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Irta Kirschenheuter Ferenc
II.
Német-, Francia- és Angolországban nem kell
zést föltételeznünk, miért is az ideküldött levelekben az eg^éges kép
zésre vonatkozó részletkérdések elhagyásával megfelelő magyarázatok
kíséretében csak a következő kérdésekre szorítkoztunk:
I. Van-e az önök országában egyesített, illetve egységes tanár
képzés?
II. Mostani tanárképzésük szervezetének rövid ismertetése.
III. Tudtak-e eddig az egységes magyar képzésről ? Mi az egysé
ges képzésre és az egyesített, de szakokszerinti képzésre vonatkozó
véleményük ?
, ,IV- H°gyan értelmezik Önök a „gyógypedagógia“ fogalmát, véle
ményük szerint, mely szakokat foglalja ez magában ?
❖
Az érkezett válaszok:
Németország
Az adatokat Picht Oszkár, a vakok porosz állami intézete s a vakok tanárait
képző állami intézet (Staatliche Blindenanstalt und staatliche Ausbildungsanstalt für
Blindenlehrer) igazgatója Berlin—Steglitzben 1930 november 26-án, Koch János a
vakok badeni intézetének igazgatója llvesheitnben 1930 november 4-én és Lehmann
, Sürd’ asiketnemák állami intézete és a poroszországi siketnématanárképző igaz
gatója Berlin—Neuköllnben 1930 november 3-án szolgáltatta.
Picht Oszkár adatai:
I. Németországban sem egyesített, sem egységes tanárképzés nincs.
II. A népiskolai tanítóképzőszemináriumokat a kormány 1926-ban megszün
tette s helyettük főiskolai jellegű pedagógiai akadémiákat szervezett, hova középískolai érettségi bizonyítvány alapján veszik föl a hallgatókat. Az akadémiák kétAz értekezés 1. része folyóiratunk előző (1932.9-10,) számában jelent meg.
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évfolyamúak. Elvégzésüket követi az első tanítói vizsga és két évi tanítói működés,
után a második, az államvizsga. Ez az államvizsga föltétele a vakok oklatasara
képző állami intézetbe való fölvételnek.
A vakok tanárainak 1928-ban újjászervezett képzése ketévfolyamu s az
egyetemmel kapcsolatos. A jelöltek mind a két éven át egyben az egyetem rendes
hallgatói is, hol lélektani, élettani, elmekórtani, nevelésoktatási és társadalomtudo
mányi rendes előadásokat hallgatnak, de egyes esetekben tartanak számukra külön
előadásokat is.
A képzés jelenlegi alakjában jól bevált, de a szerzett tapasztalatok alapjan a
a vakok tanárainak egyesülete három évi képzést sürget. A német szakkörök álíalábán a teljes egyetemi végzettség utáni szakképzést tartanák legcélszerűbbnek. Képzési tervük ezt célozza, ez azonban a kedvezőtlen gazdasági viszonyok miatt most
elérhetetlen.
, _
,
, .
III. A magyar tanárképzés szervezetét a mi szervezésünk idejeben. részletei
ben ^ ^ ^ o k 6 oktatása szempontjából az eddigi tapasztalatok szerint az elkülöní
tett képzés (Spezialbildung) mutatkozott legcélszerűbbnek. A vakok, siketnemak
gyöngeelméjüek és erkölcsileg fogyatékosok nevelésoktatására való egyseges képzést
nem p ártol hatom.
IV. A vakok tanárai a szakmájukat tágabb értelemben nem tekintik gyógy
pedagógiai szaknak.

Koch János adatai:
.
Adatai Badenre nézve lényegükben azonosak a Picht által ismertetett porosz
országiakkal. Az ilvesheimi tanárképző jelöltjei a közel lévő heidelbergi egyetemet
látogatják.
Lehmann Kocsárd adatai:
I. Németországban sem egyesített, sem egységes tanárképzés nincs. ^ _ _
II. A legutóbbi években újjászervezett bellin—neuköllni siketnématanái képzés
■az egyetemmel kapcsolatos és kétévfolyamú. Az első évben a jelöltek az egyetemen
rendes hallgatók, a másodikban megbízott egyetemi tanárok külön előadásokat tar
tanak számukra.
A siketnématanárok képzésében, bár az mostani szervezeteben velemenyem
szerint jól bevált, kísérletek folynak az ú. n. közvetlen képzéssel (direkte Ausbildun<r) amennyiben néptanítói oklevéllel nem rendelkező, de az egyetemen a lélek
tanban és pedagógiában képzést nyert egyéneket vettünk föl a tanárképzőbe. A po
rosz siketnématanárok teljes egyetemi végzettség utáni szakképzést követelnek.
III. A magyar gyógypedagógiai tanárképzést az utóbbi időkben a magyar kar
társakkal való személyes érintkezés révén ismertem meg. Hogy korábban ismerték-e
Németországban, nem tudom.
,
Én az egységes tanárképzést eltévesztettnek (abwegig) tartom. Minden szak
nak megvannak a maga külün útjai, mindegyik annyira terjedelmes, hogy a jelöltnek
eav is épen elég. Természetesen vannak közös alapok a különböző fogyatékosságú
gyermekekkel való munkánkban, különösen a lélektan terén. Tanulhat is minden
egyes szak a többitől, ezért mi tekintettel is vagyunk képzésünkben a beszedgyogyítás ismereteire, a nagyothallókra és tájékozódunk a vakok intézetei és a kisegítő iskolák munkájában is. De a mi munkánk középpontjában kezdettől fogva a
síketnéma gyermek áll. Minden ettől eltérő lépés az én meggyőződésem szerint
visszaesést jelent.
IV.
A ,gyógypedagógia“ fogalmát nálunk különbözőkép magyarázzák. Az
egész tulajdonképen a szavak körüli perpatvar (Streit und die Worte). A siketnéma-
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tanárok általában visszautasítják a siketnémák nevelésoktatásának a gyógypedagógia
fogalmába való bevonását.
Megjegyzések:
Bajorország, Szászország és Baden külön képezi siketnématanárait a mienkhez
hasonló módon Münchenben, Lipcsében és Heidelbergben.
Franciaország
Az adatokat Gayet M., az ifjú vakok nemzeti intézetének (Institution nationale
des jeunes aveugles) igazgatója Párisban 1930 november 26-án és Jourdan M., a
siketnémák intézete (Institut Départemental de Sourds-Muets et de Sourdes-Muettes)
igazgatója Asniéres-ben 1930 november havában szolgáltatta.
Gayet M. adatai :
I. Franciaországban az egyes szakok külön-külön képzik tanáraikat.
II. A vakok oktatására való képzésre elemi iskolákban tanító tanítók vétetnek
föl, kik 3—6 évi gyakorlatra küldetnek a vakok kerületi intézetébe, az École Braille-be.
Egyetemi előadásokat a jelöltek nem hallgatnak.
III. A magyar tanárképzést nem ismerjük. Azon véleményen vagyok, hogy
egységes képzés esetében a szakosításnak az utolsó évben meg kellene történnfe.
A „gyógypedagógia“ (pédagogie thérapeutique) kifejezés Franciaországban
nem használatos, de a fogalom létezik és fejlődni kezd. Az idén alakult egy, a fogya
tékos gyermekeket nevelő és segélyező egyesület Párisban. Ennek célja egyebek
között egy olyan intézet tervének kidolgozása, melyben vakok, siketnémák ésértelmileg
fogyatékosok nevelésoktatására szakembereket képeznek. A képzést Párisban az egye
tem orvosi és más karaira tervezik. (Hogy egységes, avagy szakokszerinti képzést
terveznek-e, erről Gayet nem szól). Liliében, Marseilleben és Toulousban is kelet
keztek ilyen irányú mozgalmak.

❖
Az École Braille igazgatójának az adatai lényegükben azonosak Gayet fönti
adataival.

*
Jourdan M. adatai:
I. Az egyes szakok külön-külön képezik tanáraikat.
II. Elemi iskolákban tanító tanítók vétetnek föl kiképzésre, kik három gyakor
lati évet töltenek a siketnémák kerületi intézetében. Egyetemet nem látogatnak.
III. A magyar tanárképzést nem ismerjük. A siketnémák, vakok és értelmileg
fogyatékosok tanítása egymástól teljesen különböző dolgok lévén, az erre való kép
zés is más és más és így kezdettől fogva szakokszerint kell képezni a jelölteket.
IV. A gyógypedagógia (pedagogie therapeutique) kifejezés nálunk nem hasz
nálatos. (A „medico-pedagogie“ használatát nem említi).
Angolország
Az adatokat Stone W. M., a vakok királyi otthonának és iskolájának (I'he
Royal Blind Asylum and School) igazgatója szolgáltatta Edinburgban, 1930 novem
ber 17-én.
I. Nagy-Britanniában egyesített, illetve egységes tanárképzés nincs.
II. A vakok tanárai vagy látók, vagy vakok.
A látók ismét kétfélék : egyetemi végzettségűek és egyetemet nem végzettek.
Az egyetemet végzetttek 4-5-6 évi egyetemi tanulmányaik után egy évet töltenek
még egy elméleti ismereteket is nyújtó gyakorlati tanárképző intézetben, mielőtt
tanári oklevelet kapnának. Az egyetemet nem végzettek pedig a gyakorlati tanárképző
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intézetben nyerik teljes képzésüket, ahol a pedagógiaiak mellett szakíárgyaiakat is
hallgatják. Az az okleveles tanár, aki vakok intézetében akar működni, annak két
évi további tanulmányok után Londonban, a vakok tanárait képesítő intézetben
(College of Teachers of the Biind) kell erre képesítést szereznie. Ez az utóbbi képe
sítés Angliában a vakok intézeteinek tanáraira nézve kötelező, Skóciában nem. Azon
ban a skót tanárok is rendszerint megszerzik. A vakok oktatására képesítő intézet
voltakép, csak vizsgáztató testület. Nincsenek osztályai s nem tart előadásokat,
hanem a jelölteket tapasztalatok szerzése végett két évre kihelyezi a vakok intézeteibe.
A tanári pályára készülő vakok először elvégzik a vakok valamely intézetének
évfolyamait, azután úgy tanulnak tovább, mint a látók: vagy az egyetem elvégzése
után, vagy anélkül lépnek a gyakorlati tanárképző intézetbe, majd a látókéhoz
hasonló módon szerzik meg a vakok tanítására szóló képesítést is,
III. A magyar tanárképzést nem ismertem.
Az egyesített képzésre nézve véleményem: eleinte egységes képzés, később
elkülönülés.
IV. A „gyógypedagógia“ kifejezést illetően megjegyzem, hogy a vakok nevelésoktatását nem nevezném gyógypedagógiának, hanem egyszerűen olyan egyének peda
gógiájának, akiknek egyik érzékük hiányzik. Azt hiszem, hogy minden pedagógiai
tanfolyamnak, ha nem is gyógypedagógiai, magában kell foglalnia az élettant, bonc
tant, az orvosi ismereteket és minden tanárnak, függetlenül attól, hogy kiket tanít
szakképzett pedagógusnak kell lennie.
Megjegyzések:
Sajnos, a vak tanárokra nézve kevés az elhelyezkedés lehetősége, minek oka
az intézetek ’ igazgatótestületeinek a vakokkal szemben megnyilvánuló elfogultsága.
k z én iskolámban, mely Nagy-Britannia legnagyobb intézeteinek egyike, magamat
kivéve, valamennyi tanár vak. Viszont vannak intézetek, ahol egy vak tanár sincs

A magyar köztudat és a valóság egybevetése
Láttuk int a valóságot országonkint. Vessük azt most egybe a fön
tebb három pontban összefoglalt köztudomásúnkkal, e három pont sor
rendjében haladva.
1. — Az egységes képzés jogosultságát, szükségességét külföldön
is elismerik. E tekintetben Magyarországé a vezetőszerep. Tanárképzé
sünk Európaszerte példaképül szolgál, csodálják, érte osztatlanul irigyel
nek bennünket. Már több országban utánozták, egyes országokban ter
vezik a magyar mintára való szervezést, másokban meg, mint utánzandót, dicsérik s erős a vágy bennük, hogy utánozzák.
Ez a köztudat.
Mit támogatnak ebből a nyolc országból származó adatok?
Semmit. Azaz valamit mégis. Azt, hogy az egységes tanárképzés
ben Magyarország vezet. Igen, vezet, de senkisem követi. Lehet, hogy
akadnak külföldön szakemberek — és én hiszem, hogy akadnak is
a gyöngeelmejűekkel foglalkozók között, — akik az egységes
képzés jogosultságát, szükségességét elismerik, akik példaképnek
tekintik a mi tanárképzésünket s azt utánozni is szeretnék, de
mindezeknek a mi külföldi adatainkban nyomuk nincs. Ellenkezően,
ami azokban föllelhető, az megvalósítva is, elvben is -¡majdnem kivétel
nélkül mind ellentéte ezeknek.
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2. — Eddig Lengyelországban, Romániában, Svájcban és Cseh
szlovákiában van egységes képzés, Olaszországban meg törvény ren
delte el.
Ez a köztudat.
Mit támogatnak ezekből a négy országból érkezett adatok?
Semmit. M ert:
Lengyelországban nincs, soha nem is volt egységes képzés.
Romániában volt, de a jelölteknek csak az első csoportját képez
ték valamennyi szakra, aztán mint meg nem felelőt, az egységes kép
zést megszüntették és a szakokszerinti képzésre tértek át.
Svájcban kezdettől fogva szakokszerinti a képzés. Amin mit sem
változtat az, hogy az elméletiekre szorítkozó első félévben jelenleg még
minden egyes jelölt valamennyi szakban nyer képzést, mert a második
félévben a gyakorlatiakkal kapcsolatos tanulmányokban már szakoksze
rinti a képzés. Hogy ez a szakok szerint való képzés az elméletiekben
is érvényesüljön — mondja Hanselmann Henrik dr., a képző igazga
tója, — azt egyelőre még akadályozza az egyévi képzési idő rö
vidsége, azt csak a második évfolyam szervezése oldhatja meg. Hogy
mily határozottan szakokszerinti a jelenlegi képzés és képesítés, igazolja
Hanselmannak a gyakorlatot az elmélet fölé helyező elve s az a meg
jegyzése, hogy az eddig képesített 43 egyén közűi a siketnémák okta
tásának szakát csak 1, a vakok oktatásának szakát pedig ■
— nem lévén
e szakokban alkalmaztatási lehetőség — egy sem választotta.
Sem Csehszlovákiában, sem Olaszországban egységes tanárképzés
nincs és nem is volt.
Abban a föltevésben, hogy Olaszországban, ha nincs is megvaló
sítva, de törvény rendeli el az egységes képzést, kutattuk ennek a tör
vénynek, mint a Magyar Gyógypedagógia jelezte, az 1923. évi decem
ber 31-én kelt törvénynek a rendelkezéseit. Strehl Károly dr-nak
„Handbuch dér Blindenwohlfahrtspflege“ című művének II. kötetében a
87. és 93. lapokon nyomára is akadtunk. Az itteni ismertetések szerint
ez a törvényes rendelkezés az olasz iskolák általános újjászervezését
tartalmazza s megállapítja a vakok iskolakötelezettségét. Megemlíti még
ez az ismertetés azt is, hogy e rendelkezésekből folyóan mondotta ki
a kormány, hogy a vakok iskoláiban, intézeteiben szakképzett tanárok
alkalmazandók, továbbá, hogy e rendelkezések a folyamányaként kelet
kezett 1925-ben újabb törvényes rendelet alapján a vakok oktatására
képző római szeminárium. Egységes képzésről azonban mit sem tud az
ismertetés.
3- — Lengyelországban vagy közvetlenül, vagy közvetve a ma
gyart utánzó svajcin át, általánosságban magyar mintára szervezték a
tanárképzést azzal a különbséggel, hogy szakosították. Azonban sajnál
ják, hogy szakosították s az az óhajuk, hogy képzésüket teljesen ma
gyar mintára szervezzék át.
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Ez a köztudomás.
Mit támogatnak ebbői a Lengyelországból érkezett adatok ?
Semmit.
Itt első sorban az évszámok beszélnek. A lengyel tanárképzést
1922-ben szervezték, a svájcit meg két évvel később, 1924-ben.
A lengyelt hát nem
szervezhették a
svájci mintájára, mint
ahogy azt Tóth Zoltán dr. tudja, sem nem szervezhették a magyart
utánzó svajcin át magyar mintára, mint azt Sturm József lehetségesnek
látja, mert a lengyelt akkor szervezték már, amikor a svájci még nem
is létezett.
A továbbiakban haladjunk annak a vitának a fonalán melynek
anyagát fönt vázlatosan közöltük s vessük össze a vita anyagát a Len
gyelországból érkezett adatokkal.
Tóth Zoltán dr. vitaírásának fönti idézetéből úgy értettük, hogy a
lengyelek, amikor képzőintézetüket szervezték, nem ismerték a magyar
tanárképzést, amit sajnálnak; továbbá, hogy 1932 márciusában Budapesten
jártukkor a magyar példát követő módon szerették volna megvalósítva
látni tanárképzésüket. Ezzel szemben a lengyel tanárképző igazgatója
örzegorzewska Mária dr., mint láttuk, azt írja, hogy tanárképzőjük szer
vezésekor, 1922-ben ők igenis ismerték már a mi tanárképzésünket
„de már akkor azon az állásponton voltak, hogy minden hallgató csak
egy szakot végezzen.“ Amiben az is benne van, hogy írása idejében,
1931 februárjában is ezen az állásponton voltak Varsóban.
Istenes Károly idézett vitaírásában kétségtelennek látja, hogy a len
gyelek minket utánoztak tanárképzésük szervezésében, hisz Wawozinovszky
Mihály lengyel kartársunk 1924-ben azért járt itt Pesten, hogy megis
merje a mi tanárképzésünk szervezetét. Nyilvánvaló ebből, hogy vala
mennyiünkkel együtt Istenes is hitelt adott annak az akkoriban terjesz
tett hírnek — most már tudjuk : dobverő hírnek, — hogy a lengyel kartárs
1924 novemberében kormánya megbízásából tanárképzésünk tanulmá
nyozása végett tartózkodott szokatlan hosszú időn, heteken át Buda
pesten a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületben.
Sturm József föntebb kivonatolt vitacikkében szintén azt tételezi
föl, de tárgyi alapon, hogy a lengyel tanárképzés a miénknek a példá
jára alakult.
Ha vizsgáljuk a lengyel tanárképzés szervezetét és látjuk, hogy
ott a lényeget illetően nem egységes, hanem szakokszerinti képzést
szerveztek; ha látjuk náluk, ami nekünk szokatlan és föltűnik, az értel
mileg és erkölcsileg fogyatékosok oktatásának egymástól való elvi elkü
lönítését, két szakba való elosztását; ha nézzük azt az egyensúlyt Varsó
ban, mely ott a négy szak között úgy tárgyakban, mint óraszámokban
mutatkozik s azt összehasonlítjuk a mi, állítólag mintául vett régi, két
éves tanárképzőnkkel, a két mellékszakkal bővített siketnématanárképzőnkkel, ahol a siketnémák oktatására irányuló tanulmányok óraszáma
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jóval felülmúlta a két másik szak óraszámait együttvéve ;* ha végül
részletekbe is menve, a lengyelek tanítási tárgyait ’ és óraszámait is
öszehasonlítjuk a mi régi képzőnk tárgyaival s azok óraszámáival, —
és mindezekben látjuk az éles különbségeket: akkor teljesen érthetetle
nül állunk Sturm József ama föntebb említett föltevése előtt, hogy Len
gyelország a szervezésnél a mi tanárképzőnket vette például.
Ellenkezően! Lengyelország, ha a szervezésnél csakugyan mérle
gelte a régi magyar képzést, akkor azt könnyűnek találta, mert a ma
gáét egészében is, részleteiben is máskép, sőt a lényeget, az egy vagy
több szakra vaió képzést illetően, a mienkkel épenséggel ellentétesen
szervezte meg.
Csupán a különböző fogyatékosok oktatására való képesítések egy
intézménybe való összevonásával, az egyesítéssel, no meg a tanárjelöl
tek fölvételi föltételeiben szereplő kétévi előzetes gyakorlati működés
megkövetelésével emlékeztettek a lengyelek a mi régi magyar képzé
sünkre. Az előbbi, az egyesítés azonban nem lényegi, hanem tisztán
gazdasági kérdés. A másikért, a fölvételi föltételekért meg nem kellett
nekik okvetlenül am i gyógypedagógiai szaktanácsunktól kapott szabály
zathoz fordulniok. Megkaphatták azokat bárhonnan, ahol gyógypedagó
giai tanárokat képeznek, onnan is, ahonnan annakidején, nagyon régen
mi is vettük, a németektől.
A lengyel vita lezárásával kapcsolatban meg kell azonban még
állapítanunk, hogy Istenes és Sturm vitaírásaiban a külföld üt tárgyalt
utánzási ügye csak mellékzönge. Ők lényegében az egységes képzéssel
helyezkednek szembe s a szakosítás mellett törnek lándzsát. Egyáltalában
nem tartoznak tehát azok közé, kik az egységes képzés fönntartását a
külföld bennünket utánzó szervezéseire való hivatkozászal támogatják.
Sőt az ő írásaikat épen azért tettük itt szóvá, mert élénken szemlélte
tik, hogy még a más véleményen lévők táborát is mennyire megtévesz
tették a külföld utánzásáról szóló, éveken át szívósan terjesztett hírek.
Annyira beleült már az agyakba, annyira közhellyé vált már „a bennün
ket utánzó külföld,“ hogyha valahol hallottunk egyesített képzésről,
már nem is vizsgáltuk alaposabban, föl se tételeztük, hogy más volna,
nem a magyarnak az utánzása.
*
íme így fest a helyzet ha összevetjük a külföld megfogható té
nyeit a róluk Magyarországon elterjedt köztudomással.
Az itteni három pontba foglaltakat összegezve meg kell állapíta
*A lengyelek ugyanis 1921 novemberében még a kétévfolyamú tanárképzőnk
szervezetéről kaptak fölvilágosítást orsz. gyógypedagógiai szaktanácsunktól. Három
évfolyamú tanárképzőnk, mint főiskola, csak 1922 őszén nyilt meg Berkes János
igazgatása alatt, de még az ezt szervező 81.786—1922. számú miniszteri rendelet
szerint is a közös tárgyak anyagán kívül a siketnémák oktatásában való képzésre
— ide nem számítva a beszédszervekre és a beszédhibákra vonatkozó tanulmányo
kat — heti 22, míg a vakok és gyöngeelméjűek oktatásában való képzésre együtt
véve csak heti 19 órát fordított a főiskola.
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nunk, hogy a mi köztudomásunk teljesen téves volt, a lényeget illetően
a valóság külföldön egészen más.
