. 1. 1.250 B-né Kovács Irén 77 1929. Vili. 29 X. 3. Budapest Áll. gyp. „151 Wenninger Berta 77 1929. IX. 1. X. 3. 77 Sopron Siketn. „
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Státuson felül rendszeresített állások.
A. Óvónők.152 Perné Valéria óvónő 1896. V. 22. IX. 1. Budapest Áll. gyp. int.153 M.néSzlovenszkóE. n U07. X. 1. IX. 1. Vác Siketn. „

B. K é s s í r n u n k a m e s t e r n ö k.154 özv.G-né Lakatos I. km. mtnő 1924. 11. 1. XI. 1. Vác Siketn. int.155 H-né Bisztriczky A. » 1924. 11. 1. XI. 1. n Skn. leány „C. Könyvtári és nyo mdai aIkalmazottalí.156, Sch-né Tóth Róza braillekvt. 1924. 11. 1. XI. 1. Budapest Vakok int.157; Balkay Géza braillenyd. 1923. Vll. 20 XI. 1. n » n

Kisebb közlemények
A Dobrovojevics-féle alapítvány. A Budapesten 1921. évi október hó 14.-én elhalt Dobrovojevics Sándor vésztői lakos Komádi (Bihar- vármegye) földbirtokából végrendeletileg 10 magyar hold ingatlant hagyományozott a siketnémák budapesti áll. intézetének. Az alapítványi jellegű hagyományt most vette át a nevezett intézet igazgatósága. Minthogy a nemeslelkü alapítványt tévő végrendeletében közelebbről nem határozta meg hagyománya célját, a VKM rendelkezése szerint a nevezett intézet igazgatójára és tanári karára hárult a feladat, hogy annak célját közelebbről meghatározza. A tanári kar e kérdésben az igazgató előterjesztése alapján a következő javaslatot terjesztette fel a V K M -hez: A Dobrovojevics Sándor nevét viselő és a siketnémák budapesti állami intézete tulajdonát képező alapítvány célja az legyen, hogy annak évi jövedelméből a fent nevezett intézet egy-két olyan teljesen szegény növendéke legyen elküldhető üdülésre, aki nagyfokú vérszegénységben szenved, vagy akinél a tuberkulózis igen komolyan veszélyezteti az életet. A VKM a javaslatot elfogadta.Úgy véljük, hogy ez a szociális és karitatív gondolatu cél mindenképen méltó a néhai kegyes alapító nemes emlékéhez, (ik)

Watzek Ferencné hagyománya, néhai dunaszentgyörgyi özv. 
Watzek Ferencné szül. Újhelyi Berta úrnő Budapest, I., Zenta-u. 5.



38félemelet 2. szám alatt lévő 3 szobás öröklakását második helyen végrendeletig fele részben a vakok budapesti orsz. intézetének, fele részben pedig a siketnémák budapesti áll. intézetének hagyományozta.A végrendeletnek megörökítésre is érdemes és ide vágó rendelkezései a következők :
A boldog emlékű hagyományozó fenti lakását első helyen Kilb Lajos 

törvényszéki bírónak hagyományozta azzal a megjegyzéssel, hogy 
amennyiben az általa megnevezett s első helyen álló hagyományos a 
hagyományt nem fogadná el, ebben az esetben a hagyomány fele-fele 
részben oktatásügyünk fent említett két intézetének adassák. Ezt az utóbbi elhatározását a nemeslelkű úrnő azzal a megjegyzéssel kísérte, hogy a vakok és siketnémák legalább egy Miatyánkot küldenek majd lelki üdvéért a Mindenhatóhoz. Minthogy a puritán jellemű s első helyen álló 
hagyományos a hagyományt nem fogadta el, a végrendeleti 3 szobából 
álló öröklakás, illetve annak értéke a fent nevezett két intézetre szállt.A teljesség kedvéért megemlítjük még azt is, hogy a 3 szobás öröklakás a végrendelet rendelkezései szerint eladatott. Az érte befolyt összeg 21.000 (huszonegyezer) pengőt tesz ki. (ik)

Schmutzer János-féle alapítvány. Dr. Szegszárdi József-tői, szegedi Klauzál Gábor reálgimnáziumi igazgató h.-től kaptuk az alábbit magyarra fordított igen érdekes és nagyfontosságúnak tetsző hirt:
Shcmutzer János (született Magyarországon 1833-ban, meghalt Pizá- 

ban 1865 november 1-én). Jogi tanulmányainak befejezése után megszerezvén a doktorátust ügyvéd lett, majd Komárommegyében a megyei törvényszék ülnöke lett. Végrendeletében Budavárosát tette általános örökösévé. Az örökség kb. 100.000 osztrák forint értékű és az a rendeltetése, hogy kifizetvén belőle a törvényes illetékeket, a megmaradt érték egy tiz növendék befogadására alkalmas siketnéma-intézet létesítésére fordittassék. — A haszonélvezeti jog illesse életfogytiglanig a rokonságát, azok halála után azonban életre hivandó az említett siketnéma-intézet. A jól tevő földi maradványa (aki életének 32. évében hunyt el) saját kívánságára Pizából Budára szállíttattak és ott november 24-én helyeztettek örök nyugalomra.(Wiener Zeitung 1865. évfolyam 372. számának „halálozási rovatában Gratzer Abend Post 1865. évfolyam 274. számának ugyanazon rovatában.)A boldog emlékű alapitványozó hagyatékáról hallomásból (néhai 
Kiss Lajos igazgató kartársunk révén) már eddig is tudtunk, de nein ismertük annak részleteit és értékét. Ezt az alapítványt újra az érdeklődés központjába helyezte dr. Szegszárdi igazgató h. pesti hírszolgálata.Az alapítvány után most Istenes Károly igazgató kartársunk nyomoz. Megtalálta a székesfőváros levéltárában az eredeti alapitó levelet: Folytatólagosan pedig azt nyomozva az illetékes számvevőségnél, hogy mekkora a hagyaték alapvagyona? Eddigi értesülés szerint ugyvéli a kutató,



39hogy a hagyomány értéke — legalább is részben — sajnos devalválódott. E tekintetben teljes bizonyosságot persze csak a nyomozás befejezése után szerezhet a kutató. A nyomozó vélekedése szerint szakügyi szempontpontból az ad különös fontosságot és értéket ennek az alapítványnak, hogy annak értékéből hogyha maga a vagyon nem devalválódott — meg lehetne szervezni a siketnémák oktatásügyének legideálisabb formáját, az első családi iskolát, (ik)

A magyar vakok munkavédelme, biztosítása és különböző 
kedvezményei. A szervezkedő vakságügyi nemzetközi kongresszus, melynek előkészítőértekezlete 1929 júliusában folyt le Bécsben 1) s melynek megalakult 21 nemzetközi szakbizottságába a magyar vakok ügye is bejelentette a munkában résztvenni kívánó szakembereit,2) két világrészre, Európára és Amerikára kiterjedően folytatja munkásságát. A munka javarésze most az egyes bizottságokban folyik és egyelőre adatgyűjtésre szorítkozik.A 16. bizotttság a vakok nemzetközi munkavédelmi szakbizottsága. Ennek az elnöke Nicolodi Aurél dr. (Firenze) még 1929 júniusában értesítette Kirschenheuter Ferencet, hogy a bizottság tagjául Magyarország képviseletében őt ajánlotta a központi vezetőségnek, majd a mostani magyar- országi állapotokra vonatkozóan kimerítő és hiteles adatokat kért tőle. Kérdéseit a Kirschenheuter által adott válaszokkal együtt az alábiakban közöljük:

