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A S I K E T N É M Á K  É S  V A K O K  T A N Á R A I  O R S Z Á G O S  E G Y E S Ü L E T É N E K  H IV A T A L O S L A P JA  Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest V III., Festetits-utca 3.Előfizetési ára egy évre 24 pengő Szerkesztők:Istenes KárolyésKirschenheuter Ferenc
Egyesületi r. tagok a lapot tagilletményük fejében kapják.A gyógypedagógiai intézetek előfizetési árát évről-évre az egyesületi közgyűlés szabja meg.Tanulm ányút! b eszám o lóIrta: Istenes KárolyEgyesületünk 1931. évi október hó 3.-án tartott váci választmányi gyűlésen „A  IV. finn-ugor kulturkongresszussal kapcsolatos szakbéli és 

úti élmények11 címen felolvasást tartottam. Már akkor jeleztem, hogy a szorosan vett szakügyi részt az utleírásszerű anyagtól teljesen elvá- osztva és kibővítve, szaklapunkban teszem majd közzé különösebben is arra való utalással, hogy az általam bejárt országokban magyar szak- mber még alig-alig járt, vagy ha járt is, nem tette közismertté az ott látottakat, így tehát úgy vélem, hogy az ott szerzett szakbéli tapasztalataim szélesebb körű érdeklődésre tarthatnak számot.Fenti című felolvasásomat a következőkkel vezettem be: A Turáni 
Társaság hívószavára több mint háromszázan verődtünk össze azon a címen, hogy résztvegyünk Helsinkiben az 1931. év júniusában tartott IV. finn-ugor kulturkongresszuson. Ez az önzetlen és lelkes magyar csapat — minden hivatalos helyről jött anyagi támogatás nélkül — június 9-én indult el arra a körülbelül 6000 kilométert kitevő hosszú útra, amelynek főbb állomásai Krakkó, Riga, Tartu (Dorpat), Tallin 
(Révai), Helsinki, Viipuri, Euso, Imaira, Turku, Stockholm, Koppenhága, 
Berlin és Drezda voltak.Utunk különös célja az volt, hogy a IV. finn-ugor kulturkong- resszus szándéka szerint ápoljuk és növeljük lelkűnkben s terjesszük szerte e hazában azokat a fajtestvéri kapcsolatokat, amelyeket magyar részről — finn-ugor viszonylatban ----- éppen a Turáni Társaság termelt ki és indított el felnövekvő útjára akkor, amikor újabb kutatásai alapján tudományosan alátámasztott tényekkel bizonyította be, hogy több ezer évvel ezelőtt egy törzsből nőtt ki a még most is élő s önálló nemzetet alkotó finn, észt és magyar nép.Az itt vázolt különleges cél mellett kinek-kinek volt aztán egészen sajátos célja is, mint pld. nekem: az útközben érintett országok siket- néma-oktatásügyének tanulmányozása.Szaklapunkban ezúttal erről a sajátos úti célomról s annak eredményeiről kívánok beszámolni. Beszámolóm megírásánál elsősorban és



2legfőképpen úti jegyzeteim adataira támaszkodom, de felhasználom azokat az ugyancsak írásos adatokat is, amelyeket a 26 pontból álló s előre elkészített írásos tanulmányúti kérdéseimre adtak érdekelt igazgató- és tanár kartársaim. A teljesebbétevés kedvéért ezek mellett igénybe vettem még Klis Lajosnak „A  siketnémák magyarországi statisztikája 
és külföldi oktatásügye“ című kéziratban levő munkáját, továbbá a 
Gehőrlosen Jahrbuch 1928—29. számát és a Siketnémák és Vakok 
Oktatásügye egyik-másik idevágó közlését is, valamint a következő füzetek adatait: 1 P. Högström : Oversigt over det Daglige Arbejde paa det 
kgl Dövstummeinstitut I  Köbenhavn. 2., Programm : Det 8. Nordiske 
Möde vedrörende. 3., Resumeér a j Foredrag.Ezután az ide is idekívánkozó bevezető után — minden további kitérés nélkül— áttérek most már a szorosan vett szakbéli kérdésekre, illetve az egyes országok siketnéma ügyének ismertetésére.

1., L en gyelo rszág  s ik e tn é m a -o k ta fá s ö g y e .a) Részletesen a krakkói siketnéma-intézetről.Az 1925-ben, tehát az újra feléledt régi és nagy Lengyelország megteremtődésének első éveiben létesült krakkói intézet sok-sok nehézséggel küzd még ma is, fennállásának hetedik esztendejében. A látottak teljesen igazolták az e tekintetben engem előre tájékoztató Karéi 
Klosinksky igazgatót, aki engem felejthetetlenül kedves előzékenységgel fogadott. Ugyanis az intézet két különálló elemi iskolában van elhelyezve szűk s bizony-bizony elég sötét és zajos helyiségekben. A tanítást szolgáló berendezésük hiányos is és szegény is. Taneszközökben s egyéb, a tanításhoz mindenképpen hozzátartozó felszerelésekben is hiányosak. Ez a látható szegényes külső 1 De viszont a látottakból _  belső viszonylatokban — azt is megállapíthattam, hogy az előbb vázolt szegényes körülmények között s az elmaradottnak látszó szakbéli pedagógiai felkészültség mellett is sok-sok jóindulattal, nagy akarással és úgy átlagos jó közepes eredményt biztosító ügyszeretettel dolgoznak. Ez a kép főbb vonásaiban megfelel annak a képnek, amelyet festhettünk mi magunk is — 20—30 évvel ezelőtt — egyik-másik szegényes körülmények között vergődött kezdő intézetünkről.Az intézetnek ebben a tanévben csak 5 osztálya volt. Növendéket ugyanis — anyagiak hiányában — csak minden második évben vesznek fel. A tanárok vegyesen férfiak és nők. Óvodájuk és előkészítőjük nincs. A növendékek bejárók. A vidékieknek a városban való elhelyezése erkölcsi és tanulmányi vonatkozásokban, valamint a tisztaság, rend és fegyelem szempontjából — az igazgatótól és a tanároktól kapott értesülésem szerint — igen-igen sok kívánalommal telített.Mint szakember, jólesően állapítottam meg az igazgató és a tanárok részéről való feltétlen gyermekszeretetei Amit e szempontból láttam, az nem a vendégnek szóló alkalmi helyzetek teremtéséből fakadt. A tanárok tehát a gyermekszeretet szempontjából modern, jó nevelők. Nevelői jó



3munkájukból folyóan a gyermekek kedélyesek kedvesek, vigak s elevenek. Nyoma sincs az eléggé nem kárhoztatható dresszurának. A szükségszerinti és elmaradhatatlan fegyelmezést is a gyermekszeretetből termelik ki. A növendékek a tanteremben, a folyosón s az udvaron szinte versengenek azért, hogy beszélhessenek, felelhessenek. Ezek a tények azt mutatják, hogy nincs rendőri fegyelem. A gyermekben a gyermeket látják s nem fegyelmezik őket agyon.További megfigyeléseim során különösebben is a kiejtés, szájról 
olvasás és a beszédtanítás érdekeltek. Ezekkel viszonylatban a következőket tapasztaltam :A kiejtéstanítás eredménye úgy általában megfelelne a közepes eredménynek, de van annak két lényeges hibája : a marquirozottság és a feltűnően merev tagoltság. A beszédet kísérő környéki beszédszervek mozgásai a normálistól eltérően tanár és tanítvány részéről meg nem engedhetően kifejezettek. Ezt azzal igyekszenek magyarázni, hogy ezúton válik majd a leolvasás biztossá. A beszéd merev tagoltsága terén pld. annyira mennek, hogy az egyes nyelvtani szótagokat egy-egy vonallal szétválasztják s így beszéltetnek és olvastatnak különösen az alsó, de elvétve még a felsőbb osztályokban is. Ennek magyarázatául azt adják, hogy ez alapon érthetőbb kiejtésre szoktatható a gyermek. A kiejtéstanítás módszere és menete egyébként — úgy vettem észre — még egészen a régi szisztémájú.

A szájról való leolvasás „iskolai“ eredménye a már fentebb említett marquirozott beszéd mellett is csak közepesnek mondható. A nem marquirozott beszéddel való szájról való leolvasás eredményét nem volt alkalmam számbavehetően kipróbálni.A beszédtanítás módszere és menete kétharmad részben a régi elgondolású. Általában a gyermek lelkében nem élő, onnét tehát ki sem kívánkozható, erőszakolt, száraz, élettelen és mesterséges beszédanyagot produkálnak, mint a régi iskola hivei. Amit azonban ily módon tanítanak, az jól begyakorlott s azt tudják is a gyermekek, még pedig igen jól. Az életteljes, eleven beszédtanítást úgy egyhtrmadrészben csak a nálunk is dívó s az u. n. naplóírással s annak anyagával szolgálják. A beszédtanítás során betartott órabeosztásuk egyébként a következő: A napló anyagának köréből és szellemében — a II. osztálytól felfelé napi egy órai társalgás és nem ebből a körből ugyancsak a II. osztálytól felfelé napi két órai leíró természetű beszédtanítás.Egyéb megfigyelésem eredményeként azt is közölhetem, hogy az u. n. fiú- és leány kézimunkaoktatás, valamint a tornaoktatás iránynélküli s bizony-bizony a minimális eredményeket is alig érik el e téren. Ez az iránytalanság és eredménytelenség legfőképpen azzal magyarázható meg, hogy ennek sikeres tanításához még a legszükségesebb kellékekkel, így pld. a helyiségekkel sem rendelkeznek. Megvan azonban a krakkói kartársakban minden törekvés arra, hogy a gazdasági viszonyok megjavultával úgy belső, mint külső viszonylatokban is át fogják szervezni intézetüket.



4 Megemlítésre valónak találom a következő nem mindennapi érdekességet i s : Van Krakkóban többek között egy Becsben tanult felnőtt zsidó siketnéma, aki délutánonként magaköré gyűjti a krakkói siket- néma-intézeí zsidó növendékeit s azokat a német nyelvre tanítja. Persze felette érdekelt a módszer, amellyel tanít, de erre nézve nem kaptam semmiféle felvilágosítást, mert mint az ottani kartársak mondják, ők maguk sem ismerik a vonatkozó részletkérdéseket. Ami pedig az eredményt illeti, kipróbálásra azt kellett megállapítanom, hogy nem végez eredménytelen munkát.b) A lengyelországi siketnéma-intézetekről általában.Az újra naggyá lett Lengyelországnak jelenleg 16 siketnéma-inté- zete van. Ezek közül 8 régi keletkezésű, 8-at pedig az új Lengyelország hívott már életre. Az ország fővárosában Varsóban régente csak egy állami intézet volt. Ez 1817-ben létesült. 1920-ban létesült azután még egy városi-, 1923'ban pedig még egy zsidó intézet.Az újonnan keletkezett vidéki intézetek helyei: Wejherowo (1921,), 
Rybnik (1936), Bojanowo, Krakow (1925), Wilno (1925) és Willigora (1923).Régi intézeteik: Varsó (1817) Poznau (¡832) Koscian (1871) állami, 
Lódz (1915) állami, Lódz (1911) zsidó, Lemberg (1830) állami, Lemberg (1871) zsidó, Miedzyrzec (1901).A 27,186.000 lélekszámú Lengyelországnak még mintegy 10 siket- néma-intézetre volna szüksége ahhoz,hogy minden iskolaköteles siketnémája be legyen iskolázható. Ha olyan lépésekkel törekszik erre, mint ahogy tette azt az újjászületés első 10 esztendejében, akkor egy újabb 10 év múlva gyakorlatilag is meg lesz valósítható Lengyelországban a siketnémák tankötelezettsége.A felnőtt siketnémák javára maguk a felnőtt siketnémák társadalmi és segítő egyesületeket tartanak fenn. Ezek az egyesületek bizonyos erkölcsi és anyagi támogatás! is élveznek az állam, a város, az egyház és társadalom részéről. Számuk ezidőszerint 16. Ezek közül vegyes jellegű 10, kimondottan katholikus jellegű 4 s ugyancsak kimondottan izraelita jellegű 2. Ezek az egyesületek a mieinkéhez hasonló működést fejtenek ki. c.) A lengyelországi tanárképzés ügye.Ehhez a kérdéshez az adatokat, mivel a 25 pontból álló tanulmányuk kérdéseimre a lengyelektől sem érkezett be a válasz, Sturm 
József kartársamnak a Siketnémák és Vakok Oktatásügye című szaklapunk 1930. év 7—8. számában megjelent s „A  lengyel Spéciül- 
pedagógiai Áll. Intézet* című közleményéből veszem: „A  lengyel szakképzés az ország függetlenségének újjászületésével egyidős. 1918- ban Varsó és Lodz városok rendeztek néhány hetes tanfolyamot a szellemileg fogyatékosok tanítása részére. 1919-20-ban az egészségügyi és közoktatásügyi minisztérium a fejletlen és erkölcsileg fogyatékosok oktatása részére szervezett egy egyéves kurzust.
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1920-ban létesült az Áll. Fonetikai Intézet, amelynek célja a siketnémák tanárainak előkészítése. 1921. májusában nyílik meg a Speciál- 
pedagógiai Seminárium. Mindkét intézet a speciális iskolák részére képez ki tanárokat, mígnem 1922-ben a Speciálpedagógiai Seminárium — alighanem a mi példánkra- egyesül a Fonetika Intézettel s ettől kezdve 
Speciálpedagógiai Állami Intézet néven a fogyatékosságok minden ágazatára (Siketnémák, vakok, szellemileg és erkölcsileg fogyatékosok intézetei részére.) képez ki szakembereket. Szakonkint kiilön-külön. A képzési idő egyelőre egy év. Ez intézet igazgatója csak magasabb képesítéssel és idegen nyelvismerettel rendelkező pedagógus lehet. Az intézet hallgatói kizárólag csak néhány évi gyakorlattal biró elemi- és középiskolai tanítók, továbbá a speciális iskolák tanitói s oly egyének, akiknek a fentieknél még magasabb képesítésük van.Az első hónapban az összes hallgatók megismerkednek az egyes intézetek működésével általánosságban. Informálódnak mind a négy szakról, majd egyéniségüknek legjobban megfelelő szakmát választanak. Ettől kezdve, a minden szakra kötelező előadásokon kívül, csak a választott szakmában nyernek elméleti és gyakorlati kiképzést.Hogy minket utánoztak a képzés szervezetének megalkotásánál az kétségtelen. Hisz Wawrijnowski lengyel kartársunk 1924-ben azért járt itt Budapesten, hogy megismerje a mi tanárképzőnk szervezetét. Ők velünk szemben a gyógypedagógiai kifejezés helyett a speciálpedagógiai kifejezést fogadták el. Ezalatt a kalap alatt egy-két évig ők is úgy közösködtek mint mi, de hamar belátták ennek a formának a lényeggel szemben való nagy kárát s bár ha meg is tartották a formai egységét, de e formai egységen belül megalkották a minden egyes oktatásügy érdekében való azt az okos szervezetet, hogy az egységből olyan szakok alakultak ki, amilyen szakok kialakulásáért — az egység megtartása mellett — mi magyarok is már régen küzdünk. A lengyelek tehát felül múlták magyar mesterüket. Ha ennyi egység elég a lengyel példa szerint a tőlünk tanuló lengyel Speciálpedagógiai Állami 
Intézetnek, akkor ennél többre a magyar Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskolának sincs szüksége.* Mehetne ez persze nálunk is minden nehézség nélkül, csak ne volnának személyi- és féltékenykedési kérdések és olyan fel-fel burjánzó újabb törekvések, amelyek útjában állanak az egészségesen szakszerű fejlődésnek. Hogy ebben a kérdésben menynyire józan és az egyes szakokat okkal és joggal védő talajon állunk mi igy gondolkodók, azt igazoltnak láttam mindazokban az országokban, ahol mint kongresszusi tag és tanulmányutas most legutóbb meg-megállapodtam. Az mindenütt kicsendült a szakemberek beszédéből, hogy ők a tetszetősnek látszó formáért nem hajlandók a lényeget feláldozni. Ez a mi felfogásunk is annak kijelentésével, hogy a tetszetősnek látszó formát, mivel már megvan s mivel kicsi ország vagyunk,*Az ide tartozó tárgyi indokokat nem sorolom fel. A kérdés iránt érdeklődő megtalálhatja azokat egyesületünk szaklapjának I-XXX1II. évfolyamaiban.
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igy tehát külön-ktílön és intézményesen nem gondolhatunk szaktanárképzőre, tehát el kell hogy fogadjuk s meg kell hogy tartsuk. De viszont annyit mi is elvárhatunk a lengyeleknek példátadó Gyógy
pedagógiai Tanárképző Főiskolától, mint amennyit megengedett magának a lengyel Speciálpedagógiai Áll. Intézet, mint tanítvány akkor, amikot kipróbálás után s jól átgondoltan, végrehajtotta a formai egységen belül a lényegbe vágó szakosítását.Itt említem meg azt a megfigyelésemet is, hogy sehol sincs a 
»gyógy“-ból az egyes országok tanárképzőinek tantervében és tananyagában annyi, mint minálunk. Ennek hovatovább mind jobban és jobban látszanak a káros jelenségei. Éppen ezért az arra illetékes helyen etúl- tengés ellen is küzdenünk kell. Vissza kell térni e tekintetben arra az egészséges alapra, amelyet Sarbó professzor mint volt előadó-tanár képviselt annak idején. Az ő álláspontja lényegében s legjobb emlékezetem szerint ugyanis az volt, hogy a gyógypedagógia sehogysem nélkülözheti azokat az orvosi kérdéseket, amelyek ezt az oktatási ágat gyógypedagógiai oktatásüggyé tették, de viszont kerülni kell minden olyan törekvést, amelyik tudva, vagy tudattalanul a „gyógypedagógusokat“ az orvos
kodás területére terelné. A gyógypedagógiában a „gyógy“ ne cél, hanem csak támogató eszköz legyen a maga feltétlenül megkívánt helyein. A „gyógypedagógia“ maradjon meg továbbra is pedagógiai munkaterületnek-Erről a területről, amint azt lapunk más helyén olvashatják a kartársak, kezdünk lecsúszni. Ebből pedig baj, még pedig nagy baj lesz s inkább előbb, mint utóbb.

