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Beszédtanítás az alsófokon.
(A Clarké Sc/iool beszédtanitási gyakorlata)

L A beszédanyagról általában.

A beszédtanítás alsófokú anyaga az előkészítő és az I.—II. osztá
lyokban kerül tárgyalásra. Egy-egy osztály két évfolyamú.*) Az anyag 
terjedelme körülbelül a mi előkészítős és az I.—III. osztályos beszéd- 
anyagunk terjedelmének felel meg. A mi négy évre terjedő beszédanya
gunkat tehát a Claike School hat év alatt végzi el, némi kibővítéssel. 
A két évi időtöbbletet a több és jobb szemléltetés és a sokoldalúbb és 
alaposabb begyakorlás tölti ki.

A tanítási módszer a természetes és egy rendszeresen felépített 
mesterséges beszédtanítási módszer egyesítéséből fakad. Ez azt jelenti, 
hogy egyrészről minden önkéntesen kiinduló s a nyelvhasználatra irá
nyuló kísérletében a gyermeket biztatólag támogatják, másrészről pedig, 
hogy a tanár tervszerűen és rendületlen kitartással tárja a gyermek elé 
azokat a szavakat és kifejezéseket, amelyek a gyermek elméjében a leg
gyakrabban előfordulnak.

A gyermek első szavai a napi élettel kapcsolatban állanak. Ismert 
tárgyak nevei és a napi élet tevékenykedéseivel járó cselekvések kerül
nek kiejtésie, mint amelyekről a gyermek leggyakrabban kíván és szo-

*A beszédtanítás három tagozatán a következő osztályok vannak : Az alsó tagozaton 
az Előkészítő B), az Előkészítő A), az L B), az 1. A), a II. B) és a 1!. A) osztályok; 
a középső tagozaton a Ili.—V. osztályok; a felső tagozaton pedig a VI—Vili. osztá
lyok. Az alsó fok egy-egy osztálya két évfolyamú. Az egyes osztályok mellett álló 
betűjelzések nem párhuzamos, hanem felmenő osztályokat jelentenek. Úgy az alsó, 
mint a középső tagozaton még egy-egy u. n. Special Class is működik, amelyekbe 
a gyengébb képességű növendékeket gyűjtik össze azzal a célzattal, hogy e növen
dékek idővel elmaradásukat behozván, be legyenek oszthatók képességüknek megfe
lelően a haladók osztályaiba. — A fentiek szerint tehát a képzési idő 12 év. Igen 
jó teljesítmény esetében azonban előfordul az is, hogy egy-egy növendék ugratással 
9 10 év alatt végez. Más esetben meg, ha az osztály teljesítőképessége erősnek 
mondható, az egész osztály képzési ideje rövidül meg.
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kott beszélni. Magától értetődően a kifejezések megválasztásában a 
nyelvi és a kiejtési nehézségekre tekintettel vannak.

Megfelelő hang- és szókincs birtokában hamar rátérnek a napi 
szólásmódok alkalmazására. Ugyancsak korán, mindjárt a beszédtanítás 
kezdetén, de továbbra is igen nagy gondot fordítanak az idő (napok, 
napszakok, hónapok stb.) és az időjárás ismertetésére és megbeszélé
sére, mint az események elmondásának korai használatú és nélkülöz
hetetlen kifejezéseire.

A napi szólásmódok alkalmazásával szerzett beszédanyag és be
szédtechnika azután alapul szolgál az elkövetkezendő rövid elbeszélések 
és leírások gyakorlására. Az elbeszélő forma a különböző napi esemé
nyeknek, híreknek, tapasztalatoknak, élményeknek, szemléleteknek stb., 
időrendbeli elmondására vonatkozik. A leíró forma pedig az egyes kü
lönlegesebb dolgoknak inkább logikai elrendezettségbe való tárgyalását 
jelenti. A tapasztalat mindig megelőzi a leírást. Egy-egy beszédanyagra 
többször visszatérnek, úgy hogy a növendékek értelmi és beszédbeli 
haladásával párhuzamosan osztályonként mind tágabb és tágabb körben 
mozog, úgy tartalmi, mint alaki vonatkozásaiban. Nyilvánvaló, hogy ezt 
a beszédanyagot a természetes alkalomszerüségek vetik felszínre.

Ha a gyermeknek van valami egyéni mondanivalója, természetesen 
meghallgatásra talál és segítséget kap arra is, hogy a saját ki
fejezésformáját alkalmazhassa, ha az egyébként nem túl nehézkes. Álta
nos értéküsége esetén ez a megnyilatkozás bekapcsolódik a tanításba 
tárgyalásszerüen, máskülönben pedig az illető egyén javára értékesítik.

A köznapi kifejezések alkalmazni tudásával egyidejűleg a gyer
mekek rövid leveleket írnak szüleiknek, amelyekhez az előforduló napi 
események szolgáltatják az anyagot. Egyébként pedig az iskolai és in- 
ternátusi élet összes vonatkozásaiban a gyermekek beszédkészségükhöz 
mért erős biztatásnak vannak alávetve a beszédben és az írott nyelvben 
való gondolkodást illetőleg.

A beszédhasználatban kerülik ami dagályos és természetellenes. 
A mindennapi nyelvet adják mindennapi használatra.

A napi események mellett a beszédanyag jelentékeny része olvas
mányok tartalmából kerül ki. Már a harmadik évtől kezdődőleg olvas
nak a növendékek. Az olvasmányok tartalma az illető osztály beszéd
anyagával és értelmi fejlettségével szoros összhangban van. Az olvas
mányok tartalmukban rendszerint azonosak az osztály beszédanyagának 
a változataival s a szájról való leolvasás gyakorlására, vagy pedig egyes 
nyelvi alakok és kifejezések ismétlésére és megrögzítésére szolgálnak.

Igen nagy gondot fordítanak a kérdés-formák begyakorlására is. A 
kérdezés szükségletének felkeltésére nagyon ötletes helyzeteket teremte
nek, amelyekben sok és változatos alkalom nyilik a már ismert kérdések 
alkalmazására.

A nyelvalakok eszméltetésével és a beszédben való alkalmazásuk 
gyakorlásával külön is foglalkoznak. Egy-egy osztályban a tanév folya-
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mán az elérendő beszédnívóhoz mért s a lehetőség szerint meghatáro
zott számú beszéd és nyelvalalakot a növendékeknek el kell sajáíitaniok 
a beszédben való biztos alkalmazással egyetemben. A nyelvalakokra 
vonatkozó anyag külön való gyakorlásának lényege az, hogy egy-egv 
nyelvalak minél többször és változatos formában kerüljön a gyermek 
ele, azért, hogy gyakorlatot szerezzen a jelenségek viszonyainak gyors 
felismerésében, hogy tisztázódjék az alkalmazott nyelvalak viszonyító je
lentése és hogy a vonatkozó nyelvalak beszédhasználatban való alkal
mazása az elegendő technikai gyakorlás révén automatikus lefolyásúvá vál
jon Az alsó fokon, kellő számú nyelvalakra vonatkozó anyag összegyülem- 
lesekor, inkább csak együvécsoportosítják az együvétartozókat szemlél
tetés es begyakorlás céljaira. Amennyiben a tanult nyelvalak tudatos 
alkalmazasanak a begyakorlásáról van szó, az feladott példák megoldá
sán keresztül történik, bár a nyelvalakok tudatossá tételére inkább a 
beszédtanítás középső és a felső fokán térnek rá, ahol már egyszerű
magyaiázatát is kíséri a nyelvalak alkalmazásának a mikorját és a 
miértjét. J

A legtöbb elsajátítandó nyelvalak a napi eseményekkel együtt 
vagy velük kapcsolatban természetszerűen, önként adódik. A netán még 
hiányzókat pedig az illető nyelvalakra vonatkozó teremtett alkalomszerü- 
seggel poto'jak, tek in ti azt a tényt, hogy a gyermek mindennapi éle- 
enek kifejezései kozott nagyon sok az olyan, amelyik természetszerűen 

nem bukkan fel az osztály falai között. A teremtett alkalomszerüséget 
ok cselekvő munkának nevezik, jóformán alig múlik el óra a cselekvő 
munkának valamilyen formában való alkalmazása nélkül. Különösen erős 
szerepet kap az előkészítés és a szemléltetés során. A cselekvő munka 
termeszetszerüen két típusra oszlik. Az első típusba maga a cselekvés 
tényé tartozik (tárgyakkal valamit tenni), a másik típust pedig a be- 
szelgetesre alkalmas helyzetek megteremtése jelenti.

Az alsófok munkájában a tanárnak itt azután igen tág tere nyílik 
úgy a beszedtartalomra, mint pedig a beszédalakra vonatkozó eszmél- 
tetes szemleltetés, kiegészítés, kapcsolás és begyakorlás ezerféle fogásait 
alkalmazm. Természetesen nélkülözhetetlen e munkánál a tanítási esz-k0Zh° r -r í ~  Sf erek: képek’ tárgyak’ könyvek stb. -  használata. Van is belőlük jócskán és használják is azokat.

2. A kiejtéstanítás.

A tanítás kezdetén eltekintenek attól a szabálytól, amely a beszéd
ben való gondolkodás elsajátítását a szájról való leolvasás, a kiejtés és 
az iras-olvasas sorrendjéhez köti. A beszédtartalmat a szájról való le
olvasással kapcsolatos globális olvasáson keresztül nyújtják a növendé
keknek mindaddig, amíg a kiejtés nehézségein túl nem esnek Igen 
szép módszeres eljárás keretében tárgyakra, képekre és cselekvésekre 
vonatkozó nyomtatott szavakat és mondatokat kapnak a növendékek 
szájról való leolvasásra és csendes olvasásra, még mielőtt ezeknek a
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kiejtésére tanítanák őket. A szájról való leolvasás megelőzi a nyomtatott 
(írott) alak bemutatását. Az alsótok felsőbb osztályaiban is meglehetős 
gyakran alkalmazzák a csendes olvasás útján történő tartalomnyújtást, 
de itt már a növendékek részéről való beszédhasználat is belekapcsoló
dik a menetbe.

A növendékek részéről való íráshasználat ki van kapcsolva a 
tanítás menetéből mindaddig, amíg meg nem szerezték a tanultakra 
vonatkozó biztos beszédhasználatot. Az előkészítő osztályban az írási 
előgyakorlatokon kívül egyáltalán nem, az első osztályban pedig csak 
keveset írnak a növendékek. A többi osztályokban' azonban az írás már 
mind nagyobb és nagyobb tért hódít. Természetesen nem a beszéd
anyagnak a tábláról való lemásolásáról van szó, hanem az önálló 
írásbeli kifejezésről. Hogy egy-egy órán mikor és mennyit dominál a 
beszéd és mikor és mennyit az írás, azt a tanítási célra vonatkozó 
alkalmasság és célszerűség szabja meg.

Azalatt, míg a szájról való leolvasási és a csendes olvasási gya
korlatok folynak, megkezdődik a hangképzés is. A tanár által kiejtett 
hangot a gyermekek utánzás útján sajátítják el. A hangképzés oly gyors 
ütemben folyik, amilyen gyorsan csak képesek a növendékek a tiszta 
kiejtést elsajátítani. Minden egyes új hang írott képe egy eredetileg üres 
lap meghatározott helyére kerül fel. Ezen a lapon egy-egy hang szá
mára fentartott hely azonos az összes hangokat feltüntető fonetikai 
felépítésű hangtáblázat ama helyével, amelyen az illető hang nyomtatott 
képe szerepel. Az így felépített hangtáblát egy későbbi osztályban majd 
be is emlézik. Egyelőre csak tájékozódásul szolgál a helyhezköíött fel
ismerés számára. A vokálisok táblázatán jelezve és csoportosítva vannak 
azok a szabályok és kivételek is, amelyek a kiejtés során előfordulnak. 
Egy-egy új hang elsajátításában a növendékek gyakorlatot szereznek a 
kiejtett hangnak a hangtáblán való felismerésében és diktálás után való 
leírásban. A hangképzés csak a második év végén fejeződik be. Ha a 
szükség úgy kívánja, két-három nehezebb hang kifejlesztése néha átto
lódik a harmadik év (a mi II. osztályunk) elejére.

Amint néhány hangnak és a lehetséges kapcsolataiknak a kiejté
sében a gyermekek már jártasak, belőlük képezhető s a szájról olvasás 
útján is ismert szavakat ejtenek ki, amelyekből majd egyszerű monda
tokat alkotnak. A tanítandó szót először kiejti a tanár, azután szájról való 
leolvasás útján a gyermek, majd artikulációs gyakorlás keretében a szót 
jól begyakorolják. Az artikulációs gyakorlás ebben az esetben a szóban 
előforduló összes hangkapcsolatok technikai begyakorlásra vonatkozik. 
A nehezebb hangátmeneteket már a szó kiejtése előtt begyakorolják. 
Általában az egész vonalon igen fontosnak tartják a hangok összes 
lehető kapcsolatainak a külön való begyakorlását is a beszédmozgások 
sima és könnyed lefolyásának, valamint a zönge kifejlődése érdekében. 
Amikor a szó könnyed és tiszta kiejtése biztosítva van, leírják a táb-
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Iára. Minden új anyagnál elegendő időt adnak arra, hogy az minden 
kapcsolatban megrögződjék.

Külön gyakorlatok szolgálnak a kiejtésben való nyugodtság meg
szerzésére, valamint egy-egy kifejezés folyékony kiejtésének és a meg
felelő időtartamban való lefolyásának a gyakorlására.

Hangjavításra az utánzáson, továbbá a tanár részéről beszéddel 
való utasításon és a beszédszervek állásának megváltoztatására irányuló 
kézjelzéseken kívül „diagramokat“ — a beszédszervek hangképző állá
saira vonatkozó sematikus rajzokat — is használnak. Uj hang tanítá
sánál azonban e rajzokat nem használják. Alkalmazásuk a második 
évben kezdődik. Bevezetésként megismertetik a növendékekkel a sémá
kat, azután kialakítják a jelzések nyomán a vonatkozó hang beszéd- 
szervi állását. E sémákkal a hangjavítás akként történik, hogy a tanár 
rajzban szemlélteti a hibásan képzett adott hang és a helyesen képzendő 
hang beszédszervi állásait és a növendék a beszédszervi állás megvál
toztatásával a feltüntetett különbséget kiegyenlíteni igyekszik. ígér, <é 
szerűnek mutatkozik e sémákkal való eljárás a hangkapcsolódások 
szemléltetésére és gyakorlására is.

Meg kell jegyeznem még, hogy az artikulációs gyakorlatok nem 
zavarják a beszédtanítás rendes menetét. Az ilyen gyakorlatokra külön 
időt szánnak. Néha egy fél órát, néha csak öt-tiz percet. Tulajdonképen 
a beszédben való fegyelmezettség és önellenőrzés megteremtésére, vala
mint beszédtechnikai gyakorlatokként szolgálnak. Ugyanilyen célzattal 
e gyakorlatokat még kiegészítik a beszéd érdekét szolgáló ritmus gya
korlatok és a hallási gyakorlatok vonatkozó gyakorlatai.

Igler Antal.

Testnevelés a vakoknál.
Irta: Kleitsch János

A vakok neveléstanításában a legfontosabb a vakok testnevelése. Mert 
bármennyire teletömjük lelkűket a legértékesebb ismeretekkel, vagy akár 
a legnagyobb tudományokkal, ha nem szabadítjuk meg őket helyes 
testnevelés útján a vaksággal járó bilincsektől, az életben elismerést, 
sikert sohasem fognak aratni, hiszen a legképzettebb vak is, ha föllépé
sével, megjelenésével nem tud kellemesen hatni, minden tudása dacára 
is csak' szánalmat fog kelteni és sohasem lesz egyéb a nagytársadalom 
előtt „szegény vak -nál. Ellenben a testileg ügyes vak, ki biztos föl
lépésével, kellemes megjelenésével és gyors tájékozódásával meglepi a 
laikus társadalmat, sokkal kevesebb ismerettel, tudással nemcsak boldo
gul, hanem határozott sikereket arat. Mert a nagy világ nem tudja neki 
elfelejteni, hogy „milyen ügyes, pedig hát vak ember !“
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A Magyar Gyógypedagógia 1930. évi 1—2. számában többek kö
zött a vakok testgyakorlásáról ezt írtam: Ha visszapillantok a 25—30 
év előtti időkre és összehasonlítom a vakok intézetének akkori test- 
gyakorlását a maival, tagadhatatlan, hogy a mai eredmények magasan 
fölötte állanak az akkoriaknak s bár ez fölötte jóleső érzéssel tölt el, 
mégsem hallgathatom el, hogy az alaposság elvénél fogva itt is elég 
kívánni valót találunk még ma is. így elsősorban hibája a tornatanítá
sunknak a testgyakorlás egységességének hiánya, aminek egyik szomorú 
következménye az,. hogy a míg vak növendékeink egyesei sokszor 
nemcsak megközelítik a látókat testi ügyességükkel, tornagyakorlataikkal, 
hanem a szó komoly értelmében komoly gimnasztikái eredményeket 
érnek el, addig ugyanannál az intézetnél olyan növendékekre is akadunk, 
akiknek a járása is csak a legmélyebb sajnálkozást válthatja ki a szem
lélőből. Igaz, hogy az itt szembeötlő gyámoltalanság többnyire annak 
az eredménye, hogy a tornatanár nagy búzgóságában túllő a célon s a 
fényes eredményekre való törekvésében az ügyesebbekkel való nagy 
elfoglaltsága miatt nem szentelhet azoknak a gyámoltalanabbaknak annyi 
időt, hogy a kellő testgyakorlás által legalább attól az annyira kelle
metlen látványt nyújtó gyámoltalanságtól megszabadítaná őket.