Kiábrándulás
Tudom, kedves kartársam, hogy mikorra ezen a rengeteg betűn
átvergődve idáig jutottál s nem tudván tőle szabadulni, újból meg új
ból felötlik előtted a mi köztudomásunk a magyar gyógypedagógiai
tanárképzésnek a külföldön tett kitűnő hatásáról, ottani elismerő megí
téléséről, utánzásáról, — és amikor most arra kell ébredned, hogy ennek
a köztudomásnak a valóságban semmiféle alapja nincs, akkor tudom,
magad elé bámulsz s magadbafordulva kérdezed, hogy hát mi történt
itt veled éveken át? Félrevezettek? Megszédítettek? Lehetséges ez? A
nevelésoktatás munkásai között ? A nevelésoktatás körébe tartozó anyag
gal? A valóságot elrajzoló képek csillogtatásával? Miért? Milyen szán
dékkal? Csak játszottak hiszékenységeddel? Vagy azzal a céllal tették
talán, hogy lásd tanárképzésünk egységességének térhódítását s ennek
hatása alatt meghódolj a gyógypedagógia egységét, oszthatatlanságát
megállapító elvnek? Avagy valami rejtett egyéni célok felé haladó szeke
rükbe akartak befogni?
Ne töprengj kedves kartársam. Tegyünk föl egy másik, egy derű
sebben mutató szemüveget. Nekem, ha végig tekintek a dolgon, a régi
pesti borbély esete jut eszembe. Hogy is volt csak az?
Ott volt a műhelye közel a hajóhídhoz. Egy reggel elhatározta,
hogy vendégeit megtréfálja. Komoly abrázattal elbeszélte nekik, hogy
egy nagy harcsa a hajóhíd alá szorult. Nagyobb, mint egy cethal. A
vendégek némelyike megmosolyogta, mások meg tátott szájjal hallgat
ták. Délfelé a borbély zajt hall, kinéz az utcára s azt látja, hogy az
emberek, köztük a céhmestere is észnélkül rohannak a hajóhíd felé.
— Hova, mi történt? — kérdezi.
— Egy rettentő harcsa a hajóhidat emelgeti — felelte- a céh
mester.
Hajrá, a borbély is nyomukba lendült a hídfelé, merthát — így esz
mélt — úgylátszik, csakugyan igaz.
A rohanó tömegben mi is benne voltunk, kedves kartársam. A
céhmestert magad is láthattad. Csak a borbélyban nem vagyok biz
tos. Borbély, az lehetett több is.
Bármint történt légyen is, egy bizonyosnak látszik. Hogy a hely
zet idefejlődött, azt a külföldi állapotokban való tájékozatlanságunk tette
lehetővé. Hogy aztán ennek a tájékozatlanságnak a homálya honnan
származik, szükkörű szakmabeli társaséletünkből-e, a kevés olvasmányra
szorítkozó szakmabéli táplálkozásunkból-e, a nemtörődömségünkből-e,
avagy épenséggel abból a fölényből-e, amelynek’érzését a „bennünket utá
nozó külföld“ tanával együtt ültettek belénk? — hát bizony ennek ér
demes volna egyszer a mélyére nézni. Mondják, hogy találnánk
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ott még más, a most kipukkasztotthoz hasonló szappanbuborékokat
is. Olyanokat, amelyekről a gyógypedagógia egységének emlőin neve
lődő ifjú és öregebb nemzedékünk azt hiszi, hogy bennünket a magasba
emelő léggömbök, de amelyekről, mihelyt hozzájuk nyúlunk, szintén
kiderül, hogy csak fölfújt hólyagok.
Most azonban ne vizsgálódjunk tovább. Hogy kik, hogyan, miért,
milyen céllal ringattak bele bennünket téves hitünkbe, — ha rösteljük
is helyzetünket, — ne firtassuk tovább. Ne, mert ez úgyse vezet
het jóra.
*
A külföldi intézményekhez intézett kérdéseinknek célja kizáróan
csak az volt, hogy hiteles adatok alapján ellenőrizhessük tanárkép
zésünknek a külföldön való utánzásáról szóló híreket és az ezek alapján
nálunk megülepedett köztudomást. Mégis, mint láttuk, sok más értékes
adat is összegyűlt a nyolc országból és nagyon tanulságos lehet, ha
ezeket az adatokat összevetjük egymással és a mi viszonyainkkal, mint
az az alábbi címek alatt következik.
Egyesített képzés, egységes képzés, szakok
Egyesített tanárképzés négy országban van, mégpedig keletkezé
sük sorrendjében: Magyarországon (1900), Romániában (1921), Len
gyelországban (1922) és Svájcban (1924).
Egységes tanárképzés egyedül csak Magyarországon van 1900 óta.
Volt még Romániában is, de megszűnt. Ott egységes képzést nyújtot
tak a jelöltek első csoportjának 1921-től kezdődően három éven át, a
jelöltek többi évfolyamait azonban 1922-től kezdve már csak egyes
szakokra képezték.
A különböző szakok szempontjából csak azokról az országokról
kell beszélnünk, ahol egyesített, vagy egységes a tanárképzés.
Lengyelországban és Romániában a szakok: 1. siketnémák-, 2.
vakok-, 3. gyöngeelméjűek- és 4. erkölcsileg fogyatékosok nevelés
oktatása.
Svájcban a szakok: 1. siketnémák-, 2. vakok-, 3 .gyöngeelméjűek-,
4. hibásbeszédűek- és 5. nehezen nevelhetők nevelésoktatása.
Az előbbi két országban a képzés kezdettől fogva különül el
szakok szerint, míg Svájcban az első félév után kezdődik a szakokszerinti képzés.
Magyarorországon egységes lévén a tanárképzés, szervezete szako
kat nem különböztet meg.
Az imént felsorolt különböző szakokra azért volt érdemes rá
mutatni, mert olyanokat is találunk közöttük, melyeket nálunk eddig
nem tekintettek külön szakoknak. A nehezen nevelhetők és az erköl
csileg fogyatékosok nevelésoktatásának szakát mi eddig a gyöngeelmé-
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jűekkel foglalkozó szakba, a beszédgyógyítás szakát pedig a siketnémaoktatás szakába beleolvasztva tárgyaltuk. Most tapasztalt külön
választásuk mindenesetre figyelemreméltó.
A tanárképzők színvonala a fölvételi föltételek, a képzés időtar
tama és az egyetemekkel való kapcsolataik szempontjából
A tanárképzőkre való fölvétel tanulmányi föltételei:
Lengyelországban: Elemi iskolai tanítói, vagy ennél magasabb
pedagógiai képesítés és két évi gyakorlati működés.
Romániában: Elemi iskolai tanítói jeles képesítés és három évi
gyakorlati működés, vagy magasabb, az egyetemen szerzett pedagógiai
képesítés.
Svájcban: Adataink nincsenek.
Csehszlovákiában : Adataink nincsenek
Olaszországban : Elemi iskolai tanítói, vagy főiskolai pedagógiai
képesítés és gyakorlati működés.
Németországban: Elemi iskolai tanítói képesítés beleértve kétévi
működést.
Franciaországban: Elemi iskolai tanítói képesítés és gyakorlati
működés.
Angliában: Egyetemi pedagógiai, vagy tanárképzőintézeti végzettség.
Magyarországon: Elemi iskolai tanítói oklevél, vagy középiskolai
érettségi bizonyítvány.
Itt élesen kiütközik a sorból Magyarország, mint egyedüli, mely
pedagógiai tanulmányokat nélkülöző és a tanítói pályán gyakorlatilag
nem működött egyéneket is fölvesz gyógypedagógiai tanári képzésre.
Igaz, tanárképző főiskolánk tanítói oklevelet nélkülöző hallgatói tanul
mányaik első félévében kötelesek hetenkint egyszer három órán át elemi
iskolai oktatást látogatni, majd öt ízben gyakorlati tanítást is végezni.
Szakemberek előtt azonban fölösleges kifejteni, hogy ez a rendelkezés,
bármennyire helyénvaló is, távolról sem pótolhatja a tanítóképzői tanul
mányokat, annyival inkább nem, mert főiskolánknak az általános lélek
tanon kívül más általános nevelésoktatási tárgya nincs. A gyakorlati
működés hiányának enyhítésére természetesen még ilyen, a lényeg hiá
nyát eltakaró intézkedést se foganatosíthat főiskolánk.
Nyilvánvaló így, hogy a fölvételi föltételeknek enyheségéből szük
ségképen olyan súlyos fogyatkozásoknak kell származniok a jelöltek
tanulmányaiban, melyek tanárképzésünk színvonalát érzékenyen leszállítják.
*
A képzés időtartama az egyes szakokra való képzés mellett:
Lengyelországban bármely szakon —
—
—
2 év
Romániában bármely szakon —
— —
—
3 „
Savjcban bármely szakon
—
— —
—
1 ,,
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Csehszlovákiában a siketnémák nevelésoktatásának
szakán a jelenlegi időtartam ismeretlen, a
jövőre tervezett —
—
—
—
.—
2 év
a vakok nevelésoktatása szakán
—
ismeretlen
Olaszországban a siketnémák nevelésoktatásának
szakán —
—
—
—
—
—
1 év
a vakok nevelésoktatása szakán
—
—
i
Németországban a siketnémák nevelésoktatása szakán
2 „
a vakok nevelésoktatásának szakán —
—
2
Franciaországban a siketnémák nevelésoktatása
szakán —
—
—
—
—
■
—
3
a vakok nevelésoktatásának szakán —
—
3-6 „
Angolországban a vakok nevelésoktatásának szakán
2 „
A siketnémák nevelésoktatása szakán
—
— ismeretlen
A képzés időtartama az összes szakokra való képzés mellett:
Magyarországon valamennyi szakon együttvéve —
4 év
Hogy egészen átfogó és olyan összehasonlító áttekintést nyerjünk,
melyből a szakképzés alaposságának és színvonalának lehetőségeire
szélesebb alapon következtethessünk, leghelyesebb volna, ha a közép
iskolákkal meginduló tanulmányokon kezdve végigkísérnők az egyes
országok gyógypedagógia tanárainak képzését. Sajnos azonban, ilyen
szélesebb alapokon nem indulhatunk el, mert nem ismerjük eléggé az
egyes országok középiskolai és tanítóképzési viszonyait. Annyi azonban
valószínűnek látszik, hogy — magunkat is beleértve, — a kilenc nemzetbeli
tanárok közűi a siketeket és vakokat oktató német kartársaink hagyják
maguk mögött a leghosszabb tanulmányi időt, míg oklevélhez jutnak.
Ők 8 évi középiskolán, 2 évi tanítóképző akadémián s ehez kapcsoltan
2 évi tanítói gyakorlati működésen, továbbá 2 évi gyógypedagógiai kép
zésen át, összesen tehát 14 évi után jutnak oklevélhez.
Körülbelül ugyanennyi, sőt esetleg még több időt vesznek igénybe
a vakokat oktató angol kartársaink tanulmányai is, mert egyetemi, illetve
tanárképző főiskolai végzettség után mennek két évi gyakorlati képzésre
a vakok valamelyik intézetébe s ennek utána a vakok oktatására képe
sítő vizsgára. Az ő képzési idejüket azonban pontosabban megállapí
tani nincs módunkban, mert középiskolai és egyetemi viszonyaik a
tanulmányi időt illetőleg országukban különbözők s így a képzési idő
valamennyiükre nézve nem is azonos.
Mi magyarok 8 évi középiskolai, illetve középiskolai és tanító
képzőintézeti s 4 évi gyógypedagógiai főiskolai, összesen tehát 12 évi
képzés után jutunk oklevélhez.
Hahát pusztán a ráfordított idővel akarnók mérni a képzés ala
posságát, színvonalát, úgy a mi helyünk, a harmadik hely nagyon
előnyös volna ebben a sorrendben. Ámde nem tarthatjuk meg ezt a
helyet s a sorrendben jóval lejebb, szerényebbel is meg kell elégednünk,
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mert mi a jelzett idő alatt négy szakra képzünk, míg a többiek csak
egyre.
*
A képzés színvonalát befolyásoló tényezők között végül nagy súlylyal esik a latba az egyetemeknek a képzésben való szerepe.
Romániában és Svájcban minden szakon, Németországban a vakok
és siketnémák, Angliában pedig, ahol az egyetemi képzés megelőzi a
szakképzést, a vakok nevelésoktatásának szakán kapcsolatos a tanár
képzés az egyetemmel. (A többi szakra nézve Németországból és Ang
liából nem kaptunk adatokat)
A mi gyógypedagógiai tanárképzésünknek részben az egyetemre
való terelését Wentzel (Tar) József siketnémaintézeti tanár követelte
először, 1900 januárjában (L. Gyógypedagógiai Szemle, 1900.-18. 1),
tehát már akkor, mikor a képzés egyesítését és egyeségesítését még
csak tervezték. Azóta egyesek, testületek, értekezletek sokszor hangoz
tatták annak szükségességét, de eredménytelenül, mert megvalósítása
érdekében tanárképzőnk vezetősége, sem tanári kara, sem igazgatója,
mindmáig egy lépést sem tett és mint a Siketnémák és Vakok Tanárai
Országos Egyesületében 1930. január 18-án lefolyt, föntebb már em
lített szakülés tárgyalásaiból tudjuk, nincs is szándékukban ezirányban
megindulni. Tanárképzésünk általánosan óhajtott fejlesztése ilyformánsem
a szakosítás, sem az egyetemmel való kapcsolatba hozatala révén— ha
csak az elvek és célok időközben meg nem változtak — egyelőre nem
várható.
*
A magyar gyógypedagógia berkeiben, ott, ahol egységes tanár
képzésünket annyira mintaszerűnek minősítik, úgy tudják és hirdetik,
hogy a mi képzésünk színvonala a legemelkedettebb egész Európában.
Nos, ha ezt a színvonalat az azt nagyon befolyásoló és most tárgyalt
három körülmény, a fölvételi föltételek, a képzés időtartama és az egye
temi tanulmányok szempontjából mérlegeljük, semmikép nem találhat
juk megokoltnak ezt a büszkélkedést. Ellenkezően. Mint látjuk, az ezen
alapokon való minősítésben bizony eléggé szerény hellyel kell mege
légednünk.
Hatással

volt-e egységes képzésünk a külföldi hasonló célú
szervezetek alakulására?

Az adatszolgáltatók szerint a nyolc ország közűi a távolabbi
Olasz-, Francia- és Angolországban nem ismerik tanárképzésünket,
A többi öt országban, Lengyelországban, Romániában, Svájcban, Cseh
szlovákiában és Németországban azonban többé-kevésbbé mindenütt
ismerték már régebben, saját tanárképzésük szervezése idejében is.
Hatással, mégpedig kedvező hatással azonban a mi képzésünk
eddig még csak egy helyen volt, Romániában. Ezt sem igazolják ugyan
Romániából származó adataink, de az adatszolgáltató Halareviá György
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igenis lehetségesnek, föltételezhetőnek tartja. Mi pedig úgy véljük, hogy a
jóllehet románok a mi kétévesünktől eltérően háromévesre és az egye
temhez kapcsoltan szervezték meg tanárképzésüket, maga az a tény, hogy
egységes képzést szerveztek, valószínűvé teszi, hogy a szervezőnek a mi
képzésünk adta az első alapgondolatot, ha később, egy év múlva, a
szakosítással el is tért tőle.
A másik két országban, Lengyelországban és Svájcban, ahol még
egyesített képzés van és ahol ezért fölületesen nézve szintén a mi ha
tásunkra lehet gondolni, a szervezők, mint láttuk, határozottan tagadják
a magyar hatást és mellettük szólnak kétségtelen bizonyítékokként léte
sített intézményeik szervezete s e szervezetek irányelvei is.
A Magyar Gyógypedagógia szerkesztője tehát téved, amikor
Hanselmann Henrik dr-nak, a züiichi gyógypedagógiai szemináriumról
tartott előadását ismertetvén, folyóirata 1925. évi 2. lapján megjegyzi,
hogy „a svájci rendszer a magyar gyógypedagógiai képzés szervezeté
nek figyelmébe vételével készült.“*
Az egységes tanárképzés elvi megítélése külföldön
Az egységes képzésre vonatkozóan csak azokból az országokból
kértünk elvi véleményt, amelyekben nem tételeztünk föl egységes tanár
képzést, tehát Német-, Francia-, és Angolországból. Mégis, Olaszországot
kivéve valamennyi országból kaptunk véleményt. Ezekből a kérdezetlenül is jelentkező megszólalásokból arra lehet következtetni, hogy a
gyógypedagógia egységének gondolatkörébe tartozó kérdések különös
képen is foglalkoztatják azoknak az országoknak a szakembereit, ahol
jól ismerik a mi egységes tanárképzésünket (Csehszlovákia), ahol már
kísérleteztek is vele (Románia) és ott, ahol, ha nem is elvi, de gazda
sági okok miatt együtt képezik az érzékszerviig és lelkileg fogyatéko
sok oktatóit (Lengyelország és Svájc).
A szakvélemények, mint láttuk, az egységes tanárképzésre nézve
az egész vonalon kedvezőtlenek. A lengyel Grzegorzewska dr. a képzés
kezdettől fogva való szakosításának a híve; a román Halarevici szerint
a mi esetünkben a két utolsó évben kellene szakok szerint képezni;
a svájci Hanselmann dr. három évi képzés mellett az egy évi egységes
és két évi szakonkinti képzést tartja „eszményinek“; a cseh Parma hi
báztat minden egységes képzést és jelzi, hogy a csehszlovák siketnématanárképzés újabb szabályozásával kapcsolatban az eddig származott
javaslatok is a képzés alapossága érdekében mind a csupán egy szak
ban való képzést kívánják; a német Piciit nem híve az egységes kép
zésnek; a német Lehmann eltévesztettek találja s visszaesést lát benne;
a francia Gayet szerint egységesen kezdett képzés esetében az utolsó
évben szakosítani kellene; honfitársának, Jourdan-mk az elve a mind* 1925-ben e folyóirat szerkesztői voltak: Éltes Mátyás felelős szerkesztő és
Ungermann József szerkesztőtárs.
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végig szakokszerinti képzés; végül az angol Stone-nak az egyesített
képzésre nézve az a véleménye, hogy eleinte legyen egységes, később
különüljön el szakonkiní.
A kilenc véleményező közül tehát, mint látjuk, elvben egy sem
helyesli az egységes képzést. Hárman (Halarevici, Gayet és Stone) nem
ítélik meg általánosságban az egységes képzést, csak a már meglévő
magyar egységes képzésre vonatkozóan nyilatkoznak. Mind a hárman a
képzésnek egységes kezdete után a szakoknak bizonyos idő múltán való
elkülönítése mellett szólnak.
Legbehatóbban nyilatkozik a szakokszerinti képzésről, mint elvről,
Hanselmctnn Henrik dr., a svájci tanárképző igazgatója és szervezője,
Hanselmannak a jövőt illető terveire külön is föl kell hívnunk a figyel
met. Nemcsak azért, mert ö a gyógypedagógia egyetlen egyetemi ma
gántanára a világon s irodalmi mőködésénél fogva is a legtekintélye
sebb gyógypedagógusok egyike, hanem azért is, mert nálunk őt emle
getik, rája hivatkoznak leggyakrabhan, az egységes irányzat hívei, az
ú. n. gyógypedagógiai gondolkozásúak. Nos, Hanselmann a szűkös
anyagiak miatt korlátozottan egy évfolyamon működő egyesített képző
intézetében szakokszerínt képez ma is, de ezt a szakosítást, mihelyt
emelheti az évfolyamok számát, úgy akarja tökéletesíteni, hogy kétszer
annyi időt, két évet fordít a választott szakban való képzésre és csak
egyet az általános képzésre. Azok között tehát, akik az egységesen in
duló és később szakosodó képzésben a két irányzat időbeli arányáról
megnyilatkoznak, ő az egyedüli, aki a választott szakra több időt akar
fordítani, mint az általános tanulmányokra. Bizonyos hát, hogy ő, bár
mennyire is hivatkoznak rája, nem — gyógypedagógiai gondolkozása
A gyógypedagógia egysége és fogalmi köre a külföldi
szakvéleményekben
Kifejezetten a gyógypedagógia egységére nézve nem szerepelt kér
dés kérdőíveinken. Az erre irányuló fölfogások csak a tanérképzés egy
ségességére és a gyógypedagógia fogalmának, fogalmi körének értel
mezésére vonatkozó kérdéseink megválaszolásából alakulnak ki.
Az egységes képzést, mint láttuk, elutasítja a külföld s így az
errevonatkozó vélemények semmiféle támasztékot nem nyújtanak a
gyógypedagógiának, illetve az e nevezet alatt értett szakoknak azonos
elveken nyugvó, szorosan összefüggő, egymást föltételező, szóval egy
séges tudományként, egységes munkaterületként való fölfogásra.
És mit válaszoltak a kérdezett külföldiek arra a kérdésünkre, hogy
hogyan értelmezik ők a gyógypedagógia fogalmát abból a szempontból,
hogy mely szakokat foglalja az magában. Ezt a kérdést is csak azokba
az országokba küldtük, amelyekben nem kellett egységes képzést fölté
teleznünk, tehát Német-, Francia- és Angolországba. Mégis kaptunk ez
irányú véleményt Romániából is.
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A román Halarevicinek az a véleménye, hogy a „gyógypedagógia“
és a „gyógypedagógus“ elnevezések csak a gyöngeelméjüek ügye s az
ezzel rokon ügyek munkakerületére vonatkoznak. A német Picht sze
rint „a vakok tanárai szakmájukat tágabb értelemben nem tekintik gyógy
pedagógiai szaknak.“ A német Lehmann meg azt mondja, hogy a
gyógypedagógia fogalmát náluk különbözőkép magyarázzák s hogy „a
siketnématanárok áltálában visszautasítják a siketnémák nevelésoktatá
sának a gyógypedagógia fogalmába való bevonását.“ Ezeket a vélemé
nyeket sejtettük, nem leptek meg. De egészen különösen hatnak a
Francia- és Angolországból érkezett válaszok.
A francia Jourdan azt írja, hogy,, a siketnémák, vakok és értel
mileg fogyatékosok tanítása teljesen különböző dolgok“ s hogy a
„gyógypedagógia“ (pédagogie thérapeutique) Franciaországban nem
használatos kifejezés,“ Gayet szintén azt mondja, hogy a „pédagogie
thérapeutique* náluk nem használatos kifejezés, azonban megjegyzi, hogy
„a fogalom létezik és fejlődni kezd,“ amit igazol egy, a fogyatékos gyer
mekeket nevelő és segélyező olyan párisi egyesület létesülése, mely
egyebek között gyógypedagógusok képeztetését is tervbe vette. Itt hát
a „gyógypedagógia“ nevezete alá foglalt szakok ezideig még semmi
féle vonatkozásban nincsenek egymással, másszóval Franciaországban
gyógypedagógiáról olyan értelemben, mint mi érdeklődtünk utána, ezen
adatok szerint ma még nem lehet beszélni s így itt a gyógypedagógia
fogalomköre se alakult még ki. Az angol Stone is, mintha teljesen ide
gen volna előtte a gyógypedagógia fogalma s annak tágabb, a vakok
ügyét is magába fogadható köre, nagyon józanul bár, de bizonyos
tájékozatlan hidegséggel csak azt mondja, hogy „a vakok nevelésokta
tását nem nevezném gyógypedagógiának, hanem egyszerűen olyan egyé
nek pedagógiájának, akiknek egyik érzékszervük hiányzik.“
lm, ha áttekintjük ennek a hat szakembernek négy országból
származó véleményeit, (az újabb, de még ki nem alakult s így még
nem értékelhető francia törekvésekre vonatkozó értesülésen kívül)
semmiféle olyan adatot nem találunk, mely igazoltnak minősítené,
avagy helyeselné a gyógypedagógia fogalmának a vakok és siketnémák
ügyére való kiterjesztését.
