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Ha hihetetlenül hangzik is, de úgy van. Bécsi szakember járt 
nálunk, vakoknál. Csak most, elkésve értesülünk róla. Az elmúlt nyáron, 
júliusban járt itt. így írta be nevét a vakok kir. intézete vendégköny
vébe : „Kari Trapny, Professor am Blinden-Erziehungs-Institut (értsd 
a nagymultú volt császári intézetet), Wien II.“

Tudni kell ugyanis, hogy a háború utáni években osztrák kar
társaink a vakok intézetében „Professor“ címet nyertek. Hogy ez a 
cím kiterjed-e az összes kartársakra, vagy csak bizonyos föltételekhez 
kötötten egyesekre, azt nem tudjuk. De ez most nem is fontos.

Csak Trapny kartársunk látogatását akarjuk följegyezni, azért, 
mert 34 év óta, mióta élő megfigyelésünkkel velünk együtt múlnak az 
idők, ez volt az első eset, hogy bécsi szakember magyar földön 
vakok intézetében járt. De arranézve sincs adatunk, hogy korábban, 
1825 óta járt volna valaha bécsi szakember falaink között. A vakok 
királyi intézete levéltára legalább nem tud róla. A Szent Lukács Fürdőben 
gyógyította ugyan magát Mell Sándor, a vakok bécsi császári intézetének 
volt igazgatója, és járt Budapesten ismételten Heller Simon is, a vakok 
bécsi izraelita intézetének igazgatója, mintahogy bizonyára megfordultak 
itt az idők folyamán a vakok bécsi tanárai közül is többen. De a ma
gyar vakok házainak falai közé be nem léptek. Miért nem ?

Hát először is azért nem, mert — az egyéni vonatkozásoktól eltekintve 
— a köztünk lévő barátság általában sohsevolt valami meleg. Közöttünk 
volt, mint rossz hővezető, az, ami elválasztotta Ausztriát Magyarországtól, 
hazánkat a monarchiától, a feketesárgát a nemzetiszíntől, röviden: a 
politika. S a bécsi császári intézet szellemében — legalább amióta 
és ameddig mi közvetlenül érezhettük, egészen a háború végéig, — ha 
külsőkben rejtegetve is az étvágyat, ott volt mindig a magyarfalás.

Másodszor meg azért nem, mert mi annyit látogattuk őket, hogy
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végre is el kellett hinniök, hogy mi tanítványaik vagyunk s hogy nálunk 
— ahogy ők tekintettek errefelé:a Keleten,úgy egy kicsit már a Balkánon, — 
szakember számára látnivaló nincs. Annyit látogattuk őket, hogy föl
neveltük bennük az ő nagy fölényük és a mi mély alsórendűségünk 
tudatát. S ebben versenyzett velünk minisztériumunk, ahonnan még az 
itthon szerkesztett magyar braille-ábécéket is Bécsbe, hozzájuk küldték, 
véleményezésre.

Meg is éreztük mindennek a hatását. Úgyis, hogy az elő
szobákban alaposan megvárakoztattak benünket, meg úgy is, hogy 
altisztet adtak mellénk vezetőül, de még úgy is, hogy az igazgató meg 
se mutatta magát, az altisztet is csak üzenettel adta mellénk. Így a 
háború előtt. S hogy a háború után se változott nagyon a helyzet, Vakokat 
Qyámolító Országos Egyesületünk kintjárt titkára a megmondhatója.

Most aztán azt halljuk, hogy tanárképzőnk igazgatója, Tóth Zoltán 
dr. látogatóba akarja hozni a vakok egyik bécsi intézetének igazgatójával 
élükön a bécsi kollégákat. Megteheti. De mi elvileg tiltakozunk ellene.

Semmi szükségünk hívott vendégre. Hívtak-e már valaha bennünket 
valahova ? Nem. Az erős sohse hívja a gyöngét. Csak fordítva, a gyönge 
az erőset. Mert támaszt vár tőle, mert már puszta jelenlétéből is erőt 
merít. Mert érzi, hogy máskép nem képes elismerésre vergődni, csak 
ha az erős fogja szárnya alá, csak ha az veri hírét.

Az a hívott vendég már ezzel a tudattal is jön. Úgy is, ennek 
megfelelően is kezel bennünket. Már itt is. Ha meg elmegy, tőlünk 
távol, még inkább. Esze ágában sincs itt alaposabban körülnézni. Mit 
is nézzen? Hisz ha volna mit nézni, nem kellett volna hívni, eljött 
volna magától is. Inkább a külsőségek érdekelik hát. Hogy hogyan fo
gadják, hogyan látják el, hogyan szórakoztatják. No mert a hívott ven
déget illik jól ellátni. S ebben aztán nálunk nincs és nem is volt 
hiányosság soha. Annál kevésbbé, mert sohasem fontoltuk meg, hogy 
vendégeskedésünket az úgynevezett művelt nyugati, akárhányszor is 
vágja fejünkhöz dicséretként, kérlelhetetlenül barbár szokásnak minősíti. 
Olyannak, amit itt nálunk természetesnek talál, amit, aki többször járt itt, 
vagy hallotta hírünket, tőlünk el is vár.

Hogy aztán mit eredményeznek az ilyen meghívások, vendéges
kedések? Elmaradhatlanul és egyedül csak azt, amit természetszerűen 
eredményezniük kell. Alsórendűségünk megállapítását.

Iskolapéldánk van rá. Nagyszabású. A siketnémák váci intézete 
125. éves jubileumára tizennyolc külföldi szakembert toboroztak össze 
vendégként. Azért, hogy lássák és hírét vigyék szerte a világon a magyar 
siketnémaoktatás fejlettségének. Az intézetektől a minisztérium gyógy
pedagógiai ügyosztályáig meg kellett mozdulnia az egész gyógypeda
gógiának. Váctól Budapestig, Debrecentől Sopronig nem volt hiány 
semmiben. Városi fogatok, finom szobák, egy hétig tejben-vajban. Ahova 
mentek, oda a szakfelügyelőség már előre elküldte az egyiptomi ciga
rettákat. Még a vakok kir. intézetének is ebédet kellett adnia tiszteletükre.
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És az eredmény ? Az, amit nem ugyan így papiroson, mint most, 
de a kávéházi asztalnál előre megjósoltunk: leereszkedő vállveregetés.

A lipcsei Schuhmann Pál dr. írta meg „Ungarn“ cím alatt a 
„Blätter für Taubstummenbildung“ 1928. évi januári számának vezető 
helyén az itt pompásan mulató külföldi szakemberek tapasztalatait, 
rólunk való véleményét. A kilenc lapra terjedő és a vendégeskedésekkel 
összefüggő dicséretek halmozása után a lényeggel, amiért meghívták őket, 
nagyon röviden végzett. Így:

„És a siketnémaoktatás ? Bizonyos, hogy Magyarországon sok 
minden avult. Az óvóra, némely beszédoktatási órákra, a tornára gon
dolok; de ezekben, az általunk már nem követett tanítási módok alkal
mazásában is kiváló munkát végeznek. Egyebekben mindenütt becsületes 
törekvés előrehaladni, buzgó fáradozás az egész oktatásnak fejlesztésén 
és megalapozásán. És nem egy helyen figyelmeztetés, tanulság, minta 
a mi számunkra.“

Persze, hogy a homlokába sétált a szemöldöke, meg lehúzódott a 
szája szöglete minden magyar siketnématanárnak, mikor ezeket olvasta. 
Egyesek, akik semmikép nem akartak hinni a valóságnak, mint 
szalmaszálba, a bírálat utolsó szavaiba kapaszkodtak. Vártuk aztán, 
hogy talán kapunk más oldalról kedvezőbb megítéléseket is. De hiába, 
nem jöttek. Bele kellett hát nyugodnunk, hogy Schuhmann dr. nemcsak 
a maga véleményét adta le, hanem a maga és társai leszűrt véleményét 
sűrűsítette össze rövid bírálatában, enyhítésül belefoglalván és hozzátévén 
mindent, amit egy pazarul ellátott vendég udvariassága el nem hagyhatott.

Hát szükségünk volt néktink arra, hogy tengeren innen és tengeren 
túl minden velefoglalkozó megtudja, hogy Magyarországon a siketnéma
oktatás elmaradott? Hogy itt avult módszerekkel tanítanak? Hogy itt még 
csak az alapozásnál tartanak ?

Én nem hiszem, hogy a magyar siketnémaoktatás annyira elmaradt 
volna, olyan alacsony színvonalon állana, hogy szakemberek, akik egy 
héten át mozogtak közöttünk, járták intézeteinket, ne találtak volna több 
értéket itt, akkor, ha nem meghívásra, hanem a saját maguk kezde
ményezéséből, tapasztalatok szerzése, higgadt tanulmányozás céljából 
jöttek volna ide; ha békét hagytunk volna nekik, hogy erre rá is érje
nek; ha nem azzal az érzéssel kellett volna köztünk járniok, hogy ven
déglátóik itt külsőségekkel, vendégeskedésekkel elvonják figyelmüket a 
lényegtől; ha melegséggel bár, de kimértebben, a nyugatibb ember 
benyomását tesszük rájuk; ha nem nyújtunk okot arra, hogy mint exo- 
tikumot fogják föl országunkat, ahonnan — mint Schuhmann dr. írja — 
„józan hazájukba“ tértek meg.

De nem ez volt az egyedüli, kaptunk mi már régebben, már más 
leckéket is.

*
Kétségtelen, alig ismernek bennünket külföldön. Ahol ismernek is, 

semmiesetre se emlegetnek bennünket az elsők között. Sem a siketnémák
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sem a vakok, sem a gyöngééi méjűek nevelésoktatása, sem a gyógy
pedagógiai tanárképzés terén.

Minthogy ezúttal alighanem a tanárképzésünket kellene az eljö
vendő osztrák vendégeknek leginkább megcsodáltok, álljunk meg itt 
egy szóra.

A mi tanárképzésünket, az általunk oly hangosan a világ legjobb 
tanárképzésének hirdetett és oly szívesen az egész gyógypedagógiával 
elcserélt, a „mi gyógypedagógiánknak“, a „magyar gyógypedagógiának“ 
nevezett gyógypedagógiai tanárképzésünket, legalább is annak a szervezeti 
lényegét, a háromirányú képzést Náray Szabó Sándor ismertetései, meg 
a mi szerte egész Európában való barangolásaink révén már harminc 
év óta ismeri, azaz hogy ismerhetné, ha érdeklődne iránta a külföld. 
Ha ez az ilyen szervezetű tanárképzés volna a legjobb, a leginkább 
célravezető, akkor harminc év óta már bizonyára utánunk csinálták volna.

Ám ez a tanárképzés, bármennyire becézzük, bármily szeretettel 
mondogatjuk is róla kezdettől fogva, hogy a külföld mennyire el van 
tőle ragadtatva, — ha akadt is, és pedig leginkább a gyöngeelméjűek 
oktatása terén itt-ott egy-egy hívőre külföldön, — a valóságban általáno
sabb, mélyebb hatást sehol sem gyakorolt, ma is egyedülálló magyar 
különlegesség. És ha sikerül is innen-onnan az imént említett hívők 
írásaiból egy-egy rávonatkozó kedvező idézetet kipícéznünk, az elmúlt 
évek hosszú sora amellett szól, hogy az is marad: magyar különlegesség.

Egy kissé keserű a szám íze, mikor ezeket méla lemondással írom. 
Mert én voltam az első, jó huszonhét évvel ezelőtt, aki a sajtóban 
szembeszállt a hármasirányú képzést ért támadásokkal s azt védelmembe 
véve, azt írtam róla, hogy „egységes tanárképzés nincs az egész vilá
gon, ez magyar alkotás, mely hódítani fog nyugaton is.“*

Vagy nem a tanárképzésünk szervezetét, talán a színvonalát kell 
megmutatni a külföldnek? A színvonalát, mely a képzés időtartamában, 
a négy évfolyamban csúcsosodik ki? És amelyet Gyógypedagógiai és 
Orvospsychológiai M. Kir. Intézetünk, meg Gyógypedagógiai Kórtani 
és Gyógytani Áll. Laboratóriumunk, mint a gyógypedagógusok képzésé
ben egyedülállók biztosítanak?

Hát kérem, óvatosan, ellenőrizzük magunkat ezekben is.
Ami a színvonalat illeti, az elsősorban nem az évfolyamok számá

tól függ. Hanem a tanárképzés tanítási tervétől, meg attól, hogy kik 
adják elő az egyes tárgyakat és végül, ami már persze kevésbbé őriz
hető ellen, attól, hogy mily keretben, mily módon adják elő az anyagot. 
Bizonyos, a színvonalat illetően a döntő az volna, hogy ez a tanárképzés 
milyen befolyást gyakorol az oktatásügyre. Arra azonban még nagyon 
fiatal, legalább is négyévfolyamos mivoltában fiatal, hogy e tekintetben 
Ítéletet mondhassunk.

* L. a Vakok Ügye 1905. évi 3. számában „Visszhang" s a Nemzeti Iskola 1908. 
évi 48. és 49., valamint 1909. évi 1. számában „A gyógypedagógia világából“ cím alatt.
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Ha a színvonal nem is függ elsősorban a képzés időtartamától, 
mégis vizsgáljuk meg először ezt. Azt a négy évet, amelyhez hasonlóan 
sok időt — úgy tudják nálunk az emberek — seholsem fordítanak
gyógypedagógusok képzésére.

Németországban népiskolai tanítókat képeznek a vakok 
intézetei számára tanárokká. Miután a néptanítókat képző szemi
náriumokat ott már évekkel ezelőtt föloszlatták s helyükbe főiskolai 
jellegű, kétévfolyamú tanítóképzőakadémiákat szerveztek, ahova gimná
ziumi érettségi alapján veszik föl a hallgatókat, a vakok tanárai a 
következő úton jutnak oklevélhez: 8 évi gimnázium utáni érettségi, 2 
évi akadémia és 2 évi szakképzés a vakok oktatására a vakok berlin- 
steglitzi állami intézetében, illetve ugyanezen idő alatt a berlini egyetemen.* 
Ez a képzési idő tekintetében, még ha el is tekintünk a Steglitzben 
való fölvételt megelőző és népiskolai tanítóként, illetve — ami gyakrabbi 
eset vakok intézetében eltöltött gyakorlati működés idejéből, szintén 
négy év.

Hogy aztán melyik négy évi képzést értékeljük többre, melyik 
emeli hallgatóit magasabb színvonalra a vakok oktatásügyében, a buda- 
pesti-e, vagy a berlin-steglitzi, annak a megállapítását az olvasóra, 
esetleg az ellátogató külföldi szakemberekre kell bíznunk, akik való
színűen nem fogják elfelejteni, hogy nálunk három, ott meg csak egy 
irányban képeznek ugyanannyi idő alatt tanárokat.

Rá kell azonban mutatnunk arra, hogy aki Németországban a 
gyógypedagógia mind a három ágában való oktatásra akarja magát 
képesíttetni, illetve, aki ott — mint Borbély Sándor csak úgy jó
kedvűen ugyan, de nagyon szemléletesen mondja, —• háromfejű gyógy
pedagógus akar lenni, annak a nyolcévi középiskolán fölül nem elég, 
mint nálunk, négy év. Annak a vakok oktatására való képesítés után 
még a síketnémák oktatásánál is ki kell kötnie legalább két esztendőre 
és valószínűen a gyöngetehetségűek oktatásánál is ugyanannyi időre.. 
Ott tehát egy háromfejű gyógypedagógus képzési ideje jónéhány évvel 
több időt igényel, mint nálunk. Amenyiben hát lehet is színvonalkülönb
ségre következtetni a képzés időtartamából, egy tájékozott külföldi em
ber szemével nézve, sem az egy irányban, sem a három irányban való 
tanárképzés tekintetében az első sorban helyünk nincs.

A második, de legérzékenyebb fokmérő volna a tanterv. Tan
terv? Itt megakadunk. Mert hát tanterve, ami nélkül színvonalat kívül 
álló ember meg nem állapíthat, a mi tanárképző főiskolánknak nincs.

* Fischer Adolftól, a vakok boroszlói intézete tanárától a minap vett értesülés 
szerint 1930 óta a képzés utolsó két éve nem értelmezendő úgy, mint korábban, 
amikor még a vakok intézeteiben alkalmazott jelöltek csak vizsgázni mentek Steglitzbe 
vagy csak néhány hónapot töltöttek ott a vizsgákat megelőzően. A jelölteknek az 
újabb szervezés óta két éven át a képzés helyén kell tartózkodtok s állandóan, nap
nap mellett kell hallgattok az előadásokat.
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Az előadók ügyét, meg az ezzel összefüggőket ne érintsük.
De itt vannak végül még, mint színvonalmeghatározók a már 

említett és a gyógypedagógiával kapcsolatos, különálló orvospszichológiai 
kórtani és gyógytani intézeteink, illetve laboratóriumaink.

Nos, amint értesülünk, ezeket, nem ugyan a mieinkhez hasonlóan 
„gyógypedagógiai“ jelzővel az elnevezésükben, de ugyanebben és még 
kiterjedtebb munkakörben az egyetemekkel kapcsolatos laboratóriumok 
helyettesítik azokon a külföldeken, ahol a tanárképzés az egyetemekkel 
kapcsolatos és ahol azok az intézetek az egyetemekre járó gyógypeda
gógushallgatók révén a gyógypedagógia szolgálatában is állanak. Hogy 
hol boncolnak több agyat a gyógypedagógusok, a mi laborató- 
riumainkban-e, vagy a berlini egyeteméiben, azt persze 
nem tudjuk s így a mi laboratóriumaink szerepének a németekével való 
szembeállítását mellőznünk is kell, illetve az e tekintetben való állás- 
foglalást a színvonal szempontjából teljesen az olvasóra, esetleg a kül
földi látogatóra kell bíznunk.

így vagyunk hát tanárképzésünk szervezetének és színvonalának 
megítélési lehetőségeivel.

Mi féltett kincsünknek tekintjük tanárképző főiskolánkat. Örömmel 
szemléljük annak fejlődését és szeretettel törekszünk továbbfejlesztésére. 
Nagy elismeréssel adózunk igazgatójának, Tóth Zoltán dr-nak, aki az 
évfolyamok számának szaporításával fejlesztését oly sikerrel szolgálta és 
akitől reméljük, hogy a fejlődés egyedül lehetséges és elkerülhetlen 
útján, a szakosítás útján, — ha ezt most még ellenzi is, — tovább fejleszteni 
fogja. De az elmondottak után hideg ésszel nézve — no mert külföldi 
szakember ilyennel nézi — fölmerül a kérdés: valóban olyan kitűnő 
szervezetű és olyan magas színvonalú-e hát a mi tanárképzésünk, hogy 
fényt áraszt egész gyógypedagógiai oktatásunkra és hogy mint a tanár
képzés annyira kitűnő megoldására mutathassunk rája, mely a külföldi 
szakemberek elismerését más hasonló célú szervezetekkel szemben 
kivívja? Nem hisszük.

*

Visszatérünk ezekután oda, hogy hazánk gyógypedagógiai oktatás
ügyét, mint általában kultúráját, a külföld — sajnos — nagyon kevéssé 
ismeri s ahol ismerik is nem helyezik az első sorba. Márpedig megcson
kított országunk érdeke megkívánja, hogy minden lehetőt megtegyünk 
jó hírünk-nevünk terjesztése érdekében. De épen ezért még szigorúbb 
kötelességünk ennek eszközeit, módjait és az ezekkel kapcsolatos eljárá
sainkat, ideértve a vendégfogadásokkal járó ősi szokásainkat is, mérté
ket tartva úgy megválogatni és úgy foganatosítani, hogy azok csakugyan- 
és biztosan szolgálják is a kitűzött célt és nem esetleg annak ellen 
kezőjét; hogy ne hozzanak egyik oldalon látszateredményeket s ugyan
akkor a másikon erkölcsi csorbulásokat.

Mi azt javasoljuk, hogy hagyjuk hát az osztrák kartársak meghívá
sát. Trapny elmondta nekik, mit látott itt. Ha érdemesnek találják, majd
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eljönnek hívás nélkül is. Ha jönnek, szívesen látjuk őket és semmiben 
se lesz hiányuk, amiben, ha nyugatra mennek, részük van. De többet 
mi se nyújtsunk. Nem pediglen épen annak az ügynek az érdekében, 
amelynek érdekében most meghívásuk készül.

Tanulmányút! beszámoló
Irta: Istenes Károly

4., Suomi (Finnország) sikefnéma-okfatásügye.

(Folytatás.)

a ) Ez ország siketnéma-oktatásügyéröl általában.
Magában Helsinkiben, az ország fővárosában nincs nevelő- és 

tanintézet. Ehelyett azonban találtam ott egy igen jól felszerelt s szolid 
alapon nyugvó, jól menő nyomdát és könyvkötő-műhelyt, amelyet a 
tanult, felnőtt siketnémák részben a saját maguk erejéből részvénytár
sasági alapon tartanak fenn. Vannak ezenkívül a részvényesek között 
siketnéma-intézeti tanárok és olyan jómódú polgárok, akik különösebb 
érdeklődéssel kisérik a siketnémákat s azok sorsát.

Nevelő- és tanintézetek a 3,600.000 lelket számláló országban 
(kb. 4.000 siketnéma van az országban összesen) a következő helyeken 
vannak:

a. ) Porvooban (1846) svédnyelvü s hangos beszédtanitást művelő 
internátusos intézet 46 növendékkel.

b. ) Turkuban (1860) finn nyelvű s hangos beszédtanitást űző in
ternátusos intézet 135 növendékkel.

c. ) Kuopioban (1862) 135-ös létszámú s finn hangos beszédet tanító 
internátusos intézet.

d. ) Jakobstadban (1863) svéd nemzetiségű intézet a gyengetehetségű 
és a tanköteles koron már túllevő siketnémák részére. Itt csak az Írott 
nyelvet tanítják.

e. ) Mikkeliben (1893), ahol hangos beszédtanitás nincs. Ehelyett 
az Írott nyelvet és az ujjábécét tanítják. Ebbe az intézetbe gyűjtik 
ugyanis össze egy évi próbaidő után azokat a siketnéma növendékeket, 
akik a hangos beszédre bármely ok miatt nem taníthatók,

f. ) Yyvaskylaben (1894) iskolai nevelés-tanitásban nem részesült 
siketnémák részére jelelést, Írást, földmivelést, háztartást és ipart tanitó 
intézet.

g. ) Ouluban (1898) hasonló létszámú és rendeltetésű intézet, mint 
Kuopioban.

Már az itt közölt adatokból is megállapítható, hogy külterjes érte
lemben véve, legalább is ott állanak a finnek oktatásügyükkel, ahol mi.
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Sőt egyet már itt, az intézetek felsorolása után le kell szögeznünk s ez 
az, hogy ők ott, ahol annak nincs értelme, nem erőszakolják a hangos 
beszéd tanítását. Ebben a kérdésben pld. magyarországi viszonylatban 
nem vagyunk eléggé határozottak és csak a hasznosság elvét tekintők. 
Egyesek pld. azon az állásponton vannak ebben a kérdésben, hogy 
a gyengetehetségüek u. n. D. osztályaiban — a beszédből és a reáli
ákból — ugyanaz tanitassék, mint ami tanittatik a normális siketnémák 
osztályaiban. A különbség a kettő között csak annyi legyen, hogy amit 
a normális képességűek egy év alatt tanulnak meg, azt a gyengetehet- 
ségüeknek két év alatt adjuk. Csak azért a különbségért nem érdemes 
u. n. D. osztályokat külön szervezni. Ilyen értelmezés mellett gazdasá
gosabb volna azt a rendszert követni, hogy a gyengetehetségű ismételjen 
meg minden osztályt s ügye el van intézve minden külön szervezetű osztály, 
vagy intézet nélkül is. Ede tudtommal az Írott és jelnyelv gondolata mellett 
áll. Mivel még csak a kezdet kezdetén vagyunk, próbáljunk ebben a kérdés
ben kialakultabb és határozottabb álláspontra jutni. Szerény véleményem
mel azt hirdetem, hogy a gyengetehetségüek u. n. D osztályaiban, vagy 
külön intézeteiben az írott- és a jelnyelv alapjára kellene helyezkednünk. 
Beszédre közülük csak azokat tanitsuk, akik nem a beszédtanulás vo
natkozásaiban gyengetehetségüek.

Visszatérve a finnországi intézetekre, általános vonatkozásokban 
még a következőkre kell rámutatnom:

A fent felsorolt intézetek közül csak kettőt — a porvooit és a 
turkuit — volt szerencsém látni, de sajnos csak tanítás nélkül. Náluk 
akkortájt ugyanis már nyári szünet volt.

Épület és felszerelés szempontjából a mi intézeteinkkel mindenképen ver
senyképesek. A tantermek és az egyéb intézeti helyiségek tágasak, világosak 
s az egészségügyi követelményeknek kiemelkedően megfelelőek. A hatalmas 
udvar, a fás játszótér, a konyhakert, a gazdasági terület stb. mind-mind 
amellett szólnak, hogy e tekintetben is európai fokon állanak. A búto- 
rozat és a felszerelés pedig azt árulják el, hogy e téren is van szakbéli 
érzékük. Nincs ott semmi kiabáló. Ami van, az mind azt igazolja, hogy 
állandóan haladnak s mindenről tudomást szereznek. A tanítás eredmé
nyére csak következtethetek. Következtethetek pedig azokból a benyo
másokból, amelyeket módomban volt szerezhetni a helsinkii és a turkui 
felnőtt és tanult siketnémák körében. Az eredmény semmi esetre se 
lehet gyengébb, mint a miénk. Sőt, figyelvén az egymásközötti, a taná
rokkal- és az idegenekkel való beszélgetésüket, azt kellett tapasztalnom, 
hogy a beszéd könnyedsége, folyékonysága, a biztosnak és gyorsnak 
tetsző leolvasás, mintha — de csak kissé — az ő javukra billentené a 
mérleget.

Az egész országra kiterjedő hatáskörrel egy közös szakfelügyelőjük 
van. Az ő kezében összpontosul a siketnémák és vakok intézeteinek 
pedagógiai ellenőrzése és irányítása.

Nincs ugyan egységes tantervűnk, de az egyes tanárok félévenként
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tájékoztató tanmenetet kell, hogy készitsenek munkájukhoz. Az osztály
tanárok szakképesítéssel rendelkeznek. Szervezett tanárképzőjük nincs. 
Minden intézet maga gondoskodik az ő tanárszükségletéről. A tanár
jelöltek (tanítók, tanár- és papjelöltek, tanárok) két évig gyakorlatoznak 
az intézetben s ezenkívül előadásokat hallgatnak a módszertan neve
léstan, fonetika és a szakbéli történelem tárgyköreiből. Előadók: az igaz
gató és az arra kijelölt egy-két tanár. A jelöltek két évi előadáshallgatás 
és gyakorlatozás után szakvizsgát tesznek. A mi tanárképzőnket s annak 
szervezetét nem ismerik. Most küldtem el azt nekik német nyelvre 
lefordítva. A u. n. melléktárgyakat is szaktanárok tanítják. A gyakorlati 
kiképzés során különös figyelemmel vannak az ország egyik főfoglalkozá
sára, a földmívelésre s a vele kapcsolatos egyéb foglalkozásokra. Ez aztán 
meg is látszik a növendékeken. Mintegy 75 %-uk ugyanis visszakerül 
az iskoláztatás után szülőfalujukba s ott folytatják az ország főfoglal
kozását, a főldmivelést. Az észtekhez hasonlóan e tekintetben is igen 
egészséges irányt nevelnek bele a növendékek leikébe az intézetekben.

A tanárok heti óraszáma 30, szolgálati idejük 58 éves korukig 
tart, de szolgálhatnak 67 éves korukig is.

Fizetés tekintetében a következőkép állanak: A férfi tanárok fize
tése: 33.000—37.000 finn márka, kb. 4.600—5.200 magyar pengő.

A nőtanárok fizetése : 28.500—33.060 finn márka kb. 4000—4.600 
magyar pengő.

Igazgatói fizetés: 48.000—53.760 finn márka, kb. 6.800—7.500 
magyar pengő.

Ha az itt közölt számadatokhoz még azt is hozzávesszük, hogy 
Finnországban az élet számbavehetően olcsóbb mint minálunk, akkor 
azt állapíthatjuk meg, hogy finn karfásaink javadalmazás tekintetében 
fölöttünk állanak.

Egyesület és szaklap dolgában úgy állanak, mint mi. Egy egye
sületben tömörülnek a vakok tanáraival s a szaklapjuk is közös.

A továbbiakban három intézetről különállóan kívánok megemlé
kezni. Külön pedig azért, mert közülük kettőt láttam, tehát közvetlen 
tapasztalat alapján szólhatok e kettőről; egyet pedig a bekért adatok 
alapján azért ismertetek majd külön, mert annak szervezete, célja és 
rendeltetése különösebben is eltér az átlagosan ismerttől és megszo
kottól. Lássuk tehát ezeket!

b) A porvooi (borgoi) siketnéma-intézet.
Ezt a helyet tartom alkalmasnak arra, hogy a finnországi siketnéma- 

oktatásügy történeti fejlődéséről is elmondjak egyet és mást.
A finnországi siketnéma-oktatás magvának elhintése arra az időre 

esik, amikor még az ország svéd fenhatóság alatt állott. Megindítója 
Argilander Ábrahám volt, aki szórványosan több siketnémát tanitván, 
tapasztalatait „Kipróbált módszer, mely szerint a siketnémák beszélni 
taníthatók“ című s nyomtatásban is megjelent tanulmányát 1771-ben a 
svéd akadémiához is felterjesztette azért, hogy annak folyományaként
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megvesse az ágyát a finn siketnéma-oktatásügynek. Buzgalmát és nemes 
törekvését nem. követte a tett. Mintegy 75 évnek kellett eltelnie addig, 
amig Porvooban, vagy svéd néven Borgóban, Maim Károly Oszkár 
siketnéma megnyitotta az első finnországi siketnéma-intézetet. Finnor
szágban úgy él a siketnéma-intézeti tanárok és a siketnémák lelkében 
Maim Károly Oszkár emléke, mint a mi lelkűnkben Cházár Andrásé. 
0  is kapott Porvooban az intézet udvarán szobrot. Az Ő emlékének is 
úgy hódolnak finn karfásaink, mint mi Cházár András emlékének. A 
porvooi intézetet követték a fent már felsorolt intézetek.

1892-ig, a kuopioi intézetet kivéve, mindenütt a francia jelelő 
módszert alkalmazták. A német módszer, vagyis a hangos beszédtanitás 
módszere az 1892-diki reorganizáló törvénnyel vonult be a finnországi 
siketnéma-intézetekbe.