Tagadhatatlan, hogy valamely intézet testgyakorlási eredményei 
annál értékesebbek, minél kisebbek a leggyengébbek és a legügyesebbek 
közti különbségek, amit másszóva! úgy is ki lehetne fejezni, hogy a 
testgyakorlás alaposságának fokmérője a végletek közti különbség. Okta
tásunk alaposságának szempontjából tehát ne tűrjük tovább ezeket az 
aránylag nagy különbségeket.

Ez az egynéhány igaz szó éles kritikát váltott ki s bántott, 
hogy egykori elv- és jóbarátaim is tájékozatlan idegenként kezelnek.

Nem reflektáltam akkor Fiedler Lajos barátom szavaira, most sem 
célom azokat kellő értékükre redukálni, de azt mégis szeretném elérni, 
hogy Fiedler is belássa jelen soraim nyomán, hogy a vakok helyes testne
velése szolgálatában, a vakok testgyakorlásának alapossága terén ma még 
találunk javításra szorulót s még a legkisebb ellenvéleményt sem lehet 
egyszerű fölényeskedéssel elintézetnek tekinteni.

A vakok testnevelésének helyessége szempontjából elengedhetetlen 
követelmény kell hogy legyen a vakok ruganyos, egyenes járása, 
mozdulataiknak könnyedsége és természetessége, önálló és biztos tájé
kozódás. Hogy ezt elérhessük, mindenekelőtt mindazokat az alapmoz
dulatokat, amelyek a test rugalmasságát, erősségét és szépségét bizto
sítják, amelyeket a látó gyermekek már a gyermekszobában és 
gyermektársaságokban és játékokban elsajátítanak, az unalomig gyako
rolnak és ismételnek, miután a legtöbb vak gyermek ezektől elesik, 
ezeket a vakok testnevelése körében nekünk rendszeresen kel! gyako
rolnunk és ugyancsak az unalomig ismételtetni, mindenkor kellően 
ellenőrizve, hogy ezek a mozdulatok természetesek, tetszetősek és 
megfelelően erőteljesek vagy gyengédek legyenek.
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A testgyakorlás alaposságának biztosítása céljából kívánatosnak 
tartanám, hogy azokat az alapmozdulatokat, amelyeket mindenki annyira 
természetesnek tart, hogy kettő-háromnál többet elősorolni senki szük
ségesnek nem tart, rendszerbe szedve valamennyit még a tantervbe is 
fölsorakoztassuk, hogy ezáltal is biztosítsuk azt, hogy valamennyinek a 
gyakorlására sor kerüljön.

A vakok eperjesi intézeténél bőséges alkalmam volt Nagymagyar- 
ország összes intézeteiből kikerült növendékek testnevelési szempontból 
való megfigyelésére. A szegedi intézetnél ugyancsak kínálkozik alkalom 
az összes intézetek növendékanyagának a megfigyelésére.

Megfigyeléseimet az említett módon, vagyis iparosnövendékanyagon 
gyakoroltam a következő egyszerű mozdulatokkal: ütni tenyérrel, jobb, 
bal és mindkét tenyérrel. Ütni kézfejjel ugyanígy. Ütni ököllel ugyanígy. 
Ütni vesszővel, bottal, kalapáccsal, karóval; jobb kézzel, bal kézzel és 
mindkét kézzel. Rúgni lábheggyel és sarokkal előre és hátra. Lökni, 
vállal, kézzel és háttal. Dobni, előre, hátra, fölfelé, lefelé egy és két 
kézzel. Ugrás emelvényről, emelvényre, lábhegyre és négykézlábra. Végül 
pedig kopogtatás az ajtón.

Jól tudom, hogy ezekkel az alapmozdulatok sorozatát még távolról 
sem merítettem ki, de egy általános, egy összkép megalkotására föltétien 
elegendő anyagot nyújtanak.

A sorozatban utolsónak említett kopogtatással kezdtem kísérleteimet 
és mondhatom, nem meglepetések nélkül. Tudtam, vártam, hogy ügyet
len, esetlen mozdulatokban lesz részem, de annyira és ilyenekre mégsem 
voltam elkészülve. Hogy az az ifjú is, aki a korláton a saslengést oly 
szépen csinálja, hogy a látó sem különben, idegesen megálljon az 
ajtó előtt, a fejét jobbra, balra rángatva, végül nagy elhatározással 
mutató ujja hegyével kopogjon, az még nekem is sok volt. Nem lehet 
célom az összes, szánalmas és nevetséges kopogások elősorolása, de 
megállapítottam, hogy a szépen, ügyesen és helyesen kopogók száma 
nem érte el a 30 százalékot.

A fent jelzett sorozattal végrehajtott gyakorlatokban előfordult ösz- 
szes hibák fölsorolásának a gondolata is távol esik tőlem, csak innen- 
onnan akarok egy-egy példát kiragadni, amellyel beigazolhatom, hogy 
a vakok mai testgyakorlása nem elég alapos, dacára, annak, hogy sok 
tekintetben bámulatba ejtő magas színvonalú tornagyakorlatokat tudnak 
produkálni.

Egy iparos ifjú, aki több ügyes tornagyakorlattal magára vonta 
figyelmemet, nemcsak a tornatermet, hanem az egész udvart is végig 
tudja sétálni kézenjárással, de mikor egy közönséges lépcsőről le kellett 
ugornia, úgy hatott, mintha egy szalmával kitömött madárijesztőt löktek 
volna le a lépcsőről. És ez az eset nem magában álló. Százaléka nagy.

Ütés tenyérrel. Az én vakom odaült az asztalhoz, kinyújtotta a 
karját s kezét épen csak csuklóban mozgatva, erősen hátrahuzott ujjak
kal, tenyerének kidomborodó kicsiny felületével veregette az asztallapját
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az immár 28 éves férfi. Azon figyelmeztetésemre, hogy lendülettel 
alapos ütéseket mérjen az asztalra, a látvány szánandó volta nem csök
kent, mert a nekilendült kar, mint egy minden Ízületében megmerevedett 
béna végtag esett az asztalra.

Egy húsz éves vak ifjú, aki álló helyzetből kifogástalanul csinálja 
a hidat, a tornaterem síma padlóján nem képes a korlátot tovább tolni, 
mert nem engedem a korlátot két kézzel megfogni s így tovább húzni. 
Mert vállával, vagy hátával, vagy mellével neki támaszkodni s így tolni 
nem tud.

Ezeket kívántam a vakok testnevelésének kérdésével kapcsolatosan 
elmondani s hiszem, hogy sikerült minden félreértés kizárásával meg
értetni azt, hogy én a testgyakorlás magas színvonalának sem vagyok 
ellensége, sőt nagyon becsülöm, de az alaposságot többre becsülöm a 
látványosságnál, mert jobb szolgálatot tesz a vaknak.*

Hívjunk-e látogatásunkra 
külföldi szakembereket ?

Irta Kirschenheuter Ferenc

Az ilyen cím alatt folyóiratunk 1932 évi 45. lapján megjelent 
cikkemre Tóth Zoltán dr. a Magyar Gyógypedagógia 1933. évi 17. lapján 
válaszolt. Az alábbiakban pontról-pontra haladva adom cikkének rövid 
tartalmát és rája válaszomat.

Bevezetésül Tóth dr. elmondja, hogy folyóiratunkat „hosszabb 
idő óta nem olvassa, annak lekicsinylő, sokszor a gúnyolódás és a 
sértegetés határáig menő hangja miatt, bírálatainkra nem válaszol és 
a véleményalkotást az olvasó bölcs belátására bízza.“ Közleményeink 
között, úgy látszik, a most szóban lévő 'cikkünket tartja Tóth dr. a 
legnagyobb mértékben bántónak, mert azt mondja, hogy az „oly módon 
foglalkozik a címben föltett kérdéssel, amit eddig még a hivatkozott 
lapban (folyóiratunkban) sem tapasztalt.“

Nos, ugyanezt a megállapítást és állásfoglalást Tóth dr. egy évvel 
ezelőtt írásban már közölte a folyóiratunkat fönntartó egyesületünkkel, 
a Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesületével, kérvén, „mondja

* Lásd folyóiratunknak 1930. évi 152. és 176. lapjain Kirschenheuter Ferencnek 
„A vakok testi nevelése“ c. alatt vázlatosan közölt idevonatkozó tantervtervezetét a 
153., 157., 177. és 182. lapokon. Már ez a kivonat is, de a teljes szövegű eredeti 
tervezet méginkább bő részletességgel hiánytalanul felöleli úgy elvben, mind tanítási 
anyagban, nemkülönben tanítási eljárásban mindazt, amit Kteitsch János, e cikk 
írója itt kíván. Ez a tervezet része az elkészített, sőt foganatosításra részben már 
el is rendelt új tantervnek.
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ki a tanáregyesüle1, hogy a bírálat ilyen hangjával nem ért egyet.“ Ez 
a kérés vonatkozott a most szóban levő leginkább kifogásolt cikkünkre 
is, mert ez tavaly áprilisban jelent meg s Tóth dr. június közepén 
intézte iratát egyesületünk elnökségéhez.

Tanáregyesületünk a múlt év júniusában Sopronban tartott köz
gyűlésén foglalkozott is ezzel a beadvánnyal és az ügyben a következő 
határozatot hozta: „Minthogy Tóth Zoltán dr. beadványában nincs 
konkrétum, az a tárgyalás alapját nem képezheti, tehát a közgyűlés 
napirendre tér fölötte azzal, hogy a szerkesztők a jogos kritika határát 
nem lépték túl és a beadványban felemlített sérelmek nem lelhetők 
fel sem lapunk irányában, sem pedig tartalmában. Egyben a szerkesz
tőknek munkájukért köszönetét fejezi ki.“ Kétségtelen, hogy ez a hatá
rozat vonatkozott az eladdig megjelent valamennyi cikkünkre, így a 
most tárgyaltra is.

Méltóztatik tehát látni, hogy itt egy befejezett üggyel állunk szem
ben. A nagyon népes közgyűlés, mint a szavazás ellenpróbája igazolta, 
egyetlen tag ellenkező véleményével szemben egyhangúan hozta határo
zatát s miután a tagok azonosak folyóiratunk olvasóival (a tagokon 
kívül nincs is más előfizetőnk), Tóth dr.-nak a mienkkel teljesen egybe
hangzó az az óhaja, hogy a dologban ítélkezzék az olvasók bölcs belá
tása, — már teljesült. Az íiélet ránk nézve megnyugtató. (V. ö. az 
„Egyesületünk gyűléseiről“ szóló titkári jelentéssel folyóiratunk 1932. 
évi 187. lapján).

Összefüggésben azzal, hogy folyóiratunkat már hosszabb idő óta 
nem olvassa, azt mondja Tóth dr. hogy ezúttal csak „kartásai többszöri 
fölhívásának engedve olvasta el mégis“ ezt az egy, az általa most meg
válaszolt cikket.

Mi sajnáljuk, hogy Tóth dr. indexre tette lapunkat, mert bizony 
mi neki, tanárképző főiskolánk igazgatójának is írunk. Sőt néha első
sorban neki írunk. Némileg megnyugtatóan hat azonban a cikkének 
címéhez csillag alatt tett az a megjegyzése, hogy cikke nem csak erre, 
a címben foglalt, hanem egy másik, egy év előtt (1932. évi 9—10. 
számunkban) megjelent közleményünkre is vonatkozik. Ebből azt 
látjuk, hogy indexének tilalmát Tóth dr. enyhén kezeli s lapunk számait 
néha mégis figyelmére méltatja. Talán még kartársainak sürgető fölhí
vása nélkül is.

Áttér aztán Tóth dr. a bécsi kartársak meghívásának ügyére s 
kezdi a magyaroknak a vakok bécsi császári intézetében való meg nem 
felelő fogadtatásával. Rosszalja, hogy a magyarok túltették magukat a 
meg nem felelő, szerinte „sérelmes“ fogadtatásokon s tovább is szorgal
masan látogatták az intézetet. Sőt rosszalja azt is, hogy kongresszusra 
mentek Bécsbe (megfeledkezvén e ponton, hogy 1929-ben ő is járt 
Bécsben kongresszuson).

Ezt a fölfogást én nem osztom. Ha a franciák nem szeretik a 
németeket s ennek megfelelően bánnak velük, ez még nem lehet ok
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arra, hogy a külföldet járó német el ne merüljön a Louvre kincseiben. 
A bécsi intézetben van a világ legnagyobb értékű vakságügyi múzeuma. 
Ezt nem lehet, — mint Tóth dr. véli — „sarkonfordulással“ elintézni.

De nem oszthatom Tóth dr. fölfogását más okból sem. Ha egy 
intézetben nem az igazgató, vagy egy tanár vezet, hanem altisztet adnak 
mellém vezetőül, ebből én levonhatok — mint ahogy le is kell vonnom —• 
bizonyos következtetéseket, de ez még nem sértés. (Hogy Bécsben az altiszt 
az intézet szervezetéről és az oktatásáról adott szakszerű fölvilágosítást, 
ezt én nem mondtam, ezt Tóth dr. tette hozzá). A látogatás elvégre is 
nem a ház lakóinak szól, hanem az intézménynek. (Hiszen épen ez az 
a pont, amit én cikkemben vitattam. Az t. i., hogy szakember ellátogat 
hívás nélkül is, ha érdemesnek tartja. Ha meg nem tartja érdemesnek, 
ne hívogassuk, mert alsórendűségünket éreztetjük vele és csak növeljük 
fölényérzését). Egészen más persze a helyzet, ha hivatalos kiküldetésben, 
vagy országunk képviseletében jelenünk meg valahol. Ilyenkor természe
tesen igényt kell tartanunk méltó fogadtatásra.

Általában az ilyen ügyből nem szabad, mert nem is lehet személyi 
ügyet csinálni. Ha én úgy Ítélném meg a helyzetet, mint Tóth dr., 
akkor szóvá se tehettem volna a magyaroknak a bécsi intézetben való 
fogadtatását, mert „sértéseket“ el kell intézni s az elintézés helye és 
ideje nem egy szaklap és nem évtizedek múlva. Annál kevésbbé vegyít
hettem írásomba meg nem történt sértések színeit, mert hisz ezzel ok 
és alap nélkül érinthettem volna régi bécsi karfásaink érzékenységét. 
Én a mi bécsi fogadtatásainkban mindenkor csak a magyar vakok ügye 
ott mért színvonalának jeleit láttam, a politikai ellentétek némi sójával 
meghintve. És egyedül csak ebből a szemszögből írtam róluk. Amit 
— leveleikből látom — a bécsi kartársak meg is értettek.

Ami különösképen az én Bécs-járásaimat illeti, Tóth dr. föltételezi, 
hogy sokszor ellátogattam a császári intézetbe. Nem. Mindössze kétszer. 
Egyszer újdonsült tanár koromban, másodszor meg 1916-ban, mikor a 
hadivakok ügyében a kormány kifejezetten oda irányítóit. A bécsi 
kongresszussal kapcsolatban sem fordultam meg a császári intézetben.

Ezzel aztán odaérkeztem Tóth dr. írásának ahoz a pontjához, 
melyhez aggódva nyúlok hozzá. Aggódva, mert arról nagyon nehéz a szak
lapunkban megszokott síma hangon beszélni. Tóth dr. ugyanis emlé
keztetni akar engem egy napra — az ő adatai szerint ennek valamely két 
év előtti napnak kellett volna lennie, — amikor hivatalos helyiségében 
egyebek között (pontosan emlékszik, négyféle dologról volt szó!) el
mondta nekem, hogy bécsi kartársaink levélben fejezték ki előtte azt 
az óhajukat, hogy intézeteinket meglátogassák. S azután élesen kérdi 
tőlem, hogy én mért nem írtam ezt meg?

Engedje meg Tóth dr., hogy ennek megválaszolásában folyóiratunk 
szellemének féltve őrzött határain belül maradva egyszerűen csak azt 
jelentsem ki, hogy ő téved, ez a beszélgetés köztünk nem történt meg.

Bécsi kartársaink látogatást jelző leveléről most az ő cikkéből
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hallok először. Hogy a bécsi kartársak meghívása készül, azt mi a 
múlt ev húsvéti szüneteben, Tóth dr. távolléteben, de az ő környezetéből 
hallottuk, a bécsi kartásakat vezetendő igazgató megnevezésével (akinek 
nevét azonban cikkünkben elhallgattuk) s mert lapunk megjelenése 
esedékes volt, elvben tiltakozó cikkünket azonnal meg is írtuk.

Ezekután kitér Tóth dr. Schumannak a „Blätter für Taubstum- 
menbildung-ban“ a váci 125 éves jubileummal kapcsolatban írt s a magyar 
siketnémaoktatásra nézve nem kedvező bírálatára és ezzel szembeállítja 
ugyancsak Schumannak az ő (Tóth dr.) „Die Entwicklungslinien der 
heilpädagogischen Wissenschaft“ című dolgozatára vonatkozó kedvező 
véleményét. Az összevetés eredményeként arra figyelmeztet bennünket, 
hogy „csak oly kérdésekkel kapcsolatban keressük a külföldiekkel való 
érintkezést, mely kérdések azokban nem lekicsinylést, hanem méltányo- 
lást és a magyar gondolatok elismerő értékelését váltják ki.“

Ha jogosult a különböző dolgok ily módon való összekapcsolása 
és belőlük ily általános értékű következtetések levonása, akkor csakugyan 
el kell ismernünk, hogy Tóth dr. egyetlen dolgozatának súlya a külföld 
mérlegében — legalább is a „Blätter“ mérlegében — lenyomta a szá
zados magyar siketnémaoktatást.