*

I. Milyen törvényes rendelkezések vannak az ön országában a 
vakok munkavédelmére vonatkozóan a vakok különleges műhelyeit illetőleg?Válasz:1.— Mi ezalatt a vakok intézményeinek műhelyeit értjük.Ezekre vonatkoznak a m. kir. kereskedelmi minisztérium általa hazai ipar terjesztéséről szóló 1907. évi III. t. c. és a minisztertanácsnak 1929. évi június hó 15-én hozott határozata alapján 121-1929 számú rendeletével kiadott „Közszállítási Szabályzat“ következő pontjai:„8. §. 12. Szabad kézből, tehát mindennemű versenytárgyalás mellőzésével (kézibevásárlás, illetve megrendelés útján) adhatók k i: oly szállítások, vagy munkálatok, melyek a hazai kis-, vagy háziipar támogatása szempontjából kézműiparosoknak, kisiparosoknak, vagy azok szövetkezeteinek, avagy háziiparosok érdekképviseleteinek (községi képviselőtestület, iparfejlesztőbizottság, háziiparosok szövetkezete, gazdasági egylet), esetleg valamely állam által fenntartott, vagy segélyezett jótékony intézet (árvaház vakok intézete, stb.) ipari műhelyeinek engedhetők át. (L. 29. §. 5. és 12. p. is).“„29. §. 5. A kisipari szakmákat érintő szállítások és munkálatok odaítélésénél — egyébként egyenlő föltételek és nem lényeges árkülön1L. folyóiratunk 1929. évi 175. lapját.2L. folyóiratunk 1930. évi 54. és 236. lapjait.
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bözet mellett — az iparjogosítvánnyal bíró szakiparos mesterek és azok szövetkezetei előnyben részesítendők. Ez az előny kisiparos mestereknek és azok szövetkezeteinek szállításoknál és munkálatoknál, továbbá a Vitézi Rend tagjainak szakmájukba vágó ipari szállítások esetén akkor is nyújtandó, ha azok ajánlatai a legolcsóbb ajánlatnál 6%-kal drágábbak. Kereskedők részére ez az előny nem jár.“(Ezt a pontot ideiktattuk, mert az előző pont utal rája és a vakok intézményei is hivatkoznak rája, bár szövegéből nem tűnik ki, hogy a vakok készítményeire is vonatkoznék. Épezért a vakságügyi kongresszus munkavédelmi bizottságának küldött anyagban ezt a pontot nem szerepeltettük.)„29. §. 12. Emberbaráti intézetek foglalkoztatóműhelyei által tett ajánlatok ily műhelyekben háziiparszerűleg készített cikkek szállítására egyébként egyenlő feltételek mellett előnyben részesítendők.“Meg kell jegyeznünk, hogy a szabályzat szövegének ezen idézett részei csak ismétlései a korábbi hasonló szabályzatok idevonatkozó részeinek.Ennek, illetve a korábban kiadott hasonló közszállítási szabályzatoknak az alapján származtak a következő, részben ugyancsak megismételt rendeletek:a honvédelmi minisztériumnak 1928 november hó 15-én kelt 7731. sz. eln. 3/c. számú,a kereskedelmi minisztériumnak 1928 június 22-én kelt 92. 584. számú,a népjóléti és munkaügyi minisztériumnak 1929. július 29-én kelt 62.041-1929. II. számú ésa vallás-és közoktatási minisztériumnak 1930 december 13-án kelt 780-01-24. számú rendelete,melyek az alájuk rendelt hivataloknak és intézményeknek pártolásra ajánlják a vakokat gyámolító és foglalkoztató intézmények készítményeit.2 .  — A belügyminisztérium 137.000 és 201.000 —1926 számú rendeletéi alapján a Budapesten székelő Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület kebelében működő Vakok Betegsegélyző Társasköre (Budapest) bejelentésére a budapesti főkapitányság zenélésí igazolványt ad ki a társaskör tagjainak, mely igazolvány nyilvános éjjeli helyeken (vendéglőkben, szórakozóhelyeken) való zenélésre jogosít.Ennek az intézkedésnek az előnye az, hogy a vak zenészeknek nincs szükségük a zenészszövetség igazolványaira, másszóval nem kénytelenek belépni a zenészek szövetségébe és annak nagyösszegű tagdíját fizetni.3 . — A vallás-és közoktatásügyi minisztériumnak 46.373-1928.számú és valamennyi budapesti és budapestkörnyéki tanintézethez intézett leiratában figyelmébe ajánlja az igazgatóságoknak, hogy az intézeti zongorák és cimbalmok hangolása a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület kebelében működőVakok Betegsegélyző Társasköre révén vakokra bízandó.*



4 ÍII. Milyen törvényes rendelkezések vannak az ön országában a vakok 
munkavédelmére vonatkozóan az otthonukban dolgozó, a szabadfoglal
kozást (ipar, művészet, stb.) űző és a látó gyári munkások között dol
gozó vak munkások érdekében ?Válasz:Ezekre vonatkozó rendelkezések hazánkban nincsenek.*

III. Milyen előnyöket, kedvezményeket, megkönnyebbítéseket aján
lottak föl a vakoknak hivatalos (hatósági) részről, vagy magánvállalko
zások részéről (vasutak, városi közlekedés, gyógykezelés, gyógyszerek 
színházak, könytárak, hírlapok, vezetőkutyák, fürdők, dohánytőzsdeenge- 
délyek, üdülés, nyaralás, stb.)?Válasz:1. — Hazánkban az 1886. évi „szegényügyi törvény“ van érvényben, melyszerint mindazokat, kik magukról nem képesek gondoskodni, az illetőségi községeknek kell eltartaniok.Etekintetben sok a nehézség. Az illetőség megállapítása gyakran nagyon hosszadalmas és ha már meg van állapítva, a kis községek szegények lévén, nem képesek ellátni vakjaikat.A törvény javítása, újraalkotása most folyik.2. — A betegségi és a baleseti kötelező biztosításról szóló 1927 évi XXL t. c., valamint az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról rendelkező 1928. évi XL. t. c. rendelkezéseivel a törvényhozás megszervezte az állami jellegű társadalombiztosítást s ennek végrehajtó szervéül létesült az Orsz. Társadalombiztosító Intézet, valamint az ezen törvényekben megnevezett többi biztosítási intézmény.Az állami társadalombiztosítás kötelékébe tartozik minden bérért dolgozó, ipari munkát végző egyén, továbbá bizonyos föltételekkel a szellemi munkások is. Ez a rendelkezés kiterjed a vakokra is. A biztosítási járulékokat a munkaadó fizeti, aki azonban a járulékösszegek felét levonhatja a biztosított alkalmazott béréből.Üzemi baleseteknél egy szem elvesztése, ha a biztosított szakmunkás, 35%-os, ha pedig nem szakmunkás, 30%-os, mind a két szemre való megvakulás pedig minden esetben 100%-os keresetképesség- csökkenésnek minősül.A megvakult (megvakulásuk miatt rokkanttá vált) munkások és a vak munkások (vak állapotukban dolgozó munkások) a biztosításnál a törvény 39. szakaszának 2. bekezdése értelmében azt az előnyt élvezik, hogy rájuknézve a várakozási idő felére csökken. Mit jelent ez?Az épérzékű biztosított, ha eléri a 65 életévet, illetve azt meghaladta, csak akkor kap öregségi járadékot, ha előzőén már legalább is 400 héten át fizette a járulékokat. Megrokkanás esetében pedig csak akkor kap rokkantsági járadékot, ha előzőén már legalább is 200 héten át fizette a járulékokat. Ezt a 400, illetve 200 hetet nevezik várakozási időnek.
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Ezt szállítja le a törvény a vakokra nézve felényire. Vak tehát öregségi járadékot már 200, rokkantsági járadékot pedig már 100 heti járulék- fizetés után élvez.Egyebekben a törvény nem tesz különbséget vak és épérzékű között. Tehát az állami társadalombiztosítás mind a két ágazatában, úgy az öregségi (öregség, rokkantság, övegység és árvaság esetére szóló), mint a betegsegélyezési (betegségre és üzemi balesetre szóló) ágazatban a vak munkások (akár testi, akár szellemi munkások) és a törvény rendelkezései alá eső más vak alkalmazottak biztosításra kötelezően bejelen- tendők. Nem jelentendők be azonban biztosításra a vakok intézeteiben, otthonaiban elhelyezett, ott gyárnollakként ellátott, nempedig testi, vagy szellemi munkásokként alkalmazott vak egyének.Úgy az öregségi, mint a betegsegélyezési ágazatban önként bejelentheti és biztosíthatja magát a segéd nélkül dolgozó önálló vak iparos is. Csak az öregségi ágazatban pedig (a betegsegélyezésiben nem) önként bejelentheti és biztosíthatja magát a segéddel dolgozó vak iparos is, továbbá a vak ügynökök, zenészek, hivatásos énekesek, hangszerhango- lók, kereskedők és más, a törvény idevonatkozó rendelkezéseinek megfelelően minősíthető, rendes foglalkozást űző, nem bérért dolgozó vak egyének is. Az önként bejelentettek, azaz biztosítottak a járulékokat teljes egészükben egyedül maguk fizetik.Magyarországon vak gyári munkás nincs és a vak ipari munkások túlnyomórészt a vakok intézményeinek műhelyeiben dolgoznak, valamint a nagyon kevés vak szellemi munkás is mind a vakok intézményeinek alkalmozottja. Minthogy ezek az intézmények minden esetben nem alkalmazottaknak, hanem gyámoltaknak minősítik a műhelyeikben és irodáikban dolgozó vakokat s így nem biztosíttatják őket, az öregségi ágazatban kötelezően biztosított vakok számát az egész országban mindössze csak körülbelül 30—40-re becsülhetjük, kiknek túlnyomó része ipari munkás; míg önkéntesen biztosított vakról csak egyről tudunk, egy szabadfoglalkozást űző szellemi munkás férfiról.3. — A népjóléti- és munkaügyi minisztérium 16.607/1921. c. számú rendelete értelmében a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesülettel kapcsolatos Vakok Betegsegélyző Társasköre orvosának rendelésére a kör tagjai díjmentesen kapnak gyógyszereket a népjóléti és munkaügyi minisztérium betegápolási alapja terhére. A kör tagjainak száma 320.Hasonló módon kapnak ingyenes gyógyszereket a vakok szombat- helyi, miskolci és szegedi intézeteinek növendékei és foglalkoztatóbeli munkásai is.Vasvármegye és Szombathely város közkórháza a vakok ottani intézete növendékeit és foglalkoztatóbeli munkásait megbetegedésük esetében ingyen gyógykezeli és ápolja.4. — A m. kir. posta és táviró budapesti rádiója az elkobzott vevőkészülékek egy részét a kérelmező vakoknak juttatja.A vakok díjmentesen használják a rádiót.