A nevelés-oktatás belső viszonylataiban Finnországban aztán akkor 
történt ismét mélyreható változás, amikor a szelektálás gondolatától 
áthatva, két évi próba idő után, külön intézetekbe kerültek a jótehetségü 
siketnémák a német módszerrel való nevelés-tanitására, mig a gyenge- 
tehetségüek ezektől teljesen elkülönítve írás- és jel utján való kiképzésre 
az erre kijelölt intézetekbe kerültek. Ők tehát jóval rövidebb ideig 
fecséreltek el időt és erőt a gyengetehetségüek beszédtanitásával, mint 
mi magyarok. Ebben — bizonyos értelemben — megelőzték még a 
nyugati államokat is. Viszont elmaradtak abban, hogy még ezideig 
sincs óvodájuk és előkészítőjük s a beszédmaradványosok és a nagyot
hallók sem részesülnek meg abban a jobb megítélésben, hogy részükre 
külön intézetet szerveztek volna. Ezek ügyét az egyes intézetekben külön 
osztályokkal igyekeznek megoldani, szakszerűbbé tenni. Az iskolaköteles 
koron túl lévő siketnémák részére is van külön intézetük.

Az így tagozódott, intézetekben a képzési idő nem egyforma. A 
hangos beszédet tanító intézetekben 8 év, a gyengetehetségüek intézeté
ben irás és jelbeszéd mellett 7 év, míg az iskolaköteles koron túl lévőknél 
s ugyancsak Írással és jellel 3 év. A felvételi korhatár e három tagozatú 
intézetben 8-12, illetve 12-16 év között váltakozik.

Visszatérve magára a porvooi siketnéma-intézetre, még a követke
zőket közlöm : Ebbe az intézetbe a svéd nemzetiségű szülők siketnéma 
gyermekei kerülnek. A múlt évben 46 növendék volt itt beiskolázva. 
Az intézet internátusos s hangos beszédtanitás folyik az intézetben. Az 
igazgató ottlétemkor már szabadságon volt. A felesége és a köztartás- 
vezető tanárnő fogadtak ezernyi kedvességei és figyelemmel, Palomaa 
turkui kollégával egyetemben. Terített asztal mellett beszélték el az 
intézet múltját s annak mai körülményeit. Igen kedves emlékekkel tá
voztam az intézetből. Felette sajnálom, hogy a már megkezdődött nyári 
szünet miatt tanítást nem láthattam s a növendékek körében sem 
szerezhettem felhasználható és tanulságként leszögezhető benyomásokat. 
A külső azonban azt árulta el, hogy az intézetben családias nevelés- 
tanitás folyik s benne a növendékek meleg otthonra találnak.
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c) A turkui síketnéma intézet.
Finnországnak alapítási sorrendben a második, egyébként pedig 

egyik legelső helyen álló s legnagyobb intézete a turkui. Mielőtt erről 
az intézetről részletekbe menően szólnék, előbb egy nekem annyira 
kedves személyi természetű kérdést kell szóvátennem. I. K. Palomaa 
turkui tanártársamról lesz szó. Ismertem már őt abból az időből, 
amikor a III. finn-ugor kongresszus 1928-ban Budapesten tartotta ülé
seit. Meglátogatott. Szeretettel fogadtam. Én is meglátogattam őt Tur- 
kuban. Határt nem ismerő előzékenységgel már Helsinkiben fogadott. 
A fogadtatás? Annak leírásában bele se kezdek, mert olyan megkapó 
volt az, hogy annak kedvesebbnél kedvesebb epizódjaiban alig tudnék 
válogatni. A kongresszus egész tartalma alatt mellettünk és velünk volt. 
Feleségemmel együtt, aki ugyancsak megtette velem ezt az utat, nem 
tudunk neki eléggé hálásak lenni. Neki köszönhetjük, hogy Helsinkiben 
és Turkuban oly sokat és oly szépet láthattunk. Fáradhatatlan és olyan 
lelkes kalauzunk volt ő úgy szakügyi-, mint pedig úti élményi vonta- 
kozásokban, hogy ezért neki örökké hálásak maradunk. Fáradságot nem 
kiméivé, mint már más helyen is említettem, elkísért engem Porvooba 
is, az ottani siketnéma-intézet megtekintésére. Alaposan, mindenre kiter
jedően kalauzolt az ő intézetükben, a turkui intézetben. Minthogy az 
igazgatóék már nyaralóban voltak, az intézet köztartásvezető tanárnője 
és egy másik tanárnője fogadtak bennünket s halmoztak el a finn 
vendégszeretet minden kedvességével. Pályájukat, az intézetet és a 
növendékeket nagyon szerető kiváló pedagógusok ezek. Elragadtatással, 
de nem dicsekedve, a finneket jellemző szerénységgel beszélnek ügyük
ről. Ezernyi kérdéssel ostromoltak bennünket. A náluk töltött 2 órai 
idő alatt mindenképen meg akarták ismerni a magyar fajtestvért s annak 
szakbéli ügyét.

Visszatérve Palomaara, ő maga szakügyi szempontjából is kiemel
kedő értéke a turkui intézetnek. Mint kiváló fonetikus, nagyobbára az 
I. osztályban tanit s egyben, amikor van kiképzendő tanárjelölt,’ őt 
vagy őket ő készíti elő a fonetikából. Legényember s bizony már az 
u. n. agglegények sorában. Gondtalan életének minden idejét a turkui 
intézetnek szenteli. De nem csak mint gyakorlati szakember, hanem 
mint szakügyi Író is első helyen áll.

A magyarországi siketnéma-oktatásról az 1928-ban való ittartóz- 
kodása során szerzett benyomásai alapján a Kuuromykkain Joulu-bm  
(Siketnémák karácsonya) számolt be. Ugyanebben (1931) személyemmel 
kapcsolatban arról számolt be, hogy a helsinkii IV. finn-ugor kultur- 
kongresszus magyar tagjai között a siketnéma-oktatásügynek is volt 
egy képviselője Istenes Károly budapesti igazgató személyében.

Ezt a két hosszabb közleményt Ispánovits Sándor székesfővárosi 
polgári iskolai igazgató, a kiváló finn barát és kitűnő finn nyelvész 
volt szíves lefordítani. (Ispánovits most kapta meg a finn Fehér rózsa
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rend I. oszt. lovagkeresztjét.) Ebből a két közleményből Ispánovits for
dítása nyomán kivonatosan a következőket közlöm e helyen:
. , 1928-ban megjelent cikk címe: Látogatás a budapesti siketnéma-
intezetben. Bevezetésül arról szól, hogy bármennyire izgatta is őt a magyar 
pusztára, a Hortobágyra való kirándulás gondolata, mégis inkább arra 
határozta el magát, hogy e kirándulás helyett megtekinti a budapesti 
siketnema-mtézetet. Mint mondja : Ez esett közelebb a szivéhez. Folyta
tólagosan az intézet keletkezéséről, majd pedig a váci intézetről, mint 
az ország első intézetéről és annak megalapítójáról Cházár Andrásról 
szol. Elismeréssel szól a kollégiális szeretettől áthatott fogadtatásról 
nevszennt az intézet igazgatójáról és Thüringer János intézeti tanárról! 
mint aki udvarias kalauza volt neki az intézetben. Hosszan ir az előké
szítőben szerzett igen kellemes benyomásáról. Felette meglepte őt a 
kellemes és kedves hangulat, a jó kedv, kacagás, a vidámság és hozzá, 
az idegenhez való bizalmas gyermeki ragaszkodás. A gagyogó gyakorla- 
to az értelemfejlesztő gyakorlatok és a testügyesitő gyakorlatok maguk s 
azoknak eredményei újszerűén hatottak rá. E tárgykörű tapasztalatairól 
így í r : Nagy érdeklődéssel tekintettem meg mindazokat és azon csodál
koztam, hogy milyen sokat tanulnak és tudnak a kis magyar siketnémák 
mielőtt az I. osztályba kerülnének. Gondolkoztam és magamtól azt kér
deztem, mikor fognak a kis finn siketnémák az előkészifőben (óvodá
ban) ennyit és így tanulni, dolgozni és játszani? A többi osztályban 
szerzett tapasztalata is igen elismerésre méltó volt. Jól esett látni, hogy 
az osztály tanárának Finnországgal és a finn rokonsággal kapcsolatos 
beszédét a gyermekek megértették s a megértés jeleként a térképen 
tajekozódottan utaztak el Finnországba s onnét vissza képzeletben növen
dékeink.

Befejezésül az osztályokban látottak és hallottak alapján megha
tóan ír hazank megcsonkitottságáról és a magyar Hiszekegyről

Az 1931-ben ugyanott megjelent cikkének cime: Visszaemlékezés az 
elmúlt nyári rokonsági gyűlésre. A cikk elején a lap szerkesztője azzal a kér
déssel foglalkozik bevezetőül, hogy Finnország mily szeretettel készítette 
elő ezt a rokonság gyűlést s hogy mily gonddal iparkodott azt megren
dezem. (Nekünk magyaroknak az e tekinteben szerzett közvetlen tapasz
talataink örökké felejthetetlenek maradnak.)

Majd áttér a szerkesztő abbeli örömének a kifejezésére, hogy a ma- 
gyai kongiesszusi tagok között volt egy siketügyi szakember is Erről 
a többek között Így ir: A jelenlevő vendégek között volt egy siketügyi 
szakember is, meg pedig a budapesti siketnéma-intézet igazgatója: 
Istenes Károly. 0  azzal a szándékkal igyekezett hozzánk, hogy megis- 
merje a finn siketnéma-okíatást. Majd afeletti sajnálatának adott kifeje
zést, hogy a nyári szünet miatt nem láthatta az iskolai munkát Hiszi 
azonban, hogy J. K. Palomaa, szakügyi vendégünk kalauza gondosko
dott róla, hogy magyar vendégünk mindent meglásson, ami szünetben 
meglátható. Így is történt! Bár ha tanítást nem is láttam, de a kapott



57

közlésekből, a gyermekmunkákból (füzetek, dolgozatok, kézimunkák) és 
a hozzájuk fűzött magyarázatokból bele tudtam látni a finn karfásak 
munkájába. Erről fentebb már szóltam. A szerkesztő e bevezetője után 
J. K. Palomaa kartársam arról számolt be részletesen, hogy hogyan 
kalauzolt s mint ejtette módját annak, hogy megismertessen engem a 
finn siketnéma-oktatás eredményével.

Ebből az Írásból többet nem közlök, mert saját magamnak önön 
magamról kellene Írnom. Ez pedig nem kenyerem. Befejezésül csak 
annyit, hogy ennek a kiválóan kedves és figyelmes kalauzomnak e 
helyről is meleg köszönetét küldök.

Ettől a szeretettre méltó kedves és lelkes embertől azzal a köl
csönös Ígérettel váltunk el, hogy ha Isten is úgy akarja, még látni 
fogjuk egymást.

Ezután a személyi természetű rövid kitérő után lássuk magát a 
turkui intézetet. A város egyik magaslatán tisztelet parancsokban áll a 
siketnémák háza. Két teljesen modern épületből áll. Teljesen külön áll 
az iskolai épület és teljesen külön az internátusi rész. A termek és a 
felszerelés, valamint a berendezés mind a két helyen teljesen modernek 
és a célt egyenként is összesen is kiválóan jól szoigáják. Az egészség- 
ügyi követelmények és kívánalmak minden elismerést megérde
melnek. Sehol sem utaznak fényűzésre, de a szükségeset mindenütt 
megragadják. A finnek elmaradhatatlan szaunája (jellegzetes finn fürdő) 
is ott áll az intézet mellett.

Az 1860-ban létesült intézetnek a múlt tanévben 135 növendéke 
volt. Nekik csak négy osztályuk van, de minden osztály tanítási ideje 
két év. Valójában tehát nekik is 8 osztályuk van. Az ellátási díj nővén- 
dékenkint kb. 56 magyar pengőnek felel meg. Óvodájuk és előkészítőjük 
ugyan nincs, de az utóbbi megszervezése útban van. Továbbképzőjük, 
ipariskolájuk és foglalkoztató intézetük sincs. A növendékek osztályon
kénti létszáma 14—9. Az intézetnek van egy igazgatója, 8 férfi- és 7 
nőtanára. Speciális szakkönyvük csak három féle van, u. m. olvasó
könyv, természetismereti tankönyv és hazai történelem. Egyébként min
den elemi iskolai könyvet használnak. A tanári könyvtárban 400, az 
ifjúsági könyvtárban pedig 290 könyvük van.

Módszer dolgában úgy főbb vonásokban velünk egy szinten állanak. 
A növendékek füzeteinek szemlélése során kapott magyarázat arról győ
zött meg, hogy beszédtanítási menetük hármas irányú. Úgy mint nálunk, 
a technikai részt, valamint az alakot és tartalmat együtt, egybekapcsol- 
tan kapja a siket gyermek. Helyes elgondolással igen nagy gondot 
fordítanak a tiszta és folyékony kiejtésre s a beszédtanitás tartalmi 
része során különös figyelemmel vannak a szájról való leolvasás kész
ségének a lehető legmagasabb fokig való kiépitésére. A leolvasás jó 
eredményét egyébként fentebb már kiemeltem.

A reálismeretekből annyit adnak, amennyit csak lehet. A kézimun
kaoktatás iránya mindenképen gyakorlatias irányú. Eredményei meg is
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látszanak a kikerült növendékek egészséges irányú elhelyezkedése terén. 
Erről fentebb már ugyancsak szólottám.

A testnevelés kérdése igen szép fokon áll. Különösen kiművelt a 
téli sportnak minden válfaja.

Nevelési vonatkozásokban minden fajta iskolájukban, s így a 
siketnéma-intézetekben is, az egyszerűségre, a józanságra, takarékos
ságra, a mások megbecsülni tudására, az általános emberszeretetre, a 
természetességre, a munkára, az Isten szeretetére és a finn nemzeti 
gondolat mindenekfelettvalóságára törekszenek. Ezen a téren a gyermek
kertektől fel az egyetemig különösebben is példát adó eredményeik 
vannak. Nagyszerű nép ez a finn nép. Emez erényeikért is büszkék 
lehetünk fajtestvéreinkre.

d) Jyvaskylai síketnéma-intézet.
Erről az intézetről, bárha nem is láttam azt, azért emlékezem meg 

külön is Arvi Koskinen igazgató kartársamtól kapott adatok alapján, 
mert ez az intézet eszközeiben is és céljaiban is elütő a mi intézete
inktől.

Az intézet jelenlegi növendék létszáma 62, akik mind olyan felnőttek, 
akik rendes iskolai nevelés-tanításban nem részesültek. A nevelés-tanitás 
célja földmives irányú és ipari kiképzés. Eszközei általában a jelnyelv, az 
ujjábécé és az irás, valamint azok a további kellékek, amelyek a föld- 
mivelésben, továbbá az asztalos és cipésziparban, valamint a női kézi
munkában való kiképzésnek elengedhetetlen kellékei. Az ifjú siketnémák 
három évig maradnak az intézetben s onnét mint kiképzett földmivesek, 
asztalosok és cipészek kerülnek ki.

Az u. n. reáliákból jel és irás utján a hallók könyveiből azt tanul
ják, ami a fent említett foglalkozási ágakhoz múlhatatlanul szükséges. 
Felesleges dolgokkal nem fogyasztják drága idejüket. Siketnéma-intézeti 
tanárok mellett iparoktatók és földművelő oktatók is vannak az intézet
ben. Hogy az ilyen eszközökkel és az ilyen céllal működő intézet 
mennyire helyén való, azt az igazolja leginkább, hogy az onnét haza
kerülő ifjak szülő falujukban, a család körében, igen jól beválnak s 
minthogy igényeik nem fokoztattak fel indoktalanul, boldogan és meg- 
elégedten élik le egyszerű, de mindenképen egészséges irányú és jó 
helyre terelt munkás életüket.

Finnország siketnéma-oktatásügyét ismertendő, nem hagyhatom 
felemlités nélkül azokat az intézményeket sem, amelyek az iskolából 
kikerült siketnémák javát szolgálják. Van 17 társadalmi egyesületük 
és 11 sportegyesületük. Ezek a számadatok is azt igazolják, hogy a 
felnőtt siketnémák ügye külterjes viszonylatban is jól meg van szer
vezve. A kapott értesüléseim szerint azt is leszögezhetem, hogy azok 
egyesületi élete nemcsak külterjes-, hanem belterjes viszonylatban is 
igen életképes, eredményes, alkotásokban pedig számottevően gazdag. 
Ezeknek az egyesületeknek munkaprogramjában, a részvénytársasági 
alapon jól megszervezett és jólmenő üzemek fentartása mellett, a sors
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társi együvétartozandóság érzésének kimélyitése, a továbbképzés, az 
önművelés, az önsegélyezés, a vallásos és nemzeti gondolat ébrentartása, 
valamint a testi egészség ápolása jutnak érvényre.

5) Svédország siketnéma-oktatás ügye.
a.) Történelmi adatok.
Svédország siketnéma-oktatásügyének tanulmányútszerű leírását 

történelmi adatok közlésével vezetem be.
Mint a legtöbb országban, itt is szórványos kísérletekkel kezdődik 

a siketnémák oktatásügye. A szórványos kísérletek korszaka az 1770-es 
években veszi kezdetét s az erre való törekvés Ödmann Sámuelnek, az 
upsalai egyetem egyik tudós tanárának nevéhez fűződik, aki a ¡saját 
siketnéma nővérét tanította a beszédmegértésre és annak használatára. 
Őt követte 1804-1806 között Silferstolpe G. Á. magister, aki kenyérke
reset címén próbálkozott meg — a jelbeszéd utján — a siketnémák 
oktatásával, de próbálkozását nem kisérte szerencse. Ugyancsak szórvá
nyosan s nagyobbára csak jelbeszéddel, Írással és csak kis mértékben 
hangos beszéddel Bjerken János is megpróbálta a siketnémák oktatását, 
sőt intézet létesítésére is törekedet, azonban ő is csak a próbálkozásig 
jutott el. Ily előzmények után az első siketnéma-intézetet 1806-ban Borg 
Áron anyakönyvvezető létesítette. Borg valójában egy vak nő tanításával 
kezdte meg emberbaráti működését. Majd amikor a stockholmi városi 
színházban végig nézte Bonily: Abbé de 1‘ Epéé cimü színművét, fordult 
a lelke a siketnémák felé is. Kis házi iskolájában 1809-ben már 2 vak 
és 6 siketnéma növendéke volt. Rá egy évre már országos hírnévre tett 
szert. Vizsgáján ugyanis megjelent a királynő is, akinek lelkét annyira 
megragadták a látottak, hogy 5000 svéd korona államsegélyt juttatott 
Borg intézetének. Minthogy e fejedelmi bőkezűséget mások is követték, 
Borg házi iskoláját áthelyezte Stockholm egyik legszebb külvárosába, 
Manillába. A ma is működő hatalmas nagy intézet itt nőtt naggyá. 
Borg inkább csak a jelbeszédet és az Írást tanította. Hangos beszédre 
csak a tehetségesebbeket tanította. Intézetében 1879-ig voltak együtt a 
vakok és a siketnémák. Ebben az évben váltak szét Borg fiának s egy
ben az igazgatásban is utódjának a kezdeményezésére.

A Borg által elvetett magból nőtt ki és fejlődött naggyá a svéd
országi siketnéma-oktatás. Ma a következő helyeken van Svédországban 
siketnéma-intézet: Manilla (1809), Stockholm (privát intézet 1860), 
Hárnösand (1868), Lund (1871), Örebro (1875), Vanesborg (1877), Váxjő 
(1896), Gávle (1897), Lund (1912) Ifjú siketnémák kiképzésére szolgáló 
intézet).

b) A manillai intézet.
Stockholmi tartózkodásunk egyik délutánján Jnnger igazgató kar

társam igen szíves kalauzolása mellett meglátogattam Svédország egyik 
legnagyobb s úgy vélem, hogy egyik legszebb siketnéma-intézetét, a 
manillai intézetet. Manilla egyik gondozott s erdővel boritott szigetszerű
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gyönyörű szép külvárosa Stockholmnak. Ennek egyik legszebb magaslati 
helyén öt hektárnyi területen áll a tengerre tekintő hatalmas, nagy si
ketnéma-intézet. Csodálatosan szép annak a panorámája úgy a tenger 
felől, mint pedig a tengerre tekintve. Már magával a nagyságával is 
igen mutatós intézet oly nagy kiterjedésű, hogy nemcsak a növendékek, 
de az igazgató és a tanári testület nem családos és családos tagjai is 
mind bentlaknak az intézetben.

Tanítást ugyan nem láttam, de a táblákon hagyott anyagból s a 
növendékek füzeteiben található beszédtanitási és egyéb anyagból (az 
igazgatótól kapott helyszíni magyarázatokból) azt állapíthattam meg, 
hogy ha nem is egészen újszerű, de egyébként tervszerű és szakszerű 
munka folyik az intézetben. A növendékek füzeteiben található beszéd
anyag mellett ugyanis — a beszédtanitás szolgálására —■ van három 
nyomtatott könyvük is, (A. I. Hagström: Laroknosi modersmallt för 
dövstumma) sőt az első osztály anyaga is megvan nyomtatásban két eny
ves hátú papírlapon. Ebben az anyaghalmazban is csak szavak vannak. 
Nem takarítják azokat azok a kicsi mondatocskák, amelyek mindenképen 
nélkülözhetetlen kellékei ma már az első osztály anyagának is. Ezt a 
három könyvet lapunk 1931. évfolyamának 7-8. számában Merész kar
társam már ismertette. (Lásd a kérdéses ismertetést a 204-206. oldalon!) 
A magam részéről ezzel a kérdéssel kapcsolatosan még a következőket 
juttatom kifejezésre: Amig a növendékek beszédtanitási füzeteiben talál
ható anyag a gyermek leikéből fakadó olyan beszédanyagot rögzít meg, 
amely anyag a használhatóság szempontjából mindennapos beszédszük
ségletet fejez ki, addig az említett három beszédtanitási nyomtatott 
könyvben lévő anyag igen kötött természetű s nem a gyermek leikéből 
fakadó s amellett annyira száraz, nyelvalaktani elgondolásu és hátterű, 
hogy ez merőben ellentéte a füzetbeli irott beszédanyagnak. Ez egyebek 
mellett azt is igazolja, hogy Svédországban legalább is egy bizonyos 
mérvben még mindig kisért az a száraz, kötött anyag s az a nyelvalak
tani irányzat amelyik a beszédtanitás során a nyelvalaktant nemcsak 
eszköznek, hanem kifejezetten célnak is tekinti. A mi tantervűnk is 
számol a nyelvalakokkal, de nem nyelvtan tanítási célként, hanem csak be
szédtanítási eszközként. Teszi ezt azzal a helyes elgondolással, hogy az arra 
igen alkalmas pillanatban használjuk ki (rámuíatással, írásosan és színesen) 
a beszédtanitás érdekében a nyelvalakokban kétségtelenül fellelhető azt a 
hasonlóságot, amely hasonlóság értelmes és helyénvaló eszméitetés mel
lett egyik legeredményesebb biztositéka (a siketnémák iskolai értelemben 
vett beszédtanitása során) a nyelvalaktani nyelvérzék kifejlődhetésének.

A manillai siketnéma-intézetről egyébként még a következőket 
közlöm Jungner igazgató kartársam azon írásos közlése alapján, amelyet 
a 26 pontból áiló s előre elkészített tanulmányúd kérdéseimre volt 
szives adni ugyancsak Írásosan.

Az 1809-ben létesült manillai intézetnek az 1930-31. tanévben 15 
osztálya volt 132 növendékkel. Az igazgatón kívül vegyesen 15 tanár,



és tanárnő van az intézetben. A tanár- és tanárnőjelöltek száma 6. Van 
ezenkívül az intézetnek 4 bejáró óraadója is.

Egy-egy osztályban a növendékek száma 4-13. A növendékek 11 
kivételével mind benlakók. Az intézet fentartásáról az állam gondos
kodik. Az ország egyébként a siketnéma-oktatás helyes elosztása érdeké
ben öt kormányzati és felvételi kerületre van felosztva. Az intézet 
növendékei az első két évben gyermekkerti előkészítő nevelés-oktatásban 
részesülnek s csak azután kerülnek az u. n. rendes osztályokba. Ezeknek 
az osztályoknak (I-V1II.) első osztályába képesség szerinti csoportosítás
sal osztatnak szét a növendékek, de nem külön iskolákban, hanem 
ugyanabban az intézetben, külön osztályokban.

A módszerről és a tantárgyakról egyébként a következőket közli 
velem Jungner igazgató kartársam: A kiejtés-tanítás során a hangokat 
egymagukban gyakoroljuk. Amint azonban lehetséges, szavakat és értel
mes szókapcsolatokat is elő-elővesznek az I. osztályban. Az artikuláció, 
a szájról való leolvasás, valamint az írás és olvasás egyidőben történik. 
Az első év főleg kiejtési év. A II.-IV. osztályokban a beszédtanítás 
elgondolása és menete igen szabad, jórészt a tanár tetszésére bízott. 
Számtant már az I. osztályban tanítanak. A vallástan a IV. osz
tályban lép fel. Az u. n. reáltárgyak az V. osztálytól kezdve fokozatosan 
lépnek fel. A beszédtanítás azonban végighúzódik as I-VIII. osztályban. 
Tantervűk van s emellett kötelező a havi beosztású tanmenet is. A 
svéd intézetekben siketnéma-ügyi szakkönyveken kívül népiskolai tan
könyveket is használnak. Van ezenkívül igen ügyesen szerkesztett és 
illusztrált intézeti gyermekújságjuk is, a Manilla Bladet. Tanítási eredmé
nyeikben a népiskola eredményei felé törekszenek. Azzal összemérhető 
eredményt azonban csak egyes jobb esetekben érnek el. Az általuk kia
dott végbizonyítvány egyébként a népiskolai végbizonyítvánnyal egyen
értékű.

Itt jegyzem fel, hogy az ifjúsági könyvtár állománya 200 darab, 
a tanári könyvtáré pedig mintegy 1000 darab könyv.

A kézügyességi-, illetve iparoktatást a következőkép oldják meg: 
Az első két évben a gyermekkertben Fröbl-féle munkákkal foglalkoz
tatják a gyermekeket. Azután a leányok a női kézimunkában: varrás, 
szövés-, valamint az intézet konyháján, internátusában és kertjében: a 
házimunkában képeztetnek ki. A fiúk is, nem úgy, mint nálunk, nem 
kézügyességet, hanem kézműves ipart tanulnak s e tekintetben már az 
intézetben teljes kiképzést nyernek. Iparágaik: az asztalos-, a szabó-és 
a cipészmesterség. Azt legalább is hat éven át heti 10 órában tanulják.

Náluk is érvényesül a gyakorlatban az a helyes felfogás, hogy a 
kiképzett siketnémák nem a városokban tömörülnek össze, hanem ki-ki 
rendesen az ő szülőfalujában telepszik le s ott veti meg munkájával 
életbeli boldogulásának lehetőségét. Ily módon általában is és részletei
ben is nagyon jól megállják a helyüket az életben. Bár az utóbbi időben
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itt is kezd romlani e tekintetben a helyzet. A svédországi siketnémák 
is a város felé törekszenek.

Felteszem ezek után itt a kérdést, hogy ily elgondolással nem 
helyesebb-e az ő rendszerük, mint a miénk? Illetve, hogy nem volt-e 
kár annak idején nálunk is abban hagyni ezt az irányzatot? Növendé
keink ugyanis ma igen messze elesnek attól az élettől, amelyből kikerül
tek s ahová majd ismét bele kell hogy kerüljenek. Szerintem a munkára 
és az életre való nevelésnek jobb formája a mai svédországi és a régi 
váci rendszer, semmint a mostani, a csak kézügyességi oktatásra alapí
tott nevelés-tanítás. Foglalkozzunk a gondolattal!

Külön ipar (inas) iskolájuk ugyan nincs, de ezt vannak hivatva 
pótolni a svéd továbbképző kurzusok.

Az egészségügyi követelményeket az intézetben egy házi-, egy 
szem-, egy fül- és egy fogorvos szolgálja.

Svédországban összesen mintegy 5000 siketnéma van. Az össz
lakosság száma 6035000.) Ezek közül kb. 600 a tanköteles, akik mind 
be vannak iskolázva. A tankötelezettség nemcsak hogy ki van mondva, 
hanem végre is van hajtva.

Mint az északi államokban mindenütt, úgy Svédországban is igen 
erősen kidomborodik az intézetekben s az intézeteken kívül is a vallá
sos nevelés. Hogy ennek híjával ne legyenek kint az életben se a 
siketnémák, u. n. vándor lelkészek gondoskodnak a szerte-szét élő 
felnőtt siketnémák lelki gondozásáról vallásos irányban való tovább
képzéséről.

Nálunk — sajnos —- e tekintetben eléggé elhagyatottak a felnőtt siket
némák. A róm. kath. vallásuak ily célú összegyűjtése egy-két év óta 
folyamatban van itt Budapesten, a róm. kath. legényegyletben, ahol a 
meleg lelkű Pintér József pápai káplán, a legényegylet országos elnöke 
gondoskodik nagy szeretettel felnőtt róm. kath. vallású siketnémáink 
lelki gondozásáról.

Ezt azzal a kívánalommal közlöm itt, hogy a többi felekezetüekről 
is kívánatos lenne ily irányban gondoskodni.

c. A svédországi siketnémaügyi tanárképzés.
Intézményesen megszervezett tanárképző-intézetük nincsen. A ta

nárképzést a manillai intézettel kapcsolatosan a következőkép oldják 
meg: A tényleges és a mindenkori szügségletnek szem előtt való 
tartása mellett jelöltjeiket népiskolai tanítói oklevéllel veszik be az in
tézetbe. Az Így felvett tanár jelöltek kiképzése két évig tart. Az első év 
részben elméleti, részben pedig gyakorlati, mig a második év kifejezet
ten gyakorlati. A gyakorlati évet vagy a manillai-, vagy pedig az or
szág más intézetében töltik el a hallgatók. A gyakorlati év végén a 
jelöltek a manillai intézetben tesznek szakvizsgát. Fődolog azonban a 
gyakorlat s épen ezért a kiképzés keretén belül erre fektetik a fősúlyt. 
A jelöltek kiképző tanárai a manillai igazgató és az intézetnek három, 
arra kijelölt tanára.
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Itt jegyzem fel azt is, hogy Jungner igazgató miként nyilatkozott 
a mi tanárképzőnkről s annak célkitűzéséről és szervezetéről. Nyilat
kozata a következőkép szól: A magyar gyógypedagógiai tanárképző fő
iskola csak névleg ismert előttem. Szervezete nem. Jobbnak taitom 
az elkülönített képzést.

d. A svéd siketnéma-intézeti tanárok fizetése.
Az igazgató évi fizetése 8.500-10.000 svéd korona. Ehhez járul 

még a szabad lakás, fűtés és a világítás. Ez az összeg magyar pengőre 
átszámítva 13090-15400 pengőt tesz ki.