2., Letto rszág  s ik e tn é m a -o k ta fá s ü g y e .Lettország siketnéma-oktatásügyéről ezúttal is csak keveset mondhatok, mert az intézetben tett látogatásomkor már szünet volt s emellett senki olyat nem találtam ott, akitől szakszerű felvilágosítást kaphattam volna. Ott hagytam azonban 26 pontból álló érdeklődő tanulmányúd Írásomat s az erre beérkező válasz alapján akartam írni általában a lett-, közelebbről pedig a rigai intézetről. Sajnos, ezt az írásos tanulmányúd kérdéseimet tartalmazó levelemet sürgetésre sem kaptam vissza, így tehát csak arra a kevés és külső természetű benyomásra s egyéb írásos feljegyzésre vagyok utalva, amelyre már másutt rámutattam volt.A futólag látott külsőségek nyomán a következőket jelezhetem: Az intézet épülete úgy külsőleg az utcáról még csak valamennyire mutatós. Belülről azonban igen szegényesnek, gondozatlannak és elhagyottnak látszik. Szűk, sötét folyosói és helyiségei barátságtalan hatást gyakorolnak a látogatóra. E külsőből s abból, hogy megismételt kérésemre se voltak készségesek a válaszadásra, ha ugyan nem is mindenre, de a sorok között sokra lehet következtetni.A siketnéma-intézet keresése közben bekerültem a rigai vakok intézete boltjába azom a címen, hogy ott is összetévesztik a siketeket a vakokkal. Örültem e véletlennek, hogy legalább utamban ezt is láttam.



7Erről a boltról annyit, hogy hatalmas raktára tele volt azokkal az árúcikkekkel, amiket a mi vakjaink is szoktak készíteni, árulni. Az árucikkek minősége azt igazolja (ha ugyan mindazt, amit láttam, ténylegesen is a vakok készítették), hogy a vakok ipari irányú oktatása jó kezekben lehet, míg a raktár túltömöttsége arra enge lett következtetni, hogy az értékesítéssel ott is bajok vannak. Erre engedett következtetni egyébként még az a tény is, hogy vevő néikül, igen lehangolt lelki körülmények között találtam a bolt vezetőjét és egy-két alkalmazottját.A rigai siketnéma-iníézet 1840-ben létesült. Van még intézetük: 
Mitauban (1870), Wolmarban (1875) és Dluschnevoban (1923). Tekintve, hogy Lettországnak csak 1,845 000 a lélekszáma, így tehát felithető, hogy a mostani négy intézete teljesen elegendő az ő tanköteles siketnémáinak befogadására. A felnőtt siketnémák ügyeinek szolgálását a rigai egyesület végzi. Nagyjában hasonló a miénkhez.

3., Észtország s ik e tn é m a -o k ta tá s ü g y e .Az 1,117.397 lelket számláló Észtországnak két siketnéma-intézete van. Ezek közül az egyik Porkuniban, a másik pedig az Ostseeinselen van. Erről az utóbb említett intézetről csak annyit, hogy ez van hivatva gondoskodni a szárazföldi észt országterülettől elzárt sziget időközönként összegyűlő siketnémáinak nevelés-tanításáról. Rendszerint csak egy osztálya van.A Porkuniban levő intézetet se láttam, mert Porkuni nem esett utamba. Az ország egyik egyetemi városában Tartuban és fővárosában 
Tallinban pedig, amely városokat útba ejtettük, nincs siketnéma-intézet.Az észtországi siketnéma-oktatásügyről legfőképen tehát a lekötelezőén előzékeny Vollmer Univer igazgató kartársam adatai alapján számolok be. A porkunii intézet 1866-ban létesült. Jelenleg 110 növendéke van 10 osztályban. A felvételi korhatár 8-10 év között váltakozik. A tanulmányi idő ott is 8 év. A tanárok száma 12. Van ezenkívül ipart tanító 4 mester. Nőtanárok vannak az intézetben többségben. A növendékek osztályonkénti létszáma 7-13. A növendékek ez egy intézet keretein belül — hallás- és beszédmaradvány, valamint szellemi képesség szempontjából — lehetőleg szelektáltak. Az intézet internátusos s az állam tartja fenn. A fentartási költségek a mienkénél jóval kedvezőbbek. Ovóda és előkészítő nincs.A módszer dereka a szájról való leolvasáson nyugszik. Ugylátszik, de az írásból ez nem tűnik ki világosan, hogy ők módszer dolgában a 
Forchhamer -féle Mund-Hand rendszer alapján állanak. Erről a módszerről itt nem szólok. Arról részletesen a dán siketnéma-oktatásügy ismertetése során lesz bővebb mondani valóm. Egyébként figyelemmel kísérik a világmozgalmakat s minden észszerűnek vélt új dolgot kipróbálnak. Tantervűk van s annak alapján folyik a nevelés-tanítás. Siketnémák számára írt tankönyvük csak egy van. Ezt az egy olvasókönyvet a közép- és felső fokon használják. Ettől eltekintve vagy népiskolai könyveket használnak, vagy pedig a tanítás során íratják az anyagot.
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Szakfelügyelet nincs. Az ellenőrzéstVnépjóléti miniszter végezteti.A tanári könyvtárban 1139 kötet szakkönyv van, míg az ifjúságiban csak 30. A tanárok heti óraszáma 25. Szakegyesületük, mivel csak egy intézetük van, külön nincsen. Bizonyos összekapcsoltságot tartanak fenn e tekintetben az északi államok siketnéma- és vak tanáraival.A tanárok havi fizetése 100-140 észt korona s emellett lakás, fűtés és világítás. A mai pénzünk szerint ez 158-220 pengőnek felel’ meg. Tekintve, hogy ott a korona vásárlóértéke átlagban 70 %-kaI kedvezőbb, mint nálunk, így tehát a megélhetési viszonyok jóval kedvezőbbek ott, mint itt. Anyagi helyzetük tehát jobb a miénknél.A tanárképzés helyileg történik aporkunii intézetben. Alapképzettségként az elemi iskolai tanítói oklevél szerepel. Ezenkívül a leendő siketnéma-intézeti tanár az igazgatótól 1 V 2—2 évig tartó szakbéli elméleti és gyakorlati kiképzést kap. A mi tanárképzőnket közelebbről nem ismerik, de mint mondja, az ő kis államukban erre nincs is szükség. Ok formailag nem emelkedhetnek ilyen magasra.Az intézet a 8 év alatt nemcsak a nevelés-tanítást, hanem egyben az ipari kiképzést is szolgálja. Az intézetből kilépő nüvendékek mint asztalosok, cipészek, szabók (segédek) és varrónők hagyják el az intézetet Ipariskolájuk, vagy egyéb továbbképzőjük nincs. Ez is bele van szorítva a8 osztály keretébe. Az intézetből kilépő siketnémák kisebbik része a fent említett iparágak terén találja meg az életben való boldogulását. Ezek mintegy 85-en az ország fővárosában, Tallinban tömörülnek össze. Másik hasonló egyesületük Parnuban van. Itt alakítottak maguknak 1922-ben egyesületet. A tömörülés különösebben is vallásos jellegű. Mindennap tartanak nekik külön isteni tiszteletet és prédikációt. Itt jegyzem meg, hogy az északi államokban általában mindenütt a lelkészek gondoskodnak az életben kint lévő siketnémák testi-lelki gyámolításáról, támogatásáról és felsegítségéről. Vannak kijelölve u. n vándorpapok is, akik a vidéken szétszórtan élő siketnémákat felkeresik lelkivigasz adása és egyéb támogatás céljából. Ennek az egyház részéről való nagy érdeklődésnek és nagy fontosságú munkának tudható be aztán az a tény, hogy az északi államokban igen sok helyen pap az igazgató.A siketnémák oktatásügye terén — a magam szerény véleménye szerint is — sokat tehetnének a világi gondoktól mentesen élő férfi és női szerzetesek. Ha nem gondolunk pld. egyébre, mint arra, hogy a beszédtanítás jobb eredményének egyik legsúlyosabb biztosítéka az a körülmény lenne, ha növendékeink reggeltől-estig szüntelenül beszélő környezetben lehetnének az ő tanáraikkal, akkor meg kell, hogy értsük a szerzetesi munkának fentemlített értékelését.Ez a fontos kívánalom világi emberrel meg nem oldható. Nem pedig azért, mert a siketnémák oktatásügye nem hivatal, még csak nem is hivatás, hanem elhivatás. Erre, a világi gondoktól teljesen mentes iskolatestvérek és mindkétnem- beli szerzetesek volnának szerény véleményem szerint az igazán elhivatottak. Persze csak az olyan iskolatestvérek és szerze-



9tesek, akik modern szakképzettség mellett önfeláldozó lélekkel és teljes odaadással lennének készségesek végezni feladatukat. Beszédet ugyanis órarendszerüen nem lehet érdemlegesen sem tanítani, sem pedig tanulni.Az életben való elhelyezkedés kérdésre visszatérve, még a következőket említem fel e helyen: A végzet növendékek közül számosán mennek vissza szülőfalujukba, ahol az országban szokásos foglalkozást, de különösen a földmívelést választják maguknak életpályául. Mint földmívesek aztán értékesítik otthon mellékesen az intézetben nyert gyakorlati kiképzésüket is. A téli időszakban ugyanis egyben szabók is, avagy cipészek aszerint, amint ezt, vagy amazt a mesterséget az intézetben kitanulták. Ezt a kettőt így egybevetve értékesítik s mint földmívesek és alkalmi iparosok igen jól boldogulnak az életben. Megélhetésükről így minden nehézség nélkül tudnak gondoskodni. Ez az irányzat mindenesetre többet ér, minta mienk. Én mint igazgató, már évek óta szorgalmazom ezt az irányzatot, de sajnos kevés eredménnyel. A mieinknek általában nem tetszik a siketnémáknak egyaránt annyira alkalmas földmívelés. No, de ennek okairól és mellék- körülményeiről most ne essék szó! A kérdést saját hatáskörömben továbbra is szorgalmazom. Lehet, hogy a mai válságos gazdasági helyzet mégis csak jobb belátásra fogja bírni e szempontból úgy a szülőket, mint pedig volt növendékeinket. Egyelőre legalább azok mehetnének vissza az Isten adta földhöz, akiknek van is egy kis földjük.Ebben a kérdésben mindenesetre követhetnénk a praktikusan gondolkodó egyik északi fajrokonunkat, az észt nemzetet.A testnevelés és általában a sporttal kapcsolatos kérdésemre az a válasz érkezett, hogy a z t— szaktanár vezetése mellett— nagy gonddal és tervszerűséggel űzik télen-nyáron egyaránt.Végül a tankötelezettség kérdésében nyilatkozom meg a kapott válasz alapján: Nincs ugyan kimondva a tankötelezettség, de azért minden tanköteles siketnéma be van iskolázva. Vagyis a végrehajtás megelőzte a törvényt. Fordított rendszer ugyan, de — a végső eredményt tekintve — feltétlenül jobb ez a rendszer, mint a miénk. (Folyt, köv.)
Az első vakon végzett magyar államtudományi doktorirta: Kirschenheuter FerencVak államtudományi doktorunk volt is már, meg van is több. Voltak és vannak vak ügyvédeink is. De valamennyi tanulmányainak elvégzése után vesztette el látását. Az első, aki az elemi iskolán túl összes középiskolai és egyetemi tanulmányait vakon végezte e l : Ferencz Ignácz dr, jelenleg a székesfőváros szolgálatában álló telefonkapcsoló. 1931 május hó 10-é;i avatták doktorrá a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen.



10 Az újdonsült doktor a hadivakok intézetében tanítványom volt. Kérésemre meglátogatott s elbeszélgettünk vele múltjáról, tanulmányairól, jövő terveiről.
Ferencz Ignác dr. 1898 december 9-én született Csíkmegyében, Csíkménaságon, hol atyja huszonhatholdas kisgazda és mellékesen mészáros is. Miután az öt elemi osztályt elvégezte, apja mellett dolgozott künn a határban is, meg benn a mészárszékben is.1916 májusában mint népfölkelő bevonult Brassóba a 24-es honvédekhez s már novemberben ki is került Galíciába, az oroszok elleni harcvonalba. 1917 május 2-án Halicsnál, a Narajovka folyó melletti állóharcban fedezékből való tüzelés közben egy közelében fölrobbant ellenséges gránátlöveg szilánkjai súlyosan megsebesitették. Bal kezének három középső ujja felényire csonkult és mind a két szemére megvakult. Megkezdődött a vándorlás kórházból kórházba. Budapesten többször végeztek műtétet szemein, de eredménytelenül. Elvesztette a kezdetben megmaradt fényérzését is.1918 januárjában már teljesen megvakulva Budapesten a Hadivakok M. Kir. Orsz. Intézetébe került. Itt í>yors iramban megtanulta a pontírást és olvasást, a Klein-féle szúrtírást, a Hebold-féle írást, az irodai gépírást, a pontírást a Picht-féle Írógépen, a telefonkapcsolást, a Kirschenheuter-féle tájékoztató fölszerelésekkel ellátott százállomású anonciátoros kapcsolószekrényen és közben gyakorolta régi kézírását is.Törekvő, gyorsfölfogású, jókedvű, a nyugtalanságig élénk, folyton mozgó, ki a városba járó, jól tájékozódó, jó megjelenésű fiú volt. Azok közé tartozott, kiket a megvakulás nem vágott földhöz,, akik minden különösebb megerőltetés nélkül, szinte magától értetődően úrrá lettek helyzetükön, akik hamarosan, bizonyos fölénnyel tudomást se akartak venni arról a nehéz helyzetről, melybe a vakság őket sodorta. Azok közé a kevesek közé tartozott, akik gyors áttekintéssel új életet kezdtek, akik hamar új célt tűztek ki maguknak s akik céljukért akartak is, tudtak is küzdeni. Megvolt aztán benne ehez a székely élelmesség, a konok kitartás is.Nem a most végzett tanulmányaival járt munkásságából s ennek a hatása alatt szűrjük le Ferencz dr-nak ezt a jellemzését. Ilyennek ismertük meg már a hadivakok intézetében. Az odavaló fölvétele utáni napokban, mikor a szokásos első lélektanulmányozást és a jövőre való előkészítést végeztem rajta, mint rendesen, tőle is csak úgy odavetve, hogy ne fájjon, jókedvűen megkérdeztem, hogy mi a terve-szándéka, mit akar tanulni, dolgozni. Ilyenkor a hadivakoktól rendszerint semmiféle tevékenységre hajlamot nem mutató s a kedvezőbb esetekben is csak sóhajtozó, a lehetőségek után érdeklődő, tétovázó választ kaptam. Ritka volt az a hadivak, aki dolgozni, tanulni akart és csak nagyon; elvétve akadt olyan aki ezekben az első napokban már annyira elkészült önmagával, hogy azt is megmondta, mit akar dolgozni, tanulni. 

Ferencz Ignác az utóbbiak közé tartozott. Ő kész volt a válasszal



11tudta, mit akar. Azonnal, meglepő élénkséggel vágta ki, hogy telefonkapcsoló akar lenni. S mikor tekintettel arra, hogy csak népiskolát végzett, meg arra, hogy ezen a pályán nagyon nehéz elhelyezkedni, ettől el akartam volna téríteni, határozottan ragaszkodott hozzá s hallani sem akart más foglalkozásról.Élelmességét, kemény kitartását is megmutatta már az intézetben. A hadivakokat ugyanis mindenkor az intézetük igazgatósága helyezte munkába, állásba. Ferencz azonban maga eszközölte ki 1919 májusában szívós utánajárással a Hermes-bank budapesti központjában telefonkapcsolóként való alkalmazását. A bank százállomású kapcsolószekrényének vak kezelő céljaira való átalakítását, azaz a Kirschenheuter- féle tájékoztató fölszerelésekkel való ellátását is, ami mindenkor, de akkoriban különösen nehézségekkel járt, egyedül ő maga taposta ki kitartó kilincseléssel a telefonközpont üzemében.A Hermesnél való alkalmazásában nagy nehézségekkel küzdött. A rendkívül nagy forgalmú százas kapcsoló készülék nagyon nehéz föladatot rótt rája. Aztán meg fölöttesei nem látták szívesen, mert az ú. n. tanácsköztársaság embereinek nyomására alkalmazták. A kapcsolást korábban végzett előde pedig hamis számok közlésével és minden lehető módon igyekezett megnehezíteni helyzetét, munkáját. Ő azonban kitartott.A tanácsköztáfsaság bukása után, 1919 októberében a Hermes elbocsájtotta Ferenczet szolgálatából. Előbb a Ganz Villamossági R. T . alkalmazta ugyancsak a szokott tájékoztató fölszerelésekkel ellátott százas kapcsolónál, majd 1921 májusától kezdve a népjóléti és munkaügyi minisztérium szolgálatában állott 1928 júniusáig huszonötös kapcsolónál, 1928 októbere óta pedig ugyancsak mint telefonkapcsoló a székesfőváros alkalmazottja.
Ferenczben a továbbtanulási vágy akkor erősödött meg, mikor a katonasághoz került, mikor érezte gyöngeségét, mikor látta, hogy más, aki többet tud, tovább jut. Mikor aztán azt is látta, hogy a tanult ember könnyebben él meg, elhatározta, hogy nem megy vissza az eke szarvához, hanem ha katonáéktól szabadul, beáll pénzügyőrnek s mint ilyen tovább tanul. Megvakulása azonban keresztülhúzta terveit.1922-ben, mikor a népjóléti minisztérium alkalmazásában volt, azt hallotta, hogy a telefonkapcsolóktól hamarosan négy polgári iskolai képzettséget kívánnak majd meg. Hogy állását el ne veszítse, elkezdett hát tanulni magánúton. Az üllői-úti polgári iskolában vizsgázott, 1922-ben az I. és II., 1923-ban a 111. és IV. s 1924-ben az V. osztály anyagából.Mikor látta, hogy a tanulással és a vizsgálatokon boldogul, önbizalma gyarapodott s elhatározta, hogy megpróbálkozik a gimnáziummal. Az egyetemre ekkor még nem gondolt. A különbözetit s az osztályvizsgákat a budai Mátyás király-reálgimnáziumban (I. Jurányi-u. 1), az érettségit pedig, ahol a magánvizsgázókat összegyűjtötték, a Madách Imre gimnáziumban (VII. Barcsay-ucca 5) tette le 1926 december



16-án. „ Jó “ minősítéssel felelt meg. Összes vizsgáit s az érettségit is a többi magántanulóval együtt egy tömegben tette le, de valamennyin s az érettségin is az írásbeli vizsgálatok alól miniszteri rendelkezéssel föl volt mentve. (Írásbelinek minősült a rajz is). Más előnyt többi vizsgázó társaival szemben nem élvezett. Sohasem tapasztalta sem középiskolai vizsgáin, sem az egyetemen, hogy vakságára, vagy hadirokkantságára való tekintettel vele szemben elnézőbbek lettek volna a tanárok, illetve a vizsgálóbizottság.Az érettségi letételekor a népjóléti minisztérium szolgálatában állott, ahol ekkor már hírlett, hogy más, félig automatikus, ú. n. C-B - rendszerű telefonkapcsolókészüléket fognak alkalmazni, melynek tíz vonala mellett ugyan szintén kell kapcsoló egyén, de kétes, hogy át lehet-e majd alakítani e készüléket vak kezelő számára. Alkalmazása tehát kétessé vált.Ez a körülmény juttatta arra a gondolatra, hogy jogi tanulmányokat végez. Hallott ugyan már Edvi-lllés Károlyról, a neves vak jogászról, de teljesen függetlenül ettől, úgy gondolta — beszéli, — hogy mint vidéki ügyvéd, tyúkpöröket, fejbeverésekből származó pöröket ő is el tud majd látni, sőt talán nagyobbakat is. 1917 januárjában be is iratkozott a budapesti egyetem jogi karára s bár 1923-ban sikerült a minisztériumban az új tízes kapcsolókészüléket az ő használatára megfelelően átalakítani, dolgozott is rajta s ma is ilyen C-B-rendszerű s vak kezelő számára átalakított kapcsolón dolgozik a fővárosnál, tanulmányait nem szakította meg. Egymásután tette le alapvizsgáit és szigorlatait, az utolsót nyolc heti tanulás után. Sohasem hasalt el.
Ferencz dr. fekete szemüveget hord. Három alapvizsgán hat tanár előtt vizsgázott, de csak kettő vette észre, hogy vak. Magyary Zoltán tanárnál a közigazgatási jogból szigorlatozott s mikor helyet foglalt volna, beleütközött a székbe. A tanár megkérdezte tőle, hogy talán rosszul lát? Mire megmondta, hogy a háborúban megvakult. Notter 