435. — Félárú menetjegyet kapnak az összes vasutakon és hajókon az intézetekben elhelyezett vak gyermekek és felnőttek karácsonykor, hús- vétkor és a nyári oktatási nagyszünetkor a maguk és kísérőik részére; továbbá féláron vasúti kocsit kapnak a vakok énekkarai hangverseny- útaikra. Mindezeket a vakok intézményeinek esetről-esetre előterjesztett kérelmére.6. — A Budapesti Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaság a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületnek havonta 400—800 darab félárú villamosvasúti menetjegyet juttat, melyeket az egyesület a Vakok Betegse- gélyzőTársaskörének tagjai s az egyesület énekkarának künnlakó és próbákra bejáró tagjai között oszt szét. Ezenkívül fürdőkbe, kirándulásokra, a rádió előadótermébe vezető útakra a részvénytársaság 5 pengőért külön villamosvasúti kocsit bocsát a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület rendelkezésére a tömegesen útazó vakok számára.Hasonló kedvezményeket nyújt a részvénytársaság a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetének is, de havonta csak körülbelül 100 darab félárú villamosvasúti menetjegyet.
7. — Valamennyi budapesti színház, ha van üres hely, ingyen ad 20 -30 darab jegyet a vakok és kísérőik számára, a vakok intézményeinek esetről-esetre előadott kérelmére.A miskolci színház igazgatósága megengedi, hogy a vakok ottani foglalkoztató intézetének munkásai tizenkettőnkint díjmentesen látogassák időnként az előadásokat.A szegedi színház hetenként 16 drb. ingyen jegyet bocsát a vakok ottani intézete igazgatóságának rendelkezésére a vak tanulók és munkások számára.A szombathelyi színház hetenkint két ízben 14—20 ingyenjegyet engedélyez a vakok ottani intézete gyámoltjainak. Ugyanezt a kedvezményt nyújtja az ottani kulturegyesület is az általa rendezett hangversenyeken.8. — A budapesti Népfürdőt a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület révén kéthetenkint egyszer díjmentesen használhatják tömegesen a vakok. A Szent Lukács-, a Császár- és a Szent Géllért-gyógyítófürdők pedig orvosi rendelet alapján esetről-esetre ingyen adnak fürdőjegyet a vakoknak a vakok intézményei révén.A miskolci Gőzfürdő R. T. megengedi, hogy a vakok ottani foglalkoztatójának munkásai havonkint egyszer díjmentesen használják a fürdőt.
9. — A nagyobb fővárosi és vidéki napi- és szépirodalmi lapok a vakok intézményeinek, úgy a fővárosiaknak, mint a vidékieknek, ingyenpéldányokat küldenek a vakoknak tartandó fölolvasások céljaira.

10. — A dohányárúsítás hazánkban állami egyedárúság. Dohány- tőzsdeengedéiyek kiadásánál polgári vakok több esetben, hadivakok azonban minden esetben előnyben részesültek. Az utóbbiak közül közel zázan kaptak dohánytőzsdeengedélyt, köztük kilencen (kettő kivételével mind tisztek) nagytőzsdeengedélyeket.
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11. — A hadivak közlegények mind altisztekké, az altisztek és tisztek pedig legalább is egy rend-, illetve rangfokozattal léptettek elő. Valamennyi hadivak 100%-os rokkantnak minősíttetett. A legénységbeliek havi járadéka 120, a tiszteké 240 pengő rend- és rangfokozatra való tekintet nélkül.
12. — Pontnyomású kölcsönkönyvtár kettő van az országban: a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetéé Budapesten 6332 kötetben 1127 művel és a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületé Budapesten 3102 kötetben 809 művel. Az előbbi könyvtár használati dija évi 2, ha postán kell küldeni a könyveket, évi 3 pengő, mely összegek magukban foglalják az intézet által kiadott „Vakok Közlönye“ című pontírású havi (az utóbbi időkben csak negyedévi) folyóirat előfizetési díját és a pósta- díjakat is. Az egyesület könyvtárának használata díjmentes, a könyvküldemények csomagolási díját (küldeményenkint 8 fillért) és póstadíját (kiíogrammonkint 1 fillért) azonban a könyveket -használó vakok fizetik.13. — Vezetőkutyával hazánkban tudomásunk szerint mindössze csak három vak férfi jár, kettő a fővárosban s egy vidéken. Kutyák használatát senki és semmiféle módon meg nem könnyíti, elő nem mozdítja.
14. — Vakok üdülésének, nyaralásának megkönnyebbítésére nálunk szervezet nincs, kedvezményekről e téren tudomásunk nincs. - (Kf)