A tanárok fizetése a következő:
I. Az ideiglenes férfi tanároké 4600 svéd korona. Ez egyenlő 7084 

magyar pengővel. Külön lakbért nem kapnak.
II. A kinevezett rendes tanárok fizetése 6200-8200 svéd korona, 

amely egyenlő 9348-12528 magyar pengővel. Lakbért ezek sem kapnak.
III. Az ideiglenes tanárnők 4200 svéd koronát, vagyis 6468 magyar 

pengőnyi fizetést élveznek. Lakbért ők sem kapnak.
IV. A kinevezett rendes tanárnők lakbér nélküli fizetése 4700-6000 

svéd korona, amely egyenlő 7238-9240 magyar pengővel.
Amint már említettem, a manillai intézet tanárai mind benlakók. 

Lakásukért, valamint a fűtésért és a világításért igen mérsékelt árat 
fizetnek vissza az intézet pénztárába.

Ezek a számadatok mindennél ékesebben bizonyítják azt a tényt 
hogy svéd kartársaink anyagilag fényesen el vannak látva.

6) Dánia siketnéma-oktatásügye.
a., A dán siketnéma-oktatás története és mai helyzete. Abban az 

időben, amikor még Schleswig-Holstein hercegség is Dániához tartozott, 
annak Schleswig nevű városában már volt siketnéma-intézet. Ezt az 
intézetet 1788-ban Pfingsten Vilmos György létesítette. Ezt a kezde
ményezést VI. Frigyes dán király izmosította meg azzal az 1805-ben 
kiadott parancsával, hogy Dániának minden 7 éves siketnémája beisko
lázandó s ehhez képest annyi siketnéma-intézet szervezendő, amennyi 
elég a dán tanköteles siketnémák befogadására. Dánia volt tehát az 
első ország, amelyben kimondatott s végre is hajtatott a siketnémák 
tankötelezettsége.

Ilyen kedvező fejlődési lehetőségek mellett arra is volt módjuk és 
alkalmuk a dánoknak, hogy sok más országot megelőzve gondoskodtak 
a növendékeknek három szempontból való (tényleges siketnémák, be
szélő később megsiketültek és gyengetehetségű síketnémák) szétválasz
tásáról is. A szétválasztást úgy hajtották végre, hogy első felvételre 
minden siketnémájuk a fredericai intézetbe került. Innen egy évi elő
készítés és pontos megfigyelés után a neki megfelelő intézetbe került. 
Ma a koppenhágai a szétosztó intézet. Kitérőleg itt azt is megemlítem, 
hogy a gyengetehetségüeket Dániában is csak jelbeszédre és írásra
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tanítják. Ily céllal és rendszerrel ma a következő helyeken vannak 
Dániában siketnéma-intézetek: 1., Koppenhágában állami intézet (1807),
2., Koppenhágában magán intézet, 3 , Fredericában állami intézet (1881),
4., Nyborgban állami intézet (1891), 5., Fredericában állami intézet 
(1904). Ebben az öt intézetben van elhelyezve Dánia 350 siketnéma 
gyermeke. A 3.442.000 lakosú Dánia összsiketnémáinak száma: 1008. 
Koppenhágában a siketnéma nők részére munkaotthonok vannak. Itt 
mosónőkké, vasalónőkké és varrónőkké, valamint háztartási alkal
mazottakká képezik ki a leányokat. Ezekben a munkanemekben 
igen jól beválnak. Van továbbá Koppenhágában a siketnémáknak 
egy munkaközvetítő irodájuk is. Ez a közvetítő igen szép eredmény
nyel dolgozik. Nagy szükség esetén — erre szolgáló pénzala
pokból — anyagilag is segélyezik a siketnémákat. Felemlitésre érdemesek 
még a következők is: Nyborgban 1925. óta — az önnálló földbirtokkal 
rendelkező siketnémák részére -  gazdasági főiskolájuk is van. A fre- 
dericai intézetben pedig az előrehaladottabb korban megsiketültek és a 
nagyothallók részére tanfolyamokat tartanak fenn szeptember-április 
hónapokban. A tanfolyam tárgyai: szájról való leolvasás, olvasás, iro
dalomtörténet, stilusgyakorlás, fizika, általános történelem és számtan.

A dán síketnéma-oktatásügy belső fejlődésére dr. Forchhammer 
György gimnáziumi tanár és orvos, később a nyborgi siketnéma-intézet 
igazgatója gyakorolt új és iránytszabó hatást. Módszerének ismertetéséről 
alább lesz szó.

E helyen említem fel végül azt is, hogy Koppenhágában a siket
némáknak külön templomuk is van, ahol az egyik isteni tiszteletet a 
beszélő siketeknek, a másikat pedig a jelelő siketnémáknak tartják. Ez s 
az a körülmény, hogy itt és Fredericiában külön lelkészük is van, vala
mint az a tény, hogy ez a két lelkész az egész országra kiterjedően is 
elvégzi a siketnémák hitéletének gondozását, azt igazolják, hogy Dániában 
is jól meg van szervezve a siketnémák hitéletének gondozása. Ennek 
költségeiről is az állam godoskodik.

A hitélet, a szociális gondoskodás, az életben való elhelyezkedés és 
a társadalmi mozgolódás szolgálatára 23 intézményük van szerte az 
országban. Van ezenkívül 4 sportegyesületük is a siketnémáknak. Az 
itt közöltekből is megállapítható, hogy a dániai siketnémák ügye az 
állami, egyházi és társadalmi gondoskodás, valamint az önsegítés 
szempontjaiból úgy mennyiségileg, mint minőségileg kiválóan van meg
szervezve.

b.) A koppenhágai siketnéma-intézet.
Szakszempontból Koppenhága volt utam egyik legérdekesebb állo

mása. Az előre bejelentett látogatásom napján kongresszuson találtam 
együtt a dán, svéd, norvég, finn és island kartársakat. Minthogy egye
sületünk is ebben az időben tartotta közgyűlését Kaposváron, megra
gadtam ezt a kedves alkalmat arra is, hogy a magyar kartársak üdvöz
letét tolmácsoltam a mi kedves és nagyrebecsült ismerősünk : Bergquist
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lundi (Svédország) inspektor közvetítésével. (Bergquist már két Ízben 
járt nálunk). Üdvözlésemet kiemelkedő ünneplésszerüséggel s azzal a 
kéréssel honorálta a koppenhágai kongresszus, hogy nevükben alkalom- 
adtán én is üdvözöljem a magyar pályatársakat. Ezt az október havi 
váci választmányi gyűlésünkön meg is cselekedtem.

A koppenhágai kongresszus lefolyásáról lapunk 1931. 7—8. szá
mában (224-226. oldal) Hartmann lundi tanártársam volt szíves be
számolni. Nehogy lapunk ismétlésekbe essék, erről e helyen nem fogok 
szólani.

Ezután a bevezető után lássuk magát a koppenhágai intézetet 1
Az intézet 1807-ben létesült. Az intézet épülete három összeépített 

részből áll. Úgy az alapépület, mint pedig a hozzátoldott két épületrész 
nem iskolának való. Kisméretű, alacsony és alaktalan tantermei, vala
mint a szűk és sötét folyosói kellemetlenül hatnak különösen 
az olyan látogatóra, aki sokat látván, máshoz van szokva. Az intézet 
berendezése is inkább régi keletű és a megszokott formájú. Ami itt a 
felszerelés során különösebben is feltűnt, az az, hogy igen sok kis 
írógép van az egyes osztályokban. Azokat a kicsi növendékek 
használják. Ez nagyszerűen beválik, mert kedvvel gépel a gyermek 
s komoly munkával foglalja le az írógép a gyermeket. Mindazt legé- 
pelík, amit szájról olvasás során kapnak a tanáruktól. Ezt aztán ők 
ezen a fokon nem betüszerint, hanem globálisan olvassák el, illetőleg 
ismerik fel. Az ennek nyomában járó eredmény gondolkozóba ejtő.

Az intézetben 1930/31. tanévben 71 növendék volt. A tanári tes
tület áll egy igazgatóból, 8 kinevezett- és 5 óraadó tanárból, illetve 
tanárnőből. Amint már más helyen említettem, ez az intézet elosztó 
intézet.

A 4 —7 éves korban levő növendékek különböző csoportokba 
vannak beosztva. A csoportok, ahogy én láttam, a következőkép tago- 
zódottak : gyermekkert, előkészítő és I. osztály. A 7. életév után aztán 
a gyermek a képesség, a hallás és a beszédmaradvány szempontjából 
való minősítés után szétosztatnak a nekik megfelelő intézetekbe. A 4—7 
éves siketnéma gyermekkel tanítástani szempontból gyermekkertszerüen 
és előkészítésszerüen foglalkoznak. A velük való foglalkozás módját s 
annak eredményét a kongresszus tagjainak be is mutatták a gyermek
kerti, az előkészítős és az első osztályos növendékeken 9 osztályban, 
illetve csoportban. A csoportokat én is láttam s azokat odaadással 
figyeltem. Megfigyelésem eredményeként a következőket mondhatom: 
Amit szájról való leolvasás és írott beszédmegértés és felfogás címén 
eredményként láttam, az mindenképpen elismerésre méltó, sőt meglepő. 
Ezzel szemben aztán azt kellett megállapítanom, hogy 3 évi nevelés
tanítás (előkészítés) után a kiejtés bizony-bizony igen gyenge. 
Ezt a kongresszus is megállapította, sőt emiatt aztán a koppenhágai 
rendszert el is Ítélte a kengresszus. Ők ugyanis az előkészítés ideje 
alatt, vagyis 2—3 évig a kiejtéstanítással nem törődnek s ennek a
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kongresszus megállapításai szerint is igen kellemetlen káros következ
ményei vannak a továbbiakban is. A koppenhágai intézet és általában a 
dániai intézetek tanításmódja a Dr. Frochhammer-féle száj-kéz módszeren 
alapszik. Annak egyik leglelkesebb gyakorlati alkalmazója és tovább
fejlesztője P. Högsiröm, a koppenhágai intézet igen agilis igazgatója. 
Högström igazgató kartársam közleménye alapján a következőkben is
mertetem a Dr. Frochammer-féle „Mund-Hand“ módszert:

Dr. Frochhammer György állami gimnáziumi tanár és orvos volt, míg 
a nyborgi áll. siketnéma-intézet igazgatójává ki nem nevezték. Azon a 
címen került a siketnéma-oktatás területére, hogy a felesége siketnéma 
volt. Forchhammer minden kitűzött cél nélkül lépett a siketnémák okta
tásának területére. Ez oktatás nehézségeit már a felesége mellett tapasztal
hatta. Működése kísérleti és vizsgálati s legérdekesebb eredménye a 
száj-kéz módszer, mely a dán siketnémaoktatás terén, de valószínűleg az 
angol-germánoknál is úttörő lesz.

Dr. Forchhammer már elég korán azt az észrevételt tette, hogy a 
síketnéma gyermek tanára beszédjét igen könnyen olvassa le. Az 
idegenét ellenben vagy nem, de legalább is nehezen. Megfontolásai 
alapján arra a megismerésre jött rá, hogy a tanár akaratlagosan, \agy 
akaratlanul a kiejtésben bizonyos eltéréseket alkalmaz, melyeket a köz
nyelvben nem használunk. így pl. hogy a tanár egy orrhangnak a kiej
tését orrfintoritással kisérte, vagy egy nehezebben leolvasható hangnál 
ujjával egy bizonyos helyre, a nyakra, vagy az arcra mutatott. Rájött 
arra, hogy a természetes, nem mesterkélt beszédnek a leolvasása 
valamelyes segédeszköz nélkül nem lehetséges. (?) Hogy ezen könnyítsen, 
hozzáfogott és felépítette az ő segítő módszerét.

A száj-kéz módszer alapgondolata: 1.) A kéznek bizonyos helyzete 
és mozdulatai jelzik a nem látható beszédszerveknek, elsősorban tehát 
a belső beszédszervek és az inyvitorlának a helyzetét. 2.) A kéz e 
mozdulatokat, ugyanabban a sikban végzi, amelyben a száj 
is van, úgyhogy mikor a leolvasó a beszélőnek a száját fixirozza, 
egyúttal a kéz is az ő látóterében van. 3.) A kéz mozdulatai ugyan
azzal a gyorsasággal bonyolódnak le, mint a beszédszervekéi a beszéd 
alatt.

A kiinduló helyzet a könnyen zárt kéz. A kéznek a helyzete most 
vagy behajlított (mellkas felé), vagy pedig semleges, vagy kilendített s 
a beszédszervek mozgási helyzetének megfelelően zárt, vagy nyitott.

E racionális módszerét dr. Frochhammer olyan módon bővitette ki, 
hogy az ujjak különféle helyzetét is felvette a hangok jelzésére. Ha 
már most e segédjelek segítségével helyesen gyakorolták be a gyerme
kek a hangok artikulációját, biztosítva lehetünk arról, hogy a gyermek 
tanárának beszédjét bármikor, pl. séták alkalmával is feltétlenül megérti. 
P. Högström a továbbiakban a hangoknak kézzel való jelzését írja le, 
majd pedig így folytatja:

Az egyetlen, ami e módszernél komolyabban kifogásolható lenne
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az, hogy a segédjelek a puszta leolvasást talán befolyásolják. De hogy 
ez nincs így, azt kísérletekkel igazolták és bizonyították be a nyborgi 
siketnéma-intézetben. Az emlitett kísérletet úgy folytatták le, hogy 
megvizsgálták az e módszerrel tanított gyermekeket és az e nélkül 
tanitottakat s kiderült, hogy a vélekedés helytelen. A gyermek kénytelen 
a beszélő ajkát figyelni, mert a száj figyelése nélkül nincs megértés. 
A siketnéma, de egyúttal értelmileg is fogyatékos siketnéma gyermek 
oktatásánál azonban kétségtelenül nélkülözhetetlen e módszer.

De nagy szerepe van akkor is, midőn az artikulációs hangokat 
kezdjük tanítani, úgyszintén akkor, mikor a gyermek kiejtését javítjuk. 
A gyermek azonnal megérti, hogy mit jelent a tanár leeresztett keze, 
vagy tudja, hogy pl. a kinyújtott kisujj feladata, hogy a hiányzó „s“-t 
jelezze, mely a dánban zöngétlen.

Általában azt mondhatjuk, hogy a száj-kéz módszer kétirányú je
lentőséggel bír: Először is segíti a gyermeket, hogy a nyelvhez hozzá
férkőzzék — miáltal szókészlete gyarapodik, — másodsorban megköny- 
nyíti a tanár munkáját.

E módszert sikeresen alkalmazták már idegen országokban is, 
valamint esti — és továbbképző szájról való leolvasási tanfolyamokon 
különösen Koppenhágában.

Újabban a nagyothallók intézeteiben is átvették e módszert.
Eddig az ismertetést! Lássunk ezek után egy-két hozzáfűzhető meg

jegyzést és magyarázatot.
Dr. Forchhammer az u. n. száj-kéz módszerével valójában nem alko

tott újat, hanem szerte a világon széltében-hosszában használt jelzéseket 
a maga elgondolásával rendszerbe szedte. Afelett aztán lehet vitatkozni, 
hogy ez mennyiben jogosult és mely határig engedhető az meg. Az ugyanis 
kétségtelen, hogy ezek a jelzések megkönnyítik a szájról való leolva
sást az iskolai oktatás során, de az is bizonyos, hogy ezeket a jeleket 
s mint általában a siketnémák egyéb jeleit is a társadalmi életben álta
lánosítani nem lehet, így tehát azoknak kint az életben nincs jelentő
ségük, miért is elveszítik azok az életbeli követelményekkel szemben a 
létjogosultságukat. De az itt említettek mellett joggal tehetjük fel azt a 
kérdést is, hogy ezzel az újabb jelbeszéddel — mert nem egyéb ez, 
mint újabb jelbeszéd — nem befolyásoljuk-e károsan a siketnémák 
beszédtanításának tartalmi és alaki szándékú célkitűzéseit, végsőkben 
pedig annak az eredményeit ? !

Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan a következőkép vélekedem: A 
rendszerességig, vagy pláne annak tanításszerü alkalmazásáig és 
használatáig semmi esetre se mehetünk el, mert ez — egyéb viszony
latokban — minden bizonnyal ártana a beszédtanításnak. Ezzel szem
ben aztán az is bizonyos, hogy ebben a kérdésben pld. a mi tan
tervűnk a kelleténél merevebb állásponton van. Tantervűnk ugyanis 
szigorúan megköveteli azt a mindjájunk által ismert fokozati sorrendet, 
amely mellett a szájról való leolvasás tanítandó, dacára annak, hogy
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úgy a tanterv készítők, mint pedig amindenkori tanárok és maguk az ellenőr
zők is használták megengedhető porcióban a szájról való leolvasás tanítása 
terén úgy a jelzéseket, mint pedig az írást. így is van az jól mindaddig, arnig 
az csak a megengedhető határok között történik. A fentiek igazolására 
— nehogy félreértessem — itt is felemlítem, hogy e merev ragaszkodás 
annak volt a folyománya, hogy vezető helyeken féltek a szélsőségeske
déstől. A szélsőségeket én is üldözőbe venném. Azonban az eredmény 
érdekében nemcsak megengedhetőnek, hanem alkalmazandónak is vélem 
a szájról való leolvasás terén mértékkel és a maga helyén s végső 
szükség esetén időkimélés szempontjából úgy a hangképzés helyeinek 
ésszerű jelzéseit, mint pedig az Írást. Kísérem ezt a megállapításomat 
és állásfoglalásomat annak hangoztatásával, hogy ennek a szakpedagó
giai kérdésnek vannak a most felhozottakon kívül még mélyebben fekvő 
élet-lélektani okai is, amelyeket vita esetén készséggel volnék hajlandó 
kifejteni. Most csak azért nem teszem, mert úti beszámolóm már így 
is hosszúra nyúlt.

Mielőtt ezt a kérdést lezárnám, felteszem a kérdést, hogy pld. ezt 
a szavat: kiengesztelhetetlenségével, mennyi időbe telnék leolvastatni, 
csak a környéki beszédszervek mozgásainak megfigyeltetése révén ?! 
Ki nem fordult ilyen és ehhez hasonló esetekben olyan jelzésekhez, vagy 
íráshoz, aminőkről fentebb már szólottám ? !

Egybe vetve a mondottakat, ezzel végzem: Ne ragaszkodjunk me
reven semmi olyanhoz, amit zárt ajtók mögött szükségből s tegyük 
hozzá, hogy haszonból is itt-ott mindenki használ és- alkalmaz. E  helyett 
legyünk aztán az ilyen engedmények használata során a leglelkiismerete
sebben mértéket tartani tudók.

Visszatérve ezek után ismét magára a koppenhágai intézetre, fel
említem még a következőket i s :

A koppenhágai intézet igazgatója: P. Högström, a kongresszusi 
tagok részére a következő című füzetet adta ki: Oversigt over det 
daglige arbejde paa det kgl. dövstummeinstitut Köbenhavon. (Magyarul: 
A koppenhágai kir. siketek intézete napi munkájának áttekintése.) Ezt a 
füzetet is Merész kartársam volt szíves lefordítani. Fordítása nyomán, 
de csak kivonatosan a következőkről számolok be:

1. A legjobb képességű s a tulajdonképeni siketek osztályában a 
második tanítási évben a beszédtanítás — a kiejtési oktatástól teljesen 
függetlenül — az írás alapján folyik 7 növendékkel. A leírt és leíratott 
beszédanyag a növendékek élményeit és történéseit tartalmazza. A meg
értéshez szükséges magyarázatot, minthogy hangosbeszéd alig-alig 
van még ezen a fokon, főleg jel útján adják. A szájról való leolvasást az 
így adódott anyagon a kéz-száj módszer révén tanítják, illetve gyakorolják. 
A kiejtéstanítás ennél a csoportnál mára múlt évben megkezdődött. Először 
csak hangokat, azután csak szavakat tanítanak. Főgondjuk az egyes 
hangok begyakorlása. A folyékony, összefüggő beszéd gyakorlására 
kevés gondot fordítanak.
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Eredmény: Az első két tanévben mintegy 7500 leírt mondat ke
rült leolvasás és leírás útján nem elolvasásra és nem kimondásra, ha
nem csak felismerésre és megértésre. A júniusban megtartott vizsgálat 
alkalmával 1068 magában álló szót értettek meg az e csoportbeli 
növendékek. Megjegyzem, hogy közben beszélnek is, jobban mondva 
mozog lassan a szájuk, de hogy mit akarnak mondani, azt az ottani 
szakemberek is úgy tudták csak ellenőrizni, hogy az anyag vagy ott volt a 
táblán, vagy a füzetben, vagy pedig látván az esemény lefolyását, így 
tehát sejtették, hogy mit mond a gyermek. (A kongresszus többségé
nek is ez ellen volt a legsúlyosabb kifogása.)

2. A közepes tehetségű s a tulajdonképen i süketek 5-ös és 7-es 
létszámú osztályában redukált eredményt érnek el.

Ide tartozóan lássunk mintául egy napi tanmenetet: I. és 11. 
lecke: 20 perc alatt átismétlése a régi beszédanyagnak a tábláról jel 
útján. Táblatörlés. Uj beszédanyagként kb. 100 szót írnak fel a táblára, 
amelyet a növendékek vagy a füzetbe kézzel, vagy írógéppel írnak le. 
(A szépírásra nem fordítanak gondot. Ezenkívül a növendékek az általuk 
hozott beszédanyagot is leírják. A ritkábban előforduló kifejezéseket a 
táblának egy arra külön kijelölt helyére írják fel, hogy képzetszerüen 
meglehessen ismételni. 111. lecke: Emlézési gyakorlatok. A mondato
kat vagy a tábláról, vagy emlékezetből írják le. Az óra végén szabad 
foglalkozás, vagy levélírás és spontán közlések írása papirszeletekre. Az 
első szünet ki szokott esni, mivel a növendékek nem kívánják, hogy 
munkájuk megzavartassék.

3. A nem tulaidonképeni siketek 12-es csoportja. Ebben a csoport
ban különösen nagy gondot fordítanak a gyermekek még meglévő hallá
sára és a még meglévő beszédkészségére. Beszédtanításuk irányát, menetét és 
célját különösebben is erre alapítják, de a száj-kéz módszer itt is szerepel.

4. Ugyanígy tagozódott s az eddigiekéhez hasonló a tanmenet az 
az u. n I., vagyis azokban az osztályokban (8 növendék) ahol a neve
léstanításra készítik elő a növendékeket.

5. Külön vannak csoportosítva az idősebb és külön a fiatalabb 
előkészítősök 9—9 növendékkel. 9—1-ig vannak elfoglalva. Ezalatt az 
idő alatt 9—10-ig a növendékek tetszésük szerint azt csinálják, amit 
csinálni megtanultak. Így: gépen írnak, a betüszekrényen dolgoznak, 
képeskönyvből írnak, cédulákra írnak, vagy szóegyeztetést játszanak. 
Majd 10 órai s utána lefekvés. 12-ig pihennek, majd 12— 1-ig történé
sek figyelése, amit a gyermekek kézzel, vagy írógéppel leírnak, rajzol
nak s alkalmas játékokkal játszanak stb. Délután 3—4-ig rajz, festés és 
kisebb kézimunkák készítése.

Az itt közölt egy-két példából is látható, hogy a dániai siketnéma- 
oktatás célkitűzése és iránya, valamint az ezekhez tartozó módszere 
sokban elütő a mienktől. E mellett az is meg volt állapítható a kong
resszus hangulatából, hogy a mennyiségre való törekvéssel szemben az
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északi államokban is a minőségi eredményre való törekvést tartják a 
jobbnak és követendőnek. S így is van ez helyesen !

c.) Egyéb feljegyzések.

Tanárképzésük hasonló a svédországihoz. Olyan egységesített 
képzés, mint minálunk, Dániában sincs. A mi tanárképzőnk egyébként 
ő előttük is ismeretlen, bár mint P. Högström mondja, náluk is esett 
egy-két szó a közös képzésről, de Lindner lipcsei kartársunknak a 
Blateerben megjelent ismertetéséből úgy tudjuk, hogy eredménytelenül.

Az igaz, hogy a dániai kongresszus, amelyről föntebb már szó
lottám összetételében gyógypedagógiai színezetűnek látszott. De ilyen
nek csak külső vonatkozásaiban volt mondható. Ez az együttesség, 
amint mondták és írták is, csak arra volt jó, hogy a tömegével hasson. 
Az ott képviselt ágazatok annyira lazán függtek össze egymással, hogy 
egyik a másikának az önállóságát egyáltalában még csak nem is érin
tette. Egymás dolgába bele sem szólották. Az egyes csoportok ugyanis 
teljesen elkülönitetten tárgyalták meg az ő kebelbéli szakkérdéseiket.

Anyagi ellátás tekintetében épen olyan irigylésreméltóak a dániai 
kartársak, mint a svédországiak.

Fizetésük a következő:
a) Igazgatók: 8400—9600 dán korona =  13104—14976 pengő +  

drágasági pótlék.
b) Idősebb tanárok: 4800—6600 dán korona =  7488—10296 

pengő +  drágasági segély.
c) Fiatalabb tanárok: 3180—5580 dán korona = 4960—8537 pengő 

+  drágasági segély.
Ezeket tudva, sóvárogva tekinthetünk dán kartársainkra is, ahol 

ugyanis a legfiatalabbak kezdőfizetése is több, mint nálunk a legelső 
helyen állóké.

*

Ezekben számoltam be e helyen utam szakbéli élményeiről, de 
csak inkább kivonatosan semmint részletesen. Részletekbe a legtöbb he
lyen nem bocsájtkoztam bele, egyrészt azért, mert nem tartottam azt 
feltétlenül szükségesnek, másrészt pedig azért, mert a mindenre kiter
jeszkedő részletkérdések miatt a kelleténél még jobban igénybe kellett 
volna vennem lapunknak — a gazdasági bajok adta okok miatt — 
szűkre szabott kereteit.

Befejezésül még csak arra kívánok rámutatni, hogy az utammal 
járó fáradságnak és a ráfordított anyagi áldozatoknak ellenértékeként 
úgy útleírásos, mint fajtörténeti, valamint néplélektani, nemkülönben pedig 
szakiigyi kérdésekben felejthetetlen benyomásokkal telitettem meg 
lelkemet. Utam tehát mindenképen hasznothajtó volt.



71

A vakok jellem-erkölcsi értékemelése
Irta Kleitsch János

Abból kell kiindulnom, amiről nemcsak beszélni, de hallani sem 
akarunk. Azok az erkölcsi botlások azok, amelyek fogyatékos gyámolt- 
jaink jellem-erkölcsi megtévelyedéséből kifolyólag nem egyszer botrány 
fergeteget zúdítottak ügyünkre, ügyünknek és a vakoknak maguknak 
is anyagi és erkölcsi kárára, vezetői, jóakarói és jóltevői lelki fájdalmára.

Kiindulási pontúi a föntebbemlitett botrányförgetegeket azért vet
tem, mert mindannyian jól tudjuk, hogy ezeknek élesztője a vakok 
közt lépten nyomon tapasztalható elégületlenség, irigység, nyugtalanság, 
izgágaság és oly nagyfokú követelődzés, amelyek mintegy magukon 
hordják a tiszteletlenség és hálátlanság rút bélyegét,

A tiszteletlenség és hálátlanságnak ilyetén való általánosítása pedig 
vakjainkra oly erkölcsi értékcsökkenést jelentene, amelynek elfogadására 
csak mélyebb lélektani indokolás mellett lehetünk jogosultak, éppen 
azért szükségét érzem ezen lélektani körülmények tisztázásának és 
nevelői eljárásunk megfelelő irányításának.

Nyomatékosan hangsúlyozom a megfelelő irányítás szükségességét, 
mert úgy látom, hogy intézeteinkben ezen lélektani körülmények meg
ítélése nem egységes, nem egymást támogató sőt szembeötlően ellenté
tesnek látszik, úgyhogy az erkölcsi értékemelésre való törekvés sok 
esetben meddő. A megállapítás oly súlyos, hogy szükségét érzem, sőt 
erkölcsi kötelességemnek tartom annak közelebbi megvilágítását, ami 
egy példára való hivatkozással nagyon könnyű feladat.

Ugyanis, a vakok bpesti országos intézete még 1910 körül eltá
volított az intézet kebeléből egy növendéket kleptománia és más erkölcsi 
fogyatékosságok miatt. Ez a növendék ennek dacára azóta végig lakta 
Magyarország összes intézeteit, mindenütt botrányt botrányra halmozva, 
valóságos réme az intézetek vezetőségeinek és mételye az intézetek 
növendékei erkölcsi és jellembeli fejlődésének. 1926 december első nap
jaiban távolíttatott el a vakok szegedi intézetéből, ahol még manap is 
beszélnek a növendékek annak viselt dolgairól, amikor az újoncok s a 
későbben az intézetbe került növendékek valóságos hősnek tekintik és 
Így igazán nem fog csodaszámba menni, ha még évek múlva is érezhető 
lesz tetteinek mételyező hatása.

Elégületlenség. Sajnos, valamennyien tudjuk, hogy vakjaink között 
az elégületlenség eléggé általános, s hogy a megelégedettség csak ki
vétel. Miért?

Mert raboknak érzik, vallják magukat, szabadságra, jog és hatáskör 
után vágyódnak. És ez a lelkiállapot valóban indokolt, mert hogy a 
képzelet sasszárnyain emelkedő lélek egy hosszú életen át egy intézet 
szűk falai közt, a test és lélek minden mozdulatát paragrafusok közé 
szorító szűk téren nyugalmat, békességet találjon, az valóban nehezen 
elképzelhető.
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Az irigység csodás példáit látjuk intézeteinkben. Ugyan ki nem 
tapasztalta volna azt, hogy alig tüntetjük ki valamely gyámoltunkat 
bizalmunk külső jeleivel, oly vádak és gyanúk merülnek föl, amelyek 
emberismeretünkbe vetett egész önbizalmunkat rendíttik meg. Amily 
megdöbbentő ez a tünet, épp oly természetes, mert nem más, mint 
vakjaink kicsiny világának kicsinyes megnyilvánulása. Gyámoltjaink 

■ ugyanis szűk falakkal határolt világukban az érvényesülés lehetőségének 
szűk korlátáit lépten-nyomon érzik, a nagy világ óriási forgatagát nem 
ismerik, szűk világukban minden szónak, minden tettüknek nagy fon
tosságot tulajdonítanak és ha nem is ismerik, legalább ismerni vélik 
egymás gondolatait, melynél fogva a megnyilvánult bizalomra bármely 
én. érdemes, de ő, aki ezt és azt mondta, így és úgy tett, amiről a 
vezetőség nem tud, semmi esetre sem érdemes reá, amit a szó hatal
mában gyönyörködő vak egyén döntő súllyal vet a mérleg serpenyőjébe.