Ilyformán sem az egységes tanárképzés, sem a gyógypedagógia
fogalmi körének kiterjedése tárgyában folytatott adatgyűjtésünk olyan
anyagot nem szolgáltatott, mely támogatná a nálunk Magyarországon, a
Magyar Gyógypedagógiai
Társaságban ápolt és főképen Tóth
Zoltán dr. által képviselt ama fölfogást, hogy a gyógypedagógia azt
összes érzékszervileg, értelmileg és erkölcsileg fogyatékosok nevelés
oktatását összefogó egységes tudomány és egységes munkaterület.
* Helyesebb lett volna kérdőíveinken a „medico-pedagogie“ kifejezést hasz
nálnunk. Bár félremagyarázásra a „thérapeutique“ sem vezetett, mert mint látjuk»
Gayet megértette és valószínűen tudta Jourdan is, miről van szó, mert mint levelében
írja, kérdőívünk kitöltése dolgában Gayet-val személyesen érintkezett.
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A vizuális abstrakeié.
("Lényege és szerepe a siketnémák oktatásával kapcsolatban)
Irta: Füzesi Árpád.
Testi fölépítettségünk tökéletlensége folytán, gondolatainkat, érzel
meinket csak megközelitő hűséggel tudjuk a külvilággal közölni.
Történjék a közlés bármilyen módon, — beszéd, írás, zene, rajz, jel stb. —
mindent, ami a közlendők kapcsán lelkűnkben él, ki nem fejezhetünk.
A lényeget kell tehát kiválasztani és azt megérthetően kifejezésre juttatni.
Az a principum, hogy a belső tartalom kivetésénél a 'lényegnek a
kifejezésére kell törekednünk mindenféle közlési módra vonatkozik s igy
szükségképen a rajzolással való közlésre, a magyarázó-rajzra is.
Ha valamit érthetően akarok más egyén tudomására hozni, szük
séges, hogy első sorban önmagam legyek tisztában azzal, amit közölni
akarok. Magam pedig csak akkor vagyok valamivel tisztában, ha az
illető dolog a tudatom fókuszában áll, vagyis nem csupán homályos,
bizonytalanul sejtelmes fogalmam van róla, hanem határozott és éles
kontúrokkal „látom a dolgot magam előtt“.
Tehát — bármely közlésnél — elsősorban az elmetartalomnak
kell pontosnak, helyesnek lennie. A tartalomnak a kivetítése tehát sorrend
szerint csak a második munka.
A belső tartalom megjelenítésének a munkája két részből á ll:
. psychikaiból és fizikaiból.
A psychikai: a közléshez szükséges jegyek kiválasztása.
A fizikai: az elme által közlésre kijelölt elemek, jegyek, fizikailag
felfoghatóvá tétele, vagyis a közlés formája: beszéd írás, rajz, stb.
Mivel a magyarázó-rajz áll érdeklődésünknek a középpontjában,
bennünket a közlésnek jelenleg csak az a formája érdekel, mely rajzban
történik.
Annak, aki gondolatait rajzban akarja magyarázatszerüen kifejezni
— mint már fentebb említettük — mindenek előtt azt kell megvizsgálnia,
hogy ő maga rendelkezik-e azzal az elmetartalommal, melyet közölni
óhajt. Vagyis tudja-e? Emlékezik-e? Van-e éles emlékképe, mely mint
mondottuk, a tudat fókuszában áll? „Látja-e a maga előtt“ a lerajzo
landó objektumot, vagy történést ?
Ennél az első állomásnál legtöbbnyire az derül ki, hogy az illető
csak nagyon halványan emlékszik a lerajzolandó tárgyra. Ezen segíteni
kell, még pedig oly módon, hogy emlékképét fölfrissíti, vagyis az
objektumot újból tudatos, alapos és rendszeres szemlélés tárgyává teszi.
Megvizsgálja kutató szemmel a szerkezetét, arányait, színét stb. Ezáltal
emlékképe fölfrissül és használható, „éles“ formában áll rendelkezésére.
\ jó emlékkép birtokában következik annak rajzi utón való repro
dukálása. Elsősorban a reprodukció psychikai munkája, vagyis a
lényegnek, a lényeges jegyeknek a kiválasztása. Mert mindent, amit
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éles emlékképünk tartalmaz, nem közölhetünk. Túl
lenne
munkánk.
A lényeges jegyeket el kell vonnunk, abstrahálnunk kell
Mi az abstrakció?
Az emiékkép sok jegyéből a szerkezetileg lényeges elvonása
Leegyszerusites. Ez a rajzolás műveletének legfontosabb munkája, mint-
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e^y sarkpontja. Ez, — az első tudatossá tétel után, — csak sok gya
korlattal tökéletesíthető. Viszont a tudatos abstraháló képesség birtokában
bármit meg tudunk rajzolni, amiről megfelelő emlékképet ^ szereztünk.
Az abstrahált jegyeket, részeket, szerkezeti összefüggésbe, logikai
kapcsolatba állítjuk egymással. Mintegy „fölépítjük“ gondolatban a re
produkálandó tárgyat, úgyhogy a kellő sorrend szerint vehesse kezdetet
a rajzolás fizikai folyamata.
A tulajdonképeni (fizikai) rajzolás munkája ezután következik, bp
szervezetnél szinte önmagától megoldódik. Hibákról ugyan lehet szó,
(mely a gyakorlat hiányából ered) ez azonban a rajz jósága, ^ éitelmes
volta, magyarázó tendenciájának értéke szempontjából csak másodlagos
jelentőségű. Ez a fizikai munka már alkati kérdés. Beidegzési képesség.
Amennyiben tehát valaki rossz „kézügyességgel“ rendelkezik, a magya
rázó-rajza tehát nehézkesebb vonalakból fog állani, de értelmes és jó
lehet. (Per analógiám : Hány okos, tudományosan képzett enibei elő
adása nagy tartalmi értékű, jólehet az illető nem rendelkezik jó előadó
képességgel.)
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a magyarázó-rajz ^ nem a szem
gyönyörködtetésre szolgáló, érzelmeket kifejező, művészetet sugárzó
hangulati rajz, hanem az értelem rajza, az értelemnek szóló közlés.
A tudatos abstraháló képesség birtokában el kell érnünk azt a
megfigyelő készséget, hogy bármely objektum szemlélése alkalmával
azt analizálva, az értelem szemszögéből vizsgálva figyeljük meg. Csak
igy lehet olyan belső emlékképeket gyűjteni, melyeket, rajzban is ki
tudunk fejezni.
Tanítás alkalmával a gyermeknek ismeretet akarunk nyújtani. En
nek a nehéz munkának sikeres keresztülvitele céljából, nem csak magát
a közlendő anyagot (tárgyi ismeret), hanem ezen felül a gyermeki lel
ket, gyermeki gondolkozást, stb. szóval gyermeket is ismernünk kell. A
kettő egybevetése folytán tisztában kell lennünk azzal is, hogy milyen
módon fogjuk az ismeretet közölni (módszer).
A gyermek ismerete szempontjából igen fontos tudni a tanárnak,
hogy milyen felfogó típushoz tartozik az illető. Vizuális, auditiv, moto
rikus, vegyes, vagy határozatlan típushoz tartozik-e a gyermek?
Netschajeff szerint („Über Memoriren“), aki 700 tanulón végzett fel
fogási vizsgálatot:... „legkedvezőbbnek mutatkozott eddig az eredménya
tisztán látás és a hallással támogatott látás útján való tanulásnál. A
tanulók nagy többsége, több mint a fele, részben a tisztán látási, rész
ben a látási-hallási, látási-mozgási- tipushoz tartozik, igen kevés
a tisztán hallási és tisztán motorikus tipushoz s körülbelül a tanulók
i/3_a bizonytalan típusnak mutatkozik az e részben végzett kísérleteknél.“
„Ily irányú vizsgálatokat végeztek gyermekeken Nádas-Nágel Sán
dor, Kemsies, Lay, Hagenmüller és Fuchs. Kemsies kivételével vala
mennyien a látási módszereket találták előnyösebbnek a tanulásra, főleg
a beszélő s az irómozgásokkal kombinált látási módszereket.“ (dr.
Ranschburg: „Gyermeki elme“ 42. old.)
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A siketnémák — természetszerűleg, — fokozottan vizuális típusú
nak. Az értelmi fogyatékosok felfogási típusainak vizsgálataiból kifolyó
lag dr. Ranschburg, fent említett könyvében is megállapítja: „Célszerű
az ilyen meséket a figyelem teljesebb lekötése céljából egyszerű rajzok
kal kísérni“ (134. old.)
A rajzolás a tanításnak tehát eminens segítő eszköze. El sem
képzelhető, hogy a fent megállapított psychológiai vizsgálati eredmények

Gyakorlati példa a vizuális abstrakcióra a beszédtanitással kapcsolatban.
(IV. osztály)
Elmúlt a tél. Télen nagy hó volt. A hó, jég elolvadt. Miért? Mert a nap
melegebben süt. Itt van a szép tavasz. Ez a mi kertünk. Tavasszal meg kell művelni.
Édesapám ás. Én kapálok. Anna húgom ültet. Juliska öntöz. A gyermekek szorgal
masan dolgoznak. Ha elfáradunk, pihenünk. Erzsi apja földmives. Földje van. Ta
vasszal szánt-vet, boronái. Tavasszal kellemes kirándulni a mezőre
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ismeretének a birtokában, a magyarázó-rajzot nélkülözhessük. Termé
szetes tehát, hogy foglalkoznunk kell azzal a kérdéssel, hogy miként
kell rajzzal tanítani, illetőleg hogyan kell a közlendő anyagot feldol
gozni a vizuális kívánalmaknak megfelelően ?
A magyarázó-rajz, nem csak spontán használható eszköz, — mint
általában tévesen él a köztudatban, — a tanítás közben váratlanul fel
bukkanó ismeretek tisztázására, hanem kiegészítője annak a céltudatos
előkészületet kívánó munkának, mely a tanítási anyag kiválasztása után.
annak részletesebb kidolgozásából áll. Mint ahogy nem elég az tudnom,
hogy a mai órán az ivóvízről fogok tanítani, hanem megállapitom azt
is, hogy ebből a nagy anyagkörből mit és hogyan fogok feldolgozni,
ugyanúgy nem lehet esetlegessé tenni azokat a rajzokat sem, amelyek
tanításom nyomán kerülnek a táblára, mint magyarázó-rajzok. Más szó
val: a magyarázó-rajzokra is készülni kell. Azokat meg kell rajzolnunk
minden tanításunk előtt. Tehát, a tanítást rajzilag is meg kell kompo
nálni: a tanítandó anyagot a vizuális abstrakció szűrőjén keresztül kell
átbocsátanunk.
Ez különleges, céltudatos munkát követel.
Ha a rajzok megkomponálásáról beszélünk, tisztában kell lennünk
a komponálás mibenlétével.
Komponál (latin) összetesz, összerak. Kompozíció, magyarul: öszszetétel, szerkezet. Esztétikai értelemben, valamely mű belső alakja,
mely a művészi alkotás követelményei szerint elrendezett. A komponá
lás minden egyest és a részt a maga helyére állít, olyan terjedelemben,
amilyen a fontossága, az egészhez való viszonya és hatás szempontjából
megilleti.
A tanitással kapcsolatos magyarázó-rajzoknál a komponálás kettős
irányú :
1.
) A tanítandó ismeretanyagnak már előre megállapított, (vagy
legalább megközelítő pontossággal megállapított) szövegét vizuális abstakció munkájával átszűrni, átformálni, fölbontani képekre, egységekre.
Megállapítani, hogy ezeknek a helye hol lesz és milyen szöveg fogja
kisérni őket.
2.
) Az egyes képeket, mint önálló egységeket külön-külön meg
szerkeszteni, megkomponálni.
Csak ennek a kettős munkának gondos elvégzése után felelhet
meg rajzunk annak a kívánalomnak, hogy : legyen a magyarázó-rajzunk
1.) gyors, 2.) egyszerű, 3.) világos.
A tanítási anyagnak vizuális abstrahálása nagy részben gyakorlat
dolga. Ettől függetlenül azonban nagy tárgyi ismeretkört kíván a tanár
tól. Hiába akarok pl. a gabonáról való tanítás közben cséplőgépet raj
zolni, (vagyis a cséplőgépről általam tudottakat, ismereteimet rajzban
közölni a gyermekkel) ha magam ennek az ismeretnek birtokában nem
vagyok. Tehát: meg kel! szereznem a magam számára a tárgyi isme
retet ('mezőgazdasági muzeum, fénykép, szakkönyv, lexikon stb.) A
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tárgyi ismeret megszerzése után néhány vonallal megrajzolni a cséplő
gép karekterisztikumát, nem lesz probléma.
Komoly munka-eredményekre törekvő tanár készületlenül osztálya
küszöbét nem lépi át. A tanításra való előkészület pedig a fent említett
rajzi előkészülést is megköveteli, mert egyébként lassú,1bizonytalankodó
és sok tudatlanságot eláruló lesz a tanár táblai magyarázó rajza.
Ebből következik, hogy a tanár, tanítási vázlatának elkészílése
kapcsán, a magyarázó rajzokat is megkomponálva, előre (a saját maga
részére!) megrajzolja. De semmi esetre se rajzolja le előre a táblára,
(sem pedig halvány vonalakkal előre ne rajzolja föl,) mert ez esetben
a tanítást egy lényeges értéktől, a rajz genetikus kialakításától fosz
taná meg.
Az egy egységet képző magyarázó-rajz, mindazt az ismeretet,
amely gerincét képezi a tanításnak, fel kell hogy ölelje. Tehát a tábláról
a letanított anyag mintegy leolvasható legyen. így pl. ha a tanítás
anyaga „Szüret“ vagy pl. „Elmúlt átél (Tavasz),“ táblai rajzom a szük
séges ismeretek összefoglaló komplexuma lesz. (Lásd a megfelelő
magyarázó-rajzokat.)
A magyarázó-rajzok állandó formában való elkészítése is kívánatos.
Ezek bemutatása csak a táblai rajzok elkészülte után, tehát az óra vé
gén a begyakorlás, vagy ismétlés kapcsán történik. A tanterem falán
való elhelyezésük pedig biztosítja ez emlékezést és egyben védekezés a
tanítás legnagyobb ellensége : a felejtés ellen.
A tanulók maguk is lerajzolják a magyarázó rajzokat és azokat
megfelelő szöveggel jegyzik be a füzeteikbe. Nem a rajzok szépsége,
hanem azok értelmes volta, tartalma a lényeg és az az elmeműködés,
mely a kinesztéziás (motoros) központ bekapcsolásával támogatója lesz
a megtanulásnak. Értelmetlen másolások azt bizonyítják, hogy a tanuló
nem érti a tanítottakat.

Irodalom
Bánó Miklós d r.: Kalendaro. A BELHORO naptára (pontnyomásban) 1933. 16 lap, BELHORO, Budapest, 1933.
A BELHORO (Blindaj Esperantistoj Logantaj en Hungara Reglando,
magyarul: a magyar királyság területén lakó vak eszperantisták) cso
portja szerveződésének ötödik évében, 1927-ben adta ki első évkönyvét
pontnyomásban. Hasznos tudnivalók mellett ebben az évkönyvben jelent
meg a különböző felekezetek ünnepeinek megjelölésével az első magyarnyelvű naptár pontnyomásban. Azóta ez az évkönyv hasonló tartalom
mal évről-évre megjelent, az idén fönti címen hetedszer. Kapható:
BELHORO, Budapest III. Végvár-ucca 2.
(Ballay Péter )
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A sikeínémaoktatás nem népiskolai oktatás. A Blätter 1932.
október 15-i és november 21—22. számaiban Schneider Mátyás németországi kartársunk e cím alatt hosszabban értekezett. Értekezéséből
kivonatosan a következő megállapításokat közöljük:
1., A szerző e cikkében azt iparkodik bebizonyítani, hogy a siketnéma-oktatás kettős feladata: a hangos beszédtanítás és a hallók isko
lájának pótlása egyidőben nem érhető el. Ennek igazolására élet-lélektani
tényekre mutatva rá azt fejtegeti, hogy a mi növendékeink, a siketség
s annak folyományaként előálló következmények miatt mennyire külön
böznek a halló gyermektől s annak neveléstanítási célkitűzésénél meny
nyire nem helyén való a hallókkal való összehasonlítás.
2., Németországban, a múlt század második felében kísérletet
tettek oly irányban is, hogy a siketnémák a hallókkal együtt taníttassa
nak, ez azonban — a dolgok természeténél fogva — sehol sem sikerült.
3., A németországi „revizorok" elemi iskolának tekintik a siketnéma-intézeteket s úgy is akarják azokat elbírálni, dacára a szakemberek
ellentörekvéseinek.
4., A siketnéma-oktatás kizárólagos feladata a beszédtanítás legyen.
Az így körülhatárolt kizárólagos feladata kizárja úgy az intézet, mint
pedig az iskola elnevezést. Intézményünk helyes elnevezése: siketnémák
nevelő-otthona. — Ez a célkitűzés persze kizárja az osztályrendszert is
s azt a helytelen mai állapotot, hogy a siketnéma int. tanár csak az ő növen
dékeivel foglalkozzék s közönyösen menjen el az intézet többi növendékei
mellett. — Minden tanár minden növendéket tanítson s az eredményért
minden tanár felelős legyen. — Ilyen felfogás mellett, mint mondja,
el kell tűnni minden tan- és órarendnek, valamint az u. n. reáltárgyak
tanításának. A siketnémák nevelő-otthonaiban sajátos utakon-módokon
csak beszédet tanítsunk. A reáltárgyak tanítására a hallókéhoz hason
lóan csak akkor kerülhet a sor, amikor a sajátos utakon-módokon meg
tanítottuk a siketnémát beszélni. — A továbbiakban megpróbálkozik
annak leírásával is, hogy a tan- és órarend, valamint az osztályrendszer
nélküli nevelő-otthonok növendékcsoportosítása és tanári beosztása
hogyan festene.
5., A továbbiakban felsorakoztatja abbeli érveit is, hogy szerinte
miért nem helyes a mai rendszer, hogy már a II. osztálytól kezdve
taníttatnak bizonyos tantárgyak.
6.,
Szól értekezése során arról is, hogy a siketnéma az ő lefokozott
készségű beszédtanítása miatt még abban az esetben sem képes a hallók
tantervi anyagának megfelelni, ha az szellemileg egyszinten áll, vagy
állana a hallóval. Szerinte a mi növendékeinket a beszédhiány, illetve
a lefokozott készségű beszéd egyéb téren és így a tudás terén is fogya
tékossá teszi.
7. Értekezése során a siketnéma beszédértékelésével viszonylatban
többek között ezeket is mondja : A hallás hiánya miatt a szó, a hangos
beszéd sohasem válik a siketnél azzá, mint a hallónál. Nem lesz ez
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nála sohasem a szellemi élet és a lelki öröm kifejezése. Nála hiányzik a
léleknek az élőszóval való természetadta összeköttetése. — A szájról
olvasás nála mindenkor csak optikai jel marad, melyet a szemmel kell
felfognia és amely végül is sok félreértésre ad alkalmat. — Nevelés
tanítás szempontjából tehát már csak ezek miatt is lehetetlenség egy
kalap alá venni a hallók iskolájával.
8., Egyes szakemberek, hogy mennél előbb megközelítsék a hallók
iskoláját, siettetik még az első osztály artikulációs munkáját is. Ezt sem
tartja helyesnek.
9., Szerinte Németországban csak az utóbbi években kezdenek el
térni az u. n. szisztematikus irányú beszédtanitástól s csak mostanában
kezdenek áttérni az élményeken alapuló beszédtanítási formára.* A hallók
iskolájának nyomában való járás gondolata azonban azzal, hogy kez
dettől fogva írást és olvasást, a II. osztályban pedig már számtant is
tanítanak, még mindig kísért. — Szerinte a helyesen vezetett élmény
szerű beszédtanítás mellett nincs is szültség külön a reáltárgyak tanítá
sára. Ezen eljárás mellett a gyermek közvetlenebbül ismeri meg a dol
gokat, mint a tervszerű reáloktatás mellett.
10., A nálunk már régen megművelt élményoktatás tartalmi jelen
tésével, jelentőségével és mibenlétével foglalkozik az értekező.
31., Felteszi értekező értekezése során a következő kérdést: MFaz
eredmény akkor, amikor a hallók iskolája áll előttünk mintaképül ?
Felelet: Növendékeink, amikor befejezik az iskolákat, nem tudnak
beszélni.
12., Befejezésül a következő kívánalmakat foglalja pontokba:
a) A III—Vili. osztályokban naponként 8—12 órában tanulja a
siketnéma a beszédet élményi alapon.
b) A fenti 8 év alatt a reáltárgyak egyáltalában mellőzendők, mert
a mi intézeteink az anyai iskolát akarják pótolni, míg a hallók iskoláját
sohasem pótolhatják.
c) Mellőzendő a szisztematikus beszédtanítás. Élményi alapon
technika, alak és tartalom mindig együtt.
d)
Az írás és olvasás csak annyiban tanítandó, amíg nem válik az
tantárggyá.
e) Az I. és II. iskolai év munkája mint eddig is: artikuláció, az
elemi beszéd gyakorlása, a beszédkészségbe való bevezetés, valamint az
írás és olvasás készségének biztosítása.
f) Az élményszerű beszédtanítás (határozott beszédanyag megsza
bása és gondos előírása) tantervet nem kíván.
g) A tanítási idő még két évvel megtoldandó.** (Frey)
* Nálunk Magyarországon jóváhagyott és kötelezően elrendelt tanterv alapján
már 30 év óta így folyik a beszédtanítás. (Szerk.)
** Schneider alapgondolatával, vagyis azzal, hogy a siketnémák intézete nem
népiskola, hanem — a sajátos beszédtanítási vonatkozások miatt — beszédtanítási
szakiskola, teljesen egyetértünk, sőt azt mi magunk is már régen hangoztatjuk.