A siketnémaság okai 130 esztendő statisztikája alapján. Aziskolaorvosi szakosztály december havi összejövetelét a siketnémák állami intézetében tartotta meg. A memorandumról való beszámolás és az Orsz. Orvosszövetség Iskolaorvosi Szakosztálya választmányi tagjainak a megválasztása után a siketnéma intézet szakorvosa: D r. Bárczy Gusz
táv tartotta meg előadását: A siketnémaság okairól. A váci siketnéma intézet és a budapesti siketnéma intézetben azok fennállása óta (130 év óta) összesen 2100 siketnéma gyermek nyert felvételt. Ennek a 2100 siketnéma gyermeknek a statisztikáját ismertette az előadó, mely úgy tömegénél, mint érdekességénél fogva a többi szakmabeli orvost is érdekelni fogja.I. Siketségi okok:Ismeretlen 95, öröklés 408, meningitis 331, typhus 100, scarlatina 224, lues 117, morbili 123, rachitis 121, eclampsia 17, pertussis 67, dyphteritis 117, otitis média 115, bélhurut 11, fráz 13, erysipelas 3, tbc. 6, hülés 10, súlyos betegség 222.A szülők kor és rokonsági viszonyainak a táblázata a legértékesebb és a legtanulságosabb.Vérrokon szülőktől csupán 199 siketnéma származott.A szülők közötti korkülönbség sokkal nagyobb veszélyt jelent a statisztika szerint, mint a vérrokonság. A 2100 gyermek közül 500 gyermeknél az apa és az anya közötti korkülönbség a 20 évet meghaladta.Prophylaxis szempontjából ez az adat szinte megbecsülhetetlen értékű. Az iskolaorvosok nagy érdeklődéssel és élvezettel kísérték
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az előadó szavait, amelyek olyan területre vitték figyelmüket, amely területek még az orvosok előtt is meglehetős ismeretlenek.Utána Istenes Károly, az intézet igazgatója mutatta be a siketnéma- oktatás lényegét. Gyakorlati demonstrációját általános elismerés követte.Megtekintették az iskolaorvosok az intézet újonnan berendezett egészségügyi és kísérleti helyiségeit. A kísérleti helyiségekben nagy élvezettel szemlélték a képeslapokban sokszor kolportált „amerikai“ ízű képeket . . . „a siketek hallgatják a rádiót“ . . . Ezekről a kísérletekről az intézet szakorvosa egy más előadásban kíván foglalkozni, amit az iskolaorvosok nagy örömmel vettek tudomásul.Az intézet igazgatójának előadásából kitűnt, hogy az országban még kb. 120 ismert siketnéma nem áll intézeti kezelésben, ahol 8 év alatt a beszéden kívül elsajátítják az összes ismereteket. A felvétel nem jár semmiféle bürokratikus adminisztrációval. Az illető hozzátartozóinak csupán egy levélben kell bejelenteniük a siketnémát az Intézet igazgatóságánál, ez azután a többit elintézi.Az intézetből kikerült növendékek a társadalomnak csaknem teljes értékű és hasznos polgárai lesznek.A mindenképen sikerült értekezlet után az eszmecserét az összegyűlt iskolaorvosok a fehér asztalnál folytatták. (Az Egészségvédelem 1931. évi 1—2. számából.)
Dán domború térképek magyar módon. Folyóiratunk 1930. évi 1—2. számában ugyanilyen cím alatt hírt adtunk arról, hogy a dán állam a múlt év januárjában kiküldte Ketling E. dr-1, a vakok kopen- hágai intézetének tanárát Budapestre, a vakok kir. intézetébe, Kirschen- 

heuter Ferenchez domború térképek készítésének tanulmányozására. 
Wüstenberg O., a kopenhágai intézet igazgatója most mutatóba megküldte a Dániáról és a Skandináv-félszigetről „magyar módon“ készült első hegy- és vízrajzi, valamint vasúti térképeket, Kirschenheuternek az előzékenyen nyújtott támogatásért hálás köszönetét fejezte ki s ezt nyomatékosabbá teendő, számára egy 300 pengőről szóló csekket mellékelt leveléhez, kérvén egyben a térképekre vonatkozó észrevételeit.

Kirschenheuternek a kopenhágai igazgatósághoz juttatott észrevételei lényegükben a következők:1. A dán térképek általában véve sikerültek, jók, kicsiny terjedelmük (23X34cm) előnyös. — 2. Úgylátszik, a mintaképeken (modelleken) a vízszintes tagosultság alakulásai fába, vagy még inkább linóleumba faragcttak. A plasztilinbe, (viaszba, agyagba) való mintázással puhább, hajlékonyabb, kifejezésteljesebb formák alakíthatók. A függőleges tagoltság alakjai jellegzetesebbek s a hegyek magasabbak lehetnének, de alakításuk, mintázásuk kifogástalan. — 3. A partvidékek (fjordok, félszigetek, szigetek) a kelleténél részletezettebbek. Kevesebb anyag a vak tanuló keze alatt áttekinthetőbb, gyorsabban tájékoztat. — 4. A tengereket
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ábrázoló barázdák túlságosan szélesek, a sűrű szigetek közt elvesznek. Keskenyebbekkel való kísérletezés megokolt. — 5. A folyók helyenkint nem eléggé élesek, ami valószínűen nem az anyalemez fogyatékosságából, hanem a préselés erejének elégtelenségéből származik. — 6. A térképlemezek papirosanyaga kitűnő. Herodek KárolyA  korm ányzó adom ánya egy hadivaknak. (Nemzeti Újság, 1930. XI. 28). Horthy Miklós kormányzó Gödöllőn vitézi telekként házas telket adományozott vitéz Kalmár István gödöllői hadivak dohány- tőzsdésnek. - (Kf)Jó zse f nádor sírja. A Magyarság 1930 október 2-iki számában olvastuk Babay József tollából „Egy óra a királyi vár főherceg-kriptájában“ cím alatt:„Budapesten is vannak királysírok. A kapucinusok bécsi császári kriptájának testvére is Budapesten van a királyi vár kápolnája alatt. Benne alszik a Habsburg-család egyik legnagyobb szelleme és a magyar történelem egyik kegyeletes emlékű alakja is — a nagy József nádor.A Szent István hittel őrzött Jobbja szomszédságában boltíves folyosó fordul lefelé, hosszú, nyugatnak húzódó útba torkollik, mely egyenesen a Habsburg-család óriási kriptájába vezet. Tizenhárom bebalzsamozott szív mellett tizenhárom főhercegi halott porlad itt a márványsírok éjszakájában. Amióta a kriptát elkészítették, pedig annak már elmúlt pár száz esztendeje, igen kevés idegen járt ezeken a fénylő köveken. Ez a hely József főherceg családjának magánbirodalma. Két nagy, kupolás terem. A földalatti folyósó az oltárterembe torkollik, itt nincsenek kősírok. Északi fala előtt all az egyszerű kis oltár, középütt régesrégi kézzel faragott fakereszten függ az Üdvözítő. Karcsú gyertyahüvelyeiből évenként csak egyszer gyúl föl a sárga láng — halottak napján. Sem padok, sem székek, egyetlen bútora a szentmihálylova. Alacsony, boltozatba visszahajló, nyitott kőkapun át lépünk be a főhercegi kriptába.
József nádor márványkoporsója a kripta előterében áll. Emberváilig ér és csillogó fedőlapján térdepel maga a sír lakója. Megdöbbentő, szinte az eleven élet impresszióját keltő szobor. Fehér, carrarai márványból van kifaragva. Fenséges tisztét jelentő palástja végigomlik óriás testén. Zala György faragta ezt a megszólalni készülő sírí szobrot, amelyből királyi uralommal tekint ki a két szem és átnéz a szemben lévő oltáron, a szentmihálylován, a falakon, a tájakon, a végtelen messzeségbe merengve. A föld felett is ritkán látni ilyen tökéletes alkotást. Félelmetesen impozáns a térdeplő nádor, alakjával és felső teste büszke tartásával uralja az egész kripta hangulatát. Térdénél domborműves érctábla helyettesíti a fejfát. Körülötte ugyancsak márványsírokban békéinek hitvesei. Hermina föhercegasszonyt 1838-ban, Mária Dorottyát pedig 1855-ben hozták ide végleges temetésre. József nádor harmadik felesége, aki tudvalévőén orosz nagyhercegnő volt, az ürömi családi sírboltban fekszik.
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Mind a tizenhárom sírperem lépcsőjén félméter magas, légmentesen leforrasztott, művészi ötvezetű bronzedény sötétedik. Ezekben őrzik a sírok lakóinak bebalzsamozott szívét.“ - (K f)