Ugyanebben a gondolatkörben mozog Tóth dr., mikor rámutat 
„A vakok képzetvilága" című munkájának kedvező külföldi bírálataira, 
mondván, hogy „csak oly esetben keressünk a külfölddel érintkezést, 
ha valakinek elfogadható, vagy értékes mondani és mutatni valója van.“

Mi ugyan kételkedünk a más és más szempontok és mértékek 
alkalmazását kívánó dolgok ily módon való összekapcsolásának és 
összevetésének jogosultságában, de mert megtörtént, fölmerül előttünk 
a kérdés, vajon mi volt fontosabb ebben az összevetésben: Schumann 
dr. a magyar siketnémaoktatást érintő kedvezőtlen bírálatának megerő
sítése, vagy Tóth dr. irodalmi munkásságának az értékelése?

Hogy Tóth űf/-nak „A vakok képzetvilága“ című munkájával 
folyóiratunk nem foglalkozott behatóbban, azt bizony szerzőjével együtt 
mi is hiányoljuk. De a szemrehányást elhárítjuk. Hogy nem történt 
meg, nem rajtunk múlott. Készséggel közöltünk volna róla hasábokat 
is, de senki se írta meg. (Elvégre mindent a szerkesztőktől várni nem 
lehet).

Cikkének további részében Tóth dr. védelmébe veszi a magyar 
gyógypedagógiát és tanárképző főiskolánkat az én állítólag „lekicsinylő 
megjegyzéseimmel“ szemben s azt igyekszik bizonyítani, hogy a külföld 
igenis elismeri a magyar gyógypedagógiát és tanárképzésünket. Ezzel 
aztán íészben már vitába száll a folyóiratunk legutóbbi számaiban 
„Utánozták-e egységes gyógypedagógiai tanárképzésünket külföldön?“ 
című értekezésemmel is.

Cikkeim állításainak ellensúlyozásául Tóth dr. hét külföldi szak
ember szavait idézi. Nézzük ezeket.

Eggenberger /?., a német gyógypedagógiai társaság elnökének
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nyilatkozata: „Ezzé! a gyógypedagógiai képzéssel Magyarország az 
élen áll. Nem ismerek oly országot, mely ilyenféle szervezetet teremtett.“ 
Nos, ugyanezt állítottam én is (L. folyóiratunk 1933. 4. lapján) ezekkel 
a szavakkal: „Igen, vezet (t. i. Magyarország), de senki sem követi.“

Voorthuisen dr. holland gyógypedagógiai szakfelügyelő : „Hollandi
ának is szüksége volna egy a budapestihez hasonló berendezésű tanár
képző intézetre.“ Erre én már előre megfeleltem imént idézett szavaim 
folytatásakép, mondván: „Lehet, hogy akadnak külföldi szakemberek — 
és én hiszem, hogy akadnak is a gyöngeelméjűekkel foglalkozók között, 
— akik az egységes képzés jogosultságát, szükségességét elismerik 
akik példaképnek tekintik a mi tanárképzésünket és azt utánozni is 
szeretnék.“ (Gyöngeelméjűekkel foglalkozók alatt nemcsak az iskola 
padjai között tanító, hanem általában a gyöngééiméjüek ügyével fog- 
lalkozó szakembereket értjük).

A többi öt idézettel nem foglalkozhatunk, mert azok közűi az 
egyik egy itt járt, meg nem nevezett vendégnek szóbelileg szemtől szembe 
mondott dicsérete, a többiek pedig a Magyar Gyógypedagógiai Társasá
got jubileumi ünnepén üdvözlő iratokból vett idézetek s mint ilyenek 
céljuknál fogva sem nem bizonyító erejűek, sem elvi álláspontok támo
gatására nem alkalmasak. Hogy mennyire nem, igazolja Hcinnseltv.ann 
dr., a zürichi gyógypedagógiai tanárképző igazgatója, az üdvözlők közül 
az egyedüli, aki tanárképzőnkről szól. Az üdvözlő Hanselmann azt 
mondja, hogy „Európa gyógypedagógiája mélyen szántó, értékes hatá
sokat köszönhet a budapesti gyógypedagógiai tanárképző főiskolának.“ 
A fölhívásra az elveit kifejtő Hanselmann azonban (L. folyóiratunk 
1932. évi 232. lapján) leghatározattabban a szakosított tanárképző mel
lett foglal állást és kijelenti, hogy a svájci tanárképzés szervezését a 
magyar egyáltalában nem befolyásolta. És ki merné azt állítani, hogy a 
gyógypedagógia svájci, nagynevű egyetemi magántanára következetlen ? 
Más az üdvözlés és más a ténymegállapítás és elvvallás. 
Vajmi sivárok 'lennének sokszor az ünneplések, ha az üdvözlők mél
tánylásai mindig csak a tényekre szorítkoznának.

íme a külföldi szakemberek szavainak idézésével Tóth dr. nem 
döntötte meg cikkeim állításait s így hozzám intézett kérdéseinek meg
válaszolása tárgytalan. Csupán egy kérdését kell mégis szóvá tennem, 
azért, mert azt még ő maga sem alapozza meg kellőképen írásaiban. 
Abban a föltevésben ugyanis, hogy külföldi adatai alapján igenlő választ 
kell kapnia, azt kérdi, hogy „Elismerik-e (t. i. külföldön) tanárképző 
főiskolánk szervezetének és irányzatának értékét, követendő példának 
tartják-e ezt a magyar lélekből fakadó alkotásunkat?“ Hát kérem, ennek 
a megválaszolására Tóth dr. csak egyetlen egy adatot nyújt alapul: 
Voorthuisen mondja, hogy „Hollandiának is szüksége volna egy a 
budapestihez hasonló berendezésű intézetre.“ Berendezés alatt azonban 
előző szavaiból ítélve, nyilván az általa kiemelt laboratóriumokat érti. 
Egyedül ez az idézet tehát nagyon keskeny alap a föltett kérdés igenlő
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megválaszolására, mert ebben nincs szó főiskolánknak a kérdésben 
hangsúlyozott szervezetéről, irányzatáról.

De nem döntötte volna meg Tóth dr. cikkeim állításait akkor 
sem, ha idézetei mind bizonyító erejűek volnának. Nem, mert az én adataim 
csaknem kizárólag mind a siketnémák és vakok nevelésoktatásának terü
letéről érkeztek, az ott uralkodó elvek és fölfogások tükrözői, míg az 
övéi közűi egy sem származik siketnémákkal, vagy vakokkal foglalkozó 
szakembertől.

Végighaladva Tóth dr. fejtegetésein, térjünk át most a lényegre. 
Mert a vitának a lényege nem az, hogy ismernek-e bennünket külföl
dön, vagy nem, előnyösen ismernek-e bennünket, vagy nem. Ez csak 
alaki, de nem tartalmi része a dolognak.

Ennek a vitának a lényege és középpontja a tanárképzésünk.
És erről szólván mindenekelőtt tiltakoznom kell Tóth dr. ama meg

állapítása ellen, hogy én „ismét módot kerestem és találtam, hogy tanárkép
zőnket kicsinylő megjegyzésekkel illessem.“ Az ily állításokat bizonyítani 
szokás idézetekkel. Tóth dr. ezt nem tette, mint ahogy nem is tehette, mert 
erre alkalmas szövegeket írásaimban nem talál. Szerkesztőségünk nem is 
adna helyet ezt az intézményünket akár egyes megjegyzésekkel, akár egész 
gondolatfűzésekkel lekicsinylő közleménynek. Ellenkezően, ha lapunk ta
nárképzőnkkel foglalkozik, azt mindiga féltés érzésével, a szeretet melegé
vel, a javítás szándékával, a színvonalemelés gondolatával teszi. Ennek 
írott bizonyságai cikkeink szelleme, célkitűzései és bennük minden szó 
és gondolat.

Tanárképzőnkről különösen az utóbbi tíz évben egyre fokozódó 
hévvel hangoztatták, hogy a világ legmagasabb színvonalú tanárképzése, 
hogy a külföld írigyli tőlünk, hogy széliében utánozták és utánozni készülnek 
külföldön, szóval, hogy a magyar gyógypedagógiával azonosított magyar 
gyógypedagógiai tanárképzés Európa homlokán tombol. Ez egy egész
ségtelen légkört teremtett, amelyben az emberek egy része elkápráztatva, 
elvesztette elfogulatlan tárgyias Ítéletét, abban a meggyőződésben 
ringatván magát, hogy tanárképzésünkön már javítani való nincs, azt már 
javítani nem is lehet, az tökéletes.

Ez az állapot kerékkötőjévé vált tanárképzésünk fejlődésének. 
Nyilvánvalóvá vált ez akkor, mikor szőnyegre került a szakosítás kérdése. 
Ezért vált szükségessé a közvélemény fölvilágosítása, ez tette szükségessé 
a külföldi állapotokról szóló adatok összegyűjtését és szaklapunk leg
utóbbi számaiban való megjelentetését.

A nyolc ország adataiból megállapítható, hogy egységes tanárkép
zés Magyarországon kívül másutt sehol nincs és az adatok nyomát sem 
mutatják annak, hogy valahol ilyennek szervezését terveznék; a siket
némákkal és vakokkal foglalkozó szakemberek mindenütt az elkülöní
tett, illetve az egységesen induló képzés folyamán a szakok szerint 
különváló képzés hívei s az utóbbi mellett döntenek az egyesített tanár
képzők (svájci, lengyel, román) vezetői is egybehangzóan.
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Ugyancsak az adatok egymásmellé helyezése alapján állapítottuk 
meg tanárképzésünknek a többi országok tanárképzései sorában el
foglalt helyét, azaz a színvonalát a fölvételi föltételek, a képzés időtartama 
s az egyetemekkel való kapcsolatok szempontjából is, annak megvilágí
tása céljából, hogy hol, mely pontokon, mily irányban vár javításra 
főiskolánk.

Nem „megjegyzésekről“, nem „lekicsinylésről“, nem „kisebbítés
ről“, nem a „magyar értékek elrejtéséről“ van tehát itt szó. Hanem 
száraz adatok egybevetésének hideg eredményeiről. S ezeket nem „ké
séi gés , nem „panaszkodás“ alakjában, hanem minden érzelmi rezgés 
kizárásával egyszerűen csak közöltük. Közöltük pedig egy hamis köz- 
tuiomás megszüntetése, tájékoztatás, okulás és eszméltetés céljából.

Aki ebben kicsinyes, személyi hátteret vagy célzatot keres, aki 
ebbe ingerültséget hoz, aki ezt oktalan, beteges idegességgel tárgyalja, 
az elveszti a tárgyilagosság alapját.

Itt tényekkel állunk szemben. Ezeket józan elfogulatlansággal kell 
mérlegelni és a belőlük származó okulásokat a személyes érdekektől el
vonatkoztatott tárgyi, magasabb célok szolgálatában kell értékesíteni.

i r o d a l o m
Dr. Zillm ann : „A belga módszerről“ című értekezésének 

ismertetése. Az értekezés írója, az általa megtekintett kilenc francia- 
országi és belgiumi intézetben a belga módszer használatát és eredmé
nyeit, figyelhette meg.

Leírja az ily módszerrel tanító intézetek osztályait. A falakon sok
sok kisebb-nagyobb kép, minden képhez papírcsík tartozik, amely a 
képen látható cselekményt vagy helyzetet fejezi ki, de sohasem tulaj
donságot. Minden gyermeknek kis falitáblája van, amit könnyen elérhet. 
Az üveges szekrényekben a mindennapi életben előforduló eszközök és 
tárgyak, vagy azoknak kicsinyített másai vannak elhelyezve.

Egy-egy osztályban 10, vagy 10-nél kevesebb növendék van. Tíz
nél több csak az óvodában van. Az óvóba 4-5 éves gyermekek kerülnek.

A tanulás már itt megkezdődik. A gyermekek leírt szavakhoz ki
keresik a kis képet, kikeresik a nevüket a sok papírcédula közül, mon
datokat olvasnak le a tanár szájáról; arra felelnek, vagy ha nem kér
dés volt, a cselekmény utánzásával mutatják meg, hogy a mondatot 
értették. Ezek a szavak, amelyeket a gyermekek leolvasnak, természetesen 
fokozatosan válnak mind nehezebben leolvashatókká. A gyermekek az 
olvasást szavakon és kis mondatokon tanulják. A kiejtéstanításra ezen 
a fokon még nem fektetnek különösen nagy súlyt. A lényeg itt az, hogy
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a gyermek a mondatokat egy tömegben leolvassa, leírja, kimondja s 
cselekményekkel jelezze, hogy meg is értette.

Az első osztályban ugyanebben a szellemben folyik a tanítás. Már 
itt kezdik a gyermekek az igeragozást, természetesen adott helyzetek 
alapján. Számolni is itt kezdenek. Először kis korongokkal, majd min
den segédeszköz nélkül. Ha nem adódik alkalomszerű beszélgetés, a 
falon függő képeken látható cselekményről beszélnek. A gyermekek 
beszéde halk, de folyékony s nincsenek benne megszakítások. Ez a 
globális módszer magával hozza, hogy a gyermekek egyes hangokat 
nem ejtenek tisztán, ezeket a tanár feljegyzi magának s alkalom adtán 
kijavítja őket. A javítás módja teljesen egyezik a nálunk használatossal. 
Az első osztályban kis mondatokban tanulja meg a gyermek azokat a 
dolgokat leírni és elmondani, amelyeket közvetlen közelében lát.

A magasabb osztályokban a gyermekek folytatják megkezdett 
munkájukat. Minden szóba kerül, ami mindinkább táguló látókörükbe 
kerül.

Negyedik osztálynál magasabb osztály még nem tanul belga mód
szer szerint.

Az iskolában elért eredmény úgy mennyiségileg, mint minőségileg 
jobb, mint a régi módszer szerint dolgozó iskolákban. Ez azonban 
könnyen megmagyarázható. Hiszen a gyermekek mielőtt az első osz
tályba kerülnének, két évig járnak az ovódába, ahol írásban, leolvasásban 
és részben a kiejtés szempontjából is igen sok anyagot gyűjtöttek ma
guknak. Ugyancsak a jobb eredményt vonja maga után a sok kép, 
amely megkönnyíti az ismétlést. Igen sokat írnak a gyermekek az egész 
oktatás során, ami nemcsak változatosságot eredményez, hanem a be
vésést is megkönnyíti. Nem szabad elfelednünk, hogy az említett szép 
eredményeket nagyrészt apácák és szerzetesek érték el, akik egész nap; 
a tanítási órákon kívül is, növendékeik között tartózkodnak.

Értekezését azzal a megjegyzéssel zárja be, hogy az u n. „belga 
módszer“ tulajdonképen újat nem hoz, csak összeilleszti az eddig ismert 
módszereket. Leghelyesebb volna, leglényegesebb vonásáról, „globális 
módszernek“ elnevezni. Pesky Mária.

Bánó Miklós dr.: Fontosabb telefonok (pontnyomásban). A 
BELHORO kiadása, 24 lap, Budapest, 1933. Ára 50 fillér. Tartalmazza 
a távbeszélőre előfizető budapesti vakok, a vakok intézményei és testületéi 
távbeszélőinek, továbbá az általános érdekű távbeszélőállomások számait, 
útmutatást ad a pontírású jegyzék használatára és rövidített írásban 
oktat a távbeszélőkészülék használatára. (Balkay Géza)

Vakságügyi folyóiratok és újságok. Egy füzet érkezett hozzánk: 
Helga Lende: Directory of Periodicals of Special Interest to the Blind. 
{A vakok különleges céljait szolgáló időszakos kiadványok útmutatója). Az 
„American Fundation fór the Blind“ kiadása, 58 lap. New-York 1933.

A szerző 30 országból, mondhatni az egész világból összegyűjtötte 
mindazoknak a folyóiratoknak és újságoknak a cím-, szerkesztési és
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kiadási adatait, melyek a vakok ügyeit szolgálják. Ezek szerint a 30 
országban megjelenik 79 folyóirat és újság siknyomásban, és 206 dom- 
borúnyomásban, az utóbbiak között 200 pont- és 6 Moon-féle írásban. 
Síknyomásban a legtöbb az Északamerikai Egyesült Államokban (19), és 
Németországban (12,) pontnyomásban pedig az Északamerikai Egyesült 
Államokban (50), Németországban (36), Angliában (28), Japánban (13), 
és Franciaországban (12) jelenik meg.

A könyv a Magyarországon megjelenő következő 9 folyóiratról 
tud: síknyomásúak : 1. Fénysugár, 2. Hírek a vakok világából, 3. Ma
gyar Gyógypedagógia, 4. Siketnémák és Vakok Oktatásügye, 5. Vakok 
Ügye; pontnyomásúak: 1. Fénysugár, 2. Sciigoj de Belohoro, 3, Vakok 
Szövetsége Közlései, 4. Vakok Közlönye.