Antal tanárnál meg egyházjogból szigorlatozott s nem a neki szánt széket foglalta el. A tanár idegesen rászólt, mire ő vakságával mentette magát.1931 május 9-én államtudományi doktorrá avatták. Doktori értekezésének tárgyát a vakok jogi helyzete köréből akarta volna venni. Tanulmányozta már a „Siketnémák és Vakok Oktatásügyében“ megjelent idevonatkozó cikkeket is, de el kellett állania szándékától, mert a vakok helyzete a magánjog terére tartozik, tőle pedig közjogi tételt követeltek, így hát „A magyar önkormányzati testületek 1848 előtt“ címen értekezett. *Bennünket most az érdekel leginkább, hogy hogyan, mily módon, mily eszközökkel, kinek a segítségével végezte tanulmányait Fercncz dr. És mikor errenézve ontani kezdem a kérdéseket az új doktorhoz, s ő azokra válaszol, egyik ámulatból a másikba esem. Egy ember, aki a



13huszadik században, egy milliós városban, ahol három intézetben foglalkoznak szakszerűen vakok oktatásával, ahol sok vak ember él kultur- életet, ott ő mindezektől távol, mintha a régi múltban, egy barlangban remetéskednék, sok tekintetben olyan kezdetleges, elmaradt módon, vesződve, sőt gyakran kínlódva, féleredményekkel dolgozik, hogy még most is, mikor már túl van rajta, szánalom hallgatni.A polgári iskolai vizsgákra egy polgári iskolai tanár, meg egy műegyetemi hallgató, a gimnáziumi tárgyakra a budai Mátyás királygimnáziumnak egy irodalom- és egy természettudományi tanára, a mér- tanra meg a mester-uccai Fáy András-reálgimnázium egy tanára tanította. Mellettük még fölolvasót is tartott magának. Az iskolai könyvekből kivonatokat diktáltak neki, ő azokat Picht-féle pontírógépen leírta s azután, ha nem értette, a tanárok megmagyarázták neki. Ez volt tanulásának általános formája. Tanulmányai csaknem kizáróan szóbeliségre, olvasásra és magyarázatokra szorítkoztak. Érzékelésre csak nagy- néha, akkor is az ő kezdeményezéséből került sor.A t e r m é s z e t r a j z i  t á r g y a k k a l  kapcsolatban semmiféle növénytani, állattani, ásványtani egyedet, testet, vagy anyagrészt nem tapogatott.. Kizárólag képzeletére volt utalva.Míg közönséges arab számokkal való s z á m o l á s r ó l  volt szó addig a pontszámjegyű bécsi számolókészüléket használta. A betűszámtannál azonban tanárával együtt már megtorpantak. Az algebrai jelekre nem voltak megfelelő jelzéseik. De aztán segítettek magukon. A gyökjelet például tanára papiroson valahogy kidomborította, azután beillesztették a papirost a pontírótáblába és a gyökjel után odaírták pontírásban a föladatot. A megoldást rendszerint a bécsi számolókészüléken végezték s az eredményt megint csak pontírással a papirosra a föladat alá írták. Házi föladatait is mind így végezte el Fertncz. Ha magára maradva kellett használnia gyökjelet, úgy maga a „gyökjel“ szót rendes betűkkel eleinte teljesen, később pedig rövidítve a megfelelő helyre írta. De nemcsak a gyökjelet, hanem a többi számtani jeleket is mind neveiknek magamegái lapította rövidítéseivel, avagy a teljes szöveg kiírásával helyettesítette. Hogy ezeknek a jeleknek megvannak az egy betűtípusra szorítkozó nemzetközi pontírású alakjaik, meghogy németnyelven vannak pontírású nagy iskolai algebra- és logárkönyvek is, arról neki sejtelme sem volt. Tanítóinak meg mégkevésbbé. Sőt, érdekes, a négy alapművelet pontírású jeleit is szintén a magamegállapította rövidítésekkel pótolta. Rövidítéseiből ime néhány példa (zárójelek között adjuk a rövidítések értelmét): pl. (+), min (—), szó (><), ősz (:), sz (%), nzm (m3), kbin (m3), az egyenlőség jelet egymásután írt két kötőjellel jelezte. Persze így egy algebrai föladat nagyon hosz- szúra nyúlt s áttekintése rendkívüli módon megnehezült.A t e r m é s z e t t a n t  kísérletek nélkül tanulta, csupán a néhány egyszerű eszközt (csigasor, közlekedő edények) volt módjában érzékelni. Teljesen kísérletek nélkül tanulta a v e g y t a n t  is. Egy vegytani kép
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let, a fogalmak neveinek említett rövidítéseit használva, végenélküli sorokra vezetett.F ö l d r a j z o t  úgyszólván térkép nélkül tanult Ferencz. Semmimiféle domború térképe nem volt. A hadivakok intézetében földrajzot nem tanultak s így ő ott az intézet házilag készült és a tájékoztatást szolgáló nagyon értelmes domború alaprajzán kívül más domború térképet soha nem is látott, nem is tapogatott. Nem is tudta, hogy vannak nagyobb területeket ábrázoló, vakok által is megérthető domború térképek. A vakok tanulási eszközeit árúsító Bánó Miklós dr-nál járt ugyan a kezében egy, az „Esperanta Ligilo“ című pontirású folyóirat mellékleteként megjelent domború térkép, de azon ő nem tudott eligazodni, miért is abban a föltevésben, hogy a vakon születettek, vagy régebben megvakultak el tudnak rajta igazodni, csak ő nem képes erre, többet nem is érdeklődött domború térkép után. Most, a vele való beszélgetés közben keze alá toltam egy Magyarországot ábrázoló domború kézitérképet. Csodálkozva, áradozó dicséretekkel tapogatta s „bizony milyen jó jel lett volna ilyesmi" — sóhajtotta.Ők tanárával közönséges, a látók által használt színes, sik kézi- térképeket használtak. Emlékezett még látókorából nagyjában Magyar- ország térképére, annak főbb vonalaira, a Dunára, Tiszára, a Kárpátokra, Budapestre. Egy ilyen kézitérképet maga elé tett, ráhelyezte jobb kezét, tanára végigvezette mutatóujját a Duna vonalán s onnan kiindulva magyarázta, mutatta, ujját folyton ide-oda tolcgatva-húzogatva a térképen a többi földrajzi jelzéseket. így tanulta a többi országok, világrészek földrajzát is. A cél az volt, hogy tudja, milyen irányban s körülbelül mily távolságban vannak egymástól a tárgyalt földrajzi alakulatok.Amint most itt mutatok neki egyet-mást a térképen, ökölbe húzza ujjait, csak a mutatóujját nyújtja ki s várja, hogy vezessem. Meg se kisérli, hogy a tájékozódásban segítségül hívja többi ujjait, vagy a másik kezét is, avagy hogy vezetést nem várva, maga kövesse az én 'kezemet, szóbeli irányításomat. Szóval sejtelme sincs, helyes, a dolgok megértését, fölfogását, a tájékozódást megkönnyítő, az önálló tájékozódást is lehetővé tevő eljárásokról, mozdulatokról, fogásokról.A m é r t a n  tanulásához néhány mértani testet, (kúp, nyólclapú, stb.) szerzet!, hogy fogalmat alkothasson róluk. Domború rajzai, vagy más érzékeltetési eszközei e tárgy köréből sem voltak. A mértan tanulásában rajzolás, mintázás, vagy más alakítás nem jutott szóhoz, még az ábrázoló mértan anyaga is csak szóbeliségre szorult.M i n t á z á s t ,  r a j z o t  seholsem alkalmazott tanulmányaiban, nem is voltak ehez eszközei. Egyáltalában nem ismerte a vakok által alkalmazható lehetőségeket e téren. De nemcsak e téren. Láttuk, seholsem az elsajátítandó ismeretanyagok területén. S ahol mégis napvilágra jutott valami ebből, arról a vele való beszélgetések folyamán megállapítható, hogy az mindig tőle származott, az ő szükségszülte el



15gondolásaiból fakadt. Tanáraira már csak az alkalmazás, a segítségnyújtás várt.Az érettségi letétele után a Bánó Miklós dr. kiadásában megjelent szabályokból megtanulta a vakok rövidített írását és közben járt eszpe- ranlótanfolyamra is.Egyetemi tanulmányai folyamán a tanulás módjában mutatkozó föladatok lényegesen egyszerűsödtek, mert a jogi tanulmányok könyvek, jegyzetek fölhasználásával, előadások és fölolvasások hallgatásával, tehát tisztán szóbeli tanulásra szorítkozva is elvégezhetők. Egyébként is itt azáltal, hogy már tudta s alkalmazta a rövidített pontírást, tanulási módjában lényeges javulás mutatkozik. Egyetemi tanulmányaiban már nem volt szüksége házi oktatóra. Amennyire telefonkapcsolói elfoglaltsága lehetővé tette, szorgalmasan látogatta az előadásokat s három fölolvasót tartott, kiket óránkint egy pengőjével fizetett. Nagyon sok anyagot, főként olyat, mellyel alaposabban kellett foglalkoznia, mint például törvényfejezeteket, a fölolvasók diktálása után pontírógépen leírt s a leírtakat saját írásaiból tanulta meg. Halomszám készítette a jegyzeteket, kivonatokat az egyes tárgykörökből. Jegyzeteiben nem elégedett meg az általánosan használt rövidített írással. Saját használatára tervszerűség és szabályok nélkül, mégis azonban a rövidített írás formáinak érvényesítésével csupán az ő szükségleteinek megfelelően számos rövidítést alkalmazott, különösen jogi kifejezésekre. Így például: tyx —  hatalom, 
hgy =  házasság, hny =  hozomány stb. Nem is okoztak neki — mint mondja — a jogi tanulmányok semmi különösebb nehézséget.*Ha most azt kérdezzük Ferencz dr-tói, hogyan volt az lehetséges, mi volt annak az oka, hogy középiskolai tanulmányaiban annyira elzárkózva, a vakok oktatásában alkalmazott módok, eszközök, ide vonatkozó szakszerű útbaigazítások, tanácsok csaknem teljes mellőzésével, nagy kerülőútakat járva dolgozott éveken á t : arra egyenes, kielégítő választ nem kapunk.0  tanulmányait titokban végezte s akik előtt nem volt képes eltitkolni, hogy tanul, azok sem tudták, hogy mit, mi célból tanul s hogy közben vizsgázik is. Hozzám bizalommal volt, hisz mikor az úgynevezett tanácsköztársaság idejében el kellett hagynom a hadivakok intézetét, ő fölkeresett s mozgalmat akart indítani érdekemben, amihez azonban nem járultam hozzá. De tanulmányairól nekem sem szólt, tanácsokat tőlem sem kért. Járt a vakok kir. intézetében Herodek Ká
roly igazgatónál s ott pontírású iskolai könyvek után érdeklődött, de csak kettőt talált: egy Varga Ottó-féle Magyarország történetét, meg egy alkotmánytant. Ezeket meg is vette, de mert avultaknak találta, nem használta. Arról persze a kir. intézetben is hallgatott, hogy mért kell neki könyv s így nem is kaphatott semmiféle fölvilágosítást, útbaigazítást. Megfordult ő ismételten a szintén vak Bánó Miklós dr. mérnöknél is, hol az íráshoz való fölszereléseket, eszközöket vásárolta, de ott se említette sohase, hogy miért van szüksége ezekre.
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Ferencz Ignác a liatlivakok intézetében az élethivatást célzó gyakorlatiakon kívül csak írni, olvasni tanult. Ezeket ő tanulmányaiban föl is használta. Más lehetőségekről nem tudott, mint most mondja, nem is sejtette, hogy vannak a vakok tanulását megkönnyítő más eszközök, módok is és ez is hozzájárult, hogy nem érdeklődött irántuk.Önkénytelenül felötlik azonban itt, hogy a vele foglalkozó középiskolai tanárok miért nem utaltak a vakok intézményéire, az onnan nyerhető segítségre? Hogy ha föl is tételezzük és meg is értjük, hogy a vakok oktatását a tanárok közelebbről nem ismerték, de az szinte elképzelhetetlennek látszik, hogy nem tudtak például a vakok domború térképeiről. Hiszen a napilapok is megírják évente legalább egyszer, az évvégi vizsgálatok alkalmával, hogy a vakok milyen pompásan tájékozódnak ezeken a térképeken.
Ferencz dr. elzárkózásának fő oka, mint említettük az volt, hogy mindenképpen titokban akarta végezni tanulmányait. Hogy miért, erreő csak mosolyogva, kitérően válaszol azzal, hogy nem érdekelt az mást, meg aztán hátha nem sikerültek volna a vizsgái, hátha nem tetszett volna hivatali főnökeinek, hogy ő tovább tanul és így tovább. Nép- lélektanulmányokban olvassuk, hogy a határvidéki embernek egyik tulajdonsága a titkolódzás és hogy ez a tulajdonság nála nemcsak nevelés eredménye, hanem nemzedékeken át táplálva már veleszületett jellemvonás. Az idegen, a határon túli, más érdekekért, célokért élő emberek szomszédságával magyarázzák ennek a bizalmatlansággal határos tulajdonságnak kifejlődését. Lehet, hogy a határmenti székely népben is megvan ez a lelki sajátosság s hogy Ferencz dr. titkolódzásában ennek is része volt.Mindezeket összegezve, Ferencz dr. középiskolai tanárok segítségével, vakokkal foglalkozó szakemberek és a vakok oktatásának módjában eddig elért minden vívmányok mellőzésével, nagy fáradsággal oly kezdetleges módon végezte tanulmányait, mint végezhette volna a pontírás birtokában llaiiy Bálintot megelőzve százötven évvel ezelőtt is. És egyáltalában nem csodálkozom most, mikor a dolgairól folyt ismételt beszélgetéseink végén fáradtan jelenti ki, hogy biz ő az ügyvédi vizsgára egyelőre nem gondol, elég volt a vizsgákból, megmarad jelenlegi nyugdíjképes állásában.Mi azonban följegyezzük az ő munkálkodását. Föl, mert nehéz körülmények között nagy föladatának derekasan megfelelt. Amellett, hogy naponta hat órán át hivatali teendőit látta el, nyolc év alatt, mint előtte Magyarországon senki más, nyolc középiskolát végzett el s az egyetemen doktorátust szerzett és ezzel példát szolgáltatott minden vak embernek arra, hogy mire képes az akarat.Mi Ferencz dr-t, mint az első vakon végzett magyar államtudományi doktort szívből üdvözöljük.
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I r o d a l o m
Herodek K ároly: Pedlow  és a vak gyerm ekek. (Gyermekvédelem. 1932. 1). A cikk Pedlow J .  G . amerikai kapitánynak Magyarországon általában, de különösen a vak gyermekekkel szemben gyakorolt jótékonykodását, valamint a szerzőnek Amerikában, az ottani vakságügyi szakértekezleten való részvétele alkalmával nyújtott támogatását ismerteti és méltányolja. (K f )T öbb kritikát. Ilyen cím alatt Ruffieux F. (Blätter für Taubstummenbildung 1931. I. 15.) hosszabb cikkben arra figyelmeztet, hogy a siketnémák oktatói ne befolyásoltassák magukat egyes sikerek által, ne állítsák, hogy a siketnéma gyermekeknek ugyanannyi ismeretet lehet nyújtani, mint az épérzékű gyermekeknek és rámutat az olvasástanítás (az olvasott szöveg megértése) terén eddig elért eredmény elégtelenségére. Szerinte a túllelkes vélemények úgy a síketnémák tanításának fejlődéséről, valamint a tanítási sikerekről csak zavarják a laikus nyilvánosságot, amely később, amikor nem látja azokat az eredményeket, amelyekről annyit hallott, becsapottnak érzi magát.*A berlini Mey G . válaszol a cikkre (Blätter für Taubstummenbildung 1931. 11.15.). Szerinte ez az aggodalom teljesen alaptalan, mert még soha sem történt meg, hogy a siketnémák oktatóinak szándékában lett volna félrevezetni a nyilvánosságot. S ha valaki elért sikerével eldicse