Egyéb megállapításait vagy egyáltalában nem, vagy csak kikötésekkel fogadjuk, el.-Szerk-
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A Túrán 1922 I—IV. száma részletesen ismerteti Istenes■ Károly
siketügyi szerkesztőnk azon cikkét, amelyik „Tanulmányúié beszámoló“
címen különlenyoraatban is megjelent lapunk kiadásában. A fent neve
zett lap többek között a következőket írja : „A IV. finn-ugor kongreszszussal kapcsolatos utazás résztvevői közül többen akadtak,, akik e
hosszú utazást értékes tapasztalatok szerzésére, különleges tanulmányok
végzésére használták fel. Ezek közül kiváló helyet foglal el e beszámoló
írója, aki Lengyel-, Lett-, Észt-, Finn-, Svéd- és Dánországokban gyűj
tött tapasztalatait adja elő és foglalja rendszerbe a hazai siketnémaoktatás előmozdítására és fejlesztésére“. (—)
A Szkola Specjalna 1931—32. évfolyamának 3. és 4.. száma
közli Merész (Michels) Fülöp, a budapesti „Gyógypedagógiai Akadémia“'
tanárának cikkét „A siketek beszédtanítása“ címmel. A cikket Wollmann
B. német kéziratból fordította lengyelre. A szaklap szerkesztősége azzal
a megjegyzéssel adta ki a tanulmányt, hogy a belga módszerrel a
siketnémák tanítása terén elért jó eredményekre való tekintettel nem ért
teljesen egyet a szerző pedagógiai felfogásával. — Sz.
Ferreri G., a „La Scuolo dei Sordomu“ c. lapban polemizál
az amerikai Norris G. felfogásával, aki az amerikai Annals oftheDeafban ajánlja, hogy a siketnémát már iskoláztatásának ideje alatt elő kell
készíteni leendő hivatására. Ferreri visszautasítja ezt a felfogást és azt
a nézetét fejti ki, hogy az iskoláztatás ideje alatt mindent ki kell hasz
nálni a beszéd és a beszédkészség elsajátítása érdekében, mert ezek
segítségével a siket jobban tud majd beilleszkedni a társadalomba, mint
valamely mesterségnek idő előtt való megtanulásával.
Sixty-Fifth Annual Report of The Clarké School fór the
Deaf. Northampton, Mass. 1932. — Lapunk 1932,3-4. számában, már
ismertettük a Clarké School kísérleti osztályán történt s a szájról olva
sásra vonatkozó vizsgálatok eredményét. A fenti évi jelentésben a további
kutatások eredményéről a következőket találjuk :
1. — Ugyanazon korú gyermekek közt a szájról olvasásban igen
nagy egyéni eltérések vannak. Kivéve a nyelvi ismereteket, ezek az
egyéni eltérések körülbelül tízszer akkorák, mint az átlagos évi fejlődés.**1)
2. — Ezek az egyéni eltérések függetlenek a gyakorlás terjedel
métől. Maga a szájról olvasásban való gyakorlás a kezdeti idő aránylagosan jó eredményeihez mérve kevés gyarapodást ad, ha kikapcsol
juk a beszédbeli tényezőket.2)
* A forditó magyarázó megjegyzései:
1 E megállapítás alatt az értendő, hogy egy azonos korú gyermekekből álló
osztályban az évi fejlődésben való egyéni eltolódás a szájról olvasás területén tíz
szer akkora, mint más képességek fejlődésének területén. Tehát, ha az utóbbi terü
leten a legjobb és leggyengébb gyermek fejlődése közötti különbséget 2 ponttat
jelöljük, a szájról olvasásnál ez a különbség 20 pontot mutat.
2 Bizonyos brszédanyagra vonatkozólag a gyakorlással elérhetjük, hogy abban
a körben a gyermek szép haladást mutat. Azonban ez még nem jelenti a szájró!
olvasási képesség lényeges javulását, mert egy idegen anyag leolvasásánál a gyer
mek visszaeshet a szájról olvasásban.
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3.
Az éltelemnek a hatása erős a szájról való leolvasásra, de
nem oly erős, hogy teljes magyarázatot adjon a nagy egyéni eltéréseket
illetőleg.
4Más tényezők, mint egyéniség és ritmus érzés, szoros kap
csolatban állanak a szájról olvasási képességgel.
Gyakorlati megállapítások:
Élesen meg kell különböztetnünk két tényezőt, mint amelyek igen
fontosak a szájról való leolvasásban. Az egyik a nyelvi tudás, a másik
pedig a beszédmozgások figyelése útján történő könnyed beszédértel
mező képesség. A kutatások, amelyek főleg az utóbbi tényezőre vonat
koztak, azt mutatták, hogy ez a képesség a gyakorlás kezdeti időszaka
után már csak kevéssé volt befolyásolható a gyakorlással. Jobban és
erősebben determinálják ezt a képességet az olyan tulajdonságok, mint
az ébeiség, az általános értelmesség, emberek és helyzetek (szituációk)
iránt való éizékeny fogékonyság.3) A szájról olvasás ilyen érzelmi hát
iéi tői kíséiten tantárgyszerüen nem igen tanítható úgy, mint a többi
tantáigyak. A szájról olvasásban való fejlődésnek tehát más tényezők
ből, közelebbi ől a nyelvi tudásból kell folynia. A kutatások megerő
sítik azt, amit már mások is hangoztattak, hogy alapvető tévedésben
leledzünk akkor, amikor mindenáron ragaszkodunk ahhoz, hogy a be
széd tartalmának a megértése okvetlenül a szájról olvasáson keresztül
kell, hogy törénjen.4 Itt felötlik az a szintén ismert megállapítás, hogy a
nyelvfejlődés vissza van tartva a szájról olvasás elégtelensége miatt és
viszont az elégtelen nyelvi és gondolkodási fejlődés akadályozza a
szájról olvasást.
t z különösen áll az olyan gyermekekre, akik értelmesek bizonyos
területeken, de akik sajátos egyéniségüknél fogva különleges nehézségek
kel küzdenek a szájról olvasással. Ezekben az esetekben a szájról olva
sás nagyon nehézkes, a nyelvben és a gondolkodásban való vissza
maradás pedig még hatványozottabb. Az ilyen gyermek „szájról olvasási
vak. A siketek iskoláiban, ahol az oktatás nyomán járó haladás nagy
méitékben a szájról olvasással van összefüggésben, az ilyen gyermek
ugyanolyan hátrányokkal van körülvéve, mintha csak a hallók iskolájába
járna.
Ez nem jelenti azonban azt, hogy az ilyen gyermekeknek ne ad
junk különleges gyakorlást a szájról olvasásban és hogy nevelés-okla■Pl. erős szociális érzéstől hajtottan a gyermek sokkal többet profithoz a
a szájról olvasás területén, mint egy antiszociális növendék, aki a habitusának meg
felelő beszélgetésbe nem éli bele magát. Az ilyen gyermek igen nagy mértékben
kapcsolódik ki az érzelmi közösségből. Hasonló az eset a rádió nyújtotta zene élve
zésénél is. A nekünk kedves zenét odaadással élvezzük, míg nem tetszés esetében
valamely munkába kezdünk. A rádió szól, halljuk, de nem hallgatjuk, esetleg teljesen
kikapcsolódunk a hallgatásból.
4 A növendékek igen kifogástalanul olvassák.le a tanár szájáról a beszédet
hisz a tanárral együtt beszélnek, de a mondottakat (leolvasottakat) még sem tudják
értelmezni.
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tásuk, a lehetséges határok között, ne a szájról olvasásra legyen alapítva.
Ez csak azt jelenti, hogy minden növendék, különösen azok, akik inkább
különleges egyéni tulajdonságaikból, mint szellemi visszamaradásukból
kifolyóan gyengék a szájról olvasásban, ne csak a szájról olvasás útján,
hanem annál sokkal megosztottabb úton nyerjék értelmi képzésüket.
Például a pusztán beszéddel való elvont közlésnél sokkal természete
sebb a beszédtanífásnak az az útja, amely a famunkából, vagy más
cselekvésekből folyik.5)
Fordította: Igler Antal

Egyesületi és intézeti élet
Kanizsai Dezső ünneplése. (Pesti Hírlap, 1933. 1!. 5). Az Izraelita
Siketnémák Orsz. Intézetének, valamint a Lovag Wechselmann Ignác és
Neuschloss Zsófia Vakok intézetének tanári testületéi melegen ünnepel
ték igazgatójukat, Kanizsai Dezsőt működésének 25 éves fordulóján. Az
ünnepi beszédet Salgó Elemér, a siketnémák tanára mondta. (Kf)
Az egri siketném a-intézet tornászai a finn-m agyar olimpiko
nok egri bem utatóján. Országos érdeklődés mellett zajlott le a főváros
ban a finn és a magyar tornászolimpikonok válogatott csapatának
tornaversenye. A finn atléták magyarországi tartózkodásukat az ország
nagyobb városaiban rendezett dísztornákon való szereplésükkel egészí
tették ki. Egerben a MOVE Egri Sport Egylet rendezte meg a dísz
tornát február 8-án.
Az egyes számok között, a rendező egyesület felkérésére az egri
siketnéma-intézet fiúnövendékei nagy ügyességről tanúskodó talajtornát,
szergyakorlatokat és tornagulákat mutattak be a két testvérnemzet
olimpikonjainak dicsőségét ünneplő hatalmas, előkelő közönség előtt.
S annak ellenére, hogy igen erős konkurrencia mellett szerepeltek a fiúk,
a közönség minden gyakorlatukat tapsviharral jutalmazta.
Az Eger a következőket írja az egri siketnéma-intézet növendékei
nek szerepléséről: ,,Az olimpiai tornászok számai közben az egri siketnémák intézetének tanulói mutattak be vidám parterre tornái bámulatos
fürgeséggel és azzal a tudással, amely Eger sportéletében már legendássá
tette az egri siketnéma fiúk és tanáraik nevét“.
Az egri intézet nemcsak ezt a meleghangú kritikát s a közönség
5 A kifejezendő beszédanyagnak látás és cselekvés ulján való megértése igen
nagy előmozdítója a szájról olvasás utján való beszédértelmezésnek. Pl: Használd a
simító gyalút. Elrepedt a deszka. Nagyon beszorítottad a gyalúpadba. Ez a beeresz
tés nem pontos. Pontosan illeszd oda. Vessük össze ezt a beszélgetést a megértés
szempontjából az osztályban lefolyó beszédanyaggal: . . . azután az asztalos simító
gyalúval lesimítja. A fiók oldalait vagy összegezi, vagy pedig beereszti. Az eresztés
erősebben tart, mint a szegezés . . . Hát még ha a cinkográfusiól tanítunk!
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lelkes elismerését könyvelheti el büszkén az ő régebbi sikereihez, hanem
már pusztán a tényt is, hogy a rendező egyesület választása — a ren
delkezésre álló öt egri népes fiú középiskola mellőzésével — reá esett,
őt kérték fel a közreműködésre. (—)
Választmányi- és szakülés. Egyesületünk ezen ülését 1933. II.
25-én a siketnémák bpesti állami intézetében tartotta meg. Herodek
Károly elnök megnyitó beszédében, melyet a választmány kegyeletének
jeléül állva hallgatott végig, méltató és meleg szavakban emlékezett
meg az elhunyt ereos Borbély Sándor örökös tiszteletbeli elnökünkről
és Merész Fülöp választmányi tagtársunkról, kiknek elhalálozása úgy
Egyesületünknek, mint oktatásügyünknek igen súlyos vesztesége.
A titkár jelentése kapcsán a választmány határozatot hozott Péter
Antal szív. gyógyp. tanár kilépése tárgyában. Az üdülőház-alap díjának
további fizetését ismét megsürgeti a nemfizetőknél. Az üdülőház ügyét
egyébként a közgyűlést előkészítő választmány elé utalta. Nagy Péter
ny. siketn. int. igazgató által az üdülőház-alap javára felajánlott 400 drb.
olvasókönyv értékesítésének kérdésében úgy határozott, hogy felhívja
annak megvételére a hazai siketnéma-intézeteket. Elnök Nagy Péternek
nemes elhatározásáért úgy a maga, mint az Egyesület nevében hálás
köszönetét fejezte ki, egyben felhasználta az alkalmat, hogy a „Signum
Laudis“-sal történt kormányzói kitüntetése alkalmából az Egyesület
nevében szeretetteljes szavakkal üdvözölje.
Elhatározta, hogy Scheer Rezső hadivaknak a Siketnémák és Vakok
Oktatásügye kedvezményesen legyen megküldhető. Végül helyeselte a
siketnémák váci orsz. kir. intézete tantestületének Záborszky Árpád indít
ványa alapján hozott nyelvtisztító, magyarosító határozata ügyében tett
indítványát.
A pénztáros beszámolt az Egyesület pénztárának állapotáról, mely
szerint 1932. október hó 1-étől a mai napig a bevétel 998.33 P, a
kiadás pedig 888. 24 P. volt.
A Szt. István jubileumi alap vagyona 223.97 P.
Az üdülőház-alap díját jelenleg 78 tag fizeti.
Az alap összes vagyona 2211.45 P., melyből a tényleges állad ék
1691.45 P, Igler Antal kartársunknál a mai napig 520 P. tartozás
áll fenn.
A pénztárosi jelentés alapján Bessenyei Elemér dr. tagdíjnemfizetés
miatt a rendes tagok sorából töröltetett.
A szerkesztők nevében ezúttal Istenes Károly siketügyi szerkesztő
tette meg a szokásos szerkesztői jelentést. A legutóbbi lapszámok az
időközi elhalálozások miatt késtek. A jövőben a lap ismét a megállapí
tott időben fog megjelenni, ha annak megjelenését pénzügyi nehézségek
nem fogják megakasztani.
A választmányi gyűlés utáni szakülésen, melyen a kultuszminisz
térium részéről Pollermann Artúr min. tanácsos is megjelent, Puha
László c. igazgató: ,,Az új népiskolai tanterv és utasítások ismertetése,
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vonatkozással a mi oktatásunkra“ c. tartott nagyon tanulságos előadást.
Előadását összegezvén arra mutatott rá, hogy igen kívánatosnak tartaná
a népiskolai tanítási eljárások tanulmányozását s egyben rámutatott
arra is, hogy a népiskola legújabb tantervéből s a hozzátartozó utasí
tásból okuljunk mi is. Különösen ma, amikor mi is újjá készülünk
tenni tantervűnket s annak módszeres utasításait. Az előadást a hallga
tóság mindvégig figyelmes érdeklődéssel kisérte. Befejezésül a tartalmas
előadásért az elnök köszönetét mondott az előadónak.
(.Berinza h. titkár.)
Ünnepségek a vakok kir. intézetében. 1932 december 21-én:
Karácsonyi ünnep. Műsor: 1. Beethoven: Dicsőit téged. Vegyeskar. —
2. Jön a Jézuska. Színi jelenet. — 3. a). Mydleton: Phantom. b).
Kodály: Intermezzo a „Hári János“ c. daljátékból. Zenekar. — 4. Blaskó.
Az első karácsony. Színjáték. — 5. Szendrey: Istenünk fönséges király.
Vegyeskar. - 6. Nagy: Imádság. Szavalat. — 7. Mendelssohn: Scherzo.
Zongorajáték. — 8. Csokonay V. Gizella és Kis Erzsébet (az intézet
volt növendékei): A bocsánat. Legenda. Színjáték. Zenéjét szerzetté:
Sclmitzl Gusztáv.
1933 február 5-én: A kis fiúk kedélyes farsangi délutánja. A kis
fiúk énekeltek, szavaltak, a zenekaruk játszott és előadták Erdélyi
Gyulának „Bűvös táska“ c. háromfölvonásos színdarabját
Február 19-én : A kis leányok farsangi ünnepe. Énékszámok, egyes
és páros jelenetek voltak műsoron s előadták Mari néni: „A kakas“
és Koszter atya: „Hófehérke“ c. színdarabját.
Február 26-án : a növendékek önképzőkörének nyilvános farsangi
díszgyűlése. Műsor: 1. A. Bőse: Valse. Zenekar. — 2. A dada mesél.
Színi előadás. — 3. Nagygéry M. : Az Ökrössy kisasszonyok családfája.
Vígjáték. — 4. Hacsek és Sajó. Kávéházi jelenet. — 5. a). Horváth A .:
Farsangi dal. b). Tarnay A. : Dal vagyok. Női karok. — 6. Horkolás a
jelszó. Bohózat. — 7. Fries: Van a Dunán egy kis ladik. Zenekar. (Kf)
A szaktanács elnöki tanácsának két ülése. Az elnöki tanács
ebben az évben két gyűlést tartott Erről a két gyűlésről a következők
ben számolunk be :
/. A január 10-én tartott gyűlés a következőket tárgyalta:
1. A budapesti állami gyógypedagógiai nevelő-intézet szakorvosá
nak munkaprogrammját. Javaslattételre kiadta azt az elnöki tanács a
IV. számú bizottságnak.
2. Tárgyaltatott a III. bizottság javaslata alapján a kisegítő-iskolák
által kiadandó bizonyítványok ügye. E kérdésben ezúttal sem hozott
végleges határozatot az elnöki tanács. Egyes szakembereknek az a
kívánsága, hogy ez az iskolafaj az elemi iskola űrlapján és pecsétjével
állíthassa ki bizonyos esetekben az ő egyes növendékeinek végbizonyít
ványát, nem volt elfogadható.
3. A Salamon Anna kis. isk. tanítónő Abc-s könyve tárgyában
úgy határozott az elnöki tanács, hogy az csak abban az esetben enge
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délyezhető, ha a szerző a bírálati kívánalmak alapján azt átdolgozza.
4. Klug Péter előadó jelentése alapján azzal a határozattal vette
tudomásul az elnöki tanács a növendékek gyakorlati irányú oktatása
tárgyában beérkezett intézeti jegyzőkönyveket és felterjesztéseket, hogy
adassanak azok ki előbb az arra illetékes szakbizottságoknak. A szakbizottságoktól beérkezett javaslatok alapján tárgyaltatik aztán le az elnöki
tanácsban ez a nagyfontosságú kérdés.
II. A február 27-iki gyűlés tárgyai.
1. A bejelentések során tudomásul vette a szaktanács elnöki
tanácsa a Miniszter úr azon rendelkezését, hogy ügyosztályunk volt
főnöke Dr. Nevelös Gyula saját kérelmére felmentetett h. elnöki tiszte
alól s hogy h. elnökké Dr. Greszler Jenő új ügyosztályunk főnöke
neveztetett ki.
Az elnöklő Dr. Petri Pál államtitkár elismerő szavakban köszönte
meg dr. Nevelös Gyula lelépő h. elnök érdemes munkásságát s igen
meleg hangon szólott az új h. elnökről, akinek minisztériumbeli kiváló
munkásságát régóta ismeri s biztos abban, hogy meleg leikével s pár
tatlan ügyszeretetével igen eredményesen fogja szolgálni ügyünk felődését2. Bejelentetett, hogy a VKM. jóváhagyta az elnöki tanács dec. és
jan. havi gyűléseiről felvett jegyzőkönyveket.
3. A VKM. Salamon Anna könyve tárgyában jelen közleményünk
I. 4. pontjában foglaltak alapján rendelkezett.
^ 4. Az elnöki tanács a II. bizottság javaslata alapján elfogadásra
ajánlotta a növendékek gyakorlati kiképzése tárgyában előterjesztett
javaslatot, amelyet a vakok budapesti kir. orsz. intézete terjesztett fel
fel javaslatképen.
5. A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelőintézet szakorvosának
munkaterve visszaadatott a IV. számú bizottságnak azzal, hogy kebelén
belül alakítsa meg az orvosi albizottságot úgy azonban, hogy ez az
orvosi albizottság szorosan együttműködjék a főbizottsággal. Az albizott
ság most már, aztán tegye meg várt javaslatát. Elhatározta egyben az
elnöki tanács, hogy az orvosi albizottság egyik tagja tagja lesz egyben
az elnöki tanácsnak is.
6. Nagy elismeréssel vette tudomásul az elnöki tanács a siketné
mák budapesti áll. intézete szakorvosának 1932-33. tanévi munkatervét.
7. Klug Péter orsz. szakfelügyelő beszámolt I. félévi szakfelügye
lői látogatásáról. Elnöklő államtitkár úr az elnöki tanács nevében örö
mének adott kifejezést afelett, hogy oly kedvező jelentést hallhatott a
gyógypedagógiai intézetek I. félévi munkásságáról. Egyben elismerésének
adott kifejezést afelett is, hogy az országos szakfelügyelő oly behatóan
nagy lelkesedéssel végzi e téren való teendőit.
Megjegyzés: Tárgysorozaton volt mind a két alkalommal a
siketnéma-oktatás tanterve is, de arra az idő előrehaladottsága miatt
már nem kerülhetett sor. (ik.J
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Tankönyvpótlás. Mint ismeretes, a siketnémák intézeteiben igen
sok gondot okoz a jó tankönyvek hiánya. Ezen a hiányon próbált segí
teni a szaktanács is, de kevés eredménnyel. A hiba nem is annyira a
vállalkozás hiányában van, mint inkább abban, hogy talán a kelletnél
súlyosabb mértékkel mérnek s nem igen veszik figyelembe azt, hogy a
siketnémák számára írt tankönyveknek, mint tankönyveknek — épen a
síkefnémaságból folyóan — mindig lesznek hibái, hiányai. De valójában
most nem is erről kívánunk szólni, hanem arról, hogy a tankönyvhiá
nyon a váci kir. orsz. intézet tanári kara miként iparkodik segíteni:
Tankönyvek helyett sokszorosított tankönyvszerű jegyzetfüzeteket ké
szíttet. Az első ilyen gyakorlati munka a következő címen jelent m eg:
Földrajz a siketnéma-intézetek V. osztálya számára. Irta: Záborszky
Árpád a siketnémák váci kir. orsz. intézetének tanára. Kiadja: a Siket
némák Kir. Orsz. Intézete Vác, 1933.
Melegen ajánljuk ezt a megoldási formát az egyes intézetek figyel
mébe azzal, hogy minden intézet vállalhatna egy-egy ilyen munkát s
azt ki-kicserélhetnék egymás között az intézetek. Viszont, ha a váci testület
már annyira van, hogy minden tárggyal kapcsolatosan van ilyen kész jegy
zet tankönyve, abban az esetben úgy vélnénk jónak, ha abból annyit
sokszorosíthatunk, hogy jutna belőle minden egyes intézetnek. Ajánla
tosnak tartanánk, ha ez ügyben az egyes intézetek érintkezésbe lépné
nek a váci tanári testülettel, vagy még jobb lenne, ha a váci tanári kar
egy köriratban hozná tudomására az egyes intézeteknek az e tárgyban
való szándékait és törekvéseit. Ezekben a gazdaságilag súlyos időkben
az összemunkálkodással sokat meg lehetne takarítani s amellett ezekkel
a jegyzetszerű tankönyvekkel nagyban elősegítenénk oktatásügyünk ered
ményeit időben is, tartalomban is. Mint halljuk, egy-egy ilyen jegyzet
tankönyv 30-35 fillérbe kerül. Nagyobb tömegű rendelés mellett még
kevesebbe kerülne. Már most jelezzük, hogy a hoszadalmas „Előszó“~t,
éppen költségkímélésből törülni kellene, (ik.)
A Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési Segélyegylete
Klug Péter elnöklésével február 25-én választmányi gyűlést tartott. Bernáth István dr. titkár megemlékezett Merész Fiilöp tagtárs elhunytáról
és jelentette, hogy az egyesület 1932 április 16-án alakult meg 155
taggal, azóta a tagok közűi elhunyt 2, kilépett 1, új tagként belépett 7,
úgyhogy a tagok létszáma most 159. Utána Berinza István pénztáros
előterjesztette az 1932. évről szóló zárószámadást, melyszerint az öszszes bevétel 1735.27, a kiadás pedig 1461.89 pengő volt. A maradék
273.38 pengő mint tartalékalap kezeltetik. Temetkezési segélyként eddig
kifizettetett özv. Schnellbach Ferencnének 666.40 és özv. Merész Fülöpnének 660 pengő. A számvizsgáló bizottság nevében Frey József
jelentette, hogy a bizottság a pénztárt rendben találta. (Bernáth István dr)
Üdülőházunk. A létesítésre befolyt 2211.45 pengő hovafordítása
tárgyában kiküldött bizottság nevében Bernáth István dr. tette meg
jelentését tanáregyesületünk választmányának 1933 február 25-én tartott
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ülésén. A bizottság javasolta, hogy tanáregyesületünk már most fektesse
a készpénzt megfelelő ingatlanba s a választmánytól megfelelő vidék
kijelölését kérte. A választmány a javaslat felett egyelőre napirendre tért.
(Bernáth István dr.)

Kisebb közlemények.
,
( ..
I Még az emberöltőt is alig érte meg. Meghalt
8wleresz r ú -op | szjnte fiatalon, 48 éves korában, 1933 február
23-án. A hantok, amelyek takarják még frissek, koszorúinak virágai még
küzdenek az enyészettel. Még szinte itt látjuk hosszú lépteivel elhaladni
mellettünk. Halljuk, ahogyan köszönt: Üdv fiúk! Látjuk járni-kelni a
könyvtárszobában, leülni mindig ugyanarra a helyre a tanáriban, állni
velünk a folyóson, együtt lenni mindenütt, ahol mi vagyunk. Pedig
Istenem, mindez már csak képzelet! Álmainkból felver itt hagyott fele
ségének, árván maradt három apró gyermekének zokogása, fel osztályá
nak üres kongása, a tanári testület el-el szálló mély sóhajtása utána,
mert hiányzik ő nekünk mint kartárs és hiányzik az ügynek, mint harcos.
Ür maradt a helyén, melyei sokára fog befödni a felejtés. Szoros barátság,
intim viszony kevés emberhez fűzte, de értékét titkon vagynyiltan mindenki
elismerte s ezért becsülte. Haragosa nem volt, mert őFülöp és nem Merész
volt közöttük, mint a családban, úgy szólítottuk őt. Még a gyermekeknek is
„Fülöp tanár úr“ volt, talán mert megérezték, hogy összeforrt velük,
hogy szívébe zárta valemennyiüket. Olyan volt szegény, mint az égő
gyertya: világított és elfogyott. Elfogyott a szakadatlan munkában, a
folyton kutató, jobbra törekvő tevékenységben, el . . . az önemésztésben.
Mert nagy tragédia volt szegény Fülöp sorsában. Talán senki
közülünk nem dolgozott az osztályban és az irodalom terén annyit,
mint 0, egyikünkben sem volt akkora akarat és tettrekészség, mint benne,
senki nem rohant oly nagy lépésekkel előre, mint Ő, célkitűzései min
dig messzebbek voltak a mieinknél, de a finisben . . . ritkán tudott
győzni. És mindez nem lankasztotta el. Egy pillanatra sem torpant meg,
hanem dolgozott tovább, szinte erején felül. Ki tudja, mennyivel rövidí
tette meg ezzel is munkáséletét.
Huszonhat tanévet hagyott maga mögött. Közszolgálatban nem túl
hosszú idő. Oly sokoldalú munkára azonban, mint az övé, szinte kevés
is. Ezerkilencszázhatban lépett a pályára s miután oklevelét megszerezte,
a siketnémák budapesti állami intézetéhez osztatott be szolgálattételre
és itt is működött élete fogytáig. Ambícióinak, tanulni vágyásának a
főváros felelt meg legjobban. Itt kezdte meg az idegen nyelvek tanulá
sát és itt szerezte meg azt a nyelvkészséget, mely későbbi kialakulására
döntően hatott. A legtöbb nyarát idegenben töltötte, hol nyelveket
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tanult és szakintézményeket tanulmányozott. így érte a háború is Fran
ciaországban, ahol előbb, mert lórugás nyoma volt a homlokán, mint
kémgyanús lovastisztet letartóztatták, majd miután a párisi siketnémaintézet igazgatója igazoló vallomást tett mellette — internálták. Ki írja
le azt a sok szenvedést, melyet az a négy év jelentett neki? Edzett,
szívós szervezete azonban mindent kibírt: börtönt, éhséget, szennyet,
sőt kálváriajárása dacára ő volt, aki társaiban a reményt fentartotta.
Ha magára maradt, dolgozott keményen. Ott tökéletesítette a francia és
angol nyelvtudását, ott tanult meg svédül s levelezett minden számot
tevő szakemberrel. Méhszorgalommal gyűjtött mindent, ami oktatás
ügyünket érdekelhette. Gazdagon tért tehát haza, de nem pi
henni. Tanított, írt szakadatlanul. Alig van szaklap, amelyben
régi nevével (Michels) ne találkoznánk. Ha osztatlan szimpá
tiára azok, valamint felolvasásai, vitáinak modora miatt nem is találtak
mindig, termékenyítő hatásuk azonban elvitázhatatlan. Kovász volt Ő,
mely állandóan kelesztett. Aki vitázni akart vele, annak tanulni kellett,
mert az egyszerű tagadással nem engedte magát befolyásolni. Sőt még
az argumentumok előtt is nehezen hajolt meg. Fanatikusan hitt a maga
igazában s ebben volt sorsának tragikuma. Ritkán jó próféta az ember
saját hazájában és ez a szólás-mondás jórészt rajta is beteljesedett.
Lehet, hogy túlságosan új volt még . . . Eszméi, gondolatai azonban
nem mentek veszendőbe. Az a sok vita, amelyet nap-nap mellett ki
provokált, valósággal felrázta a mi testületünket. A lendítő kerék szere
pét vitte nevelő-tanító munkánk élő gépezetében. És erre nemcsak
tanártestületünkön belül talált módot, hanem, mint a tanárképző főiskola
előadó-tanára, sok új gondolatnak lett ott is magvetője. Egyik legfon
tosabb tárgyat, a siketnémák neveléstanát, majd hozzá a gyógyító neve
lés történetét művelte. Nagy munkatöbbletet, sok éjszakai átvirrasztást jelen
tett ez neki készülésben, jegyzetírásban. Fáradt volt, de nem akarta észre
venni. Határtalan optimizmussal hitte, hogy munkája lesz az a tőke,
melynek hozadéka céljai eléréséhez vezet. Mindig a jövőt nézte inkább,
mint a jelent.
Életében megérte, hogy a gyógypedagógia intézetek országos
szaktanácsának is tagja lett s e kitüntetést nagyra értékelte, sőt büszke
is volt rá. De csak nemes értelemben büszke, mert mint ember és kar
társ mindig szívélyes, kedves és közvetlen volt.
Munkássága ösztönző hatásaiban marad meg és hajószándékaiból
nekünk, vagy jövendő utódainak egyet-mást sikerül megvalósítani, az
elismerésből neki oroszlánrész fog jutni. Meg is illeti őt. És amidőn
róla így emlékezem, tulajdonképen nem is a mának szólok. A róla való
megemlékezés a jövő nemzedéknek szól. Aki, ha e lapot forgatja és e
sorokra rátalál, merítsen belőle munkájához önbizalmat, szorgalmat,
kitartó akaratot, áldozatos szeretetek nagy idealizmust és ügybúzgóságot,
mert csak ez erények tették a mi kedves Fülöp kartáisunkat oktatásunk
eredményeiben rendületlenül bízó siketnéma tanárrá.
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Elmúlásodat őszintén sajnáljuk, kedves Fülöp. Emlékedet meg
őrizzük és utódainkra is átplántáljuk, mert érdemes ember voltál reá.
Halálod fájdalmas seb, melyet szent hitünkkel tudunk csak enyhítgetni
Urunk, legyen meg a te akaratod! . . . Feltámadunk!
Puha László.
*

A temetése méltó volt hozzá. Egyszerű, de azért imponáló. Folyó évi február
hó 26-án kísértük örök nyugalomra a kerepesi-uti temetőbe. Három gyászjelentés
tudatta halálát. A családé, az intézeté és tanárképzőnké. Ügyosztályunk képviseleté
ben clr. P.illennann miniszteri tanácsos jelent meg, akihez ' Klug Péter országos
szakfelügyelő és a budapesti gyógypedagógiai tanárok teljes száma és a váci intézet
képviselői csatlakoztak. Az egyházi szertartás után a siketnémák budapesti intézeté
nek tanári testületé és tanáregyesületünk nevében Istenes Károly igazgató, a tanárképző
képviseletében dr. Tóth Zoltán főiskolai igazgató, a főiskolai hallgatók megbízásából pe
dig Weszelovszky Lajos IV. éves tanárjelölt búcsúzott tőle, míg a főiskola Turul Bajtársi
Szövetsége nevében — melynek patrónusa volt - Bársony Sándor fővezér vett tőle
búcsút. A volt tanítványok nevében pedig Wolf György mondott Isten hozzádot. A
temetésre kivonult az intézet minden növendéke, az intézet cserkészcsapata, a tanár
képző ifjúsága és annak bajtársi szövetsége. Ez utóbbiakból 5—5 a halottas kocsi
két oldalán haladt. A növendékek nyitották meg a menetet. A koporsót a család és
kebelbeli kartársak s ezt követőleg a budapesti és váci kollegák kísérték szép rend
ben. Mögöttük az ismerősök, a jóbarátok, a volt növendékek és a mostani növen
dékek szülei igen nagy számban, valamennyien megilletődve, áhítattal és szótlanul.
Befejezésül még azt is közöljük, hogy február hó 27-én reggel a siketnémák buda
pesti áll. intézetében előbb gyászünnepély tartatott, amikor is Pirovits Jenő tanár
méltatta a növendékek előtt Merész kartársunk érdemeit. A gyászünnepély után —
tanárok és növendékek — résztvettek a Merész lelki üdvéért felajánlott gyász szent
misén is. (P. L.)

Ki adta meg a vakok királyi intézete készülő új tantervének
főbb irányelveit? A Magyar Gyógypedagógia 1932. évi 82. lapján
közli Klug Péter orsz. szakfelügyelő és szaktanácsi előadó tollából a
Gyógypedagógiai Intézetek Orsz. Szaktanácsának 1931—32. évi mű
ködéséről szóló jelentését. Belőle a következőket olvassuk:
„Elkészült a vakok intézete tanterve is, azonban mielőtt a szak
tanács elnöki tanácsában tárgyalás elé vétetett volna, az azt készítő
tanári testület, hivatkozván a változott gazdasági viszonyokra, újbóli
átdolgozásra visszakérte, mely kérését a szaktanács — megjelölve az
átdolgozás főbb irányelveit — teljesítette.“ Később meg ugyanerre a
tárgyra vonatkozóan ezt mondja a jelentés: „. . . megjelölte az elnöki
tanács azokat a szempontokat, amelyek szerint a változott viszonyoknak
megfelelően a tanterv átdolgozandó.“
Ezek az idézetek a vakok kir. intézete tantervéről szólnak s
aki ezeket olvassa, kétségtelenül úgy látja a dolgokat, hogy a vakok
intézete tantervét az azt készítő tanári testület kérte ugyan vissza
átdolgozásia, de az átdolgozáshoz a főbb irányelveket a szaktanács,
vagy annak elnöki tanácsa adta meg. Ami egyben azt is jelenti, hogy
annak a tantervnek a jóságáért, helyesebben : az eredeti tanterven eszkö
zölt változtatásokért a szaktanács, illetve annak elnöki tanácsa a felelős.
Márpedig, aki ilyen értelemben szemléli a dolgokat, nyilvánvalóan
tévesen ítéli meg a helyzetet. Tévesen, mert sem az elnöki tanács, sem
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az egész szaktanács mint olyan, sem a szakfelügyelőség, sajat magából
kiinduló egyetlen lényeges gondolatot nem adott a szóban lévő tan
tervhez, sem az eredetihez, sem a módosított alakjához, sem a vakok
kir. intézete oktatási szervezetéhez, mely alapja volt az eredeti tanterv
nek. Az oktatási szervezetnek is, az eredeti tantervnek is, meg a módo
sításoknak is a magjai ott keltek ki a vakok kir. intézetében s külső
befolyás nélkül ott is lombosodtak ki. (Idevonatkozó, okmányokra tá
maszkodó adatokat láss „A Vakok Kir. Intézete trianoni szervezete“
címen a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1932. évi 126. lapján meg
jelent értekezésben).
Mi hát a magyarázata annak, hogy a szaktanács jelentése mégis
úgy szól, mint föntebb idéztük ? Ne tessék benne semmiféle megtévesztő
vagy más elítélendő szándékot keresni. Mi a magyarázatot a követke
zőkben látjuk:
A szaktanács előadóját, aki egyben szakfelügyelő is, jelentéseinek szer
kesztésében bizonyos, a múltból mondhatni lelíárilag átvett szokások,
meg a hivatali életben megkövült formák kötik. Ilyen forma lehet az
is, hogy minden szép és jó, vagy fontos és a távolabbi jövőre is kiható
dolog, ami a szakfelügyelői irodán s onnan a szaktanács kezén átmegy,
különösen, ha az valamiféle szervezés, nem kerülhet ki onnan egyszerűen
csak a láttamozás, vagy a jóváhagyás bélyegzőjével ellátva. Mindenkinek
aki tudomást vesz róla, úgy kell látnia, hogy annak a tervezéséhez, a
megszerkesztéséhez is köze volt a tanácsnak. Mi több, ha lehet, úgy kell
látnia, hogy az kifejezetten a tanács elgondolása szerint készült.
Mi megértjük ezeket a formákat. Szülte őket a tekintély elve. A
régi, szép világban el se tudtuk máskép gondolni valaminek a létrejövetelét, csakis ebben a formában. Igaz, származtak ebből néha furcsa
helyzetek is. Akkor, amikor nemcsak formaszerint, hanem valóban, a
tárgy lényegét illetően is felsőbb helyről indult ki valaminek az eszméje.
Emlékezzünk csak. Azt, hogy a gyógypedagógiai tanárképzés egysége
sítésének a gondolata csakugyan a minisztériumban fogant, sokan
sokáig nem hitték el. Nem, mert a minisztériumot ebben az ügyben is
csak mint megszokott cégért nézték s a szerzőséget valójában sokan a
szaktanácsban, helyesebben annak előadójában, Borbély Sándorban
keresték. Még néhány évvel ezelőtt is kísértett ez a föltevés nem egy
régi tanártársunkban. Csak az egységesítésre vonatkozó okmányoknak
a Siketnémák és Vakok oktatásügyében (L. 1930. évi 254 1.) való nyil
vánosságra hozása szüntette meg a kétkedést.
A háború óta ugyan egyre ritkábban találkozunk a szóban lévő,
lassan korukat múló, tekintélytápoló hivatali iratformákkal, de azért még
nem vesztek ki. íme, a szaktanács jelentéséből való fönti idézet egy
példa belőlük.
Isten ments, hogy én az itt mondottakkal és mondandókkal a
szaktanácsnak, vagy nagyrabecsült előadójának tekintélyét érintsem, avagy
munkálkodását kicsinyeljem. De tisztázni kell ennek a tantervnek az
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ügyét minden ponton, mert a vakok kir intézete százhét éves életében
mindössze ötször csináltak, módosítottak tantervet s így ez a munka
történelmi jelentőségű. Arinak látjuk különösen akkor, ha meggondoljuk,
hogy ez a mostani tantervalakítás megint évtizedekre szabályozhatja a
vakok képzését.
Lássuk tehát a tény formanélküli lényegét.
A szaktanács jelentésének idézett része egyedül csak a vakok kir.
intézete készülő tantervére vonatkozik. Ezt kérte vissza átdolgozásra az
intézet tanár i testületé s ennek az átdolgozásnak a főbb irányelveit jelölte
meg a szaktanács. így mondja a jelentés. Pedig elsősorban és lénye
gében nem is erről a tantervről van szó, hanem az intézet oktatási szer
vezetéről, ennek az oktatási szervezetnek a megváltoztatásáról.
A gyógypedagógiai intézetekben most folyó tantervújítás az intéze
tek szervezeti szabályzatainak a megújításával kezdődött 1928-ban. A
vakok intézeteinek jóváhagyott és nyomtatásban is megjelent új szerve
zeti szabályzatát 1930-ban küldte szét szakfelügyelőségünk. A szervezeti
szabályok magukban foglalják természetesen az oktatás szervezetét is.
Ennek az oktátási szervezetnek az alapján, arra ráépítve kellett meg
alkotni az új tenterveí. így rendelték ezt el két ízben is a szakfelügyeség 1929-ben 1896 és 2085 szám alatt adott utasításai.
A vakok kir. intézete szervezeti szabályzatának az oktatás szerve
zetére vonatkozó része is, meg az ebben megállapított 11 évfolyamú
keretnek megfelelő eredeti tanterv is a vakok kir. intézetében készült s
a tanterv 1931 decemberében került jóváhagyó eljárás végett a szak
felügyelőséghez. Ezt a tantervet kérte vissza — így mondja a szaktanács
jelentéseis
átdolgozásra a vakok kir. intézete tanári testiilete 1932 ápri
lisában. Miért ? Azért, mert Herodek Károly igazgató javaslatára a testület
elhatározta, hogy az új szervezeti szabályzattól eltérő keretek között,
11 helyett 9 évi tanítással oldja meg a növendékek oktatását s ezt
a tervezett új, kilencévfolyamos keret pontos körülírásával előre be is je
lentette a minisztériumnak (értsd : szakfelügyelőségnek, illetve szaktanács
nak), mikor a tantervet visszakérte. A szaktanács vissza is küldte át
dolgozásra a tantervet anélkül, hogy egy szóval is említette volna, hogy a
testület szándékolt módosításai lényegükben és elsősorban nem is a
tantervet, hanem a jóváhagyott új szervezeti szabályzatot, ennek az
oktatás szervezetére vonatkozó részét érintik, azaz, hogy ennek a
megváltoztatását tételezik föl.
Hahát a tanács jelentése lemondott volna a hagyományos jelen
tési formákról, azt kellett volna mondania, hogy: a vakok kir. intézete
tanártestülete visszakérte a tantervet azért, hogy azt egy, az intézet
szervezeti szabályzatától eltérő, a testület által tervezett újabb oktatási
szervezet alapján módosítsa s ezt a kérését a tanács teljesítette, mert a
testület tervezett újabb oktatási szervezetét helyeselte.
Igaz, ilyen szövegezés mellett a már jóváhagyott, de még csak
részben életbe léptetett szervezeti szabályzat szükségessé vált módosítá
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sáról is kellett volna valamit mondania a jelentésnek. Ámde erről be
szélni esetleg még korai. Igen, így: mert esetleg még korai, — csakis
ezzel magyarázható, hogy a jelentés csak tantervről szól s a lényegről,
a szervezetről hallgat.
Hogy a szervezetről, pontosabban : a jóváhagyott és már megvaló
sításra is részben elrendelt oktatási szervezet megmásításáról nincs és nem
lehetett szó a szaktanács jelentésében, ez nyilvánvalóan a tanács óvatossá
gára vall. A vakok kir. intézete tanári testületé az említett második, a kilencévfolyamas oktatási szervezetet ugyanis öt hónap múlva, 1932 szeptemberé
hen — tehát már a folyó iskolai évben, melyre a szaktanács jelentése
nem terjed ki — ismét megmásította, azaz helyette megint csak Herodek
Károly igazgató indítványára egy tízévfolyamos szervezetet javasolt. (S a
szaktanács ezt is helyeselte!) És mert így kilenc hónapon belül három
féle oktatási szervezetet először egy 11, azután egy 9, azután meg egy
10 évfolyamost javasolt a tanári testület, teljesen érthető, ha a szak
tanács nem siette és nem sieti el a szervezeti szabályzatnak a tényékhez
alkalmazkodó módosítását, mert hátha származik rövidesen még egy
újabb elgondolás, egy negyedik oktatási szervezet is ? És a szaktanács
ezt is helyeselni fogja ?! Bár — tűnődhetik el az ember, — ha a szak
tanács a jelentéseiben azt mondja, hogy ő adja a főbb irányelveket, akkor
meg tudnia kell, hogy lesz-e még, vagy nem, egy negyedik terv is?
Hát bizony ez nehéz ügy. Ebben közönséges szemmel és polgári
ésszel el nem igazodunk. Te meg kedves eljövendő krónikás még
kevésbbé. Ám lehet, hogy a te dolgod már könnyebb lesz. Mert mikorra
ezek az írások a te kezedbe kerülnek, akkorra lesz köztük már olyan
is, amelyik végére jár a dolgoknak és sorra elmondja, hogy hát miért
nem kifogásolta a szaktanács előadója az eredeti, az első oktatási szerve
zetet a megalkotása idejében; hogy mért érezték a vakok intézetében úgy,
hogy ez a szervezet nem maradhat meg eredeti alakjában ; hogy mért kapott
az^előadó szakfelügyelő a javasolt változtatásokon annyira, hogy azokat
a minisztérium által annak rendje-módja szerint el sem fogadtatta,
hanem figyelmen kívül hagyván az eredeti szervezetnek már „keresztül
vitelét“ is elrendelő korábbi (125- és 282—1932 számú) intézkedéseit,
úgyszólván postafordultával, a legrövidebb úton elrendelte a tantervnek
a°tanári testület által javasolt, de az érvényben lévővel ellenkező okta
tási szervezet szerinti átdolgozását? Sőt lehet, kedves krónikás, hogy
lesz azok között az írások között még olyan is, amelyik azt is megmagya
rázza, hogy mért ijedt meg utólag a vakok kir. intézete tanári testületé
a második tervétől, a kilenc évfolyamútól annyira, hogy helyette öt hó
nap múlva egy harmadikat, egy tízévfolyamost javasolt És hogy mért
helyeselte ezt is változatlan melegséggel a szakfelügyelőség és a szak
tanács ?
Hogy a történelemnél maradjunk, illetéktelenül és szerénytelenül
bár, mégis egy javaslattal bátorkodunk alkalmatlankodni a szaktanács
nak, azaz nagyrabecsült előadójának :
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Hagyja azokat a ieltárilag örökölt, avult jelentési formákat. Hagyja
azokat a „főbb irányelveket.“ Ne nyújtson a jövő nemzedékeknek könnyen
hozzáférhető adatot annak a föltevésére, hogy a vakok kir. intézeténekoktatási szervezete lényegében, irányelveiben nem a vakok intézetében, hanem a
szakfelügyelőségen, vagy a szaktanácsban született meg. Ne vállaljon sem
mit abból a felelősségből, amelyet a vakok kir. intézete tanári kara
visel a tanterv köpenye alá bevont oktatási szervezet megváltoztatásáért.