Látnivaló tehát, hogy az így megnyílvánúló irigység nem mélyen 
gyökerező, nem a vaksággal velejáró lelki defektus, hanem az érzékeny 
lélek sértett ambíciójának, vakjaink életviszonyaiban indokolt rossz 
szokás megnyilvánulása, amelynek a vakok érvényesülésében biztosított 
tágabb tere van hívatva véget vetni. Minthogy pedig a megszokás má
sodik természetté válik, itt tenni, sürgősen tenni kell.

A nyugtalanság és izgágaság rendszerint a dologtalan, néha beteges, 
de minden esetben fogyatékos erkölcsű elemek tulajdonsága, akik azon
ban nem érik be azzal, hogy maguk elégületlenek és semmiben meg
nyugodni nem tudnak, hanem, hol szónokolnak, hol pedig alattomban 
izgatnak és ezzel a gyengébb, ingadozóbb elemeket magukkal ragadják, 
a jobb éizésüeket pedig valósággal fölbőszítik és állandó harcias han
gulatot teremtenek, az intézeti rend és fegyelem, egyetértés és békesség 
végtelen kárára.

Dacára annak, hogy ez a beteges tünet intézeteinkben igen gyakori, 
azt mondhatnám állandó, nincs semmi okunk az alapokat a vaksággal 
járó lelki állapotban keresni, és ha még akadnak olyan esetek, amikor 
ezen beteges lelki állapotnak a vaksággal való szoros összefüggése 
világosan kimutatható, általánosítástól tartózkodnunk kell, mert itt sem 
más az, mint az épérzékűek közt is előforduló mételyező, szerzett lelki 
defektus. Hogy mégis aránytalanul sűrűbbek e tünetek és ezek sajná
latos következményei a mi intézeteinkben, mint az épérzékűek iskoláiban 
és egyéb intézeteiben, annak oka egyedül a mi intézeteink és az ép
érzékűek intézetei rend és fegyelemtartása közti külömbségben keresendő. 
Az épérzékűek intézetei ugyanis nem tűrik meg kebelükben a lelki 
mételyeket, hanem kiküszöbölik, amit nemcsak a javítóintézetek, hanem 
a börtönök is bizonyítanak.

Az épérzékűek társadalmának részletezésre nem szoruló szigorú 
rendszabályain kívül tehát segítségére sietnek az épérzékűek intézeteinek 
ezek az intézmények, hogy a lelki infekciót megakadályozzák s a 
mételyt ártalmatlanná tegyék.
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A mi intézeteink rendszabályai szószerint ép oly szigorúak, mint 
az épérzékűeké, de a gyakorlatban teljesen eltompulnak, hatástalanokká 
válnak, mert az ilyen mételyekkel szemben a finomabb erkölcsi eszközök 
és ráhatások, ha nem teljesen hatástalanok, alig számbavehetők, a szigo
rúbb rendszabályok alkalmazása pedig alig jöhet szóba, mert ott ahol 
az épérzékűek intézetei a segítőintézményektől segédkezet várnak és 
kapnak, am i intézeteink áldásos működésének kezdetét látja és várja a 
társadalom, de még mi magunk is. Mert ugyebár, ha az épérzékű tanuló 
gyermeken nem fog a szép szó, a jó szó, kicsapják, javítsa meg az 
élet, a nyomor, a javítóintézet, vagy akár a börtön. És vájjon melyi
künk nem tudná, hogy nemcsak a nyomor enyhítését, a koldustól való 
megszabadítását várja, követeli meg tőlünk a társadalom, de még a 
javítóintézet és a börtön is tőlünk várja a segítséget, ha egy eltévelyedett 
vak az ő kezére kerül.

A mételytől való megszabadításra pedig a mi intézeteinknek is 
szükségük volna. Mégpedig nemcsak egyes intézeteink nyugalma és 
békéje, hanem a vakok általános erkölcsi értékének megbecsülése és 
erkölcsi értékének emelése érdekében is.

Intézeteinkben általában megvan az a szép szokás, hogy a gon- 
viselésük alá kerülő szegénysorsú vakok összes testi, lelki szükségleteiről 
gondoskodnak. Sietnek is összes gyámoltjaink szegénységüket igazolni 
és intézeteink anyagi támogatását a legmesszebb menő módon igénybe 
venni. Intézeteink az anyagi segély odaítélésében azt az egyetlen meg
szorító okot ismerik, rászorult-e vagy sem? A segély elnyerése, s az 
intézetekben való gondnélküli megélés pedig könnyen megy, állandóan 
megy, a vakok részéről pedig annyira megszokottá válik, hogy azt egé
szen természetesnek találják, sőt jogot formálnak rá, különösen a gyen
gébb erkölcsű, csekélyebb munkaképességű és dologkerülő elemek 
kérnek követelnek és nyernek állandóan segélyt és ez a körülmény 
gyámoltjaink munkatörekvését és iparkodását nagyban csökkenti, sőt a 
különben jobb elemekre is bénítólag hat, miután tapasztalják, hogy a 
kitartás a munkában alig, vagy egyáltalán nem javítja, különbözteti 
meg az ő helyzetüket csekélyebb értékű sorstársaik helyzetétől.

Az előadottakból látható tehát, hogy a vakjaink közt igen gyak
ran tapasztalható elégületlenség, irigység, nyugtalanság, izgágaság és 
nagyfokú követelődzés nem a vaksággal együttjáró lelki defektusok, hanem 
vakjainknak intézeteink keretében megadott életviszonyaiban megindokolt 
rossz szokások, amelyeknek kiküszöbölését intézeteink rend, fegyelem és 
szervezetének megreformálásától várhatjuk.

Intézeteinknek ez a reformja a szabadság, jog és érvényesülés 
határainak kiterjesztésében egy részről, másrészről pedig a rend és fegye
lem tartós megszigorításában kell hogy megnyilvánuljon.

Ennek megvalósítását olyformán vélem biztosíthatónak, hogy 1.) 
Mindenek előtt arra kell törekednünk, hogy a gyenge jellemű és rossz 
erkölcsű elemektől megszabadítsuk intézeteinket olyformán, hogy javító
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intézeti szervezettel bíró intézetbe internáljuk őket. 2.) A vak iparosok 
önállósítását előmozdítjuk és az egyes vakok egyéniségének megfelelő 
életpályák és keresetforrások megnyitását forszírozzuk, de ezeket nem a 
régi és megszokott sablonok, hanem a kínálkozó alkalom és az adott 
egyénhez mérjük. 3.) A kiváló és jó erkölcsű munkásoknak messze
menő szabadságot biztosítunk.

Hiszem, hogy ezek az irányelvek fölkeltik vakjainkban a nemes 
munkaversenyt, megnyitják az egyéni érvényesülés útját, békességet és 
megelégedést hoznak intézeteink falai közé és vakjaink jellemerkölcsi 
értékének emelését biztosítva, lemossák róluk a tiszteletlenség és hálát
lanság már-már rájuk száradt bélyegét.

I r o d a l o m

A szájról olvasási képesség vizsgálata. (Adatok a Clarké 
School fór the Deaf Northampton, Mass. U. S. A. pszichológiai osztályá
nak évi jelentéséből.)

Tudjuk, hogy a szájról-olvasás képessége nem kizárólagos anyaga 
az értelemnek. Számos esetben a gyakorlati tapasztalat is mutatja, hogy 
a legértelmesebb gyermek aránylag gyenge szájról-olvasó lehet, viszont 
ismerünk eseteket, amelyben egy gyengébb értelmiképességű, lassúbb 
előmenetelű gyermek gyors és biztos a beszédnek a szájról való leol
vasásában. A Clarké School pszichológiai osztályán Dr. Heider tette tanul
mány tárgyává a szájról való leolvasást a célból, hogy meghatározza 
azokat a tényezőket, amelyektől a szájról-olvasási képesség függ.

A vizsgálatban a következő tesztek használtattak:
a. ) Filmre vett leolvasási anyag.*
b. ) Kérdőíveknek az osztályfőnökök részéről való kitöltése a növen

dékek beszédjével, szájról olvasásával, értelmességével és általános 
személyi jellemzésével való viszonylatban.

c. ) Külön a testnevelő ianár részéről való osztályozás.
d. ) A gyermekeknek a Kohs Cube Test-ben elért teljesítményei. E 

teszt az egyén típusának meghatározására szolgál s nem involvál nyelv- 
használatot.

e. ) A kézírás, illetve az írásmozgás grafikonjai és az alsó fokon, 
gyermekek rajzbeli kifejezései ugyancsak a típusmegállapítás célját 
szolgálták.

* Tárgyak, állatok és elvont, de ismert fogalmak nevei, mint jelentéssel biró 
szavak; egy- négytagú értelmetlen szavak; értelmileg egymással össze nem függő, 
de befejezett tartalommal biró mondatok és végül, szemlélt képekre vonatkozó, 
értelmileg összefüggő mondatok.
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A vizsgálatok a következő eredménnyel zárultak:
1 _  a legfontosabb általános eredmény az az élesen elválasztható 

különbség, amely az exrovert (kifelé figyelő) és az introvert (befelé figyelő) 
gyermekek között mutatkozott a szájról olvasással kapcsolatban. Az 
extrovert tipusuak jeleztettek jobbaknak.

2 — Számos jel mutatta, hogy az analitikus típusú gondolkodás 
hátrányosan hat a leolvasásra. A beszédmozgások nem adják teljes képét 
a szavaknak s az átfogóan szemlélődő gyermek kevésbbé pontos, nagy 
vonású munkájával jobb eredményt érhet el a leolvasásban, mint az 
analitikus.

3 — A fenti tipusbeli különbségek azt mutatták továbbá, hogy az 
introvert tipusuak viszonylagosan nagyobb eredményt értek el az egyes 
szavak leolvasásában, míg az extrovert tipusuak a mondatok megértésé
ben mutattak jobb teljesítményt.

4 -  Erős rokonság mutatkozott a beszéd és a ritmusérzék között, 
míg a szájról olvasás és a ritmusérzék között habár határozott, de kevésbbé 
volt erős a correlátió.

5 — A gyermekeknek az osztályfőnökök részéről való osztályozása 
általában megegyezett a vizsgálat eredményével. Eltérés csak az idege
sebb, a határozatlanabb természetű gyermekek csoportjánál mutatkozott, 
akik a vizsgálatnál nagyobb teljesítményt mutattak fel, mint aminőt az 
osztályfőnökök jeleztek.

A vizsgálatok eredményeiből leszűrten a következő eljárások 
ajánltattak:

1 — A film használata a szájról olvasás tanításában, különösen 
az ideges gyermekekkel kapcsolatban. E gyermekek ugyanis könnyen 
zavarba hozhatók és a beszéd megértésére való törekvésükben egy másik 
személy önkénytelenül is zavarhatja, akadályozhatja őket. Egy személy
telenebb szituációban, aminek az elérését a filmmel való oktatás sajátos 
módja feltételezi, keresztül vihető oktatásuk mindaddig, amíg el nem 
érik a normális állapotot.

2 — A ritmusérzést fejlesztő gyakorlatok fokozandók úgy a beszéd, 
mint a gyermek általános fejlődése érdekében. A ritmus érzékelésének, 
felfogásának szokásos módjait megtoldhatjuk vizuális segítséggel, a 
szities lámpákkal való fényjelzések használatával. E színes jelzésekkel 
irányított ritmusgyakorlatok igen értékes bevezetői, kezdő gyakorlatai 
lehetnek a ritmusérzés fejlesztésének, különösképen az olyan gyermekek
nél, akik sohasem hallottak. Northampton, 1932. Igler Antal.

A felnőtt korban való m egsiketülés és m egvakulás hatásai 
egymás mellé állítva: (American Annals of the Deaf 1931. szept.) Ernst 
Elmo Calkins, ismert amerikai reklámfőnök megsiketülve így nyilatkozik:

1.) A szemeimmel hallok. A látást nem cserélné fel a hallásáért. 
Nem bánja, hogy az emberek fecsegésétől megszabadult, és így egyfor
mán gondol a színházra, a clubéletre, a jazzbandra, a grammafonra és a
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rádióra. Ezek helyett más szórakozásokat talált az olvasásban és a 
legkülönfélébb kézimunkában.

2. ) A közvélemény a vakságot szerencsétlenségnek tudja, a siketség 
fölött pedig könnyűszerrel tér napirendre.

3. ) A siket csak hallást igénylő ügyekben van korlátozva, minden 
egyéb esetekben a hallókkal egyenlő.

Gordon Lathrop újságíró, aki a szemevilágát elvesztette, a fülével lát.
1. ) Bár a látás világában él az ember, az emberiség sok terhét 

könnyíti meg a vaknak és igyekszik az ő életét is széppé tenni.
2. ) A vakság bár börtön, de éppen ezzel válik fejlesztési ténye

zővé. Csak a kis mértékben is küzdő természetű egyént a lelki sza
badság világába vezeti és a mindennapiság fölé emeli. E tekintetben a 
vak fölötte áll a siketnek.

3. ) A fizikai vakság nem jelenti azt, hogy a vak lelkileg is vak. 
A szellemi teljesítmények terén a vak nincsen hátrányban.

4. ) Vezető kutyával, a vak szabad mozgási lehetősége is megna
gyobbodott. (Merész)

,.A Műveltség ú tja“. A Tolnai nyomdai műintézet és kiadóválla
lat rt. kiadásában jelent meg a könyvpiacon a fenti cimű több köte
tes mű. Oktatásügyünket annyiban érinti ez a könyv, amennyiben 
annak XIII. kötetében (293-307 oldal) Dr Balassa József „Siketnéma és 
vak gyermek“ cím alatt ismerteti a siketnémaságot, a vakságot, a vak- 
siketnémaságot s az e nevezetek alá tartozó neveltjeink élet-lélektani 
állapotát és azok nevelés-tanításának kérdését.

ismertetését 10 képpel illusztrálja a fent említett könyv.
Ide vágó ismertetésének tekintélyesebb része Bridgman Laura, 

Keller Helén, Heurtin Mária és Egri Margit vaksiketnémák éllettörté- 
netét és nevelődését tárgyalja, (ik.)

Az am erikai siketek intézetei tanára i, 1931. évi junius 22— 
26-án tartott közgyűlésének értékesebb gondolatai és kijelentései:

Az American Annals of the Deaf 1931. szeptemberi számából. 
1850-ben, az akkori tudományos megvilágításban tárgyalták a siketek 
nevelés-oktatásügyét. Ugyenezt ma, a mai tudományos megvilágításban 
kell megismerni. Az osztálymunka problémáit új szempontok szerint 
kell megoldani, hogy a traditionális, de ki nem elégítő gyakorlatot meg
felelőbbel helyettesíthessük, olyannal, amely nem egyéni véleményeken, 
hanem tényeken és nevelési törvényszerűségeken alapszik. A pedagógiai 
pszichológiai szempontjai .szerint irányitott kutatás eredményei felesle
gessé teszik a kísérteti osztálymunkát, mert azonnal céltudatos és hatá
rozott gyakorlatra képesítenek.

A társadalom felvilágosítandó, hogy a fogyatékos gyermek gazda
sági és társadalmi értékké képezhető, olyanná, aki az életküzdelemben 
a normális mellett is megállja a helyet. A fogyatékos gyermeknek joga 
van:

t.) Erős és ügyes testhez, 2.) olyan neveléshez, amely őt gazda-
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ságilag függetlenné teszi és az ő életét széppé és emberivé varázsolja, 
3.) hogy olyanok neveljék, akik ismerik az ő szükségleteit és akik 
kiváltságnak tekintik, hogy rajta segíthetnek, 4.) hogy olyan világban 
nőhessen fel, mint amilyenben minden normális gyermek felnő, hogy 
ne különítessék el azoktól és velük azonos jogok és kötelezettségek 
között válhasson felnőtté, 5.) olyan élethez, amelyre az ő fogyatékos
sága már nem vet árnyat, amely rá nézve értékes és a barátság, a sze
retet, a munka, a játék, a nevetés, a fejlődés, a vagyoni gyarapodás és 
az életörömök áldásaival teli.

Dr. G. Oscar Russel, az ohioi egyetem fonetikai- és beszédlabo- 
ratoriumának vezetője a hallási maradványok vizsgálatára egy olyan 
mértékrendszert mutatott be, amely a spectral analízis módjára teszi 
érzékelhetővé azokat.

A hallási fogyatékosok intézetei a jövőben még nagyobb gonddaj 
kell, hogy élethivatásra képesítsék növendékeiket mint a múltban és 
pedig erre a célra megfelelően berendezett intézetekben, szakképzett 
egyének által, pályaalkalmassági vizsgálatok alapján, a hallókkal való 
versenyképességig. Az ipar, a gazdasági élet nem ismer szánalmat.

Biznak abban, hogy sikerűi majd a beszédrenevelés szabadabb, 
természetesebb és eredményesebb módját megtalálni. A hallási fogya
tékos kenyeret (beszédkészséget) vár tőlünk és mi alig adunk neki 
morzsákat. Beszédkészséggel való társadalomosításuk érdekében minden 
lehető alkalmat fel kell használni.

A hallási maradványok a beszédrenevelésnél teljes mértékben 
hasznosítandók. A beszédhangzás értelmezésében való gyakorlással ugyan 
nem lehet a hallást fokozni, de igenis magát a beszédképességet és a 
beszéd érthetőségét. Ezzel együtt fokozódik a szellemi fejlődés is, ami 
a hallási fogyatékos nevelését gyorsabbá, tehát olcsóbbá teszi és sok 
esetben a normálisok iskolájának is visszaadja őt.

1933-ra Trentonban nemzetközi siketügyi kongresszust fognak 
összehívni. - {Merész.)

A Grafológia című írástanul mányi szaklap, amelynek főszerkesztője 
Benedek Ábrahám székesfővárosi tanártársunk, írás és beszéd cím alatt 
folytatólagos cikket közöl Kanizsai Dezső igazgató kartársunktól, (ik)

Intézeti Ú jság írják a „Siketnémák Orsz. Intézete VII. osztályos 
tanulói“ címmel jelent meg ez a legújabb tanulók lapja. Az első év
folyam első számából azt látjuk, hogy Salgó Elemér karfásunk helyes 
irányba terelte ezt a legújabb ifjúsági lapocskát. Tartalmánál fogva 
méltón soroljuk a már meglevők mellé. Figyelmébe ajánljuk azonban 
a mi növendékeinknek annyira tetsző ilusztrációt. Ezzel még tökélete
sebbé fogja tenni munkáját. - {ik)
Külföldi lapszemle:

1) B látter für Taubstum m enbildung 1932. Nr. 4 .: Franz Ruf- 
fieux a siketnémák beszédtanításához kötött túlzott várakozásokkal 
szemben mérsékletre int és elérendő tényleges célként egy elemi be
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szédkészséget jelöl meg, amelyet grammatikai kategóriákkal körül 
is határol. K. Hofmarksrichter a vizuális kompenzációról és a siket
némák eidetizmusáról írt, az Archiv für die gesamte Psychologie .82. 
Bd. H. 3/4 Leipzig 1931-ben megjelent tanulmányának az eredményeit 
ismerteti: 1., a siketek a különféle optikai reprodukciós kísérleteknél 
teljesítményeikkel fölülmúlják a hallókat, ami az állandó gyakorlattal 
fokozott vizuális funkcióknak tudható be, 2., vizuális emlékezetük né
miképpen kompenzálja halláshiányukat, 3., a kifejezett vizuális tipus 
nincs összefüggésben az eidetizmussal, 4., a siketek különleges psy- 
chophysikai konstitutiót képviselnek és nem jelentenek csak „épérzékü 
mínusz hallás“-!. Az eredményeiből a következő pedagógiai követelmé
nyeket vonja le: 1., minden új szót először Írott alakjában kell nyúj
tani, 2., a gazdasági földrajznál, a történelemnél, a számtannál és a 
többi reáliánál igénybe keli venni a magyarázó rajzot.

Nr. 5. A Freunthaller Wien a felsőbb osztályok növendékeinek a 
kiejtését úgy gondolja javítani, hogy megismerteti velük a kiejtés folya
matát és a kifogástalan beszélés iránti akarásukat következetesen fej
leszti. Azt tapasztalta, hogy a leányok többnyire jobban beszélnek, 
mint a fiúk, továbbá, hogy a siket gyermekeknél is előfordul a veleszüle
tett funkcionális beszédhiba, amely azonban csak a beszédtanítás folya
mán válhatik nyilvánvalóvá.

Nr. 6. Hans Hild-Camberg szükségesnek tartja, hogy a siketné
mák tankötelezettsége a hallónémákra, az agramatizmusban szenvedőkre 
és a pöszebeszédesekre is terjesztessék ki.

R. Hobbing a németországi siketek statisztikai adatait ismerteti az 
1925/1926. népszámlálás adatai alapján.

2. Revue G énérale 1931—32. A 3. és 5. számban Thollon foly
tatja az ő részletes francia nyelvtanának közlését. A 4. számban Su- 
zanne Lavaud kisasszony, a filozófia doktora, mint született nagyot
halló, ismerteti a beszédfejlődését és az általános fejlődését.

3. Nordisk Tidskrift för Dövstum skolan 1932. Nr. 2.. 3. J. 
Forchhammer a számtani beszéd tanításának szükségességéről érte
kezik.

4 La Scuola dei Sordom uti Siena, VII. évf. 1. 2. sz. G.
Ferrerí a siketek tanárának kötelességéből értekezik, Decio Scuri pedig 
a siketek korai gyógypedagógiai nevelésének szükségességét mutatja ki.

5. Archiv für Psychologie Bd. 81. Rudolf Höfler a siketek ta- 
nuzási képességéről írt tanulmányt.

6. Journale de neurologie et de Psychologie V. 30. Porot úgy 
találja, hogy a siketek a bűnözést illetőleg korlátolt felelősséggel rendel
keznek csak és hogy őket e tekintetben a gyengetehetségüekkel egy 
elbírálás alá kell vonni.

7. V ierteljahrschrifí für W issenschaftliche Pädagogik  1931. 
Frohn, Brühl ismerteti Ph. Michels: Pädagogik des Sprechens Gehör
loser című tanulmányát.
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8. American Annals of the Deaf. 1932. Nr. 1. Dr. Koffkának a 
Clark School-ban végzett, a siketek szájról-olvasási képességére vonat
kozó vizsgálatainak eredményeit ismerteti : 1., a szájról olvasást illetőleg 
különbség teendő az extrovert és introvert (kifelé és befelé irányult) növen
dékek között az előbbiek javára, 2., az egyes szavak, látható beszédmoz
gásukból csak tökéletlenül ismerhetők fel. A felismerésükhöz a találé
konyság sokban hozzájárul. Az introvert növendék inkább a szavakat, 
míg az extrovert a mondatokat olvasta le könnyebben. 3., a ritmus 
iránti érzék és a beszédfejlődés között kifejezett korelátió van; a ritmi
kus beszéd a szájról olvasást megkönnyíti. 4., a szájról olvasás peda
gógiai cenzúrája fedi a kísérleti cenzúrát. Pedagógiai követelmények:
1., az ideges gyermeket könnyebb film útján beszédre tanítani, mint szemé
lyes ráhatással, 2., a ritmikus beszéd nagyban elősegíti az előrehaladást.

9. Dér Blindenfreund 1932. Nr. 1. E. Bechthold-Halle, a fiatal
korú vakok szociális megmentésének a lényegét és problémakörét ismer
teti. — Brúnó Obermann-Marburg/L a vakok térbeli felfogásának és a 
térben való tájékozódásának a problémáját tárgyalja, Dr. Hauer-München 
egyik idevonatkozó tanulmánya nyomán.

10. Zeitschrift für das Österreichische Blindenwesen, 1931. 
Nr. 11/12. Az osztrák vakok tanárainak továbbképző tanfolyamát ismerteti.

11. L. Éducateur, 1932. No. 2. H, Piéron a vizsgáztatás prob
lémáiról értekezik.

No. 3. Pierre Bővet a megismerés, a cselekvés és a kulturérzék 
három képességének a fejlesztésében látja a nevelés célját. (Merész)

Egyesületi és intézeti élet.
Választmányi és szakülés. Egyesületünk választmánya Herodek 

Károly egyesületi elnök elnöklete alatt f. évi április hó 23-án választ
mányi- és szakülést tart. A szakülés előadója: Borbély Sándor, egyesüle
tünk örökös tb. elnöke. Előadásának tárgya: Készülő tantervűnk a szem
lélet értelmezéséről és alkalmazásáról. Úgy erről, mint a választmányi 
gyűlés lefolyásáról következő lapunkban írunk, (ik.)

A szaktanács elnöki tanácsának gyűlései: Szaktanácsunk elnöki 
tanácsa lapunk múlt számának megjelenése óta két gyűlést tartott. 
Ennek a két gyűlésnek tárgysorozatából s annak lefolyásáról a követ
kezőket közöljük:

a) Az 1932. február 29-én tartott gyűlés. Ezen a gyűlésen Dr. 
Hoór Károly min. oszt. tanácsos, mint a szaktanács h. elnöke elnökölt.

A gyűlés tárgysorozatának megkezdését megelőzően a h. elnök 
kegyeletes szavakkal parentálta el a szaktanács volt elnökét, néhai dr. 
Nagy Árpád volt kultuszminiszteri államtitkárt s indítványára jegyző
könyvben örökítette meg a szaktanács elnöki tanácsa megboldogult 
elnökének a gyógypedagógiai oktatásügy érdekében való sokoldalú és igen 
meleg lélekkel végzett tevékenységét. Hogy mennyire mélyen bele 
vésődött leikébe a gyógypedagógiai-oktatásügy általában, de különösen



a vakok felé hajló szeretete, azt az igazolja leginkább, hogy még utolsó 
perceiben is a legmelegebb érdeklődéssel vette ajkára Herodek Károlyt, 
a kir. intézetigazgatóját s annak vakjait, sőt úgy a kir. intézetnek, amint 
pedig a gyámolító egyesületnek 100-100 P.-nyi összeget is hagyományozott.

Az ügyünk iránt való igaz szeretetét és ahhoz való készséges 
ragaszkodását kedves és értékes emlékeink közé sorozzuk s emlékét 
kegyelettel őrizzük meg mi is.

A tárgysorozat I. főpontja alatt ismertetett rendeletek közül felem
lítjük e helyen a magyarázó tanfolyamok tartása tárgyában leérkezett 
701-0-87/1932. számú rendeletet. Ebben a kérdésben úgy rendelkezett a 
vkm., hogy azok fedezethiány miatt ez idő szerint központilag meg 
nem rendezhetők.

A tárgyalást igénylő s le is tárgyalt ügyek körül a következőkről 
emlékezünk meg e helyen:

1) A III. bizottság javaslatával szemben arra az álláspontra helyez
kedett az elnöki tanács, hogy a szellemileg fogyatékosak intézeteivel 
kapcsolatosan sincs szükség külön szelektáló bizottságra. A nevelés 
tanításra alkalmasak kiválasztását szakszerűen képes ellátni az intézet. 
Szelektáló bizottság helyett az lenne feltétlenül szükséges, ha a budai 
állami gyógypedagógiai nevelő intézetbe is úgy történnék a felvétel, 
mint a siketnémák és vakok intézeteiben. (Ide ugyanis közvetlenül a 
vkm. veszi fel a növendékeket s nem a szakfelügyelőség.) Az elnöki 
tanács épen azért azt kéri a vkm.-től, hogy az ezen intézet felvételeire 
vonatkozó külön intézkedéseket tartalmazó vkm. rendelet helyeztessék 
hatályon kívül.

2.) A II. bizottság javaslatára s a szaktanácsi előadó előterjeszté
sére úgy határozott az elnöki tanács, hogy a vakok intézeteiben tan- 
tervszerűen ugyan nem, de önkéntes jelentkezés alapján, ha az külön 
költségébe nem kerül az államnak, az eszperantó nyelv a hivatalos 
órarenden kívül tanítható.

2.) Ugyancsak a II. bizottság javaslata alapján azzal a kérdéssel-is 
foglalkozott az elnöki tanács, hogy a vakok kir. intézetében végzett 
növendékek hogyan volnának elhelyezhetők? Az elnöki tanács megfe
lelő statisztikai adatokkal való alátámasztás után fog csak határozni 
ebben a kérdésben. A kérdésnek ily értelmű kiegészítésére Herodek Ká
roly tanácstagot kérte fel az elnöki tanács.

b.) Az 1932. évi március hó 30-án tartott gyűlés.
Ezen a gyűlésen már Petri Pál államtitkár, mint a szaktanács új 

elnöke elnökölt.
Beköszöntőjében elődjéről, Dr. Nagy Árpád elhunyt államtitkárról, 

mint szaktanácsi elnökről emlékezett meg, kiemelvén annak a gyógy
pedagógiai oktatásüggyel kapcsolatos lelkes munkásságát, majd pedig 
arra mutatott rá, hogy hazánkban mily nagyfontosságú a gyógypeda
gógiai oktatásügy. Az elnöki tisztet örömmel vállalta úgymond, mert 
több mint egy évtizede kíséri figyelemmel ennek az oktatási ágnak 
európai vonatkozású eredményes munkálkodását, valamint úgy a veze
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tőknek, mint pedig az osztályfanároknak kiválóan értékes ügyszerete
tét. A maga részéről mindent megtesz, hogy ezekben a súlyos időkben 
minden megmenthetőt megmentsen. Ehhez a munkájához kérte az 
elnöki tanács odaadó támogatását.

Az elnöki megnyitó után Klug Péter szaktanácsi előadó elsősor
ban is azt a rendeletet mu'atta be, amellyel a szaktanács új elnöke 
kineveztetett. (52130—1932. VII. ü. o ) Megragadta ezt az alkalmat arra 
is, hogy meleg és bensőséges szavakkal üdvözölje az új elnököt.

A bennünket érdeklő rendeletek közül felemlítjük még e helyen 
a 731—11/1931. rendeletet, amely arról szól, hogy a vakok kir. intéze
tében, mindaddig, amíg olyan testnevelő tanárnővel nem rendelkezünk, 
aki egyben képesített gyógypedagógiai tanár is, a testnevelés továbbra 
is a mai formában oldassák meg.

Az egyes bizottságok előterjesztései nyomán a következő kérdé
sekkel foglalkozott az elnöki tanács:

1. A kisegítő-iskolák növendékeinek beiskolázási ügye. A ki
segítő-iskolába való beutalásról egy arra alakitandó bizottság fog gon
doskodni.

2. A kisegítő-iskolák növendékeinek adandó bizonyítványok ügye. 
Ebben az ügyben kikéretik a Vkm. Vili. osztályának (népiskolai ügy
osztály) véleménye.

3. A IV. számú bizottság előterjesztése alapján az elnöki tanács 
oly értelmű javaslatot fogadott el, hogy tanárképzőnk azon hallgatói, 
akik más főiskolán már hallgattak bizonyos olyan tárgyakat, amelyek a 
mi tanárképzőnknek is tantárgyai, azok hallgatása alól ezek mentesít- 
tessenek. Ezek javára e címen legfeljebb két fél év tudható csak be, 
úgy azonban, hogy az I. és II. félévben a III. és IV. félév szaktárgyait 
is kötelesek hallgatni. E szerint az ide sorozható hallgatók az első 
vizsgát nem a IV., hanem már a II. félév végén letehetik.