kedett, annak célja csak tájékoztatás volt s az, hogy megmutassák az utat, mely adott körülmények között jónak bizonyult.**)Az olvasástanításra vonatkozóan azt állítja Mey, hogy a vidéki (falusi) gyermekeket a városiakkal, a benlakókat a künlakókkal összehasonlítani nem helyes s azért nem szabad kritizálni, ha például a berlini tanítók hangoztatják, hogy az ő növendékeik (városi gyermekek — künlakók) ezt vagy amazt olvassák és megértik, mivel a nagyvárosi gyermekek externátusos intézetben állandó érintkezésben vannak az élettel s ezért más elképzeléseik is vannak, mini a falusi internatusos növendékeknek. Ez a különbség mindenben megnyilvánul, következőleg az olvasásban is. Nem lehet minden gyermeket egyforma mértékkel mérni, mert ami bizonyos körülmények között egyes növendékek részére maximum, ugyanaz másoknak minimum. (St.) ’ \ S" \Néhány m egjegyzés az olasz iskolai gyakb^fátról. A siketnéma gyermekek már ötéves korukban felvétetnek az intézetekbe,y- egy évvel hamarább, mint ahogy azt a fogyatékosok JskoiáZfSfasáról szóló*) Bizony-bizony rendszerint sokkal több ezekben az egyéni érdekeket szolgáló céltudatos és szándékos dicsekvés, semmint a valóság Szerk.**) Sajnálattal azt kell kijelentenünk, hogy a „Több kritikát“ kérdésében Ruffieux álláspontjára kell helyezkednünk. Az ő oldalán van az igazság. A túltengő és bizony-bizony az önértékelésű dicsekvések manapság különösebben is divatosak lettek. Ilyen pl. az ötszörös beszédtanítási eredmény hangoztatása is, avagy annak kijelentése, hogy „a siketnémaoktatás problémáját megoldtám“ stb. stb. Szerk.
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törvény előírja. Ez az év a tulajdonképeni tanítás előkészítésére szolgál. Sűrűn alkalmazzák az írást, mely ilyenformán a beszédtanítás alapjává válik. Az artikulálás a hatodik életévvel kezdődik. Az olaszok tiltakoznak a francia Revue azon megállapítása ellen, hogy állítólag az olasz siketnéma oktatásügy 1880 óta nem fejlődött. Az olasz szakemberek szerint a belga módszer semmi újat nem tartalmaz. Az írást, mint tanítási segédeszközt már Agricola vezette be. Cardanus bizonyítgatta a gondolkodás és a beszéd közötti közvetlen összefüggést. Hozzáfűzve, hogy ugyanolyan viszonyban lehet a gondolkodással az írás is. A siketnémák részére, akik túlnyomóan visuális típusok, az írást hirdeti, mint legalkalmasabb megnyilatkozási;! módot. S most a szájról való leolvasás nagyon fárasztó és jelentékeny intelligenciát, meg felfogó képességet tételez fel, az írás a maga állandóságával, közvetlenségével a legjobb út a gyermeki lélekhez, amíg meg nem kezdődik artikulációs oktatása. (St.)Hazánk siketnéma oktatásügyéről három sorban néhány számszerű adatot közöl a prágai Revue 1933. 9— 10. száma.A prágai Revue 1931. 9.— 10. száma egész terjedelmében közli a jolsvai siketnéma-intézet ezidőszerinti igazgatójának, Smolkának fordításában tanárképzőnk szervezeti szabályzatát és órarendjét. (St.)
K ülfö ld i la p s z e m le :1. ) A Blätter für Taubstum m enbildung 1932, N. 2 : A Freund
haller a siketek iskolájában való fogalmazás tanításának megalapozásáról és előkészítéséről értekezik. — Karl Baldrian növendékeink spontánbeszédéről közöl tanulmányt. — Dr. P . Schumann ismerteti: Tóth, 7: Die Entwicklungs linien der heilpädagogischen Wissenschaft c. tanulmányát.1932. N. 3 : F. Fischer, Soest: A német intézetek vezetése körül felmerült meggondolásokat ismerteti.2. ) Revue Genérale 1931-1932. Nr. 1. 2 .:  B. Thollon: A gyakorlati-, vagy anyanyelv tanmenetét tárgyalja, amint azt a francia tanárképzés kapcsán előadja.3. ) Nordisk Tidskrift för Dövstum skolam  1932, Nr. 1 .: Carln 
Lagerberg: Carolina A. Yale működését ismerteti, ami azért érdekelhet bennünket, mert Igler karfásunk épen C . A. Yale kiváló vezetése alatt végzi tanulmányait Amerikában.4. ) Zeitschrift für Kinderforschung 39 B d . 1. H e ft: Dr. M.
Zade: Blindenwesen címen ismerteti a vakok ügyének legújabb irodalmát. — Dr. Emil Fröschels: A logopädiai és phoniatria irodalmat ismerteti. — E. Feuchtwanger ismerteti Tóth, Z . : Die Entwicklungslinien der heilpädagogischen Wissenschaft. Referatenteil S. 65 c. tanulmányát. — E. Feuchtwanger ismerteti Michels P h .: Pädagogik des Sprechen Gehörloser cimü tanulmányát.5 ) Zeitschrift für P äd agogisch e  P sych ologie. 1931. N. 2. 
Vértes O . József-tői hoz „Das Gedächtnis taubstummer Kinder“ címen tanulmányt.



19N. 7/8.: G . Gelsler: Pöszebeszédes és dadogó gyermekek pszichológiai megvizgálására alkotott módszerét közli. (Merész)

Egyesületi és intézeti élet,Szaktanácsunk elnöki tanácsának gyűlése. Az elnöki tanács 
dr. Hoór Károly min. osztálytanácsos, h. elnök elnöklete alatt f. évi február hó 4-én tartotta rendes havi ülését. Ez ülés lefolyásáról többek között a következőket közöljük:1. ) A bejelentések során örömmel vette tudomásul az elnöki tanács a szaktanács előadójának a soproni beszédgyógyító-tanfolyam megnyitására vonatkozó bejelentését.2. ) A december havi elnöki tanácsi ülésen Klug Péter orsz. szak- felügyelő, ezen a gyűlésen pedig Simon József h. szakfelügyelő tett jelentést az intézetek látogatásával kapcsolatosan eddig szerzett tapasztalatairól. A két igen terjedelmes és elmélyedő jelentés arról győzte meg az elnöki tanácsot, hogy intézeteinkben elismerésre méltó munka folyik úgy a nevelés-tanítás, mint pedig az igazgatás szempontjából.3. ) A vakok József nádor kir. intézetének tanári kara elkészült az ő tantervrevíziós javaslatával s bevégzett nagy munkáját beterjesztette a szaktanácshoz. A tantervjavaslat megküldetik hozzászólásra a vakok egyes intézeteinek s csak azután kerül szaktanácsi tárgyalásra a vakok tantervjavaslata.4. ) Az elnöki tanácshoz beérkezett szakügyi kérdések kiadattak megtárgyalásra az egyes szakbizottságoknak.5. ) Istenes Károly tanácstag az indítványok során az Állami 
Gyógypedagógiai Tanácsadó munkájáról és arról kért a szaktanács előadójától tájékoztatást, hogy a fent említett Tanácsadó keretén belül tényleg létesült-e beszédterápiai osztály s milyen alapon és milyen irányban fejt ki az működést? Az elnöki tanács Istenes tanácstag felszólalása alapján sürgős jelentést kér a Tanácsadó igazgatójától úgy a Tanácsadó működéséről, mint pedig a keretén belül működő beszédterápiai osztályról. (Istenes)Az egri siketném a-intézet növendékei a Move E . S . E . uszó- versenyén. junius hó 7-én zajlott le az MTK.-Afese elsőosztályú bajnoki vizipoló mérkőzése, melynek kísérő számai között szerepelt az 50 méteres gyorsúszás siketnémák részére. Az egri intézet növendékeinek e versenyszámáról mint attrakcióról emlékezett meg a helyi sajtó már a verseny előtt is és kiemelte „az egyre jobban fejlődő és pünkösd
kor Budapesten oly kitünően szereplő egri siketnéma úszók“ bemutatkozását az egri sportkedvelő közönség előtt. A verseny után pedig az első három helyezett nevének és idejének feltüntetése mellett szintén nagyon kedvezően nyilatkozott „a verseny népes mezőnyéről, melynek szép ered
ménye általános érdeklődést és tetszést keltett.“



20 Hogy az idézett kitétel nem pusztán a konvencionális udvariasság hangja volt, annak legfényesebb bizonyítéka, hogy a versenyen való részvételre a Mese vezetősége maga kérte fel az intézetet (a kezdeményezés is tőle eredt) s hogy a 3 hétre rá rendezett újabb versenyre ismét meghívást kaptak az intézet úszói. Ekkor már több számban indulhattak volna s nem csupán egymás között versenyezhettek volna, hanem az épérzékűekkel szálltak volna vízbe.E találkozás, mivel közben a tanév véget ért és a növendékek szétszéledtek — sajnos — elmaradt.Sajnálni való a verseny elmaradása főképen azért, mert ez lett volna az első alkalom arra, hogy kiléphettek volna az elszigeteltségükből; épérzékűekkel mérték volna össze erejüket, tudásukat és felszabadulhattak volna, ha csak egy kis időre is alsóbbrendűségük, fogyatékosságuk tudatának lidércnyomása alól és szerencsésebb embertársaik egyenrangú ellenfeleinek érezhették volna magukat. E felemelő tudat mennyi sok mindenért kárpótolhatta volna őket ?!Figyelmet érdemel az előbb említett verseny siketnémaügyi szakszempontból azért is, mert azon az intézet növendékei — jóllehet csak laikusokkal érintkeztek — teljesen önállóan és sportszerűen viselkedtek; a verseny lebonyolításába simán illeszkedtek bele; maguk jelentkeztek a startnál, érdeklődtek a verseny sorrendjei iránt. A célnál is maguk mondták be neveiket, amivel a nagyszámban megjelent közönség körében nem egy téves nézetet tisztáztak, előitéletet oszlattak el s így maguknak,, meg az oktatásügynek is újabb barátokat szereztek. (.St .)Karácsonyi ünnep a vakok kir. intézetében. Mint minden évben, a most múlt karácsonyt is a vakok kir. intézete növendékei december 20-án zeneszámokból, szavalatokból és két színijelenetből álló műsorral ünnepelték s kiállították eladásraszánt gyöngy-, raffia- és női kézimunkáikat is. A hangversenyt az intézetnek szorongásig megtelt dísztermében meghallgatta Klug Péter, a gyógypedagógiai intézetek orsz. szakfelügyelője és Simon József h. szakfelügyelő is. (Kf)K arácsonyfa ünnepélyek. Pénteken délután nagyszámú közönség előtt tartották meg a szegedi siketnéma-intézet tornatermében a növendékek részére rendezett karácsonyfa ünnepséget. A teremben felállított karácsonyfa aiatt minden intézeti növendék részére egy-egy csomag volt, amelyekbe ruhákon kívül édességeket is tett az intézet igazgatósága, hogy a társadalom szerencsétlenjeinek a karácsony boldogságát varázsolja a szívébe. Az ünnepség a tanítóképzőintézet énekkarának karácsonyi énekével kezdődött, majd Szalma Jó zsef hittanár mondott ünnepi beszédet, amelyben Szt. Erzsébet jóságos életét és Krisztus követését méltatta. Az ünnepi beszéd után színdarabot játszottak a növendékek, majd szavalatok következtek és egy élőképet mutattak be nagy tetszéssel. Az ünnepély után szétosztották az intézet lakóinak a karácsonyi ajándékokat, amelyeket egy növendék köszönt meg az intézet igazgatóságának és jótevőinek. (A Szegedi U j Nemzedék december 19-iki számából.) (Kp.)



21A siketném ák budapesti á ll. intézetében a szeretet legszentebbünnepén karácsonyfán és édességen kívül 39 pár cipőt, 4 télikabátot, 8 csomag fehérneműt, 1 öltöny ruhát és 21 pár cipőtalpalást juttatott az intézet igazgatója az arra nagyon rászorult növendékeknek.T anáravatás. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanárvizsgáló bizottsága 1931. december 20-án a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület székházának hangversenytermében tanáravatást tartott. Ezúttal az eddig levizsgázott rendkívüli hallgatók avattattak. (ik.J
Kisebb közleményekE gy érdekes karácsonyi vásár. A december elejei társadalmiélet Amerikában a karácsonyi vásárok jegyében zajlik le. Minden iskola, minden jótékonykodó egyesület úgyszólván kivétel nélkül megtartja a maga charitatív célzatú karácsonyi vásárát. A siketnémák northamp- 

toni intézete karácsonyi vásárának eredete és története azonban nagyon különbözik ezektől.Evekkel ezelőtt, mielőtt a karácsonyi szünidő megkezdődött volna, a tanári testület azt sugalmazta a nagyobb leánynövendékeknek, hogy jó cselekedetet vinnének végbe olcsóbb ajándékozásra alkalmas tárgyak készítésével, amelyeket önköltségi árban adnának el. E sugalmazásnak az volt a célja, hogy hozzájuttassák az intézet kisebb, valamint a szegényebb növendékeit apróbb ajándéktárgyakhoz, hogy karácsonyra megajándékozhassák szüleiket és barátaikat valami csekélységgel, amint ez 
Amerikában ilyenkor általánosan bevett szokás. De a cél mögött, még az a külön szándék is lebegett, hogy megszerettessék velük a közért való, egyesült erővel végzett munkálkodást, hogy a cselekvő segítés szokássá váljék. A leányok találékonyságára bízták, hegy olym változatos cikkeket állítsanak elő, amelyek nem kerülnek 5— 10 centnél többe. Ez eredmény e tekintetben minden várakozást felülmúlott. Az első karácsonyi vásár azonban még nem érte el teljesen a kitűzött céljait. Ez ügyben az okozott némi zavart, hogy a készített árúk csábító hatása alatt a látogató felnőttek majdnem az összes tárgyakat megvették a kicsinyek elől.Néhány év múlva a munkaterület kiszélesedett s a vásárra készített anyag is megváltozott minőségében is és értékességében is. Ekkor felvetődött az a gondolat, hogy a „házi vásár“ -1 megnyitják az intézet barátai s jóakarói, a nyilvánosság számára is az eredeti cél szemeiőtt tartása mellett. Ugyanebben az időben néhány nagyol b fiú azzal a kérelemmel állott elő, hogy ők is szeretnének belekapcsolódni e munkába famunkáikkal, amelyek csak olyan kelendőségnek örvendenek mint a leányok kézimunkái. A tervet a leányok szívesen fogadták s ez időtől kezdve közös erővel folyt a készülődés a „Christmas Sale“-x&.



22 Az együttműködés szelleme évről-évre izmosodott s a növendékeknek e munka iránt való érdeklődése és lelkesedése soha nem csökkent. Csak olcsóbb és praktikusabb tárgyakat készítenek, öt centes paprikajancsitól kezdve, hét-nyolc dolláros tea-asztalkáig. Az intézet reputációja érdekében ma már tervszerű elgondolás szerint és a maga nemében kiválóan elkészített tárgyak kerülnek csak eladás alá, amelyeken az intézet egyszerű védjegye „Clarké School“ , márkát jelent. A munkának ilyen kibővített s egyben korlátozott formája, a régi eljáráshoz képest megváltozott állapotokat teremtett az egész vonalon. A leányok ezirányú kézimunkáját is a kézimunkatanárnő irányítja s természetesen a fiúk is a famunkavezető tanár felügyelete alatt készítik műbutorszerű tárgyaikat az intézet modernül felszerelt munkatermében. Maga a szervezés munkája is hovatovább egy kézbe került. Egy-egy, e munka iránt érdeklődő tanár vezeti és mozgatja az egész ügyet az előkészítő munkálatoktól kezdve, a készítendő tárgyak típusának és mennyiségének megállapításán keresztül, a vásár teljes lebonyolításáig.A leányok vásárra készített kézimunkái nagyjában megegyeznek a a siketnémák budapesti intézetének női-kézimunka anyagával. A fiúké is körülbelül felöleli a mi slöjd-munkánk anyagát s e csoportban az elmésebbnél-elmésebb játékszerek dominálnak. Készítenek még igen szép kivitelű kisebb műdarabokat: asztalokat, székeket, állványokat, kosárkákat, dobozokat stb. Eladás alá kerülnek az intézet főző-iskolájában készült cukorkák és sütemények is. Egy asztalt megtöltenek a végzett növendékek ajándéktárgyai, akik egy-egy, a szakmájukba vágó szebb tárggyal segítik és ambicionálják a fiatalokat.A vásárt az intézet fenyőgalyakkal dekorált tornatermében december elején tartják meg. Délelőtt folyamán a növendékek tanáraik vezetése mellett s osztályonként megnézik a kiállítást. Ki-ki megjelöli azt a tárgyat, amelyiket megszeretne venni. E tárgyra azon nyomban fel is kerül az „eladva“ cédulácska. A közönség délután két órától kezdve 15 cent lefizetése mellett tekintheti meg a kiállítást, amely egyúttal össze van kötve egy kis pantomim előadással. Egy órai idő van szánva a szemlélődésre, hogy a közönség nyugodtan kiválaszthassa a megvenni szándékolt tárgyat. Pont három órakor gongütés s egy zsebkendőlo- bogtatás jelzik, az előbbi azoknak, akik hallanak, az utóbbi a siketeknek, hogy a vásár megkezdődött. A látogatók száma nagy, a vásárlási kedv élénk; sürgés-forgás mindenfelé s egy órán belül a tárgyak legnagyobb része elkel, de nem önköltségi árban, amint délelőtt történt, hanem némi felár hozzáadásával. Négy órakor ismét felrepül a zsebkendő, megszólal a gong s ezzel a karácsonyi vásár üzleti része be is fejeződött. Az asztalok középről a fal mellé kerülnek. A növendékek fürge serege székeket sorakoztat a terem egyik végében, a közönség helyet foglal s megkezdődik a növendékek pantomim játéka.A pantomim játék ugyan nem tartozik szorosan a vásár keretébe, csak pár évvel ezelőtt iktatták bele, de még is meg kell emlékezni



23annak nevelő értékeiről. Az ezidei pantomim játékuk rövid tartalma akövetkező: Egy decemberi havas napon, éppen karácsony előtt, egy könyvkereskedő egy kis leányt lát bámészkodni a kirakata előtt. Behívja, leülteti s kezébe adja a „ Mother Goose“  c. verses képeskönyvet. Mialatt a kis leány elragadtatva nézegeti a képeket, besurran egy manó s álomport szór reá. Álmában megjelenik a karácsony tündére és sorra megeleveníti a képeskönyv történeteit. Későbben a boldog kis leány felébred s örömmel viszi haza az ajándékkönyvet kis testvérkéjének.“ A képeskönyv verseiben az angol gyermekvilág kedves alakjai szerepelnek, de éppen úgy ismeri a Mother Goose Rhymes-ekei a 70 éves agg, mint az elemista gyermek. Ezek az egyszerű, mindennapi, hihető, az angol humor és szentimentálizmus szülte történetkék a játék keretében, az álomvilágban megelevenedve meseszerűen hatnak s némileg pótolják a siket gyermekkorából eltűnt, kiveszett gyermekmeséket. Tudjuk jól, hogy a családban, amíg a siket kicsi, nem tudnak mesével a képzeletéhez férni. Későbben pedig, amikor az iskola a beszéd és az olvasás birtokába juttatja őket, már nem hisznek bennük. E történeteket azonban már ismerik a siketek is. Olvasókönyvükben minden egyes vers prózája benne van. Ismernek minden egyes szereplő alakot, megértik a cselekvések összefüggését s a játék alatt fantáziájuk is szabadon dolgozhat. De e pantomim játék egyben a legkitűnőbb s legideálisabb dramatizálása az olvasókönyv olvasmányainak. Tárgyalásukkor a szöveg megértése a címmel már adva is van. A gyermekek az év végén is csodálatos hűséggel elevenítik fel a látottakat. Magukra a szereplőkre is óriási nevelő hatással van ilyen játék. Azzal, hogy maguk formálhatják ki az egyes jeleneteket, gondolkodásukat és öntevékenységüket nevelik. Ha a növendék szerepére, jelmezére s egyéb idevonatkozó dolgokra kérdést intéz a nevelőtanárhoz, az az olvasókönyvhöz, avagy más forrásmunkához utasítja : Olvasd e l ! Hogy képzeled ezt ? Mutasd meg, hogy csinálod ? Nézd meg a képeskönyvben ! stb. Ez az irányítás mindaddig tart, amíg meg nem állapodnak a végleges formában. Az így kialakult teljes megértésbeli összhang nyomán a begyakorlás munkája is élvezetessé válik. A pantomim egyes jeleneteit külön e célra összeállított gramofonzene kíséri. A szereplő növendékek csodálatosan kellemes ritmikus mozgással s közbeiktatott táncokkal remekül alakítják szerepeiket igen szép kiállítású, a történethez illő jelmezekben.Öt órakor a ven légek eltávoznak. Utána egy, a növendékekből álló bizottság a vezető tanár beleegyezése mellett kiválogatja a megmaradt tárgyakból azokat, amelyeket megtartanak a jövő évi vásárra. A maradékot a kicsinyek nappali szobájához tartozó u. n. „Romping- 
room“-ba, a csintalankodó szobába juttatják, ahol azok szabad idejükben kényük-kedvük szerint játszhatnak és hancúrozhatnak.A vásár bevétele némely esztendőben megüti az ezer dollárt is. A begyűlt összeg a növendékeké. Saját céljaikra azonban nem használhatják fel, de ők disponálnak a hovafordítása felöl. Felmerül itt az a