Hogyha majdan az utókor vizsgálja a háborúnak a vakok oktatására
való hatását, ha keresi, hogy a tantervek háborúutáni újjáalakítása
mennyire emelte a német és mennyire emelte a magyar vakoknak a
németekével száz éven át egy szívonalon fejlődő nevelésoktatását s
akkor a mi rovásunkra elmaradást állapít meg, ne legyen semmi kétség
abban, hogy ezt az elmaradást ki okozta.
Hogy a szaktanács, élén az előadó szakfelügyelővel, nem akar
vállalni ebben az irányban felelősséget, annak élénk jelét adta akkor,
mikor változatlanul magáévá tette s a minisztériummal is elfogadtatta
a tanári testület eredeti oktatási szervezetét, meg amikor négy hónap
múlva szó nélkül magáévá tette a másodikat s rá öt hónapra a harma
dikat is. Nos, hát maradjon jelentéseiben is ezen, a felelősséget magá
tól csendben távol tartó állásponton.
Feleljen csak azért az oktatási szervezetért, helyesebben az elsőnek,
az eredetinek az elejtéséért az, aki érte egyedül felelős: a vakok kir. in
tézete tanári testületé. (Kf)
Halálozás. Szilárd János ny. keresk. min. szv. főtanácsos, Szilárd
Margit kartársunk édesapja f. évi január hó 27-én elhunyt. Gyászoló
kartársunknak e helyről is küldjük részvétünket, (ik)
A Homeros énekkar hangversenye. A Vakokat Gyámolító
Orsz. Egyesület Homeros Énekkara március 10-én, pénteken este Sora
kor tartja idei nagy hangversenyét a M. Kir. Liszt Ferenc Zeneművé
szeti Főiskola nagytermében Schnitzl Gusztáv tanár vezetésével. A kar
nak és mesterének, Schnitzl Gusztávnak országos híre-neve biztosítja
azt est sikerét, amihez, mint minden évben, reméljük, most is hatásosan
hozzájárulnak tömeges megjelenésükkel a gyógypedagógia munkásai és
hozzátartozóik. (Kf)
Házasság. Tihanyi Erzsébet és Bíró Sándor kartársaink 1932
december havában házasságot kötöttek. Gratulálunk. — Hámori (Hribik)
Fattyt, a szegedi siketnéma-intézet kézimunka-oktatóját f. évi február
hó 12-én vezette oltárhoz Kaposvárott szentgericzei dr. Iszaly István.
Gratulálunk, (ik)
A Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek Országos
Elnökségének értekezlete. 1932 december 18- és 19-én tartotta az
orsz. elnökség megalakulása óta ötödik értekezletét Budapesten a Vako
kat Gyámolító Orsz. Egyesületben. Jelen voltak: sipeki Balás Béla
orsz. elnök, Tóth Zoltán dr. orsz. előadó, Tegyey Jenő dr. orsz. titkár
és Szatter Ferenc, az egyesületek számvizsgáló bizottságainak orsz.
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elnöke; a vallás és közoktatásügyi minisztérium részéről Hoór Károly
dr. min. tanácsos; a Vakokat Qyámolító Orsz. Egyesület képviseletében
Herodek Károly alelnök, Mikkel István gondnok és Schnitzl Gusztáv
tanár; a Vakokat GyámolítóBorsód-Miskolci Egyesület részéről Kolarics
Ferenc elnök; a Vakokat Gyámolító Dél magyarországi Egyesülettől Eck
Péter gondnok; a Vakokat Gyámolító Dunántúli Egyesület részéről az
elnök képviseletében Klug Péter, a gyógypedagógiai intézetek orsz.
szakfelügyelője és Joó Sándor, az egyesület igazgatója; a Vakok Betegsegélyző Társasköre képviseletében Bánó Miklós dr. alelnök.
A zárószámodások és költségvetések tárgyalása után Tóth Zoltán
dr. előadó ismertette az elnökség ötévi működését. írásos előadmányának
kivonata:
Az elnökség megalakulásának célja az volt, hogy az egyesületek
működését összehangolja, hogy minden egyesület a számára kijelölt
működési területen zavartalanul eszközölhesse a gyámolítás föladatait,
hogy az anyagiak megszerzése, a hatósági segélyek, tagdíjak és gyűj
tések dolgában az egyesületek között határsértések, súrlódások elkerültessenek s hogy a gyámolítás módjaiban bizonyos egyöntetűség szár
mazzék.
Ha a tartásdíj a hozzátartozók, vagy az illetőségi község részéről
biztosítást nyer, úgy a vak férfiakat minden továbbiak nélkül fölveszik
az egyesületek intézeteikbe. A vak nők fölvétele azonban az egyetlen
budapesti női foglalkoztató túlzsúfoltsága miatt nehézségbe ütközik. A
közoktatásügyi minisztérium rendelkezéséből folyóan a beteg és elaggott
vak nőket hazaküldik hozzátartozóikhoz, hogy fiatal, munkaképes vak
lányokat fogadhassanak be helyettük az intézetbe.
A foglalkoztatást a gépipar fejlődése megrekesztette, új irányba
kell terelni. Lassanként az egyesületek foglalkoztatói mind rátérnek a
seprőkötésre. A közoktatásügyi minisztérium fölhívta az alája rendelt
intézményeket, hogy vásárolják a vakok készítményeit.
Az orsz. elnökség örömmel nézi a vakok önállósítását és az egyes
intézmények a rendelkezésre álló anyagiaiknak megfelelően támogatják
is azt, azonban a vakok oly irányú működését, mely a vakok egyetemes
érdekeit erősen sérti, nem engedheti meg, épezért a hatóságok figyelmét
e körülményre már több alkalommal fölhívta. Az intézeten kívül élő
vakok helyzetének javítása érdekében az elnökség a hatóságok figyelmét
minden alkalommal fölhívta, de nem nagy eredménnyel, mert a törvé
nyes intézkedések keretében változtatásokat eszközölni nagyon nehéz.
A házalások és uccai árúsítások kérdése a megoldás felé közeledik.
A kedvezményes vasúti utazások, munkaalkalmak biztosítása és
dohánytőzsdeengedélyek ügyét az elnökség állandóan napirenden tartja.
Újabban a vakok uccai bódékban való árúsusitásának engedélyét szor
galmazta az előadó révén az elnökség és remélhetőleg eredménnyel.
Az elnökség legutóbbi ülésén határozatilag kimondotta, hogy azok
a vakok, akik az egyesületekben bármilyen minőségben dolgoznak, az
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egyesületek gyámoltjainak tekintendők s mint ilyenek a Társadalombiz
tosító Intézetnél nem jelentendők be, hanem orvosi gyógykezeltetésükről
az egyesületek gondoskodnak. Ezzel kapcsolatban az előadó javasolja,
mondja ki az elnökség, hogy minden vak alkalmazott, hasonlóan a
Vakok Betegsegélyző Társaskörének tagjaihoz, betegsége idejére az őt
alkalmazó egyesülettől 8 héten át heti 8 pengő segélyben részesül,
föltéve, hogy az illető nem az egyesület intézetében, vagy kórházban
hanem saját otthonában fekszik, vagy pedig kénytelen családjáról gon
doskodni. (Az értekezlet a javaslat értelmében határozott.)
Napirenden voltak még a következő ügyek: az országos gyűjtés,
a beteg és munkaképtelen vakok elhelyezése, az iskolák bekapcsolása
a gyűjtésekbe, új foglalkozási ágak, az ingyen gyógyszerek, az egyön
tetű könyvelés, az önálló vak kereskedők cím- és cégérügye, a vak
házalók és a vakok önállósításának ügye. (K f)
Továbbképző tanfolyam a siketnéma-tanárok részére Chicagóban
1933 nyarán különösen jó alkalom nyílik a legtekintélyesebb amerikai
főiskolák egyikén, a chicagói egyetemen arra, hogy a külföldi tanításmódokat tanulmányozhassák, más országok tanáraival tanácskozhassanak
és véleményeiket egymással közölhessék. A tanfolyamot a nevezett egyetem
nyári szemeszterének rendes tárgyaként rendezi az „American Áss. toProm. the T. o f Sp. to the Deaf“ nevű társaság, amelyet a telefon föltalálója :
A. Graham Bell alapított s amely öt év óta tartat igen eredményes nyári,
tanfolyamokat siketnéma-tanárok részére neves egyetemek bevonásával.
Az 1932,-i tanfolyam körülbelül hat hétre terjed és a következő
területeket tárgyalja: beszéd, leolvasás, nyelv (szó- és írásbeli), továbbá
akusztika, amely kiterjed a hallásvizsgálatokhoz szükséges, úgyszintén a
hangerősítésre szolgáló modern készülékek használatára is. Ezeket a szaktanfolyamokat a legnevesebb amerikai erők vezetik. Az egyetem kiegé
szítő tanfolyamokat rendez általános értékű tárgyakból is 1) előadások,
2) bemutatások, 3) megbeszélések formájában, amelyekre minden látogató
hivatalos. Sokat nyer ez a tanfolyam érdekességben és előnyösségben
azáltal, hogy alkalmat nyújt az idei chicagói világkiállítás megtekintésére
is. Egyéb tudnivaló rövidesen a Volta-Bureaatól nyerhető: 1537-35 th.
S t, N. W., Washington, D. C. (Blätter f. Taubstbldg XII. 1. 1932.)
Palatínus.
Vak kereskedőink cégerei s a vakok házalása. Kivonat
Tóth Zoltán dr.-nak a Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek
Orsz. Elnökségének 1932 december 18- és 19-én tartott értekezletén
előterjesztett írásos előadói jelentéséből :
A vak kereskedők házalói ellen ismételten történtek följelentések.
Legutóbb a kereskedelmi minisztérium rendeleti úton hívta föl a Vako
kat Gyámolító Orsz. Egyesületet, hogy a kérdést megoldani segítsen,
mire az egyesület a következőket javasolta:
1.
Utasítsa a miniszter úr az illetékes iparhatóságokat, hogy a
„vakok-1 szónak címben (cégéren) való alkalmazását az iparban és keres
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kedelemben csak társadalmi egyesületeknek engedélyezzék, az önálló
vakokat pediglen szorítsák arra, hogy üzleti cégjelzéseikben, vagy
műhelyük megjelölésében vezeték- és keresztnevüket használják, ami
mellett odatehetik még, hogy „vak kereskedő“’ vagy „vak iparos“.
2. Látók cégei árúikat „Pártoljuk a vakokat!“ fölírással látják el.
Kértük a miniszter úrtól az ily visszaélések megszüntetését.
3. Egyes vak egyéneket látó emberek bérbe vesznek és velük a
városokat végig járják, előfordult már több esetben, hogy egyesületünkre
hivatkozva adományokat vittek el, az árúikról pedig azt állították, hogy
azokat egyesületeink gyártották. Mivel ily esetekből egyesületünkre sok
kellemetlenség hárult és a látók által kibérelt vakok kegyelemkenyéren
élnek, kértük a miniszter urat, hogy ezt a kérdést is rendezze.
E három kérdésről tárgyalván, a minisztérium illetékes ügyosztá
lyában, azt az utasítást kaptam, hogy az első pontra vonatkozókkal kap
csolatban csatoljuk javaslatunkhoz a „vakok“ jelzéssel visszaélő cégek
neveit, valamint az általuk kiállított igazolványok példányait is és jelent
sem be azt is, hogy mely cimek használatát kifogásoljuk. Egyúttal azt a
fölvilágosítást kaptam, hogy igazolványokat cégek semmiféle árúsításra
vagy rendelésgyűjtésre nem adhatnak, kívévén oly eseteket, amikor saját
alkalmazottukat írásbeli rendelkezéssel küldik rendelés átvétele céljából.
Az előadottakkal kapcsolatban a következőket indítványozom :
Az 1-hez. Kérje az orsz. elnökség a kereskedelemügyi miniszté
riumtól mindazon cégek címeinek föliilvizsgáiását, melyek címűkben
(cégérükön) a cégtulajdonos nevének mellőzésével a „vakok“ szót hasz
nálják s amennyiben a cégmegjelölés meg nem engedhető, attól szigo
rúan ti Itassanak e l; kérje továbbá, hogy vizsgáltassa meg a miniszté
rium, hogy a bemutatott igazolványokat kiállítóik jogosan állították-e ki,
s hanem, alkalmazzon az illetőkkel szemben törvényes megtorlást, ily
igazolványok további kiállításától pedig tiltsa el őket véglegesen, egy
úttal utasítsa az illetékes iparhatóságokat, hogy ily esetekben szigorúan
járjanak el.. Ily intézkedések azért szükségesek, mert az igazolvánnyal
ellátott látó személyek a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület nevé
vel sok visszaélést követtek el és az egyesületnek nagy erkölcsi káro
kat okoztak.
A 2-hez : A látók cégeire vonatkozólag indítványozom, hogy mellé
kelje az elnökség a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület részéről elkob
zott és hamis jelzéssel ellátott árúkat az azokat kibocs'ájtó cég nevének
megjelölésével és kérje a minisztériumot, hogy az illető cég ellen a leg
szigorúbb vizsgálatot indítsa meg; egyben a viszgálat folyamán állapítsa
meg azon cégek neveit, amelyek hasonló visszaéléseket követtek el.
Erre meg van a mód, mert a bejelentendő cég vezetője a rendőrségi
tárgyalás alkalmával több, ugyancsak hamis jelzést használó üzletre is
hivatkozott, melyeket szükség esetén hajlandó megnevezni.
A 3-hoz : A házaló vakokra vonatkozólag kérjük meg a minisz
tériumot, hogy csak oly vaknak engedélyezzen az illetékes iparhatóság
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házalási engedélyt, akinek a vakságát a tartózkodási helyén illetékes
gyámolító egyesület igazolja. A házaló vak mellé segédül pedig a viszszaélések elkerülése végett csak olyan látó egyén engedélyeztessék, aki
ről a gyámolító egyesület igazolja, hogy a vak hozzátartozója, vagy
pedig csökkentlátású és különleges támogatásra szoruló egyén. Vakok
nak tőlük távol álló idegen egyénekkel való házalása elvileg eltiltandó
és csak oly esetben legyen megengedhető, amikor az egyesületigazolja,
hogy a kérdéses látó egyén az illető vak eltartását családja körében
megfelelő módon elősegíti, illetve biztosítja.
Az értekezlet az előadó indítványát azzal a hozzáadással fogadta el,
hogy az elnökség a minisztériumtól orvoslást kér, az elintézésre nézve
azonban határozott tárgyi javaslatokat nem tesz. (K f)
Testnevelés a berlini siketnéma-intézetekben. A siketnémák
berlini intézetei — értékelvén a víz, levegő, napfény és az úszómozgá
sok egészséges hatását a lélegzésre, szívre, vérkeringésre, az izom- és
testtartásra — 1924 óta rendszeres (órarendszerű)úszástanításban része
sítik növendékeiket.
Hogy eljárásuk nagyon is indokolt voltát számokkal is igazolhassák,
különböző méréseket és vizsgálatokat végeztek úszó és nem úszó gyer
mekeken és ezek alapján megállapították, hogy mily hatással van az
úszás a fejlődésben levő siketnéma szervezetére. A mérések kiterjedtek
testmagasság és súly, váll, csípő, mellbőség és vitaikapacitásra. Meg
vizsgálták a szívet, tüdőt, gerincoszlopot, táplálkozást, szóval az egész
szervezet működését. A vizsgálatokat — 116 fiú és 60 leánynövendéken
— tudományos alapon, a legnagyobb alapossággal végezték. Az ered
mények alapján többek között megállapítják, hogy az úszás a testalkatra
különösen pedig a lélegzésre, a tüdő- és mellkas fejlődésére fokozott
befolyást gyakorol. Ez pedig a hangosbeszéd tanítása és a tüdőbaj
elleni védelem szempontjából életbevágó jelentőséggel bír a siketnémáraMindezekre valószínűleg sokan azt fogják mondani, hogy ezt mi
is tudjuk s nincs szükségünk a németek megállapításaira. Tudjuk. Ezt
nem vitatom s célom sem az, hogy ennek közlésével uj dolgokat
mondjak, csak fel akarom hívni a figyelmet arra, hogy Berlinben köte
lező tantárgy az úszás. Nálunk? Nincs alkalom, megfelelő uszoda!
Nem tudom elhinni, hogy csak ez volna az ok!
S itt jól esik megállapítani, hogy intézetünk, megelőzve a néme
teket, már a háború előtt is gondoskodott arról, hogy növendékeink
szabadban törődhessenek s úszni megtanulhassanak. Ma pedig már
teljes rendszerességgel folyik a fürdés és úszástanítás intézetünkben s
fiú-növendékeink 90 százaléka szabadúszó. Az elmúlt tanévben a leányok
nagyrésze is úszott már. Hogy ez mit jelent ? Kíséreljük meg ott, ahol
lehet. De azonnal ! Ne késlekedjünk vele. Minden „tempó“ egészségjavító, tigyesítő, kedélynemesítő. Sok örömet szerzünk vele növendékeink
nek s magunknak. (Leopold)
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Nagy gyűjtés a vakok javára. E cím alaít folyóiratunk 1931
évi 99. lapján ismertettük a Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesü
letek Orsz. Elnökségének engedélyezett nagy országos adománygyűjtést,
melyből 70.000 pengő tiszta bevételt reméltek. Az orsz. elnökségnek
1933. december 18-án tartott előadói értekezletének jelentéséből érte
sülünk, hogy a gyűjtés folyamán 1000 gyűjtőívet és 250.000 levelet
bocsájtottak ki. A befejezett gyűjtés tiszta eredménye 34.644 pengő,
melyet a Budapesten, Miskolcon, Szegeden és Szombathelyen székelő
gyámolító egyesületek között a megállapított kulcs szerint oszt el a
gyűjtő elnökség. (K f)
Technikai eszközök a siketném a-oktatás szolgálatában.
A berni Gehörlosen Zeitung megemlékezik bizonyos technikai lehetősé
gekről, amelyek segélyével a siketnémák oktatása tökéletesíthető. Ilyen
a Lindner-féle világító készülék, amely a kiejtésben hibákra mutat rá,
(Schwagmoior-modell), vagy pedig a jelbeszéd felfogására szolgáló ké
szülék. ismertet olyan készüléket is, mely hangok meglátását teszi lehe
tővé. (Színek zenéje) A feltaláló abból a feltevésből indul ki, hogy úgy
a hangok, mint pedig a színek rezgések révén jönnek létre, amelyeket
a fül, illetve a szem fog fel. Megvan tehát a lehetősége annak, hogy
a hangok színekkel, a színek pedig hangokkal pótoltassanak. A talál
mánnyal a siketeket kárpótolnák a zenéért. E kérdés tanulmányozására
1927-ben és 1930-ban kongresszusok is voltak. Pesanek építész már
realizálta is e gondolatot, amennyiben úgynevezett szinező-zongorát
konstruált. St.
A vakok ellátási költségei s a szegedi intézet átszervezése.
(Hírek a vakok világából, 1932. — 18). Adatok a Vakokat Gyámolító
Magyarországi Egyesületek Orsz Elnökségének 1932 december 18-án
tartott értekezletének tárgyalási anyagából: Az 1—1 vakra eső évi költ
ség a miskolci foglalkoztatóban 960, a szombathelyiben 760. a szege
diben 620 és a budapestiben 580 pengő. Miskolcon létszámemeléssel
az összeg csökkenthető volna.
A szegedi intézet a költségvetése szerint ipari és kereskedelmi
tevékenységéből összes bevételének csak 11 százalékát, a többit pedig
a vakokért fizetendő ellátási dijakból s a hatósági és társadalmi hozzá
járulásokból várja. Ezért az a terv merült föl, hogy a szegedi intézet
foglalkoztatója megszüntetendő s a munkaképtelen és elaggott vakok
menedékházává alakítandó át. Vak iparosainak elhelyezése révén a mis
kolci foglalkoztató megnépesedhetne, a munkaképtelenek Szegedre való
helyezésével pedig a budapesti foglalkoztatóban hely jutna a fiatal
munkaképes vakok számára. (Kf)
A siketném ák o ktatása filmen, Németországban a siketnémák
ról való gondoskodás múltjából és jelenéből 1300 méter hosszú filmet
állítottak össze, hogy általa az oktatásügyet ismertessék, népszerűsítsék.
Nálunk — tudtunkkal —- csak az egri intézetünknek van 100 méter
hosszú filmje, mellyel az egyik tornaünnepélyt örökítették meg. Pedig
nekünk nagyobb szükségünk lenne propagandára, mint a németeknek. St.
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Folyóiratunk külföldön. Hogy régebben figyelemmel kísérték-e
folyóiratunk tartalmát külföldön, nem tudjuk. Csak az utolsó négy évről
vannak némi adataink. Többször értesültünk magánlevelezéseink révén,
hogyha külföldi szaktársak neve szerepelt folyóiratunk lapjain, az érde
keltek, kutatták, hogy miért emlegetjük őket. Magyarok mindenütt akadnak
a nagy városokban s így meg is tudták. Kaptunk már tőlük közléseinkre
vonatkozó megjegyzéseket is.
Hogy behatóbban és személyes érdekeltség nélkül is olvasnák,
azaz hogy olvastatnák lapunkat, arról négy év alatt csak három adatunk
származott. Két esetben értekezéseink keltettek érdeklődést, előbb Bécsben, azután meg Berlinben, egy esetben pedig egy kisebb közleményünkre
vonatkozóan kért és kapott bővebb fölvilágosítást egy berlini szaklap
társunk szerkesztője. Azt is kellett azonban tapasztalnunk, hogy cikkeink
fordítói, nem lévén szakemberek, fogyatékosán fordítják, magyarázzák
szövegeinket. (Kf)
Vak szobrászok. (La domenica dél Corriere, 1932. XIÍ. 25).
Rómában a hadivakok házában lakik Bausola Fiilöp hadívak szobrász.
A háború előtt kőfaragó volt. Egy domború művét a hadibénák mene
dékhelye a belépőcsarnokában helyezte el. Szoborminták után elkészí
tette az olasz király és Mussolini miniszterelnök mellszobrát is. Musso
lininak tetszett a szobra, fogadta Bausolcit, megölelte, megcsókolta és
megengedte neki, hogy megtapogassa fejét.
Rómában a Doria-palotában rendezett kiállításon a közönség
sokat időzött egy kisméretű, legelésző tehenet ábrázoló bronz szobor
előtt. Ezt is hadivak, Mauselli főhadnagy készítette. (Palatínus N. K.