4. Ugyancsak a IV. számú bizottság előterjesztésére hozzájárult az 
elnöki tanács ahhoz a javaslathoz is, hogy tanárképzőnk hallgatóitól — 
a más főiskolákéhoz hasonlóan — követeltessék meg a vizsga előtt 
egy idegen, modern nyelvben való oly fokú jártasság, hogy a jelölt 
képes legyen szakdolgozatok tartalmát szótár segítségével magyarul 
visszaadni. (Istenes)

Ünnepségek a vakok kir. intézetében. Február 7-én a növen
dékek önképzőköre kedélyes farsangi délutánt rendezett. Két egyfel- 
vonásos, vigjelenetek, szavalatok és zeneszámok voltak műsoron.

Március 15-én egy növendék méltatta a napot és szavalatokkal, 
egy zongoraszámmal, meg hazafias énekkarokkal ünnepelt az ifjúság.

Március 19-én József nádorról, az intézet alapítójáról emlékeztek 
meg az intézet lakói bensőséges ünnep keretében. Úgy ezen
az ünnepségen, mint március idusának ünneplésén Herodek
Károly, az intézet igazgatója épületes alkalmi beszédet intézett az ifjú
sághoz. (K f)
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Tanárképzőnk ifjúságának  életéből. Tanárképzőnk ifjságának 
„Botond“ bajtársi egyesülete f. évi február hóban igen hangulatos far
sangi estét rendezett.

Tanárképzőnk ifjúságának Náray-Szabó Sándor köre f. évi feb
ruár hó 19-én műsoros gyűlést tartott. Wallrabenstein Frigyes I. éves 
hallgató vetített képekkel a „Re ülés történetéből“ címmel tartott érde
kes és ismeretterjesztő előadást.

A Gyógypedagógiai Tanárképző Vallásos Együttese f. évi már
cius hó 12-én előadó estet rendezett. Dr. Schmidt Ferenc igazgató,
főiskolai tanár (A Ranolder-intézeti polgári iskolai tanárképző főiskola 
előadó-tanára) A tanári etika címen tartott előadást.

Előadásának tárgyszerű gondolatai olyan területről valók voltak, 
amely terület igen-igen rászorul manapság minden vonalon, úgy a ta
nári pályán is a jobb termést biztosító megművelésre. Hallgatóságunk 
ilyen elgondolással olyan útmutatást kapott, amely útmutatás minden
képen érdemes a megszívlelésre.

Ifjúságunk f. évi március hó 13-án a nyilvánosság
előtt szerepelt. Ezen a napon tartotta meg ugyanis március
idusának ünnepét a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület dísztermében. 
Jónás László ifjúsági elnöknek komoly tartalmú s lélekbe markoló 
ünnepi beszéde, Molnár Kálmánnak és DuráczkyJózsefnek a nap és a 
kor jelentőségéhez illő s mély érzelmeket kiváltó művészies értékű
szavalata, — Mithmayer Magda, Irsay Klára és Wallrabenstein Frigyes 
zenei együttesének, valamint a Schnitzl Gusztáv tanártársunk vezény
lése mellett szereplő „Homeros“ női és vegyeskarnak kiváló szereplése 
mindenképen szinvonalassá tették ifjúságunk kifelé szóló szereplését.

A Náray-Szabó Sándorkor ez évi március hó 18-án is tartott gyű
lést. Ezen a gyűlésen különösebben pályamunkákról szóló bírálatok 
hangzottak el.

A „Különbözötárgyak homologiájának rendszere és feldolgozása a 
látási fogyatékosok harmadik csoportjánál“ című pályázatra beérkezett 
egy pályamunkát Dr. Tóth Zoltán, a főiskola igazgatója bírálta meg. 
A pályamunka beadója Duráczky József IV. éves hallgató volt, aki 
bárha el is tért pályamunkájában a tárgytól, mindamellett is megkapta 
a 3. számú jutalmat azért, mert ettől eltekintve részletekbe menő 
komoly munkát végzett.

Az irodalmi tárgyú pályamunkákat Schreiner Ferenc, a főiskola 
előadó-tanára bírálta meg. E címen öt pályázótól 7 pályamű érkezett 
be. A bírálat eredményeként Duráczky József IV. éves hallgató nyerte 
el az első díjat, a másodikat pedig Lévay Adrienné I. éves hallgató, a 
„Sors" című novellájával, míg Parlaghy Vilma szép verseiért dicséretet 
kapott.

A bírálatok után Ujváry Ferenc III. éves hallgató „Szociális esz
mék fejlődése“ címen tartott előadást, Kovács Margit pedig Sik kőke
ményeket szavalt.
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Tanárképzőnk ifjúságának komoly és disztingváltan kedélyes sze
replését mindig élénk figyelemmel kísértük s a megértő és elismerő 
megnyilatkozással honoráltuk annál is inkább, mert úgy a komoly szak
ügyi törekvések, mint pedig a disztingváltan kedélyes szórakoztató sze
replések látása biztató reménységgel tölti el a mi szép ügyünk szolgála
tában már benne élő idősebbek lelkét, (ik)

Külföldi szakem berek a vakok intézeteiben. Március hóban 
itt járt Varsóból Grzegorzewska Mária dr. és Wawozynovszky Mihály, 
ugyanennek az intézetnek a tanára, országgyűlési képviselő. Grzegor
zewska dr. egyévi szabadságon van, hogy széttekinthessen az európai 
gyógypedagógia mezején. Most Rómából jöttek, innen Párizsba mentek. 
Három napig tartózkodtak itt s megtekintettek a vakok intézetein kívül 
más gyógypedagógiai intézményeket is.

Húsvétkor meglátogatta a vakok intézményeit Fischer Adolf, a 
vakok boroszlói intézetének torna- és sporttanára. Neki is, meg a len
gyeleknek is a Vakokat Oyámolitó Orsz. Egyesület adott szállást. (Kf) 

Március 15.-e a váci intézetben. A magyar szabadság hajnal
hasadását — mint minden esztendőben — úgy ezidén is megünnepelte 
a siketnémák váci intézete. Reggel Va 9 órakor a felsőárosi plébánia 
templomban ünnepélyes szt. misén vett részt az egész intézet s a tanári 
kar. Utána az intézet dísztermében hódolt a 48-as szabadsághősök 
emlékének. Több növendék szavalata után Zsemberi József tanár, az ifj. 
Kör vezetője méltatta a nap jelentőségét. — Délután az intézet cserkész- 
csapata, valamint’a nagyobb növendékek részt vettek a Vác városa által 
rendezett felvonulásban s a honvédemléknél tartott emlékünnepélyen. (zsj) 

A váci siketném a in tézet tanára inak  e lő ad ása i: A váci intézet 
tanárai az iskolán kívül is arra törekednek, hogy az ismeretterjesztés 
ügyét, az irredentizmust, a szépet, nemeset, hazafiasat szolgálják és ezért 
alkalmilag belekapcsolódnak a különféle egyesületek által tartott elő
adásokba. Wolkóber János tanár a Vác-Deákvár-í Urániában tartott 
előadást január 31.-én ,,A magyar dal fejlődéséről“ -, Zsembai Ferenc 
tanár pedig ápr. 7.-én Budapesten a Pedagógiai szemináriumban, a Ma
gyar Turista Egyesület rendezésében „Vác és vidéké“ címmel tartott 
előadást szép számú közönség jelenlétében, (zsj)

Március 15-ike a Vak M unkások Gróf Andrássy Dénes Ön
képzőkörében. Otthonunkban, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület 
hangversenytermében ünnepelték. Tegyey Jenő dr-nak, az egyesület 
titkárának beszéde után a Vakok Homeros Ének- és Zenekara s a kör 
tagjainak ének- és zongoraszámai, valamint szavalatai töltötték ki a 
műsort. (Kf)

A Gyógypedagógiai T anárok  Tem etkezési Egyesülete. A
ideiglenes vezetőség a bpesti gyógyp. intézetek kiküldötteinek részvé
telével f. évi április hó 5-én ülést tartott, melyen a f. hó 16-án tartandó 
alakuló közgyűlést készítették elő. Az alapszabálytervezet kifogásolt 
pontjai újra tárgyalás alá kerültek, Az egyesület május hóban megkezd
heti működését, (Berinza István)
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Kisebb közlemények.
A Clarké School hírei: Az ezidei tanévben egy Speak-O-Phone 

(szpikofon) készülékkel szaporodott az intézet felszerelése. E készülék 
a beszédnek gramafon lemezre való megrögzítésére szolgál. A megrög- 
zitett hang Jelég tiszta, jól érthető. Egy árnyalattal ugyan magasabb 
színezetű, mint az egyén természetes hangja, de a lemez lejátszásánál 
e bajon lehet segíteni a lassúbb forgásra való beállítás által. Remélik, 
hogy a lemezek gyakorlati értéket fognak képviselni a növendékek 
időről-időre felvett beszédjének összehasonlitása révén, amikor hűen 
kimutatván a hibákat, illetve a kiejtés fejlődését. A tanárképzőn szintén 
hasznos demonstrációs bemutatásokat végezhetnek vele. Véleményem 
szerint, a gyakorlat a fentieken kívül még több, praktikus használati
módot fog kitermelni.

Az elmúlt hónapban itt járt az egyik telefontársaság megbízottja, 
aki a siketek telefonját mutatta be. (Helyesebben a nagyothallók tele
fonjának lehetne nevezni). Tulajdonképen a szerkezet egy hangerősitő 
készülék, amely a rendes telefonba kapcsolva tetszés szerint felerősíti 
a hangot. Költséges volta miatt egyenlőre a készüléket nem szerezték 
be, azonban a jövőben néhány darabot megvásárolnak a célból, hogy 
a növendékekkel az iskolán kívüli életben telefon utján is érintkezhes
senek, alkalomadtán megszerezvén nekik azt az örömet, hogy ők is 
képesek telefonálni. Kint, az életben való gyakorlati használhatóságról 
ezidőszerint még nincsen határozott vélemény.

F. é. február 22-én Amerika Washington kétszázadik születésnapját 
ünnepelte. Az intézet is megtartotta Washington ünnepélyét. A tanári 
testület és az összes növendékek Washington korabeli jelmezt öltöttek. 
(Magamnak egy huszár-uniformist kerítettek s mint külföldi vendég 
jelentem meg az ünnepélyen.) Különböző felvonulásokkal s az akkori 
táncok bemutatásával elevenítették fel a korszellemet. Általában az 
ünnepség igen kedves és felejthetetlen élményévé vált úgy a növendé
keknek, mint a meghívott vendégeknek.

A Clarké School basket-ball csapata ezidei körmérkőzésen, amelyet 
a környék középiskoláinak csapataival vívott meg, igen elismerésre 
méltó szép teljesítményt nyújtott. Tizenkét mérkőzésből tizet megnyert, 
amelyel a második helyet küzdötte ki magának. Northamton, 1932. 
(Igler Antal)

Vakok atlétikai versenyei és a m agyar vakok szervezetlen
sége. Vakoknak nyilvános és lényegében az atlétikai szövetségek szabá
lyai szerint lebonyolított első atlétikai és tornaversenye tudomásunkkal a 
Vakok Budapesti Kir. Orsz. Intézetében folyt le 1911 június hó 18-án, 
mikor a győzteseket az intézet érmekkel is kitüntette. *

* Lásd: Kirschenheuter F .: Növendékeink testi nevelése c. cikket Herodek Ká- 
rolynak „A Vakok Kir. Orsz. Intézete Értesítője az 1911—12. iskolai évről“ c. mun
kájában ¿8—34 1. — Fr. Kirschenheuter: Ein Sportfest in dér kgl. Landesblinden- 
anstalt zu Budapest. „Eos“ Vili. (1912. évi) évf. 118—121. lap.
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Külföldön lefolyt hasonló versenyekről csak a legutóbbi időkben 
olvasunk. így a „Dér Blindenfreund“ 1931. évi 10. száma közölte, hogy 
Németországban a vakok paderborni és soesti intézeteinek növendéke! 
között 1931 július 29-én a paderborni katonai sportgyakorlótéren inté
zetek között könnyűatlétikai verseny folyt le. A győzelmet jelképező 
zászlót a soestiek vitték el. Versenyszámok voltak: távol- és magas
ugrás, súlydobás, füleslapdahajítás, síkfutás 50, 100 és csökkenlátásúak 
számára 800 méterre. Ez volt az első ilynemű, t. i. intézetek közti 
verseny Németországban — mondja a cikk írója, Qrasemann 
Pál, a soesti intézet igazgatója. Egy hozzá intézett levelünkre adott 
válaszában még közli Grasemann, hogy vakok első atlétikai versenye 
Németországban az ő tudomása szerint 1930-ban volt Berlinben.

Mikor az 1911. évi első versenyünket megelőző időkben vak növen
dékeinkkel atlétizálni kezdtünk, számos apró, elemi kérdés merült föl. 
Hol, milyen területen, talajon fussanak tanulóink? Mivel kezdjük a 
gyakorlást? Milyen távolra futtathatók? Hogyan induljanak egyszerre? 
Hogyan vegyük elejét az összeütközéseknek? Egymástól mily távolság
ban indítandók? Mivel biztosítjuk a helyes irányú, egyenes futást, cél- 
baérést? És így tovább.

Mind olyan kérdések, melyekre akkoriban és mindmáig választ 
sehol sem kaptunk. Saját kezdeményezésünkből kellett hát mogoldani 
ezeket s hogy helyesen jártunk-e el, azt mások fölfogásán át csak most 
nyílt alkalmunk először ellenőrizni, mikor hasonló versenyekről hallunk.

Kérdésekkel fordultunk a fontiekre nézve Grasemannhoz, aki elő
zékenyen és az alapos szakember részletezésével válaszolt. Válasza 
rendkivül érdekes. Megtudjuk belőle, hogy a vakok futását illetően 
lényegében nemcsak hogy teljesen ugyanazokat a tapasztalatokat tették 
most Soestben, mint annakidején mi Budapesten, hanem azt is, hogy 
úgyszólván mindenben a mieinkkel azonos eljárásokat is alkalmaztak s 
a fönt említett versenyüket ugyanolyan szabályozással bonyolították le, 
mint mi a mienket huszonegy évvel ezelőtt. Grasemann ezeket írja:

„A futóversenyeknél egy futamban lehetőleg csak két futó indul egy
mástól 5—7 méternyi távolságban. Hogy a vak növendék célba érjen és 
félre ne fusson, azt úgy biztosítjuk, hogy a célvonalat állandóan hangosan 
jelezzük kiabálással, tapssal trillázó fütyülővei. (Mi magyarok kis szócsövet 
is használtunk, melyen egyben buzdító és irányító szavakat is kiáltottunk 
a futók felé). Növendékeinkben hamar kifejlődött az egyenes futás 
iránti érzék. Erős oldalszél összekúszálja a hangot s károsan befolyá
solja az egyenes futást. A legnagyobb távolság teljesen vakokra nézve 

‘ 50, látás maradván nyal bírókra nézve 100 méter. A futók összeütközésé
nek elejét veendő, gyakorlásnál egyenkint indíttatnak, ha pedig ketten 
futnak egyszerre, egymástól nagyobb távolságban indíttatnak. Az 
elesésekre való tekintettel a talaj ne legyen kemény, legjobb a gyepes 
talaj. Azt tapasztaltuk, hogy a teljesen vakok is hamar megkedvelik a 
futást. Az időt rögzítő (stoppoló) óra alkalmazása fokozza a törekvést, a 
becsvágyat. A gyors futás legjobb előgyakorlata a kitartó futás.“
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Csupán három pontban tértek el Soestben tőlünk. De ezek se lénye
ges eltérések: 1. Mi a gyakorlásnál is mindig párosával futtattuk növen
dékeinket, sőt a „Millenáris Sportpályán“ (mert mi ott találtuk meg az 
általuk is keresett gyepes talajt) széles területen hármasával, négyes- 
sével is. — 2. Az indulásnál ők 2—3 méterrel közelebb állítják futóikat 
egymáshoz, mint mi állítottuk őket annakidején. — 3. Mi teljesen 
vakokat is futtatunk 100 méterre.

❖
Egy másik értesülésünket vakok sportversenyeiről a „Die Blinden

welt“ 1931. évi 10. számából vettük. A vakok boroszlói intézete torna- 
és sportegyesületének (Turn- und Sportverein „Vorwärts“ der Nieder
schlesischen Provinzial - Blindenanstalt, Breslau) elnöke, Fengler 
Alfréd írjá, hogy az egyesület tagjai 1931-ben először vettek részt a 
németbirodalmi iskolai ifjúsági versenyeken. Az egyesület 8 tagja mérte 
össze erejét látókkal kielégítő eredménnyel.

A szűkszavú híradás nyomán levélben fordultunk a cikkíróhoz. A 
választ rendkívül barátságos hangon és nagyon kimerítően Fischer Adolf, 
a vakok boroszlói intézete torna- és sporttanára adta meg s meleg üd
vözléssel láttamozta azt Kretschmer R., az intézet igazgatója is. Közöljük 
írásából az alábbiakat:

A vakok említett testedző egyesüíete 1928-ban alakult. Az egyesü
leti munka kitűnő hatással volt a növendékek szellemére. A fegyelem- 
sértések lassankint teljesen elmaradtak. Az 1931. évi nyilvános dísztorna 
teljesítményeinek sorából lényegében semmi sem hiányzik abból, amit 
látók nyújtanak: a tömegtestedzés legújabbkori iskolája, nyújtó-, korlát- 
és lógyakorlatok, óriáskelepek, billentések, hengerek, átfordulások, kéz
állások, ugrások, tréfás és talajgyakorlatok (a legkülönbözőbb gördült- 
sek, talajbillenés, kézállás, csukahenger, szaltó), ugrások lovon, korláton 
és négykézláb térdelő társakon (szaltó 8 és csukahenger 10 négykéz
láb térdélő tornászon) át.

Egy 19 és egy 20 éves látásmaradvánnyal bíró egyesületi tag 
megkapta a birodalmi sportjelvényt (Reichssportabzeichen für Männer), 
melynek föltételei: úszás 300 m.-re 9 perc alatt, távolugrás 4.75 m.-re, 
síkfutás 400 m.-re 68 másodperc alatt, kőlökés (30 font) jobb és bal 
kézzel együttvéve 9 m.-re, gyaloglás 25 km.-re 25 kg. terheléssel 4 óra 
40 perc alatt.

Az említett birodalmi iskolai ifjúsági versenyeken az egyesület 8 
látásmaradvá.±yos tagja vett részt a 15 éven fölüliek versenyein. Az 
oklevelet nyert 3 tag közűi a legjobban látó 8, a legkevesebbet látó 
pedig 5 méternyi távolságból látja meg határozottan a távolugrópályának 
30 cm. széles, fehérre mázolt elugróhelyét, vagyis a földbe helyezett 
lécet (gerendát). Az oklevelet nyertek legjobb eredményei (csak legjobb 
és leggyöngébb eredményeiket jelezzük): Síkfutás 100m. : 13.6 mp. — 
14.4 mp. Távolugrás: 5 m .— 4.20 m. Sulylökés: 7.47 m. — 6.88 m.

A 8 egyesületi tagon kívül 5 iskolás növendék is résztvett e ver
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senyeken, mégpedig a 13 és 14 évesek versenyeiben. Ezek is mind látás- 
maradványosok. A legjobb eredményt elért három fiú látásmaradványa: 
a legtöbbet látó 8, a legkevesebbet látó 3 méterről látja meg az ugró
pálya földbe helyezett fehér lécét. Ennek a három legjobban helyezett 
fiúnak az eredményei (csak legjobb és leggyöngébb eredményeiket jelez
zük): Síkfutás 75 m.: 11.3 mp. — 11.9 mp. Távolugrás: 3.88 m. — 
3.67 m. Sulylökés: 7.82 m. — 7.15 m.

A versenyek Boroszlóban a városi stadionban folytak le. A futó
pálya 6 futó számára, egyenként 1 méter széles szalagra (egyes pályára) 
volt osztva s látók és vakok együtt futottak. Egyszerre 3 látó és 3 vak 
indult. A vakok, illetve gyöngénlátók a külső pályákat és egy középső 
pályát kaptak. A zöld gyeptől élesen elütő fekete salakpálya is támaszt 
nyújt a gyöngénlátóknak s a gyepre való lépés is figyelmezteti a futót, 
ha eltér az egyenes iránytól. Elesés nem igen fordul elő, mert a gyep 
csak néhány centiméterrel magasabb, mint a pálya s a futó ilyen rövid 
távolságon meglehetősen magasra emeli lábait. Olyan futónál, akinek a 
látása nagyon csekély, ajánlatos, ha egy látó segítő (tájékoztató) fut 
mellette.

A futással és ugrásokkal nincs sok baj — fejezi beFischera levelét, 
— de rendkívül nagy nehézségekbe ütközik a sulylökés. Ennek a módja 
annyira szövevényes, hogy csak kevés növendékkel sikerült kifogástalan 
lökést elsajátíttatnom.“

Nekünk is csak kivételesen sikerült a mi magyarjainkkal helyes 
lökőstilust elsajátíttatnunk. Azt tapasztaltuk, hogy általában mindazok a 
lendületek, melyek a testnek, illetve testrészeknek nagyon rövid vonalú, 
ívű kitéréseiben nyilvánulnak meg, nehezen sajátíttathatok el vakokkal. 
És minél rövidebb a kitérés, annál nehezebben. Fokozza a nehézséget, 
ha a végrehajtandó gyakorlat több testrészre kiterjedő rövid lendület 
egymással összefüggő egymásutánjából, vagy épenséggel egyidejűségéből 
származik és tetézi aztán a nehézségeket az, ha mindennek rövid idő 
alatt rángás-, szinte villanásszerűen kell megtörténnie. Ilyen mozdulatok 
a billenések nyújtón és a földön, a díszkoszdobás, füleslapdahajítás, 
súlydobás stb.

Az ok egyszerű. A szóbanlevő lendületeket, rángásokat, minthogy 
kilengéseik rövidvonalúak, gyorsak, szoros egymásutánban, sőt a test 
több részében egyidejűleg folynak le, azokat a vak, vagy gyöngénlátó 
ember tapintással, izomérzéssel a maguk együttműködésében megfigyelni 
nem képes, tehát képet, fogalmat alkotni sem tud magának róluk. Nem 
sokat segít az ilyen természetű gyakorlatok tanításánál a mozdulatok 
lassítva való megmutatása sem, mert az eredménynek a legfőbb fölté
tele, a lényege épen a gyorsaság. Az a gyorsaság, mely mellett a len
dületek, rángások egymásbakapcsolódó egymásutánját, egyidejűségét csak 
a mindent egyszerre átfogó szem képes megfigyelni.

A boroszlói eredmények, jóllehet mind látásmaradvánnyal bírók 
teljesítményei, nagyon fejlett intézeti sportéletre mutatnak. Hogy ennek



áldásai kiterjednek a teljesen vakokra is, azt látjuk Fischer kartársunk 
leveléből, ki behatóan foglalkozik a teljesen vakoknak lendületes moz
gásokra való oktatásával is.

*

Az iskolázott magyar vakok nagyrésze itt él Budapesten. Testi 
mozdulatlanságban, szomorúan, sápadtan, hogy szánalom rájuk nézni. 
Mért nem alakítanak ők is egy testedzőegyesűletet ? Ha már lelki szük
ségleteik, anyagi és erkölcsi boldogulások érdekei nem képesek őket 
megmozgatni egy életrevaló társadalmi szerv létrehozására, ha nem 
képesek a meglévő ilyen szerveiknek, a Vakok Betegsegélyző Társas
körének és a Vakok Szövetségének célkitűzésekkel, erőteljes élettel, 
üdítő, a lelket az élet pirosságával eltöltő és egy jobb élet felé törő küz
déssel való telítésre: indulnának hát meg ebben az irányban, a testi 
erő, az ügyesség, a bátorság, az egészség ápolása útján!

Mily könnyen célt érhetne megmozdulások ebben az irányban ! 
Nagyrészben itt laknak, mondhatni egy tömegben a vakok összetömörült 
intézményei környékén. Ott vannak az intézmények tágas tornatermei. 
Ezeket most az iskolai időn kívül idegenek, látók használják. Ott vannak 
az intézetek tágas udvarai. Ott van, ha kell, közvetlen közelben a Mille
náris Versenypálya. Ezzel most a főváros rendelkezik s így föltétlenül 
hozzáférhető. Ami a vezetést, az oktatást illeti, ebben sem támadhatnak 
megoldhatlan nehézségek. Mintahogy a vak iparosok Homeros Énekka
rának oktatási költségeit fedezi a minisztérium, remélhető, hogy a 
tömegek egészségi céljait szolgáló szervet is támogatna. De hogyha az 
állam mai pénzügyi viszonyai között ez nem volna lehetséges, ott van 
az eléggé tekintélyes jövedelmekkel rendelkező Vakokat Gyámolító Orsz. 
Egyesület, mely kevés áldozattal hivatásának egyik legszebb feladatát 
tölthetné be, egy ilyen szerv segítésével. Megfelelő lelkes oktatót is 
kitermelne bizonyára a gyógypedagógusok újabb nemzedéke. Csak meg 
kellene hát indulni.

Végtelen szomorúság nehezedik ránk, mindahányszor írunk ezeken 
hasábokon a külföldi vakok, mégpedig nemcsak a vezető németek, ha
nem ma már kivétel nélkül minden művelt ország vakjainak nagyarányú 
és mindenütt eredményesen működő magukalkotta különböző társadalmi 
szerveiről. És nagyon sokszor elfog bennünket ez a szomorúság, mert 
sokszor írunk róla, céltudatosan szögezzük le mindenkor a külföldi va
koknak az egyesüléseik révén elért eredményeit, csak azért, hogy útat, 
példákat mutatva oktassunk, követésre buzdítsunk.

A fejlődés e téren a nyugati államokból indult ki, a háború óta 
óriási arányokat öltött s terjedésében elérte már a Balkánt is. Csak 
Magyarország, a magyar vakok tétlensége maradt itt szigetnek.

Pedig ennek a fejlődésnek hazánkban nagyon szép múltja van. 
1882-ben a magyar vakok, élükön a vakok kir. intézete vak tanáraival, 
Mauser Jakabbal és Duranek Antallal megalakították a Vakok Orsz. 
Önképző- Segélyező- és Nyugdíjegyletét. Ez az egyesület az akkori
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viszonyokhoz képest erőteljes működést fejtett ki. A címében foglalt 
föladatokon kívül terjesztette a vakok ügyének ismeretetését, szépen 
jövedelmező s azóta sem ismételt önálló vakságügyi kiállítást rendezett, 
anyagilag jó helyzetbe jutott. Akkor volt ez, mikor a vakoknak még 
nem volt minden országban egyesületük, még nyugaton sem.

Ez az egyesület 1898-ban a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületben 
olvadván föl, annak ölében Vakok Betegsegélyező Társasköre néven 
visszafejlődött s azóta mint elaggott csecsemő alussza gondatlan álmait, 
csupán a környéken lakó vakoknak nyújt födelet délutáni kártyázásaik
hoz, nem is sejtve, de nem is törődve vele, hogy hajdani versenytársai, 
a külföldi vakok egyesületei ma már a vakok tízezreit mozgatják, tá
mogatják és az országok szociális törvényhozásában a vakok ügyeit- az ő 
törvényjavaslattervezeteik alapján tárgyalják.

De hát hol vannak ma a vakok vezetői, tanult vakjaink, a vak 
tanárok, kiknek szép, férfias és meleg szívvel, áldozatkészséggel meg
oldandó föladatuk volna sorstársaikat fölvilágosítani, élükre állni és 
szervezkedni!

Egészen bizonyos, hogy egy napon a magyar vakok is tudatára 
ébrednek majd elmaradottságuknak, a szervezkedés szükségességének. 
De mikor lesz ez ? Meddig alszunk még ? Csakugyan a legsötétebb 
Balkántól várjuk a mintaleckéket ?

Induljunk hát meg. Ha másfelé nem, kezdésnek itt van ez az út, 
a testi egészség ápolása irányában, a vakok testedzőegyesülésének 
megszervezésével. (K f)

A jugoszláviai siketnémák tanításának ügye. A szerb meg
szállott területen megjelenő Reggeli Újság című napilap 1932. II. 28. 
számában Ács Ferenc a jugoszláviai siketnémák nevelés-oktatásügyéről 
Írván megállapítja, hogy a múlt évi statisztikai adatok szerint Jugoszlá
viában több mint 12000 siketnéma él. A továbbiakban arról szól, hogy 
Jugoszláviában csak Zágrábban, Zemunban és Ljubljanában van siket- 
némaintézet. Ennek a három intézetnek 1200 növendéke van. Minthogy 
ez a három intézet megközelítőleg sem képes befogadni az ott élő tan
köteles siketnémákat, épen azért új siketnéma-intézetek létesítését szor
galmazza. Ennek szükségességét az ismert szociális és emberbaráti 
okokkal támasztja alá, sőt igen erősen kiemeli a siketnémák művészi 
irányú értékét. Felemliti ennek igazolására azt is, hogy a párisi „ Bastille 
elfoglalója“ cimü szobornak is siketnéma volt az alkotója. A nevét nem 
említi. Majd pedig arra is rámutat, hogy Grahom Bellt, a telefon fel
találóját siketnéma feleségének sorsa sarkalta a telefon feltalálására. Az 
újságolvasó közönségnek riportszerüen arról is ír, hogy mire tanítják a 
siketnémákat. - (ik)

A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület működése az 1929/30. 
és 1930/3í . években. (Adatok az egyesület választmányának 1931 
december 8-án sipeki Balás Béla elnöklésével tárgyalt, a közgyűléshez 
terjesztett és a Vakok Ügye 1931. évi 1. számában megjelent jelentéséből.)
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A bentlakó vakok száma az egyesület budapesti foglalkoztatójá
ban mintegy 200.