A siketnémákat, vakokat és szellemileg fogyatékosokat illető 
törvényes rendelkezések. Hazánk törvényei a siketnémákat általában egyenjoguaknak tekintik a hallókkal s csak igen csekély mértékben foglalnak magukban korlátozást a jogok gyakorlását illetőleg. A fontosabb rendelkezések a következők:A Siketnémák, ha a szabályszerű életkort elérték, nagykorúak, szabad akarattal rendelkeznek vagyonuk felett. A kivételekre vonatkozólag az 1877. évi XX. t. ez. 28. §-a igy szól: „Nagykorúak gondnokság alá helyeztetnek:

a) ha elmebetegek, vagy siketnémák, kik magukat jelekkel megértetni nem tudják;
b) oly gyenge elméjük és magukat jelekkel megértetni tudó siketnémák, kik ezen bajok egyike, másika miatt vagyonuk kezelésére képtelenek“ .Ezen törvény kiegészítőjéül szolgál az 1885. évi VI. t.-cz I-ső §-a, mely szerint „valamely kiskorú ellen, h a . . .  magát jelekkel megértetni nem tudó siketnéma, a gondnokság alá helyezési eljárás, a bíróság által az e részben hatályban lévő eljárási szabályok szerint, kiskorúságának idejében is megindítható“ .A jogügyeletekre nézve az 1864. évi XXXV. t.-cz. a következőket rendeli: 54. §. A jogügylet érvényességéhez közjegyzői okirat meg- kivántatik: minden jogügyletnél, melyet vakok, olvasni nem tudó siketek, vagy irni nem tudó némák és siketnémák kötnek, ide értve az örökösödési szerződéseket is, amennyiben a jogügylet megkötésénél személyesen járnak el.75. §. Ha valamely fél vak, siket, néma, vagy siketnéma, szükséges, hogy két tanú, vagy egy másik közjegyző is az ügymenet egész folyama alatt folytonosan jelen legyen. A tanuk, illetőleg a másik közjegyző mellőzésének a felolvasásnál ily esetekben egyáltalán helye nincsen.76. §. Oly siketnek, aki olvasni tud, az iratot magának kell olvasni és egyszersmind kijelentenie, hogy azt olvasta és akaratával megegyezőnek találta. E nyilatkozat az okiratokban az aláírás előtt megjegyzendő.Ha a siket nem tud olvasni: a tanukon felül még egy, a siket bizalmát bíró személy hivatik meg, akinek jelbeszédét a siket megérti. Ily bizalmi személyeknél nem képez kizáró akadályt, ha a felekkel a 72. §. e) pontja alatt említett viszonyok valamelyikében állanak.A siketnek ezen jelbeszédben való jártasságáról a közjegyző magának meggyőződést szerezni tartozik, oly kísérletek által, melyek nem a fennforgó ügy tárgyaira vonatkoznak s hogy ez megtörtént, az a jegyzőkönyvben felemlítendő.
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77. §. Ha valamely fél néma, vagy siketnéma; a 76. §. szabályai szerint a jelbeszédben jártas bizalmi személy mindenkor meghívandó.Ha a fél irni-olvasni tud, az iratot magának kell olvasnia s egyszersmind bizonyítania, hogy azt olvasta és akaratával megegyezőnek találta. Ha irni-olvasni nem tud: a jelbeszédben jártas két bizalmi személy hivandó meg“ .A jogügyletekre vonatkozólag kiegészítést tartalmaz az 1876. évi XVI. t. ez., mely a 2. §-ban kiköti, hogy: „ ............. továbbá vakok, siketek és némák . . . .  írásbeli magán végrendeletnél tanuk nem lehetnek“ . A 16. §. ugyanazt mondja a szóbeli végrendelkezést illetőleg, mig a 21. §. azt követeli, hogy „Némák és siketnémák, még ha irni és olvasni tudnak is . . . .  csak közvégrendeletet tehetnek.“A siketnémák házasságát illetőleg az 1894. évi XXXI. t.-cz. rendelkezései a következők:„6 §. Cselekvőképtelen személy nem köthet házasságot.14. §. Tilos házasságot kötni annak, aki ellen elmebetegség, vagy jelekkel megértést is gátló siketnémaság okából indított gondnokság alá helyezési eljárás van folyamatban.15. §. Tilos házasságot kötni a gondnok beleegyezése nélkül annak, aki mint . . .  magát jelekkel megértetni tudó siketnéma gondnokság alatt áll.
/ . . .  . az olyan siketnémákat, akik magukat jelekkel megértetni tudják, de az 1877-ik évi XX. t.-cz 28. §. b) pontja szerint gondnokság alá helyeztetnek: az ezek által kötött házasság egyáltalában nem semmis, tiltó házassági akadály pedid rájuk nézve csak akkor áll fenn, ha ebbeli fogyatkozásuk miatt a gondnokság alá helyezés jogerősen már ki van mondva.54. §. Megtámadható a házasság tévedés miatt:
a) ha az egyik házasfél egyáltalán nem akart házasságot kötni és nem tudta, hogy kijelentésével házasságot köt.(Az a) eset leginkább némáknál, siketeknél, siketnémáknál és olyan személyeknél fordulhat elő, akik a polgári tisztviselő nyelvén nem tudják magukat kifejezni.)127. §. A jelen törvény alkalmazásában cselekvő képtelenek alatt értendők:
c) az 1877. évi XX . t-. ez. 28. §. a) pontja alapján gondnoság alapján gondnokság alatt levők;
d) akiknek gondnokság alá helyezése az 1885, évi VI. t.-cz. I-ső §-ához képest előzetesen el van rendelve;
e) azok akiknek kiskorúsága az 1877. évi XX . t. ez. 28. § a) pontjával egybeeső okból meg van hosszabbitva.128. §. A jelen törvény értelmében korlátolt cselekvő képességűek alatt értendők:
b) azok akiknek kiskorúsága az 1877. évi XX. t. ez 28, §. b) pontjával egybeeső okból meg van hosszabbitva;
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c) azon teljes korúak, akik az 1877. évi XX. t.-cz. 28. §. b) pontja alapján gondnokság alatt állanak“ .A büntető törvénykönyv a siketnémákra csak egy szakasszal rendelkezik. Az 1878. évi V. t.-cz. 88. §. ugyanis azt mondja: „Siketnémák, ha cselekvésük bűnösségének felismerésére szükséges belátással nem bírnak: bűntett, vagy vétség miatt nem büntethetők“ .A Csemegi Károly-féle „bűnvádi eljárás a törvényszékek előtt“ siketnémákat illetőleg igy intézkedik:„267. §. Siketnémák kihallgatásánál oly személyek alkalmazandók, akik ezekkel magukat megértetni képesek.Ezen személyek alkalmaztatásuk előtt a törvényszéki fordítókra nézve megállapított esküt teszik le.A siketnémák az esküt ennek szövege aláírásával teszik le; ha pedig olvasni és irni nem tudnának: a kihallgatás iránt a jelen szakaszban meghatározott eljárás az esküre vonatkozólag is követendő“ .Az osztatlan családi birtokot nem igényelheti az elmebeteg, a gyengeelméjűség miatt gondnokság alá helyezett siketnéma. A viszonyoknak megfelelő tartás, igényük azonban érintetlen marad.Közli: Schulmann.1920. évi XXXVI. t. c. 74. § .:
Vak állatok és az érzékszervek helyettesítése. A Természet- tudományi Közlöny 1930. évi július 1-15. számában Dudich Endre dr. „Az Aggteleki barlang“ címen értekezik s egyebek között a következőket írja: „A  szárazon még leginkább föltűnik egy 5—7 mm. nagyságú, hófehér vak ászkarák, Frivaldszky János „szemercsés vakász“-a (Meso- niscus graniger), mely az egész barlangban található a falakon, talajon, kövek és fadarabok alatt. A vizekben gyakori a „pokoli vakrák“ (Nip- hargus), egy 2.5 cm-re is megnövő, fehér, vak állatka, mely fehér kisértet- ként úszkál a kristálytiszta vizek vörösessárga iszapja felett. Mindkettő ú. n. valódi barlanglakó állat, amilyen még a barlangban a barlangi rablócsiga (Daudebardia cavicola), a magyar vakfutonc (Anophthalmus hungaricus), az aggteleki ősrovarok (Plusiocampa spelaea), Lepidocyríus aggtelekiensis), a barlangi pókok (Porrhomma errans, Rosenhaueri), stb. Igazi barlanglakó állat vagy húsz fordul elő a barlangban. Ezek többé- kevésbbé mutatják azokat az alkalmazkodási jelenségeket, amelyeket a barlang speciális életviszonyai idéztek elő (a látószerv csökevényesedése, a tapintó és szaglásszervek kiegyenlítő erősebb kifejlődése, a bőr festékanyagainak eltűnése, a szaporodási periódus megszűnése).“Ezeket a zárójelbe foglaltakat olvasva, mint annyiszor, megint csak felötlik előttünk, hogy a vakság állapota talán mégis csak fejlesztőén hat az épen maradt érzékszervekre s így a vak embereknek a tapintása, hallása, szaglása talán mégis csak jobb, mint a látóké. De beleszól el- gondolkozásunkba Keller Ilona, ki legutóbbi, német nyelven „Mitten im Lebenstrom“ címen megjelent könyvében elmondja, hogy az épen maradt