A füzetnek ez a Magyarországra vonatkozó anyaga Bánó Miklós 
dr. adatai nyomán s a vakok kir. intézete igazgatósága közvetítésével 
jelent meg az angol kiadványban. Aki áttekinti, bizony nagy vélemény
nyel van a vakok ügyét szolgáló magyar hírlapirodalomról. Bennünket, 
magyar szakembereket is meglep, hogy ennyi lapunk van. Sőt szégyeljük, 
hogy vannak köztük olyanok, amelyekről eddig még nem is tudtunk. 
Nyugtassuk hát meg magunkat.

A „Fénysugár“ egy kéthetenként 8 lapnyi terjedelemben a Fébé 
(evangélikus nők egyesülete) kiadásában és Farkas Mária szerkeszté
sében megjelenő, de nem a vakok ügyét szolgáló, hanem vallásos 
irányú folyóirat, melynek számait megjelenése, 1925 óta egy melegszívű 
hölgy, Kozma Gabriella tanár átírja pontírásba, mindenkor egy-egy 
példányban és ez a kézírás a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület mun
kásnői között aztán kézről-kézre jár. Ezen a jogon szerepel a kimuta
tásban két helyen is, úgy a sík-, mint a pontnyomású kiadványok 
között a „Fénysugár.“

A „Vakok Ügyét“ Vitár Rezső, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egye
sület néhai gondnoka, későbbi főtitkára indította meg és szerkesztette 
1904-től kezdve három éven át. Eleinte havonta jelent meg rendesen, ké
sőbb kihagyásokkal. 1907-től kezdve pedig már a csak a címe, a fejléce 
maradt meg. Azóta ugyanis „Vakok Ügye“ cím alatt a Vakokat Gyámolító 
Orsz. Egyesület hozza évente egyszer a működéséről szóló évi jelen
téseit, a háború előtt Vitár Rezső, a háború után pedig Tóth Zoltán dr. 
és Hikkel István szerkesztésében. A háború alatt, ebben a formában 
sem jelent meg a kiadvány.

A „Sciigoj de Belhoro“ (a Belhoro értesítései) egy Budapesten 
(III. Végvár-u. 2.) eszperantó nyelven megjelenő pontnyomású kiadvány, 
a Belhoro (Blindaj Esperantistoj Logantaj en Hungara Reglando =  a 
magyar királyság területén lakó vak eszperantisták) kiadása. Bánó 
Miklós dr. szerkesztésében megjelenik évente kétszer 4—26 lapnyi ter
jedelemben. Egyik száma rendszerint a „vakok naptára“, a másik meg 
egyesületi értesítéseket tartalmaz a tagok számára.

A „Vakok Szövetsége Közlései“ egy Budapesten a Vakok Szövet
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sége kiadásában (VII. István-út 27) és Stern Zoltán szerkesztésében 
évenként 4 számban megjelenő pontnyomásu, 4 lapra terjedő kiadvány. 
A szövetség elnökének a tagokhoz intézett hivatalos közléseit tartal
mazza. 1925-ben indult meg, egy éven át havonkint jelent meg 16—20 
lapnyi terjedelemben.

Ezek im a vakok érdekeit szolgáló és olvasóink előtt kevésbbé, 
vagy egyáltalában nem, csak ebből az angol füzetből ismert kiadványok. 
Nemzetközi számhasonlító kimutatásban határozottan jól festenek és 
nem is tévesztenek célt, mert számszaporító hatásukkal eléje helyeznek 
bennünket Ausztriának, Belgiumnak, Dániának, Hollandiának, Svájcnak, 
sőt Olaszországnak és Svédországnak is, mely országok nem képesek 
annyi, a vakok ügyét szolgáló lapot fölmutatni, mint Magyarország.

Mi mindenesetre hálásak vagyunk Helga Lénádnak, hogy meg
küldte könyvét, mert így tudomást szereztünk a hazai állapotokról s 
adott esetben, esetleg külföldiekkel érintkezve, nem jutunk ellenkezésbe 
az egész világ számára megállapított, hazánk vakságügyi irodalmáról 
szóló tényekkel. (Kf)

Egyesületi és intézeti élet
Nagy Péter ünneplése. Lapunk 1933. évi 1—2. számában arról 

már adtunk hírt, hogy a siketnémák váci orsz. kir. intézetének tanári 
kara nyilvános ünneplésben kívánja részesíteni Nagy Pétert, az intézet 
nemrég nyugalmazott igazgatóját abból az alkalomból, hogy a kormányzó 
úr őfőméltósága a négy évtizeden át oly kiváló értékkel és látható ered
ménnyel végzett szakbéli munkásságának elismeréseként a signum lau- 
dissal tüntette ki. Ez az igen bensőséges és nagyon szépen megrende
zett ünnepség ez évi március hó 26-án zajlott le a magyar siketnéma 
oktatásügy anyaintézetének dísztermében. Ott volt ezen az ünnepségen 
Vác város színe-java, ügyosztályunk képviselője, szakfelügyelőségünk 
és a budapesti kartársak nagy tábora.

Az ünnepségről szóló ismertetést a Váci Hírlap III. 15-iki számá
nak bevezető soraival kezdjük. „Aki nem tudta, vasárnap láthatta, hogy 
Nagy Péter, a siketnéma-intézet igazgatója mily köztiszteletben és 
becsülésben élt a magyar siketnéma-oktatás anyavárosában. Midőn négy 
évtizedes munkás múltat lezárva kormányzói elismeréssel vonult nyu
galomba, búcsúztatóján ott állott előtte a város vezető társadalmának 
minden számottevő tagja. És mert Nagy Pétert az a magyar gyász adta 
Vácnak, hogy elvesztettük kincses Kolozsvárt, a nyúgalomba vonult 
igazgató megbecsülése a magyar irredenta jegyében folyt le és sokszor 
könnyekig meghatotta a közönséget. A virágdíszes emelvényen Klug
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Péter országos szakfelügyelő foglalt helyet Szentgyörgyi Gusztáv igaz
gatóval s ide hozta a küldöttség a búcsúzó Nagy Pétert, akit a teimet 
zsúfolásig megtöltő tisztelők serege zúgó tapssal fogadott.“ Klug Péter 
orsz. szakfelügyelő mint az ünnepségnek első helyen álló hivatalos 
funkcionáriusa, az ünnepséget a következő lélekbemarkoló s az ünne
pelt munkás életét mindenképen hűen festő, beszéddel vezette b e : 
„Nagyrabecsült Kartársam, Kedves Barátom! Amidőn a nm. miniszter 
úr m. rendelkezését teljesítem, egyben kérlek, fogadd ezt az iratot (a 
kitüntetés okmányát) és érdemérmet úgy, mint ahogy szánva van; elis
merésül azért az értékes és megbecsülhetetlen munkáért, amelynek egész 
életedet, sok tudást, küzdelmet, fáradalmat, lelkes ügybuzgalmat és 
mindenekfölött nagy-nagy szeretetet áldoztál. Négy évtizeden át minden 
törekvésed és munkád azt az egyetlen célt szolgálta, hogy megnyisd a 
siketnémák ajkait. Minden érzésed, gondolatod, tetted és alkotásod 
annak az ideálnak állott szolgálatában, hogy akiknek ajkáról letörted a 
bilincseket, azokat a civilizáció kapuján átvezesd s az emberi társada
lomnak munkás tagjaivá, az országnak pedig értékes polgáraivá neveld. 
Mint tanár csodálni való, soha el nem lankadó munkával szeiezted meg 
kartársaid és fölöttes hatóságod elismerését. Mint a kincses városban 
lévő intézetnek sok éven át volt igazgatója, pedig a haladás követelte 
korszerű újításokkal fejlesztedted naggyá az intézetet és emelted magas 
színvonalra annak működését. De a Te nagy szíved, melynek szeretete 
úgy áradt a némák felé, mint a napnak éltető melege, új alkotások 
vágyát érlelte tetté: azt akartad, hogy Erdély minden néma gyermeke 
a kiképzés áldásaiban részesülhessen. Azonban jött az összeomlás s 
Téged hazád szeretete menekülésre kényszerített. Látnod kellett ifjú és 
férfikorod munkája minden eredményének, évtizedes alkotásaidnak össze
omlását, mely az országát szerető honfit s a hivatásáért lelkesedő szak
embert ’egyaránt sújtotta. De Te, bár gyengülő testtel újból munkához 
fogtál s elszánt harcosként dolgoztál tovább az ügy javán. Amikor itt 
ennek az intézetnek igazgatója lettél, egy nagy egyéniségnek, a magyar 
siketnéma-oktatás legkiválóbb művelőjének a munkáját kellett folytadnod. 
És az a buzgóság, ügyszeretet és rátermettség, amellyel egész éleleden 
át dolgoztál, még mindig tudott újat és újat teremteni. A múltnak és 
jelennek összekapcsolásával, a tradiciónak ápolásával és az uj eredmé
nyeknek és vívmányoknak a tradíciókba való illesztésével jelentékenyen 
emelted e százados intézet hírnevét és megbecsülését. Amikor pedig az 
intézet 125 éves fennállását ünnepelte, az egész világ előtt adtad bizony
ságát, hogy az az ország, amely 5/4 századdal előbb tudott ilyen intéz
ményt létesíteni és ma is ilyen magas színvonalon tartani, európai lété
ben a múlt érdemeivel és a jelen kultúrájával bizonyságát adta magasabb 
hivatottságának.

Amidőn még felemlítem, hogy az ügyet irodalmilag is milyen 
értékesen szolgáltad s hogy egész életedben első voltál a kötelességtelje- 
sitésben, első a szeretet munkájában, hogy testületed bölcs irányitót,
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buzdító vezért, növendékeid szerető atyát találtak Benned mindig, továbbá, 
hogy milyen csodálatos forrása a Te beteg szíved a jóságnak, milyen 
bajvívója és elszánt harcosa voltál mindenkor és vagy ma is a hivatá
sodul választott ügynek, minden kulturális, emberbaráti és nemzeti törek
vésnek s az egyéni erények milyen gazdag kincsei tették kartársaid és 
baiátaid előtt tiszteidé és nagyrabecsültté nemes egyéniségedet, azzal 
a meggyőződéssel nyújtom át Néked a legfelsőbb helyről jött elismerést 
hogy az érdemnek ez az érme Téged valóban megillet s azt, mint felette 
gazdag^ és értékes munkásságodnak jelvényét büszkén tűzheted a siket
némákért olyan melegen dobogó szíved fölé.

A jó Isten tartson meg a legjobb erőben és egészségben s adja,
hogy az ügynek még igen soká lehess a múlthoz méltó, sikerekben 
gazdag művelője."

Ezt követőieg Szentgyörgyi igazgató vett búcsút az ünnepektől. Szép 
és hatásos beszédes a váci tanári karnak általa átadott-ünnepi díszalbuma 
igen-igen meghatották az ünnepeltet. Beszéltek még Krakker Kálmán dr 
polgármester, Poilermann Artúr ügyosztályunk referense, Schannen Péter 
igazgató, dr. Tóth Zoltán tanárképzői igazgató, Rochlitz Gyula volt 
tanítvány és dr. Hörl Péter ny. városi főorvos. — Amikor e helyről 
ismételten, melegen és nagyrabecsüléssel köszöntjük az ünnepeltet, 
ugyanakkor elismeréssel szögezzük le azt is, hogy a váci intézet igaz
gatója és tanári kara a kartási megbecsülés jegyében igen szép munkát 
végzett ennek az ünnepségnek a megszervezése és valóra váltása során.

(ik)
ünnepségek a vakok kir. intézetében. Március 15-én a növen

dékek,  ̂ élükön tanáraikkal hazafias ünneppel adóztak a nagy idők 
emlékének, 19-én pedig József nádorra, az intézet alapítóiára emlékezett 
bensőséges ünnep keretében a tanári kar és az ifjúság. Az ünnepek 
műsorát hangversenyszámok, egy-egy növendék emlékbeszéde és Herodek 
Károly igazgató beszédei töltötték ki.

Március 26-án az intézet növendékeinek ifjúsági vöröskeresztcso
portja tartott hangversennyel kapcsolatos díszgyülést, melyen Herodek 
Károly igazgató „Munkáldodjunk az ifjúsági vöröskereszt szellemében“ 
címmel pályadíjat tűzött ki a növendékek számára. Pályadíjak: 20 15 
és 10 pengő. (Kf)

Ünnepségek a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesületben. A
Vak Munkások Gróf Andrássy Dénes Önképzőköre április 8-án az 
egyesület elhunyt alapítóinak emlékére, márc. 15-én pedig a dicső nap 
emlékére magas színvonalú műsorokkal ünnepeket rendezett. Az ének
és zenekari számokat Schnilzl Gusztáv tanár vezette, a március 15-iki 
ünnepi beszédet pedig Horváth Kálmán tanár mondta. (Kf)
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Kisebb közlemények
Nyelvünk védelme Nem új dolog nálunk. Borbély Sándor, aki 

csaknem mindnyájunk tanítómestere volt, már harminc év előtt állított 
minket harcba nyelvünk megrontói ellen.

Példája és tanítása nyomán azóta is, elszórtan bár, de dolgozunk 
nyelvünk szépségéért és épségéért.

Nyelvünk dudvája azonban nem fogy, sőt mintha újabban az 
eddiginél még nagyobbarányű gazosodás lenne benne, ami már a 
Magyar Tudományos Akadémiát is arra késztette, hogy a tudományos 
világon kívül a társadalomban is síkra-szálljon nyelvünk romlása ellen.

Erre a célra alakította meg nyelvművelő bizottságát, melynek 
munkájába belekapcsolódott egyik legtekintélyesebb lapunk, a Pesti 
Hírlap s nyomában több tanári egyesület is.

Mi sem maradhatunk ki ebből a munkából. S ha eddig elszórtan, 
ezentúl megszervezetten kell dolgoznunk a magyar nyelv tisztasága 
érdekében.

Meg kell alakitanunk egyesületünk keretén belül a mi kis nyelv
művelő társaságunkat, melynek tagjai az egyes testületek kijelölt nyelv
őrei volnának. A nyelvőrök tiszte lenne intézetünk kebelén belül ébren 
tartani a nyelvművelés gondolatát s annak érdekében állandóan mun
kálkodni. Ahány intézet, annyi védőbástyája alakulna így a szépségében 
és tisztaságában megtámadott nyelvünknek.

A nyelvművelő osztály koronként a választmánynak számolna be 
otthon végzett munkájáról s gondoskodnék róla, hogy szakbavágó érte
kezésekkel állandó tisztítóivá váljunk mindannyian ami szép nyelvünknek.

A nyelvőri tisztségre intézeteink igazgatóit volna indokolt meg
nyernünk, mint akiknek már iskolalátogatásai kapcsán is a legtöbb 
alkalmuk nyílik nyelvünk vadhajtásainak nyesegetésére.

Bizton hiszem, hogy senki sem akad közöttünk olyan, ki e tisztet 
ne vállalná s ne állana be e társaság harcos katonáinak a sorába. 
Hiszen belevág ez a hivatásunkba is. Egész életünk nyelvészkedéssel 
telik el. Munkánk csak tökéletesebb lesz, ha ezentúl még az eddiginél 
is nagyobb gondot fordítunk a magyar nyelv művelésének erre az 
ágára is. A legkevesebb ez, amivel mi, hivatott nyelvészek a magyar 
nyelvnek, a mindnyájunkat egybekapcsoló édesanyánknak tartozunk.

Javasolom, hogy ilyképen csatlakozzunk a Magyar Tudományos 
Akadémia szép munkájához.* Záborszky Árpád.

Juttassuk ki a vakokat a zöldbe. A vak emberek fogyatékos
ságukból folyóan általában kevesebb helyváltoztatást, mozgást végeznek 
mint a látók. Nagyobb távolságra meg ritkán gyalogolnak. Azt lehet

* Addig is, amig ebben az ügyben határozatot hoz egyesületünk, arra kérjük, 
mi szerkesztők kedves munkatársainkat, hogy írásaikban — ahol csak lehet — kerül
jék az idegen kifejezéseket. Az utóbbi időben ugyanis a gyógypedagógia területén 
igen elburjánzott a tudományosság örve alatt az idegen szavak használata.
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mondani, hogy mozgási körük általában szűkebb, mint a látóké. A 
zongorahangolást meg a házalást kivéve, a mi vakjaink foglalkozásai 
is mind helyhezkötöttek, még hozzá legnagyobbrészt ülő foglalkozások. 
Természetes, hogy ezek a körülmények kedvezőtlenül befolyásolják a 
vakok mozgékonyságát, testi alkalmazkodóképességét, ügyességét, Ieg- 
főkép azonban egészségét. De nem csak a testiekre hatnak ki ezek a 
körülmények. A szűk körre szorult testi élet a lelki működésekre is 
korlátozólag hat s a vak emberek kedélyi skálája is a külső világgal 
való vonatkozásban szükségképen kisebb, mint az épérzékűeké. Nem 
akarok most erről értekezést írni. Csak egy gondolatot akarok megpen
díteni.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a vakok is szeretik a természetet, a 
virágos mezőt, puha gyepet, dalos erdőt, a völgyben csevegő patakot 
a hegyen zúgó fenyvest. Azt is látjuk, hogy ők is ép oly élvezettel 
hempei égnék a parti homokban s ép oly ha hotázva gázolnak bele a 
folyó habjaiba, mint a látók. 1915 nyarán a gödöllői ú. n. feneketlen 
tónak nap-nap mellett hadivakjaink nagy csapatai voltak a leghangosabb 
fürdőzői, sütkérezői és a legszenvedélyesebb tutajosai.

Igen ám, de hogyan jut ki a pesti vak ember a budai hegyekbe, 
a Duna homokjára? Ez az, amiről szólni akarok.