Ipar. A gyámoltak kefekötést, székfonást, textilszövést és cirok- 
seprőkészítést űznek. Keresményeik összege az eredményszámlák szerint 
1929/30-ban 34.993 pengő, 1930/31-ben pedig 39.620 pengő volt.1) — A 
kefekötés 100 vakot foglalkoztat Ebben az iparágban érezhező legin
kább a forgótőke hiánya. — A székfonás lassankint összezsugorodik, mert 
a nádfonatú székek használata kiveszőben van. Több székfonót riem 
képez az egyesület ki, a mostaniakat cirókseprőkészítésre tanítják, mert 
ebben bőven van munka. A textilszövőüzem a legnagyobb nehézségek
kel küzd, mert a cikkeknek nincs kelete.— A cirókseprőkészítést két évvel 
ezelőtt kezdték az egyesület műhelyeiben, 72 vak és gyöngénlátó mun
kást foglalkoztat, kiknek nagyobb része megkeresi havi 25 pengőnyi 
ellátási díját, egyesek ennél többet is. Két év alatt több mint 200.000 
darab seprő készült és keltei 160.000 pengő értékben. A seprőkészítés
ben az egyesület megtalálta azt az iparágat, mely a vakok állandó fog
lalkoztatását lehetővé teszi s ha a többi iparágban nem javulnak a vi
szonyok, foglalkozni kell majd azzal a kérdéssel, hogy ne szüntessék-e 
meg azokat s ne foglalkoztassák-e valamennyi gyámoltat seprőkészí
téssel.2)

Kereskedelmi tevékenység. Az áruforgalom 1929/30-ban 157.000 
és 1930/31-ben 156.200 pengő volt. A kicsinybeni árusításra 30 év 
előtt megnyílt kaplonyuccai boltra az egyesület ráfizet. A bolt évi for
galma 16—18.000 pengő. Ha a ráfizetés emelkedik, illetve állandósul, 
ezt a most már egyedüli boltot is meg kell szüntetni.

A Homeros Mozi a kereskedelmi eredményeket fokozza. Bevételei 
évről-évre csökkennek, minek oka a mozik nagy versengése és a rossz 
gazdasági viszonyok. 1929/30-ban bevétele 72.902, kiadása 51.583 
pengő, 1930/31-ben pedig a bevétele 55.256 és kiadása 41.313 pengő 
volt.

A Vakok Homeros Énekkara a rádióban és hangversenyeken ismerteti a 
vakok zenei képességét. A zeneművészeti főiskolán rendezett két önálló 
hangversenye 4693 pengő tiszta jövedelmet hozott. A rádióban hat eset
ben szerepelt, a Székesfehérváron, Cegléden és Szegeden rendezett 
hangversenyei azonban alig fedezték a kiadásokat.1)

A Vakok Betegsegélyző Társasköre a kötelékébe tartozó összes 
künnélő vakoknak munkát szerez, közvetít, betegségi segélyt és temet

1. ) Hogy mennyit fizettek ki ezekből az összegekből a vakok kezeihez, és 
mennyit vontak le belőlük ellátási díjak címén, azt a jelentés nem közli.

2. ) Nagyon nélkülöztük a jelentésben az iparüzem elkülönítő mérlegét, mely 
föltüntetné az egész iparüzem és ennek keretén belül az egyes iparágak bevételeit 
és kiadásait, mert a vakok foglalkoztatásának megítélésében és célkitűzésében ezek 
az adatok nem nélkülözhetők. Nélkülözzük ezt a mérleget annyival is inkább, mert 
az egyesület választmánya 1930 május hó 14-én tartott gyűlésén ilyen üzemágak 
szerinti költségvetések és elszámolások készítését elhatározta.

1.) A Vakok Homeros Zenekaráról a jelentés nem tesz említést.
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kezési járulékot folyósít. A kör fönntartására az egyesület 1929/30-ban 
7890, 1930/31-ben pedig 6747 pengőt fordított.

Évi segélyek. E címen az elmúlt két évben 151.726 pengő folyt 
be. Ebből a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 44,128, a kereske
delemügyi minisztérium 3200, a földművelésügyi 2000, a székesfőváros 
16000, a Máv. 4860, vármegyék 9450 s városok 1260 pengőt nyújtottak. 
A vakokat gyámolító négy egyesületnek együttvéve 53.293 pengőt adott 
a népjóléti minisztérium részben a lottójövedékből, részben a hadiköl- 
csönök kártalanítása címén.

Az egyesület által vakoknak nyújtott segélyei: összege 1929/30-ban 
9823, 1930/31-ben pedig 4714 pengő volt.

Egyéb jövedelmek. Tagdíjakból, adományokból, perselygyűjtések- 
ből, a „vakok napjai“ gyűjtéseiből és hangversenyek jövedelméből 
1929/30-ban 62.453 pengő, 1930/31-ben pedig 38.331 pengő folyt b e .— 
A több mint 100.000 pengőt kitevő Zorn-féle hagyaték háromnegyed 
része már az egyesület birtokában van. — A vakokat gyámolító három 
vidéki egyesülettel karöltve folytatott és 1932 márciusáig engedé
lyezett gyűjtés eddig 30.000 pengőt eredményezett. — A főváros napi 80 
ingyenebéd nyersanyagát nyújtja díjmentesen. — A népjóléti minisztérium 
300 métermázsa szenet adott segélyként. — Ipari forgótőkeként a kereske
delmi minisztérium 5000 pengőt folyósított az egyesületnek.

Takarékoskodás. A mostani általános illetménycsökkentésből fo- 
lyóan a kiadások apasztása céljából az egyesület összes tisztviselői, 
alkalmazottai, hetibéresei és cselédsége önként fölajánlotta fizetésének 
10—15°/o-át az egyesület javára Az elnöki tanács az áldozatkészséget 
oly értelemben fogadta el, hogyha az év nyereséggel végződik, az össze
geket egészben, vagy részben visszafizeti az alkalmazottaknak.1) A va
kok reggeli tej helyett rántottlevest s az eddigi 2 zsömlye helyett ke
nyeret kapnak. A 4-es liszt helyett 6-ost használnak s hetenként egy 
déli s egy esti húsételt töröltek az étlapról.

Zárószámadás, költségvetés. A két évről szóló zárószámadás sze
rint az összes bevétel 531.847, az összes kiadás pedig 532.446 pengő, 
a hiány tehát 572 pengő volt. Az összes bevétel 28.48%-a hatósági, 
18.83%-a társadalmi támogatás és 52.69%-a az ipari és kereskedelmi 
tevékenykedés, a Homeros Mozi és a gyámolt vakok ellátási díjaiból 
származott.

Az 1931-32 évre előirányzott gyámolítási és kezelési kiadások 
összege az ipari kiadások nélkül 194.080 pengő. Az iparból várható 
nyers bevételek előirányzata 200.000 pengő. (Kf)

Érdekes szám adatok N ém etország vakjairól. (Die Blinden- 
weit. 1931. — 10). A fogyatékosok 1925-26. évi megszámlálásának

1.) Nem említi meg a jelentés, hogy az egyesület vezetősége e címen a vak 
gyámoltak munkabéréből is levon 10 °/o-ot. Reméljük, hogy ezeket a tízszázalékokat 
tekintet nélkül arra, hogy nyereséggel, vagy veszteséggel záródik az üzleti év, minden 
körülmények között kamataikkal együtt visszafizetik a vakoknak.
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(Gebrechlichenzáhlung) földolgozott adatai szerint az összes vakok szá
ma a saarterületiek nélkül 33.192. Ezeknek 69.3%-a teljesen vak. A 
siketnéma vakok száma 567. A vak házaspárok (két vak házastárs) 
száma 228.

Az összes vakok közűi vakon született 975% , a 15 éves kor előtt 
magvakult (a vakon születettekkel együtt) 28%, a 15 és 50 éves kor 
között megvakult 367%, öregségben megvakult 327% . A hiányzó 2’6%- 
ról nincs pontos adat.

Az összes vakok közül 16 évesnél fiatalabb 4'8%, a kereső 
(20-60 év közötti) korban van 49.9%, agg 41.2%. A hiányzó 4.1%- 
ról nincs pontos adat.

A vakok közűi 27.6% dolgozik (az összes lakosság 51.3% dolgo
zójával szemben). Wiirtemberg, Baden és a Saarvidék vakjait nem szá
mítva 8325 a dolgozó (kereső) vakok száma; közűlök 6606 férfi és 
1719 nő,úgyhogy a 16 és 61 év közötti keresetképes korban lévő férfiak 
67.5%-a s a nők 33.5%-a termelő foglalkozást űz.

A 8325 dolgozó keresetágai: kosárfonás 2643, kefekötés 1765, 
kereskedelem és biztosítás 874, mező- és erdőgazdaság 844 (ezek túl
nyomó része önálló gazda), textilipar 413, kötés (harisnya- stb. kötés) 
235, szövés szövőszékeken 3, zene 367, kötélverő 115, könyvkötő 11, 
cipész 28, zongorahangoló 269, hivatalnok 165, szabad foglalkozású 
141, házaló 134, házi alkalmazott 30, vállalkozó 7, különböző foglalko
zású 281.

A német vakok 59%-a szabályszerű járadékot (rokkantsági-, hadi- 
rokkantsági-, balesetbiztosítási- és külünböző más járadékokat, hivatal
noki nyugdijakat) illetve rendszeres segélyt húz. (Kf)

Dr. Balassa József előadása. A Magyar Nyelvőr szerkesztője a 
Magyar Szaklapok Országos Egyesületé-ben „Helyes magyarság a szak- 
irodalomban“ címen tartott előadást.

Helyén való és iránytszabó megállapítás közül egy-kettőt mi is 
megörökítünk e helyen.

1. ) A hivatalos magyar nyelv az u. n. jogásznyelv. A jogásznyelv 
stílusa bonyolult . ..

2. ) Az orvosi nyelv hemzseg az idegenszavak tömegétől .. .
3. ) Az idegen szavak nem adják meg a műveltségnek még a 

látszatát sem és nem teszik a nyelvet előkelőbbé.
4. ) Megtörténik, hogy az író vagy beszélő nem is ismeri a hasz

nált idegen kifejezések jelentőségét és értelmét s mégis használja azokat.
5. ) Ha a magyar nyelv eredetiségét és szépségét meg akarjuk 

őrizni, akkor nyelvünk sajátosságait tiszteletben kell tartani.
6 )  Végül — a főképen lapszerkesztőkből álló hallgatóság figyel

mét a következőkre hívta fel. A nyomtatott betű, a szó, a közé, a nyil
vánosságé. Minden helytelenül alkalmazott magyar szó, vagy kifejezés 
ezer és ezer magyar embert téveszt meg. A mai válságos és nehéz 
időkben a magyar nyelvnek erejében, szépségében és felemelő hatásai-
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ban van a magyar élet reménye, mert „nyelvében él a nemzet.“ (Kani
zsai Dezső)

Ungár Imre Chopin-díjat nyert. A Varsói Chopin-iskola három- 
négyévenkint nemzetközi zongorahangversenyt rendez fiatal, huszonki- 
lencéven aluli zongoraművészek számára. A hangversenyen való részvé
telre pályázatot hirdetnek s a pályázatok alapján hívják meg a művé
szeket. A hangversenyek nyilvánosak, meghatározott anyagot játszanak, 
a bírálóbizottság nemzetközi, a pályadíjak pénzbeliek.

Ezév márciusában rendezték másodszor a hangversenyt. A 
különböző országbeli 93 pályázó közül 20 visszalépett. Magyar- 
oszágból négyen vettek részt, mind a négyen díjat nyertek, úgy
hogy a 15 díjból négy Magyarországba jött. A különböző nemzetekből 
származó 12-tagú bírálóbizottság Ítélete szerint egy vak zongoraművé
szünk, Ungár Imre került holtversenyben első helyre az orosz Uninsky 
Arnolddal, sorshúzással azonban csak a második díjat nyerte el. Az első 
díj volt a köztársasági elnök díja : 5000 zlotti, a második a közokta
tásügyi miniszteré : 3000 zlotti (1 zlotti =  64 fillér). A többi magyar 
művész helyezése: Keníner Lajos ötödik, Károlyi Gyula kilencedik és 
Hercz Lili tizennegyedik.

Ungár Imre 1909 jan. 23-án született Bpesten és két éves korában 
receháríyagyulladás következtében vesztette el látását. 1917 január hó 
3-án vétetett fel a Vakok Lovag Wechselmann Ignác és Neje Neuschloss 
Zsófia Intézetébe s 1924 június hó végéig annak bennlakó növendéke 
volt. A kilépését követő két éven át bejáróként látogatta az intézet isko
láját. Zárkózott természetű, gyors felfogása és ritka jó emlékezőképes
ségű tanuló volt. Érdeklődése a tudomány minden ágára kiterjedt. A 
reális tárgyakon kívül a magyar és a világirodalom, valamint a történe
lem behatóan kötötte le figyelmét. Adler Simon, az intézet akkori igazga
tója, valamint tanára, Schönberger Mór az évek folyamán a középiskolai 
képzetség nívójára emelték tudását. Ma már afilozifia és az általános pszi
chológia területein is biztossággal tájékozódik. Kitűnő nyelvérzékével az 
eszperantó és a német nyelvet tökéletesen elsajátította, most angolul 
tanul. A vakok írását sokkal hamarabb sajátította el, mint osztálytársai. 
Valószínű, hogy kitűnő tapintóérzéke, ujjainak finom mozgása, mely az ő 
zongoraművészetének és mesteri technikájának biztos és célravezető 
szerve, őt az írás- és olvasásnál gyorsabban vitték át a nehézségeken.

Zenei tehetsége már hat éves korában feltűnő volt. Minden dal, 
operaária fülében maradt. Zenei tanulmányainak kezdő és középső 
fokán az intézet zenetanára, Thomán Istvánnak a tanítványa, a szintén 
vak Rosenfeld Izsó tanította 9 évig. Pontírású kottáit Hamburgból, a 
Zentral Bibliothek für Blinde-től szerezte be.

Az Orsz. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán a harmadik év
folyamától kezdve Thomán István növendéke volt, kinek jósága nélkül 
sohasem leheti volna azzá, amivé lett

1929-ben a főiskolán 36 látó társa közűi kitüntetéses zenetanári



oklevelet szerzett. 1925-bm az Embervédelmi Kiállítás ifjúsági tehet
ségversenyének első díját vitte el. 1927-ben adta első önálló hang
versenyét a Zeneművészeti Főiskola hangversenytermében, melynek 
jövedelmét hálája jeléül a vakok lovag Wechselmann-féle intézetének 
adományozta. Azóta ugyanabban a hangversenyteremben minden évben 
önnálló hangversenyt adott, melyeknek anyagi sikerét az erkölcsi siker 
pótolta.

Ungár Imre most május végéig Lengyelországban hangversenyez, 
azután pedig európai és amerikai hangversenykörútra indul.

(Kanizsai Dezső)
A Vakok Homeros É nekkarának dalesíéje. A Vakokat Gyámo- 

ító Orsz, Egyesület budapesti foglalkoztató otthonának munkásaiból 
alakult énekkar ezévi nagy hangversenyét március 9-én tartotta az Orsz. 
M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola nagy hangversenytermében 
a következő műsorral:

1. a) Haydn: Részlet a Teremtés c. oratóriumból, b) Horváth A: 
Laudate dominum. Motett. (Kézirat, először). Vegyeskar. — 2. a) Brahms: 
Márciusi éjjel, b) Schubert: ‘Isten a természetben. Nőikar. Zongorán 
kísérte Steiner János. — 3. a) Liszt: Nocturno Asz-dur. b) Dolmányt: 
C-dur rabszódia. Zongorán játszotta Jármer Lajos, a vakok kir. intézete 
tanára. 4. á) Gesualdo: Madrigal. Ötszólamú. (Budapesten először), b) 
Sethus Calvasius: Motett. „Hetven évet érünk el“. Kettős kar. Vegyeskar. 
(Budapesten először). — 5. Kodály: Mátrai képek. Vegyeskar. — 6. 
Kiss Ferenc, a Nemzed Színház művészének szavalása. — 7. a) Kodály: 
Két zoborvidéki népdal. Hat női hang és női kar. b) Ottó F.-József 
Ferenc fhg.: Este (Kézirat először), c) Ottó F.-József Ferenc fhg.: Him
nusz a naphoz. (Kézirat, először). Nőikar. — 8. a) Siklós: Kuruc rab
szódia. b) Erkel: Részlet a B á n k  bán“ c. operából. Vegyeskar. Aszólót 
Putnóczky Mária énekelte. — Az 1. a) és a 8. b) számokat Jármer Lajos 
kísérte zongorán.

Erről a nehéz műsorról beszélve Schnitzl Gusztáv tanár, a karok 
tanítója és vezetője még a hangverseny előtt azt mondta, hogy a dara
bok megválasztásánál az volt a cél, „hogy megmutassuk, hogy mindent 
meg tudunk oldani, minden nehézséget le bírunk győzni“.

A jegyek ugyan mind elkeltek, de azért a közönség sorai hézagos- 
sak voltak. Ami amellett szól, hogy a közönség egy része még mindig 
nem a nemes szórakozás, a művészet, hanem egyedül csak a jótékony
ság szempontjából nézi a vak énekesek hangversenyeit. Megjelent a 
hangversenyen József Ferenc főherceg, a gyámolító egyesület fővédője, 
aki ezúttal, mint a műsorból látjuk, szerzőként, azaz szövegíróként is 
szerepelt, és olt volt Petri Pál közoktatásügyi államtitkár is.

A hangversenyemelvény közel 80 énekese a karmesterrel középen 
a már megszokott képet nyújtotta. Csak a kotta a karmester kezében 
volt új jelenség. Stílszerűbb, ha, mint eddig, kotta nélkül vezeti kottát 
nélkülöző karát. S ennek nem is lehet nehézsége. Ha énekesei képesek
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nélkülözni, mennyivel inkább nélkülözheti azokat ő. A nőkarénekesek 
szép, új, fehér-fekete, tarka formaruhája nem volt épen ünnepies, de 
nagy tömegében élénksége tompult s nyugodt látványt nyújtott.

De nemcsak a külsőkben, a lelkekben is nyugodtság uralkodott 
az emelvény deszkáin. Érzett, hogy ott mindenki képességeinek és 
készségeinek tudatában van. Semmi izgalom. Határozottak, bátrak. 
Tudják, hogy amit nyújtanak, az jó. Szívesen, jó kedéllyel nyújtják hát. 
Maguk is élvezetet találnak énekükben. S ez a lelkiállapot már az első 
akkordok elhangzása után átragad a hallgatóságra is, hol egy bizalom
teljes várakozásban alakul ki, olyan várakozásban, amilyen akkor tölt 
el bennünket, amikor egy elismert, nagy művész hangversenyét várjuk.

Hogy mit hallott, mért ünnepelt oly melegséggel, mért tapsolt 
annyit egész estén át a közönség, azt a napilapok zenebírálói mondták 
el másnap. Csak egészen röviden néhány szemelvény:

Budapesti Hírlap: — A kórus hanganyaga erőteljes, tisztán csengő, 
hajlékony. Éneke nemcsak teljesen szabatos, dej kifejező és színező
képességben is meglepően gazdag.

Nemzeti Újság: — Komoly, értékes művészi teljesítményt jelentett 
a Homeros hangversenye. Jármer brilliáns.

Az Újság: — A kar oly nagyigényű műsorral iépett fői, hogy 
annak hibátlan előadása már magában jelentős művészi teljesítmény. 
De többet nyújtott hibátlanságnál: igazi művészetet, együttérzésben, ki
dolgozottságban, dinamikai hatásokban, finomságokban egyaránt.

Népszava: — Kitűnően fegyelmezett együttes, régen túl van azon 
a fokon, melyen az általános emberi részvétre kellene hivatkoznia.

Magyar Hírlap: — Értékes programot énekelt szenzációs sikerrel 
s megint csak a legmelegebb magasztalással írhatunk Schnitzl Gusztáv 
tanár munkájáról. Osztozott az ovációkban Jármer tanár és Putnóczky 
Mária szólóénekes is.

Pesti Napló: — A Homeros munkáját legjobban azért becsüljük 
meg, mert világosan, tisztán lát valamit, amit akárhány zenei egyesüle
tünk és a legtöbb dalárdánk még ma sem akar látni: látja zenekultúránk 
komoly kibontakozásának helyes útját. A kórus kiváló vezetője, Schnitzl 
Gusztáv, túlnyomórészben a klasszikus és modern, a külföldi és a 
magyar zene kimagasló remekeit tűzte műsorra, tehát valóban világot 
jelentő muzsikát adott a világtalanok ajakára. Jármer Lajos zongora- 
művész pompás Liszt- és Dohnányi- interpretálással járult hozzá a nagy 
és komoly sikerhez

Pesti Hírlap: — A múltban meg kellett csodálnunk azt a bámula
tosan egybehangzó éneket, melyet pedig sem vezénylő mozdulat, sem 
sugalló tekintet ereje nem foghat össze. Most a kar magasabbrendű 
célkiíüzései készletnek elismerésre. A kar magabízással halad a művészi 
tökéletesség felé. Szerdai hangversenyén válogatóban nehéz műsora át
fogta nagyjában az egész zenetörténetet. A Homeros kar tagjai lehetnek



"vakok, de semmi esetre sem világtalanok, mert most már övék a muzsi
kának, a szépnek az egész világa.

De itt van előttünk még egy bírálat. A legnagyobb elismerés a 
legilletékesebb helyről, az Orsz. M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola főigazgatójától. Március 10-iki kelettel levelet írt sipeki Balás 
Bélának, a Vakokat Gyámolító Orsz. egyesület elnökének, mint következik:

„Igentisztelt Barátom! Tegnap este hallottam a rádió közvetítésével 
a Homeros-karnak előadását és mondhatom, nemcsak hogy meglepett 
az énekkar tisztasága, ritmikája, precizitása, egyszóval gyönyörű elő
adása, hanem nagy művészi élvezetet is szerzett nekem. Magyarorszá
gon úgyszólván páratlanul áll és csakis az olasz sixtiniai karegyesület
tel hasonlíthatnám össze. A Homeros-kart művészi értékénél fogva a 
vokális zene minden igaz barátjának támogatnia kell. Schnitzl tanár urat 
nem ismerem, ő is mint vezető és tanítómester a legnagyobb elismerést 
érdemli. — Bocsáss meg, hogy Hozzád fordultam e sorokkal, de ismerem 
a Te nemes és ember szerető érzelmeidet a vakok iránt, kérlek, hogy 
mint elnöke, a Vakokat Gyámolító Egyesületnek, méltöztassál a Homeros- 
karnak legmelegebb elismerésemet tolmácsolni. Baráti üdvözletemmel 
és igaz nagyrabecsülésemmel maradok kész híved Dr. Hubay Jenő“ (Kf)

A „Siketnérnák K özlönyének“ ünnepi szám a. A Siketnémák 
Közlönye abból az alkalomból, hogy az Országos Siketnéma Otthon 
a folyó évben tölti be fennállásának 25-ik, a Siketnéma Sport Club 
20-ik, a Siketnémák Közlönye pedig 30-ik évét, ünnepi számot adott ki. A 
vezércikket dr. Hegedűs Lóránt, v m. kir. pénzügyminiszter, az Otthon 
kormányzó-elnöke irta meg meleg szívvel és szavakkal; szeretetek 
munkát és összetartást hirdetvén, mint amelyek a lét egyedüli pillérei. 
A jubiláló intézmények történetét Molnár István titkár írta meg tárgyi
lagos meglátással és meleg ügyszeretettel.

Őszinte érzéssel és szeretettel köszöntjük mi is a magyar siket
némák társadalmának jubiláló intézményeit, a Mindenható áldása kisérje 
őket további nehéz munkásságukban ! - (Sch)

Néhány szó az „anyavédelm i ösztönről“ . Merész F. tanár a 
Magyar Psychológiai Társaság január 30-i szakűlésén tartott előadásában 
azt fejtegette, hogy a dadogás egyedüli okául az anyavédelmi ösztönnek 
sérülését tekinti. Bevallom, nem sikerült tisztába jönnöm ennek az ösz
tönnek a fogalmával: nem tudom, pontosan mit értsek alatta ? Ezért 
szabadjon e helyütt néhány, a tárgyra vonatkozó, tisztán elméleti kérdést 
felvetnem. Az anyavédelmi ösztön milyen pszihológiai elképzelésen 
alapúi? Milyen tudományos megfigyelések, tapasztalatok, avagy milyen 
pszihológiai rendszer alapján tételezi fel az előadó ennek az ösztönnek 
a létezését? Miben ál! ez az ösztön, mikor és milyen korban és milyen 
körülmények között nyilvánul meg ? Önálló ösztön-e ? Bizonyitható- 
e önálló ösztön volta és ha igen, mivel? Végül milyen az a gyermeki 
ösztönfejlődés, amelynek ez az ösztön része?

Ezek a kérdések természetszerűen felmerülnek minden emberben,

ÖB
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aki pszihológiával foglalkozik. Az anyavédelmi ösztön fogalma megle
hetősen emlékeztet a p-zihoanalitikus teoretikára, bár kissé megmásított 
fői mában. A pszihoanalitikusteoretika lényege, hogy az ösztönéletet tekinti 
a pszihé energetikai magjának. A freudi pszihológia igen alaposan 
foglalkozik az emberi ösztönélet felkutatásával, kialakulásának egyes 
fázisaival és külső hatásoknak a lelki és ösztönéletre gyakorolt hatásával. 
kz  analitikus terápia éppen ezeknek a kutatásoknak a tanulságaira 
épül. Freud szerint az ösztönélet kialakulásának tipikus és mindenkire 
vonatkozó stációi vannak. Ezek közül a két legfontosabb az u. n. 
Odipusz-komplexum (amelynek lényegeaz apához való ambivalens viszony
ból száimazó értelmi konfliktus) és az ebből a komplexumból származó 
félelem. Azaz, egy olyan állapot, amely az anyavédelmi ösztön fogal
mával meglehetősen egyértelmű. A különbség mindössze abban rejlik, 
hogy a fieudi teoretikában az egész problémakör meglehetősen fel
fedett terület. Az anyavédelmi ösztön elnevezésből nem derül ki, hogy 
új  ̂ elnevezés-e a közhasználat és közismert analitikus terminusok 
helyett, avagy független-e tőlük? „Anyavédelmi ösztön“ mindenképp 
úgy hangzik, mintha ugyanazt jelentené, amit a pszihoanalitikus teória 
két csomópontja: az Ödipusz-komplexum és a belőle származó félelem. 
Éppen azért érdekes lenne tudni (és talán jogos is a kérdést felvetni) 
hogy:

1) az előadó mennyiben azonosítja magát Freud álláspontjával;
2) ha igen, miért kreál új terminológiát, amely homályosabb a 

meglevőnél, a forrás megnevezése nélkül;
3) ha nem, milyen lényeges pontokon és mennyiben tér el tőle ?

Egy hallgató.
A spanyol vakok ügye. (Hírek a vakok világából. 1931. XI. 15). 

Nikolich M. dr., a siketnémák és vakok maiagai intézete igazgatójának 
a New-Yorkban tavasszal megtartott vakságügyi szakértekezleten tartott 
előadását a Correa Braille Hispano Americano augusztusi száma így 
ismerteti: '

A középkor óta 3804-ig a vakok Spanyolországban a királyok 
kegyéből adómentességet élveztek. 1487-ben, mikor Malagát, az arabok
tól visszavették, a királyok ott vak tagokból álló szerzetesrendet alapí
tottak, azzal a céllal, hogy a rend a mohamedánokat megtérítse. A 
szerzet, élén 14 vak tagból álló vezetőtanácsával, akkoriban áldásos 
működést fejtett ki s nagy tiszteletnek örvendett. A XVIII. században a 
nagy városok vakjai adománygyűjtő szerveket létesítettek. Sok híres 
népénekes is került ki soraikból. A XIX. században vallásos intézmé
nyek kezdtek foglalkozni a vakok nevelésoktatásával, mígnem 1857-ben 
törvény rendelte el, hogy vakok számára minden egyetemi kerületben 
egy-egy intézet létesíttessék. Ezt a törvényt teljesen sohasem hajtották 
végre.

38000 az ország vakjainak száma. 32 intézetük egységes vezetés 
nélkül, egymástól függetlenül, csak egészen alsófokú oktatást nyújt. A
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madridi líceumi nőegyesület újabban pontírású könyvtárt létesített. Az 
egyesület tagjai a továbbképzést lehetővé teendő, filozófiai, pedagógiai, 
történelmi és nyelvtudományi munkákat írnak át a könyv.ár számára. 
Az országban több pontsajtó működik s három folyóirat jelenik meg 
pontírásban.

Az ipari foglalkoztatás olyan, mint nálunk. Sok vak újság- és 
sorsjegyárúsítással foglalkozik. Zenészek, orgonisták, zenetanárok is 
vannak és szép számmal uccai zenészek is.

1930-ban alakult meg a spanyol vakok szövetsége. Ezév januárjá
ban kormánytámogatással létesült a „vakságügyi protektorátus“, egyelőre
6.000.000 pezeta (ugyanennyi pengő) alaptőkével. Célja a megvakulások 
elhárítása, a vakok keresőképességének és kereseti lehetőségeinek elő
mozdítása, valamint a keresetképtelenek ellátása. (Kf)

A vak zenészek és kántorok F ranciaországban . Angol bizott
ság tanulmányozta Francia- és Németországban a vak zenészek és 
zongorahangolók ügyét. Jelentéséből a „Hírek a vakok világából“ 1932. 
évi 2. száma közöl adatokat a „The Braille Musical Magaziné“ nyomán.

A vakok párisi intézetének (L‘ institut national des jeunes aveug- 
les) 240 fiú- és leánynövendéke s 40 vak tanára van. Az egyéni oktatás 
szempontjából az osztályok létszáma nagyon kicsi. Az oktatás elméleti, 
zenei és kézügyességi. Csak zenészeket, hangolókat és tanítókat képez
nek. Negyventagú zenekaruk, férfi-, női- és vegyeskaruk gyakran ad 
nyilvános hangversenyeket az intézet dísztermében.

Az orgonistákat alapos hegedűoktatásban is részesítik, mert külö
nösen vidéken nagyon keresik a hegedűtanítókat. Angliában a vakokat 
nem tanítják hegedülni s a bizottságot meglepte a növendékek készsége 
a hegedülésben. A tehetséges tanulók Páris nagyobb konzervatóriumai
ban folytatják s fejezik be tanulmányaikat. A végzett növendékek további 
sorsával a nemzeti intézet nem foglalkozik.

Az Istenes Szent Jánosról nevezett szerzet menedékháza (Asyle 
des Freres de Saint Jean de Dieu) testileg fogyatékos ifjakat nevel 
díjtalanul. Vakok számára is tart fönn iskolát. Főleg orgonistákat és 
zongorahangolókat képez. 5 tanára közűi 4 vak. Itt is minden tanu
lónak második hangszert is kell tanulnia.

A transzponálásra nagy gondot fordítanak. Az orgonázásra való 
tekintettel már kezdettől fogva minden gyakorlatot a tanulónak külön
böző hangnemekbe kell átültetnie. Az angol bizottság ezt a módszert 
kitűnőnek találta. Bár van az iskolában néhány pianinóval fölszerelt külön 
szoba is, rendszeres gyakorlás tömegesen egy nagy közös teremben folyik, 
melynek falai mentén köröskörül 25 zongora áll. Mindegyik zongoránál 
egy-egy tanuló a maga föladatát gyakorolja s nem figyelve a körülötte 
gyakorló többi társára, megtanul elmélyedni és belsőleg elzárkózni a
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külső zajtól.* Ennek a módszernek az akaraterő és önfegyelmezés szem
pontjából is hasznos eredményét látja a tanuló az életben. A növen
dékek mindaddig a szerzet hajlékában maradnak, míg álláshoz nem 
jutnak.

