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Elmúltak a komor gyász, el a mélységes fájdalom viselős órái. 
És mi, az élet utján tovább járók, a lélek halhatatlanságának, a test 
feltámadásának megbékítő, boldogító tudatában immár csendesen 
elmerengve gondolunk az eltávozottra, nékünk nagy tanítómesterünkre, 
siketnémáknak a síron túl is áldott jótevőjére. Amikor megemlékezünk 
róla, érezzük, hogy szelleme velünk, közöttünk van. De mintha a 
személyenkivüliség nagy misztériuma szálakat oldana és mi felsza- 
badítotton, elfogulatlanabbul, feszélyezettség nélkül tisztább, határozot
tabb, mélyebb meglátással és ítélőképességgel helyezhetnők a törté
neti igazságtevés mérlegére az ő munkásságát, irányító, befolyásoló 
hatását, minden reánkmaradt erkölcsi és szellemi tőkevagyonát.

Borbély Sándor a 130 éves magyar siketnémaoktatásnak egyedül- 
való klasszikus, kőbe — ércbe kívánkozó alakja. Erőt, hitet, meggyő
ződést, meg nem ingatható akarást sugárzó lénye, szüntelen hevülete, 
égése, lángolása a jóért és jobbért, eszménytisztelete, kimeríthetetlen 
munkabírása, lázas tevékenysége az oktatásügy minden területén, jel
legzetes elgondolásai és az azokból megszületett alkotásai, átfogó 
és páratlan szaktudása, fölényes és biztos kiismerése a siketnéma 
lelkiségének szövevényeiben, az értelemépítő és beszédkifejlesztő 
eljárásban, magyar őstalajban fogant kristályosán tiszta irásművé- 
szete, lelkünk mélyében, szívünk templomában most is visszahangzó 
ékesenszólása, érveinek megkapó és lenyűgöző ereje mind-mind 
eredői, tényezői és összetevői a három utolsó évtized és a ma ered
ményeinek, nemkülönben a messze jövő célkitűzéseinek.

Ha Borbély Sándor működését, a korszakot alkotó és hordozó 
szakember jelentőségét akarom méltatni, neki az őt megillető helyet 
a magyar siketnémaoktatás történetének pantheonjában kijelölni, akkor 
elsőrendű kötelességem volna mindazt, amit tett, teremtett, ami az 
szellemének ráhatásától termékenyült meg és lett, beállítani az 
oktatásügy kialakulásának, fejlődésének, a gyökeret vert, vagy régen 
elsorvadt felfogásoknak, irányzatoknak összehasonlító, megkülönböz
tető, érték szerint mérlegelő vetületében és így kimutatni, hogy mit,
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mennyit köszönhetünk neki. Meg kellene emlékeznem természetesen 
minden alkotásáról és minden kalászba nem szökött tervéről is. 
Kétségtelenül a leghálásabb feladat volna mindez. A szűkre szabott 
adottságok között azonban meddő vállalkozás munkájának minden 
gyümölcsét bemutatni, minden eredményét felszínre hozni. És ha 
most az szorongatja lelkemet, hogy nem tudom mindazt nyújtani, 
amit a tárgy, a tétel nagyszerűsége, örök hálám, szeretetem és a 
kegyelet az oktatásügy terén eszményünknek megadni parancsoló 
kötelességem volna, bizom abban, hogy elkövetkezik az az idő, ami
kor hozzáméltóan önálló műben örökíthetjük meg eszméit, gondolatait, 
minden nekünk szánt útmutatását, örökhagyását.

Időtartamhoz és immár térhez is kötött előadásom keretében 
elsősorban az intézeteinkben érvényes tantervvel, Borbélynak eme, 
a siketnémák tanításában kivételes helyet biztosító, az eljárás miként
jében forradalmi lépést, döntő fordulatot jelentő, az iskolába az élet 
színét, ízét és ütemét belekapcsoló maradandó értékű alkotásával 
kívánok foglalkozni.

A siketek oktatásának történetében, eltekintve az elsőktől, a 
szórványosan kezdeményezőktől, akik között egy Pedró de Ponce 
tanítási módszer alapján is örök nevet biztosított magának, mindig 
azokat emlegetjük áldó kegyelettel, akik szellemük bélyegét rá tud
ták nyomni korukra, akiknek ténykedése előtt meghajolt és példa
adását követte a kutató értelem. Ilyen felfogásból és megítélésből 
kiindulva, megállapíthatjuk, hogy a tervszerű és rendszeres, alapvető 
siketnémaoktatás az első intézetek keletkezésével, de l’Epeé és 
Heinicke Sámuel szinte egyidejű, vagy helyesebben, rövid időközű 
fellépésével kezdődött.

A siketnémák tanításának, lelki kiművelésének a gondolatát, 
ahhoz az ösztönző erőt a legnemesebb emberi tulajdonságok egyike 
a szánalom, annak a felismerése váltotta ki, hogy vannak szerencsét
lenek, akik ép elmével és látszólag a dolgok, események, jelenségek 
megítélésének, felfogásának képességével csak azért kiközösítettek, 
mert nem áll módjukban, hogy gondolataikat embertársaikkal közöljék 
és, hogy az egyenjogúság követelményével beleilleszkedhessenek 
abba a nagy közösségbe, mely összeségében és egyedeiben egyaránt 
mozdítja elő, termeli ki a boldogulás, az érvényesülés és a magasabb 
rendű élet lehetőségéi.

Az egyik kezdeményezőt, a csupa szív embere, a krisztusi 
felebaráti szeretetnek vagyont, tehetséget, egy hosszú élet minden 
kitartását és kemény munkáját feláldozó de l’Epeét, majd követőit: 
Sicardot, Itardot elsősorban és főleg az a cél vezérelte, hogy a némá- 
nakolyaneszközöket, lehetőségeket bocsásson rendelkezésére, amelyek 
a megfogyatkozottság mellett leginkább alkalmasak arra, hogy az 
élő szót, a beszédei, az ismeretek közvetítésének a hallók esetében 
legtermészetesebb eszközét helyettesítsék. Erre valóban a legalkalma
sabbnak mutatkozott a siketnéma anyanyelvének tekinthető termé
szetes jelből, vagy a jelelésből nagy körültekintéssel és művészettel 
kiformált jelnyelv, továbbá az egyedfogalmak, a tulajdonnevek meg
jelölésére használható újj-abcé, az elsajátítandó, vagy elsajátított 
nyelv megrögzítésére és b zonyos mértékben a gondolatok kicserélé
sére, közvetítésére is alkalmas irás (az irott nyelv).

Abbé de 1 Epéé személyének és törekvéseinek történeti értéke 
és jelentősége abban domborodik ki, hogy tüzet gyújtott és meleg 
emberszeretetének lángjával belevilágított a nyomorultak és szeren-
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csétlenek ezreinek mérhetetlenül szomorú és sötét éjszakájába. Min
dig megilletődött lélekkel gondolunk reá és hálatelt szívvel el nem 
évülő érdemének ismerjük el, hogy az egész világ figyelmét, érdek
lődését fel tudta ébreszteni védencei iránt és hogy a rajtuk való 
segítség, a porból való felemelés szándékát, akaratát a művelt embe
riségnek lelkiismereti kérdésévé tudta tenni. De 1’ Epéé, aki emellett 
a sajgó sebre irt is igyekezett rakni és a gyakorlatban a szerencsétle
nek közül a szerencsésebbek bizonyos hányadának a művelődési- és 
a boldogulási lehetőséget megadni, 1789-ben 77 éves korában intézete, 
a párisi intézet létesítő e után 19 évvel azzal a tudattal költözhetett 
a nevének fennmaradást biztosító örökkévalóságba, hogy eszméi, 
igéi terjesztő, munkáló ereje mindinkább hatalmába fogja venni a 
szíveket.

A másik talán századokba mélyülő elme, a maga korának és 
későbbi nemzedékeknek törvényt mondó nagy tekintélye a siketnéma- 
íanítás terén, az elsőnél, a párisinél 8 évvel fiatalabb leipzigi inté
zetnek a megalapítója, Heinicke Sámuel. Örök dicsősége ennek a 
küzdelmekben megedződött férfiúnak, hogy ő volt a német módszer
nek, a hangos beszédtanításnak megvetője, elszánt és minden ellenző
vel szemben kíméletlen előharcosa. Kemény egyénisége úgy él a 
szakemberek tudatában, mint aki mindent feltett arra, hogy a jelelő, 
avagy az irás utján való gondolatkicserélésre utalt, vagy rászoktatott, 
ránevelt siketnémát megszabadítsa szervi elváltozottságának, hiányá
nak súlyos következményétől, kiragadja örökös száműzetéséből, a 
hangtalanságból az életbe, az egvedülvalóságból a társadalomba, azzal, 
hogy kerülő ütőn, de természetes módon megtanítsa az élő szóra. 
A beszéd a jó Isten bőkezűségének drága ajándéka, lelkünk, minden 
szellemi fejlődésünknek az értelem kisugárzásának megindítója, len
dítő és hajtó ereje. Heinicke nevéhez fűződik és őt áldja érette az 
utókor, hogy a siketek tanításának alapjává, céljává és eszközévé 
a beszédet tette meg. A ma felfogása, maga az eljárás minden vona
lon elüthet a Heinickéétől és az is valószínű, hogy az ő eredmé
nye minden hangzatos hivalkodása ellenére is alatta maradt a mának 
a százados tapasztalatok tanulságából kijegecesedő eredményétől. 
Mindez azonban nem változtat a lényegen és nem homályosíthatja 
el az úttörő érdemét.

Tanítványai, követői, különösen az elsők, inkább csak hangoz
tatták, mintsem hogy követték volna a mester útmutatását. Ezek az 
elmélet, valamint a gyakorlat között mutatkozó nehézségek áthidalá
sában könnyen megalkudtak a körülményekkel és utógondolat nél
kül igénybevették hathatós kisegítőnek a siket természetének meg
felelő jelet vagy az újj-abc-t. A hangos beszédtanítási módszer kimon
dott hívei között olyan elsőrangú szakembereket is találunk, mint 
Reich, Escke, akik talán a ma szemével nézték, ítéletével értékelték 
a siketek hangos beszédjének jelentőségét és teljesen tisztában vol
tak azzal, hogy a szó és a jel viszonya egymáshoz olyan, mint a 
tűz és vizé és bizonnyal tudták, vagy megérezték azt is, hogy a 
művészileg kifejlesztett jelnyelv kizárja, lehetetlenné teszi a hangos 
beszédben való haladást és fejlődést csakúgy, mintahogy a jó hal
lás mindig akadályozója volna annak, hogy valaki a beszéd felfogá
sában, megértésében a leolvasásra törekedjék első sorban, mégis teret 
engedtek, hézagot hagytak a jel és irás rontó hatásának. Engedményük, 
megalkuvásuk — bizonyosra is vehetjük, — megbosszulta magát 
a gyakorlatban.
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A siketnémák tanításának nehézsége, a szépnek, jónak rovására 
menő engedményhajlandóság, a könnyebbségre való törekvés kiter
melte azután azt a határozott visszaesést jelentő irányzatot, amelyet 
az oktatástörténet a „bécsi iskola“ lapján, illetőleg „vegyes módszer“ 
címen könyvel el.

Megteremtői az előképzettségüket a párisi intézetben nyert May 
József és Storck Frigyes, az 1779-ben II. József alapította bécsi in
tézet első tanárai voltak. A dolog természete szerint ők is, későbbi 
követőik is a francia módszer szellemében jártak el. Nem vonhatták 
ki azonban magukat teljesen Heinick'»' diadalmasan előretörő esz
méinek, a hangos beszéd követelményének hatása alól sem és így 
bizonyos engedményeket tettek ebben az irányban, amikor az alap
nak vett írott nyelv mellett a jelet és azontúl az élőszó megtanítását 
is belevették eljárásuk rendjébe. Sokan az utódok, követők és kor
társak közül átérezték a felemás helyzetet és igyekeztek, mint Venus 
Mihály, Reiter Mihály, vagy a magyar siketnémaoktatásnak európai 
tekintélyt jelentő egyik úttörője, Schwarzer Antal, nemkülönben az 
általános módszer szempontjából is kimagasló egyéniségű Simon 
Antal, háttérbe szorítani a jelet, talán az írást is, azonban hínár
jából, képtelenek voltak teljesen kiszabadulni.