24kérdés, hogy hogyan s mire fordítják ezt a pénzt? Mindenekelőtt kifizetik belőle a nyersanyag árát. A maradékpénz hovafordítása évenként változó. Elsősorbán is a helybeli jótékonyegyesületeket segítik valamivel. így: adományoznak különböző vallásfelekezetek templomalapjaira 5—5 dollárt, aszerint, hogy melyik templomba járnak istentiszteletre. A helybeli árvaház kap 10—15 dollárt. Sok esetben a hírlapok révén értesülnek egy-egy felsegélyezésre szoruló családról, avagy valamely elemi kárt szenvedett vidék lakosságáról, akiknek szintén juttatnak valamit. Ezidén a Vörös Kereszt Ifjúság egy cikkének hatása alatt a 
„Black Feet“ indiánoknak, akiket egyébként is igen kedvelnek, küldöttek 20 dollárt. Kiegészítik az intézet sportfelszerelését is. Egy nagyobb összeget a bankba helyeznek el, amely összeg idővel felszaporodva, nagyobb célkitűzések megvalósítását is lehetővé teszi. így szereztek be már több esetben egy-egy költségesebb munkagépet. Ilyen pénzből szerelték fel az elmúlt évben a tornatermet 300 székkel, amelyre anyagilag volt égető szükségük, amennyiben a téli hónapokban itt, a hatalmas méretű, erkélyes tornateremben bonyolítják le a környék középiskoláival vívott basket-ball versenyeiket elég szép számit nézőközönség jelenlétében.S mennyit dolgoznak e tagadhatatlanul szép eredményért? Általában a kézimunkára szánt idő napi két és fél óra. A karácsonyi vásárra szánt munka a tanév első harmadát foglalja le. A második harmadban, karácsonytól husvétig terjedő időben az intézet háziszükségleteit, ruha- és bútorjavításait elégítik ki. Husvéttól kezdve a tanévzárásig pedig ki-ki saját maga részére készíthet akár nagyobb tárgyat is (széket, asztalt, nőiruhát stb.) a szülő beleegyezése és a vezető-tanár jóváhagyása mellett. Ilyen esetben az anyag költsége természetesen a szülőt terheli.E hármas tagozatú kézimunkából a karácsonyi vásárra szánt munka biztosan több, mint egyszerű kézimunka akkor, amidőn megteremti a közért való önzetlen munkálkodást nem több fáradsággal, mint ameny- nyit a serdülő növendékek teljesíthetnek.Northampton, 1931. Igler AntalA vakság m eghatározása. (Blindenkorrespondenz. 1931. X . 30). 1925-26-ban megszámlálták a fogyatékosokat Németországban (Gebre- chlichenzáhlung). A vakságnak a számlálás alapjául szolgáló meghatározása ez volt: „A  teljes vakokon kívül vakoknak tekintendők azok az egyének is, akiknek látása oly csekély, hogy megfelelő szemüveg segítségével sem képesek eligazodni ismeretlen helyen, vagy akik egy méternyi távolságon túl sötét háttér előtt a kéz szétterpesztett ujjait nem képesek megszámlálni. Félszeműek nem vakok.“Máskép határozta meg a vakságot a cigány. A „Zeitschrift für das österreichische Blindenvesen“ 1931. évi 9-10 számában olvassuk:A cigány vak lovat adott el, mint látót. Emiatt áll bíró előtt. A kárvallott vevő azt állítja, hogy a cigány egy szót se szólt a ló vakságáról, a cigány meg egyre az ellenkezőjét hajtogatja. Végre is a bíró



25a cigány felé fordul: „Hogyan mondtad meg a vevőnek, hogy a ló vak?“ — „Azt mondtam neki — szól a cigány, — hogy jól nézd meg a paripát, mert az nem néz téged.“ (Kf)Qrfeum i m utatvány. Lapunk 1931. évi 9-10. számában arról már hirt adtunk, hogy a Gyógypedagógiai Társaság 1931. XII. 16.-án szakülést tartott. Erről a különös lefolyású szakülésről akkor nem adhattunk részletesebb beszámolást, mert lapunk 9-10. száma akkor már le volt zárva. Minthogy különössége mellett nem mehetünk el szó nélkül, épen azért ebben a lapszámunkban visszatérünk arra, annak ismertetésére.A szakűlés előadója Schulmann Adolf igazgató kartársunk volt, aki „A  dadogásra vonatkozó elméletek áttekintése és a dadogás fejlődés
tana“  címen tartott felolvasást. Célja az volt, hogy szemlét tartson az elméletek tömkelegében s az azokból kihámozható azon fejlődéstani felfogások bizonytalan forgataiban, amelyek már szinte követelik a velük való kritikai hátterű foglalkozást. Bár az előadó magába a kritikai bírálatba nem ment 'bele, mindamellett is igen hasznos és jó munkát végzett felolvasásával. Munkája révén ugyanis könnyen hozzáférhetővé tette azt az anyagot, amely mindenképen megérett a tárgyilagos kritikára. Az erre való alkalom a mi részünkről akkor következik majd el. ha Schulmann kartársunknak ez a munkája nyomtatásban is megjelenik.

Schulmann előadásához elsőnek Horváth Kálmán tanártársunk szólott hozzá. Kézlegyintéssel kisért hozzászólását azzal kezdte, hogy amit itt hallott, az mind semmi! Evvel aztán a tárgyhoz szorosan hozzátartozó mondanivalóját be is fejezte. Amitt azután mondott és csinált, az már merőben a hajánál fogva előráncigált olyan valami volt, ami minden áron kikivánkozott a hozzászólóból. Mint a héja csapott le a hipnózisra, mint olyan valamire ami a dadogás leszoktatása terén nem használható gyógymód. Ebben az esetben 100 %-os igazat adunk a hozzászólónak. Helyeslésünket megtoldjuk még azzal is, hogy a magyar- országi törvények egyébként is tiltják ily esetekben a hipnózis alkalmazást, illetve úgy rendelkeznek, hogy hipnotizálni csak orvosnak szabad. Hogy pedig a hipnózis kérdése, amelyre héja módjára csapott le' a hozzászóló, mennyire nem tartozott a tárgyhoz, azt az bizonyítja leginkább, hogy a szakűlés előadója a hipnózist még csak nem is érintette felolvasása során, itt mellesleg azt is meg kell jegyeznünk, hogy a hipnózis alkalmazásának hasznossága terén tegnap, tegnapelőtt még épen az ellenkezőjét hirdette Horváth Kálmán. Ma már az ösztönélet területén buzgólkodik nagy hevülettel. Hogy holnap milyen területen fog mozogni s hogy mivel fogja egyik napról a másikra meglepni a világot, az persze még bizonytalan, de hogy a nemi élet ferdeségeitől át, meg átitatott ösztönös élet talaját is felrúgja, még pedig hamorosan, az, az eddigiekből Ítélve bizonyosan el fog következni. Persze ezen az újabb területen is nagyon érdekes és mindenképen egyéni gyógymódokat alkalmaz. Hogy e téren miket enged meg magának, arról legközelebb ugyancsak tájékoztatni fogjuk kartársainkat. Nem fog ártani, ha mégis



26merik a kartársak a gyógypedagógiai egyéni törekvéseknek egyik olyan kinövését is, amelyik a mai kornak egyik jellemzően érdekes kórtünete.Most pedig lássuk ismét magát a hozzászólást és az azt kisérő 
mutatványt! Horváth kartársunk a hallgatóság soraiból magához szólította 
Bilaut, tanárképzőnk egyik IV. éves hallgatóját és rajta mutatta be Dr. Dénes szerint durva hipnózissal, Bilau szerint éber szuggeszcióval, de bűvészkedő mozdulatokkal azt az újabban hirdetett helyes felfogását, hogy a hipnósis nem alkalmas gyógymód a dadogás gyógyítása terén. Hogy ez a 
mutatvány (hipnotizálás, vagy ha úgy tetszik éber szuggeszció) s annak orfeumszerü s különösebben is pózoló lefolyása milyen értékelést váltott ki hozzászólás alakjában az egyik nem kari, de szakbéli hallgatóból, azt a következőkben ismertetjük: A második hozzászóló Dr. Dénes 
László gégeklinikái orvos volt, aki mint orvos ugyancsak fogalalkozik a beszédhibákkal s így a dadogás kortanával és gyógyításával. Hozzászólásának első részében — tárgyilagos megítéléssel — magával Schul- 
mann előadásával foglalkozott. Felszólalásának második része Horváthnak szólott. Meg kell hagyni, hogy úgy tárgyilagosság, mint pedig szellemesség szempontjából igen helyén való volt az a bírálat, amit Horváth komolytalan bemutatásáról mondott. Többek között ezt mondta : Amit itt 
az előttem hozzászóló bemutatott, az nem egyéb orfeumi mutatványnál. Ez persze Horváthon keresztül szól közvetve az egész gyógypedagógiai karnak is s mert szól, azért tiltakozunk e helyről Horváthnak ilyetén való szereplése ellen. Ha ennek nem vetünk gátat, akkor már majd csörgős sapkát is rakhatunk a fejünkre. Megítélésünkre ugyanis ilyenek jobban belevésődnek a munkánkat figyelő és bíráló kívül álló környezet leikébe, mint az igazán komoly törekvéseink. Ilyenek láttára nem csodálkozhatunk majd azon sem, ha komoly körökben — kézlegyintéssel — igy fognak bennüket megítélni: Ugyan kérem, ezek orfeumi mutatványosok! De kérdem ezek után: Szükségünk van nekünk ilyen és ehhez hasonló 
szélsőséges és nem hozzánk illő olyan kitermelésekre, amelyek még ko
moly formában sem tartoznak a mi feladatkörünkbe ?! Helyén való kari érdek lenne, ha az egyébként komoly célokra alakult Gyógypedagógiai 
Társaság nagyobb gonddal kísérné a gyógypedagógiai oktatásügy új tudósainak az ő égisze alatt való szereplését.Befejezésül még a következőket is leszögezzük e helyen : Hát azért küzdöttünk mi három évtizeden át kari megbecsültetésünkért, hogy most egyesek lerontsák eme megbecsültetésünk erejét és értékét az ő komolytalan, ködös és orfeumi értékű mutatványaikkal ?! Az ilyen irányú működés már nem is mai eredetű. Idestova hét éves múltra tekinthet az már vissza. Megpróbáltuk az ily irányú szerepléseket visszaszorítani zárt ajtók mögött, de sajnos hiába ! Ezek után nem maradt más hátra, minthogy ím, a szakbéli nyilvánosság elé tártuk ennek a kárt tevő irányzatú szereplésnek egyik kinövését. Tettük ezt azért, mert úgy véljük, hogy ez és ennek számos társa a kari érdek védelmi körébe esik. Hisszük, hogy ez a nyilvánosság gyógyitólag fog hatni. Ha nem, akkor
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következzék el a nagyobb nyilvánosság! M i ugyanis semmiképen nem 
akarunk lenni se büvészpálcás orfeumi mutatványosok, sem pedig csörgős 
sapkás bohócok. (Istenes)A fehér bot Budapest uccáin. A Vakok Szövetsége a tagjai számára az uccai forgalomban való ismertető jelként még 1931 augusztusában 250 fehér botot kért a székesfőváros polgármesterétől. Ugyanakkoriban a Vakok Betegsegélyző Társasköre is hasonló kéréssel járult a budapesti rendőrfőkapitánysághoz. Miután november végéig választ nem kaptak, a társaskör elhátározta, hogy nem várja tovább a hatóságok intézkedését, ki-ki maga megveszi botját.Meg is kezdődött a botok árusítása darabonként 1 pengő 20 fillérjével a kör helyiségében s az uccákon már fehérlettek is a botok a vakok kezében, mikor karácsony előtt a főkapitányságtól megjött a válasz. Botokat fedezet hiányában nem adott, de kiadta a vakok uccai járás-kelésének megkönnyítése és testi épségük megvédése érdekében a következő azonos számú két rendeletet:A m. kir. államrendőrség budapesti főkapitányságának közigazgatási osztálya. 39.976-fk. I. 1931. szám. Tárgy: Vakok támogatása a közúti közlekedésben.

Napi parancsba!A 250.000-1929. B. M. számú rendelet 13. §-a 3. bekezdésének b. pontja értelmében a járművel meg kell állni, „ha az úttesten gyermekek csoportosan, vagy szemmelláthatólag súlyos testi fogyatkozásban szenvedő egyének haladnak át.“A Vakok Társasköre a főkapitányság közigazgatási osztályánál bejelentette, hogy a vakokat és a rosszul látókat, akiknek élete és testi épsége az úttesten való áthaladásuk közben veszélyben forog, fogyatkozásuknak messziről és könnyen való felisnrerhetése végett — fehér bottal látja el és azt kérte, hogy ezek a fehér bottal járó emberek a közutakon való biztonságos járás-kelésben támogatásban részesüljenek.A méltánylást érdemlő kérelem alapján útasítom a rendőrőrszemélyzet főparancsnokságát, hívja fői az őrszemélyzet tagjainak figyelmét arra, hogy a közel1 napokban a vakok és rosszul látók fehér bottal ellátva fognak a főváros uccáin megjelenni. Utasítsa a rendőrőrszemélyzet tagjait, hogy a fehér bottal ellátott egyének biztonságos közlekedését segítsék elő.Ha az úttesten áthaladni kívánó vakot vesznek észre, azt a kocsiúttesten vezessék át és segítsék fel az úttest túlsó oldalán lévő gyalogjárdára.Ha pedig azt tapasztalnák, hogy a kocsiúttesten támogatás nélkül, vagy valamelyik járókelő támogatásával halad át egy vak ember, a közúti járóműveket állítsák meg arra az időre, míg az áthaladó vak a túloldali járdát el nem érte.A járművezetőket és a közönséget a fehér bot jelentőségéről a hírlapok útján egyidejűleg kioktatom. Az erre vonatkozó hírlapi közlemények megjelenése után tehát nem fogadható el a járművezetőknek az a védekezése, hogy a fehér bottal ellátott egyénekre azért nem voltak tekintettel, mert nem tudták annak jelentőségét.Azokat a járművezetőket, akik az említett rendelet és figyelmeztetésem ellenére szerencsétlen embertársaik iránt nem lesznek figyelemmel és testi épségüket veszélyeztetni fogják, kímélet nélkül fői kell jelenteni.A kerületvezetőket pedig utasítom, hogy a feljelentések alapján a kihágási eljárást haladéktalanul indítsák meg.Budapest. 1931. december 16. Baksa s. k. főkapitányhelyettes.
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A Rendőri Sajtóirodának Budapest.Kérem az alábbi felhívást az összes napilapokban és a rádió útján lehetőleg több ízben és rádió útján a nap különböző szakaiban a közönség tudomására hozni:A Főkapitányság tudomására hozza a székesfőváros közönségének, hogy a vakok és általában mindazok, akiknek látóképessége annyira csökkent, hogy a közúti forgalomban való közlekedésük közben életük és testi épségük fogyatkozásuk miatt veszélyben forog, a jövőben fehér bottal ellátva jelennek meg az uccán.Mivel a közönség támogatása nélkül az uccán járó vakok életét és testi épségét biztosítani nem lehet, a főkapitányság felhívja a jó érzésű és szerencsétlen embertársain segíteni kívánó közönséget a következőkre:1. A fehér bottal járók csak annyi segítséget kérnek, hogy őket a forgalmas kocsiútakon átvezessék, a gyalogjárókon pedig váratlan akadályokra (építkezés, járdabontás stb.) figyelmeztessék.2. Akadályoknál nem elég a „vigyázzon“ szó. Azt is hozzá kell tenni, mire vigyázzon, jobbra vagy balra térjen, ucca, lelépő, fellépő következik, állvány, kirakat bódé, oszlop áll útban, szenet hordanak, gödröt ásnak stb.3. A járda szélén megálló, fehér bolot viselőtől kérdezzük meg, átmenni kíván-e, ha igen, kezét fogva, vagy karunkat felajánlva kisérjük át.4. Villamosmegállónál, ha a várakozó tudja a kívánt kocsiszámot, mondjuk meg minden érkező kocsi számát (hogy biztos lehessen, hogy figyelünk kívánságára) s ha a várt kocsi megérkezik, vezessük mindig lehetőleg a kocsi első ajtajához, de minden esetben úgy, hogy a lépcsőnek ne szembe álljon, hanem tőle kissé oldalt, a kocsi teste felé, hogy a leszállókkal össze ne ütközzék és adjuk a fogantyút a kezébe.5. Kocsiúton ne hagyjuk el, akit kísérünk, még akkor sem, ha csak egy lépés is választ el a járdától. Ha nincs elég időnk, ne vállalkozzunk kísérésre, hanem arra mást kérjünk föl, vagy ha a közelben rendőr van, azt küldjük a világtalan vagy támogatásra szoruló segítségére.Figyelmezteti a főkapitány a járóművezetőket, hogy azokra, akik fehér bottal járva haladnak át az úttesten, legyenek különös tekintettel, mert mindazok ellen, akik a figyelmeztetés ellenére szerencsétlen embertársaik életét és testi épségét veszélyeztetik, a kihágási eljárást meg fogja indítani.Budapest, 1931. december 16. Baksa s. k. főkapitányhelyettes.A vakok vezetését szabályozó öt pontot lényegében a Vakok Betegsegélyző Társaskörében a vakok szövegezték.Mint értesülünk, Szombathelyen az ottani intézet révén jótékony- sági úton ingyen jutottak a vakok fehér botokhoz s Magyarországon Szombathely uccáin jelentek meg először a fehér botok. (K f)Reflexiók Merész Fülöp „A  dadogás lélektana“ c. előadásához. Merész Fülöp áll. siketnémaint. tanár, a Gyópedagógiai Tanárképző Főiskola előadó-tanára, aki egyúttal az Áll. Gyógypedagógiai Tanácsadó beszédterápiai osztályának vezetője, f. é. január hó 30-án a Magyar Psychológiai Társaságban a dadogás lélektanáról tartott előadást. A dadogás egyedüli okául és fentartó tényezőéül az anya
védelmi ösztön sérült voltát állapította meg és azt állította,hogy azokban az esetekben, amelyekben ezt a sérelmet megszüntetni sikerült, a dadogás önmagától szűnt meg. Vizsgálati anyagát 55 esetből (41 fiú 12 leány) merítette, akiknek életkoruk 372—31 év között mozgott. A többség 8— 14 év között volt; 37a éves korban levő