A háboiú óta teljes egészében kibontakozott városainkban a cser
készet. A cserkész reggel csomót köt a nyakkendőjére, figyelmeztetőül, 
hogy aznap a rendes foglalkozásain kívül valami jót akar tenni és föl
oldania csak akkor szabad a csomót, ha a jó cselekedetet véghez vitte. 
Buzgó cserkész két-három csomót is köt a nyakkendőjébe, két-három 
jó cselekedetet is vállal egy napra. A cserkészszervezet szelleméből 
folyik az önzetlen, jó cselekedetek jókedvvel való gyakorlása, a feleba- 
rati szeretet tettekkel való ápolása, a rászorultakon való segítés. Aztán 
ott van a másik szervezet, ugyancsak a háború után vert szélesebb 
korben gyökeret, az Ifjúsági Vöröskereszt. Minden nagyobb ifjúsági 
közösségben, főkép iskolákban megvannak a serényen működő csoport
jai. Céljaik, a jó cselekedetek, az embertársakon való segítés irányában 
lényegében azonosak a cserkészekével.

Nos, kíséreljék meg vakjaink, forduljanak ezekhez a szervezetekhez 
kerjenek tőlük vezetőket ki a zöldbe, a Dunához. A cserkész, ha elve
zetett egy-ket vak egyént a Normafához, a Hármashatárhegyre, a Római 
partra (ugyan hány vak járt, ezeken a helyeken ?), nyugodtan bonthatja 
ki azt a csomot a nyakkendőjén, mert jót tett. Ha hármat kötött rája 
reggel, mind a hármat föloldhatja, arra is rászolgált. S az a vöröske
resztes ifjú, vagy leány is, aki egy napját vagy délutánját vak ember- 
tat sainak szánja, olyat cselekedett, melynél szebbet, emberségesebbet 
beke idejében nem igen tehet. Én hiszem, hogy e szervezetek vezető
ségei és tagjai készséggel nyújtanának a kérőknek segítőkezet.

Legszívesebben látnok, ha a vakokat gyámolító egyesületek vennék 
kezükbe ezt az ügyet. Hisz ez is gyámolítási föladat: a gyámoltak
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egészségének, lelki életének, kedélyének ápolása ! S a gyámolító egye
sületek vezetőségei tapasztalhatják legközvetlenebbül, hogy sivár, kaszár
nyaéletre ítélt gyámoitjaik mennyire nélkülözik, mennyire rászorulnak a 
szabad természet testet, lelket üdítő hatására. Ha adománygyűjtő leve
leikben mondják is, hogy „könyörüljetek azokon, akik nem gyönyör
ködhetnek a természet szépségeiben,“ jól tudják, hogy a vak ember 
épúgy szeret ölelkezni a természettel, mint a látó, hogy az ő lelke is 
fölszívja az éltető nap sugarait, hogy ő is száz gyönyörűséget talál 
künn a zöldben s épúgy élvezi a tavasz bódulatát, a haldokló ősz 
csörgő harasztját, mint a látó.

Az egyesületek vezetőségei hálára köteleznék a vakokat, 
elsősorban az intézeteikben lakó gyámoltjaikat, ha kezükbe 
vennék ezt az ügyet s megszerveznék a vakok vasárnapi
kirándulásait. Nem nagy, gondot adó, nehezen mozgatható s ellátható 
tömegek, hanem kisebb, a barátság révén összeverődő néhány tagból 
álló társaságok kirándulásaira gondolunk. A megszervezéssel együtt 
járna természetesen az is, hogy az útravalóval, a batyuban, hátizsákban 
elvihető élelemmel való ellátással, díjmentes villamosjegyek szerzésével 
és más lehetőségekkel a vezetőségek kezükre járjanak a kirándulóknak.

Ha a gyámolító egyesületek ezt nem tennék meg, úgy vegye ke
zébe az ügyet a Vakok Szövetsége, vagy a Vakok Betegsegélyző 
Társasköre, vagy szervezkedjenek a vakok külön e célra. Mert minden
esetre nem egyeseknek, hanem többeknek egyetértve, szervezkedve kell 
megindulniok. Ezt a közvetlen siker s a mozgalom továbbélő, állandó 
jellege is megkívánja.

A szervezőknek egyidejűleg érdeklődniük kellene mind a két veze
tőségnél, a cserkészek szövetségénél is, meg az Ifjúsági Vöröskereszt 
elnökségénél is a lehetőségek és a megoldás módjai iránt s annak a 
segítségét kérnék, amelyik a legalkalmasabb, nemre és életkorra nézve 
is a kirándulókhoz illő legmegfelelőbb vezetőket adja.

A mozgalom kezdetben valószínűen zökkenőkkel indul s a szer
vezőknek számolniok kell azzal is, hogy kevés lesz a vakok között a 
résztvevő, aminek a legtöbb esetben az anyagiak hiánya lesz az oka. 
Azonban, ha — mint ahogy kell is, mert hisz a dolog sportszelleme 
is ezt kívánja — a lehetséges legkisebb költségekre tervezik a kirándu
lásokat, ha a cél melegen érdekli a szervezőket s szeretettel, kitartással 
szolgálják, a siker el nem maradhat. (K f)

Bőrünk mint látószerv. (Pesti Hírlap, 1933. III. 25). Bőrünk, 
ha nincs is teleszórva szemekkel, mint Árgusé, a görög hitrege ezer
szemű óriásáé, ló nimfa őrzőjéé, mégis lát. Nem úgy mint szemünk, 
de megkülönbözteti a színeket. Ezt Ehrenwald H. dr., a bécsi egyetemi 
ideg- és elmekórtani klinika orvosának kísérletei igazolták.

A tudomány már régen kimutatta testünk egyes szerveinek a szí
nek iránt való érzékenységét. A hímlős beteg bőre a napsugarak hatása 
alatt aranysárgára színeződik. A kvarcfény hatása ismeretes. Az agyvelő
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¡még akkor is színérzékeny, mikor már műtét útján eltávolították. Vörös 
megvilágításban emelkedett, kékben viszont csökkent az agyvelő ingerel- 
hetősége. Régi igazság az is, hogy a színek élénken hatnak kedély
állapotunkra. A piros izgató (meleg), a kék és zöld, megnyugtató (hideg), 
a sárga pedig lehangoló, elszomorító érzéseket ébreszt.

A színek élettani jelenségeiről szóló ismereteink most újból szapo
rodtak a bőr színeket érző, megkülönböztető képességének igazolásával.

Ehrenwald a kísérleteit teljesen elsötétített szobában végezte. A 
bekötött szemű s kezeit előre vízszintesen kinyújtó kísérleti személy 
arcára és nyakára egy fényszóró sugárkévéit bocsájtotta. Nem történt 
semmi, a karok továbbra is mozdulatlanul meredtek előre. Most észre
vétlenül vörös üveglapot tóit a fénykéve elé. Mintegy 25—30 másod
perc múltán a karok megindultak, lassan a megvilágított arcfél, azaz a 
fényforrás felé fordultak s egy perc múlva már 5 - 10 centiméternyire 
tértek el középállásuktól. Ha a sugárzást észrevétlenül megszüntették, a 
karok lassan visszatértek eredéti helyzetükbe. Ha pedig a vörös üveget 
kékkel cserélték föl, a karok újból kilendültek, de most ellenkező irányba» 
a megvilágítatlan arcfél felé. A pirosnak tehát vonzó, a kéknek taszító 
a hatása.

De más színekkel szemben is ugyanezt a fogékonyságot tanúsítja 
a bőr, aszerint, hogy melyik színszélsőséghez állanak közelebb. A sárga 
például épúgy vonz, mint a piros, csak gyöngébben. A zöld pedig taszít» 
de kevésbbé, mint a kék. Sőt a láthatatlan vörösalatti és ibolyántúli 
sugarak is előidézik ezeket a jelenségeket.

A karok elfordulása és visszalendülése teljesen öntudatlan, gépies. 
A kísérleti egyének észre se veszik, hogy a karjaik mozognak, azok akara
tuktól függetlenül engedelmeskednek az arc- és a nyakbőrre sütő színes 
fény titokzatos parancsának. Egymásután száz személyen végezték 
el ezt a kísérletet, mindig pontosan ugyanazzal az eredménnyel. Vakokon 
is megpróbálták, velük is sikerült.

Eleinte azt hitték, hogy a fényszóróból kisugárzó hőnek is szerepe 
van a dologban. De a jelenség akkor is bekövetkezett, ha a fényforrás 
és a kísérleti személy közé vizzel telt üvegkádat helyeztek. Azon át 
semmi esetre sem hatolhattak hősugarak és a színes fény által ért bőr
felületen végzett hőmérések sem mutatták a legcsekélyebb emelkedést. 
(Érdekes tünet, hogy a karok csak akkor lendülnek ki, ha az arcot, vagy 
a nyakat világítják meg; a test más részeinek besugárzása hatástalan 
marad). Tehát csak a fénysugár maga váltja ki a hatást. A bőr az őt 
érő fénysugár hullámhossza szerint az agyvelő közvetítésével parancsot 
ad az idegeknek, milyen irányban lendítsék ki akarókat. Hasonló vissza
hatásokat észlelünk a kisagy bizonyos megbetegedéseinél, vagy akkor, 
ha az agyvelőt ultrarövid rádióhullámok érik.

Az a remény, hogy a vakok most már valami új eljárás segítsé
gével a bőrükkel fognak látni, meddő, mert a bőr „színlátása“ nem 
tudatos, csak épen arra elegendő, hogy az idegek közvetítésével moz
gásba hozza felső végtagjainkat. (Kf)
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Clarké School Normál Alumni Association, Northampton, 1933.
A Clarké School tanárképzőjét végzett tanárok fenti egyesületének évi 
jelentésében a külföldi tagoktól érkezett adatok nyomán a következőket 
találjuk:

Mary Cyrilla Hotzl nővér, a siketek King Williams Town-ban 
{Dél-Afrika) székelő iskolájának az igazgatója a következőket közli:

Az elmúlt évek folyamán a növendéklétszám 25 volt. Az iskola 
növendékeinek a kiválasztása a kerületi (halló) iskolákból, orvosi'ellen- 
őrzés mellett történik. E szolgálat teljesebbé válása és az iskolázatlan 
siketek felkutatása utján remélik szaporítani a növendéklétszámot.

Az iskola jelenlegi körzete Cape, Transval, Natal, Orange Free 
State és Rhodesia. Az iskola növendékei közül 17 siketen született, a 
többi pedig aránylag korán vesztette el hallását vörhenyben és agyhár
tyagyulladásban. Három növendéknek némi hallásmaradványa is van.

A tantestület három, a Szent Szív rendhez tartozó nővérből áll. 
Közülök ketten a Clarké Schoolban nyertek diplomát. Ugyancsak ők 
végzik a felügyeletet és az iskolán kívül való nevelés munkáját is.

A tanítási módszer a fonetikára (hangképzésre) alapított beszéd
tanítási módszer. A növendékek szép ígérettel kecsegtető eredményt 
mutattak az elmúlt tanévben. Igen figyelemreméltó haladást mutattak a 
festészetben, rajzolásban, az iparművészetben, a bőr-n,unkában és a 
hímzésben is. Ezeknek a növendékeknek minden alkalmat megadnak 
arra, hogy képességeiket fejleszthessék. Azoktól a nővéi éktől, akik e 
területeken jártasak, még külön oktatásban is részesülnek az ilyen nö
vendékek.

A leányok háztartási kiképzést nyernek. A fiuk a helybeli közép
iskolába járnak famunkára.

A fiuk külön vannak elszállásolva egy épületben, mig a leányok 
a halló leányok konvinktusában nyernek elhelyezést, amely körülmény 
hasznos eredményeként a lányok sokai jobb szájról olvasók, mint a fiuk.

A sportkiképzésre igen nagy gondot fordítanak A sportok közül 
a tenniszt, a footballt, a crickettet és az úszást művelik

Gábriel de la Bal a siketek worcesteri, Dél-Ajrika legnagyobb in
tézetének az igazgatója, a következőket közli:

A worcesteri intézet 1881-ben létesült. Az iskola eredetileg a ve
gyes tanítási módszer jegyében indult meg, de azután — a megnöve
kedett növendéklétszám és a tanárhiány miatt a jel-módszerre tértek 
át. Csak 1927 óta használják a beszédmódszert. Azok a növendékek, 
akik 1927 előtt léptek az intézetbe, a többi növendéktől egy régi épü
letben elkülönítetten a jelnyelvet tanulják.

Az új intézet négy hatalmas épületből áll, saját mosodával és 
sütődével A szabadidei foglalkozásra tágas térség áll rendelkezésre, ahol 
a növendékek az úszást, a kosárlapdát, a tenniszt és a footballt gyako
rolják. Részt vesznek a környék ilynemű versenyein is.

A növendéklétszám 1881 óta 585 volt. A jelen létszám 182 nö
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vendék. A tanári testület 19 tagból áll. Az intézet 8 évfolyamú és a 
népiskola alsó tagozatának anyaga van elérendő tanítási célul kitűzve. 
Tervbe van véve a képzési időnek egy-két évvel való meghosszabbítása. 
Az intézetnek 3 évfolyamú továbbképző tagozata van, ahol az asztalos
ságban, a szabóságban és a háztartásban képezik ki a növendékeket. 
Az asztalos műhely teljesen bebutorozta az intézetet és külső megren
delésre is dolgozik. A háztartási képzés a főzést, a mosást, a vasalást 
a lakberendezést és a kárpitosságot foglalja magában.

Rövidesen a gazdasági munkákat is be fogják vezetni egy három 
évig tartó továbbképző tanfolyamon. E célra mintegy 30 hold terület áll 
rendelkezésre. A tehenészet és a zöldségkertészet már is művelés alatt 
van. Ez a gazdasági továbbképzés a zöldségkertészet, a baromfitenyész
tés, a tejgazdaság, a sertéshizlalás, a méhészet és a virágkertészet terü
leteit fogja felölelni. A gazdasági továbbképzésen leányok is részt 
vehetnek.

A felvételi korhatár az iskolai tagozaton 5 év. A siketekre vonat
kozó tankötelezettségi törvény hiánya miatt, igen gyakran 20 éves siketek 
is folyamodnak felvételért, de 18 éven felül már nem vesznek fel nö
vendékeket. Nagyon megnehezíti az oktatást az a körülmény, hogy az 
országban két hivatalos nyelv van. Az angol és az afrikaans. Ez utóbbit 
a nem angol eredetű fehér emberek többsége beszéli. A célszerűség azt 
kívánja, hogy a gyermek azt a nyelvet tanulja meg, amelyet otthon 
a családban használnak. Ez annyit jelent, hogy a párhuzamos osztályok 
egyikében az angol-, a másikában pedig az afrikaans nyelvet tanítják.

A fehér emberek száma Dél Afrikában, beleértve Észak- és Dél- 
Rhodesiát, Bechuanalandot és Délnyugat Afrikát, kevesebb mint 2 millió. 
Ez a lakosság több mint egy és fél millió négyzetkilométeren (kb. az 
U. S. A. területe felének felel meg) van szétszóródva. A növendékek 
közül többen 1000—2000 kilométer távolságról iskoláztatnak be. Nagy 
problémáját képezi az intézetnek az ilyen növendékeknek biztonság
ban való haza- és visszaszállítása a szünidő alkalmával. A Délafrikai 
Vasúttársaság az intézet kérésére az ilyen növendékeket külön szakasz
ban szállítja.

Japánról megtudjuk, hogy 60 évvel ezelőtt kezdődött meg a japán 
siketek oktatása, jelmódszer mellett. Harminc évvel ezelőtt pedig a beszéd
módszer kezdett tért foglalni, persze igen szerény keretek között.Ma nagyon- 
szép és jól felszerelt épületben, 16 tagból álló tantestület igyekszik jó mun
kája révén terjeszteni a beszédmódszert. Ez az iskola Tokio egyik leg
szebb helyén áll s Nippon Ro-wa Gakko-nak nevezik. Igler Antal.

A hadivakok a képviselőházban. (A napilapokból). Varga 
Gábor képviselő tette szóvá ügyüket az április 5-iki ülésen az ú. n. 
rokkantjavaslat vitája folyamán. A vakság rosszabb mint a halál — 
mondotta. A hadivakokat különös elbánásban kellett volna részesíteni. 
Több mint 2000 a félszemű rokkant és 355 a teljesen vak (Téves. A 
Hadivakok M. Kir. Orsz. Intézetében 1923-ban 813 teljesen vakot tar



82

tottak nyilván. Több mint a fele azóta nem halt meg. Szerk.) Legfon
tosabbnak tartja a vakok lelki képzését és sajnálja, hogy erről egy szó 
sincs a javaslatban. A legnagyobb gondot kell fordítani a vak rokkan
tak lelki egyensúlyának, összhangjának és békéjének megteremtésére. 
A rádió részvénytársaság juttasson minden hadivaknak ingyen rádiót. 
Varga Gábor szavait élénk helyeslés kísérte. (K f)

A Vakok Homeros Énekkarának hangversenye. Március 10-én 
a zeneművészeti főiskola nagytermében tartotta a kar ezévi hangversenyét. 
Mielőtt a hangversennyel feglalkoznánk, vessünk egy pillantást a múltba.