Sarbó Artúr szobrának leleplezése a Szent ístván-kórházban. Vasárnap délelőtt fél 12 órakor leplezték le a Szent István-kórház
ideggyógyászati osztályában Sarbó Artúr dr. egyetemi tanárnak, köz
kórházi főorvosnak, az ideggyógyászati osztály 1915-től 1932-ig volt
vezetőjének, Berán Lajos szobrászművész által készített dombormüvét.
A leleplezési ünnepélyen a nagyszámú ünneplő közönségen kívül az
orvostársadalom szine-java is megjelent Korányi Sándor báró egyetemi
tanárral az élén. Az ünnepi beszédet Csilléry András dr., a Magyar
Országos Orvosszövetség elnöke mondotta, az ünnepelt főorvostársai
nevében Mihálkovics Elemér dr., a Szent István-kórház igazgató-főorvosa,
a volt tanítványok nevében pedig vitéz Hegedűs Lajos dr. tisztiorvos
beszéltek. (Magyarság 1933. I. 10)
Örömmel adunk hírt mi is annak a Sarbónak megbecsültetésérőb
aki tudományos munkássága közepette egy negyedszázadon át a mi
tanárképzőnk szintáját is emelte. Azok a kartársak, akik őt annak idején
hallgatták, tisztelettel gondolnak vissza az ő tudományos felkészültségére
s értékelni tudják azt az európai szintájú nagy tudást, amit az ő előadása
révén szívtunk magunkba. De nagyrabecsüléssel gondolunk reá azért
is, mert szinte egyedülállóan ő az az orvosprofessor, akinek igen tisztán
él a lelkében az az elgondolás, hogy az orvostudomány úgy mennyisé
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gileg, mint minőségileg csak mennyit adjon támogatásként az u. n,
gyógypedagógiának.
Melegen és nagyrabecsüléssel teli tisztelettel köszöntjük őt erről
a helyről is. (ik)
Jármer Lajos hangversenye. Január hó 5-én tartotta első,
egész estét betöltő hangversenyét Jármer Lajos, a vakok kir. intézete
tanára a zeneművészeti főiskola nagytermében. Nagyigényű, komoly
műsorának legmegkapóbban interpretált számai voltak: Bach elmélyedő
elemezéssel és nagyvonalú felépítéssel megjátszott a-moll fantáziája és
fúgája; Chopin g-moll balladája, melyben gazdag érzelmi skálájáról s
szédítő tempójú prestojában imponáló technikai készségről tett bizony
ságot; Kodály Marosszéki táncai, melynek eleven frisszamatű előadásán
megérzett, hogy ezt a hangulatot közvetlenül és valóságos élményként
itta vérébe a székely nép ajkáról és végül Liszt Rigoletto-ábrándja, mely
nek előadása fölényesen könnyed bravúrjával fogott meg. A műsor többi
része is stílusos kitűnő produkció volt.
A napisajtó kritikája egyhangúlag elismeréssel adózott úgy a
művész alapos tudásának, mint művészi kvalitásainak. Voltak, akik a
Varsóban aratott sikere után világhírűvé vált Ungár Imrével hasonlí
tották össze. Ez az összehasonlítás első pillantásra merésznek tűnik,
de ha értékeik legmélyéig ásunk, jogosultnak találjuk és indokoltnak
is, mert a kritikában egy ismert művésszel való egybevetés vagy szembeállítás, a legjobb értékmérő. Ungár ma valóságos fölényben van:
játékkulturája hézagtalanabb, billentése kiegyenlítettebb és technikája
biztosabb, amit a siker fölénye és a gyakori nyilvános szereplésből
eredő rutin még fokoznak, egyszóval kifejezési eszközei precizebbek.
Jármernek viszont átütőbb erejű a temperamentuma, több az átéltség
az előadásában, játéka mélyén új meglátások, új mondanivalók csírái
vajúdnak, megnyilatkozási formát keresve. Ahhoz a művészi típushoz
tartozik, amely nem örökli, hanem maga szerzi meg művészi vagyonát
hallatlan erőfeszítések árán, valami küldetésérzet, valami fölfeléhajtó
belső kényszer korbácsütései alatt. Fejlődési görbéje meredekebb, mint
az Ungáré, alacsonyabból és később indul s máris megközelíti annak
a magasságát. Ha fejlődési vonalát meghosszabbítjuk, ennek metszenie
kell az Ungárét, csak győzze erővel iramát s tüze és hite ne lohadjon.
('Grezinger István)
V álek János alapítványa. 500 pengőt adott át a váci intézet
igazgatójának azzal, hogy ebből az összegből az intézetben, ahol 33
évig munkálkodott, vizsgái alapítvány létesíttessék, amelynek kamataiból
évenkint a záróünnepélyen egy oly szegénysorsú kilépő növendék jutal
maztassák meg, aki erre kifogástalan magaviseletével, szorgalmával és
jó előmenetelével reászolgált, (ik)
Ungár Imre hangversenyei a zeneművészeti főiskola hang
versenytermében. január 9-én a Magyar Filharmóniai Társaság bér
leti hangversenyén Chopin e-moll hangversenyét adta elő nagy technikai
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felkészültséggel, mély átérzéssel és nagy muzikális képességekre valló
precizitással.
Január 15-iki önálló hangversenyén nagy képességei még jobban
kidomborodtak. Beethoven Apassionta-szonátájában nem érte el ugyan
azokat a kvalitásokat, amelyeket tőle joggal elvártunk, de az itteni némi
fogyatékosságaiért bőven kárpótolt bennünket Bach Romantikus fantáziá
nak és fúgájának, Chopin egyes számainak, Schumann Carneval-jának
és Liszt Mephisto-keringőjének előadásával. Ezekben kibontakozott teljes
egyénisége, sokoldalúsága, amellyel a különböző problémákat a legkifogástalanabb művészi elgondolással oldja meg. A nagyszámú közönség
meleg ünneplésben részesítette a kivételes tehetségű zongoraművészt
akinél egy pillanatra sem éreztük, hogy vaksága a legcsekélyebb
mértékben is akadályozta volna képességeinek teljes kifejtésében.
január 17-én fölléptek a tavalyi Chopin-verseny összes szereplői.
Ungár Chopin h-moll szonátáját játszotta s bár nem lehetett mondani,
hogy a mű valóban kifogástalan előadásban került színre, mégis
voltak kegyes részek, amelyek szépen voltak megoldva. Általában e pro
dukciót csak közepesnek mondhatjuk. Ugylátszik, a mű nem volt még
kellőképen átgondolva, kidolgozva. Utána Kentner Lajos játszotta ugyan
azt az e-moll koncertet, melyet előző héten Ungár adott elő s mellyel
Varsóban a Chopin-versenyen győzött. Hogyha Ungár nem is játszotta
jobban Kentnernél a koncertet, legalább is egyenrangú versenytársnak
bizonyult. Tehát nem a vakság, hanem egyéb képességei szerezték meg
számára Varsóban a győzelmet, amely minden magyar embert őszinte
örömmel és büszkeséggel töltött el.
(Jármer Lajos)
W olhóber János szereplése Wolhóber kartársunk a váci Uráni
ában február hó 6-án az „Elnémult harangokról“ s általában Rákosi
Viktor váci vonatkozású műveiről tartott előadást, (ik.)
A siketném a a szépirodalom ban címmel dr. Schumann P.
hosszabb tanulmányt írt a Blátter-ben. A cikksorozat befejező közlemé
nyében hálásan regisztrálja Klug Péter szakfelügyelőtől nyert adatait.
Gárdonyi Géza Ida regényében szereplő szobalányról és A kapitány
parasztiányáról van szó. Előbbi tanult, utóbbi tanulatlan siketnéma,
de mindkettő megnyerő, kedvező beállításban szerepel. — St.
Lélektan és gyerm ekm entés címen tartott előadást Éltes Mátyás
február hó 11-én a Magyar Psychológiai Társaságban. Az iskolába járó
gyermekek kb. 50-60 % -a közepes képességű, 20-25 % -a gyengébb és
20-25 %-a jobb képességű. Hiányolja az új elemi iskolai tantervben
azt, hogy csak a közepesekről gondoskodik. (Kf)
Vásári reklám oktatásügyünk terén. Dr. Hift-Schuiererné már
két évvel ezelőtt, a bécsi és az osztrák sajtóban „a bécsi módszerről“
megjelent közleményével általános megütközést keltett szakkörökben.
Újabban a német lapokban látott napvilágot ugyanaz a cikk különböző
címek alatt. A cikk ilyeneket tartalmaz: „A siketnémaság megállapítása
még röviddel ezelőtt egyenlő volt a halálos ítélettel. Freunthaler, bécsi
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siketnémaintézeti tanár találmányának köszönhető, hogy az manapság
másként van. Freunthaler képes varázslattal a siketnémának emberi
beszédet ajándékozni. Az új módszer abból áll, hogy a beszédszerveket
hangképzésre bírja és a siket fület beszédszerzés céljából a szem váltsa
fel. A kisgyermekeknek a kezébe valóságos varázsdobozt adnak! — a
hangok ujjakkal megfoghatók“. Freunthaler a Blätter multévi utolsó
számában ismételten tagadja a cikkel való közösségét s azt is, hogy
szerzőjét ismeri. Sí.
Dr. Hoór Károly és a gyógypedagógia. Ilyen cím alatt bú
csúzik Tóth Zoltán dr. a Magyar Gyógypedagógia 1932. évi 81. lapján
Hoór Károly d r-tói, minisztériumunk gyógypedagógiai ügyosztályának
más osztályba helyezet vezetőjétől. Meleghangú soraival együtt érzünkHelyt nem álló történeti adatok származásának elkerülése végett azon
ban egy megjegyzést el nem hallgathatunk.
Tóth dr. egyebek között a következőket írja: „Hoór Károlyban
Náray-Szabó Sándor lelkének tüze éledezett még abból az időből, ami
kor ügyünk nagy apostolának közvetlen környezetében teljesített szol
gálatot.“ Ha ezeket a szavakat úgy kell értelmeznünk, hogy Hoór már
Náray idejében is a gyógypedagógia szolgálatában működött, akkor
tévesek, mert Náray 1913. július 1-én ment nyugdíjba s 1914 novem
ber 18-án már meg is halt, Hoór pedig csak az úgynevezett tanácsköz
társaság bukása után, 1919. októberében került a gyógypedagógiai
ügyosztályba. (Kf)
Szakfelügyeletet sürgetnek a lengyel k artársak. A Nanczycicl
Gluchoniemyck szerint Lengyelországban Hellmann felügyelő halála óta
a siketnémák oktatásügye nélkülöz olyan embert, aki jó szervező létére,
ismerné ennek az oktatási ágnak minden szükségletét és tisztában lenne
a tanítási módszerekkel. A lengyel kartársak szakfelügyelővé oly szak
ember kinevezését sürgetik, akinek személye garanciát jelentene az ok
tatásügy fejlődésének. Nemcsak felügyeletről, a tanárok ellenőrzéséről
és minősítéséről van itt szó — írja a fentemlített lap — hanem iniciativáról, gyakorlati szakmunkáról és módszerekről. (St.)
A vakok gyám olitása K anadában. (Hírek a vakok világából
1932. 9). Olvassuk figyelemmel ezt a tudósítást, mert amiről szól, sok
tekintetben mintaképül szolgálhat.
Baker E. A. hadivak kapitány 1918-ban létesítette a Canadian
National Institute fór the Blind-et (röviden: C. A. N. 1. B.) Torontóban,
Ontario tartományban. Az intézmény élén kizáróan hadi és polgári vakok
állanak s működését öt fiókintézete révén az egész országra kiterjeszti.
Seprő-, kosárkésztíő- és nagy árúsítóüzeme van. Különlegességei a
rongykefék (mops) és a kukoricaszárból készült seprők (brooms). Ez a
nagy intézmény a kanadai kormánytól 25000 dollár évi segélyt kap az
intézetekből kilépett vakok segélyezésére s a tartományok, jótékony
egyesületek és magánosok adományai segítik működésében.
A C. A. N. I. B. összeszámlálja és nyilvántartja az ország összes
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vakjait (193î-ben 5775 vakot, küztiik 160 hadivakot tartott nyilván),
kiküldi hozzájuk megbízottait (fieldworker), ezek érdekükben a helyi
hatóságokhoz, valamint nyilvános előadások tartásával és röpiratokkal
a társadalomhoz fordulnak.
A vakság megelőzését a C. A. N. I. B. orvosok bevonásával szor
galmazza, odahat, hogy az iskolákban létesítsenek külön osztályokat
gyöngénlátók számára s a vak gyermekeket intézete valamelyikébe, vagy
a látók iskoláiban működő ú. n. brailleosztályokba juttatja.
A munkaképes korban lévő vakokat fölkeresi a C. A. N. I. B.
gondozója s megtanítja őket a pontírásra és valami iparra (székfonás,
szövés, varrás). A gondozók nagyrészben kiképzett vakok.
Az otthonukban foglalkoztatott vak iparosok készítményeit a C. A.
N. Î. B. kerületi gyűjtőhelyein átveszi és eladásra alkalmassá teszi.
Innen látják el az otthondolgozókat olcsó nyersanyagokkal is.
A torontói központi foglalkoztató három főmunkaága : 1. Virág
kosarak készítése. Ezeket az otthonukban dolgozó vakok fonják s a
központban színezik, díszítik. 2. Pénztárcák, kis táskák készítése mos
ható és vizáthatatlaii bőrből, vagy viaszosvászonból, valamint játékok :
labdák, bábuk és állatok kóccal, vagy más anyaggal való kitömése. —
3. Kötények és más ruhadarabok készítése.
A gondozók megismertetik az otthondolgozókkal a divat minden
újabb, a vakok munkáját érintő válíozásait. A központban az elkészített
munkákat látó szakemberek ellenőrzik s az esetleges hiányokat pótolják.
Kereskedőkkel kötött szerződések lehel övé teszik, hogy a C. A. N. I. B.
nagyszámú otthondolgozó vakjainak állandó foglalkozást nyújthat.
A C. A N I. B. nagybani eladásra szervezkedett s így a kicsinyben
való eladással is keresethez juttat vakokat. De nemcsak vakok íermelvényeinek árusítására, hanem hírlapok, cukorkák, frissítők árusítására berende
zett bódék vezetésére is állít be alkalmas vakokat, mégpedig úgy, hogy
megszerzi az engedélyeket, fölépíti és berendezi az árusítóbódékat és
vagy szabott fizetéssel alkalmazza a vakokat, vagy saját szárnyukra
hagyva őket, csak bért szed tőlük. Mintegy 200 ilyen vak kereskedő
működik Carnadában. A központ állandóan vizsgálja, ellenőrzi őket s
irányítással, tanácsai mozdítja elő munkájuk eredményességét. Egy-egy
árusítóbódé jövedelme havi 75-400 dollár. Az árubeszerzést a C. A. N.
I. B. nagyban eszközli s így a bódék könnyen versenyeznek a látó
kereskedőkkel.
A C. A. N. I. B. helyi megbízottai a gyárakat is fölkeresik. Ahol
vak számára alkalmas munkaterületet találnak, oda vak munkást aján
lanak s már elért sikerekre hivatkozva igyekeznek megszüntetni a gyár
vezetők aggodalmait. 1931. áprilisában nagy haladást tett Ontario a
vak gyári munkások foglalkoztatásában. A tartománygyűlés ugyanis
elfogadta a „workmans compensation act“ törvényéi, melyszerint a vakok
foglalkoztatása bármely üzemben a C. A. N. I. B. felelősségére történik,
föltéve, hogy az üzem a C. A. N. I. B. által meghatározott biztonsági
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intézkedéseket esetleges szerencsétlenségek elhárítására megtette. Eddig
még semmi komoly baleset gyárban dolgozó vakot nem ért.
A helyi megbízottak gondosan ügyelnek arra, hogy a vállalt mun
kának megfelelni nem képes vakot azonnal kivonják a munkából s helyébe
alkalmasabbat állítsanak. Ládagyárban, automobilgyárban fúró- és maró
gépek mellett, cukorka-, csokoládé-, rádiógyárban, alkatrészek összeál
lításánál, kész cikkek becsomagolásánál és még számos más gyári
munkánál találnak foglalkozást a vakok, köztük nők is.
Nem egy vak mint telefonkezelő, gép- és gyorsíró, vagy mint
tisztviselő helyezkedett el.
A látók közt való érvényesülés előmozdítását általában célraveze
tőbbnek látja a C. A. N. I. EL, mint a külön foglalkoztatók szervezését.
A C. A. N. I. B. 13000 kötetes braille könyvtárt tart fönn. Olva
sóinak száma több mint 500. Nyomdája évenkint tíz egyenkint 48 lapra
terjedő pontírású újságot ad ki. Síknyomásban havonként megjelenő
eszmeterjesztő újságja nagyszerű eredménnyel hat. A lapokat egy egye
temi végzettségű vak férfi szerkeszti. (Kf)
Félreism eri em berek a címe a németek nagyszabású propa
ganda filmjének, amely az elmúlt nyáron került bemutatásra a berlini
Kamara moziban. A film bemutatja, hogyan folyik a siketek tanítása
az intézetekben és hogyan boldogulnak a gyakorlati életben. Elvezeti a
szemlélőt a siket iparosok és művészek műhelyeibe és műtermeibe, a
játszótérre, az uszodába, a hegyek közé, hogy megmutassa, a felnőtt
siketnémák milyen sokoldalúan tevékenyek s hogy nemcsak egyenran
gúak halló embertársaikkal, de sok tekintetben emezeket felül is múl
ják. E film bemutatja a siketek egyesületi- és családi életét is. Első
előadása alkalmával Lehman, a berlini int. igazgatója hosszabb beve
zetőt mondott, amelyben a nagyszámú hallgatóságnak megmagyarázta
a siketek életét és tulajdonságait. E filmet a közönség szívesen fogadta
s azt azóta már több nagyobb városban is vetítették. (St.)
A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület működése. (Hírek a
vakok világából, 1932.-18.) Adatok az egyesület 1932 december 7-én
sipeki Balás Béla elnöklésével tartott választmányi ülésén tárgyaltakról:
A foglalkoztatott vakok száma 267, köztük koruknál és egészségi
állapotuknál fogva 20 munkaképtelen. Állandó munkát csak a cirokseprőkészítő nyújt, hol 68 vak és 13 látó munkás dolgozik. A 74 kefekötő, 20 székfonó és 10 szövőmunkás részben megrendelések hiánya,
részben nyersanyagbeszerzési nehézségek miatt nem dolgozik állandóan.
Mint új foglalkoztatási ágakkal, nemezhulladékokból készített papu
csok és rongyszőnyegek készítésével kísérleteznek.
Az 1933. évi költségvetés hosszú évek óta az első hiánymentes
költségvetés. Végösszege 160.000 pengő. Az alkalmazottak számát
és fizetését lényegesen csökkentették, úgy hogy a költségvetésnek csak
18%-a személyzeti kiadás. A kereskedelmi forgalommal együtt a költ
ségvetés nyers előirányzata 379.000 pengő. A bevételek forrásai: 5%
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társadalmi, 7% állami, 11% hatósági hozzájárulás, 60% a vakok ellá
tási díjai és 17% üzleti tevékenység.
Az élelmezésben nehézségek vannak, a vakok ruházata hiányos.
Az intézmény fürdőberendezése évek óta nem működik, megjavíttatására nincs pénz. Uj műhely építését tervezik az egyesület telkén. (Kf)
A siketnémák bécsújhelyi intézetét — ismeretlen okból meg
szüntetik. A növendékeket részben a renovált st.-pölteni, részben pedig
a bécsi országosjjintézetben helyezik el. —
Uj oktatási tárgyak a vakok kir. intézetében. A készülő új
tantervben tervezett két új oktatási tárgy, a „Háztartási munkák“ és a
„Gépírás“ oktatását az intézet igazgatósága a folyó iskolai évben már
rendszeresítette.
A „H á z t a r t á s i m u n k á k “ kisérletkép folynak az I., II. és
III. továbbképző osztály 10 ügyesebb leánynövendékével szeptember óla.
A lányok négy csoportba osztva heti 4, 5, illetve 9 órán át tanulnak
takarítani, mosni, vasalni, mángorolni, főzni, teríteni és mosogatni Kedvessy Claudia irgalmasrendi főnöknő tervei szerint az irgalmas nővé
rek vezetésével.
„ G é p í r á s “ (irodai gépirás). A középfokú osztályokat végzett, de
élethivatási oktatásra még nem fogott növendékek, az ú. n. átmeneti
osztály növendékei tanulják heti 6 órában szeptember óta 10 különböző
szerkezetű írógépen. Ezenkívül Eck Kálmán és Radics Béla nevelők,
valamint Kovács Anna tisztviselő esti tanfolyamokon tanítják gépen írni
a továbbképző osztályok fiú, illetve leánynövendékeit. A tanfolyamo
kat négy csoportban 20 fiú és 15 leány látogatja hetenkint háromíz
ben 1— 1 órában. Lázas a mozgolódás az írógépek körül, mindenki meg
akar tanulni „gépelni.“
„ K é z í r á s “ (ceruzával való közönséges kézírás). A vakok külön
böző alakú és rendszerű domború sorvezetőket helyeznek írópapirosuk
alá, vagy az írópapirosba préselt domború vonalak közé írnak. A vakok
kézírása egyidős a vakok oktatásával. Jelentőséghez azonban egészen a
világháborúig főkép csak a magánoktatásban jutott. A háború előtt
Európában egyedül csak a vakok amsterdami intézetében láttunk 1913ban kézírást, hol domborúan vonalozott papirosra írtak a növendékek.
Nagy szerephez jutott azonban a kézírás a háború vakjainál.
Náluk arról volt szó, hogy meglévő írásismeretüket vakon is értékesít
hessék, hogy megszokott betűiket írhassák addig-ameddig, legalább
addig, míg az írásgyakorlás fokozatos, de állandó ritkulása következté
ben folyóírásuk olvashatlanná nem válik. A Hadivakok M. Kir. Orsz.
Intézetében az intézmény megnyitásának első napjától kezdve mindvégig
a többi írásmóddal együtt tanítottuk a „plajbászírást“ is, ahogy a hadi
vakok elnevezték. Hozzávaló nyolcféle készülékkel kisérleteztünk. Néhány
fajtából a vakok kir. intézetének múzeuma őríz egyes példányokat. Leg
szívesebben írtak a hadivakok a domborúan vonalozott papirosra, az
ú. n. hollandi papirosra. De jól bevált a Hamann-féle tábla, a Beck
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Vince-féle és az ú. n. német sorvezető is. Az utóbbit — nem lévén sza
badalom — Stenger György, a vakok kir. intézete könyvkötője tömege
sen készítette.
Herodek Károly igazgató 1931 tavaszán Amerikában járván,
látta, hogy ott a kézírást a polgári vakok intézeteiben is eredménnyel
tanítják s ez adta neki a gondolatot, hogy tanítását az igazgatása alatt
lévő intézetben is meghonosítsa. Már második éve, 1931 szeptembere
óta tanítják a vakok kir. intézetében a három továbbképző osztályban
heti 1—1 órában s a Beck Vince-félével teljesen azonos sorvezetőt
használnak hozzá.