29esete csak egy leányka volt, míg 9 éves korig és mindössze csak 4—5 esetről számolt be.A hozzászólók elismervén a dadogás kérdésének nehéz voltát és azt az egyébként dicséretes törekvést, amellyel a kutató munka világosságot igyekszik deríteni e kérdésre. Ezzel szemben azonban egyoldalúnak minősítették Merész felfogását. Felfogása tarthatatlanságát igen jellemző, lényegébe vágó és helyénvaló olyan példákkal illusztrálták 
Benedek és Ranschburg professzorok, továbbá Dr. Focher és Románné 
Goldzieher Klára hozzászólók, amelyek úgy orvosi, mintpedig gyógypedagógiai szakügyi körökben súlyuknál fogva mindenképen ismertek. Az anyavédelmi ösztön megsérülése ugyanis csakis a miliő keretén belül történhetik meg. Hogy a miliő elhatározó befolyással van a bántalom fellépésében és kialakításában, azt már évtizedek óta tudja a beszédgyógy- tan. Azt is tudja, hogy az anyavédelmi ösztön sérültsége a számos miliőbeli káros hatásnak csak egyik része. Merész felfogását, t. i. abban az értelemben, hogy egyedül az anyavédelmi ösztön sérültsége oka minden 
dadogásnak, a magam szerény véleménye szerint is legalább is nagyon 
egyoldalúnak minősítem. A dadogás felléptét meg sem figyelhette ezen az anyagon. Hiszen beszédfejlődésben lévő gyermek alig 2—3 volt közöttük; a későbbi korban pedig annyi károsító tényező társul a bán- talomhoz, annyi okozati eltolódás áll be, hogy a bántalom és a lelki állapot képe teljesen megváltozik. Vájjon az a dadogó, aki 20 éves korában szerezte bántalmát, avagy az a tanuló, aki a középiskolában kezd el dadogni, annak szintén sérült az anyavédelmi ösztöne? Avagy miért kettőződik meg az elemi iskolai oktatás első éveiben a dadogó gyermekek száma stb. stb. Merész elméletével azonban nem kívánok ezúttal bővebben foglalkozni. Ezt fentartom magamnak arra az időre, amikor előadása a Társaság közlönyében, amely tudtommal az előadásokat közli, meg fog jelenni. Merész előadásához a Társaság ülésén egyrészt azért nem szólaltam hozzá, mivel ott tudtommal csak tagnak van hozzászólási joga. Másrészt pedig Merész előadó egyik kijelentése, amelyet igen meggondolatlannak kell minősítenem, nem a legkellemes- sebb érzéseket váltotta ki belőlem s épen ezért nem tartottam helyesnek ezt az első sorban gyógypedagógiai szervezeti kérdést ott, idegen helyen felpanaszolni. Ezt az alább ismertetendő Merész-féle meggondolatlan kijelentést megelőzőleg volt Merésznek egy újszerűén ható bejelentése is. Az nevezetesen, hogy az Áll. Gyógypedagógiai Tanácsadó dadogó gyermekeket is kezel, még pedig rendszeresen s természetesen az anyavédelmi 
ösztön sértett voltának az elmélete alapján. Váratlanul ért ez a bejelentése annál is inkább, mert ennek megszületéséről mint egyik legérdekeltebb s egyben a szomszédban székelő szakember eddig még nem hallottam. De, amit én rekriminálni vagyok kénytelen és ami nekem erkölcsi kötelességemet is képezi, s amit továbbá bármi elméletre és hirdetett eredményre való tekintet nélkül szótlanul nem hagyhatok elmúlni és ami ellen mint ennek az ügynek egyik vezető helyen álló képviselője a



30leghatárözótíabbáii tiltakozom, az a kijelentése Merész kartársamnak, hogy a Merész-féle anyavédelmi ösztönelmélet alapján való kezelés teljesen feleslegessé lesz minden más gyógytanfolyamot, ill. intézetet a dadogok részére mert az anyavédelmi ösztön érvényesülése egyszeriben 
megszünteti a dadogást .Itt eszembe jut többek között Merésznek egy ehhez hasonló az a másik kijelentése is, melyet a kölni kongresszusról szóló ismertetéssel kapcsolatban dr. Brühl tollából olvastam; nevezetesen az, hogy ő (t. i. Merész) „szótagszámmal mérve“ a siketnémák oktatásában ötszörte nagyobb eredményt ér el, mint más. Hát ha ez csakugyan így van, ügy minden siketnémaintézeti tanárnak és dadogóval foglalkozó tanárnak fegyelmi felelőség terhe mellett legelemibb kötelessége ezt a módszert, illetve most már módszereket nyomban követni. Valóban boldog volnék, ha Merész kollégának (vagy Horváth kollégának, aki szintén nagy, vagy tökéletes eredményeket hirdet ösztönelméletével) csakugyan igaza is volna. Tanítványukká szegődnék nyomban s a dadogok ezrei áldanák ú] és csalhatatlan módszerükért őket. De egyelőre 
Tamás vagyok s megelégszem azzal a tudással, amelyet szerény ítélőképességemmel elismert tekintélyű professzorok műveiből és gyakorlati munkájából merítettem s magamhoz idomítva alkalmazok is.

Schulmann Adolf.Szempontok vakjaink m unkabéreinek m egállapításában. AVakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek Orsz. Elnöksége 1931 december 13-án és 14-én sipeki Balás Béla elnöklésével Budapesten tartotta évi gyűlését. Tóth Zoltán dr. előadói javaslata emlékeztetett az elnökségnek ama korábbi ténykedésére, amellyel fölhívta a vakokat foglalkoztató hazai intézetek vezetőségeit, hogy gyűjtsenek összehasonlító adatokat a vakok és az épérzékűek munkaképességére és teljesítményeire vonatkozóan, azzal, hogy ezek az adatok terjedjenek ki a munka mennyiségére, időtartamára, minőségére és értékére. Az adatok célja az volna, hogy alapot adjanak a vak iparosok munkabéreinek megállapítására, az eltartási díjaikkal való összehangolására, valamint annak a megállapítására, hogy a vak munkások fölhasználják-e teljes munkaidejüket, mily mértékű a szorgalmuk.Ennek az adatgyűjtésnek a terve arra vall, hogy az elnökség a vak iparosok munkateljesítményeit a gyakorlati élet megfogható adatai alapján akarja tanulmányoztatni és tanulmányozni s a munkabéreket a valóságok szigorú figyelembevételével akarja megállapítani. Mi ezt a helyes törekvést melegen üdvözöljük és miután az intézetek igazgatói a fönt említett gyűlésen már megtették errevonatkozó jelentéseiket, élénk érdeklődéssel várjuk jelentéseik adatainak a fontos ügy érdekében való részletes, számszerű közlését.Hogy azonban az adatok mindenoldalúan mérlegelhetők legyenek, kérjük közölni: az egyes intézetekben és az épérzékűek iparüzemeiben az adatok fölvétele idejében érvényben volt munkabéreket, nemkülönben az egyes intézetekben érvényben volt s a levonásokat föl



31tüntető bérfizetési rendet is, mert ezek lényegesen befolyásolták az adatok származását. Minél nagyobbak voltak ugyanis a munkateljesítményekért munkabérekként kézhez kapott összegek, annál inkább hatottak buzdítóan a munkásokra és minél kisebbek voltak, annál inkább korlátozták a termelést.A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület budapesti foglalkoztatójában például a munkások által az intézet pénztárába befizetendő havi ellátási díj fejenként 25 pengő. Ezt a díjat kinek-kinek a munkabéréből levonják. Ha valakinek a munkabére nem futja, más formában nem követelik rajta a tartásdijat s ellátása is teljesen azonos marad azéval, akinek a munkadíja futja az ellátás díját. Régi rend az, hogy aki az ellátási díjnál, tehát 25 pengőnél kevesebbet keres, az a keresményének csak 10 százalékát kapja zsebpénzként. Aki pedig 25 pengőnél többet keres, az csak a 25 pengőn fölüli és 50 pengőig terjedő összeget kapja meg, ami — ha hihetetlenül hangzik is, — azt jelenti, hogy bármennyi munkabért is érdemelt ki, havi 25 pengőnél több munkabért bennlakó vak munkás nem kap, az egyesület ennél többet nem fizet ki, semmiféle formában a gyámolt munkás javára el nem helyez, el nem könyvel.Ilyen rend mellett aztán nagyon különös helyzetek származnak. Megtörténik, hogy aki kevesebbet dolgozik, több bért kap, mint az, aki többet dolgozik. M ert: aki például 24 pengőt keres, az keresetének 10%-át tehát 2 pengő 40 fillért kap zsebpénzként, de aki 26 pengőt keres, annak keresetéből levonják a 25 pengő tartásdíjat és csak 1 pengő munkabért kap kézhez. S megtörténik az is, hogy aki a 25 pengőnyi tartásdíjon fölül 30 pengőt, vagy még többet, akármennyit érdemel ki munkadíjban, egy fillérrel sem kap többet, mint az, aki a tartásdíjon fölül csak 25 pengőt érdemel ki, mert 25 pengőn fölüli munkadíjat nem fizetnek ki.A munkateljesítmény és a díja tehát nem állván minden esetben az okszerűnek egyedül elfogadható egyenes arányban, mi ennek az állapotnak az eredménye? Az, hogy az emberek bizonyos határokon tűi nem vetik latba teljes munkaképességüket, hanem, ami természetes, összevetik a lehetőségeket és csak annyit használnak föl munkaerejükből, amennyi okvetlen szükséges az adott helyzetben elérhető legmagasabb munkabérek éléréséhez.Nyilvánvaló az is, hogy ebből az állapotból az idők folyamán egy egészen különös munkaerkölcs fejlődik ki. Olyan, amelyben ennek az erkölcsnek az elemei: a munka megbecsülése, szeretete, a törekvés, szorgalom, a többtermelés, a szerzés, — a vak gyámoltaknál egészen különös, a gyarapítás és gyarapodás gondolatával össze nem egyeztethető értelmezést nyernek. És milyen hatást gyakorol ez a fonák helyzet a nagytömegben együttlakó gyámo t munkások közszellemére, az intézmény vezetésével szemben való megítéléseire, érzéseire ? Nem kedvezőt.



Ha hát közlik majd a vak munkások munkaviszonyaira vonatkozó adatokat, kérjük, ne feledkezzenek meg, amiről az előadói javaslatban nincs szó, a bérfizetések rendjének intézetenként! vázolásáról sem, mert az adatok értékelése nagy mértékben függ ettől a rendtől.Ami mostmár a munkabéreknek az adatok alapján való szabályozását illeti, abban a mi véleményünk szerint oda kell törekedni, hogy azok nem, mint a múltban a legtöbb esetben kisebbek, hanem teljesen azonosak legyenek az épérzékűek általánosan szabályozott mindenkori munkadíjaival, úgy mint volt az annakidején a Hadivakok M. Kir. Orsz. Intézetében. Ennek gyakorlati nehézsége nincs, elvi meg nem lehet.A tartásdíjlevonások és zsebpénzek arányait pedig a keresmények nagyságához mérve egy megállapítandó kulcs szabályozza úgy, hogy egy mindenkire, a leggyöngébb munkásra nézve is érvényes és minden dolgozónak kifizetendő legkisebb összegen fölül mindig a többmunka érvényesüljön és nyújtson előnyt. Az ellátási díjakon fölüli keresetek pedig korlátlanul fizettessenek ki. (Kf)Egy hasznos taneszközről. Régi alapon új gondolat. Ha Amerika nem volna olyan nagy s ez a taneszköz nem volna olyan kicsiny, azzal jellemezhetném: Kolombus tojása. A mindnyájunk-ismerte betűszekrénynek kismása ez, melyet a tanuló maga elé vehet, fiókjába tehet, magáénak tudhat, vele összeforrhat. Ez pedig nem kicsinylendő erkölcsi segédeszköz — a mi kezünkügyében.Egy 25X18X4 cm. terjedelmű papírdoboz ez a taneszköz. Belsejében négyszer 11 kis rekesz, mindegyik rekeszben több példányban kis és nagyalakú nyomtatott betűk s még hat fiókban írásjelek vannak. 
Szentgyörgyi Gusztáv tanártársunk tervezte így. Hogy mi vezette őt erre én nem tudom, de a tudat erejével sejtem; — s ez alapon sejtheti más is, aki eddig az osztályabeli egyetlen példányú betüszekrényt használta, — hogy a nagy betűszekrény hasznos voltának a fokozati célzata vitte őt e kisebb formára. Annak a nagy betűszekrénynek ugyanis a siketnémák kezdő osztályában az a nyilvánvaló értéke, hogy a tanárnak segítőtársa abban, hogy a tanítvány a beszédegységnek kisebb-nagyobb hangsorát (egy, két, vagy több szó) elemeire: azaz hangokra és betűkre is szét tudja szedni, hogy aztán az összerakása se legyen csak bizonytalan hanghullámoknak levegőben lógó hibás szerkezetje, hangban s betűben is.Úgy Ítélem meg, hogy ez a főok, amelyért az ily betűszekrény leginkább szükséges minálunk. Ebben a pontban azonban megtalálható a célbavett ismeretanyag több oldalú kívánatos szemléltetésének is a kíelégítettsége. Továbbá a tanulók hasznos elfoglalásának és a fegyelemnek is javára szolgál ez a taneszköz, mert míg a tanár az egyik növendékével a kiejtés érdekében foglaíkozik s a másikkal irat, addig ez idő alatt a harmadikat is célszerűen foglalkoztathatja a kirakható betűkkel. Ez pedig szűkíti a fegyelmezettlenség felületét.



33Hátulja, de nem alja az ily betűrakás hasznosságának az, hogy a tanítvány cselekvőleg vesz részt a célzott ismeretanyag birtokbavételénél.Ezeket -  persze — eddig is tudtuk a kirakható betűkről, de most fel kellett itt melegítenünk midőn erről az ismertetés alá vett 
taneszközről meg kell állapítanunk, hogy a felsorolt jó  tulajdonságokat 
éppen kisebb terjedelmével és azzal, hogy minden tanulónak egyazon 
időben lehet a kezében, fokozottabb mértékben egyesíti magában.Lehetetlen is azonnal meg nem állapítani ez eszköznek nyilvánvalóan hasznos és célszerű voltát. A váci intézet igazgatósága már a kezdet kezdetén használatba vett vagy ötven darabot. Úgy érzem, hogy az ügy érdekében szólok, ha a megpróbálást a többi intézetnek is figyelmébe ajánlom. Ereos Borbély Sándor.A hollandiai siketném a-tanárok gyűléséről. Lindner német tanártársunk a nyáron résztvett Németalföldön és Dániában a siketnéma- intézeti tanárok gyűlésein. A gyűlések lefolyásáról a Blalter-ben referál. Ennek a német cikknek Németalföldre vonatkozó részét érdemesnek látom itt rövidre fogva közölni. A Dániára vonatkozó részt elhagyom, mert erről már esett szó lapunkban. (Lásd az 1931. évi 7 .- 8 .  számot!)A németalföldiek St Michiels-Gesielben ültek össze. Az ottani intézet az előadások és a viták után vendégül látta az összes résztvevőket. A fényes lakoma is az intézet gazdagságáról tett tanúbizonyságot. Az intézet tulajdonát képező rétek, mezők, erdőség övezik a büszke épületeket, amelyek iiymódon messze vannak a város zajától. Alig 10 évesek és a legmodernebbül vannak fölszerelve. A gazdag és fényes fölszerelés mellett kis osztályok, nagyszámú oktató- és ápoló-személyzet, a sok taneszköz mind-mind jólétről tanúskodik.A hollandusok gyűlése kicsi és rövid volt a másikhoz képest. Bizonyára nem a véletlen műve volt az, hogy mindkét helyen a kezdőknek az íráson alapuló oktatása képezte a főtémát. Nem állítható, hogy e reform mellett egyhangúlag foglaltak volna állást, de, hogy mindkét helyen többségben voltak ez újítás hivei, az kétségtelen és mindkét helyen kiváló eredményeket mutattak be. Miután a két ország oktatási reformja nincs összefüggésben egymással és mégis azonos vagy legalább hasonló tanítási eljáráshoz vezetett, azért ez a körülmény nagvon figyelemre méltó.Mindkét ország tanárainak az a meggyőződése, hogy az emberi szellem nincs egyetlenegy kifejezésmódhoz kötve. Rugalmasságán fogva épúgy képes írásban vagy akár jelben is gondolkozni, mint a beszédben. Ezért a beszédtanítás kezdetén az írásra helyezik a fősúlyt. Keveset időznek a rövid — egyszavas — mondatoknál. Mihamarább a társalgási nyelv hosszabb mondataira térnek át. Mindenütt nagy táblák állnak rendelkezésre úgy, hogy minden helyiségben lehet a gyerekekhez — nem beszélni, hanem — írni. Az artikulációt a 2. sőt a 3. évre halasztják vagyis akkorra, amikor a növendék már értelmesebb.Az egyik apáca-tanár elméletileg ismertette ez uj eljárást. Fejte-
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34getéseit általános helyesléssel fogadták. Az volt a jelmondata: „Hogy a lehetségesei elérhessük, a lehetetlent kell akarnunk.“ Az előadás után következett a gyakorlati bemutatás. (Pantinus N . Károly)
Vak zenetanáraink a rádióban gyakran szerepelnek. Greizinger 

István és Ungár Imre zongorahangversenyeket adnak, Jármer Lajos pedig többnyire a Vakok Homeros Énekkarának kísérője zongorán. (Kf)
Mi lesz a nagyothallókkal cím alatt a Magyar Közélet cimü folyóirat 1932. i. 1. száma nyilatkozatot közöl Istenes Károly igazgató kartársunk részéről a tekintetben, hogy a vakok mintájára a nagyothallók és süketek is kapjanak-e valamelyes megkülönböztető jelet a közlekedési balesetek ellen való védekezés cimén. (—)
Fonomimika a vakok iskoláiban. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1931. évi 1. sz.-ban írtam arról, hogy mennyiben volt rám hatással a fonomimika, mit értékesítettem belőle. E tárgyú mondanivalómat, 