Mikor Huszka Jenő dr. kezdeményezésére az énekkar 1927-ben 
megalakult, sokan kételkedtek abban, hogy ez a kar magasabbrendü 
művészi színvonalra fog emelkedni. De már első hangversenyén meg
mutatkoztak csíráiban mindazok a kvalitások, amelyek az évek folyamán 
a legmagasabb színvonalra emelték. Bámulnunk kell Schnitzl tanár ké
pességét, aki lépésről lépésre vitte az énekkart rendkívüli rátermettséggel 
és oedagógiai érzéssel mindig tudta, hogy mennyit várhat énekeseitől. 
Nem voltak ugrások a fejlődésben, nem kívánt soha többet énekeseitől, 
mint amennyire azok képesek és épen azért tudta elérni, hogy dacára 
az igen nehéz körülményeknek, amelyek főleg a hanganyag összeválo- 
gatása körül mutatkoztak, évről-évre új meglepetéssel szolgál hallgató
inak. Ezt nem lehet megtanulni, erre születni kell. Ma bátran mond
hatjuk, hogy a Homeros művészi kvalitások dolgában Magyarország 
legkiválóbb énekkara s tette azzá a karmester kiváló képessége s az 
énekesek szívós, kitartó munkája.

A műsor első felének legkiemelkedőbb száma Bach 3. számú 
motettje volt. Éhez a műhöz a legkiváiób énekkarok is csak félve mer
nek hozzányúlni. Épen a télen hallottuk előadni egyik kiváló ének
karunktól, ahol bizony zenekari kísérlettel kellett alátámasztani az egyes 
szólamokat. Nem merték a-capella előadni. S im jöttek a vakok, akik 
nem látják a karmestert, akiknek karában a hanganyagot nem áll mód
jában a karmesternek ezrek közül kiválasztani s eléneklik ezt a nagy
igényű müvet olyan precizitással, amit nem tudtunk elképzelni. Sehol 
egy hibás bevágás, sehol a tempónak legcsekélyebb bizonytalansága: 
a legfinomabb dinamikai árnyalások, a legideálisabban tiszta intonálás, 
egy félórái éneklés alatt a kar még egy negyed hangot sem szállt. 
Micsoda odaadó munka ! Az énekeseknek milyen megfeszített figyelme 
szükséges ilyen produkciókhoz!

Szünet után nagyon szép volt Hubay Jenő Barázda-éneke, melynek 
szövegét József Ferenc főherceg írta. Utána Ottó Ferenc Regőséneke 
következett kettős kórusra és bámulatos, hogy a kar ebből az egyébként 
igen gyenge s nem invenciós zeneműből is mennyit tudott kihozni. A 
nőikar számai szintén nagyon szépek voltak. Külön meg kell emlékez
nünk Sztára három parasztdal-átdolgozásáról, mely mestermunka a 
maga nemében és mesterien is volt előadva. A műsort Demény magyar 
szvitjének lentója és fináléja fejezte be.
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Szomorú ellentétként hatott a kar magasrendű teljesítményével 
szemben Damokos László zongoraszáma. Még az agyon pedálozás és 
a sok külső póz sem tudta takarni az előadó hiányos képességeit. Kár 
volt elrontani ezt a szép estét egy ilyen betéttel. (Jármer Lajos)

❖

Az est látogatottságán megérződtek a rossz gazdasági viszonyok. 
De azért az idény többi hangversenyéhez viszonyítva nagyszámú közön
ség hallgatta meg a vak énekeseket. Ott voltak: Hubai Jenő, Szabados 
Béla, Lányi Viktor, Lányi Ernő, Harmat Artúr, Koudela Géza, zene
világunk előkelőségei, József Ferenc királyi herceg a Vakokat Gyámolító 
Orsz. Egyesület védője, Imrédy Béláné, Lázár Andorné, Szterényi József 
nyug. miniszter, Petri Pál és Issekucz Győző államtitkárok, Klug Péter 
a gyógypedagógiai intézetek orsz. szakfelügyelője, Simon József helyettes 
szakfelügyelő és mások.

A napi és szaklapok osztatlan elismeréssel, sőt elragadtatással 
nyilatkoztak a karnak és mesterének, Schnitzl Gusztávnak teljesítménye
iről. A Budapesti Hírlap dicséreteit így fejezi be : „Ám az, ami mind
ezeken túl nemcsak objektív elismerést kelt, de megindít, az a hangok 
lelke. Mert a vakok hangjának lelke van: áhítatos, tiszta, békés, boldog 
csengés, amelynek angyali színezete a sixtusi kápolna kórusára emlé
keztet.“ Schnitzlröl pedig azt írja a Pesti Napló, hogy: „Ennek a kiváló 
karmesternek államilag kellene alkalmat nyújtani, hogy az olasz madri- 
galistákat Rómában, a nagy német kórusszerzőket pedig Lipcsében 
tanulmányozhassa. “

Nagyon hidegen bánnak el azonban a lapok az est zongoraszá
mával. A legtöbb meg sem említi. Amelyik megemlíti, dicsérő szót nem 
talál számára. A Pesti Napló március 11-iki száma pedig ezt írja róla: 
„A koncerten közreműködő Damokos László Bach-Busoni Chansonne- 
jának előadásával kísérletezett: negatív eredménnyel.“

Január 5-én is hallottunk egy zongorahangversenyt ugyanebben a 
teremben. Jármer Lajos zongoraművész, a vakok kir. intézete tanára 
játszotta. Tehetségének, teljesítményének a sajtó egyhangúan a legna
gyobb elismeréssel adózott. „Elmélyedő lélekkel, magával ragadó lendü
lettel játszik, valósággal megéli darabjait“ (Magyarság); „. . . finom, 
mégis határozott a billentése, stilusérzéke pedig nemes kultúrára vall“ 
(Uj Nemzedék); „ . . .  őszinte megilletődéssel és csodálattal hallgattuk 
ennek az igazán vérbeli művészléleknek hangulatos szép, tisztán művészi 
játékát“ (Nemzeti Újság); „ . ..költőivé emelkedett felfogással játszotta 
el komoly műsorát“ (Budapesti Hírlap) ; ilyeneket írtak róla a lapok 
január 6-iki számai. De ilyeneket olvastunk régebben Jármer kartársáról, 
Greizinger Istvánról is a hangversenyei után, hogy Ungár Imréről ne 
is szóljunk. S ezek mind vakok.

Kérdjük, ha ilyen vak zongoraművészeink vannak, miért játszik 
akkor a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület hangversenyén látó?
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A zenésznek közönség kell. Anélkül nincs érvényesülés, nincs 
emelkedés a pályán. Keserves az út, míg odaér a művész, ahol tehet
sége, szorgalma elismeréshez jut. És mi mindig szorongva nézzük tehet
séges képzett vak művészeinket, mikor ők ezt a nekik kétszeresen 
nehéz útat járni elindulnak, mikor a művész egyéni méltóságát leszál
lítva, másodmagukkal talpalnak, heteken át kilincselnek, hogy egy hang
versenyük külső sikerét előkészítsék. De épen azért, mert ők a fürge, 
az emberek minden mosolyát a maguk javára kamatoztatni képes látó 
versenytársaikkal szemben ebben az előkészítő, közönségszerző mun
kában is annyira hátrányban vannak, épen azért fájó szívvel látjuk, hogy 
mikor a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület hangversenyt rendez, mikor 
módjában volna egy vak művészt a nagyközönség elé juttatni s ezzel 
megismerését, érvényesülését előmozdítani, akkor mellőzi az épen világ- 
talanságukból folyóan amúgy is oly ritkán lámpák elé jutó vak művé
szeinket és látót léptet föl.

Mi nem foglalkozunk most azzal, hogy Damokos László mennyire 
elégítette, vagy nem elégítette ki a művészi igényeket. Ezt elvégezték a 
szakemberek. Mi hivatásunkból folyólag és kötelességszerűen csak azt 
állapítjuk meg, hogy amikor a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület 
vezetősége a nagyszerű vak énekesek mellett vak zongoraművészeinket 
mellőzve, látót támogatott és vitt a közönség elé, nem állott a hivatása 
magaslatán. (K f)

A lettországi siketnéma-oktatás. Lapunk XXXIV. évfolyamában 
annak idején már beszámoltam azokról a szakbéli tapasztalataimról, 
amelyeket az északi államokban való utazásamkor szereztem. A lett
országi siketnéma-oktatásról akkor csak hiányosan tudtam beszámolni, 
mivel a rigai intézet igazgatóját nem találtam otthon s akkoriban választ 
sem kaptam tőle nála hagyott kérdőívemre. Mint írja, kérdőívemet csak 
most találta meg írásai között, így tehát csak most volt alkalma arra 
válaszolni. Válaszából kivonatosan a következőket közlöm annak kiegé
szítéséül, amit annak idején már közöltem volt a lettországi siketnéma- 
oktatásról, illetve a rigai intézetről.

A rigai intézet 1840-ben létesült. Megalapítója Fr. Aag. Arnold 
volt. Az ő nevéhez fűződik ezenkívül a moszkvai intézet létesítése is. 
Arnold idejében Lettországban még 2 intézet létesült. Egyik Wolmar-on, 
a másik pedig Mittau-bán. A rigai intézet mai épületét 1899-ben avat
ták fel. Ennek az internátusos intézetnek az 1922/33. tanévben 73 
növendéke van. Ezeket hét osztályban lett- és két osztályban német 
nyelvre tanítják

Óvodájuk, előkészítőjük nincs. A hangfejlesztési fokon a tanárok 
szabadon választhatnak a Valter- és a Malisch-módszer között. Helyeslik 
a kettőnek együttes alkalmazását. Az osztálymunkát kiképzett siketnéma- 
intézeti tanárok, a gyakorlati tárgyakat pedig a szaktanárok tanítják. 
A felső osztályokban -— bizonyos keretek között szakrendszer van. 
Lettnyelvű és kifejezetten siketnémák részére íródott tankönyvük csak
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egy van I. Greenfeld-tő\ az első osztály részére. Ugyancsak ő tőle hasz
nálnak egy könyvet a szájról való leolvasás fokozottabb gyakorlására. 
Egyébként a hallók számára írt tankönyveket használják.

Részletesen kidolgozott tantervűk ezidőszerint még nincs.
A lettországi siketnéma-intézetek a tanfelügyelők felügyelete alá 

tartoznak, mivel azonban ezek nem szakemberek, a tanügyi irányítás 
ellenőrzés és felügyelet teljesen az igazgatók kezében van. A tanfelügye
lők csak az elhelyezést és a berendezést őrzik ellen

Az intézetek által kiadott végbizonyítványt a minisztérium erősíti 
meg. Ez a bizonyítvány azonban még így sem jogosít a középiskolákba 
való lépésre. A tehetségesebb siketek előbb megszerzik az elemi iskolai 
végbizonyítványt és csak így léphetnek középiskolába.

A nevelés-tanításban részesült siketnémák nagyob'oára az ipar 
terén helyezkednek el. Kedvelik ezenkívül a fogtechnikus pályát; akad 
közöttük iparművész és művész is. Ezeknek előkészítéseként nagy gon
dot fordítanak a nevelő intézetekben a kézügyességi oktatásra.

Van továbbképzőjük, ahol különösebben is a számtant, a könyv
vitelt és az idegen nyelveket tanítják. A tanulatlan siketnémák nevelés
oktatásáról esti tanfolyamokon gondoskodnak.

Lettországban ki van mondva a tankötelezettség s az a legszigo
rúbban végre is van most már hajtva. Jelenleg négy siketnéma-intézetük 
van. A növendékek száma: 323.

A lettországi siketnéma-oktatásnak 1888-tól 1929-ig egyik leg
kimagaslóbb alakja Eduárd ínselberg volt. Az ő működésének ideje alatt 
nagy lendületet vett a lettországi siketnéma-oktatás úgy kül-, mint bel
terjes viszonylatokban.

A lettországi kartársaknak szakegyesületük van, de szaklapjuk 
nincsen.

A magyarországi gyógypedagógiai tanárképző főiskolával viszony
latban szószerint a következőkét írja a rigai intézet igazgatója: „Die 
Ungarische Hochschule für Heilpádagogische Professoren ist in Lett- 
land nicht bekannt. Und es ist auch kein Streben darnach bemaerkbar.“

Istenes-
Á harcos német és a tespedő magyar vakok. A Hitler Adolf 

kancellár nevéhez fűződő németországi vértelen forradalom, különösen 
a kormánynak a zsidóság ellen irányuló intézkedései több országban, 
főkép a zsidóság köreiben tiltakozó mozgalmakat váltottak ki. E mozgal
makkal s a velük járó a rémhírterjesztésekkel nemcsak a kormány, de 
minden német testület, szervezet, vállalat, sőt egyének is szembeszálltak 
s elárasztották a külföldet a rémhírterjesztéseket megbélyegző Írása
ikkal, A német vakok szervezetei is sorompóba léptek s a vakok biro
dalmi szövetsége (Reichsdeutscher Blindenverband) és a főiskolai vakok 
egyesülete (Véréin dér blinden Akademiker Deutschlands) hozzánk is 
eljuttatták védekező írásaikat. Így kiáltanak át hozzánk: „A Németor
szágról világgá szórt hazugságokkal szemben segítsétek diaira az 
igazságot!“
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Ezek az írások is igazolják, hogy a német vakok belekapcsolódnak 
a közönségnek, nemzetüknek életébe, törekvéseibe, munkájába. Ezekből 
az írásokból is látjuk, hogy a német vakok jogot formálnak arra, hogy 
épérzékű embertársaikkal minden tekintetben egyenlő elbírálásban, meg
becsülésben részesüljenek. Rá is szolgálnak erre, ott vannak a harcosok 
között, mint bárki más. És ezt látván, fölrí előttünk a mi magyar vak
jaink tengő, jótéteményekre támaszkodva csak fogyasztó, csak szenvedő 
életet élő, a közösségtől lelkileg távol álló, az eszmék harcáig föl nem 
emelkedő szervezetlen tömege.

Hát mért nem ébredtek már, ti magyar vakok, mért nem szer
vezkedtek? Mért nem kapcsolódtok bele ti is ennek a megnyomorított 
nemzetnek a törekvéseibe? Mért nem akartok hasonlók lenni szívben 
lélekben, cselekvésekben, törekvésekben és az ezek nyomában járó meg- 
becsültetésben épérzékű polgártársaitokhoz? Mért nem tömörültök? 
Mért nem akartok ti is ? Mért nem szervezkedtek ? (Kf)

Hány vakot önállósítottak vakokat gyáraolító egyesületeink? 
A Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek Orsz. Elnökségének 
1932 december 18-án tartott értekezletén Tóth Zoltán dr. előadó jelen
téséből (L. folyóiratunk 1933. évi 38. lapján) azt olvassuk, hogy „Az 
orsz. elnökség örömmel nézi a vakok önállósítását és az egyes intéz
mények a rendelkezésre álló anyagiaknak megfelelően támogatják is azt.“

Meglepetve olvastuk a jelentésnek ezt a részét, mert a vakok 
magyarországi gyámolításában az önállósítás, minden egészséges gyá- 
mojításnak legfőbb célja, sohasem jutott komolyan szóhoz. Ha a magyar 
vakok gyámolításába erről az oldalról belenézünk, — már pedig mely 
oldalról nézzünk bele, ha nem erről ? — vigasztalan sötétségbe vész tekinte
tünk. A balkán országairól nem szólhatunk, azokról kevés az adatunk. 
De ezektől eltekintve, a gyámolítás végső célja, az önállósítás szempont
jából ítélve meg az állapotokat, Magyarországé Európában az utolsó hely.

Ezeket tudván, ismételjük, meglepve és azzal az örvendező sejte
lemmel olvastuk az előadó jelenlését, hogy folyóiratunk ezirányban ismé
telten fölhangzó elégedetlenkedésének néhány vak önállósításában meg
nyilvánuló, immár kézzelfogható eredményei is vannak. Széles körben 
érdeklődtünk hát, hol vannak, kik azok az utóbbi időben, a háború óta 
önállósított vakok? Mindössze néhány szerszámsegélyben részesült 
vakról sikerült értesülnünk és nem tudott másokról az ezirányban meg
kérdezett Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület sem. .Minthogy azonban 
szerszámsegély nyújtása még korántsem önállósítás, érdeklődésünk így 
lényegében eredménytelen maradt.

Hinni akarjuk azonban, hogy gyámolító egyesületeink nemcsak 
az előadó jelentésében, hanem a valóságban, tettekei is eredményesen 
törekednek az önállósításra, miért is kérjük az országos elnökséget, 
illetve a gyámolító intézmények vezetőségeit, a jó ügy érdekében tájé
koztassák alkalmas módon a szakköröket — lapunk hasábjait is kész
séggel bocsájtjuk e célra rendelkezésre — hol, mikor, hány vakot mily
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módon és mily eszközökkel önállósítottak, azaz mily módon igyekeztek 
megalapozni boldogulásukat?

A szakközvéleményt ez igen nagyon érdekelné, mert ezek az 
esetek nagyon fontos, nálunk Magyarországon a vakok gyámolításában 
régen várt új korszak hajnalhasadását jelentenék. (Kf)

A siketnémák oktatása filmen. Lapunk múlt számában ily cí
men megjelent hírrel kapcsolatban közöljük, hogy idehaza is készülőben 
van a németekéhez hasonló film megalkotása. A scenáriuma, melyet 
több kiváló szakember is helyesnek és megfelelőnek talált, már tavaly 
óta készen áll, de közbejött akadályok miatt, eddig meg nem valósul
hatott. Egyúttal tudomására hozzuk az egyes intézeteknek, hogy a siket
némák váci anyaintézetének is van egy 200 m. hosszú filmje az intézet 
berendezéséről és belső életéről. Ez a film annak idején az intézet saját 
vevőgépével készült s azt a célt is kívánja szolgálni, hogy összes hazai 
intézeteink növendékei is megismerhessék Cházár András nagyszerű 
alkotását. Tudomásunk szerint az intézet igazgatósága, bármely hazai 
intézetnek díjtalanul bocsájtja rendelkezésére a vetítőgépével együtt, ha 
azt a jelzett célra Külön kérik. N. P.