Több — kevesebb eltéréssel, más elvi meghatározásokkal, de 
lényegében ugyanazon a csapáson haladt a schleswigi iskolának a 
képviselője, Pfingsten és Hensen is. Legfeljebb azt mondhatjuk, hogy 
mindketten a nyelvtani alapon nyugvó nyelvelsajátítási rendszernek 
voltak hívei és ennek előnyös voltát ismerték el.

A csak lényegében, velejében érintett eljárásokkal felsoroltam 
mindazokat, amelyek évtizedeken át képviselőik tekintélye, vagy 
utódaik határozatlansága, vagy akár leleményhiánya folytán uralták 
a helyzetet és amelyeknek elkülönüléséből, összeházasításából élde
gélt, tengődött, vagy útvesztőbe került a siketnémák oktatása.

A továbbiak folyamán azonban mindinkább tisztultak az esz- 
mék és Graser, Daniel, Czech, majd Jäger, Saegert, Jarisch küzdel
mei, írásai, gyakorlati követelményei révén mind világosabban bon
takozott ki az â  meggyőződés, hogy a természet siket gyermekének 
egyéni boldogulást, a társadalomban egyenrangúságot, az ismeretek
ben haladást csak az élőszó, a hangos beszéd biztosíthat.

Annyi keresés, kutatás, próbálgatás után azonban még mindig meg
nyugtató feleletre várt a kérdés, hogy tulajdonképen hogyan, milyen 
e járással tanítható meg a néma sikeresen a legtermészetesebb úton 
a hangos beszédre? Mert hiába hangoztatták az említett neves 
szakférfiak, hogy a tiszta hangzó módszer alapján állanak, tényke
désük, gyakorlati munkásságuk azzal, hogy sem az írás túlzott 
szerepének, sem a nyelvtani formák örökös lélek nélküli gyakorlá
sának, hajtogatásának nem tudtak gátat szabni, hogy továbbá az 
olvasást képzelték sok esetben a nyelvfelépítő-alapnak és eszköz
nek, bizony-bizony keményen rájuk cáfolt.

A siketnémák javáért, értelmi, erkölcsi, emberi felemeléséért 
folyó küzdelemben végül az 1805-ben született és 69 éves korában 
meghalt Hill Frigyes Mór-bán tisztelhetjük azt a férfiút, aki köve
telményeivel, elvi megállapításaival uj korszak hajnalhasadását 
jelentette. Hill újító tevékenysége legalább európai vonatkozásban 
zárókövet tett minden olyan eljárásra, amely nem az élőszóból in
dult ki. Az ő ihletett ajkáról hangzottak el először a ma is vissza
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csengő igék: „Úgy fejleszd ki a siketnéma beszédjét, mintahogy 
az élet tanítja meg rá az épérzékü gyermeket!“

Hillt benső sugallat hevítette tételének felállításában. Arra 
törekedett, azt akarta elérni, hogy a beszéd, a siketnémának mint
egy szerves megnyilvánulásává, gépileges élettevékenységévé fej
lődjék. Teljesen szakított a gramatikai alapon felépülő tanmenettel, 
száműzi természetesen a bármi tekintetben az élőszó elnyomására 
alkalmas művészileg kifejlesztett, vagy mesterségesen kitenyésztett 
jelet és az oktatásban, a beszéd és az ismeretek elsajátításában 
külső és belső élményekre kíván támaszkodni. „Mindenben legyen 
beszédtanítás!“ — volt a jeligéje és ehhez képest megkövetelte, 
hogy a siketnémában a tárgyak iránt való érdeklődés felkeltésével 
élesszük a kifejezésiszükségérzetet és készséget. Világos célkitűzé
se, a siketnémák teljes felszabadításának Ígérete megejtette a szíve
ket és elméket, meg minden élő, gondolkodó embert, meg a siket
némákat és így jött, hogy az 1880. évi milánói nemzetközi kongresz- 
szus a siketnémák tiszta hangosbeszédtanitásának álláspontjára 
helyezkedett.

A keretben és az elvnek a felállításában az előadottak szerint 
nem lett volna semmi hiba. A valóság, a gyakorlat, maga a beszéd
tanítási eljárás azonban még mindig másképen festett. Sem Hill, sem 
tanítványai nem tudtak teljesen megszabadulni attól az érzéstől, hogy 
siketnémákkal van dolguk és ha kerülő úton, az izomérzés és meg
látás segítségével, szóval mesterségesen kell kifejlesztenünk a be
szédet eredményező hangokat és azok kapcsolatait, akkor nem ke
vésbé kerülő úton vagyunk kénytelenek a beszédelsajátításban eljárni 
és itt is engedményeket kell tennünk. Ebbe az áramlatba Hill és 
magyarázói, követői és tanítványai eszméinek, módszerének a nagy
nevű Fekete Károly kezdeményezésére a váci orsz. intézelbe, majd 
az akkor alig számottevő többi hazai intézetbe történt bevezetése 
révén mi is belekerültünk már és sokan közülünk is bizonyságot 
tehetnek arról, hogy az elkülönített kiejtéstanításon, leolvasáson, a 
leírószemléleti oktatási, nyelvtani, fogalmazási, olvasmánytárgyalási, 
társalgási tagozódású, tehát részekből összetevődő beszédtanítási 
mód, amely Hill módszere címen élvezett polgárjogot, sehogysem 
felelt meg az örókéletű intelemnek: „Ügy tanítsd meg a siketnémát 
beszélni, mint ahogy az élet teszi azt az ép, a halló gyermek ese
tében !

Hogy voltak és lehettek, akik az osztott, tagoltmenetű eljárás 
mellett is értek el és mutattak fel szép eredményt, hogy itthon és 
a külföldön is találkoztak gyakorlati szakemberek, akik tanítási 
művészetükkel csodálatot keltettek és mindenkinek az elismerését 
váltották ki, az a legtöbb esetben, sőt kizárólagosan az illetők lel
kes odaadásán, bámulatos kitartásán és nem a különleges és min
den körülmények között célravezető módszeren múlott. Egyéni volt 
a múlt század és minden idők egyik legnagyobb mesterének, a 
világszerte emlegetett Vatternek az eredménye is. Nyitja, hogy 5 - 6 -  
os létszámmal dolgozott osztályonként, hogy csak kifogástalan képes
ségű gyermekeket vett fel, akikkel szinte családi együttesben élt és 
egész napon át foglalkozott velük. A fonetikusnak is elsőrendű 
oktatóművész eredményének itt és ebben rejlik a titka. »

Oktatásunknak a nehézsége miatt és abból a célból, hogy 
minden időben és minden körülmények között az idők vívmányait 
érvényesíthetjük, feltétlenül szükség van egy összefoglaló irányító
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tantervre, tanmenetre, mert hiszen az szabja meg, hogy mit és meny
nyit kell valakinek elvégeznie, mennyit követelhetünk meg tőle. 
Viszont igaz ami boldogemlékű mesterünknek az a megállapítása is, 
hogy a legjobb terv tulajdonképen a munkáját szerető embernek a 
szívébe s a lelkiismeretesnek a leikébe van beírva. Ilyen értelme
zéssel minden további r élkül megmagyarázhatjuk magunknak akár 
Vatter, akár pedig a mieink közül annyi jeles szakemberünk kiváló 
eredményének a titkát. Nagy általánosságban és a mi szemszögünk
ből Ítélve, azt kell megállapítanunk, hogy a régiek, a tagoltan dolgo
zók eljárása szellemi favágás volt, amely léleknélküliségével nem 
az alkotás, teremtés gyönyörét, hanem a robotolás kínját rejtette 
méhében.

Valami uj, valami megváltó elgondolásnak kellett elkövetkeznie. 
Valaminek történnie kellett, hogy a tespedésből kivergődjünk, hogy 
a siket lelkét felszabadítsuk és az addig szenvedőleges alanyt az 
alkotás, az önmagában való teremtés készséges tényezőjézé tehes- 
sük. Itt és ekkor nyúlt bele a magyar szellem a siketnémaoktatás 
irányváltoztató kiformálásába.

Az idegen befolyás alatt sínylődő hazai oktatás vérszegénysége 
és az, hogy teljesen szabadjára hagyták az intézeteket a tananyag- 
beosztásban, a múlt század utolsó évében arra késztette a m. kir. 
közoktatásügyi kormányzatot, hogy az egységes eljárás és határozot
tan körvonalazott célkitűzés biztosítása okából tanlervjavaslat elké
szítésére utasítsa az összes intézeteket. A beérkezett tervezetek majd 
kivétel nélkül kitaposott nyomokon jártak és az önállóságra való 
törekvésnek minden megnyilvánulása nélkül Vatter eljárásának és az 
akkor az elméletben a helyzetet uraló Walther Handbuchja előírása
inak megfelelően készültek el.

Csupán egy terv volt, amelyik új hangot ütött meg és a német 
befolyást béklyójától felszabadítottam tartalomban, a tanítás mene
tének irányításában, egész elgondolásában a többiektől eltérő felfogást 
vallott. Es bár a befutott javaslatok elbírálására elhivatott szervnek, 
a szaktanácsnak a bel- és kültagjai a már hangoztatott oknál fogva 
majd kivétel nélkül a tago t beszédtanítási módszer elvi- és gyakor
lati álláspontján voltak, meghajoltak egy ember törhetetlen erénye és 
akarata előtt, megérezték az új áramlást és az elgondolás nagyszerű
sége, kézenfekvő megokolása és Ígérete lelkűket derengő világosság
gal töltötte be. Szokatlanul merész utón indult el a Borbély Sándor 
elképzeléseben, összeállításában és megszerkesztésében az 1900. év
ben megjelent és hivatalosan elrendelt: „Tanterv és módszeres uta
sítások a magyarországi siketnémák iskolái (intézetei) számára“. 
Szokatlan és merész volt a hang. Megfélemlítő a követelés, hogy amit 
eddig tettünk, ejtsük el és az összerakó, téglával, habarccsal, fürész- 
szel, szegekkel, baltával s ki tudja még milyen szerszámokkal és anyag
gal dolgozó eljárás helyett térjünk át az egyszerű, a természetes 
beszédtanításra és szegődjünk végre-valahára annak az igének 
munkásaivá, apostolaivá, amit évtizedeken keresztül a lényeg megér
tése, benső és igaz értékelés nélkül csak gépilegesen hangoztattunk 
és nem is volt meg hozzá sem a meglátásunk, sem az akaratunk, 
hogy valóra váltsuk azt és úgy tanítsuk meg a néma gyermeket a 
beszédre, ahogy azt az élet példája mutatja és ahogyan azt az épér- 
zékü sajátítja el a családban és környezetétől. Borbély Sándornak 
kellett eljönnie és neki kellett ráeszméltetni a bizonytalanságban 
tapogatódzókat, hogy mi az és hogyan utánozzuk az életet, hogyan



18!

ültessük azt át a siketnéma világába. Az ő magyarázata és a tan- 
terv végrehajtására adott utasításai, melyekkel minden más nemzet 
fiát megelőzött, olyan értékek, tételes igazságok, amelyek örök hirt, 
elismerést biztosítanak nevének az oktatásügy fejlődéstörténetében.

A szakember immár minden részletében ismeri és követi a 
tantervet. Ismerjük az 1900-ban kiadott eredetit és ismerjük az ugyan
csak az ő kidolgozásában 1907-ben inkább beosztásában, mint lénye
gében módosítottat, illetőleg kiegészítettet is, hiszen 33 év rendjét, 
munkáját annak előírása szabja meg.

Jelen soraimban azonban külön is hangsúlyozni kívánom köve
telményeit és elvi megállapításait, mert csak így tudom kézzel-fogha- 
tóan szembeállítani a régit az újjal, a külföldön sok helyütt ma is 
érvényben levőt és csak így mutathatom ki, hogy mennyiben jelentett 
egy emberöltő előtt is, most is haladást más irányzatokkal, más tan
tervekkel való összehasonlításban.