Kirschenheuter tollából hasonló cím alatt megjelent közlemény azon kérdésére írtam : „Ugyan volt-e nálunk valakire hatással a fonomimika s ha igen, mennyit, mit értékesített belőle ?“ (L : „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“ 1930. évf.)
Kirschenheuter az eljárásaink közötti különbségek érdemével és értelmével hat pontban foglalkozik a „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“ 1931. 7—8. sz-ban. Szükségét érzem, hogy az említett hat pont közül azokkal, melyekre eredeti közleményem maga nem adná meg a félre nem érthető feleletet, újból foglalkozzam, — bár szívesen bocsátkoznék részletekbe is, de remélem, hogy e téma így is teljes és végleges megvilágítással zárulhat.1. írásomból az nem is tűnhet ki, hogy én a fonomimika mellett maradtam, hanem csak az, hogy hatással volt reám és kísérleteztem vele.2. Kirschenheuterrel a mozdulatjeleknek egyesekkel kapcsolatban való alkalmazása szempontjából mindaddig egyetértettem, mígnem később arra a tapasztalatra jutottam, hogy a vakoknál csak sok felesleges időtöltéssel lehet vele dolgozni anélkül, hogy abszolút értelemben értéket jelentene. Emiatt mint felesleges munkát végleg elhagytam. E módszert a mimika keltette életre, ezt a nevében is hordja, nehéz a vakokra szabni.3. Első részében a mese tárgya, a mozdulatjel és a betű közötti szoros összefüggésre nézve nincs különbség közöttünk, — csak félreértés állott fent. Erre az eredeti közleményem a 25. 26. oldalon megadja a választ. A vak gyermekek fantáziáját illetőleg a felvetett v  . betűvel kapcsolatban azonban továbbra is fentmaradt közöttünk az eltérés.A v  betűvel kapcsolatban azt írtam, hogy nem tartanám lehetetlennek — mit Kirschenheuter annak tart, — hogy a vonat kéményére hivatkozva, vezessük le a y  betű megismerését, — de jeleztem, hogy jónak semmifélekép nem tartom. Ép úgy nem lenne azonban lehetetlen, mint ahogy el lehetett érni azzal a nagyon élénk vakgyermeki fantáziával azt, hogy az általuk mintázott alakban a kacsa csőrére való hasonlóságot



35érézkeljék, melynek a háp-háp-jából aztán Á -Á  lett. Azt írtam erre nézve még. Gondoljunk csak vissza arra, mit mivel fel nem ruháztunk volna gyermekkorunkban s amit játszva megalkottunk, vagy elképzeltünk, többre becsültünk a valónál is. A vak gyermek is így van ezzel: röpíti a mese nyomán kelt hangulat.Újból említem, hogy teljesen igaz az, amit Kirschenheuter ír, hogy a három dimenzióját érzékelésben élő kéz más vonalakat, formákat von el a vonat kéményének érzékelése alkalmával, — ebbeli felfogásával eredeti közleményemben is hangsúlyozottan egyetértettem. Mindemellett továbbra is megmarad az a felfogásom, hogy ebben a korban, a stúdiumok e szakában ez nem bír egyáltalán fontossággal. Ha a tényeknek, valóságoknak megfelelő igazságok tanításáról lenne szó haladottabb korban, úgy — a Kirschenheuter által kifejtett okokból — vele teljesen egyöntetűen járnék el én is. Itt azonban nem fontos a valóság, a disposítio megteremtése a fontos. Mint ahogyan mi röpültünk a mese, a képzelet szárnyán nevetségesen hihetetlen régiókba, röpíthetjük a mi kis vakjainkat is, kik nagyon vágynak oda, hol a szerencsésebb látó társaikat járni vélik. Itt az a fontos, hogy a hangképét minél könnyebben és hamarabb meg tanulják érzékelni a betűben.A 4. és 5. pontok félreértett, de nem lényeges dolgok helyesbítését tartalmazzák.A 6. pontban elismeri, hogy az én fejtegetéseim az ő régi írásával szemben fejlettebb álláspontod képviselnek, de lélektani szempontból nem lát fejlődést. Erre nézve az alábbiakat felelem: — Ha 
Kirschenheuter felfogásának szemszögéből nézzük a dolgokat, igaza van, mikor a vakokat fonomimíkával óhajtja tanítani; de nekem is igazam van, ha abból a szemszögből nézzük, amiért és ahogyan a módszert én módosítottam. Ö a mozdulatjelek felhasználásával akart dolgozni, azt hasznosnak véli. Viszont, mivel én azok alkalmazását a vakoknál bizonytalan értékűnek, nehézkesnek, e miatt feleslegesnek tartom, az én más szempontból közölt fejtegetéseim szintén helytállók.A három dimenziójű érzékeléssel kapcsolatban írt fejtegetései vitán felüliek, de itt, ezen a fokon, olyan értelemben, ahogyan megvilágítottam az e szempontból vett szabadságomat, úgy vélem, az nem csak helyes, de haladást jelentő is. Zsenaty Dezső*Akit érdekelt ez a kis vita s elolvasta korábbi írásainkat, látja, hogy Zsenaty kartársam a föntiekben újat nem mond, lényegében csak ismétli az előző cikkében mondottakat. Mégis közölnünk kell sorait, mert hát szerkesztő a maga ügyében csak nagyon nehezen tagadhat meg a hasábokon helyet vele vitatkozó mumkatársá- tól. Minthogy azonban én a fontiekre egyszer már megtettem megjegyzéseimet, nekem is ismétlésekbe kellene bocsátkoznom, ha pontonként megint válaszolnék szavaira. De a betűszedés költségei nagyok lévén, így a végszó jogán csak ka 3. pontban foglaltakra válaszolok, azért, mert ez az egyetlen pont, ahol némileg másoldali megvilágításban élezi ki kartársamrégi fölfogását.Ebben a pontban ő úgy véli, hogy valamint a kacsa csőrének alakjából le lehet vezetni az Á  betűt, azonkép a gőzös kéményéből is le lehet vezetni a V
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betűt, azaz, hogy ott sincs nagyobb hasonlóság, mint itt, itt sincs nagyobb nehézség, mint ott.Nem bocsátkozom ebben a kérdésben harmadszor is elméleti magyarázatokba, hanem gyakorlati tapasztalatok szerzését javaslom. Méltóztassék néhány vakon született, illetve a csecsemőkorban megvakult, már valamelyest mintázni is tudó gyereknek megmutatni a kitömött kacsa hápogásra szétnyitott csőrét, meg a mozdony (játékmozdony) lefelé keskenyedő kéményét. (A vakok kir. intézete szertáraiban akad ilyen tátott szájú kacsa is, meg játékmozdony is). Ezután adjunk agyagot a gyerekek kezébe s hívjuk föl őket, hogy mintázzák meg, ki ahogy tudja, a kacsának hápogásra tátott csőrét is, meg a gőzös lefelé keskenyedő kéményét is. Azt is megmondjuk a gyerekeknek, hogy ezúttal nem kell pontosan szépen, simára kidolgozni az alakokat, megelégszünk, ha nagyjában csak az alakját mintázzák meg a dolgoknak. Magától értetődő, hogy az alakok előzetes ismertése, vagy megmintázásuk bármily módon való befolyásolása mellőzendő.A gyerekek munka eredménye meg fog felelni az itt vitatott kérdésre. A ka- csaszájutánzatok lényege: két, a végén összeragasztott, avagy egy, a közepén megtört s kettőbe hajtott pálcika, avagy ehez hasonló olyan alak lesz, mely lényegében hasonlít az Á betű kétszárú formájához, sőt valószínű, hogy több esetben azonos lesz az Á  betűvel. Míg a kéményutánzatok lényegükben mind egy-egy rövidebb- hosszabb pálcaalakú, csővé kivájt alakú tömeg lesz, melyen a V betű jellemző két különvált szárának nyoma sincs. A perdöntők azonban még mindig ne legyünk magunk. Adjuk a gyerekek készítményeit más, írni-olvasni már tudó gyerekek kezébe és kérdezzük meg tőlük, milyen betűhöz hasonlítanak ezek az alakok. A kacsa káváit utánzó mintázatban sokan az Á  betűre fograk ismerni, de a kéményutánzatainak tapogatása alig fogja valakinek a lelkében a V betűt fölidézni.Az ok nyilvánvaló. Azok a lényeges jegyek, melyeket a vak gyermek lelke a krcsa tátott csőréből elvon, szükségképen az Á betű alakját adják, de amiket a kéményből elvont, nem eredményezhették a V betű testvonalait, miután ezek lényege ott a kéményen a tapintó kéznek föl nem tűnt. És ezen mi látók hiába türelmetlenkedünk talán olyanformán, hogy hát hiszen a kémény lefelé keskenyedő csöve V betűt rajzol bele a háttérbe. Igen ám, de a vak gyereknek nincs háttere, nincs távlati körvonala, nincs két irányban kiterjedő árnyrajza (silhouetteje). Az ő világa a testek világa, amit meg nem foghat, az az ő képzeletébe ezen a fokon még bele nem kapcsolódhatik; ő a kéményben egyelőre még képtelen meglátni, fölfedezni a V- alakot, következőleg el se tudja belőle vonni.
Zsenaty kartársamnak az a föltevése tehát, hogy valamint a kacsa tátott csőréből az Á -t, épúgy ugyanazzal, a könnyűséggel le lehet vezetni a gőzös kéményéből a V-t, azt hiszem, mély alapjaiban téves.De van itt — úgylátszik — még egy másik tévedés is. Zsenaty kartársam a „nagyon élénk vak gyermeki fantázia“ segítségével vél itt célhoz érni.Hogy milyen szegény, suta és képtelenségekben tévedező általában a vak gyermeknek a fantáziája, azt most itt ne részletezzük. Ám az az élénk vak gyermeki fantázia, amennyiben létezik is, mozoghat ugyan a betűtanítással kapcsolatos mese szövevényeiben s a mese szálaival való játszadozásban, sőt azok bogozásában sem lesz talán hiba, de a térbeli valóságok, idomok egymáshoz való viszonyításának, egymásból való elvonásának küszöbén az a fantázia egészen bizonyosan megreked. Meg, mert nélkülözi az azon a területen való munkához szükséges elemeket: a megfelelő mennyiségű és minőségű térbeli képzeteket, fogalmakat. Az ábécét tanuló vak gyermek fantáziája tehát egy nehezebb szabású, alakelvonó munkában, mint amilyent a szóban lévő V eset-e kíván, segítségünkre nem lehet.Amit azután Zsenaty, mint már első cikkében is hangoztatott elveket ehez a ponthoz még hozzáfűz, hogy t. i. itt nem fontos a valóság, az igazság, hanem a fő a diszpozíció megteremtése, — ez a fonomiinikai eljárásoknak általános kiinduló elve s így ebben nincs és nem is volt közöttünk lényegében eltérés.
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Befejezésében Zsenaty megismétli ama szavaimat, melyekkel elismerem, hogy az ő fejtegetései az én régi írásommal szemben fejlettebb álláspontot képviselnek.Hogy helyesen magyarázzuk szavaimat : én a „fejlettebb álláspontot“ az írásolvasás tanításának ama sok irányban kibontakozott, haladott formáiban látom, melyeket — s ez azt hiszem írásomból világosan kitűnik — a fonomimikának magyar földön való elindulása óta és annak a nyomain a magyar taniíóság összeszövődő munkássága kitermelt s amelyek épúgy mint nekem a Czukrász Róza immár harmincéves fonomimikája, úgy Zsenaty kartársam nagyértékű munkálkodásának is alapul szolgálhattak. Kirschenheuter FerencKisegítő osztályok a csehek siketnéma-intézeteiben, A csehek a nagyobb intézetekkel kapcsolatosan a gyengébbképességű növendékek részére kisegítőosztályok felállítását tervezik. Ezeknek három tagozatuk lenne (3—4, 5—6 és 7—8. tanév). Az alsótagozat tárgyai: 1) foglalkoztató gyakorlatok és testnevelés, 2) kézügyesség és 3) artikuláció és szájrólolvasás (írás, rajzolás, olvasás).A szájról való olvasás mellett artikulációra— az egyéni képességek figyelembevételével — csak az arra alkalmas növendékek taníttatnának. A megértetéshez természetes jelek használata megengedett. Uj-ábécét egyáltalában nem használnak. A számtan anyaga: számfogalmak és ösz- szeadás a 10-es számkörben.A középső fok tárgyai: hittan, polgári ismeretek (gyakorlat) beszéd, számtan, rajz, írás, testnevelés és kézimunka.A beszédtanítás anyagát az iskolai életből és a növendék közvetlen környezetéből merítik. Rövid, egyszerű mondatokban folyik a tanítás s a beszédből csak a leglényegesebbet nyújtják. A kisegítő osztályok növendékeinek nyelvét alaposan leegyszerűsítik. A viszonyításra, név és igeragozásra egyáltalában nem fordítanak gondot s megelégednek az u. n. „siketnémás“ beszéddel.Hogy a gyengetehetségű siketnémák szívesen és önként beszéljenek, nem szabad velük a hangos beszédet a szüntelen javítgatással meg- utáltatni. A beszédalakok unalmas és jövőjük szempontjából teljesen hiábavaló hajtogatása helyett elégedjünk meg a fogalmak és nevük megrögzítésével és igyekezetünket fordítsuk inkább a szellemileg gyenge siketnéma lelki élete felé, ami náluk rendkívül nagy jelentőséggel bir.A számolás e fokon a 20-as körben való összeadásra és kivonásra szorítkozik s amennyiben azt a gyermekek képességei megengedik, elővehető a szorzás is.A felső fokon a középső-fok tantárgyain kívül a földrajz is szerepel.itt a beszédtanítás anyaga a növendék helyzete az intézetben, a családban és a községben. Alkalomszerűen dolgozíaíják fel. E fokon is csak a leegyszerűsített nyelvet tanítják. Ehelyett azon vaunak, hogy a beszédből mentői többet megértsen a gyengébb tehetségű siketnéma is. (Fogalomszerzés, szóbőség.)Számolásból a négy alapművelet a 100-as körben, amennyiben azt a növendékek képességei engedik. (Méter, liter, kgr., pénznemek).



38 Ezeknek az osztályoknak hangoztatott célja különben: kihasználni a gyermekekben rejlő minden erőt, képességet. Értelmes munkára nevelni a gyengébb növendéket, megerősíteni önbizalmát, hogy a saját erejére és nem mások jótékonyságára támaszkodjék, hogy a leghozzá- férhetőbb módon a legszükségesebb ismereteket elsajátítsa, hogy erkölcsösen, megelégedetten élhessen.A tanítás a legegyszerűbb dolgok, a növendék érdekei, gyengébb egyénisége köré összpontosul. Keveset nyújtanak ; állandó az ismétlés, kiegészítés és szemléltetés. A képzetek és fogalmak tisztázódnak, hogy a gyenge agy megerősödjék s a gyermek megtanuljon gondolkodni. A gyengetehetségű siketnéma oly jelentéktelen’mennyiségű képzetet és fogalmat hoz magával az intézetbe, hogy lelki életének felépítését egészen élűiről kell kezdeni.A tanítás helye ne annyira az osztályterem, mint inkább a kézimunkaterem és a kert legyen. Élénk tevékenységgel, munkával megerősödik a növendék akaratereje is. A gyengetehetségű siketnémát is az életnek kell nevelni. A tanítás mindig egyéni. Kerülni kell a túleröltetést. A tanítási anyag a rendes képességűek három alsó osztálya számára előírt anyagnak felel meg. Szemléltető eszközök elegendő számban mindig kéznél legyenek. Minden növendék értelmi, érzelmi és akaratmegnyilvánulásairól naplót kell vezetni. (St.)A Vakokat Gyám olító D élm agyarországi Egyesület első közgyűlése. A szegedi városházán jan. 14-án tartották meg sok érdeklődő jelenlétében. A város társadalmának előkelőségei mellett jelen volt 
sipeki Balás Béla, a vakokat gyámolító egyesületek orsz. elnöke, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület képviseletében sipeki Balás Béláné elnöknő és Tóth Zoltán dr. igazgató, a kultuszkormány képviseletében 
Aigner Károly dr. főispán, a város részéről pedig Pálffy József dr. polgármester. A közgyűlést Ditrói Gábor dr. egyetemi tanár nyitotta meg. Az egyesület működését Molnár Béla, a vakok szegedi intézeíe igazgatója ismertette, Tóth Zoltán dr. pedig „A vakok nevelése a mo.dern gyógypedagógia nézőpontjából“ címen igen értékes és nagy tetszéssel fogadott előadást tartott. {Molnár Béla)A pesti siketnémák ébresztő órája. Mészáros Ferenc budapesti nyugdíjas államvasutas, aki egy vasúti szerencsétlenségnél vesztette el hallását és beszélőképességét, ébresztőórát szerkesztett a siketnémák részére, amit szabadalmaztak is. A találmánynak az a lényege, hogy a beállított percben villanykörte gyullad ki és áraszt erős fényt, amitől a fény iránt különösen érzékeny siketnémák okvetlen felébrednek. A siketnémák ébresztőóráját ismertették a szaklapok is és így szerzett arról tudomást Ford, akinek amerikai titkársága most Endre László főszolgabíróhoz intézett levelében megemlékezik a találmányról és kifejezi azt az óhaját, hogy közelebbit szeretne tudni arról. A detroiti gyárban ugyanis külön rokkant osztagok dolgoznak azokban a munkakörökben, amelyekre különösen alkalmasak. Van külön siketnémaosztály, amelynek kell az



39ébresztőóra. Endre László részletesen referált a magyar találmányról az autókirály titkárságának. (A Pesti Hírlap 1932. I. 14. számából)A Vakok Homeros Énnekkarának nagy hangversenye ezidén március hó 9-én este lesz az Orsz. M. Kir. Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Műsorán Brahms, Schubert, Horváth Attila, Gesualdo, 
Sethus, Calvisius, Haydn, Kodály, Siklós, Ottó Ferenc és Erkel művei szerepelnek.Február 13-án a kar az Orsz. Magyar Dalosszövetség budapesti kerületéneK dalosversenyén szerepel, ahol a vegyeskari vándordíjért száll síkra.Ugyancsak részt vesz a kar a dalosszövetségnek június hóban tartandó selejtező versenyén is. Ha ezt a föllépését siker kíséri, ezzel jogot nyer az 1933-ban tartandó országos dalosversenyen való versenyéneklésre. (Schnitzl Gusztáv)„Egyetlen tanfolyam  Veliki Becskereken .Vojvode Putnika u. 23. (Emeletes épületben.) Felvétel kizárólag október 23-án 9— 12-ig és d. u. 3—6-ig, vasárnap 9— 1-ig. Nincs készülék, nincs tankönyv, nincs hipnózis! Dadogás, félelemkényszer, beszédhiba az élet sok csalódásának az okozója. Beszédhibákban szenvedők bűnt követnek el önmagukkal, a szülők gyermekükkel szemben, ha ezt a kedvező alkalmat kihasználatlanul hagyják.Biztos segítséget jelent a „Demosthenes“-intézet Veliki Becskerek, Vojvode Putnika ucca 23. (emeletes épület) sz. alatt. Kizárólag egyéni oktatás nappal vagy este, a napi foglalkozás zavartalansága mellett. Biztos és állandó tartamú eredmény minden életkorban. Elsőrendű referenciák és számos, orvosoktól tanároktól, stb. írt köszönőlevél tanúskodik a rendkívüli eredményről.Demosthenes-intézet székhelye: Csehszlovákia: Prága. II. Hoove- rova 9. Ausztria: Graz, 11. Morellenfeldgasse 3.“Közöljük lapunkban ezt a hirdetést, mint a mai jellemzően anyagias kor kórtünetét. Nálunk is akadnak ilyen üzletszerű emberek, de ők még nem mernek a reklámnak ehhez a minden kétséget kizáró üzleti formájához folyamodni. Ezzel és a hasonló hirdetésekkel ismét felütötte a fejét az a korszak, amikor jogos és jogosulatlan egyének üzletnek minősítették ezt a részben orvosi, részben pedig pedagógiai munkakört. A hazai ilynemű próbálkozásokat szemmel tartjuk s ha meggyőződünk azok megengedhetetlen voltáról, illetékes helyen vétót emelünk ellenük. Leszögezzük itt még a következőket is.Aki a dadogás gyógyításával kapcsolatosan „biztos és állandó 
tartamú eredmények“ -et hirdet, az, hogy gyengén fejezzük ki magunkat, nagyon messze jár az igazságtól. A dadogás kezelése során ugyanis el lehet érni — még pedig sok esetben — u. n. lényeges javulást, de biztos és állandó tartamú eredményt bizony-bizony csak ritkán. A lényeges javulás abból áll, hogy h^ bár a kezelt meg is akad élete további folyamán a beszédben, a tanfolyamon kapott utasítások és ta-