Hangjegyeknek pontírásban való sokszorosításával az államsegéllyel 
támogatott „Assotiation Valentin Haüy“ nyomdája és könyvtára foglal
kozik. Ez havi 1500-2000 pengőnek megfelelő költségvetéssel dolgozik. 
Ami munkát vakok végezhetnek, csak vakokkal végezteti.

Az egyesület vidéki választmányai állandóan figyelemmel kísérik 
a kántori állásokat s a megüresedő helyekre azonnal vakokat ajánlanak. 
Ahol idegenkedéssel fogadják az ajánlást, oda az egyesület költségén 
azonnal elutazik egy gyakorlott vak kántor, aki személyes és gyakorlati 
érveléssel igyekszik hatni. Franciaországban, beleértve a szerzetesrendek 
és rendi iskolák orgonistáit, meg az elég nagyszámú nőorgonistákat is, 
mintegy 800 vak orgonista van rendes állásban. (Németországban 157 
nálunk 13).

A francia orgonisták fizetése gyönge, évi 500 pengőnek megfelelő 
már magas. Sokan díjtalanul szolgálnak, mert állásban könnyebben 
jutnak tanítványokhoz. A nők leginkább teljes ellátásért szolgálnak. 
Néhány orgonista mint karvezető is működik.

A rádió, a grammofon meg a világválság az utóbbi három évben 
Fianciaoiszágban is nagyon megnehezítette a vak zenészek megél
hetését. (Kf)

Dr. Tóth Zoltán igazgató kartá rsunk  a következők közlését 
kéri. A „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“ 1—2. számában Istenes 
Károly siketnéma-intézeti igazgató részéről ,, Tanulmány úti beszámoló“ 
címen megjelent dolgozatban a szerző a lengyelországi gyógypedagógiai 
tanárképzést ismerteti. Mivel ez az ismertetés téves adatokat tartalmaz, 
helyreigazííásképen az alábbiakat közlöm :
Wawiijnowski lengyel kartársunk 1924-ben nem a tanárképzőt, hanem 
a gyógypedagógiai intézeteket jött tanulmányozni Bécsből, ahol — mint 
ő mondotta nem kapott felvilágosítást az itteni helyzetről. Ittléte al
kalmával tudta csak meg, hogy Magyarországon milyen a Gyógypeda
gógiai Tanárképző szervezete. Elmondotta nekem nevezett lengyel kar- 
íáisunk, hogy ők már ezelőtt pár évvel svájci mintára csinálták meg 
tanárképzésüket és végtelenül sajnálja, hogy a mienket nem ismerte. 
Érdeklődésének bizonyítékát adta az által, hogy 1928-ban ismét eljött 
a lengyel Gyógypedagógiai Tanárképző másik tanárával és érdeklődé
sünknek középpontján a Magyar Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
megismerése volt. Ez alkalommal főiskolánk szabályzatának egy példá
nyát német nyelvű fordításban el is vitte és szaklapjukban ismertette.

Hasonló berendezést láttunk 1913-ban Brüsszelben, az ugyancsak szerzete
sek által vezetett Woluwe St. Lambert-féle intézetben, azzal a különbséggel, hogy 
olt a vakok zongorái mégis egymástól elkülönítve, üvegajtós fafülkékbe voltak helyezve, 
melyek az idegen zongorák átható zaját tompították. (Szerk.)
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Istenes Károly kartársam cikkének azon beállítását, hogy az egy
séges képzésről a szakosított képzésre tértek vissza és így a lengyelek 
„magyar mesterüket felülmúlták“, maguk a lengyelek cáfolták meg a 
múlt héten, amikor virágvasárnapján fenthivatkozott lengyel kartársunk, 
aki az ottani Tanárképzőnek előadója és a parlamentnek is tagja, har- 
madizben is megjelent nálam azzal, hogy a varsói Gyógypedagógiai 
Tanárképző igazgatónője, dr. Grzegorzewska Mária urhölgy megérkezett 
a Keleti pályaudvarra és szeretne velem a Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola kérdéséről tárgyalni és e szervezettel kapcsolatos tudományos 
gondolatokat megismerni. Mint mondotta későbbi beszélgetésünk alkal
mával, csakis a Gyógypedegógiei Tanárképző Főiskola kedvéért jött 
Budepestre, mert úgy lengyel kartársai, mint jelenlegi európai körútja 
alkalmával külföldön is felhívták Tanárképzőnk kiváló szervezetére fi
gyelmét.

Több kartársam jelenlétében az összes fontosabb kérdéseket tár
gyaltuk a két lengyel kollégával, akik lelkesedéssel fogadták felvilágosí 
fásunkat és azon óhajuknak adtak kifejezést, hogy bárcsak nálunk is 
ily módon lehetne megvalósitani a gyógypedagógiai tanárképzést és 
bejelentették, hogy összes hallgatóikat a legelső alkalommal, amint te
hetik, felhozzák Budapestre.

Amikor megmutattam neki Istenes Károly kartársam cikkének 
reájuk vonatkozó említett kitételét, kijelentették, hogy tanárképzésünkre 
vonatkozó véleményüket bármikor hajlandók szaklapunkban is közzé
tenni.

Úgy látszik, hogy e három egymásutáni látogatással és legutóbbi 
három napi tanulmányozásukkal mégis csak kifejezést adtak a lengyel 
kartársak annak a tövekvésüknek, hogy a magyar példát, vagy mint 
Istenes kartársam írja „magyar mesterüket“ követni szeretnék. {Dr. Tóth 
Zoltán).

*

Eddig és így szól Dr. Tóth Zoltán kartársam közlése. További 
magyarázatul álljanak itt részemről a következők :

1.) A lengyelországi külön-külön való képzésről, az egyesített 
képzésről s a folyományos szakosított képzésről a Skola Specjalma 
című lengyel szaklapból értesültünk, így tehát a legilletékesebb helyről 
vettük közléseinket. Nem mi írtuk. Ők írták többek között a következő
ket: k z  első hónapban az összhallgatók megismerkednek az intézet mű
ködésével általánosságban. Informálódnak mind a négy szakról, majd 
egyéniségüknek legjobban megfelelő szakmát választanak. Ettől kezdve 
a minden szakra kötelező előadásokon kívül, csak a választott szakmá
ban nyernek elméleti kiképzést.

Ennél a pontnál nem hallgathatom el persze az afeletti csodálko
zásomat sem, hogy Wawrijnowszki kartársunknak 1928-ban történt itteni 
látogatása után, vagyis még 1929-ben is a szakosított tanárképzést tár
gyalta Skola Specjalma dacára annak, hogy 1928-ban már megkapták
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a mi tanárképzőnk szabályzatát német fordításban. (A lényeg egyéb
ként is az, hogy Lengyelországban már 1929-ben szakosított volt a 
tanárképzés. Úgy látszik, hogy akkor nem kaplak kellő felvilágosítást 
Avagy talán akkor még nem voltak teljesen egységes gyógypedagógiai 
gondolkozásúak ?!

2. ) Nem kétlem, hogy a kérdéses lengyel kartársam 1924-ben a 
gyógypedagógiai intézeteket tanulmányozta s nem kifejezetten a tanár
képzőt, de viszont joggal feltehető, hogy tanárképzőnk ügye és szer
vezete ez alkalommal teljesen érintetlenül még sem hagyatott. Ha ő nem 
is kérdezte, de magyar kalauza egészen bizonyos, hogy szóvátette 
annak szervezetét.. Ennek felemlítése nélkül ugyanis idegen el nem 
megy mi tőlünk, ami természetes is.

3. ) Azt idézi Dr. Tóth kartársam, hogy a lengyelek „magyar meste
rüket'1 követni szeretnék. Ebben sem kételkedem. Minden megtörténhe
tik, így hát ez is. Csak az a kérdés, hogy e vágy honnét, milyen ta
lajból és irányból táplálkozik. Afelől ugyanis teljesen bizonyos vagyok, 
hogyha meg is csinálják esetleg Lengyelországan teljesen a mi min
tánkra a tanárképzőt, abban a munkában sokkal több lesz a kívül ál
lók és a csak másodrangulag érdekeltek, valamint a hatalmi tényezők 
akaratából, semmint a ténylegesen szakemberek szakszem kivánalmá- 
ból. Ott is úgy fog festeni a helyzet, ahogy festett nálunk annakidején.

4. A mi tanárképzőnk szervezetének érdemleges dicséretét én nem 
abban látom, hogy idegenben járó egyes idegen szakemberek mit hal
lanak arról az ugyancsak idegen szak-, vagy csak részben szak
emberektől, hanem csak abban, hogy mennyit valósitnak meg abból 
a minket utánzó külföldiek. Ebből a kézzelfogható értékelésből szinte 
semmit sem látok annak dacára, hogy a magyar gyógypedagógiai ta
nárképzőnek ide s tova már 30 éves múltja van. Miért nem értékelnek 
bennünket utánzással Angolországban, Németországban, Franciaország
ban Ausztriában, Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában, Dániában, 
Svédországban, Finnországban, Csehországban, Romániában, Szerbiában 
stb. avagy Amerikában?! Pedig hogy nem utolsó meggondalásuak és 
itéletüek a fent emiített ország szakemberei, az ugye, vitán felül á ll! ?

Azt el tudom képzelni, sőt magyar viszonylatban nem is küzdők 
ellene, hogy a kicsi államok — sajnos — amilyen most mi is lettünk 
épen kicsiségük miatti költségkimélésből gyógypedagógiai szervezettel 
oldják meg e szakoknak a tanárképzését, de ezzel szemben azt is han
goztatom s ezért készséges vagyok elvi alapon továbbbra is küzdeni, 
hogy ily együttesben a feltétlenül kimutatható szakszerűtlenséget a sza
kosítással kell biztosítani.

Ennél a pontnál nem tudom elhallgatni azt a kívánalmat se, hogy 
szükségtelenül és indokolatlanul ne hangoztassuk úton-útfélen a kül
földnek velünk szemben való olynemü dicséretét, amilyenről fentebbb 
is szó van, mert azok, amint azt a tények mutatják, koránt
sem fedezettek a joggal megkívánható többségi szakbéli erővel. (Istenes)
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A vakok m arburgi tanulm ányi intézetének szervei. (Blinden- 
korrespondenz. 1931. XII. 18.) Németországban a Lalin folyócska mel
leti Marburg páratlanul sokoldalú intézetét mostani igazgatója, Strehl 
Károly dr, szervezte meg. Strehl megvakulása után végezte gimnáziumi 
és felsőbb tanulmányait. Intézetének szervei: 1. Diákotthon vakok szá
mára. 2. Vakok főiskolai könyvtára főként tudományos művekkel 16.000 
kötetben. 3. Domború nyomású nyomda és könyvkötő, 4. Műszaki 
műhely vakok céljait szolgáló különleges eszközök javítására és a 
vakok ügye terén származó találmányok megszerkesztésére, értékesítésére.
5. Továbbképző iskola nyólcosztályú reformreálgimnáziumi tantervvel, 
évente átlag 50 növendékkel. 6. Előkészítés a középiskolák alsó és 
felső osztályaira s az érettségi vizsgálatokra. 7. Felsőkereskelmi iskolai 
szakosztály gyorsírói, valamint német- és idegennyelvi kereskedelmi 
levelezői kiképzéssel, évente átlag 10 növendékkel. 8. Modern internátus 
zongora- és orgonagyakorló helyiségekkel, kerttel és tornatérrel. — A 
tanulók színházakat, hangversenyeket látogatnak, úszni tanulnak és ki
rándulásokban (Wanderungen) vesznek részt. (Kf)

A japán vakok régen és most. (Hírek a vakok világából. 1931.
4. és Die Blindenwelt. 1932. 1). A kit a Umadzsi, a vakok tokiói intézete 
igazgatójának ezév tavaszán a new-yorki szakértekezleten tartott előadása 
nyomán közli az Esperanta Ligilo 1931. évi szeptemberi száma:

A japán vakok a társadalomnak semmiképen sem terhei, mert meg
van a lehetőség, hogy saját tevékenységükkel tartsák fönn magukat. 
Régebben japánban a vakoknak két osztálya volt, egyik a. „moto“, a 
vak szerzetesek, a másik a „todo“, a világi foglalkozásokban elhe
lyezkedett vakok osztálya.

A „todo‘‘-osztályban a vakok számára sok kormány
zati hivatal és rang volt megállapítva. E hivatalok képvéselői- 
nek föladata volt az egész ország vakjainak jólétéről gondoskodni. A 
legfőbb ilyen tisztviselő a „kengjo“ nevet viselte, helyettese volt a 
„sokkengjo.“ Ezeket a nagy, köztiszteletben álló hivatalokat nemcsak 
a testdörzsölésben, zenében, vagy a népies gyógykezelésben különö
sen jártas, hanem a jellemüknél fogva is kiváló egyénekkel töl
tötték be. Később érdemül tekintették a pénzbeli áldozatokat is és így 
mintegy rnegvásárolhatókká váltak ezek a hivatalok. A befolyt összegek 
a tisztviselők javadalmazására szolgáltak. Bár ez megvesztegetésnek 
látszhatnék, valójában mégis csak rátermett és jellemes emberek kerül
tek a tisztségeKbe s a tisztviselők anyagi áldozatai is a vakok ügyének 
előmozdítását szolgálták.

A vakok javára az egész országban adó volt kivetve, amit több
ízben emeltek. A vakok a maguk helyi céheikben tömörülve csak a 
céhek fönntartására fizettek némi hozzájárulást. Egyébként a kormányzás 
a vakokat más dolgokban is előnyben részesítette. A „todo“-beli vakok 
legősibb foglalkozásai a „biva“ nevű japán nemzeti hangszeren való 
játszás, a „szutra“-szavalás és imádkozás azért, hogy az ég és föld
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örökké fönnmaradjon, hogy a császári trón sokáig álljon, hogy béke 
uralkodjék az országban és hogy a nemzet biztonságban éljen. Ezekért 
kapták fizetésüket. De sok vakot ez a szerény foglalkozás nem elégített 
ki s hamarosan áttért a „koto“ és „szamiszan“ hárfaszerű japán hang
szerek kezelésére, valamint a testdörzsölés gyakorlására. Másoknak 
megint a különféle japán gyógykezelések (akupunktúra, mokszibuszció 
stb.) nyújtottak kielégítő foglalkozást. Néhányan az irodalom művelésé
vel is foglalkoztak. Mindezek ősidőkből származó tevékenységek, de 
ezeket nemzedékről nemzedékre fejlesztették.

A „moto“ szerzetescsoportot Kukuvai híres buthista létesítette. 
Ezek a vak szerzetesek is a „biva“-n játszottak s beutazva az országot, 
mindenütt és minden időszakban a nép biztonságáért imádkoztak s a 
legforróbb nyár idején is gyűjtöttek alamizsnát.

Évszázadokon át helyi céheikben nevelték, oktatták a vakokat és
fejlesztették szakismereteiket.

1870-ben nagy változás történt. Új, egész világot átfogó eszmék 
a császári udvart is megérintették. Az egész társadalmi berendezkedés 
megváltozott. Megszűntek az említett hivatalok a vakok számára és 
megszűnt a vakok mindennemű pénzbeli támogatása is. Ez a látszóla
gos méltánytalanság valójában hasznára vált a vakok társadalmi hely
zetének, mert míg azelőtt a közgondoskodás állandó részvétet és 
szánakozást keltett a mindig dolgozó vakok iránt is, most azok teljesen 
munkájukból élnek s a látókkal teljesen egyenlő megbecsülésben 
részesülnek.

Bizonyos foglalkozási ágak szinte teljesen a vakok számára voltak 
lefoglalva és csak a legutóbbi évek súlyos és az egész világot érintő 
gazdasági válsága kényszerít itt-ott látó embereket is a vakok foglal
kozási ágaiba. így aztán most már a vakoknak is a látókkal versengve 
kell küzdeniök a megélhetésért.

A vak testdkrzsölők, zenészek, jövendőmondók és gyógykezelők 
külön céhei még 850 körül keletkeztek és így az ezer évnél régibb 
foglalkozási ágazatok annyira kifejlődtek, hogy az általános műveltség 
megszerzésén kívül, amire szintén igen nagy gondot fordítanak, a vakok
nak legalább 4-6 évi szakkiképzésre van szükségük a vakok intézetében.

Az 1923. évi új törvény kötelezi a vármegyeszerű közigazgatási 
körzeteket, hogy a vakok részére legálább egy-egy intézetet létesítsenek. 
Most, nyolc év után minden japán vak gyermek és ifjú megtalálhatja 
a neki szükséges nevelő és oktató intézetet az óvótól kezdve a leg
magasabb szak- és tudományos képzésig.

Japánban több mint 40 pontírású nyomda működik. Számos újság 
között két napilap is jelenik meg pontírásban. Egyik az „Osakai minden
napos braille“, szerkesztője Nakamura K., a másik a „Mindennapos 
keleti braille újság“, szerkesztője Kimura R.

Az általános tankötelezettséget 1868-ban mondták ki Japánban, de
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ez a vakokra nem vonatkozik. 1928-ban 73 magán- és állami intézete 
volt az országnak 3769 vak növendékkel és 537 tanárral,

Főfoglalkozások: a már említett gyógyítások, zene, zeneoktatás, 
fejmosás és testdörzsölés. A vakok megélhetési viszonyai a mostani 
általános munkanélküliségben rosszak, legnagyobb részük szegénységben 
él és rosszul táplált. A vakokat Japánban fogyatékosságuk miatt másod
rangú embereknek tartják, miért is visszavonultan élnek, lehetőleg ke
rülik a látókkal való érintkezést, bizalmatlanok, sőt a látókkal szemben 
való bosszúra hajlamosak.

Mióta a választójog általános, a vakok is választók az országos és 
községi képviselők választásában. A körülbelül 12.850 választásra jogo
sult vak közül 1928-ban csak 2854 vak szavazott pontírásban. (Kf)

Amilyennek szeretjük a vakot. A Nagybecskereken megjelenő 
„Híradó“ 1932 február 24-iki száma „Egy becskereki világtalan meg
ható esete a kiégett rádiólámpákkal“ címen jó vidéki ízű „vaklármával“, 
a szokásos könycsurgató ellágyulással, hosszan elnyújtva megírta, hogy 
Kovács Ida Nagybecskereken, a Beogradszka-ucca 4. szám alatt szegény 
sorban, magánosán élő, 50 éves vak nőnek egyedüli szórakozása a 
rádió. Készüléke egy nap elromlott. Levelet írt hát a vakok bécsi szö
vetségének s elpanaszolta, hogy 3 rádiólámpája kiégett, néma a lakása. 
A szövetség áttette levelét a Philips-gyár amsterdami központjába. Ez 
aztán belgrádi lerakata és becskereki képviselője útján 3 ajándéklám
pával megint boldoggá tette Kovács Idát.

Kovács Ida, aki a háború előtt éveken át gépírója volt a Vakokat 
Gyámolító Orsz. Egyesületnek Budapesten, a cikk hatása alatt levelet 
írt a szerkesztőségnek Levelét a lap másnapi száma hozta.

„Én csakugyan kaptam — írja egyebek között — egy bécsi ba
rátomtól, az Österreichischer Blindenverband elnökétől három darab rádió- 
lámpát karácsonyi ajándékkép. Ezeket nekem még a nyáron megígérte 
azért, mert bécsi tartózkodásom alatt a Verbandnak teljesen díjtalanul 
dolgoztam, összes restanciáit elvégeztem, négy nőt kézimunkára oktat
tam, hat férfit, akik már későbbi korban veszítették el látásukat, meg
tanítottam a vakok írására és ezt mind szeretetből és azért tettem, hogy 
visszaadjam őket az életnek. Tehát azt hiszem, ha mindezekért meg
ajándékoztak három darab lámpával, úgy csak külsőképen akarták kife
jezésre juttatni elismerésüket. Hogy aztán a lámpákat a Verband hol 
szerezte, nem tudom. De nem felel meg a valóságnak, az hogy én a 
lámpákat a gyártól, vagy bárki mástól kértem volna, mert én, hála 
Istennek munkabíró vagyok, zongorára és nyelvekre oktatok és nem 
vagyok ráutalva, hogy bárkitől bármit is kérjek. Emellett perfekt gépíró 
vagyok és így megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy három 
darab rádiólámpát vegyek. Én, bár elismeréssel adózom a Philips-gyár- 
nak, ha a lámpákat a Verbandnak díjtalanul engedélyezte, de helytelenítem 
a gyár jugoszláv képviseletének azt az eljárását, hogy minden informálás 
nélkül az én rovásomra reklámot csinál a gyárnak. Ez csak annak az
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eredménye, hogy — sajnos — nálunk a munkás vakokat még mindig 
nem ismerik, még mindig a szegény kéregetőt látják benne. Én szíve
sen fogadok el munkát támogatásként, de alamizsnát nem kérek, mert 
nem egy tekintetben még ma is fölveszem sok látóval a versenyt. Kö
szönöm levelem szíves közlését és maradtam kiváló tiszteletlel: Kovács 
Ida okleveles zongoratanítónő.

Üdvözöljük Kovács Idát. Amit megírt tőle el is vártuk. Ez az a 
hang, amit minden iskolázott vaktól szeretnék hallani, ez az, amit 
kellene hallanunk. Akkor kapjuk meg munkánk legszebb jutalmát, ha 
tanítványaink ilyen magatartást tanúsítanak az életben. (Kf)

Brailleosztáíyok. (Hírek a vakok világából. 1931. XI. 15). Az 
Észékamerikai Egyesült Államokban az elemi iskolákban, az alsófokú 
középiskolákban, a felsőfokú középiskoláknak megfelelő kollégiumokban 
és a leánylíceumokban ú. n. brailleosztáíyok működnek, ahol a vak és 
gyöngülő szemű tanulók a pontírást s a közönséges írógépek kezelését 
megtanulják és elsajátítják mindazokat az ismereteket, melyek lehetővé 
teszik, hogy iskolai tanulmányaikat mint iskolábajárók a Iátokkal együtt 
végezhessék. (Kf)

V ándordíját nyert a Vakok Homeros É nekkara. Az Orsz. 
Magyar Dalosszövetség Budapesti Kerületének eddig négy vándordíja 
volt. Mind a négy férfikarok díjazására, mert vegyeskarok eddig a ver
senyeken még nem szerepeltek. Most a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium egy ötödik díjat ajándékozott a szövetségnek. Ezt a szövetség 
az utóbbi időkben egyre erősbödő vegyeskarok számára írta ki az idén 
először.

A február hó 3-án és 27-én a Zeneművészeti Főiskolán tartott 
versenyen három kar vetekedettt a díjért: a Helyiérdekű Vasútak Vegyes
kara, az Óbudai Dohánygyár Vegyeskara és a Vakok Homeros Ének
karának vegyeskara. A versenyből Schnitzl Gusztáv tanár vezetésével 
nagy fölénnyel az utóbbi került ki győztesként 41 pontszámmal, a 
másik két kar 16, illetve 25 pontszámával szemben. (Az elérhető leg
nagyobb pontszám 42 volt). A díjat, egy smaragddal kirakott, vertezüst 
serleget Purébl Győző, a dalosszövetseg budapesti kerületének elnöke 
nyújtotta át első védőjének, a vakok karának március 15-én a Zene- 
művészeti Főiskolán tartott díszhangverseny keretében a szövetség 
fémjelvényeivel együtt. Schnitlz Gusztáv érdemeit a kerület ugyenekkor 
oklevéllel ismerte el. (Kf)

Kiknek nem kell a  fehér b o t?  A Városligetben látom, az út 
szélén ülve harmónikázó vak fehér botját fekteti maga mellé a földre 
cégérnek. Az Andrássy-út végén kolduló vak férfi a kezére akasztott 
fehér bottal hívja föl a figyelmet előre nyújtott kalapjára. A Rókus 
Kórháznak támaszkodó álvak fehér bottal a kezében leplezi látását. 
Szóval a nagyport fölvert fehér botból koldusjelvény lett.

Egy kenyere után régi, vékony nádpálcával járó vak férfivel
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találkozom s kérdezem tőle, hol a fehér bot ? — A koldusok kezében ! 
— válaszol röviden.

Figyelem, s valóban, úgy látom, hovatovább egyre határozottabban 
kezd kialakulni, hogy a munkájuk után járó, abból megélni akaró és 
tudó vak embereknek nem kell a fehér bot. Nem, nehogy fölhívják 
magukra a figyelmet, nehogy kihívják a járókelők sajnálkozását, nehogy 
koldusoknak nézzék őket. (Kjj

A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  szakülése. A Magyar
Gyógypedagógiai Társaság 1932. évi február hó 25-én, szakülést tartott. 
A szakülés tárgy: Adler Simon emlékezete. Előadó: Ákos István ny. 
gyógypedagógiai igazgató volt. (ik)

Minden siketném a gyerm ek tanköteles. A kutuszminiszter 
legújabb rendelete nagyjelentőségű a siketnéma gyermekek szempont
jából, mert kimondja, hogy ezentúl minden siketnéma gyermek tankö
teles. A gyermekeket 5 éves koruk után kell intézetbe adni, ahol a hadirok
kantak gyermekei és a hadiárvák nemcsak ingyen oktatásban, hanem teljes 
ellátásban is részesülnek. Minden siketnémát megtanítanak hangos be
szédre és valami mesterségre is kiképzik őket. (A Pesti Hírlap 1932 
III. 3-diki számából.)

Szerkesztői megjegyzés: Tudtunkkal nem újabb rendeletről van 
szó, hanem arról, hogy a vonatkozó törvény végrehajtási utasítása kíván 
majd így intézkedni, de majd csak akkor, amikor a gazdasági viszonyok 
ismét jobbra fordulnak. A hír tehát — sajnos teljesen tárgytalan, (ik)

Három M agyar Dal, szövegét és zenéjét szerzé Tóth Árpád, 
debreceni siketnémaintézeti tanártársunk. Három, valóban szép magyar 
dal, amelyek szövege és zenéje örömet fog okozni minden zenebarátnak. 
Ára 1 P. Megrendelhető a szerzőnél. (Sch.)

Előadás a dadogás gyógyításáról. Kanizsai Dezső igazgató 
kartársunk f. évi március hó 30-án az Orsz. izr. Tanitóegyesülel össze
jövetelén a dadogás gyógyításáról tartott tájékoztató előadást. A szépen 
sikerült előadást nagy figyelemmel hallgatta az előadásra egybegyült 
pedagógusok társasága, (ik.)

Előadás a stúdióban. Révész Béla újságíró f. évi április hó 1-én 
Gyermekmentés cimen ezúttal a siketnémákról tartott előadást. Színes 
előadásában volt egy-két jellemzően érdekes rész. Különösen a siket
némák lelki életéből kapott a nagyközönség egynéhány igen érdekes 
képet, (ik.)

A vakok egyesületeinek nem zetközi szövetsége. (Die Rlin- 
denwelt. 1931. 12). Ilyen szövetség szervezeti szabályzatának megszer
kesztését és az alapítás előkészítő munkáit három vak egyén, a párisi 
Guinot, a firenzei Nicolodi és a londoni Purse végzi. Az alakulásban 
lévő szövetség 1931 szeptemberében tartotta a megalakúlás tárgyában 
első ülését Párizsban, de eredmény nélkül. Az amerikai Cromwell és 
Migel úgyanis, akik az 1931 tavaszán New-Yorkban tartott nemzetközi 
szakértői értekezleten kötelezték magukat a Párisban létesítendő nemzet



107

közi vakságügyi iroda költségeinek fedezésére, egy versengő szervezetet 
láttak a nemzetközi szövetségben, melynek célja szerintük az iroda 
céljaival azonos és így annak létesítése egyelőre függőben maradt. (Kf)

Fölfüggesztik a vakok tanára inak  képzését N ém etországban? 
Fischer Adolf, a vakok boroszlói intézetének húsvétkor itt járt tanára 
beszélte, hogy Németországban a megszüntetett tanítóképző szeminári
umok helyébe létesített főiskolai jellegű, néptanítókat képző 15 akadémia 
közűi csak hármat hagytak meg, a többit tanitótúltermelés miatt meg
szüntették, tanáraikat pedig másutt alkalmazták, avagy rendelkezési 
állományba helyezték.

Hasonlókép alakul utóbb a helyzet a vakok tanárainak képzésében 
is. Vannak már olyan képesített tanáraik akiket csak ideiglenesen, vagy 
kisegítőkként alkalmaznak az intézetekben s akiknek a közel jövőben 
való végleges alkalmazása kétes. A vakok tanárainak egyesületében 
ezért mozgalom indult meg, hogy a berlin-steglitzi tanárképzőn a hallga
tók fölvételét szüntessék meg. A jelek szerint a mozgalom célt ér. (Kf)

Irodalm i pályadíjat nyert vakok. (Hírek a vakok világából. 
1932. 3). K. Halász Gyula a „Helyes magyarság, magyar helyesírás“ 
népszerű rádióelőadója szépirodalmi pályázatot hirdetett. Egy fölolvasott 
kis történet irodalmi földolgozása volt a kitűzött föladat. A pályázat 
eredményét február 2-án hirdette ki az előadó rádión. A nagyszámú^ 
jónak talált munka szerzői között első díjat érdemelt vitéz Kassay Béla 
dr. hadivak orvos és jutalomkönyvet kapott a kisgyermekkora óta vak 
Schultz Kató, a vakor kir. intézete volt növendéke, most székfonó a 
Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület budapesti foglalkoztatójában. (Kf)

H angversenyéreítségí elism erés N ém etországban. (Blinden- 
korrespondenz 1931. XI. 14). A vak zeneművészeket lelketlen ügynö
köktől és kontárok versenyétől a vakok birodalmi szövetségének (Reichs
deutscher Blindenverband) néhány évvel ezelőtt létesített hangverseny
hivatala óvja meg. Amennyiben a vak művésznek nincs valamely elis
mert zeneintézettől származó bizonyítványa, a szövetség által alakított 
bizottság előtt hangversenyérettségi vizsgát tehet. A vizsgát megállották 
hangversenyeit a szövetség támogatja.