Tantervűnk abból a könnyen ellenőrizhető tényből indul ki, 
hogy a népiskola az épérzékü gyermek esetében akkor kezdi meg 
a rendszeres ismeretek közvetítését, amikor az szellemileg mára fejlett
ségnek olyan fokán áll, hogy a dolgokat és azok összefüggését annyira 
megérti, hogy azokról viszonylagosan számot is tud adni és szóban 
is ki tudja magát a neki ismeretes tárgykörben fejezni. Amikor a halló 
értelmes gyermek az iskolába kerül, az ismereteknek nagy mennyi
ségével rendelkezik már és a helyes meglátásra és ítéletformálásra 
is képes. Következtetéseit, megállapításait a beszédterjedelemnek 
benne már eléggé kialakult körével ki is tudja fejezni.

Nyilvánvaló, hogy az iskolába kerülő 5 —7 éves kis siket gyer
meknek is volna mondani, közölni valója, de az egyrészt helytelen, 
téves megítéléseken alapszik, másrészt meg azt a keveset sem tudja 
velünk úgy közölni, hogy mi azt meg is érthessük, Természetes 
magyarázata, hogy szóra nem nyílik az ajka. Az előzményekből a 
hangos beszéd megtanításának elvét vallva, az következik, hogy a 
siketek iskolájának első és mindenekfelett álló feladata, hogy véden
cét megszólaltassa és arra képesítse, hogy az alkalom és szükség 
szerint érzelmeiről, érzéki észleleteiről, vágyai-ól, kívánságairól, taná
raihoz, tanulótársaihoz, szüleihez, környezetéhez és általában minden 
embertársához az adódó, benne érdeklődést keltő esetekről, törté
nésekről, a köznapi jelenségekről szóval számot, — vagy hogy 
ezekre vonatkozólag érdeklődésének kérés, felszólítás, utasítás for
májában kifejezést tudjon adni.

Ehhez képest Borbély felfogása is immár hosszú évtizedek óta 
a mi megítélésünk szerint is a kiejtéstanítás fokozatát követőleg, 
tehát akkor, amikor a gyermek alig esett még át a beszéd gépileges 
részének elsajátításán, amikor még alig tud néhány mondatocskát 
a tanár folyton beavatkozó támogatása mellet is elrebegni, még 
nem lehet és nem is szabad komolyan olvasásról, írásról vagy 
nyelvtanról szólani.

Az alsó osztályokban legalább a IV.-ig bezárólag, hogy a szü
lői ház és a családi iskola nyújtotta beszédképességet tartalmi és 
alaki vonatkozásban utolérhessük, a külön, célzatos szemléleti, 
nyelvtani, társalgási, fogalmazási oktatást megkülönböztető név 
alatt ismert tantárgyait eggyé vonjuk és társalgási alapon olyan 
közvetlen beszédtanítást, ill. beszélgetést folytatunk, mely minden 
más feladatot megelőz és kizárólagosan csakis arra törekszik, hogy
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az alkalomszerű jelenségekben kínálkozó, az azokhoz fűzhető anya
gon tanuljon meg a néma gyermek beszélni.

Borbély száműzi az alsó, de a felső osztályokból is azt a lé- 
leknélkül való eljárást, amelyik a gyermeket arra kényszeríti, hogy 
minden tanultat rendszerbefoglaltan elskatulyázzon és a szükség 
szerint tudományos formában visszaidézzen. A tanterv előírása 
megszünteti azt az állapotot, hogy a szegény kis gyermek órákon 
keresztül a lelkét mozgásba nem hozó, őt nem érdeklő, unalmas 
igeragozást hajtogassa, én beszélek, te beszélsz, mi beszélgetünk, 
vagy ők beszélgettek, de mikor azután egyszer igazán rákerül a sor, 
hogy e körben támadt gondolatának kifejezést adjon, akkor meg a 
rendszeresített ismeretek gazdag raktárából szegény ügyefogyott lé
lekkel nem tudja kiválasztani, kihüvelyezni a neki szükségeset.

Aki a tanterv a szellemébe igazán és mélyen belehatol, annak 
el kell ismernie, meg kell állapítania azt is, hogy minden szava, 
megnyilatkozása életet kíván fakasztani, szellemet árasztani, a lel
keket : a tanár, a gyermek lelkét mozgásba hozni. A tanterv min
den szemügyre vett tárgyban, minden előtte lepergő eseményben, 
a cselekvésben, minden véletlenül lejátszódó érdekes mozzanatban 
ható, ösztönző erőt és tényezőt lát a gondolat felkeltésére, megszü
letésére és annak beszéd útján leendő közlésére. Felfogása, utasí
tása megkívánja, előírja, hogy mindig a gyermeket tegyük meg a 
tanítás központjává, Közvetlenül az ő élményeit, az énjét betöltő tar
talmat juttassuk kifejezésre és tegyük a tanítás eszközévé. A kicsiny 
emberpalántát felnevelni művészet. Mert a lelket ápolni, az érzések 
fáját bimbófakasztásra melegíteni, nemes gyümölcsök, erények ér
lelésére bírni csak annyira, sőt nagyobb művészet, mint a színke
verés titkának ismeretében, megfelelő készséggel megszólalásig hű, 
pompázatos rózsákat, alakokat a vászonra varázsolni. De a lélek- 
ápolásnál is több, feljebb visz a siketnémát megszólaltatni és be
szélővé tenni. Es ebben a munkában, ennek a művészi teljesítmény
nek az elérésében kétségtelenül vezető szerepet tölt be a tanítás 
szellemi útmutatója, az a tanterv, mely százados tespedés után le
egyszerűsített formában, a legtermészetesebb módon kívánja és tudja 
a siketnémát a halló hangján megszólaltatni és megnyilatkoztatni 
azzal, hogy érdeklődésének, figyelmének felkeltésével a lelki kész
séget a legmagasabb fokig emelteii és így megteremti azt a pszicho
lógiai pillanatot, amikor növendékünk nemcsak a szenvedőleges 
befogadásra van berendezkedve, hanem a közvetlenül átélt, vagy 
feléledt érzések, benyomások hatása alatt, azok élénksége és erele 
arányában cselekvőleg, megnyilatkozás, megnyilatkozniakarás formá
jában vesz részt a tanárral és társaival megteremtett érzelem- és 
gondolatközösségszülte beszédfejlesztő, nyelvet teremtő munkában. 
A tantervnek ez egyszerű és észszerű magyarázatából következik, 
hogy az eljárásban akár a teremtett, akár a közvetlenül kínálkozó 
alkalomszerűségből indulhatok ki, de nem zárja ki egy pillanatra azt 
sem, hogy egyesek aggodalmaskodó, magától értetődő, követelésé
nek is a kínálkozó alkalomszerűség elvének megfelelőleg a gyer
mek egyéb megnyilatkozására érett egyéni élményt jelentő gondola
tait ne tehessem a tanítás tárgyává, ne használhassam fel, mint ki
fejezésre érett és a rra késztető anyagot. A helyes és józan felfogás e 
tekintetben csak azt a korlátot emelheti, hogy sem a kínálkozó-, 
sem a teremtett alkalomszerűség eseteit, ha azok nem érdeklik és 
nem fogják meg a gyermek lelkét, nem szabad erőltetni. De amint
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nem kedvező a lélektalaj minden elgondolásom befogadására, vágy- 
minden véletlennek a megtárgyalására, azonképen közömbös és 
unalmas lehet akármelyik gyermekre társának az élménye és kö
zölnivalója is. Nem lehet tehát önkéntes megnyilatkozást sem min
dig erőltetni, mert hiszen magunkról is tudjuk, de másoknál, egyéb
ként közlékeny embereknél is megfigyelhetjük, hogy nincs mindig 
mondanivalónk, vagy közölnivalójuk. A beszédkedv hangulat dolga. 
A tanárnak kötelessége a mérleg nyelvét figyelni és okos beavat
kozással a tanítást a gyermekek érdekében hol a teremtett, hol a 
véletlenadta alkalomszerűség, hol pedig az egyéni megnyilatkozási 
lehetőség javára billenteni. A tanár joga, feladata és kötelessége 
azonban az is, hogy okos gazda, lelkiismeretes gondozó módjára a 
kifejezési formákban az igazán szükségeset, az elmaradhatatlant 
nyújtsa.

A tanterv helyes magyarázatából és ennek élőszóban, de már 
számos cikkemben is kifejezést adtam, az is következik, hogy az 
V. osztályában túl egészen a Vili. osztály befejezéséig úgy a beszéd 
és az értelem kiművelésére beillesztett leíró szemléleti oktatásban, 
mint általában az összes, a tudást, az ismereteket fejleszteni hiva
tott tárgyakban az unalmas és lélekölő leírás helyett társalgás, ele
ven beszélgetés folyik. Mert tényleg és ezt jegyezzük meg jól, nem 
az a fontos, hogy a gyermek felsorolja, hogy az asztalnak lapja, 
négy vagy egy lába, fiókja van, hogy kerek, négyszegletű, hanem 
igenis az, hogy ezeket a kifejezéseket, mint teszem : Töröld le az 
asztalt 1 Emeljétek errébb az asztalt! Nekem tetszik ez az asztal. 
Ki csinálta? Szépen kiformálta. Milyen fából készült? Miről isme
red meg a fáját? Tartósnak látszik. Ügyes asztalos! — értse, meg
tanulja és használja. Ez az utóbbi tényleg ismeretet közvetítő ele
ven beszéd, az előbb említett pókhálóval vonja be a lelket, megöli 
az érdeklődést és semmiképen sem képesíti a siketnémát még csak 
arra sem, hogy egy asztalt meg tudjon rendelni, vagy e tekintetben 
ízléséről, kívánalmairól tudja tájékoztatni a készítő mestert.

Hogy mennyire helyes nyomokon járt és jár a siketnéma mű
velését, képzését és a beszédelsajátítását illető felfogásában a mi 
tantervűnk, elég rámutatni arra, hogy most, amikor talán úgy véljük, 
hogy a beszéd gépies részének megalapozásában, a kiejtés tiszta
ságának és folyamatosságának, talán bizonyos mértékben nagyobb 
természetességének elérése, továbbá a felsőbb fokon a reáliákká! 
kapcsolatban közvetítendő ismeretek megállapítására és újakkal való 
kiegészítése végett 33, ill. 26 év után ismét szó van annak átdolgo
zásáról, egyetlen szakember sem kívánja magát az elvet, a lényeget

..érinteni. Ellenkezőleg, úgy az egyes testületek, mint a szaktanács
és az országos szakfelügyelet mindenkor nyomatékosan hangsúlyozta, 
hogy a tantervet elvi követelményeiben elejteni, attól eltérni, hatá
rozottan eltévelyedés volna. Ezen az állásponton vagyunk vala
mennyien. Végiglapozhatjuk szaklapunkat a kezdet-kezdetétől és 
nem találunk olyan cikkre, amelyik a tanterv elvi követelményeivel 
szembehelyezkednék és változást sürgetne. Es aki szereti a hazai 
mellett a kölfölföldi szakirodalmat is figyelemmel kísérni, akinek 
módjában volt idegen szakemberekkel elbeszélgetni, fejtegetésekbe 
bocsátkozni, vagy külföldön jártában intézeteket tanulmányozni, bi
zonnyal nagy belső elégtétellel, nemzeti büszkeséggel állapíthatja meg, 
hogy a közvetlen beszédtanítás elve a réginek, a maradinak rová
sára mindig nagyobb tért hódít és hogy ott láthatunk jót és értéke-
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set, ahol ez az elv keresztültört és érvényesül. Szeretünk rá hivat
kozni, hogy Simon Antal a siketnémák váci intézetének első igaz
gatója megelőzte Gr'asert az írvaolvastató, a hangoztató módszer 
követelésében. Ha ez dicsőség, akkor talán hatványozottan nagyobb 
nemzeti dicsőség, hogy Borbély volt az, aki egy évszázad vergődő 
küzdelmein, fáradozásain, sokszor szerencsétlen visszacsúszásain- 
túl, megjelölte a siketnémaoktatásnak járható, fejlődést, életet biz
tosító, utánzásra érdemes útját. Mi magyarok hozzá vagyunk szokva, 
hogy egyrészt érzékenységből, büszkeségből hamar félreállunk, ha 
az élelmesség úgy találja, hogy útjában vagyunk. Amikor annak 
idején az első tanterv megjelent, elküldötte a kormányzat a német 
intézményeknek is, illetékes hatóságoknak is német fordításban. 
Minden észrevétel, szemrehányó él nélkül csak annyit említek meg. 
hogy erről a körülményről bár szó esett a német szaklapokban, 
nem sokat tárgyaltak róla és hamar napirendre tértek fölötte. Az 
igazság kedvéért azonban azt is hangsúlyoznom kell és ebben se 
tessék célzatosságot látni, hogy immár sok éve, de nem minket meg
előzve, mindig több és több megértéssel sürgetik az alkalomszerű 
beszédtanítás elvén alapuló eljárás bevezetését, sőt a szakférfiak jó 
része azt követi munkájában. Eggyel több ok arra, hogy elsőbbsé
günket elvitatni ne hagyjuk, kifelé is hangoztassuk, hogy a kezde
ményezés érdeme magyar homlokot övez babérral, melyet onnan 
levelenként leszedni, letépni nem engedünk.