40

nácsok fokozottabb alkalmazása mellett tud magán segíteni s e segíteni tudása nyomán elmaradnak kínos vergődései. Ez a reklám nélküli és üzlettől mentes tiszta beszéd. Ezután a kijelentés után befejezésül még azt szögezzük le, hogy a fentebb említett lényeges javulás már maga is oly nagy értékű, hogy ezért nemcsak hogy kívánatos, de egyenesen kötelességszerü a reklám nélküli tanfolyamok tartása. {Istenes)Olasz domború térképek. Herodek Károly hozta hírül, hogy az olaszok jó domború térképeket mutattak be New-Yorkban a múltévi ottani nemzetközi szakértekezleten. Palatínus Nagy Károly kartársunk meg, mint értesít, az olasz lapokban böngészve megtudta, hogy a térképeket a milánói Rossi Miklós csinálta s hogy azok í 929-ben a nápolyi földrajzi kongresszuson aranyérmet nyertek. (Kf)iskolaorvosi értekezlet a siketném ák budapesti állam i intézetében. Az Országos Közegészségi Egyesület iskola orvosai szakbizottsága február 4.-én a siketnémák bp-i állami intézetében tartotta értekezletét. Elnökölt: Detnjanovich dr. eg. ti. főtanácsos. A megjelentek között a székesfőváros tisztifőorvosának helyettesét Dr. Szécsi-1, továbbá 
dr. Bexheft orvos szakfelügyelőt láthattuk. Előadó dr. Bárczi kartársunk volt, aki az iskolaorvosi tönughallásvizsgálatot és az optiphont mutatta be. Nagyon szép sikere volt. Az elnök kérésére a Szakbizottság kimondotta, hogy évente egyik tudományos gyűlése itt tartassék. (—)M e g h a lta  legöregebb vak kántor. (Magyarság, 1931. ÍX. 29). 
Peregi Kovács Jánosnak hívták. A szegedi püspöki tanítóképzőben szerzett kántortanítói oklevelet 1859-ben. Csak másfélévig tanított, szembaja megvakította. De nem vesztette el életkedvét, a íerencrendi barátok kecskeméti templomához szegődött el kántornak. A kitűnő orgonistát nagyon szerették, megbecsülték a barátok is, a hívők is. 40 évi lelkiismeretes működés után még közel 30 évig élt nyugalomban, mígnem most végelgyöngülésben elszenderült. {Kf)Tanfolyam  hibásbeszédűek részére. Arról már hírt adtunk, hogy elvben Sopron város vezetősége is elhatározta a hibásbeszédűek tanfolyamának megszervezését. Most pedig arról adhatunk hírt, hogy a tanfolyam február hónapban már meg is nyílt. A tanfolyam vezetésével 
Vas János és Végh Ferenc tanártársaink bízattak meg. Szép sikert ehhez a hézagpótló munkához! (ik)Beavatkozás nélkül gyógyult szürkehályog. Pásztor Árpád írja meg az esetet részben Herodek Károlyiéi, a vakok kir. intézete igazgatójától kapott adaíok alapján „Egy vak, aki lát, mert Isten megoperálta“ cím alatt a Pesti Napló 1932 január 17-iki számában.

D . A.-né  15 év előtt szürkehályog következtében megvakult. Műtétek nem mentették meg látását. A szembajt, a rémséges fájdalmakat — írja D. A.-né Herodeknek — eleinte úgy vettem, mint minden más betegséget. Idővel azonban mindjobban elszomorodtam. Mindamellett évekig nem vallottam be aggályaimat hozzátartozóimnak, hogy őket ne szomorítsam. Egyedüli örömem volt a zene. Idővel azonban a remény-



41Jelenség, s a gondolat, hogy. gyermekeimnek, kik bálványozásig, szeret1* nek, teher és nyűg leszek, annyira rám nehezedett, hogy sötét tervek kísértgettek agyamban. De sikerült uralkodni magamon. 7—8 évvel ezelőtt elsajátítottam Bánó Miklós dr. vak mérnök segítségével a pont- írást s az olvasás valósággal levezetője volt idegességemnek, megnyugodtam.1931. júliusában üzletünk ajtajában ülve az ijedségtől szinte megdermedve kiáltottam mellettem álló férjemhez: „jóságos Isten, megőrültem-e, vagy mi e z ! ? Látom a szemközti oldalt, el tudom olvasni a cégtáblákat és látom az arcodat is.'1 Amikor orvosprofesszorom meglátott, izgalmában kipirult és kiáltva mondta leányomnak : „Ne sírjon, kislány, csoda történt anyukájával, az Úristen megoperálta, látni fog ismét, mint régen“.Az orvosok úgy magyarázzák az esetet — beszéli D . A -n é , aki még kezelő orvostanárának nevét is elhallgatni kéri, — hogy a beteg szemlencse a szemtekében lecsúszott és alant úszkál, a szemfenék pedig esztendőkön át való stagnálás alatt megerősödött, megtisztult. Az elcsúszott lencse helyett kaptam másikat, egy szemüveget és látok. Ismét hasznos embernek érzem magam s ez az érzés a legnagyobb boldogság a földön. A gondolat, hogy haszontalan nyűg vagyunk, ön- gyilkosságba kerget. Ezt én is elhatároztam, csak a módját nem tudtam. Aztán jött az írás-olvasás, megvigasztalt a könyv, a zene, de lelkemben a halálra vágytam. Most megint dolgozom, nem élek hiába. Ez a legnagyobb érzés. Csak aki dolgozik, az ember. (Kf)Ezüstlem ezzel helyettesítik a dobhártyát. Becsből jelentik: 
Alexander tanár polikünikai fülösztályán kísérleteket végeztek sérült dobhártyáknak ezüstlemezekkel való helyettesítésével. A kísérletek kitünően sikerültek. (.Nemzeti Újság 1932. I. 39-ik számából.)Vak íesfdörzsölők Ném etországban. (Die Blindenwelt. 1931. 6). Újabban Bajorországban is e foglalkozás űzését hat havi elméleti és gyakorlati képzés után teendő állami vizsgához kötötték. A vizsga tárg y a i: 1. test- és élettan, 2. egészségtan. 3. a testdörzsölés tana; 4. testdörzsölés kézzel és készülékekkel, 5. vízzel és meleggel való kezelés6. a hivatáshoz tartozó általános ismeretek.A német vakok birodalmi szövetségében (Reichsdeutscher Blindenverband) atestdörzsölők szakcsoportja 51 férfi- és nőtagot számlál. Közülük 7-nek van állandó alkalmazása, 1 saját gyógyítófürdöjében dolgozik, 8-nak van megfelelő megrendelőköre, 28-nak nincs elegendő rendelője és 7 teljesen munkanélküli. (Kf)Hungária Gépem ber. A Magyar Hírlap 1932. I. 19. számából vesszük a hírt, hogy Weisner Salamon, kispesti (Batthyány-u. 54) elektrotechnikus, műórás és hangtechnikus gépembert szerkesztett. Az erről szóló ismertetésből a következőket közöljük: A gépember rendkívül intelligens. Ha a lakás tulajdonosa eltávozik és az üresen maradt lakás ajtaját fel akarják törni, Hungária egyik karjával leakasztja a telefon
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kagylót, felhívja a központot, kapcsolást kér a rendőrkapitánysággal és 
bejelenti a betörést. Ezt mondja:X uccában, X  számú házban, X  lakásán betörők garázdálkodnak, sürgős segítséget kér a Hungária Gépember!

Weisner Salamon, a nagyfantáziájú feltaláló, jelenleg egyéb nagy- jelentőségű találmányon is dolgozik : Irógépformájú beszélökészülékkel is 
kísérletezik — némák számára. (S p .)

Vak kovács. (Dér Kriegsblinde. 1931. 7). Lorenz Hermannak hívják, teljesen vak hadivak, Szászországban Aue községben lakik. Látó korában egy fémöntőben dolgozott. A fémöntésnél használt formákat összekapcsoló és munkaközben elgörbülő vaskampókat egyenesíti ki s új kampókat is készít 5 mm vastag vasrudacskákból, 10—100 cm. hosszúságúakat. Üllőt, kalapácsot és csavarszorítot használ munkájához. A vasat nem tüzes, hanem hideg állapotban kalapálja. (K f)
A Magyar Individualpsychológiai Egyesület f. évi január hó 15-én megtartott nyilvános előadásának előadója Kanizsai Dezső igazgató kartársunk volt. „A  jellem kialakulása“ címen tartott előadást. (sk.)V ak barrister. (Dér Kriegsblinde. 1931. 7.) Fraser W. J . J .  hadivak kapitány évek óta tagja az angol alsóháznak. Legutóbb az utolsó jogi vizsgát tette le s elnyerte a legmagasabb rangú ügyvédeket megillető „barrister“ címet. A londoni legmagasabb bíróságnál csak barristerek védhetnek. Tanulmányaiban a braillet csak alkalmi följegyzésekre használta, többnyire titkárával olvastatott föl magának. A „News Chronicle“ 

Fraserben olyan egyént lát, akiben épen a megvakulás fokozta föl a becsvágyat annyira, hogy egyik sikert a másik után aratja. (Kf)Képesítés nélküli tanárok. A megszállt Felvidéken a siketnémák intézeteiben megüresedett állásokat — más pályázók híjján — pedagógiai előképzettséggel nem rendelkező középiskolai érettségizettekkel töltik be. (St.)A lem bergi siketném a-intézet 100 éves jubileum át 1931. júniusban ülték meg. Ugyanakkor ülésezett a siketnémák és vakok tanárainak lembergi szövetsége is. (St.)H alálozás. Sturm Jó zsef egri tanártársunkat súlyos csapás érte. Hosszas szenvedés után f. évi január hó 7-én meghalt Budapesten a felesége, szül. Gaál Gabriella. A megboldogult holttestét haza szállították Egerbe s ott helyezték örök nyugalomra a Fájdalmas Szűz-ről nevezett temetőben.E helyről is küldjük Sturm kartársunknak és a két kicsi árvának együttérző részvétünket. Enyhítse fájdalmukat és bánatukat a mi együttérző részvétünk is. A megboldogult forrón szeretett feleség és a gyermekeit rajongva szerető anya nyugodjék békében ! (ik.)Előadások. A szülők iskolájában Gogola Aladár, a váci beszéd- gyógyitó tanfolyam vezetője a beszédhibákról, azok kezeléséről tartott általános érdeklődést keltő előadást. A tanfolyam az iskolánkívüli nép



43művelési bizottság jóvoltából Szentgyörgyi gondnok javaslatára nyilt meg és második félévi tanfolyamát február elején kezdi a siketnéma- intézetben. Az Urániában és vasárnap a Deákvári Urániában is Zsembai 
Ferenc siketnéma-intézeti tanár Dévénytől Vácig a Dunát, a trianoni határmentét ismertette vetített képek kíséretében. Földrajzi és történelmi ismereteket bőségesen nyújtó érdekes előadást irredenta szellem hatotta át és ezért is hálás tapsokat aratott. (A Váci Hírlap 1932. I. 27-ik számából.) - (Sch.)E ljegyzés. Szabados Ödön szegedi tanártársunk Erzsiké leányát eljegyezte dr. Moldoványi Andor szegedi tb. szolgabíró. Gratulálunk! (ik.)A M agyar Szülők Szövetsége meghívója szerint április hó 12-én este 7 órakor a Közgazdasági Egyetem (IV. Szerb-u. 23.) II. emeleti VI. számú tantermében Kanizsai Dezső igazgató kartársunk tart előadást a következő címen: A környezetéből menekülő gyermek, (ik.)Szobolovszky a Felvidék szakfelügyelője. Az elszakított Fel
vidék területére a fogyatékosok oktatásának szakfelügyelőjévé Szobo
lovszky István, a körmöcbányai intézet igazgatója neveztetett ki. Érde
méül tudják be a körmöcbányai intézet rohamos fejlődését. A Revue Európa (sőt az egész világ) legnagyobb intézetének mondja a körmöc- bányait, melyben 30-nál több az oktató-személyzet száma. (St.)A Siketném a Sport Club jelm ezes b álja . E hó 13-án igen szépen sikerült jelmezes-bált rendezett az S. S. C. vezetősége lovag 
Szaucsek István tanárelnök irányítása mellett. A megjelentek között ot -  láttuk KlagPéter orsz. szakfelügyelőt, Istenes Károly és Schulmann Adolf igazgatókat, valamint tanárképzőnk fiatalságát. (Süsz)

A  Vakok Gyám olító M agyarországi Egyesületek O rsz. E lnökségének határozatai. (Hírek a vakok világából 1931. XII. 15). Az elnökség december 13- és 14-én sipeki Balás Béla elnöklésével tartott gyűlésein a vakok budapesti, miskolci, szegedi, szombathelyi és újpesti intézeteinek elnökségi és igazgatósági tagjai, valamint a Vakok Betegsegélyző Társaskörének képviselője vettek részt.Határozatok: 1. Az elaggott és munkaképtelen vakok menedékházának fejlesztése s a beteg, vagy állandóan ápolásra szoruló vakok számára otthon létesítése. 2. Az ipart tanuló vakok önállóságának előmozdítása céljából az ipari képzésnek olykép való bővítése, hogy a tanulók necsak az ipari munkát tanulják meg, hanem anyagismerettel, kereskedelmi és más elméleti ismeretekkel is ellátva állhassák meg a helyüket az életben.*) 3. Odahatni, hogy az állam mozdítsa elő az iparosok önállósítását szerszámok és kezdetben nyers anyagok nyújtásával. 4. A vakok részére utazási kedvezményeknek vonatokon, villamosokon és autóbuszokon való intézményes biztosítása. 5. Az állami és hatósági lakás- építési akciók révén vakoknak olcsó lakásokhoz való juttatása. 6. A*) Ez már a vakok kir. intézete készülő s a folyóiratunkban megjelent (L. 1929. évi 133 és 192. 1.) új tantervtervezetének a foganatosítása, mely ebben az irányban az ipari képzésnek teljes tervét nyújtja. (Szerk.)



44maszázsnak és árusításnak, mint vakok foglalkozásának előmozdítása. 7. A vak zenészek és hangolok érdekében kormányzati intézkedés elérése, hogy a vak zenészeket foglalkoztató vendéglők és szórakozóhelyek adókedvezésben részesüljenek és hogy az állami és közületi iskolák köíeleztessenek zongoráik hangolásánál vak liangolókat igénybe venni. (Kf)
A  Vakok Hom eros Zenekara 1927 végén a vakok kir. intézete akkoriban kilépett növendékeiből alakult a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületben a Vakok Homeros Énekkarával egyidejűén Huszka Jenő  

dr. miniszteri tanácsosnak, a gyógypedagógiai ügyosztály akkori főnökének támogatásival és a minisztérium anyagi hozzájárulásával azzal a céllal, hogy az idősebb vakok zenekarának az egyesület mozijában játszó, öt tagból álló töredékét megerősítse és hangversenyek adásával tagjainak keresetet nyújtson. A zenekart Schnitzl Gusztáv, a vakok kir. intézetének zenetanára szervezte és oktatja kezdettőí fogva.A vakok említett régi zenekarának töredéke, miután másfél évvel ezelőtt az egyesület mozijában hangosfilmleadás járja, föloszlott és ugyanebből az okból a vak ifjak zenekara sem jutott szerephez a moziban. A 13 tagból álló zenekar képzése mindamellett tovább folyik, már több ízben tanujelét adta haladásának a gyámolítóegyesület házi ünnepségein, a múlt év november hó 17-én pedig a Rádió Szabad- egyetem előadásán aratott sikert. Ezalkalommal Brahms, Erkel, Kéler és Kodály egy-egy művét adta elő karmesterének, Schnitzl Gusztáv tanárnak vezetésével. (Kf)A vezetőkutya szobra, (Blindenkorrespondenz. 1931. VI. 24). A berlini állatkertben leleplezett szobor létesítését úgy a polgári, mint hadivakok vezetőszervei mind ellenezték, mert a létesítésére főkép levelezőlapárúsítás útján folytatott gyűjtést nem tartották összeegyeztet- hetőnek a német nép és a vakok általános rossz gazdasági helyzetével. A szobrot a nagy szervezeteken kívül álló, alig 100 tagot számláló „Deutscher Blindenbund für Führhunde“ hozta létre 700 márka költséggel. A szobor egyébként nem ábrázol vezetőkutyát, hanem égy német juhászkutyát örvvel és ezen csüngő vöröskeresztes fémjeggyel, amilyen vezetőkutyán nincs. A vezetőkutyát a vezetőszíjazat jellemzi. A szobor fölírása: „Ihrem getreuen Führer — Die dankbaren Blinden Berlins.“ (Hű vezetőjüknek — a hálás berlini vakok). (Kf)Vizsgázott vak gépkötők (Blindenkorrespondenz. 1931. V ili. 19) Németországban a vakok illvesheimi intézetében képzett két vak nő a mannheimi iparkamara vizsgálóbizottsága előtt „jó“ eredménnyel tette le a segédi vizsgát. Föladatuk v o lt: harisnyák, kabátok és méret szerinti nagrágok kötése. Vakokat ezúttal először vizsgáztattak kötőgépeken. (Kf)

A szerkesztésért és a kiadásért felelősek : istenes Károly és Kirschenheuter FerencNyomatott Gevürc Ferdinánd könyvnyomdájában Budapest, Király-u. 18.