50érzékszervein megejtett tudományos vizsgálatok megállapítása szerint azok észrevevései nem különböznek a teljesen épérzékü ember hasonló észrevevéseitől. A természet tehát egyes érzékszervek hiányát nem pótolja a megmaradtak tökéletesítésével. Keserűen szól ezzel kapcsolatban a siketvak szerző önmagához: „Nincs te benned semmi rendkívüli, csak a nyomorúságod.“Az állatok állapota és a Keller Ilonán, valamint sok más vak egyénen megejtett érzékszervi mérések hasonló eredményei közötti ellentmondást megszüntetheti azonban az a meggondolás, hogy az állatok nemzedékről-nemzedékre ősidők óta élnek vakon, tehát érzékszerveiket az alkalmazkodás szükségessége évezredek óta fejleszti, míg a vak ember érzékszervi fejlődésének múltja nincs, közvetlen ősei is már rendszerint látók s így az alkalmazkodás átalakító hatása nála nem érvényesülhetett. - (K f )V akok világszem lélése. (Pesti Hírlap, 1930. IX. 25). Baum Oszkár osztráknémet író, ki teljesen vak,* elmeséli, hogy mikor a svájci havasokat járta, a lába alatt csikorgó hó, az arcába sütő havasi napfény ereje, a belélekzett havasi levegő különös ize, a távolból odahallatszó jódlizás neki olyan erős benyomást adott a svájci tájról, hogy egészen pontos fogalmat alkotott magának róla. Épen ilyen erős és jellegzetes emléke van egy éjszakai sétáról, melyet vezetőjével egy idegen faluban tett. Pontosan emlékszik a házak, kertek, rétek sajátos szagára, az ólakban alvó állatok mozdulatainak halk neszére, a kutyák hirtelen fölriadó ugatására és az éjszakai csendben saját lépéseinek kongó ütemére. Érdekes az a benyomása, amelyet a párisi ucca forgalmáról szerzett: „A  látó ember zűrzavaros zsivajt érez a párisi uccán, a vak ember azonban az óriási autóforgalmat szinte nesztelennek érzi, legfeljebb a tülkök lármáját találja túlhangosnak, maguk az autók azonban gummikerekükkel semmi lármát nem csinálnak.“A Pesti Napló 1930. VIÍ. 13. számában párisi szerkesztőségének egy beszélgetését közli, melyet Scapini Györggyel, a háborúban megvakult vak ügyvéddel, a szajnaparti kerület országgyűlési képviselőjével folytatott, ki egyebek között a következőket mondta: „Lassan-lassan sikerült a vakságomból folyó minden akadályt legyűrnöm, mert amit a látók nem igen tudnak, azt én fölfedeztem, hogy látni t. i. nemcsak szemekkel lehet. Az ember egész teste át meg át van hálózva apró, érző, mondhatnám látó centrumokkal, melyeken keresztül az ember szintén érzékeli a világot. Természetesen a szem a legkoncentráltabban közvetíti ezeket a benyomásokat és ezért azok, akik nem látnak, nem veszik észre a többit, nem tudják, hogy testünk minden egyes porcikája lát.

* A  vakok bécsi izr. intézetének volt növendéke és vakokkal foglalkozó szakkörökben a vakok egyik intézetének belső életét nem kedvező színben föltüntető regényével vált ismertté. Szerk.
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Én ezt megtanultam és nem igen érzem a látás hiányát. Egy emberről, egy gyülekezetről igen intenzív képzeteim vannak a hangokból, az atmoszférából, a mozgásból, a kézszorításból. Már vak koromban jártam Amerikában is és úgy éreztem, hogy az a kép, amit hazahoztam magammal, nem ugyanazokból tevődik össze, amit azelőtt tudtam Amerikáról, hanem azokból az impressziókból, amelyeket ott közvetlenül éreztem az ucca zajából, a liftek gyorsaságából, azokból a hosszú percekből, amig az ember följut a temérdek emeleten keresztül, azokból a hosszú napokból, amelyeket vonatokon töltöttem, mielőtt az óriási kontinens egyik végéből a másikba száguldottam... A parlamentben éppen szünet volt, mikor képviselővé választottak, úgyhogy néhány hónapot eltöltöttem azzal, hogy megismerkedjem a hely topográfiájává!. Külön intézkedéseket tettek, amelyekkel lehetővé vált számomra a szavazás. Egyszer és kétszer átlyukasztott bulletineket készítettek, amelyekkel indítvány ellen, vagy mellett szavazhattam és néhány ülés után elmúlt az idegesség érzése, amit akkor szereztem, amikor először vettem részt a parlament ülésén. Lassan-lassan megbarátkoztam a képviselői szellemmel, megismertem az egyes pártokat és szónokokat és most úgy érzem, egyes dolgokban tisztábban látok, mintha a szemeimmel látnék. A szónokok szavai mögött kiérzem a szándékokat, a pártok mozgásaiból a rejtett célokat és ha beszélek a tribünön, érzem, hogyan figyelnek rám, ki milyen szívvel hallgat.“ - (Kf)\

Michels Fülöp előadása. Michels tanártársunk f. évi január hó 17-én a beszédpedagógia problémáiról — különösebb tekintettel az idegen nyelvek tanítására és tanulmányozására — a Magyar Pedagógiai 
Társaság rendes felolvasó ülésén tetszéssel kisért előadást tartott. Előadásának részletesebb ismertetését 1. a Néptanítók Lapja-nak 1931. II. 1. számában, (ik)

A Magyar Fonetikai Társaság gyűlése. A múlt számunkban a társaság alakulásáról már hírt adtunk. Ezúttal azt közöljük, hogy az alakítandó Társaság ideiglenes elnöksége a f. hó 2c-án tartott gyűlésén elkészítette a Társaság alapszabályait s azt jóváhagyásra felterjesztette a belügyminisztériumhoz. Az ideiglenes elnökség egyébként úgy határozott, hogy a Társaság tudományos és gyakorlati vonatkozású céljait az egybehívandó nagygyűlés keretében fogja propagálni mindazok jelenlétében, akik a fonetikával valamelyes vonatkozásban állanak, (ik)

A z  angol vakok szellem i fo glalk o zásai. (Dér Kriegsblinde, 1931.—2). 15000 dolgozó vak közül 260 (15) sorsjegyárúsító és ügynök, 34 (19) lelkész, 143 titkár és gépíró, 48 telefonkezelő, 146 (5) vakokat gyámolító alkalmazott, 569 zongorahangoló, 318 (150) zenész, zeneoktató, 51 (4Y) tanító. Ezeken kívül van még néhány, aki mint egyetemi magántanár, lektor (5) és mint jogász (41) tevékenykedik. A zárójelbe foglalt számok a Németországra vonatkozó, ismertté vált adatokat jelzik. - (Kf)
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Tanulmányúton. Végh Ferenc soproni tanártársunk a karácsonyi és az újévi szünet alatt a bécsi és a st. pölteni siketnéma-intézetekben hospitált. A nyári szünidőben pedig a müncheni, linzi és a salzburgi gyógypedagógiai intézetekben járt.
Új kötőgépek vakok számára- A „Dér Kriegsblinde“ 1931. évi 1. száma írja, hogy Franciaországban a hadivakok százai egy, külön vakok részére szerkeztett kötőgépen jövedelmezően dolgoznak. A vakok angol intézeteiben mintegy 100 kötőgép van. Rómában a vakoknak Savoyai Margitról elnevezett intézetében a múlt év februárjában Mussolini miniszterelnök személyesen jelent meg egy, külön a vakok számára szerkesztett új kötőgép bemutatásán. — A svájci Blindenbote 1927. évi decemberi számában írja egy vak kötőmunkás, hogy a kötés olyan vakoknak való, akik különleges, a vakság figyelembevételével szerkesztett készülékek segítségével képesek a gépeket helyesen kezelni. Ezek bármily minta szerint képesek dolgozni és, mert figyelmük jobban összepontosul, kevesebbet hibáznak, mint a látók. — A „Dér Kriegsblinde“ 1931. évi 2. számában Hirsch Betty, a hadivakok berlini Silex-féle iskolájának vezetője közli, hogy a súlyosan sérült hadirokkantak berlini műhelyeiben szintén üzembe helyeztek egy ilyen svájci, új szerkezetű kötőgépet hadivakok számára. - (K f)