Ha Borbély személyét ki akarom emelni, jelentőségét méltatni, 
akkor legnagyobb alkotására im rámutattam. Csak rámutattam. Ez 
azonban hazai és világviszonylatban is elegendő ahhoz, hogy ne
vét az utókor hálával és elismeréssel emlegesse. Hazai szempont
ból azonban el nem múló érdemének kell betudnom azt is, hogy 
aránylag rövid idejű szaktanácsi előadósága idejére, amikor ő volt 
Náray-Szabó Sándor közvetlen munkatársa, esik a legtöbb, a ma
gyarországi 16 intézet közül jó nehánynak az újjászervezése és a 
felének a létesítése. Külön megemlítést és részletes szakszerű mél
tatást érdemelne az I. osztály hangfejlesztési menetét és kiejtési 
anyagát felölelő „Némák Megszólaltatása“ című tankönyve, va
lamint a II. és Ili. osztály beszédtanítási anyagát elrendező és fel
dolgozó „Vezérkönyv a siketnémák tanításához“ című munkája. 
De bár nem áll módomban a két művel érdemben foglalkozni, any- 
nyit minden esetre meg kell állapítanom, hogy míg az elsőben a 
kiváló és tekintélyt jelentő fonetikussal és a gyakorlati hangfejlesztő 
művésszel ismerkedünk meg, addig a második hatalmas könyvben 
a magyar nyelvnek és a beszédfelepítésnek legavatottabb mestere 
bontakozik a belemélyülő lélek előtt. A „Némák Megszólaltatásá“- 
ban kifejezésre jut Borbélynak az a gyakorlatból már teljesen iga
zolt felfogása, hogy a hangfejlesztésben nem köthetjük magunkat 
mereven a hangok egyelőre megszabott bizonyos rendjéhez, sőt, 
magához az egyes, vagy önálló hanghoz sem, hanem ebben is a 
g\érmék egyénisége, szervi és értelmi adottsága az irányadó. Tel
jes szabadságot ad a tanárnak abban, hogy a hangból, a szóból, 
vagy a beszédegészből indul-e ki. A fő az, hogy a megnyilatkozás 
gépies része összetételében, lefolyásában az ép érzékű ember ter
mészetes beszédjének mása legyen. Vezérkönyvében a tanítási el
járás, a módszer leghivatottabb értelmezője szólal meg. Ebben vi
lágos okfejtéssel és az anyagnak az ő meglátása, egyéni felfogása 
szerint való feldo'gozásával a legnehezebb oktatási ágazat műve
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lőjének, a siketnémák tanárának útmutatással szolgál arra vonatko
zólag, hogy az adott és teremtett körülmények között mely kifeje
zések, milyen anyag és milyen szóviszonyítási formák lehetnek a 
legfontosabbak. Jól értsük meg egymást. Nem az anyagon és nem 
is a formákon, a nyelvalakokon van itt a hangsúly. Nem ezeket 
kell megtanítani. Hanem ezeknek alkalmazásával a siketet beszé
lővé tenni, a kifejezés értelmének felfogásával a ti«zta és helyes 
nyelvérzéket felkelteni. A Vezérkönyv összetételében lehet és való
színűleg közvetlen tanításnak írásba, könyvbe foglalt eredménye. 
Nagy hiba és megbocsáthatatlan eltévelyedés volna azonban, ha 
valaki úgy értelmezné, azt gondolná, hogy szószerint történő leta- 
nításával a tanterv szellemében járna el és legjobb úton haladna 
az alkalomszerűség elvének az alkalmazásában. A könyv csak mu
tató és eszméltetés. Bennünket azonban mindig és mindig a mi nö
vendékeink lelkisége, kifejezési szükséglete, az előtte lejátszódó cse
lekményeknek letárgyalési kötelessége köt. Az iskola, osztály életét 
uraló, lendületét mozgató tanárt akármely anyag közvetítésében, 
tárgyalásában vezetheti tervszerűség, vezetheti az, hogy a nyelv bi
zonyos alakjait egyet, kettőt, hármat belső érzékeléssel, éber ráesz- 
méltetéssel tudatossá tepyen, de újra hangsúlyozom, hogy eleven, 
őt érdeklő anyagon és hogy a gyermek nem alkalmazási sza
bályt tanul és a tanításnak nem a függvény levonása és rendszer
befoglalása, hanem a maga gondolatkifejező mivoltában a beszéd 
és mindig csak a beszéd célja.

Érintenem kell, mert alkotó munkásságának foglalatába tarto
zik, hogy Borbély Sándor szellemének kincseiből a tanárképzésnek 
is bőven áldozott, hiszen az ő idejére esik, hogy a jövő tanárnem
zedék mind nagyobb körültekintéssel nyer irányítást és képzést el
jövendő hivatására. Borbély Sándor a siketnémák oktatásával fog
lalkozó és csak is azok ügyét tudományosan munkáló szakember 
egyénileg a teljesen az önálló siketnématanárképzés —, majd újab
ban a gyógypedagógiai tanárképzés szakosításának az elvi állás
pontján volt. ki tagadhatja azonban, hogy régebben, mostan is ma
radandót, értékeset, tudást és tudományt adott a főiskola hallgató
inak. A meglevő, a mai tanárképző, mint a régen elültetett dús lom
bozató fa, a múlt erős gyökérzetével szívja a talajból az éltető táp
lálékot.

Jött, nagyon korán jött a halál. Két kötetnyi munka után ott 
hevernek íróasztalán gazdátlanul és talán végleges megsemmisü
lésre ítélten a siketnéma-oktatásügy bibliográfiájának kéziratai.

Sokan mását keresik Borbélynak. Elnevezik II. Cházár András
nak. Mások Fekete Károllyal, Hillel, vagy más úttörővel szeretik 
összehasonlítani. Tényleg nem is nehéz őt ezekkel párhuzamba 
venni, mert mint minden nagy lélekben, b -̂nne is volt elhatározó 
készség, jövőbevilágító tisztánlátás és mint azok, vagy mások, az ő 
szelleme is az emberiség fejlődésének változatos, soha véget nem 
érő országútján egy következő állomást jelentett. Szavaiból, köte
tekre menő írásaiból bizalmas baráti közléseiből tudom, hogy az 
említett apostolok eszményei voltak. Mindezekről való megemlékező 
szavai, sorai ünnepi hangulatot és a kegyelet érzését vátották ki a 
lelkekből a múlt e tiszteletreméltó férfiai iránt. Ha azonban nekem 
kellene Borbélyt összehasonlítanom másokkal, szavam, ítéletem úgy 
hangzanék: Borbély csak egy volt. Mert kedves Kartársak, akik őt 
akár személy szerint, akár hírből ismerték, nyilván igazat adtok ab
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bán, hogy amíg Cházárt a szánalom és szegény hazája minden té
ren való fájdalmas elmaradottságának a ténye kapta meg és buz
dította a cselekvésre, amíg Fekete Károlynak az az érdeme, hogy 
az egybevetésből megítélte a helyesebbet és Hill nyomdokain ha
ladva igyekezett kiszorítani intézményeinkből a vegyes módszert és 
Hill követőinek eljárását, a többtagozódású beszéd tanítást megho
nosítani, addig Borbély önálló alkotásaival irányt mutatott, elvet kép
viselt és a tanítási eljárás fejlesztésében minden előtte valónál töb
bet tett. Borbély korszakot alkotó tevékenysége ezernyi szerencsét
lennek biztosította a jobb jövő, a felemelkedés, az emberrélevés és 
a beszéd lehetőségét.. Igen . . .  az értelem, beszéd útjain az ember
rélevés lehetőségét. És ezért volt nagy em ber Borbély Sándor.

A siketnémaság diagnostikája és az erre 
alapított újabb gyógypedagógiai eljárás.

A budapesti állami siketnéma intézet kísérleti osztályának köz
leménye. A szaktanácsban tartott bemutató előadás.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter úr 5383—1928 sz. 
rendeletével a siketnémák állami intézetének az igazgatósága 31/1928. 
alatt intézkedést adott ki a „Kísérleti Osztály“ létesítésére. A kísér
leti osztály vezetésével a Miniszter úr alulírottat bízta meg. A vonat
kozó miniszteri rendelet szóról-szóra ezt mondja: „Új beosztásában 
tartozik az intézetnél a szak- és háziorvosi teendőket ellátni és az 
igazgatóság beosztása szerint a növendékek egészségének biztosítása 
és ápolása, valamint az oktatás eredményességének fokozása érde
ben megfelelő kutatásokat végezni“. Az igazgatóság ennek alapján 
elrendelte, hogy heti 12 óra keretében dolgozzam fel a következő 
kérdéseket • A siketnémaság okai. A siketnémák emlékező tehetsége. 
A siketnéma szellemi készségének a mérve. A siketnéma akarata. 
A siketnémák felfogó képessége. A siketnémák figyelme. A siketné
mák meglévő érzékszerveinek minősége és funkció-képessége. A 
vizsgálati anyagról törzskönyv készítése. Sajnos, hogy a kívánt kuta
tások anyagi fedezetére sehol intézkedés nem történt. Minden esetre 
azonban a legteljesebb összhang és jóindulat jegyében indult el a 
munka.

Elsősorban is átnéztem, hogy a külföldi testvérintézeteknél mi 
van ezen a téren. Azt láttam, hogy Berlin, München, Prága, Frank
furt, Breslau, Hamburg keres és kutat a miénkhez hasonló elgondo
lással. Még közelebbi kutató állomást is találtam Wienben a Neu- 
mann-féle fülészeti osztályon, ahol külön ambulantiát létesítettek a 
a beszédzavarban szenvedőknek. Az ambulantia vezetője Fröschels 
magántanár, kinek szép számú assistenciája között van, aki külön 
a siketnémaság problémájával van elfoglalva. Bárhová mentem, 
mindenütt tapasztaltam, hogy többen dolgoznak, de mindenütt azt 
láttam, hogy a feldolgozott beteganyag folyton változik, ami kísérleti 
munka szempontjából nagy baj. Ezzel szemben én abban a szeren
csés helyzetben éreztem magam, hogy bár egyedül és minden anyagi 
feltétel nékül állok is, két nagy erősségem van és pedig az egyik az
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állandó beteganyag, mely az intézet internátus jellege folytán adva 
van, a másik pedig a bennem egy személyben összpontosult orvosi 
és pedagógiai, siketnéma-intézeti tanári gyakorlat. Magából a gyakor
lati munkából fejlődtem ki azzá, hogy kutassak a gyakorlat számára 
jobb után. Miután az intézet igazgatósága, tanári kara a legnagyobb 
örömmel és jóindulattal vették az ilyen irányú munka megindítását, 
én magam is nagy örömmel fogtam hozzá.