Hogy polgári vakok intézeteiben Hollandián kívül Európában
másutt is tanítanának még kézírást, arról nincs tudomásunk. (Kf)
A szájról való leolvasás gyakorlását szolgálja az a film, amit
Ohió állam egyetemének fonetikai laboratóriuma készített. Segítségével a
a siketek és nagyothallók otthon, szakember beavatkozása nélkül is
gyakorolhatják a beszédnek a szájról való leolvasását és tanulmányoz
hatják a beszédszerveknek az egyes hangok kiejtésének megfelelő állását.
A filmet a laboratórium igazgatója, dr. Russel rendezte. (A szájról való
leolvasás mindenoldalú gyakorlást igényel, azért a filmen rögzített képek
ezt a szükségletet nem elégíthetik ki.)
Ugyancsak hasonló témával foglalkozik a „Revue général“, amely
hozza Pontré terjedelmes cikkét a szájról olvasásnak oktató nélkül való
megtanulásáról. Sok esetet hoz fel, amikor a megsiketiiltek maguk tanul
tak meg leolvasni a szájról. Természetesen más és más eredményt ét
el e téren a siketen született és a képességekkel rendelkező stb. Telje
sen autodidakta alig akad közülök, mert a siketnémák tanításának mód
szerei bizonyos támpontul szolgálnak nekik. A módszeres vezetés nélkül
való spontán leolvasás teljesen szintetikus. Aki meg akar tanulni, min
dent jól leolvasni és kellő biztonságra akar szert tenni, annak szak
emberhez kell fordulnia, aki bizonyára kihasználja az artikulációs appa
rátus, a beszédszerveknek beszéd közben való analízisét, elemeit. — St.
A ném et birodalm i statisztika 1925—26. évi adatai szerint ott
a siketnémák 19.2%-a önálló, 11.9 % -a háztartásbeli, 68.9%-a munkás
és mindössze 7 siketnéma van fogházban és javitóintézetben. Ezeket a
statisztikai adatokat ellensúlyozásul, tiltakozásul hozzák fel az egyik
elterjedt német lap ama állításával szemben, hogy a siketnámák a leg
rosszabb rétege a lakosságnak és rendszeres kiirtásukat ajánlja. — St.
Tanfolyam intézeti nevelők részére Prágában a különböző
gyermekotthonokban, internátusokban és a fogyatékosok intézeteiben
alkalmazott nevelők és nevelőnők részére a folyó évben egyhetes tan
folyamot rendeznek a következő előadássorozatokkal: A gyermek testi
fejlődése. A gyermek lelki fejlődése és a nevelés. A siket és nagyothalló
gyermek. A vak és a rövidlátó (csökkentlátású) gyermek. A szellemileg
fogyatékos gyermekek. A nehezen nevelhetők. A nyomorék, testileg
fogyatékos gyermek. A pubertaskoru gyermek. A gyermek foglal
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koztatása az iskoláztatás előtt. Kézimunka és ipari foglalkoztatás. Egész
ségtanvédelem és iskolai higiéna. Az erkölcsileg fogyatékosokról való
intézeti gondoskodás. A nevelők viszonya a gyermekhez jogi szem
pontból. A gyermek szociális fejlődése. A gyermekről való vélemények
a múltban és napjainkban. Gyermektanulmányi megfigyelések. Az elő
adások óráinak száma 38. A nevelőszemélyzet oly felelősségteljes
munkát végez, hogy kioktatása, iskolázása teljesen indokolt s az arra
fordított költség és fáradság bőségesen meghozhatja a gyümölcsét. A
tanárok továbbképzésénél is előbbrevaló probléma az, mely nálunk is
megoldásra vár. Kb. a felsorolt előadások anyagát tartalmazó füzet,
vagy sokszorosított jegyzet kiadásával is már jelentékeny lépést tennénk
e téren előre. — St.
Phantophon. Istenes igazgató kartársunk, mint a beszédhibák
tanának, majd pedig a fonetikának tanárképzőnkön való előadó-tanára,
már régen érezte a hiányát egy olyan szemléltetőeszköznek, amelyen
u. n. beszédszervek mozgásai és helyzetei szemléletiesen bemutathatók lennének. Elgondolását közölte Füzesi Árpád előadó-tanár
társával, aki aztán a gondolatot oly ügyesen és elmésen oldotta meg,
hogy az kivitelre is került. Ez
a szemléltető eszköz „Phan
tophon1‘ néven került oktatás
ügyünk taneszközei sorába.
Műszaki leírása a következő :
Egy 65 cm. magas, 52 cm.
széles fényezett fadoboz,
melynek frontális oldala le
emelhető bádoglappal van
elzárva. A műszer maga fém
lapon nyugszik. A toldalékoscső metszetét ábrázoló formák
10 mm. magas, feketére fé
nyezett tölgyfából készültek.
Mindazok a részek, melyek a
beszédnél mozgást fejtenek ki
— mozgathatók. Ezek : l.)a
kemény szájpad, 2.) a lágyszájpad (föl-le), 3.) a nyelv
(külünleges fémkombináció,
mely bármilyen irányban en
gedelmesen hajlítható s a
kívánt helyzetben megma.
rád), 4.) a felső ajak (föl-le, előre-hátra), 5.) az alsó ajak (az alsó
állkapocsul együtt és külön is föl-le, előre-hátra), 6.) azalsó állkapocs (föl
le, előre hátra), 7.) felülméretben a melső hangszalagok is. (mozgathatók)
8.) a hátsó hangszalagok, amelyek a kívánt helyzetekbe ugyancsak beállít-
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hatók, 9.) az ajkak hangképzésbeli (szád- és hasíték helyzete mozgat
ható), a 10.) nyíl, mely a hangot adó levegő távozásának az útját és
irányát mutatja.
A Phantophon ebben a beállításban az „á“ hang képzésmódját
mutatja. (süsz).
A németországi evang. siketnémák lelkészei 1932. szeptember
26—29 között Lipcsében gyűlést tartottak, amelyen a siketnéma-lelkészek
képzését, a liturgiát, a sajtóügyet tárgyalták. A legtöbb időt azonban a
jelnyelv megbeszélésének szentelték. Nagyon érdekes volt a hangos
beszéd mellett eddig is használatos vallásias tárgyú jelek összehason
lítása és ezeknek egységesítése terén nagy lépés történt előre. Egyet
értettek abban, hogy kiindulni mindenkor a meglévő jelekből kell ugyan,
de a mesterséges jelek kerülendők. Ha a világi nyelvben a siketnémák
el is fogadhatók vezetőkül, bizonyos, hogy a vallástani jelek terén a
lelkész legyen a kalauz, a vezető. A tulajdonnevek jelelése fölösleges
különösen akkor, ha az illető bibliai szöveg már az iskolából ismerős.
Amikor mégis előfordul, hogy tulajdonnevet kell jelelni, akkor történjék
az tükörírással, vagy pedig kézi abc-vel. Istentisztelet alkalmával lehe
tőleg kerülendő az iskolaszerű táblára írás. Ezeken az irányelveken
kívül több, a vallástanításnál használható jelre nézve történt megállapo
dás a „Miatyánk“, a „Hiszekegy“ s néhány bibliai szöveg eljelelése
során és e munka folytatására bizottságot is alakítottak.
A siketnéma-lelkészképzésre nézve elvül fogadták el, hogy fiatal
teológusok képzendők ki e célra; de tapasztalt siketnéma-leikész vizs
gálja meg előbb a jelöltet, vájjon alkalmas-e erre? A kiképzés siketnémaintézettel kapcsolatban történjék s legalább hat hétig tartson, leghelyesebb
volna azonban egy teljes esztendő. A kiképzés befejeztekor újabb tanács
kozás és a jelölt esetleg vissza is léphessen. A siketnéma-lelkészek
számára ismétlő tanfolyamok rendezendők, ahol siketnéma-tanárokkal
is érintkezhetnének. Előkészítés nélküli lelkészek elutasítandók. Viszont
a siketnéma-tanárok is alkalmazandók, hogyha a lelkipásztorkodásra
alkalmasak és erre jelentkeznek. Az istentisztelet egységesítésére bizott
ságot küldtek ki. Az „Aufbau“ és „Wegweiser“ c. evangélikus lapok
fentartandók, kiépítendők.
A gyűlés résztvevői meglátogatták a siketnéma-intézetet, ahol
mintatanítást és a „Félreismert ember“ c. uj siketnéma-filmet mutatták
be nekik. Örömmel fogadták a német siketnéma-tanárságnak 1933.-Í
gyűlésre szóló meghívást. Lásd: Blätter f. d. Wolhfahrt. d. G. decem
beri, valamint a Blätter f. d. Taubstbildung jan. 15. számát. (Palatínus.)
Siketnémaság gyógyítása repülőgéppel. A newyorki siketnémák intézetében világszenzációt keltő kísérletezések folynak, amelyeket
Mc Lean Lake rokonkomai orvosprofesszor irányít. A tudós megállapí
tása szerint, ha négy—ötezer méternyi magasságba emelkedik az aeropIán és onnan ezer méteres zuhanásokkal tornászik vissza a földre, ez
az emberi szervezet idegrendszerét száz százalékosan lekötő szenzáció
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állítóan megszólaltatja még a némát is. A professzor már több sikerült
kísérletre hivatkozik és paciensei vallomása szerint, ha a ritkább leve
gőrétegből a földközeli sűrű rétegbe bukik alá a száz mértföldes sebes
séggel zuhanó gépmadár, a hangokkal szemben eddig érzéketlen fülek
ben is fölzúg a motor robaja. (Az Uj Nemzedék 1932. XI. 22 sz.-ból)
Hírek a jolsvai intézetről. A prágai Revue-ben a jolsvai intézet
cseh igazgatója, Smolka részletesen beszámol az intézet 30 éves törté
netéről. A rendelkezésünkre álló befejező közleményből ime néhány adat :
A megszállás óta a jolsvai intézetben az igazgatóval együtt 34
osztályvezető működött. Az átlagos szolgálati idő nem teljes három év,
mivel az ide rendelt tanerők (nagyrészt morva tanítónők) egy-két évi
kísérletezés után másutt próbálkoznak elhelyezkedni.
A női kézimunka-oktatás ezidőszerint szünetel, mert a csekély
díjazás ellenében egyetlen tanítónő sem hajlandó azt vállalni.
Az 1931—31. tanévben a tantestületnek egyetlen véglegesített
tagja sem volt, ellenben nyolc tanítónő közül hatnak nincs szakképesí
tése s a hatból háromnak még csak tanítói oklevele sincs.
1927—28. tanév. Behatáskor az elmúlt évhez képest a növendék
létszám egyharmadára csökkent le. Az iskolaügyi minisztérium megígérte)
hogy bizonyos számú növendéket áthelyeztet Jolsvára, de egyetlenegy
sem érkezik onnan. Nagy, széleskörű propaganda eredménye, hogy az
első osztályba mindössze 3 új növendék iratkozott be. A népjóléti
minisztérium kezdeményezésére a Pozsonyban tartott ankét a jolsvai inté
zetet Iglóra ajánlja áthelyezni s gyengetehetségű siketnémák intézetévé
akarná átszervezni.
Érezhető az internátus hiánya. Az eddigi bajokhoz (csavargások, lopások, az
intézetből való szökések, sérülések, nekrofilia, (sic) bujaság stb) újabb társul.
Az egyik leánynövendékkel egy inas visszaél. A népjóléti minisztérium
utasítására a rőcei főszolgabíróság felszólítja az intézetet, hogy a növen
dékeket a városban való koldulástól és az állomásról való csomag
hordástól tiltsa el. A növendékek otthonuktól annyira távol esnek, hogy
az intézetig, egy útat számítva, vasúton átlag 311'6 kilométert tesznek
meg a haza és visszautazáskor. (1919—1928. évi adatok.)
1929—30. tanév. Az intézetben eddig (az utolsó 30 év alatt) 428
növendék végzett. Közülök 226 még a magyar uralom alatt iratkozott
be, akikből 23 már a csehek alatt fejezte be tanulmányait. (St)
Thollon M., a párisi intézet szakügyi igazgatója 40 évi tevékeny
ség után nyugalomba vonult. Fáradhatatlan harcosa volt a nyelvtani
elveken nyugvó beszédtanításnak és különösen a legutóbbi években
erősen védekezett a globális módszer befolyása ellen, amiről a Revue
generale de l’enseignement des sourds-muets hosszú cikkei tanúskodnak.
Utódja Hermann M. lett. — St.
Florencben az olasz király, Viktor Emánuel jelenlétében szentel
ték fel a siketnémák intézetének új épületét. St.
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Egyesülés. A csehországi vakok intézetének tanárai kérték fel
vételüket a siketnémák tanárainak szövetségébe. A Felvidéken ez az
egyesülés már meg is történt. St.
Nagy Péter ünneplése. A siketnémák váci kir. orsz. intézetének
tanári kara abból az alkalomból, hogy volt igazgatója részére leérkezett
a kormányzói elismerésnek külső jele, a signum laudis, búcsú ünnepélyt
rendez f. évi március hó 11-én. A kitüntetés jelvényét hivatalosan az
ünnepség keretében Klug Péter orsz. szakfelügyelőnk fogja átadni az
ünnepeltnek. Ezt az alkalmat használja fel a tanári kar egyben arra is,
hogy hivatalosan és ünnepélyesen is búcsút vegyen 8 éven át volt attól
az igazgatójától, aki a siketnémák oktatásának nehéz, de szép munkáját
négy évtizeden át szolgálta a legkiválóbb eredménnyel. Nyugdíjba vonult
Nagy Péter igazgató karfásunk érdemeit lapunk 1932. 9-10. számában
méltattuk. Ezúttal azt kívánjuk neki, hogy e búcsú ünnepély me
legsége és fénye is aranyozza be az ő nyugdíjas éveit, (ik)
Új beosztás a VKM.-ben. Oktatásügyünk a legújabb beosztás
szerint a IX. ügyosztályba osztatott be. Ide tartoznak rajtunk kívül a
tanítóképzők, a polgári iskolák, az ipariskolák és a gazdasági iskolák
ügyei.
Ügyosztályfőnök: dr. Greszler Jenő miniszteri tanácsos. Helyettes
ügyosztályfőnök dr. Demjanovits Lajos min. oszt. tanácsos. Gyógypeda
gógiai beosztott referens: dr. Pollermann Artúr min. tanácsos. Szám
vevőségi beosztásunk is megváltozott. A VII. számvevőségi osztályhoz
tartozunk. Ügyünket számvevőségi szempontból Monspart János számv.
főtanácsos intézi, (ik)
Propaganda tornaünnepély. A kaposvári KTSE a MOTESZszel történt megállapodásai értelmében a kaposvári székházban propa
ganda tornaünnepélyt rendezett. Ezen az ünnepi torna-bemutatón részt
vettek a kaposvári siketnéma-intézet növendékei is, akiknek szerepléséről
az Új-Somogy 1933. febr. 10-iki száma a következőket írja: Kedvesek
és helyesek voltak a szabad- és ugrógyakorlataikkal, valamint talajtornaprodukciójukkal a siketnémák, akik tanárukkal, Riger Györggyel
együtt sok tapsot arattak. (DJ.)
A Magyar Gyógypedagógiai Társaság szakülésének kiemel
kedő pontja volt (1933. I. 26.) dr. Kornis Gyula egyetemi tanár követ
kező című előadása: A neveléstudomány elméletének jelentősége.
Dr. Szondi hirdetett előadása elmaradt. Helyette a beszédhibák
kérdésével viszonylatban Schulmann kartársunk tartott előadást, (ik.)
Vak anyakönyvvezető kötötte siketnémák házasságát. Ameri
kában történt, de nem amerikai kacsa, — mondja a „Dér Kriegsblinde“ 1932. évi 11. szám. Gladizen Vale és Jaeger May siketnémák
házasságkötés céljából Lewistownban (Montana) beállítottak az anya
könyvvezetőhöz. Jelelésükkel azonban magával az anyakönyvvezetővel nem
boldogultak, mert az vak volt. Az anyakönyvvezető feleségének kellett
mint tolmácsnak közbelépnie. A regényességre hajló vak hivatalnoknak
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tetszett a különös eset, hogy a két siketnéma éppen hozzá, a vakhoz
toppant be házasságot kötni és hallani se akart róla, hogy az egybekelendők egy másik anyakönyvvezetőhöz menjenek. Feleségének jegyző
könyvbe kellett foglalni az ügyet s a két siketnéma írásban nyilvánította
egybekelési szándékát. A vak anyakönyvvezető meghallgatván a jegyző
könyvet, a frigyet megkötöttnek nyilvánította. Az óvatosságból megkér
dezett fölöttes hatóság az eljárást nem kifogásolta. {Kf)
A népszövetség a vakokért és csökkentlátásúakért. (Hírek a
vakok világából. 1932. — 17). A népszövetség kebelében működő gyer
mekvédelmi bizottság azon óhajának adott kifejezést, hogy minden orzság
kormánya tegye kötelezővé a vakok díjtalan szakoktatását és a csökkentlátásúak oktatásáról is lehetőleg külön gondoskodjék. {Kf.)
Vak gyorsíró díjat nyert. (Blindenkorrespondenz, 1932.-18). ( A
német gyorsírók szövetsége április 4-én rádió útján próbaírást rendezett.
Öt percen át diktált szöveget percenként 140 szótag gyorsasággal. A
pályázóknak becsületszavukra kellett kijelenteniük, hogy a bemutatott,
közönséges írásba átírt szöveget egyedül és önállóan írták gyorsírással
és ugyancsak önállóan írták át közönséges írásba. Az első díjat nyertek
között volt a berlini vak Haberland Ilse kisasszony is, aki munkájában
szalagra író Picht-félé pontírógépet, ú. n. pontgyorsírógépet használt s
a vakok vitagyorsírásrövidítéseit alkalmazta. (Kf)
Oklevelet nyert vak úszó. (Die Blindenwelt, 1932.-10). Egy
négy év előtt megvakult 21 éves angol úszó a kir. életbiztosító társaság
által megtartott úszóvizsgán a „legjobb“ minősítésű oklevelet nyerte el.
A vizsgán a látókéval azonos teljesítményeket követeltek tőle. {Kf)
Okleveles vak tyúktenyésztő. (Blindenkorrespondenz. 1932.-19).
A halle-gröllwitzi tyúktenyésztési tanító- és kísérleti intézetben Schadow
Kurt vak vizsgázó az állami vizsgát tette le. {Kf)
Szemüveg közvetlenül a szarúhártyán. (Nachricten d. Verban
des d. Kriegsblinden Österreichs. 1932. — 11.) Blatt Miklós dr. román
egyetemi magántanárnak sikerült a rövidlátást lényegesen javítani azzal,
hogy a legfinomabb anyagból készült és a szemgolyó alakjához alkal
mazkodó szemüvegeket közvetlenül a szarúhártyákra illesztette. Az ilyen
üvegek alig hatnak zavarólag, mert köztük és a szemgolyó között
hamarosan könnyréteg keletkezik, mely a szarúhártyával azonos fény
törési folyadéklencsét képez.
A szemüvegek használata emeli az önbizalmat, különösen a sport
tokban, a rövidlátók sűrű pislantásai és homlokráncolásai elmaradnak,
sőt azt tapasztalták, hogy tartós használatuk által a szemgolyók alakja
megváltozik s maga a rövidlátás foka is mérséklődhetik. (Kf)
A vakok veszedelem érzése. Ha nem ‘is új fogalom, de új
elnevezés, új szó. Németül: Qefahrensinn. Szószerint fordítva tehát
„veszedelemérzék“ volna. Dolansky dr. lengyel tudós nevezi így azt az
érzést, mely a vakot egy megközelített tárgyra figyelmezteti, azt a saját
ságos érzést, mely a vak egyénnél egy tárgy megközelítésekor különösen
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az arcon jelentkezik. Dolansky ezt az érzést az emberi testen levő ama
finom szőrzettel hozza összefüggésbe, mely ép úgy, mint a veszedelmet
szimatoló állatoknál, izomösszehúzódás következtében fölborzolódik. A
veszedelemnek ezt a megszimatolását Dolansky lényegében a hallásnak
tulajdonítja, melyet csak kivételes esetekben helyettesit a szaglás és
rezgésérzés (Vibrationssinn). Dolansky szerint Truschel hangzás — (akustische-), — Kuntz nyomás (Druck-) és Krogius hőmérsékletelmélete
(Temperaturtheorie) mint nagyon egyoldalúak, nem helytállók.
Ezekre a megállapításokra vonatkozóan Claessens E. dr. hadivak
a „Biindenkorrespondenz“ 1932. évi 20. számában a következőkép nyi
latkozik :
Mind a négy hozzászólónak az a nézete, hogy a veszedelemérzés
a vakoknak egy különös képességére vezethető vissza. Az én tapaszta
lataim szerint ez téves. Mikor a háborúban lövés következtében mind
a két szememet elvesztettem, már tájékozódva voltam azokat a képes
ségeket illetően, melyeket vakoknak tulajdonítanak. Azonban már az
első naptól kezdve megállapítottam, hogy én is rendelkezem mindazok
kal a képességekkel s hogy csak gyakorlással leszek képes azokat
fokozni. Mint látó csak azért nem tudtam e képességeimről, mert nem
lévén rájuk szükségem, azokat nem vettem igénybe. így van ezzel min
den látó.
Az épérzékűek, megszokván az „öt érzék“ munkájáról szóló régi
fölfogást, nem veszik észre a többi érzékeiket és az azokon nyugvó
képességeiket. Nem veszik észre, mert nem alkalmazzák azokat tudato
san. De a finomabb munkákkal foglalkozó látó iparos például a tapin
tását már ép úgy használja, mint a vak. A háziasszony, aki házi
dolgainak végzése közben a gyermekeit is szemmeltartja, vagy olvasás
közben kézimunkázik, azokat az érzékeit használja munkában, melyeket
a vak is használ munka közben. Számtalan ilyen példát lehetne még említeni.
A látóknak is megvannak ugyanazok az érzékeik, mint a vakok
nak, de azok csak megfontolás és tapasztalat útján válnak benne tuda
tosokká. A természettől nyert érzékeink azonban akaratunktól függetlenül
is összeműködnek képzetek létrehozásában. Egy érzékszerv működésé
nek kirekesztése csak akarattal, erőszakkal lehetséges. Ezért bizonyos,
hogy a veszedelmek észrevevésében is összes érzékeink közreműköd
nek. Hogy melyik játssza közöttük a főszerepet, az az adott eset körül
ményeitől függ. Nagyon fontos itt megállapítani, hogy ha hiányzanaK
is a vaknál a látási benyomások, mégis képes az észrevevések értelmét
a többi érzékszerve révén a valóságnak megfelelően fölfogni, föltéve,
hogy őt ebben tapasztalat és természetes ösztön segíti.
E megyöződéseimet a magam tapasztalataira és más vakok köz
léseire alapítom. (K f)
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