A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület működése. E cím alatt 
folyóiratunk 1933. évi 48. lapján a »Hírek a vakok világából« című 
havi kiadvány 1932. évi 18. számának ,,A Vakokat Gyámolító Orsz. 
Egyesület“ című cikkéből közöltünk adatokat a forrás megnevezésével. 
A gyámolító egyesület elnöksége 1933 március 18-án Balás Béla elnök 
és Tóth Zoltán dr. igazgató aláírásával hozzánk intézett levélben e cik
künkkel kapcsolatban a közetkezők közlését kéri:

„A Siketnémák és Vakok Oktatásügye f. é. 1-2. számában a Vakokat Gyámo- 
lító Orsz. Egyesület működésének ismertetésével kapcsolatban (Kf) jelzés alatt olyan 
számadatok jelentek meg, amelyek egyesületünk működéséről nagyon szánalmas 
képet nyújtanak.

E közleményben ugyanis az áll, hogy bevételeink forrásai 5 tí/o társadalmi, 
7 °/o állami és 11 % hatósági hozzájárulás. Majd megállapítja a közlemény írója, 
hogy az Egyesület 1933-34. évi költségvetésében a vakok ellátási díja a költségve
tésnek 60 °/o-át teszi ki, míg az egyesület „ipari és kereskedelmi tevékenység“ útján 
költségvetésének csak 17 °/°-át tudja biztosítani.

E percentuális megállapítások elejétől végig hibásak. A helyes százalékoknak 
megállapítása kéíféleképen történhetik. Vagy vesszük az egész kötségvetés bttó. 
3/9.000 P-s végösszegét s ennek megfelelőleg adódnak a percentszámok. Ebben, az 
esetben a valóság a következő képet mutatja: az egyesület társadalmi bevételekből 
bruttó bevételének 11.7 °/o-át várja a közlemény írójának 5 °/°-han megállapított 
percentjével szemben. Az állami és hatósági támogatásból az egyesület 12.1 °/o-ot 
remél a cikk 18 °/o-ával szemben. A vakok ellátási díjából megtérülő összeg 9.4 %>-■ 
bán van előirányozva, mellyel szemben a cikkben 60 °/o-ot (1?) találunk. Ipari és 
és kereskedelmi tevékenység tétele alatt, melyhez természetszerűleg a Homeros 
mozgó is, mint kereskedelmi működés értendő, az összköltségvetés 66.2 %-át remél
jük forgalmazni. A közleményben ezzel szemben 17 °/o az egyesület ipari és keres
kedelmi tevékenységének évi eredménye. Éhez jön még a társadalombiztosítási 
díjakból megtérülés címén költségvetésünkben 0.6 °/o.

Az egyesület tevékenységének százalékban való megállapítása történhetik nettó
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költségvetés alapján is, vagyis a várható ipari, kereskedelmi tevékenység bruttó 
250.000 P-t kitevő összegből az átmeneti kiadásokként szerepeltetett 1P4.COO P-t 
levonásba hozzuk és számszerűleg 86.000 P-ben szerepeltetjük bevételként. Ez 
esetben a költségvetés végösszege a 379.000 P-vel szemben 214.800 pengőre redu
kálódik és a percentszámok a következőképen alakulnak: társadalmi bevételek az 
összköltségvetés 214.800 P-s összegének 20.7 %-át, az állami és hatósági támoga
tások 21.4 o/o-át, a vakok ellátási díja 16.8 °/o-át, az ipari és Homeros mozgóval 
bővült kereskedelmi tevékenység annak 40 °/o-át, a társadalmi biztosítási díjakból 
megtérült összegek pedig 1.1 °/o-át teszik.

Ezek után szeretnők tudni, hogy a közlemény írója téves adatait honnan 
szerezte és miért nem bennünket kérdezett meg, mielőtt az egyesület működésére 
nézve káros adatait közölte volna.“

Szívesen tettünk eleget e közléssel az egyesület elnökségétől ér
kezett kérésnek. Nem értjük azonban az elnökségnek az utolsó sorokban 
kifejezett ama kívánságát, melyszerint tudni szeretné, hogy honnan vettük 
cikkünkhöz az adatokat. Nem értjük, hacsak fölületességből származó
nak nem magyarázzuk, mert hiszen megmondtuk cikkünkben világosan, 
hogy honnan szereztük az adatokat. Ott van lapunk szokott formája 
szerint közvetlenül a cím után betüszerint így: „(Hírek a vakok világá
ból, 1932. 18).“ És méltóztassanak ellenőrizni, összehasonlítani az 
adatokat a hír forrásáéival, nincs azokban még sajtóhiba sem.

Hogy mért nem fordultunk az elnökséghez hírünk anyaga tárgyá
ban ? Ennek kettős oka van :

Az első: 1929 őszétől kezdve, mikor folyóiratunk szerkesztését 
átvettük, szerkesztői túlbuzgóságból többször megkíséreltük az egyesület 
működéséről közvetlenül az egyesület igazgatósági irodájából értesülé
seket szerezni. Mint szaklap természetesen nem elégedhettünk meg a 
napi és képeslapok számára a jótékonysági intézményeknél 
rendszerint készen tartott és az olvasóktól esetről-esetre várt ellágyulás 
különböző méretei szerint adagolt anyaggal, hanem hozzáértő emberek 
számára való szakszerű és pontos adatokra törekedtünk. Az erre 
irányuló eljárásaink azonban körülményesekké és hosszadalmasakká 
alakultak, mert a különböző tisztviselőktől nyert értesülések nem fedték 
mindig egymást s a kérdések tisztázását célzó tökekvéseink, úgy érez
tük, gyanakodást, irántunk való bizalmatlanságot ébresztettek a vezetőség
ben. Ez azután a hírszerzés munkáját kellemetlenné tette s érthető, ha 
így nagyon ritkán, csak akkor fordulunk értesülésekért közvetlenül az 
egyesület igazgatóságához, ha a fölvetődött kérdésben más megoldást nem 
találunk.

A másodikok : Folyóiratunk szerkesztősége sohasem volt sem köte
lezve, sem megszervezve személyes utánjárással való hírszerzésre. 
Szerkesztőitől csak a hozzájuk érkező híranyag földolgozása várható. 
Ám a gyámolító egyesülettől, mint — sajnos — a vakok kir. intézetét 
kivéve a vakok intézményeitől általában, ilyen anyag nagyon-nagyon 

' ritkán érkezik hozzánk. Megtörtént így bizony már, hogy egy évig se hoz
hattunk jelentősebb hírt a gyámolító egyesület működéséről. Ilyen kö
rülmények között, minthogy közérdeket vélünk szolgálni ha lég-
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nagyobb gyámolító egyesületünk munkálkodásáról olvasóinkat tájékoz
tatjuk, szívesen veszünk át az egyesületre vonatkozó közléseket a „Hírek 
a vakok világából“ című lapból. Teszük ezt annyival inkább, mert 
híreit megbízhatóknak ismerjük.

Mióta ez a kis lap, a vakok ügyének ez a kőnyomatosa megindult 
1931. augusztus óta, 45 ízben vettük át belőle (8 ízben a gyámolító 
egyesületre vonatkozó) közléseket, természetesen mindig a forrás meg
jelölésével, és im az elnökség az első fölszólaló, aki adatait helyreigazítja. 
Erre az esetre nézve is azonban úgy értesültünk Bánó Miklós dr-tói, 
a lap szeikesztőjétől, aki mint az egyesület választmányi tagja választ- 
mányi gyűlésen szerezte személyesen cikkéhez az adatokat, hogy a 
kifogásolt adatokat tartalmazó szóban lévő cikkét ő a gyámolító egye
sület igazgatósági irodájában közlés előtt bemutatta s ott az adatokat 
nem kifogásolták. (Kf)

Olvasógép vakok számára. Az eddig készített gépek között a 
a legtökélesebb a nem régen Thomas párisi mérnök által föltalált 
„photoelektrograph.“ Thomas a háborúban megvakult s félévi vakság 
után látása helyreállt. Találmányának alapja, épúgy mint valamennyi 
efajta találmányé, a szelén fémnek az a tulajdonsága, hogy a fény vál
tozó hatásának megfelelően változtatja áramvezető képességét. A szer
kezet lelke 42, az alakjánál fogva sejtnek nevezhető fényvillamos 
szelénmezőcske. Ezeknek a sejteknek az áramvezető képességét a betűk 
rájuk eső árnyéka úgy befolyásolja, hogy a mágneses erővé átváltoztatott 
áram a vak olvasó ujjai alatt tapintható szegfejeket, pontocskákat jelentet 
meg. Ezek a szegecskek a különböző alakú betűk különböző árnyéka
inak megfelelően vagy braillebetűk, vagy a közönséges fekete nyomás, 
illetve valamely kézírás betűinek alakjait mutatják, azaz éreztetik a vak 
ujjaival.

A gépet háromféle megoldásban gyártják: az 1. csak pontbetűket 
hoz, a 2. csak a nyomtatott, vagy kézzel írt betűk pontozott vonalú 
alakjait jeleníti meg, a 3. pedig tetszés szerint átkapcsolható mind a 
két betüformára.

A gép Magyarországba még nem jutott el. Csak a lapok leírásai
ból ismerjük. Véleményünk róla a következő:

A napi és részben a vakokkal foglalkozó sajtónak is ama közlé
seit, hogy néhány rövid kísérlet után a vak a gépbe helyezett bármely 
kézíiás, könyv, vagy újság betűit fölismeri és szövegét olvasni képes, 
szószerint el nem fogadhatjuk. Mert amennyiben latin vagy gót betűk 
olvasásáról van szó, a könyvek, újságok, sokféle betűformái a vaktól 
alapos tanulmányozást kívánnak. Az pedig, hogy a vakok mindenféle 
kézírásokat olvassanak, ha meggondoljuk, hogy mi látók is mennyit 
küzködünk sokszor egy-egy kézírás elolvasásával, mint avatatlan által 
föltételezett célt teljesen figyelmen kívül kel! hagynunk.

Minthogy vakok a látók betűit, jóllehet nagyítva jelennek meg a 
gép olvasófölületén, lassú olvashatóságuk miatt úgysem olvassák és
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így a photoelekrographnak csakis amaz alakja érdekelhet bennünket 
mely a látók írását, nyomását pontbetük alakjában jeleníti meg, beszél
jünk hát csak az ilyen fajta gépen való olvasásról.

A gépbe illesztett könyv olvasása nem is alakul oly egyszerűen, 
ahogyan az első tekintetre látszik. Thom as szerkezetén ugyanis, mint az 
eddigi ismertetésekből következtethető, a betűk az ujjak alatt egyenként, 
egymás után jelennek meg és tűnnek el. A kéznek tehát nincs áttekin
tése egy vagy több szóból álló szövegrész fölött és nincs meg a lehe
tősége a kézzel való olvasásnál annyira fontos visszatekintő, ismétlő, 
ellenőrző visszanyúlasnak. Ez a körülmény az olvasást bizonytalanná, 
vesződségessé teszi, megnehezíti. Ezen a hátrányon a szerkezet módo
sításával némileg segíteni lehetne olyformán, hogy több betű, sőt több 
szó is tartósabban maradjon kidomborítva az olvasó kéz alatt.

A gép, ha csakugyan olvasható domborításokat jelenít meg, mind
esetre vívmányt jelent annyiban, hogy a vakot képessé teszi a látók 
olvasmányainak olvasására. De korántsem jelenti azt, hogy fölöslegessé, 
nélkülözhetővé teszi a vakok domborúnyomású könyveit. Nem, mert 
ha a géptervezőknek sikerül is az imént említett és a gépezet kezelé
sével járó hátráltatásokat a legkissebb hatásúkra leszállítani, a gép 
mindig csak a látók könyveinek hiánytalan betűjű szavait hozza, ami 
az olvasást a vakok rövidített írású könyveinek olvasásával szemben 
meglassítja. A gép tehát ebben az esetben nem gyorsítja, hanem lassitja 
a munkát. Hozzá járul ehez még a szerkezet előreláthatóan nagy ára, 
ami a vakok tömegeire nézve hozzáférhetetlenné teszi.

Végső eredményeiben tehát bármily nagy haladást jelent is 
technikai szempontból a Thom as olvasógépe, mint már annyi más 
hasonlónak, ennek se jósolhatunk nagy jövőt. (K f )

Györgyffy Ákos váci tanártársunk a Gyerm ekvédelem  című lap 
1933 évi 4. számában A  gyengetehetség ii siketném a gyerm ek védelme 
címen arról értekezik, hogy megmentendők-e azok az osztályok a váci 
siketnéma-intézetben, amelyek a gyengetehetségű siketnémák külön ok
tatását vannak hivatva ellátni? Ügyünk belterjes fejlődésének fontos 
érdeke igenis azt kívánja, hogy ezek az osztályok továbbra is fenn
maradjanak, sőt tovább fejlesztessenek. (ik)

Vakok ellenzik a nyólcpontú gyorsírást. (Die Blindenwelt, 
1932.-12). Berlinben a vakok általános egyesületében (Allgemeiner 
Blindenverein) a túlnyomórészt alkalmazásban lévő gyorsírókból alakult 
„irodai alkalmazottak szakcsoportja“ (Fachgruppe dér Büroangestellten) 
a folyóiratunk legutóbbi számában ismertetett nyólcpontú gyórsírórend- 
szert egyhangúan elutasította. Megokolása:

1. Az olvasóujj hegyének a hat pont felel meg.
2. A hatpontú rendszerben két betűképből (brailleképből) alakuló 

több mint 2000 rövidítési jel alakítható s ez percenként 150 szótagos 
gyorsaságot tesz lehetővé, melynél nagyobb gyorsaság kifejtése nem 
igen szükséges.
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3. A nagyon ajánlt és hirdetett nyólcpontú írógép sok újoncot, 
különösen későbbi korban megvakultat a kereskedelmi gyorsírás meg
ítélésében megtéveszt,

4. A nyólcpontiendszer olyan pontcsoportváltozatokra kényszeríti 
az írót, melyek újabb, szükségtelen megterhelést jelentenek a vakok 
amúgy is nagyon igénybe vett agyának, emlékezésének.

5. Amerikában, ahol a nyólcpontrendszer eddig uralkodott, 
újabban a hatpontú rendszerre térnek át. (K f )

Kárpáti Ottó előadása. Az Orsz. Polgáriiskolai Tanár- 
egyesület Budapesti Körében a pedagógiai bizottság gyűlésén nagy 
hallgatóság előtt „A magyar nyelv tanítása a munkaiskola szellemében“ 
címmel értekezett március 29-én. Előadásában sok volt a gyógypedagó
giai vonatkozás. A helyesírás szerinte nem köthető a nyelvtan tudásához, 
azt mint készséget Ítéli meg s álláspontját a vakok és siketnémák okta
tásából vett példákkal is megvilágítja. A beszédhangokat és csopor
tosításukat teljesen fonétikai alapon és a növendékek által készített 
segédeszközök (fütyülő, szócső) alkalmazásával kívánja tanítani. Nagy 
tetszést aratott. {K f )

Gyógypedagógiai eszmecserék. Tóth  Z oltán  dr. meghívta a 
bpesti gyógypedagógiai intézetek tanári testületéit gyógypedagógiai 
elvi kérdések fölötti eszmecserére. Az eszmecserék K lu g  Péter orsz. 
szakfelügyelő elnöklése alatt folytak le március 31- és április 14-én a 
a siketnémák bpesti áll. intézetében. Az eszmecseréken Tóth Z oltán  dr. 
tartott előadásokat a következő címekkel: „A gyógypedagógia fogalmi 
köre“ és „Fedi e a »gyógypedagógia« elnevezés a fogalom tartalmát ?“ 
Hozzászóltak : Schnell János dr., É ltes M átyás, S zo n d i L ip ó t dr., Schn itzt  
G usztá v  és H orváth K álm án. {Kf)

Siketeket szolgáló kutyák. (Der Kriegsblinde. 1932.-12). Miután
vakok vezetésére a nálunk farkaskutyának nevezett német juhászkutya 
vált be legjobban, a német juhászkutyákat tenyésztők szövetsége (Deut
scher Schäferhundverband) Németországban megkezdte kutyák idomí- 
tását siketnémák és nagyothallók szolgálatára is.