A megindulásnál az első feladatom volt, hogy orvosilag ismer
jem meg az általam pedagógiailag már ismert anyagot. Nevezetesen, 
az orvosok mai álláspontja az, hogy a siketnémaság egy befejezett 
folyamat, mely befejezett folyamat részére egyetlen megoldási út van : 
siketnéma intézetben optiko-kynesthetikus úton megtanítani a beszé
det. Éppen ezért a mai orvosok azt tartják, hogy a siketnéma intéze
tek biológiai szempontból kihalt területek, ahol, több-kevesebb jóin
dulatot igénylő, talán a karitász területén mozgó nevelési- és didak
tikai eredményt érnek el. Első feladatom az volt, hogy vájjon igaz-e 
ez az orvosi felfogás ? Igaz-e az, hogy ez a fogalom: siketnéma 
minden esetben olyan individuumot jelöl meg, mely individuum bio
lógiai szempontból lerögzítettséget jelent.

A siketnémák váci intézetének anyakönyveiből, valamint a buda
pesti intézet feljegyzéseiből feldolgoztam 2100 esetet. A feljegyzések
ből készült statisztika szerint minél közelebb értem napjainkhoz, 
annál jobban fogyott a fertőző betegségtől megsiketült gyermekek 
száma és annál jobban emelkedett a veleszületettek, a siketség okát 
adni nem tudó adatok száma Amig a siketnéma-intézetek megindu
lásakor alig találunk a feljegyzések között olyat, mely nem fertőző 
betegségben jelölné meg a megsüketülés okát, ezzel szemben ma 
a feljegyzések között alig találunk fertőző betegségi okot. Azelőtt a 
fertőző betegségi ok 85%  volt, ma 15 %.

Már ez az egyszerű papiros-statisztika is biztatott, hogy ezen 
a nyomon kell haladnom, ha a gyakorlat számára ki akarok valamit 
termelni. Mert ha igaz ez a papiros-statisztika, a gyakorlatban is jelent
kezni kell ennek a ténynek.

Ha pedig ez a gyakorlatban beigazolódik, akkor számolnunk 
kell azzal, hogy a siketnéma intézetekben változik a gyermek-anyag 
és ennek arányában kell változniok az ott folyó tanítási eljárásoknak 
és tanítási eredményeknek is.

De ennek arányában kell változniok a felfogásoknak úgy az 
orvosok, mint a padagógusok és a laikus közönség részéről is. Tehát 
nekem mint orvosnak, mint pedagógusnak már is erős kételyem 
támadt „a siketnéma“ mint végleg lezárt biológiai fogalommal szemben.

A vallás-és közoktatásügyi Misziszter úr a 70177 1931 VIhc sz. 
rendelettel életre-hívta a szelektáló bizottságot, mely bizonyos raci
onalizálást lett volna hivatva végrehajtani. A szerencsés véletlen 
úgy hozta magával, hogy ebben a bizottságban az idevonatkozó 
fülszakotvosi munkát én végeztem el és így módomban volt az előbb 
említett hatalmas papiros-statisztikát nyomban a gyakorlatban tovább 
folytatni. Egész munkám alatt arra törekedtem, hogy az adott viszo
nyok között pontos diagnostikát állítsak föl. Csupán a diagnostika 
érdekelt. Megvizsgáltam ekkor ezer gyermeket (egészen pontosan 
997). Az 1000 gyermeknél csak 175 esetben tudtam lelkiismeretesen 
pontos diagnózist bevezetni a jegyzetembe, a többi esetben csak 
kérdőjellel jelölhettem meg a siketségi okot. Teljes igazolást nyert
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a papiros-statisztika. A továbbiak során a szűkebb kutatást a pesti 
és a váci intézet gyermekanyagán végeztem.

A pesti intézetnél a 138 létszámból csak 16-nál volt biztos 
diagnosisom.

A váci intézet 140 létszámából pedig 30-at tudtam biztos diag- 
nosissal jelölni. A tehetetlenség érzése úrrá lett rajtam és az egész 
anyagot félretettem, nem tudtam vele mit csinálni.

Már előzőleg egy másik kérdést is munkába vettem, nevezete
sen a rádióval való kísérletezés problémáját. Napilapokban, szakla
pokban a legellentétesebb tudósítások jelentek meg. Magam is tudni 
akartam, hogy mi igaz a tudósításokból, annál is inkább, mert úgy 
a kollégák, mint a laikus publikum köréből lépten-nyomon adták fel 
az erre vonatkozó kérdéseket. A rádióval való kísérletek, már az 
első fázisban negatív eredményt mutattak. Rendszertelennek tartottam 
a munkát és a rádióról áttértem a hangerősítő berendezésre. Saját 
költségemen meglehetős nagy anyagi áldozattal kihoztam az első 
speciális beszédtanítási gépet, mely a maga egyszerűségében sok 
mindent feltárt előttem.

Elsősorban kimutatta azt, hogy a hallásfogyatékossal csupán 
hangot közölni és ezt a látás és tapintás útján nem támogatni, 
hiábavaló fáradozás.

Tehát az egyszerű hangerősítőt kombináltam tükörrel és meg
született az „Optifon“, mely hogy a maga nemében az első, bizo
nyítja a megadott magyar és német szabadalom. Az Optifon gyakor
latokat most már rendszeresen kezdtem végezni. Elővettem' olyan 
gyermekeket, akiknél a diagnosisom biztos volt és olyanokat, akiknél 
diagnosis nem volt megállapítható. Több mint fél évi szakadatlan 
munka után a kísérletnek a következő eredményét jegyezhettem fel.

1. A biztos diagnosisú gyermekek, ahol fülészileg megállapított 
siketség állott fenn, fél évi szorgalmas munka után biztosabb kiejtés
sel, csengőbb hanggal, talán nagyobb kedvvel, ellenben a fülészeti 
lelet megváltozása nélkül voltak elkönyvelhetők. Ezek között volt 
olyan is, akinél a kisérlet előtt pontos hangvilla-kép volt felírható. 
A kisérlet végén ez a hangvilla-kép semmiféle javulást nem muta
tott. Biztos azonban, hogy ezeknek a gyermekeknek a beszédje 
nagy mértékben feltisztult. Azoknál, ahol a kisérlet előtt hangvilla- 
kép felírható nem volt, azok a kisérlet végén sem mutattak semmi- 
féle reakciót a hangvillára.

2. Azok a gyermekek, akiknél diagnosist orvosi vizsgálatokkal 
felírni nem tudtam, (hét gyermek) ezeknél a kisérlet elejen fülészileg 
a hallásnak nyoma sem volt meg, ellenben a kisérlet végén fülbe
mondott hangos beszédre valamennyi reagált. Amikor a hangvilla
képet akartam róluk felírni, akkor ez negatív eredményt adott. Amikor 
a fülükbe olyan szavakat mondtam, amit az optifonnal nem gyakorol-

akkor erro éppen úgy nem reagáltak, mint a. hangvillákra. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a gyermekek megtanultak kiejteni és 
hallani egy tömeg szót, ezeket a megtanult szavakat fülbemondva 
meghallják és kiejtik azokat. Tehát lehetséges az, hogy valakit, aki 
siket, gyógypedagógiailag megtanítsak hallani és beszélni. A kérdés, 
mely előttem felvetődött, oly nagy horderejű, a jelenség, melyet kísér
letileg kihoztam, annyira lenyűgöző volt, hogy szinte félve tettem 
meg a további lépéseket.
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Legelsősorban Dr. Sarbó Artúr professzor Ür irodalmát néztem át,
0 . ki négy évtizedes fényes múlttal rendelkezik ezen a téren, 

könyvének 210-ik oldalán ezt mondja, „hogy az agykéreg mely ré
szén történik a szó megértése, a fogalom képzés: nem tudjuk." Majd 
tovább a 211 .ik oldalon folytatja: „E bizonytalanságnak oka, hogy 
azon elváltozások, melyek a beszédműködés e külömböző részeit 
támadják meg, nem határolódnak egy élesen körülírt agyterületre, 
hanem több-kevesebb kárt tesznek az egymáshoz közel fekvő külön
böző hivatású kéregterületen és így csak kivételesen lehet egyes 
kéregterület sérülésével járó tiszta tünetet észlelni“. A gyakorlatilag 
tovább folytatott kutatásom arra késztetett, hogy teljesen erre az 
álláspontra helyezkedjem.

Számoltam azzal, hogy oly jelenséggel állok szemben, ahol a 
a fülészet-, az elmekórtan-, a fejlődéstan-, az optika élei találkoznak.

Teljesen félre kellett tennem az Urbantshitsch féle elméletet, mely 
a „hallásjavítás“ terén elméletével a labirinthig jutott el, eredményeit 
is csupán eddig tudta fokozni. Félre kellett tennem ezek alapján 
mindenfajta fonetikai öncélúságot, hallásmaradványi csoportosítást. 
Elővettem a szelektálásijegyzőkönyveket, újra átnéztem intézetünk 
gyermekanyagát és mindinkább megérlelődött bennem az a gondolat, 
hogy kétféle néma gyermek van.

1. Azért néma, mert nincs hallószerve: siketnéma.
2. Azért siket, mert idegrendszerileg beteg: siketnéma.
Az első csoportba tartoznak azok a gyermekek, akik a beszéd 

megtanulása előtt va'amely betegség folytán vesztették el hangfelfogó 
szervüket, Tehát fülészileg siketek, azaz siketnémák. Ezekből tevő
dött össze a régi intézeti növendékanyag. Ezek számára írattak és 
fejlesztettek ki a fonetikai és artikulációs módszerek, amely mód
szerekkel a nekik megfelelő gyermekanyagon természetesen megfele
lően elfogadható eredményt lehetett felmutatni. Ezeknél a fonetikai 
eljárások célként tűzettek ki, mely célnak az elérése volt mértéke a 
tanítási eredménynek . Miután a fonetika a nyelvtudományhoz tar
tozik, természetesen a fonetikával dolgozók semmiféle közösséget 
sem érezhették a gyógypedagógiával, mert hiszen eljárásukban nem 
is volt gyógypedagógiai elem, hanem nyelvtudományi foglalkoztatás 
és célkitűzés. A tragikum azonban éppen ott van, hogy minél töké
letesebben építettük ki a fonetikai elemet, minél inkább tökéletesítet
tük a siketnémák tanítási módszereit, annál silányabbak lettek az 
eredmények. Most már tisztán és világosan mutatja a statisztika és 
a kísérlet, hogy ez azért van így, mert az idők kultúrális fejlő
désével, az orvosi kultúra finomodásával egyenes arányban, az első 
csoportba tartozó siketnémák száma fogy és emelkedik helyette a 
másik csoportba tartozó :

az idegrendszerileg fejletlen, agybeteg gyermekek száma.
Ezeknek a gyermekeknek a száma intézeteinkben a 80%-ot meg

haladja. Ezek azok a gyermekek, akiknél siketségí okot senki sem 
tud mondani és senki sem tud kimutatni. Ezek azok a gyermekek, 
akik a mai tanítási eredményeket alaposan leszállítják a múltak ered
ményeivel szemben. Ezek azok a gyermekek, akiknél a fonetikai és 
artikulációs eljárásokkal, mint önálló célkitűzésekkel eredményt ha 
el is érünk, az nagyon silány. Azok a gyermekek, akik miatt előbb 
vagy utóbb át kell szerveznünk egész oktatási területünket,
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Szaporodik azoknak a gyermekeknek száma, kikre Sarbó fenti idé
zete illik, akik azonban nem sorozhatok az aphasiák korcsoportjába, 
miután őket az aphasiát előidéző-, vagy egyéb kór még a beszédki
fejlődése előtt támadta meg.

Hogy ezeket a kórképeket teljes részletességgel tisztázzam, 
érintkezésbe kellett lépnem a Schnell- és a Szondy által vezetett 
intézetekkel, a Társadalombiztosító képességvizsgáló intézetével és 
hogy a magam fülészeti vizsgálatait is megfelelő ellenőrzés alá ve
gyem, szükségem volt fülészeti ellenőrzésié is és ezért, megkértem 
erre Fleischmann főorvos urat, ki a kísérlet iránt spontán érdeklődött.