Éltes Mátyás előadása. Éltes igazgató kartársunk Pécsett 
„Kisegítő-iskolák“ címén f. évi január hó 24-én előadást tartott, (ik)

Nagyothallók mozija Budapesten. Érdekes újítást vezetett be a lipótvárosi Elit-Mozgó a napokban. Nagyothalló vendégei számára a nézőtér egy részét fejhallgatóval szerelte fel, oly módon, hogy a fejhallgatót igénybevevő vendég maga szabályozhatja a hangerősséget. A mozi a fejhallgatók igénybevételéért pótdíjat nem szed. (A Aáagyarország 
1931 I. 31. számából), (ik)

Vak bódés kereskedők Amerikában. Az Esperanta Ligiló 1930. évi júniusi száma ismerteti az American Foundation fór the Blind-nek egy működését tárgyaló kiadványát. Eszerint az uccai árúsító bódékban, mint ott nevezik: kioszkokban, a vakok hírlapokat, dohányt, édességeket, továbbá nyilvános épületekben (bíróságokon, gyárakban, kórházakban) ezek mellett még csomagolt és hideg ételeket sőt itt-ott, ahol látó segítség van, még kávét és meleg ételeket is árúsítanak. Egyik kórházban egy vak kölcsönkönyvtárt rendezett be, egy másik meg autójáratot szervezett. A vakok kanadai intézete magának szerzi meg az árúsító-engedélyeket, aztán fölszereléssel együtt gyámoltjainak engedi át önálló kezelésre. Az egyesült államokban egy nagy szervezet fizetéssel alkalmazza a vak bódés elárúsítókat. Rendszerint egy vakot, meg egy gyöngénlátót együtt dolgoztat. Az utóbbi a gyárakban délidőben az ételeket hordja szét. Havonkint egyszer egy látó felügyelő ellenőrzi a bódékat. Az elárusítandó anyagok megszerzését, a könyvelést és igazgatást a szervezet központilag intézi.



5 3A gyári és kórházi vak árusítók keresete havi 125-150 dollár, míg az uccai árusítók keresete heti 6-65 dollár. (A Ford-gyárban a munkás legkisebb napibére 6 dollár, ami havonta valamivel több, mint 150 dollár). Legfejlettebb a vakok uccai árúsítása New-Yorkban, ahol mintegy 200 vak árúsít pályaudvarok és földalatti vasutak kapuiban. Nagy számuk annak tulajdonítható, hogy itt az árusítási engedélyek elnyerésében a hadirokkantak után a vakok részesülnek a legtöbb előnyben. - (Kf)

Zsembay Ferenc kartársunk szereplése a Szepesi Szövet
ségben. A Szepesi Szövetség f. évi február hó 8-án Budapesten tartott kultú:estélyén Zsembay tanártársunk e cím alatt szerepelt: Költemények. írta és szavalja: Zsembay Ferenc siketnéma-intézeti tanár, a Szepesi 
Szövetség Váci Osztályának elnöke. (Sch)

A vakok esztétikai nevelése és jogi helyzete. A Magyar Gyógypedagógiai Társaság január 29-én Schannen Péter elnöklésével szakülést tartott. Napirend előtt Rottenbiller Fiilöp dr., a társaság elnöke úgy a társaság, mint a szakülésen megjelentek részvétét nyílvánította 
Nagy Árpád dr-nak, a társaság társelnökének, felesége elhunyta miatti gyászában.

Tóth Zoltán dr. „A  vakok esztétikai nevelése gyógyító nevelői szempontból“ címen tartott előadást. A fogyatékos látású gyermekeket látásmaradványuk szerint és az esztétikai nevelés szempontjából osztályozta. Rámutatott azokra a testi és mozgásbeli elferdülésekre, tökéletlenségekre, melyek a hiányos látásból és a vakságból származnak, nemkülönben arra, hogy ezek az esztétikailag kifogásolható jelenségek helyes irányú neveléssel eltüntetendők. Ez pedig elérhető, ha az oktatási irányzattal szemben nagyobb teret engedünk a nevelési irányzatnak.
Herodek Károly szólott a kérdéshez. Hangsúlyozta, hogy a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében mindig megvolt a törekvés a növendékek ilyirányú helyes esztétikai nevelésére és nem is eredménytelenül. A teljes siker elérését azonban nagyon megnehezíti a növendékek nagy száma és az egyéni nevelésnek ebből folyó megnehezülése. Tóth dr, válaszában rámutat arra, hogy a társadalomban való érvényesülés szempontjából mily hátrányos a vakokra nézve idétlen, torz külsejük és mozgásuk, miértis a vakok intézeteinek most készülő tantervében osztályon- kint heti 2—3 külön órát kíván lekötni a növendékek mozgásbeli esztétikai nevelésének céljaira.Ezután Bernáth István dr. „A  vakok jogi helyzete“ címen értekezett. Csalódást keltett. Azt hittük, újat hallunk. De ugyanazt tárgyalta, amit a Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesületének múltnyári debreceni közgyűlésén, illetve ugyanazt, amit az ott elhangzott bírálatok alapján átdolgozva folyóiratunk múltévi 7-8. száma az ő tollából „A  vakok magánjogi viszonyairól“ cím alatt közölt és amellyel folyóiratunk múltévi 9-10. számában Kirschenheuter Ferenc ugyanezen cím alatt birárólag foglalkozott. A most újból hallott s immár közismert előadási anyaggal
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az előadó csak egy ponton hozott újat. Elejtette az általa tervezett „Vakügyi Ellenőrző és Tanácsadó Iroda“ létesítésének eszméjét s az ezen irodának szánt munkakört most már a Schnell János dr. vezetése alatt működő Gyógypedagógiai Nevelési és Pályaválasztási Állami Tanácsadónak szánja, — mindjárt hozzátehetjük, nagyon okosan. Előadásának függelékeként Bernát dr. rögtönzött vitába szállt bírálójának, Kirschenheuter 
Ferencnek föntebb említett cikkével. (Errevonatkozóan bővebbet láss lapunk más helyén „A  vakok jogi helyzete“ cím alatt).

Schnell János dr. hozzászólásában jelezte, hogy szívesen vette az állami tanácsadó munkakörébe a vakoknak jogügyi tanácsokkal való ellátását s vázolta egyben a tanácsadó föladatát. Nagy Árpád dr. utalt arra, hogy a magánjog szabályozására vonatkozó törvényjavaslat most van munkában s buzdította az előadót hogy csatlakozzék munkásaihoz. -(K f)

102 vak gyári munkás dolgozik a németországi Siemens-koncern elektromossági cikkeket gyártó műveiben. így olvassuk ezt a „Dér Kriegsblinde“ 1030. évi 11. számában Perls gyárigazgatónak a szemorvosok berlini egyetemi továbbképző tanfolyamán tartott előadásával kapcsolatban. A vakok baleset ellen védett gépek mellett dolgoznak, köztük féloldalt hűdéses és félkarú, továbbá olyan vakok is, kik két- három félig automatikus gépet kezelnek egyidejűleg. - (Kf)

Meghalt Baíthyány-Strattmann László dr. herceg (1870— 1931). A földesúr és hírneves szemorvos a Batthyány-hercegek ősi várkastélyában, Körmenden szemkórházat rendezett be. Hetenként háromszor rendelt és fáradhatatlanul végezte többnyire szegény betegeken ingyenesen a szemműtéteket, melyeknél felesége is segédkezett. A napilapok szerint hályogműtéteinek száma megközelíti a hatezret. A király működése elismeréséül a Szent István-rend középkeresztjével tüntette ki, a Magyar Tudományos Akadémia pedig igazgatósági tanácsának tagjává választotta. - (Kf)