A siket és rosszul halló ember nem hallja, ha hátulról járómű 
közeledik feléje; ha egyedül van szobájában, nem hallja az ajtón való 
kopogtatást, a csengetést, a telefon csilingelését, az ébresztőóra zörejét; 
nem hallja, mikor teszik le a lakás ajtajában az újságot, a postakülde
ményeket; nem hallja, ha valami a zsebéből kicsúszva a földre esik, 
satöbbi. Minderre a kutyának kell gazdáját figyelmeztetnie. A siketnek 
a tekintetével, látható jelekkel kell magát kutyájával megértetnie. {Kf)

Vak hangversenyénekesnő. G yöngyösi S tum böck M im i hang
versenyénekesnő gyakran szerepel a bpesti rádióban. Mint értesültünk, 
az énekművésznő vak. Tízéves korában vesztette el látását. (K f )
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Szentgyörgyi Gusztáv igazgatókartársunk a váci Uránia március 
20,-i közművelődésügyi előadássorozatában a következő címen tartott 
előadást: A siketnémák váci intézete és a magyar siketnéma-oktatás 
képekben, (ik)

Tankönyvpótlás címmel lapunk legutóbbi számában ismertetés 
jelent meg arról a munkáról, amellyel a váci kartársak a tankönyvhiá
nyon iparkodnak segíteni a „sokszorosított tankönyvszerű jegyzetfüzetek
kel“. Megtudjuk az ismertetésből, hogy ilyen gyakorlati munka már meg 
is jelent s hogy szerkesztőnk ezt a megoldási formát az egyes intézetek 
figyelmébe ajánlja.

Mi őszinte örömmel köszöntjük ezt a munkát s nagyon szeretnénk, 
ha minél többen vállalnának belőle részt. Mi e kérdéssel állandóan 
foglalkoztunk. Amióta pedig a tankönyvkiadások kérdése — anyagi okok 
miatt — lekerült a napirendről, különböző megoldási formákkal kísér
leteztünk. Végre az 1932 szeptember 13.-án tartott tanévnyitó gyűlésen 
Sturm J. indítványára azt a határozatot hoztuk, hogy az egyes tantárgyak 
anyagát kidolgozzuk és házilag sokszorosítjuk. Az elhatározást csakhamar 
tett követte s rövid idő múlva Sturm kartársunk tollából megjelent — 
a készülő új tanterv szellemében —a VI. oszt. földrajz és természetrajz 
„könyve“ sokszorosított jegyzet alakjában s ebben a tanévben már 
ezekből tanultak növendékei.

Hogy mennyi és milyen előnyt jelentenek ezek a tankönyvpótló 
jegyzetek az eddigi írás helyett, azt minden tanár tudja. Megkönnyíti 
úgy a tanár, mint a növendék munkáját, feltétlenül jó s nem ötletszerű 
anyagot nyújt, többet — nagyobb eredménnyel — végezhetünk.

Nézetünk szerint ezzel a megoldással a tankönyvhiányt nemcsak 
pótoltuk, hanem az illusztrált tankönyveknél is jobbat nyújtottunk, mert 
a leckék után beiktatott tiszta lapokon maguk a növendékek illusztrálják 
az anyagot. Ez a tevőleges munka pedig feltétlenül hasznosabb, mint 
a kész illusztráció puszta szemlélése.

Mi megtettük az első lépéseket. Eltökélt szándékunk, hogy a mun
kát folytatjuk s a technikai kivitelt tökéletesítjük, sőt ha módunkban 
lesz — esetleg — ki is nyomtatjuk. De ha erre nem is kerülne a sor, 
az ízlésesen és jól sokszorosított példányok is megfizethetetlen szolgá
latot fognak tenni.

Nem akartunk még a nyilvánosság elé jönni ezzel a munkánkkal, 
mert előbb a gyakorlatban akartuk „kipróbálni“ s csak az így szerzett 
tapasztalatok alapján óhajtottuk s óhajtjuk az oktatásügynek felajánlani.

Leopold.
A trachoma hazánkban. Imre József dr. egyetemi tanár az állami 

szemkórház igazgatója március 20-án rádión tartott róla előadást. El
mondta, hogy a csonka haza területén négyszer annyi a trachomás 
ember, mint amennyit Nagymagyarországon tartottak nyilván és részle
tezte az okokat, melyek miatt a félszázados trachoma elleni küzdelem 
nem érhette el a célját. A trachoma terjedésének legbiztosabb ellenszere 
a tisztaság, a víz és a szappan. (Kf)
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Vak házasságközvetítő. (Der Kriegsblinde, 1932.-12.) Olasz
országban, Reggio di Calabriaban meghalt Pistoni asszony hivatásos 
házasságközvetítő. Munkálkodásából mint egy 10.000 házasság szárma
zott. Tekintélyes jövedelmének legnagyobb részét jótékony célokra 
áldozta. Rendkívüli sikereiben — így véli a szaklap — vakságának is 
része lehetett. (Kf) .

Csehszlovákia vakjai. (Der Kriegsblinde. 1932.-10). A cseh
szlovákiai vakok gyámolításának központi szervezete közli, hogy az 
ország vakjainak száma 8000, köztük 637 hadivak. Az összes vakok 
közül körülbelül csak a felének van biztos megélhetése (ezek közt 1300 
intézetben van elhelyezve, 2000-nek pedig saját önálló keresete van), 
4700-ról pedig az államnak, illetve a társadalomnak kell gondoskodnia- 
A központi gyámolító szerv havonta 10.000 cseh koronát költ gyámolí- 
tásra. (Kf)

Erdélyi hírek. A román kormány az ország kiadásainak apasz- 
tása céljából ismét a tisztviselői létszám csökkentéséhez fordult. Nem
csak a vasutasok, főleg magyar vasutasok kerültek rendelkezési állományba, 
hanem más ágazatbeli tisztviselők is. így a siketnémák kolozsvári inté
zetének 3 magyar tanára is f. évi április hó 1-jével rendelkezési állo
mányba helyeztetett. Ezek: Ürmösi fenő, Nagy Lajos és Szírt János. 
Előbbi kettő kezdettől fogva a kolozsvári intézetnél működött. Szírt János 
előbb a vakok oktatása szolgálatában állt és csak a román hatalom 
idején került az ottani siketnémák intézetéhez. Mindhárom igen derék 
munkása volt a pályájának. Érdemeiket azzal is gyarapították, hogy ott 
maradva a magyarságot erősítették nemcsak számban, de a magyar 
kultúra terjesztésében is. Igen sajnáljuk, hogy 25-30 évi búzgó szolgálat 
után 50 százalékos fizetéssel kerültek rendelkezési állományba, amelyből 
menekvés a román hatalom alatt már nincs. Miért is erőt, egészséget 
és kitartást kívánunk nekik egy jobb jövő reményében. N. P.

Keller Ilona jogi doktor. (Nachrichten d. Verbandes d. Kriegs
blindes Österreichs. 1932.-9). Az angolországi Glasgow egyeteme avatta 
a jogtudományok tiszteletbeli doktorává. (Kj)

Vak gép- és gyorsírók. (Hírek a vakok világából. 1932.-14). 
Berlinben 111 van alkalmazásban, mégpedig 54 hadivak és 57 polgári 
vak, az utóbbiak között 21 nő. (Kf)

Az ausztráliai vakok ügye. (Hírek a vakok világából. 1932.-10).
A földrész 6.5 milliónyi lakosa közül 6000 a vak, kiket általában eléggé 
jó! gondoznak. Valamennyi államnak megvannak az oktató intézetei, 
foglalkoztatómühelyei, segítőegyesületei vakok számára s a vakoknak 
is megvannak a maguk szervezetei.

Viktória államra vonatkozóan vannak részletesebb adatok. Itt az 
intézetekben az iskolai tárgyakon kívül zenét, hangolást, kefe-, gyékény
kosár- és seprőkészítést tanítanak. Számos vak tartja fönn magát seprő
készítésből. Az árusítás, pénzgyűjtés és oktatás körül is foglalkoztatnak 
vakokat. Nagy pontírású kölcsönkönyvtárt tartanak fönn. A könyvtár
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olvasóhelyisége egyúttal a vakok társas helyisége is, ahol gyűléseket, 
hangversenyeket, táncmulatságokat rendeznek.

Az állam vakjainak kétharmada az «Assotiation fór the Advance- 
ment of the Blind»-ben (a vakok ügyét előmozdító egyesületben) tömö
rül, mely kisebb kórházat és olcsó panziókat tart fönn azok számára, 
kiknek nincs otthonuk.

Melbourne villamos vasutain és az állami vasutakon a vakok ingyen 
utazhatnak. Minden vagyontalan felnőtt vak, ha nem képes magát fönn
tartani, állami rokkantsági járadékot kap. A járadék legnagyobb összege 
heti 17.5 angol silling (kb. 20 pengő). (Kf)

A norvég vakok szervezete. (Die Blindenwelt, 1932.-10.) Norvé
giában 1860-ban létesült a vakok első egyesülete 3 vak férfi, egy tanár, egy 
orgonista, meg egy kosárfonó vezetésével. Most az ország vakjait a 
norvég vakok szövetsége egyesíti magában. A keleti egyesület mostanában 
ünnepelte létesülésének 25 éves fordulóját. Ünnepei gyűlésén Merta, 
a norvég trónörökösné is résztvett. Az egyesületet 7 vak alapította. 
1916-ban saját házat szerzett az egyesület Oslóban. Az ebben elhelye
zett üzlet a múlt évben a vakok iparcikkeiből 90.000 korona (kb. ugyan
annyi pengő) értékűt árúsított. Az egyesület betegsegélyző pénztárt is 
létesített. Tagjainak többsége iparos, kisebb része orgonista, zeneoktató, 
nyelvtanító és teológus (hitoktató, egyházi szónok). (Kf)

Vakok a látók tanításában. (Hírek a vakok világából. 1932.-11). 
Olaszországban törvényen alapuló kormányrendelet lehetővé teszi, 
hogy megfelelő képesítésű vakok nemcsak vakok intézeteiben, hanem 
valamennyi állami intézetben bármilyen tanítói vagy tanári állásra al
kalmaztassanak. (Kf)

Vakok kereskedelmi képzése. (Blindenkorrespondenz. 1932.-22). 
Németországban a vakok marburgi tanulmányi intézetében (Studienans- 
talt für Blinde) 1-2 éves szaktanfolyamokon felsőbb kereskedelmi isme
reteket nyújtanak. Tárgyak: irodai gépírás, írás pontgyorsírógépen (iskolai 
rövidített írás, vitagyorsírás, írás diktálógép után), számolás a vakok szá
mára berendezett üzleti számológépen, kereskedelmi levelezés, kereske
delmi ismeretek, polgári jogi ismeretek, kettős könyvvitel a mérlegképes
ségig, kereskedelmi számtan. E tanulmányokat kiegészíti az intézet 
reálgimnáziumi osztályain egyes tárgyak, köztük a német irodalom, törté
nelem, földrajz (különösen gazdasági földrajz) tanulása. Idegen nyelvek 
tanulására is van lehetőség.

Ezek mellett nagy gondot fordítanak a testi képzésre (ügyes föllé
pés, társadalmi viselkedés, illemszokások, torna, sport, tánc). A 
tanfolyamon az oktatás teljes ellátással évi 1000 márka. (Kf)

Dr. Bárczi Gusztáv újabb megbízatásai. Igen jólesően köny
veljük el dr. Bárczi tanár-orvos kartársunknak újabb sikereit. Meghívásra 
ő adja elő az egészségtant a középiskolai tanárképző hallgatóinak, az 
iskolaorvosoknak és a tisztiorvosi tanfolyam hallgatóinak is. (ik)
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Uj előadó-tanári megbízatások. Merész kartársunk halálával 
gazdátlanná vált tárgykörök előadásával a következők bízattak meg;

1., A hallási fogyatékok neveléstanának előadásával dr. Bárczi 
Gusztáv.

2. A gyógypedagógiai történelem előadásával Puha László, aki 
egy ízben már előadója volt ennek a tárgykörnek, (ik)

Csehszlovákia hadi vakjai. (Nachrichten des Verbandes der Kriegs
blinden Österreichs, 1932.-7). Számuk: 637, (köztük 176 nem teljesen 
vak). Közülök 50 nagy- és 300 kis dohánytőzsdés, 70 földmívesgazdál- 
kodó, 70 telepes és 30 különböző irányú vállalat tulajdonosa. A 
637 közűi tehát 520 megélhetése biztosítva van. (K f)

Házasság. Angyal József és Kelemen Sarolta kartársaink f. év 
április hó 5.-én házasságot kötöttek. Gratulálunk! (ik)

Schnell János dr. előadásai. A Magyar Gyógypedagógiai Tár
saság március 20-án tartott szakülésén „Gyógypedagógia és orvosi 
pszichológia a gyakorlati lelkiegészségügy (mentalhygiene) szolgálatában“ 
címmel értekezett, március 26-án pedig „Gyermekkori idegesség és 
nevelési nehézségek címen tartott előadást a Katholikus Háziasszonyok 
Orsz. Szövetsége által az „Élet Iskolája“ elnevezés alatt rendezett előadás- 
sorozat keretében. A gyermekkori idegesség okai a betegségek mellett a 
a zaklatott, nyugtalan családi környezet és a helytelen nevelés. Fajképek; 
a nyugtalan, rosszul alvó, étvágytalan, félénk, hibás beszédű, kiválasz
tási zavarokban szenvedő s a kényszerképzetekkel küzdő gyermek. Az 
„egyetlen gyermek“ idegrendszere és lelki fejlődése „egyetlen“ voltából 
kifolyóan rendszerint káros hatásoknak van kitéve. (Kf)

Vak evezősök. (Blindenkorrespondenz, 1932.-1). Angliában régóta 
űzik a vakok az evezést. Nemrég vak lányok vettek részt látó kormányos
sal egy, a Themsén rendezett evezősversenyen. (Kf)

A jojó a vakok intézetében. Arról a kis játékról, arról a mad
zagon függő és rángatásra a madzagra föl-fölfutó, föltekeredő, majd 
meg saját súlyánál fogva megint vissza, leszaladó korongról van szó, 
mely jojó (yo-yo) néven a múlt évben meghódította egész Európa gyere
keit, sőt nem ritkán még a ráérő nagyokat is foglalkoztatta. Ez a kül
földről beszármazott jojó azok közé a nagyon kevés gyerekjátékok közé 
tartozik, melyek a vakok intézetében, a vakok kezében is polgárjogot nyer
tek. A vakok intézetében egy kissé váratott magára a jojó. A városban 
állva, járva, futva már jó ideje dobálták, rángatták a gyerekek, mikor a 
bejáró, gyöngén látó növendékek, meg a vakokat látogató hozzátartozók 
révén megjelent a vakok kir. intézetében is.

Előbb csak a látásmaradvánnyal bírók, de aztán a teljesen vakok 
is rákaptak. Az ügyesebbek, akik máskép nem jutottak hozzá, maguk 
készítették korongjaikat. Annyira persze nem terjedt el a jojó a vak 
gyermekek között, mint a városban a látók között. Csak az ügyes kezűek 
ezek között is elsősorban a zsengekor után megvakultak jojóztak. A 
magyarázata egyszerű.
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A látó, aki jojózni tanul, eleinte a szemével figyeli, hogy a legör
dülő korongot mikor kell a mélyből vissza-, fölrántani. Csak később, 
mikor már a gyakorlat által izomérzése beidegződött a visszarántás 
pillanatára, akkor képes nézés nélkül is visszahozni tenyerébe korongját. 
A vak látás hiányában kezdettől fogva egyedül csak izomérzésére van 
utalva, tehát több időre, gyakorlatra, türelemre, megfigyelésére van szük
sége a játék elsajátításához, mint a látónak. A fejletlen izomérzésű vakok 
meg nem is képesek megtanulni. Ez volt az egyik oka, annak, hogy a 
játék nem terjedt annyira vakjaink között, mint a látók között. A másik 
ok meg az volt, hogy a föl-le sodródó, himbálódzó szerszám csak a 
látás által közvetített benyomásokkal szórakoztatja, jutalmazza meg a 
játszót. A pusztán izomérzésének közvetítéseire utalt, a mozgást, a ko
rong repülését, illetőleg pedig csupán képzeletére utalt vak játszó élvezete 
tehát a látóéhoz viszonyítva hiányos és így nála kisebb a játékinger. 
A harmadik ok, hogy a jojó nem terjedt el annyira a vakok intézetében, 
mint a városban, az volt, hogy kevés volt a jojó. Mert pénz nem volt 
rá, csinálni meg nehéz volt.

A vakok között se élt tovább a jojó, mint a látók között. Nem 
egészen egy évig. Megunták. Ugyanabból az okból, mint a látók. Kevés 
változatosságot nyújtott. Eltűnt. Ma már senki se jojózik a vakok inté
zetében se. (Kf)

Vak csillagász. (Hírek a vakok világából. 1933.-1). E. Brand 
Forst dr., az amerikai Yerkes-csillagvizsgáló volt igazgatója öt évvel 
ezelőtt teljesen megvakult. A technikai segédszemélyzet támogatásával 
vakságban is folytatja csillagászati munkásságát s mióta megvakult, már 
több csillagászattani munkát írt. (Kf)

Uj távcsőszemüvegek. (Dér Kriegsblinde, 1933.-2) Feinbluoms 
Vilmos dr. mutatta be ezt az új eszközt az amerikai optometriai társaság 
legutóbbi chicagói gyűlésén. A régi távcsőszemüvegek a tárgyakat nem 
ott mutatták, ahol tényleg voltak, nem mutatták azokat a környező tár
gyakkal való vonatkozásban, úgyhogy viselőjük nem volt képes velük 
szabadon mozogni. Az új szemüvegek a távcsőhöz hasonlóan meg
nagyobbítják a tárgyakat, anélkül azonban, hogy távol tartanák őket a 
nézőtől. A gyöngénlátónak 2 százalékos látás már elegendő, hogy az 
új eszköz segítségével bármily foglalkozást űzhessen. (Kj)

H e l y e s  f o g a l m a k a t  n y ú j t a n a k ,  
m e g k ö n n y í t i k  a t a n í t á s t  a 
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