A magam gyakorlata számára a következő tételt állítottam fel:
B =  Ac. Bsz. Ps
B =  beszéd, Ac =  fül, Bsz =  beszédszerv, Ps =  tudat 

(psyche-fogalomképzés)
Fenti egyenletben, ha a jobb oldal valamelyik tényezője nulla, 

akkor a baloldal is nulla. Tehát a némaság lehet: hallási, beszéd
szerűi és tudati eredetű. Maga a tudat, érzési és mozgási tényezők
ből adódik, tehát egyenletben felírva:

Ps =  (E +  M) T
B =  Ac. Bsz. (É +  M) T
Ha ebben az egyenletben kifejezett tagok a születéskor és az 

elet további folyamán egyike sem nulla, hanem annál nagyobb egy
ség, akkor a belőlük keletkezett szorzat eredménye csupán attól 
függ, hogy milyen mennyiséget képviselnek a tagok külön-külön és 
összesen. Ha a beszédkifejlődés után éri valamelyik tagot nullává 
redukáló ártalom, akkor fellépnek a következő kórképek- 

0Ac
2. Bsz =  Ö
3. É
4. M
5. T

Később megsiketült, nagyothalló egyén. 
Beszédszervi némaság (tbc, cc)

0  Sensorikus aphasia
0  Motorikus aphasia
0  Teljes elbutulás.

Az első kórképet a pedagógia a szájról való leolvasás megta
nulásával oldja meg.

A 2. sz. kórkép praktikusan még nem oldható meg, orvosi 
probléma.

Az 3. 4. sz. kórkép éppen úgy az 5. is orvosi munka terület, 
mely néha nyugalom, máskor gyógyszer, gyakorlás folytán az orvosi 
gyógyászat feladatát képezi.

Hogy alakulnak azonban ezek a kórképek akkor, ha az alap
egyenlet bármelyik tagját, még a beszédkifejlódése előtt éri nullává 
redukáló ártalom ?

Surdomutitas peiiferica sensorika siketnéma, 
akik a fertőző betegségek idején szolgáltat
ták a siketnéma intézetek gyermekanyagát 
és akik számára készültek az öncélú foneti- 
záló és grammatizáló eljárások. 
Beszédszervinémaság, ma is változatlanul 
orvosi probléma.
Surdomutitas centrális sensorika, motorika 
és a Sarbó féle idézet alapján mixta. 
Surdomutitas totális, vagy esetleg partialis.

Az 5. sz. kórkép, az u. n. hülyenéma képe ismeretes és amint 
tudjuk a gyakorlatból, mind több és több akad ilyen a kérvényezők

Ad 1. Ac 0

2. Bsz 0

3. 4. É, M 0

5. T 0
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között, hiszen ezeknek nyitottuk meg a D osztályokat, illetőleg a D 
osztályok megnyitása mutatja azt, hogy már a gyakorlat észrevette 
azt, hogy mind több és több az olyan „siketnéma“ gyermekek száma, 
akiknél a meglévő tanítási eljárásokkal semmiféle tanítási eredményt 
sem lehet elérni és ezek jelenléte egymagában is veszélyezteti a 
többi gyermekekkel elérhető tanítási eredményt. De a gyakorlat azt 
is tapasztalta, hogy dacára a legmegfeszítettebb munkának, az ered
mények nem kielégítők. Még egy nagyon érdekes jelenséget szol
gáltat a gyakorlat, nevezetesen, hogy vannak gyermekek az osztá
lyokban, akik a hallás teljes hiányával kerülnek egy-egy osztályba, 
ellenben bizonyos idő eltelte után azt vesszük észre, hogy érdeklőd
nek a hangok iránt.

Mind ezek a tapasztalatok, valamint az Optifonnal nyert ered
mények arra késztettek, hogy a felállított kórképeket kivizsgálva, 
rendszeres gyógypedagógiai munkába fogjam őket.

Mielőtt ennek hivatalos vizsgálatába bocsájtkoztam volna, részint 
a magam megnyugtatására, részint hogy fölötteseímben esetleg a 
csalódás érzetét ne váltsam ki, a következő eseteket dolgoztam fel:

1. E. K. Siketnéma. Harmadik gyermek a családban. Az első 
kettő egészséges. Fülészi vizsgálat negatív eredményt ad. Hangra 
nem reagál. Wassermann vérben és likvorban negatív. Szem lelet 
negatív. Idegvizsgálat negatív. Psychologiai vizsgálat több mint 3 évi 
elmaradottságot mutat. Motorikusán átlagon felül van. Rendszeres 
„hallási gyakorlatok után“ fél év múlva bemutattam a fülészeti 
szakosztályban. Én akkor még nem láttam ennyire világosan a hely
zetet, mint ma. Ez 1924-ben /olt. 1923-ban Berlinben jártam és a 
Gutzmann-féle szanatóriumban láttam ezeket a kísérleteket, ahol mint 
Urbantschitsch-féle eljárást végezték és a gyakorlati eredmény tény
leg megkapó volt. A fülészeti szakosztály meglepetéssel nézte a be
mutatott eredményt, én sem tudtam azonban több magyarázatot 
adni az eredménynek, mint hogy elvégeztem a „hallási gyakorlato
kat“ és ezzel meg is futamodtam. Sajnos abba is hagytam ebben 
az esetben a munkát. A fiúból kitűnő kézügyességű művész ember 
lett, aki azonban nagyon rosszul beszél, alig lehet őt megérteni. 
Ennek a betegnek a testvére,

2. E. M. 3 évvel később került kezelésembe. Ekkor már a 
kérdés derengett előttem. Éppen a rádió-kisérletezés szakában vol
tam. Teljes erővel rávetettem magam a leírt egyenlet gyakorlati meg
fejtésére. A fiú ma a Bencésgimnázium II. oszt. rendes tanulója, 3 
év alatt teljesen előtérbe jött, az elfedett de ép hallása.

3. Teljesen hasonló kórképpel találkoztam a Uj Szent János 
kórház fülészeti ambulantiáján K. K. személyében, ki akkor 5 éves 
volt és édes apja jelezte, hogy otthon lévő 3 éves testvére is siket
néma. Fülészeti lelet teljesen negatív volt, hangra egyáltalában nem 
reagált (kórház ambulantia könyv). Wassermann negatív, szemlélet 
ép, ideggyógyászati lelet negatív, psychologiai vizsgálat: figyelem a 
lehető legrosszabb, emlékezés átlagos, kéz sebessége feltűnően 
gyenge, gyakorlékonyságnál fejlődés mutatható ki. Motorikusán 
nagyon gyenge.

4. Testvére K. I. Ugyancsak átesett a fenti vizsgálatokon. Hangra 
soha semmiféle reakciót nem mutatott. Az ő psychologiai vizsgálata 
motorikus pluszt állapított meg bátyjával szemben. Ezzel szemben 
a vizsgálat az emlékezőtehetséget találta nála gyengének.

5. K. Gy. harmadik testvér ugyanabból a családból mindenre
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kivizsgálva, teljesen negatív vizsgálati eredmények. Jelenleg 4 éves 
és psychologiai vizsgálat IV2 évi elmaradottságot mutatott ki.

Azért mutatom be ezt a három testvért, mert éppen ezeken 
való rendszeres gyógypedagógiai munka révén pompásan megfigyel
hetjük a megindult, a fejlődő és a már meglévő eredményt. A leg- 
nagyobbik gyermek most a Szent József intézet polgáriiskola II. osz
tályának nyilvános rendes tanulója. Hallása a normális 10 métert 
megüti. A középső gyermeknél a hallástávolság egyes begyakorolt 
szavakra 3—5 méter, a rendes beszédet is már 1 méter távolságból 
megérti, és minden remény meg van arra, hogy ez a beszédhallás 
ugyan arra a fokra fog emelkedni, ahol a bátyja hallása van. A 
legkisebb gyermek hallása most indult meg. Összesen 10 szava van, 
melyeket hallása után mond, amelyeknek a száma azonban most 
elég rohamosan fog gyarapodni.

Részint ezek a megnyugtató eredmények, részint az ezeken 
kívül végzett munkák arra késztettek, hogy az intézet igazgatója és 
tanári testületé által kijelölt és általam is alkalmas kísérleti anyag
nak jelzett gyermekeken végezzem el a szükséges gyógypedagógiai 
munkát.

így választottunk ki 3 gyermeket, nevezetesen :
1. M. G.-t, ki megfelelő vizsgálat után surdomutitas centrális 

diagnosissal, P. F.-t surdomutitas centrális és K. F.-t surdo mutitas 
priferika sensorika diagnosissal állítottam munkába. Ezeket a gyer
mekeket testületi jegyzőkönyv alapján vettem át. A testületi jegyzőkönyv 
feltünteti azt, hogy a három gyermek közül K-nek van valami hal
lása, melyet a tanítás céljából fel lehet és fel is kell használni. 
Ellenben a másik kettőről megállapítja azt, hogy egyiknek sincs 
oly hallása, mely a tanításban felhasználható lenne. Ebből az inté
zetből még beállítottunk egy P. nevű VII. osztályba járó tanulót an
nak a demonstrálására, hogy miután itt 7 évet eltöltött és nála érdem
leges, a tanítás szolgálatába állítható hallás soha nem mutatkozott, 
de általam surdomutitas centrális-nak jeleztetett, vájjon elérhető e 
nála, gyógypedagógiai eljárással a hallás előtérbe hozása?

A kísérletekbe kapcsolódtak az izraelita intézetben működő 
kartársak is, akik részéről két gyermek általam választatott ki, egy 
pedig általuk.

Az egyik gyermek, K. I. surdomutitas centrális, a másik P. R. 
centrális, a 3.-ik B. N. Surdomutitas centrális diagnosissal vétetett 
gyógypedagógiai munkába.

Az eredmények június hó folyamán lesznek felülbírálva, azon
ban már most is oly tanulságos képet mutatnak, hogy érdemes őket 
megtekinteni. A kísérleti 6 gyermek közül ma egyetlen egy sincs, 
aki a megtanult szavakat és mondatokat hallás után ne repro
dukálná. Van közöttük olyan, aki az előkészítő fokon, illetve az 
első osztály fokán 120 szót hallás után biztosan reprodukál.

Úgy látszik tehát, hogy bizonyítható lesz:
1. más eljárásokra van szükség a centrálisán siket és a periferikusán

siket gyermek számára.
2. A centrálisán siket gyermekek negatív füllelete amellett szól,

hogy ezeknek a fülük egészséges és a Wernicke, vagy a 
Brocka mező, vagy ezek associatioja, vagy a tudat zavara van 
jelen, mely tudat-zavar feltéve, hogy csupán részleges, a látás
hallás segítségével áttörhető és a hallás folytonos előtérbe he
lyezésével, illetve a látás mindinkább háttérbe szorításával, a tu
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dat telíthető hallási benyomásokkal. Ennek nyomán megtanít
ható a gyermek hallani. Az ilyen utón tanított gyermek beszédje 
és hallása semmiben sem fog különbözni a normálisan halló 
és beszélő társától.

3. Bizonyítható lesz, hogy ezzel az eljárással maximálisan 4—5 év
alatt megoldható a feladat.

4. Bizonyítható lesz, hogy a tisztán optikus úton tanított beszéd
azért nem válik spontán beszéddé, mert a látási ingerek egy- 
magukban, a Wernicke központ kikapcsolásával sohasem elég 
erősek arra, hogy motorikusán erőteljes hatást gyakoroljanak a 
Brocka-féle központra. Csak az „echoláliáig“ jut el.

Az eljárás élettani és pedagógiai vonatkozásait a kísérle
tek befejezésekor részletesen kidolgozva fogom előterjeszteni.

5. Bizonyítható lesz, hogy az az orvosi felfogás téves, hogy a „siketnéma
intézet“ már csak fixált biológiai anyagot ölel fel és fel
tétlenül igazolható lesz, hogy itt éppen úgv szükség van meg
felelő diagnostikára, mint az orvosi problémák bármelyikénél.