A III. egyetemes tanügyi kongresszus végrehajtó bizottságaoktóber 3-án tartott ülésén elhatározta, hogy a Naplót, melynek II. kötete színién 30 ív terjedelemben jelent meg — mivel az ígért segélyek elmaradtak — a tagoknak 5 pengőért, nem tagoknak 8 pengős árban és iskoláknak, könytáraknak pedig 20 pengő lefizetése ellenében küldi meg.Kérjük azon kartársakat, akik már 1 vagy két pengőt befizettek, egészítsék ki a fenti összegre.Ezúttal kérjük az igazgató urakat, hogy a Naplót iskolájuk könyvtára részére szerezzék be és hívják fel a kartársak figyelmét is annak megszerzésére. A fenti díjak beérkezésének sorrendjében portómentesen küldjük meg mindenki címére. (Tóth Árpád pénztáros).
Nemzetközi szakértekezlet a vakok ügyében. Folyóiratunk 1929. évi 7-8. számában „Nemzetközi kongresszus a vakok ügyében“ cím alatt ismertettük az 1929 júniusában Bécsben tartott előkészítő



55kongresszus tárgyalásait s megemlítettük, hogy az amerikai egyesült államok képviselője azt a kívánságát fejezte ki, hogy a nagy kongresszust megelőzően New-Yorkban, szakértői tanácskozás tartassék. Az Egyesült Államoknak a vakok ügyével foglalkozó egyesületei összefogtak, a tanácskozást megszervezték s kérésükre Hoovernek, az Egyesült Államok elnökének nevében meghívás ment az egyes országok kormányaihoz. Európából eddig 15 állam 44 kiküldöttel jelentkezett a tanácskozásokra, melyeknek célja: a vakok nevelésoktatására, gyámolítására, foglalkoztatására és társadalmi ügyeire vonatkozóan az egyes országokban tett tapasztalatok és legjobb eljárások fölötti eszmecsere. A New-Yorkban 1931. évi április 14-től 30-ig tartandó gyűlések közé beleékelődik az északi államokban lévő és a vakok céljait szolgáló nevezetesebb intézmények megtekintése is. Az értekezlet szervezőbizottsága egyénenként 400 dollár útiköltséget nyújt a tanácskozó tagoknak.Magyarországot a szakértők nagy nemzetközi értekezleten Herodek 
Károly, a vakok kir. intézetének igazgatója fogja képviselni, ki majd ott „A  vakoknak élethívatási pályákon való elhelyezkedése“ címen előadást is tart. - (K f)

A „Bofond“ Bajtási Egyesület dísztáborozása. Tanárképző főiskolánk hallgatói f. év II. 16-án igen kedves műsorral szépen sikerült farsangiídísztáborozást tartottak a siketnémák budapesti áll. intézetében. (ík)

Vak biztosító ügynökök Északamerikában. Peiser A. dr., a vakok berlin-steglitzi intézetének tanára a „Die Blindenwelt“ 1931. évi 2. számában behatóan ismerteti ügyüket. 25 év óta működnek úgy az élet, mint a dologi biztosítás terén. Többnyire irodákat tartanak fönn s munkájuk egy részét otthon végzik. Számuk megközelítően sem állapítható meg. Az adataik összegyűjtésére kiküldött kérdőíveket csak 85 vak ügynök töltötte ki hasznavehetően, kiknek 25 százaléka csak népiskolát, 38 százaléka felsőbb iskolát és 37 százaléka középiskolát (college) végzett. Szakképesítésüket többnyire az egyetemek esti biztosítási tanfolyamain, vagy más különleges tanfolyamokon nyerték. Az Illionis állambeli Winnetka városban lévő Hadley Correspodence School fór the Blind a három hónap alatt elsajátítható anyagot pontírásban díjtalanul adja ki tanulóinak s az utóbbi 2 évben több mint 50 vak ügynököt képzett ki.A vak ügynökök 50 százalékának évi jövedelme 2000 dollár, 27'5 százalékának 2—5000 doliár, 22'5 százalékának jövedelme pedig meghaladja az 5000 dollárt. A kis jójövedelmű csoportban a vakok nagyobb százalékszámmal vannak képviselve, mint a látó ügynökök, a közepes csoportban körülbelül egyenlő az arányszámuk, míg a nagyjövedelműek csoportjában a vakok százalékszáma nagyobb, mint a látóké (22.5% : 16.4%). A kisebb jövedelműek a biztosítás mellett gyakran egy másik foglalkozást is űznek. így többen jelzálogkölcsönközvetítéssel foglalkoznak, egyik egy utazóiroda vezetője, egy nőügynök a vakok egyik gyámolító
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egyesületében tanít, egy kezdő meg mellékesen folyóiratügynökösködést üz és egyben hírlapíró is; mások megint mint gépírók dolgoznak nappal a biztosítóintézet irodájában és este végzik ügynöki üzleti ügyeiket, megint egy másik az ügynökösködés mellett mint hivatásos sakkozó is működött, hogy jogi tanulmányaihoz a szükséges anyagiakat előteremtse, három vak ügyvéd meg az ügyvédi gyakorlattal kapcsolatbak űzi a biztosítási ügynökösködést.
Ajánljuk ezeket a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesület figyelmébe a többi, a vakok foglalkoztatását tárgyaló cikkünkkel együtt. Szándékkal, tervszerűen válogatjuk ki a külföldi anyagból a foglalkoztatásra vonatkozót, hogy eszméltessünk. Hisz nálunk oly siralmasak az állapotok a vakok foglalkoztatása, gyámolítása terén, indulnánk talán meg valamely irányban az intézetek falain kívül mi is bizalommal, erős akarattal, kitartással. Valahol csak nekünk is célt kell érnünk! - (Kf)

Hangulatos farsangvége a vakok kir. intézetében. Az ifjúsági önképzőkör rendezte február 17-én délután az intézet dísztermében. Műsoron voltak páros jelenetek, szavalatok zenekari darabok és három egyfeivonásos. A mindvégig tréfás előadások állandóan jókedvben tartották a nagyszámú közönséget. Az ünnep fénypontja volt a leánynövendékek egy egyfölvonásos életképe: „Tiz perccel a vonat indulása előtt“ . Érvényesült benne a vakok hangmegfigyelése és hangutánzó készsége. A perecet, cukorkát áruló leányok elnyújtott, éneklő hangjában benne zengett a keleti pályaudvar üvegcsarnokának hangemészíő nyomása; a nagy fiúk a színfalak mögé rejtőzve, megkapó hűséggel utánozták a vonatok érkezését, indulását; itt-ott ezeket teljesen elnyomta a népies viseletű útasok össze-vissza való beszéde, kiabálása, nevetése, sírása, futkosása, a tömegek hangzavara, úgyhogy a pályaudvar sokszólamú hangképe, színe, hangulata teljes volt. Az életkép előadását a közönség megismételtette. - (Kf)

Megvakulást okozó kuruzslók. (Nemzeti Újság, 1930. VI!. 23). 
Weissenberger József, a róla elnevezett szekta hírhedt vezére ellen bűnvádi eljárás indult meg a berlini ügyészségén. A „próféta“ hókuszpókuszok kíséretében mindent lágy sajttal gyógyított. Egy Freienwald környéki szemgyúladásos parasztleányt vittek hozzá szülői, a szekta hívei, kik útasítására hetekig lágy sajttal borogatták a leány szemét, minek következtében az megvakult. — (Nemzeti Újság 1930. VII. 15). Nyíregyháza vidékén, Érpatakon Nagy Józsefné javasasszony egy parasztasszony dagadt s;emét közönséges rézgálicoldattal borogatta, mely az asszonyt megvakította. A bűnvádi eljárás megindult. - (Kf)

Megvesszük a Magyar Gyógypedagógia következő számait:
1913: 4; 1914: 1,7—10; 1916: 2 ,3 -4 , 1918: 1—3,4—6; 1923:4-8. Az ajánlatok szerkesztőségünkhöz intézendők.A szerkesztésért és a kiadásért felelősek: Istenes Károly és K irschenheuter FerencNyomatott Qevürc Ferdinánd könyvnyomdájában Budapest, Király-ucca 18.
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