A legutóbb Berlinben tartott ilyen vizsgákon 2 hegedűst, 1 orgo
nistát, 4 zongoristát, 2 kisbőgőst, 6 énekest (3 férfi s 2 nő) és 2 sza- 
valót (Rezitator) vizsgált meg a hat tanárbúi és egy udvari színészből 
álló vizsgáló bizottság Tiebach egyházi 'zeneigazgató elnöksége alatt. 
A 17 jelölt közül 12 nyerte el az elismerő bizonyítványt. Ezzel az 
újabban elismert 12-vel együtt az elismert vak művészek száma Német
országban 45-re emelkedett. (Kf)

A tem esvári vakokról. A Temesváron megjelenő Déli Hírlap 
1932 március 16-án számot adott a vakok ottani egyesületének első 
rendes évi közgyűléséről. Deutsch Sándor védő és tiszteletbeli elnök 
rámutatott arra, hogy az egyesület a célját nagyrészben elérte, mert 
közös műhelyeket és eladási irodát létesített s ezek virágzanak. 13 kere
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setképtelen vakot havi segélyben részesítenek s valamennyi (közel 50) 
tagot kisebb-nagyobb összegekkel támogatnak. Munkadíjként 17.300, 
segélyként 23.600 leit (1 lei =  3.3 fillér) fizettek ki az elmúlt évben 
a tagoknak s 44.000 leit tartalékoltak. Bundi József elnök köszönetét 
mondott Deutsch József védőnek és a közel 800 pártoló tagnak a 
támogatásért.

Elhatározták még fehér botoknak közlekedési védőjelvényként való 
alkalmazását. A botok megszerzését Deutsch védő és a Prochaska test
vérek vállalták * (Kf)

Szaktanácsunk új elnöke. Más helyen arról már hírt adtunk, 
hogy dr. Nagy Árpád ny. államtitkár, szaktanácsunk elnöke elhunyt. 
Helyébe a szaktanács elnökéül Petri Pál kultuszminiszteri államtitkár 
neveztetett ki. Amikor e helyről is köszöntjük ebből az alkalomból 
szaktanácsunk új elnökét, ugyanakkor arra kérjük, hogy állásának sú
lyával és a gyermekmentés gondolatától áthatott meleg leikével — ezek
ben a nehéz időkben — legyen oktatásügyünknek és fáradhatatlan 
munkásainak mentője és védelmezője, (ik)

Dr. Nagy Árpád ny. kultuszm iniszteri á llam titkár halála. 
Dr. Nagy Árpád államtitkár, aki egyben szaktanácsunknak is elnöke 
volt, f. évi február hó 24-én, hónapokig tartó betegeskedés után el
hunyt. Temetésén ott láttuk kultuszminisztériumi pályatársait, valamint 
azokat a társadalmi előkelőségeket is, akikkel a megboldogult társadalmi 
vonatkozásokban együtt érzett és együtt dolgozott. Ott voltak a buda
pesti gyógypedagógiai intézmények és intézetek képviselői is, akik ez 
utón is le kívánták róni kegyeletüket annak a ravatalánál, aki lelke 
szerint képviselte a magyarországi gyógypedagógiát. Képviselete annál 
nagyobb értékű volt, mert oly időkben képviselte intéz
ményeinket, amikor az ország súlyos gazdasági bajai közepette fejlesz
tésről szó sem lehetett. Minden erejét és tekintélyét a tekintetben kellett 
latba vetnie, hogy mentse a menthetőt. Emlékét megőrizzük! (ik)

Rothe C. Károly, a hibásbeszédűek wieni iskoláinak és tanfo
lyamainak igazgatója f. é. január hó 25-én, 53 éves korában hirtelen 
elhúnyt. Egész életét az ifjúság nevelésének és a beszédgyógyítás ügyé
nek szentelte nagy szeretettel, szorgalommal és tudással. Páratlanul ro
konszenves és választékos modorú volt az egyénisége. Nagyszámú iro
dalmi művei közül kettőt említünk meg különösen, amelyek a beszéd
gyógyítás szakirodaimában kiváló értéket jelentenek : Das Stottern, die 
assoziative Aphasie und ihre heilpadagogische Behandlung és Die 
Umerziehung schwer Erziehbarer, Entgleister und Stotterer. — Emlékét 
és értékét kegyelettel őrizzük meg (Sch.)

Halálozás. Frey Jánosné szül. Ruttmann Teréz, Frey József ta
nártársunk édesanyja f. évi március hó 28-án 70 éves korában rneg-

* Ugyanaz a Prochaska malomtulajdcnos család 1917-ben Temesváron mező- 
gazdasági telepet, illetve iskolát létesített hadivakok céljaira. A vakok oktatására 
képesített Keller Nándor hadivak hadnagy volt az iskola vezetője. (Szerk.)



halt. E helyről is küldjük részvétünket édesanyját gyászoló kartársunk
nak. (ik)

Meghalt Légrády Imre dr. (Nagyrészt a Pesti Hírlap és más 
lapok anyagából.) Légrády Károlynak, a Pesti Hírlap alapítójának volt a 
fia. 1868-ban szülelett Budapesten. Mint ügyvéd Eötvös Károly, a poli
tikus és író ügyvédi irodájában dolgozott. Mestere, a nagy ügyvéd, min
dig büszke volt rá. A legkitűnőbb, félelmetes elmeélü jogászok egyike 
és nagyon kiváló közjogász volt. 1902-től felelős, 1916-tól kezdve pedig 
főszerkesztője volt a Pesti Hírlapnak. A lap ennek a rosszul látó és 
később teljesen megvakult embernek a vezetése alatt a magyar újság
írás történetében példátlan arányban föllendült, mert kitűnő munkásságá
val, mint a nemzeti eszmék nagy harcosa a legolvasottabbá tette. A 
háború után a sajtóban az ellenforadalomnak egyik vezére volt, miértis 
a proletárdiktatúra idejében, 1919-ben Kán Béláék Magyarország színe- 
javával együtt mint politikai foglyot és túszt, őt is a gyűjtőfogházba 
csukták. 1919 novemberében kifáradva, beteg testtel lapja főszerkesztői 
állását átadta öccsének, Légrády Ottó dr-nak. Azóta közügyekkei nem 
foglalkozott. Influenzához társult tüdőgyulladás ragadta el 1932 március 
4-én. A Jókai-Iepelbe burkolt koporsóját díszsírhelyen tették nyugovóra 
a Kerepesi-úti Temetőben.

Légrády Imréről kevesen tudták, hogy vak. Semmiféle összeköt
tetést nem tartott fönn a vakok intézményeivel, sem a vakok ügye terén 
foglalkozó egyénekkel.

Lenkey Gusztáv, a Pesti Hírlap felelős szerkesztője, kit a gyász
eset alkalmából fölkerestünk, beszéli, hogy szemevilága fokozatosan 
aludt ki s 1912-ben vakult meg teljesen. Megvakulása után is ép úgy, 
mint annakelőtte, sokat dolgozott. A pontírást, olvasást, általában a 
vakok önálló munkáját megkönnyítő eszközöket sohasem használt. Ha 
írt, azt gépíró keze alá diktálta.

Határozott, kemény, parancsoláshoz szokott hangját vakságában is 
megtartotta. Az uccán kísérője karján gyorsan járt. Lakásában, a szer
kesztőségen, kertjében idegen segítség nélkül biztosan mozgott. Beszéd
közben gyakran előre hajtotta a fejét és tiszta, kék szemével a fekete 
pápaszem kerete fölött merően nézett a vele szemben álló emberre. 
S eme az élő szem benyomását tette, tekintete még vakságában is lel
kes volt.

Balsorsában is fölényes nyugalommal őrizte meg lelki egyensúlyát 
és derűs életfilozófiáját. Mindig magasról nézte a dolgokat, a 
világ furcsaságát és az emberek kicsiségét. Megvakulása nem törte meg 
életkedvét, sem tetterejét. Azzal kárpótolta magát, hogy lelki életét dús
gazdaggá fejlesztette, agyát nap-nap mellett korán-későn foglalkoztatta. 
Emberekkel tárgyalt, intézkedett, minden érdekelte, de nemcsak futólag 
egy-ké: röpke sző erejéig, hanem alaposan, a végső okok gyökeréig. A 
fölolvasók egész sora kidőlt mellőle. Könyörtelen tárgyilagossággal járt 
a végére mindennek, tiszta Ítéletet alkotott mindenről, emberről, ese
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ményről, ami az emberi élettel összefügg Soha nem voltak illúziói. 
Rangot, kitüntetést fölényesen visszautasított.

Lelki nagysága talán akkor mutatkozott meg leginkább, mikor a 
kommunizmus világában a gyűjtőfogházba csukták. Halálra is Ítélték, 
de a halálbüntetést vakságára való tekintettel nem hajtották végre rajta. 
A testileg elcsigázott vak ember példát mutatott az egészségeseknek, 
bátorította, vigasztalta őket, kedélyt hozott közéjük humorával.

A vörös május elsején a foglyokat elfogta az aggodalom, hogy a 
szónoklatoktól fölizgatott tömeg megrohanja a fogházat és végez velük. 
A fogház igazgatója azt mondta, hogyha baj támad, fegyvereket osztat 
szét közöttük, védjék meg magukat.

— Nekem két puskát adjanak — szólt Légrádv, — mert én gyor
san lövök, holmi célozgatással nem kell bajlódnom. (Kf)

H am isbankógyártókat leleplező vak. (8-órai Újság. 1932. 11.2). 
Ausztria és Németország rendőrsége régóta keresett egy pénzhamisító 
bandát. Most egy hadivak Bécsben leleplezte A vak dohánytőzsdés 
finom tapintóérzékének föltűnt egy durva papirosú bankjegy. A vevőt 
lefogták s így az egész banda nyomára jutottak. A bécsi rendőrség 
a hadivakot kitüntetésre terjesztette föl. (Kf)

Hangjegyíró készülék vakok szám ára. (Hírek a Vakok Világá
ból. 1931. XI. 15). „Lutz-Marburg“ néven került forgalomba. Nagyjában 
a Klein-féle írókészülékhez hasonló szerkezet. Vonalzóján különböző 
jelek kimetszett mintáival ellátott, tologatható kis szánkó mozog. A kot
tákat ceruzával írják. Ára 32 pengő.

Greizinger István, a vakok kir. intézete zenetanára már r é g e b 

ben teljesen hasonló készüléket talált föl és készíttetett el magának egy 
példányban. Készüléke annyival tökéletesebb a németnél, hogy az övén 
a kottafejek és más hangjegyírási alakzatok külön típusokkal készen 
nyomatnak a papirosra. Mind a két készülék nagy hátránya, hogy a 
munka rajtuk lassú. (Kf)

Vakok háborúja. (Nemzeti Újság. 1931. X. 24). Sakiban (Japán( 
négy vak mulatozó; közben összeveszett. Botokkal és konyhakésekkel 
támadtak egymásnak. A rettenetes harc után mind a négyet vérbefagyva 
találták. (Kf)

Kínai vak író és egyetem i tanár. (Hírek a vakok világából 
1932. 4.) Vasilij Erosenko a neve, az irodalomtörténetet és az eszperantó 
nyelvet tanítja a sanghaii egyetemen. A kínai nép szenvedéseit megrá- 
zóan ecsetelő novellás könyve eszperantó nyelven is megjelent s az 
egész világon nagy hatást keltett (Kf)

Cserkész-fogadaiomtétel a siketném ák váci kir. orsz. inté
zetében. F. évi március hó 13-án kedves ünnepély volt a váci intézet
ben ; az ottani 915. sz. Simon Antal cserkéscsapatnak 10 újonca tette 
le a cserkészfogadalmat. A fogadalmi ünnepélyen a többi váci cserkész- 
csapat is megjelent. Zsembai Ferenc parancsnok ismertette a megjelentek
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előtt a cserkészet jelentőségét a siketnémáknál, fölemlítvén, hogy a 
Cserkész-Szövetségnél állandó érdeklődés tárgya a siketnéma-cserkészet 
s hogy az 1933.-i gödöllői világjamboren a siketnéma cserkészek is 
résztvesznek. Végh János siketn. cs. jelölt kért engedélyt a fogadalom
tételre, melynek megtörténte után Nagy Péter igazgató buzdította a 
fogadalmat tetteket lelkes, szép beszédben a becsületes cserkész munkára 
és életre. A régebbi cserkészek nevében Gchrick Gyula üdvözölte a 
most felavatottakat, majd a Mészáros Béla által elmondott Himnusszal 
véget ért a lélekemelő kis ünnepély, (zsj)

A vakok legnagyobb könyvtára (Hírek a vakok világából 
1931. XII. 1.) „National Library fór the Blind“ a neve s Londonban 
van. Állománya, mint az Esperanta Ligilo közli, 184.612 pontírású kötet. 
A múlt évben az égész világon elszórt 11.331 olvasója (köztük 10 
magyar) 266.580 kötetet olvasott el, tehát egyes kötetek többször for
dultak meg a vak olvasók ujjai alatt. A könyvtár múltévi kiadása 23.192 
font, több mint 600.000 pengő volt. (Kf)

Fűzből mentő vak. (Az Est. 1931. X. 15). Aberdeenben (Anglia) egy 
Hardier A. nevű vak zenész égő házból kimentett egy öreg nőt. A 
mindenütt előre törő lángok között haladva a legkisebb sérülés sem 
érte. (Kf)

Egyesített német braillekönyvtárjegyzék. (Hírek a vakok 
világából. 1931. XI. 15). A vakok németországi 12 kölcsönkönyvtárát 
külföldi olvasók is díjmentesen használhatják. A könyvtárak egyesített 
könyvjegyzékét síknyomásban 900 lapnyi terjedelemben adta ki a vakok 
marburg-lahni főiskolai könyvtára. Ára 3 márka. (Kf)

Tornaünnepély A siketnémák egri intézete f. évi április hó 
17.-én nagyszabású tornaünnepélyt rendez. A tornaünnepély gazdag és 
változatos műsora arról tanúskodik, hogy az egri intézet testnevelési ered
ménye továbbra is felfelé emelkedő tendenciát mutat. Síurm kartársunk, 
mint a testnevelés tanára — nyilvános szereplésre is szántan — kiváló 
munkát végez, (ik)

Fapapucsot készítő vak. (Dér Kriegsblinde. 1931. 8). Hamburg
ban a korlátolt keresetképességűek műhelyében egy vak hatheti tanulás 
után oly jó fapapucsot (fatalpra szegezett bőr fej) készít, hogy munkája 
a látókétól meg nem különböztethető, csak több ideig dolgozik rajta. — 
Hogy hogyan tehető jövedelmezővé ez a munka vakoknál, ezt Peyer dr. 
írja meg a „Dér Blindenfreund“ 1931. évi 11. számában. ( K f )

Keller Ilona díszdoktor. (Hírek a Vakok Világából. 1931. IX. 
1). A philadelphiai „Temple-university“ egyetem a „doctor of humán 
letters“ tiszteletbeli címmel tüntette ki, ami körülbelül a mi bölcsészeti 
doktorátusunknak felel meg. (Kf)

Félkezű vak zongoraművész. (Die Blindenwelt. 1931. 12). De 
Ponle Vince mint gyermek került a vakok nápolyi intézetébe, ahol zenét 
tanult. Jobb karja iskolázása folyamán megbénult, de vasakarattal és 
szorgalommal tovább folytatta zongoratanulmányait. Éveken át való
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gyakorlással annyira vitte, hogy Chopin, Mendelssohn, sőt Liszt műve
ivel is megbirkózott. Az ismertebb szerzők közül azokat válogatta ki, 
akik különösképen balkézre írtak müveket, amilyenek: Herz, Reger, 
Niemann, Sains-Saens stb. Két év előtt mutatkozott be tudásával a 
nyilvánosságnak és rendkívüli sikert aratott. Senki se hinné, aki csak 
hallja és nem látja, hogy félkézzel olyannyira teljes összhangzathullá- 
mokat képes kicsalni a zongorából. A római és nápolyi zeneakadémiák 
tanárai lelkes csodálattal eltelve hívták meg, hogy megismerjék s tanít
ványaiknak bemutathassák. (Kf)

A Blätter für Taubstum tnenbildung 1931. Nr. 19. 340 old. a 
neves siketügyi szakembertől: Bőnk, Eisen, Stoff und Form, anyag és 
forma címen figyelemre méltó tanulmányt közöl.

Vezérgondolatok : A ternélküli életleszállítja a beszédtanítás anyagát.
A kész beszédanyag nem helyettesítheti az élő szót. A beszéd szerves
vitális jellegét akkor adjuk meg, ha annak anyagát a gyermek bensejéből 
vesszük. A beszédnek a gyermek élő leikéből kell folynia.

A szintaktikus formákat az élő beszéd adja. A megszólaltatás 
összenergiáját a beszélés technikájának kell szentelni. A Beszédformákat 
közvetlen előretörésük kapcsán kell közvetíteni, mert ez a természetes 
rendszer. A természet mutatta utat egyszer már meg kell találnunk. Az 
automatikus készséget az állandó életteli megismétlődés szolgálja.

Az önnálló szó nemlétező valami. A mondat ritmikus lefolyásában 
az érzelmek lefolyását is követi. Mondatbeli összefüggésükben a beszéd
formák teljesen új megvilágításában lépnek elénk. Az ilyen érzelmi 
színezetű beszélés közvetíti igazán a beszédformákat és vezet a lényeg
hez, a nyelvérzékhez.

A siketeknek nyújtott aforisztikus beszéd agrammatikus beszédhez 
vezet. A hallók aforisztikus beszéde egészen más valami.

Családias jellegű társalgást sürget. A múlt, amely előírta a beszéd
anyagot, félreismerte, hogy a gyermek maga hozza az ő beszélésének 
az anyagát. Csak a gyermek beszédszüksége irányíthatja a beszédanyag 
kiválasztását. A beszédanyag radikális mellőzését kívánja, mivel az 
magától az élettől függ. A kulturanyag (ismeretanyag) nem beszédanyag; 
azt a reáliák nyújtják. (Merész)

Vakon a föld körül kutyával. (8 Órai Újság. 1931. XII. 8). 
Londonból jelentik: Nemrég Florencebe érkezett egy világtalan, akit 
kutyája vezet földkörüli gyalogútján. Igazolta, hogy eddig 2000 mért
földet gyalogolt. Képeslevelezőlapok árulásával tartja fönn magát. (Kf)

Vak foltozóvargák. (Blindenkorrespondenz. 1932. I. 15). A 
korlátolt keresetképességűek hamburgi műhelyeiben újabban sikerrel fog
lalkoztattak vakokat közönséges cipők javításával* (Kf)

*Budapesten a vakok kir. intézetében 60 év előtti időkben évtizedeken át 
rendszeresen tanították a cipészetet. Norvégia északi részében, a vakok trondhjemi 
intézetében 1914-ben láttunk rendszeresen űzött cipészetek Halászok részére durvább 
új cipőket készítettek a növendékek. (Szerk.)
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Vak orgonisták Németországban (Blindenkorrespondenz. 1931. 
Vili. 19). Az alkalmazásban lévők száma 1926-ban 116 volt, most 157.
Az intézetekben 70 orgonista képzése folyik. (Kf)

Magyar vak testdörzsölők. (Hírek a vakok világából. 1932. 5.)
A háború folyamán képzett több mint 10 vak férfi és nő testdörzsölő 
közűi most mindössze 3 gyakorolja mesterségét. (Kf)

A vezetőkutyák megbecsülése. (Hírek a vakok világából. 
1931. — 5). Shall minnesotai vak szenátor az Amerikai Egyesült Államok 
parlamentjének épületében járva kutyájára bízza magát, az ve
zeti. A szenátus határozatából most külön kényelmes fekvőhelyet ké
szítettek a kutya számára a szenátus üléstermében gazdája lábainál.

Németországban minden közlekedési eszközön a vezetőkutya in
gyen utazik gazdájával. A berlini villamosvasút kocsijaiban rendelet 
szerint az ajtó melletti első ülést hadivakok számára tartják fönn s 
vezetőkutyáík az ülés alatt helyezkedhetnek el. (Kf)

Perzsia vakjai. (Dér Blindenfreund. 1931. 7-8). Az ország
9.000.000 lakosa közül 150.000 a vak. 95 százalékuk a legnagyobb 
nyomorban él. (Kf)

Autópárnázó vakok. (Dér Kriegsblinde. 1931. 8). Franciaország
ban a Peugeot-művek autóülések párnázására alkalmaznak négy vakot, 
kik néhány nap alatt sajátították el a könnyű munkát. (Kf)

Párbajozó vak. A „Zeitschrift für das österreichische Blinden- 
wesen“ 1931. évi 9-10. száma írja L. von Baezko aláírással: Lessow 
tábornok azt üzente a hadivak Grabowski őrnagynak, hogy ne mutat
kozzék az uccán, mert látása a terhes asszonyokra nézve hátrányos 
lehet „Mondja meg a tábornoknak — kiáltott Grabowski ingerülten — 
hogy aki egy hadivakkal szemben ilyen kíméletlen, az . . .“ „Ön nem 
sértegethet — felelte az üzenetet hozó tiszt — mert nem adhat elégtételt.“ 
„De igenis adhatok kiáltott Glabowski. Ha kardot választ a tábornok, 
jelöljön meg egy sötét helyiséget, ott egyenlők vagyunk. Ha pisztolyt 
választ, ugyanez a helyzet. Ki-ki egy-egy sarokba áll, hollétét a bal 
kezében lévő csengetyüvel jelzi s az ajtón kívül álló segéd vezénylésére 
jobb kezével elsüti a pisztolyt.“

Az eset emlékeztet Milton szomorújátékának a filiszteusok fogsá
gában sínylődő zsidó hősére, Simsonra, aki az őt gúnyoló filiszteus 
óriást sötétben vívandó párviadalra hívja ki. (Kf)

Kitüntetett vak misszionárius (Hírek a vakok világából. 1931. 
5) Az indiai császári 1. osztályú éremmel tüntették ki Jackson H. vak 
anglikán misszionáriust, mert Birmában évtizedeken át többezer sors
társának testi és lelki gondozásán odaadással fáradozott. (Kf)

Nyelvével olvas. (Nemzeti Újság. 1931. IX. 4). Williám Mac- 
Pherson kansas-cityi bányászt 1906-ban egy dinamitrobbanás megvakí
totta. Megtanult olvasni olymódon, hogy a pontírást nyelvével tapintja. 
Nemrég egy bibliaolvasási versenyen 1000 dolláros díjat nyert. (Kf)
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Vakon, csonkán munkában. (Hírek a vakok világából. 1931. 
IX. 1). Az Esperanta Ligilo közli: Heusschen belga hadnagy a háborúban 
megvakult, elvesztette mind a két lábát térden alul, bal alsó karját és 
jobb kezén is csak hüvelykujja maradt meg s mutatóujjából egy csonk. 
Megtanulta a pontírást és olvasást, maga öltözködik, magatervezte 
téidcipőkben jár lépcsőkön is. Ily állapotban megnősült, négy gyermek 
atyja. Egy robbantószergyár országos vezérképviselője. Ügyfeleivel tele
fonon tárgyal, egész levelezését maga látja el írógépen, autón bejárja 
egész Belgiumot. Keresményéből már családi házat éptttetett. (Kf)

Neves vak zeneművészek. (Hírek a vakok világából. 1932. 3.) 
Sada Stanislav, a cseh Pilsenben született 1865-ben, a vakok prá
gai Klar-féle intézetében nevelkedett, első operáját 1897-ben Prágában 
adták elő. 1931 nyarán meghalt.

(Pesti Hírlap Vasárnapja. 1931. I. 31). Haitovits N. orosz hegedű
művész vak létére csak a cár külön engedelmével végezhette annakidején 
a szentpétervári zenekonzervatóriumot. Nemrégiben példátlan érdeklődés 
mellett lépet föl Londonban, előzőén pedig valóságos diadalmenetben 
járta be az Északamerikai Egyesült Államokat. (Kf)

Érettségi helyett tehetségesek vizsgája. (Die Blindenwelt, 
1932. 1). Három éve, hogy rendszeresítették ezeket a vizsgákat (Begab
tenprüfungen) Németországban olyan képzett egyének számára, kik 
középiskolába nem jártak s az egyetemen rendes hallgatókként való 
fölvételre jogosító érettségi bizonyítványt nélkülözik. Az első vak, aki 
ennek a vizsgának az alapján jutott az egyetemre, egy negyven éven 
fölüli domborúnyomó, azaz vakok írásának nyomdásza, Reusz Sándor, 
kit Heidelbergben most a zenetudomány, lélektan és irodalomtörténet 
tárgyaiból bölcsészeti doktorrá avattak. A német vakok között eddig is 
sok volt a doktor, ezután még több lesz. (Kf)

A német vakok üdülőotthonai. (Hírek a vakok világából. 1932 
1). Németországban 12 üdülőotthonuk van a vakoknak. Ezek közűi a 
vakok birodalmi szövetségéé 5 (köztük gyógyító intézet is) 200 ággyal. 
A szövetség 5 intézményében az elmúlt évben 900 vak egyén üdült 
300 kísérő családtaggal. Az ellátási díjakat (napi 2.75 márka) az üdü
lőknek negyedrésze fizetie teljes egészében maga, a többiekét biztosító- 
intézetek és a vakok szervezetei pótolták. (Kf)

A német vakok birodalmi szövetsége 20 éves. (Blinden- 
koirespondenz. 1932. í. 15). A Reichsdeutscher Blindenverband 20 évi 
működése után 25 német ország és tartomány szövetségeit, illetve 
ezeknek 220 egyesületét foglalja magában 14.000 taggal. (Kf)

„Az igaz hit anyja“ vak volt. Egy cikksorozat folyik most a 
Pesti Hírlap Vasárnapjában. Pannonius írja „Az emberiség sorsa asz- 
szonyok kezében“ címen. Az 1932. évi március 6-ikí számban Kadi- 
Jahról ír, Mohamed vak feleségéről, aki nélkül aligha sikerült volna a 
nagy vallásalapítónak küldetését teljesítenie.

Mohamed húsz éves korában ismerkedett meg Kadijahval, aki
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vagyonos arab özvegy volt, terjedelmes üzletekkel, némi ingatlannal, 
jószággal. Mohamed lett az üzletvezetője. Mindent hűséggel és ügyes
séggel végzett és fölébresztette maga iránt az özvegy háláját és becsü
lését. A tizenöt évvel idősebb asszony és Mohamed között gyengéd és 
békességes szerelem fejlődött ki. Az asszony negyven esztendős, eléggé 
tetszetős, közel a vaksághoz rövidlátó volt, későbbjmeg is vakult. De azért 
Mohamed kitartott mellette s az asszony haláláig együtt élt vele.

Az arab Mohamed föllépése mint minden vallásalapítóé hirtelen, 
meglepő, megrázó volt. Már negyvenedik évében volt, mikor Mekkához 
közel egy barlangba vonult vissza elmélkedésre, imádkozásra s egy 
hónap múlva visszatérve, elmondta Kadijahnak, hogy az ég kegye meg
világosította, hogy egy az Isten.

Kadijah ekkor már hajlott korban volt és vak. Csodálattal és 
félelemmel hallgatla férjének szavait és mindenben igazat adott neki. 
Ő volt az első híve Mohamednek, ki határtalan hálát érzett iránta. Ha 
Kadijah nem hisz neki, nincs bátorsága szembeszállni az arab világgal, 
mely eleinte gyűlölte, üldözte. Kadijah isiápolta, fölmentette az anyagi 
gondok, a hétköznapi munka alól. Ő volt az ura első apostola. Elbúj
tatta, ha üldözték, ellátta pénzzel őt és barátait, akik néha kénytelenek 
voltak elhagyni Mohamedet és a tengeren át Abesszíniába menekülni. 
Mohamed barlangokban rejtőzködött, álruhában menekült, bujdosott 
folytonos életveszélyben.

Hogy az izlam tana csírájában, meg nem semmisült, nagyrészt Kadijah 
érdeme. Három esztendő alatt mindössze csak 14 hívőre tett szert Moha
med s ezek is mind Kadijah háznépéből és rokonságából kerültek ki.

Kadijah jó asszony és hívő lélek volt, egyszerű teremtés, de tör
hetetlen és nem ijedt meg sem a veszedelmektől, sem a haláltól. Talán 
nem tett egyebet, minthogy követte szíve sugallatát, Egyszerűen 
szerelmes volt a prófétába és föláldozta érte mindenét, vagyonát, nyugal
mát, még életét is. De nagy és hősies lélek volt, álhatatos a szerelem
ben és a hitben s nélküle Mohamed nem lett volna egyéb, mint-egy 
merengő zarándok, tehetetlen álmozodó, vagy vértanúja a saját vallási 
meggyőződésének anélkül, hogy a mohamedánizmus megszületett volna. 
Számtalan ilyen próféta volt akkoriban Mekka környékén, Szíriában 
és Abesszíniában, de csak egynek volt Kadijahja s ebből az egyből 
lett az Isten prófétája.

Mohamed ötven éves lehetett, mikor Kadijaht elvesztette. Sohasem 
felejtette el. A szent asszonyok közé őt emelte fői elsőnek és a moha- 
medánusok az igaz hit anyjának nevezik, zárdákat alapítottak tiszteletére.

Mohamed második felesége, a fiatal, gyönyörű szép Ayesha ra
gyogó egyéniségével és kitűnő tulajdonságainál fogva a mohamedán 
történelem egyik legfényesebb alakja. Az arab írók elmondják, hogy 
Ayesha hogyan vetélkedett gyakran az öreg és csúnya első feleség 
emlékével.
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—■ Úgy-e te jobban szeretsz engem mint ő t?  — faggatta türelmet
lenül férjét.

Mohamed ünnepélyesen felelt :
— Allahra mondom, hogy nem. Kadijah akkor hitt bennem, ami

kor még senki sem. Széles e világon csak egy barátom volt, ő és nél
küle nem lettem volna azzá, ami vagyok.

Nem ismerünk senkit a VII. században, sem császárnét, sem szent 
életű asszonyt, aki olyan döntő szerepet játszott volna az emberiség 
történetében, mint ez a vak nő, Kadijah, Mohamed felesége. (Kf)

Vak kereskedők egyesülete. (Hírek a vakok világából. 1932.4). 
A kanadai Torontóban egy év előtt alakult meg. Az első és eddig 
egyetlen ilyen alakulat a világon. (Kf)

A vak kutya. (Pesti Hírlap Vasárnapja. 1932. III. 6.) London 
egyik hídfőjénél ült egy koldus, mellette kutyája, ennek nyakán egy 
tábla e szóval: vak. Egy öreg úr naponta megajándékozta a koldust. 
Egy nap megfeledkezett róla, mire a koldus utána futott s követelte 
alamizsnáját.

— Azt hittem, maga vak — szólt az öreg úr bámulva.
— Nem én — felelt a koldus — hanem a kutyám. (Kf)
Vak országgyűlést képviselők Franciaországban. Scapini- 

röl és Thébautról már megemlékeztünk. A harmadikat, Naít dr-1 
most választották meg Meaux városában. (Kf)

Vak bőrmunkások. (Zeitschrift f. d. österr. Blindenwesen. 1931. 
11-12.) Amerikában, a Canadian Institutban a vakok pénztárcákat és 
könyvjelzőket készítenek olyformán, hogy a kiszabott s átlyukasztott 
szélű bőrdarabokat bőrszálakkal összevarrják. (Kf)
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