6. Bizonyítható fesz, hogy a siketnémák tanítása addig, amíg fonetikai
grammatikai célkitűzéseket tűzhetett maga elé az ott található 
fülileg siket gyermekek megmentése céljából tisztán filológiai 
és nem gyógypedagógiai probléma volt. Amióta azon6án~az 
anyag megváltozott, célszerűtlen lenne tovább ezen az úton 
haladni, miután az új módszer a legtökéletesebb gyógypeda
gógiai eljárás és az anyag is kifejezetten gyógypedagógiai jel
legű. Tehát indokolt volt a múltak harca a gyógypedagógia 
ellen és éppen ilyen indokolt lesz a gyógypedagógiához való 
símulás és a váci intézet Hefata képe alatti felírást az új rend
szer így fogja megváltoztatni:

régi: Surdos fecit audire et műtős loqui. 
ú j: Műtős fecit loqui et surdos audire.

Budapesten, 1933 november hava.
Dr. Bárczi Gusztáv.

Csökkentlátású gyermekek oktatása.*)
Nem ismerek szebb, humanisztikusabb cselekedetet, mint azok

nak az embertársainknak segítségére sietni, akiket a sors mostoha 
keze „a legdrágább kincsétől, szemük látóképességétől fosztott meg. 
Rokonszenvünk különösképen azok felé hajlik, akik zsengekoruk óta 
viselik az emberi szenvedés súlyos keresztjét, a kis vak gyermekek 
felé.

A vakokkal foglalkozó szakemberek már régen észrevették, hogy 
a  vakok között gyakran akadnak olyanok, akik nem károsultak tel
jesen, vagyis látóképességüket nem vesztették el oly mérvben, hogy 
a fény, a szín és nagyobb alakú tárgyak iránt fogékonyságot ne mu
tatnának.

*) A Magyar Tudományos Akadémián a Magyar Pedagógiai Társaság 1933 
október hó 21-i rendes gyűlésén felolvasta a szerző.
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Kezdetben súlyos dilemma előtt állottak az intézetek, mert nem 
tudtak mit cselekedni ezekkel a szegény gyermekekkel. Ott, ahol a 
humanisztikus szempontok érvényesítése mellett a szakpedagógiai kí
vánalmak estek nagyobb súllyal a mérleg serpenyőjébe, mint pl. a 
Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében is, ott a maradéklátást 
olyképen védelmezték, hogy minden olyan tárgynál, amely a látó
képességnek nagyobb mérvben való igénybevételét tette szükségessé, 
mint pl. a domborbetűk olvasásánál, szemüket bekötötték. A kinesz- 
téziás-módszer alkalmazásával igyekeztek ellensúlyozni a tanulók
nak abbeli helytelen akarásait, hogy a szürke alapon kidomborodó 
színtelen betűképeket maradék-látóképességükkel olvassák.

Ámde ez a törekvés csaknem minden esetbe i meghiúsult. Hiába
valónak bizonyult a fegyelmezés, a rábeszélés, a sok szép és okos 
tanács, mert a tanulók, amint csak arra alkalom kínálkozott, leol
dották a szemkötést és csekély látóképességük kímélésének figyel
men kívül hagyásával olvastak. Kétségtelenül kínos volt ezeket a 
szegényeket nézni, amint analizálva bontották fel és keresték a sza
vak elemeit, a betűket és azokban is a felismerést megkönnyítő for
mákat.

A humanisztikus oktatásügyhöz mérten kerestük urbi et orbk 
mi módon volna lehetséges védenceink nehéz helyzetén segíteni" 
mikép biztosíthatnék és fejleszthetnők a maradék-látási képességet', 
anélkül, hogy abból az egyénre akár az ismeretek szerzésében, akár 
pedig a látóképesség igénybevételéből kifolyólag kár származzék. 
Az egészséges, humanisztikus érzelem párosulva szaktudással, erős 
akarattal és az emberbe beleoltott fürkésző képességgel, nem ma
radt eredménytelenül.

Nem lesz érdektelen, ha jelen előadás keretében néhány rövid 
vonásban rámutatunk arra, hol és kik voltak azok, akik e sújtott 
gyermekek nehéz helyzetén speciális pedagógiai és didaktikai mód- 
szerek alkalmazásával segíteni igyekeztek.

Följegyzések szerint Careis 1802-ben arra a megállapodásra jutott, 
hogy a csökkentlátású gyermekeket ki kell emelni a vakok oktatásának 
szűkreszabott kereteiből, másrészt az épérzékű gyermekek csoportjában nem 
célszerű őket meghagyni, mert haladásuk így nem biztosítható tökéletesen *) 
Gordon Norrie dán törzsorvos 1904-ben szállott síkra az ilyen iskolák fel- 

mellett Angliában először Bell sürgeti a csökkentlátók iskolájának 
a reláiíítását. 1912-ben Strassburgban Léwinsohn kezdeményezésére felállí
tották a legelső ilyen iskolái. A Bécs melletti Purkersdorfban Bürklen kísér- 
létezett e téren, majd a világháború lezajlása után Berlinben, Koppenhá
gában Anglia több városában és Amerikában is állítottak fel ilyeneket.

London egyébként is nagy súlyt helyez a beteg gyermekek egészsé* 
gének megvédésére s ú. n. beteg-iskolákat létesített az utóbbi időben, ame
lyekben a tanítás mellett a gyermekeket szükség szerint orvosi kezelésben 
is részesítik. Ezekben az iskolákban a vakok részére szolgáló osztályok 
mellett csökkentlátásúak részére külön osztályok vannak, amelyeket — na
gyon természetes erre képzett tanerők vezetnek. A tanítási eredmény fo
kozáséra és gyümölcsözőbbé tételére megfelelő segédeszközök állanak ren- 
delkezésre, sőt a tanítási idő is, ami egy ilyen iskolánál feltétlenül lényegbe
vágó intézkedés, lecsökkentett. Ezenkívül Angliában 1915 óta ú. n. myope 
classes működnek, amelyek azonban nemcsak nagyfokú rövidlátókat, ha
nem általában gyengénlátókat is felvesznek.

Hazánkban a szakemberek szintén korán ismerték fel a csökkentlá- 
tású tanulók különös védelemben való részesítésének szükségességét s

*) Dr- tartók Imre -A gyengénlótók oktatásának a kérdéséhez“, a Gyó
gyászát c. folyóirat 1927. május 1. számát!
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ebben a kérdésben elüljár a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete. Az 
Országos Intézet kiváló szemészorvosa, néhai Dr. Goldzieher Vilmos pro
fesszor, aki egyúttal a budapesti Szent Rókus-kórház szemészeti osztályá
nak főnöke volt, már 1891-ben hangoztatta, hogy a csökkentlátású gyerme
kek nem valók a vakok intézeteibe, 1898-ban pedig a Magyar Gyógype
dagógia  c. tanügyi lapban felhívta az illetékes körök figyelmét a csökkent- 
látású gyermekek külön oktatásénak szükségességére. Vele való személyes 
tárgyalásaim kapcsán említette, hogy elgondolásait a Pester Lloyd egykorú 
számaiban is publikálta. Törekvése azonban egyelőre sikerre nem vezetett. 
Az ő általa taposott nyomon halad néhány évvel később Dr. Fehér Gyula 
a lovag Wechselmann Ignác vakok intézetének szemorvosa, aki ugyancsak, 
ennek a lapnak hasábjain fejti ki nézetét.

Amíg a két magyar jeles szemészorvos megelégszik annak hangsú
lyozásával, hogy a csökkentlátású gyermekek külön oktatásáról gondoskodni 
szükséges, addig a kérdést mélyebben karolja át és a gyakorlati megoldás 
felé tereli Dr. Szily Adolf szemészprofesszor, aki a Magyar Szemorvos Tár
saság  1914. évi május havában tartott közgyűlésén a gyengén látó gyer
m ekek oktatásának ügyében tett előterjesztést, amelyet ugyancsak ezen a 
gyűlésen a kiváló professzor felkérésére jelen sorok írója indokolt meg.

Azonban csekélységem már 4 évvel ezelőtt, vagyis 1910-ben a tan
ügyi főhatóság elé elaborátumot terjesztett, amelyet a kultuszminisztérium 
érdemleges tárgyalás végett kiadott a Gyógypedagógiai Intézetek Országos 
Szaktanácsának. A Szaktanács elvben helyeselte az intézet létesítését, de, 
mivel a pénzügyi viszonyok az ilyen irányú iskola felállítását már akkori
ban is akadályozták, a Székesfőváros tanácsának adta ki saját hatásköré
ben leendő elintézés végett. A városi tanács mérlegelvén a kérdés fontos
ságát, elvileg helyeselte egy ilyen iskola felállításának kérdését, azonban 
annak kivitelét az iskolaorvosi intézmény életbeléptetésétől tette függővé.

Az iskolaorvosi intézmény életbelépett, sőt legújabban szakorvosok 
alkalmaztatásával is bővült, mindazonáltal a csökkentlátású gyermekek kü
lönleges oktatásának kérdésében döntő lépés nem történt, azt azonban meg
állapíthatom, hogy az ügyet az illetékes körök nagy és jóakaratú figyelem
mel kísérik.

Mindettől függetlenül a Vakok Orsz. Intézete a többi világtalan tanu
lótól elkülönítetten 1928/29. tanévben megnyitotta az első iskolát a csök
kentlátású gyermekek száméra, amiáltal hazánkban is megtette több ilyen 
intézmény létesítéséhez az első kapavágást.

Az Országos Intézet igazgatóját törekvésében hatékonyan támogatta 
a fiatal szemorvosi generáció egyik agilis tagja Dr. Bartók Imre, aki 
1921—26-ban, mint maga írja a Gyógyászat c. szaklap hasábjain, hírlapok
ban és szaklapokban hívta fel az illetékes körök figyelmét a csökkentlátású 
gyermekek iskolája felállításának sürgős szükségességére, de a kérdést 
nagy figyelemmel kíséri és annak gyakorlati megoldását örömmel üdvözöl
ték Dr. Grósz Emil és Dr. Imre József szemészprofesszorok is. A gyógy
pedagógus és a szemészorvos nézete és álláspontja csökkentlátású gyer
mekek iskoláinak felállítása és működése kérdésében egymást teljes mér
tékben kiegészíti, a kettő egymástól el nem választható, mert csak így fe
lelhetünk meg azon pedagógiai, morális és hygienikus követelményeknek, 
amelyeket ebben a kérdésben célkitűzésképen megoldani óhajtunk. Olyan 
iskolai osztályokban, ahol 50—60 gyermek tanul, nagyon természetes, a ta
nító nem foglalkozhatik a csökkentlátókkal, ezek a gyermekek bármily szor
galmasak is, elmaradnak a többiektől, a jóllátó társaiktól. Orvoshygieniai 
szempontból fontos és kívánatos, hogy a csökkentlátók szemeit a tanulás
nál lehetőleg megkíméljük, anélküt azonban, hogy kiképeztetésük ezáltal 
jelentékenyebb csorbát szenvedne.

Nézzük ezek után, hogy a csökkentlátású tanulók milyen szám arány
ban foglalnak helyet az épérzékűek között és szóljunk arról a szemmérték
ről is, amely megállapítja a csökkentlátóság határait. íme néhány példa: 
Strassburgban 1913-ban 21.000 elemi és polgári iskolai tanuló közül 20 volt
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csökkentlátó.*) Koppenhágában az iskolás gyermekek szemeit megvizsgál
ván, 0 034-ed százalék volt csökkentlátó; Berlinben 0'06 százalék találtatott 
az épszemű tanulók sorában. Budapesten mintegy 150,000 gyermek jár is
kolába s ha a külföldi számarányokat vesszük alapul, 110— 120-ra tehetjük 
a csökkentlótású tanulók számát. Jelentékeny szám ez, különösen, ha meg
gondoljuk azt, hogy ezekkel a szerencsétlen gyermekekkel a szakoktatás 
milyen értékes pedagógiai és didaktikai eredményeket képes felmutatni. Be- 
igazolást nyert, hogy külön oktatásukkal nemcsak enyhíthetjük azt a psy- 
chikai  ̂lefokozottságot, amely náluk érzékszervük csökkentsége folytán ész
lelhető, hanem lelkűk rugalmassága visszaállíttatván, az élettel csak olyan 
bátorsággal nézhetnek szembe és gondolkodhatnak jövő sorsuk felett, mint 
épérzékű társaik.

Örvendetesen állapíthatjuk meg, hogy az iskolaorvosi intézmény ke
retében működő szemorvosok a csökkentlátású gyermekek felkutatására 
minden lehetőt megtesznek. 1930/31. tanévtől már pontos adatokkal ren
delkezünk ). E szerint Budapest területén levő összes elemi iskolák tanulói 
között a jelzett tanévben 111 csökkentlátású tanuló volt. Ez a szám eléggé 
hangosan szól amellett, hogy úgy Budapesten, mint minden nagyobb Iélek- 
számmal biró városban indokolt a csökkentlátású gyermekek külön okta
tásáról való gondoskodás.

Ezekután lássuk azokat a határvonalakat, amelyek figyelembevételé
vel a csökkentlátású gyermekek ezen speciális iskolákba felvételt nyerhet
nek. Hogy világos és határozott fogalmat alkothassunk magunknak a meg
állapított méretekről, a normális ember látóképességét szükséges elsősorban 
ismernünk.

. A látóélesség fogalmának meghatározásához ugyanis szükségünk van a látó
kör ismeretére. A látott tárgy, illetőleg betű határvonalairól a szem optikai közép- 
pontján áthaladó sugarak által közrefogott szög az ú. n. látószög.

A  látóképesség mérésére szolgáló egység  nemzetközi megállapodás szerint 
azon képesség, amely az egy. percnyi látószöget kitevő tárgy felismeréséhez szüksé
ges Valakinek a látóképessége annál nag>obb, min,él. távolabbról képes minél ki
sebb betűket felismerni.

A látóképességet egy törtszámmal fejezzük ki, amelynek számlálója a vizs
gálati távolságot jelenti méterekben, nevezője pedig ugyancsak méterekben jelenti 
azt a távolságot, amelyből a legkisebb, még felismert betű részletei egy percnyi látó
szöget vetnek. Gyakorlatban e meghatározás értelmezése igen egyszerű:

5/5, a teljes létóképességei,
5/10, a teljes látóképesség felét,
5/15, a teljes látóképesség harmadát, *
5/20, a teljes látóképesség negyedét,
5/30, a teljes látóképesség hatodát,
5'50, a teljes látóképesség tizedét jelenti.

Ha valakinek a látóképessége ennél kevesebb, azt úgy határozzuk meg, hogy 
hány méterről tudja az előtte felmutatott kézujiak számát megolvasni. Ezek után 
most már visszatérhetünk az imént jelzett és Budapest-székesfőváros elemi iskolái
ban található 111 csökkentlótású tanuló látóképességének részletes ismertetésére. 
Ezek a károsult gyermekek Bartels-féle séma alapján  3 csoportba oszthatók:
c(„n olyanokra akiknél a látóképesség üveggel javítva a jobbanláló szemen 
5/2U-adnal rosszabb. Ilyen volt 35.

, 5) Olyanokra, akiknél a látóképesség üveggel javítva a jobbanlátó szemen
5/15-odnel rosszabb. Ilyen volt 42.

c) Olyanokra, akiknél a látóképesség 5/15-ödnél rosszabb és a szemen üdült 
gyulladás volt. Ilyen volt 34.

E 111 tanuló közül nagyfokban csökkentlátású volt 49, ami 44'19 %-nak fe
lel meg, továbbá 12 nagyfokban messzelátó; 12 olyan, akiknek szaruhértya homá
lyai voltak és 5 olyan tanuló, akiknek állandóan gyulladás volt a szemén. A többi 
egyéb ok miatt volt csökkentlátó,

*) Lásd a Gyógyászat 1927. május 1-i számát.
) Az adatokat Dr. Bartók Imre szemészfőorvos bocsátotta rendelkezésre.
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A statisztikából még az is kitűnik, hogy 46 fiú és 65 leány volt csökkentlá- 
tású s köztük:

I. oszt. tanuló 27,
II. oszt. tanuló 23,

III. oszt. tanuló 27,
IV. oszt. tanuló 18,
V. oszt. tanuló 10,

VI. oszt. tanuló 4,
VIII. oszt. tanuló 2.

Bartels szerint, aki a dortmundi csökkentlótásű tanulók iskolájában végzett 
tanulmányokat és ezen iskola tudós és lelkes barátja, a tanulók beutalásénál a 
következő szempontokat javasolja figyelemre méltatni. 1. A csökkentlátásúak iskolá
jába beutalandók azok a tanulók, akiknek a látóképessége 2/so-ed és 6.ao-ad kö
zött állapítható meg. Emellett tekintettel kell lenni a tanulók esetleges egyéb testi 
és szellemi állapotára, valamint a gyermekek családi és szociális viszonyaira. 2. Be
utalandók továbbá azok a gyermekek, akiknek látóképessége a szem betegsége mi
att veszélyeztetve van. Elvként a csökkentlátásúak iskolájába csak szellemileg nor
mális gyermekek nyerhetnek felvételt.

A szelekciót mi is ezen szempontok figyelembevételével kívánjuk esz
közölni, miért is kellőképen megokolt kívánalomnak látszik, ha a csökkent- 
látású gyermekek külön oktatásának szükségességét hangsúlyozzuk. Teljes 
tudatában vagyunk annak, hogy az ilyen gyermekek kiképzése az iskola- 
fenntartó hatóságokra sokkal nagyobb terhet ró, mint a normális gyerme
keké, de az eredmények általában olyan biztatóak, hogy ezek többlet
kiadások a népvagyonban csakhamar meghozzák a kamatokat. így tehát 
nemcsak humanisztikus és pedagógiai szempontoknak felelünk meg, ha a 
csökkentlátású gyermekek külön oktatására szolgáló intézmény felállítását 
a sürgősen megoldandó kérdések sorába iktatjuk. Mert hiszen azzal mind
annyian tisztában vagyunk, hogy az erősen rossz szemű gyermekeknek az 
első padokba való ültetésével a kérdés megoldva nincsen.

Már most vizsgáljuk, mi módon történik a csökkentlátású gyermekek 
oktatása, milyen pedagógiai tanítási eszközök igénybevételével szolgálhat
juk hazánkban még alig ismert oktatás-ügyet és milyennek kell lennie a 
részükre berendezett helyiségnek, illetőleg bútorzatnak.

Elsősorban a csökkentlátásúak osztályába 12—15 tanulónál több ered
ményesen nem osztható be, mert velük bizonyos tárgyakban egyénileg kell 
foglalkozni. A berlini iskolában, amely iskola tanulóinak száma a 150-et 
megközelíti, mindenik osztályban maximálisan 15 tanuló foglal helyet. Itt 
az osztályrendszer maradéktalanul keresztülvihető, ezzel szemben Buda
pesten a tanulók csekély létszámára (23) való tekintettel az Országos Inté
zetben osztatlan iskola működik, amelyben fiúk és leányok vegyesen fog
lalnak helyet egy gyógypedagógiailag képesített tanárnő vezetése mellett.

A szaktanerők alkalmazását Európában csakúgy, mint Amerikában 
egyaránt hangsúlyozzák és megkívánják. H athaway , az Unió delegátusa, 
aki 1932-ben a Vakság elleni küzdelem nemzetközi bizottságának Párisban 
megtartott ülésén résztvett, a csökkentlátásúak oktatásának kérdésében tar
tott előadást, idevonatkozólag a következőket állapította meg. Különböző 
egyetemeken 6 hetes kiképző kurzusok tartatnak, amelyeken a hallgatókat 
megismertetik a szem anatómiájával, kortanával, hygiénéjével, azonkívül 
ezen iskolák közigazgatását és szervezetét ismertetik meg. Megkövetelik, 
hogy a hallgatók ezenkívül 30 előadást hallgassanak a szem refakciós hi
báiról és egyéb szokásos betegségeiről, 20 órában pedig a szemklinikákon 
kell demonstrációs előadásokban résztvenniök.

A berlini iskolának önálló tanterve van s a növendékek érzékszervi 
fogyatékosságához képest feldolgozásra kerül mindaz az anyag, amely a 6 
illetőleg 8 osztályú elemi iskolában előiratott.

A mi oktatásunk figyelemmel a németbirodalmi iskolákban feldolgo
zott anyagra, nagyjából ugyanazt az anyagot és tárgyköröket dolgozza fel, 
amelyet az elemi népiskola legújabban kiadott tanterve megállapít, mert 
ennek az iskolának is az a célja, hogy a csökkentlátású gyermekeket a
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mindennapi életre és a legszükségesebb polgári ismeretek elsajátítására 
előkészítse.

Feladatunkat képezi továbbá az, hogy a VI., illetve Vili. osztályú 
elemi iskola anyagának feldolgozása után, vagyis, amidőn a tanuló 14-ik 
életévét betöltötte, kibocsássuk az életbe és a nekik különösképen alkal
mas pályákra irányítsuk, amilyenek: a kertészet, földművesség, seprűkészí
tés, fazekas ipar, kalaposmesterség, utazók, háziszolga stb., vagyis minden 
olyan pálya, amely a látóképességet nagyobb mérvben nem veszi igénybe, 
alkalmas a csökkentlátású tanulók számára az életben való boldoguláshoz. 
Legcélszerűbb természetesen az a pálya, amely a szabadban való foglal
kozásra nyújt megfelelő alkalmat s így első helyen a kertészetet kell em- 
literiünk. Kerülni kell azokat a pályákat, amelyek vakok részére vannak 
lefoglalva.

A csökkentlátásúak oktatásánál a fő és legszükségesebb szempont a 
látóképességnek a legmesszebbmenő határig való kímélése. Minél kevesebb 
házifeladatot célszerű végeztetni a tanulókkal s arra törekedni, hogy min
den munkát az iskolában végezzenek el. A könyvből való tanulást lehető
leg mellőzzük.

Módszer tekintetében felhasználjuk mindazon vívmányokat, amelyek 
legkönnyebben segítik a tanulót az ismeretek megszerzésében. Általában 
az az alapelv legyen az irányadó, hogy necsak ismereteket és készségeket 
sajátíttasson el a csökkentlátó gyermekek iskolája, hanem lehetőleg min
dent, ®mIt a gyermekek tanulnak belsőleg átéljék és önállólag szerezzék 
meg. Komolyan kell törekednünk arra, hogy necsak azt nyújtsuk, ami vé
denceinket érdekli, hanem a gyógypedagógiai szeretetteljes találékonyság 
mindent, amit csak nyújthat a gyermek érdeklődési körébe állítsa.

Az iskola működésének egyik fontos feltétele megfelelő szakorvos 
alkalmazása, akinek kötelességét képezi a növendékeket felvételük alkal
mával tüzetesen átvizsgálni és megállapítani azt, hogy lecsökkenteti látó
képességüknél fogva, mely csoportba utalandók b e ; az ő feladatát ké
pezi továbbá, hogy az iskola működésének tartama alatt a tanulók látó
képességél ellenőrizze, megállapítván a látóképesség fejlődését, illetve ja 
vulását, avagy csökkenését s ehhez képest javaslatokat terjeszt elő.

Nem lehet közömbös az iskola megfelelő elhelyezése sem. Ha mór a nor
mális érzékű és képességű gyermekek iskoláiban megköveteljük, hogy tá
gas, egészséges, világos legyen a helyiség, ahol a tanulók idejük jelenté
keny részét töltik, fokozottabb mérvben megkövetelhetjük ezt a csökkent
látásúak iskolájánál. Itt a helyes megvilágításra különösen nagy gondot 
kell fordítani. Ezen szempontok figyelembe vételével működik a budapesti 
Orsz. Intézettel kapcsolatos csökkentlátású-iskola, ahol a tanulók számára 
a fényforrás egyenletes : napsütésben és homályban biztosítva van a leg
megfelelőbb világítás.

Külföldön és nálunk egyaránt gondoskodva van, hogy a tanulók a 
szükséges nagyítóüvegekkel legyenek ellátva. Ezek nem szemüvegek, ha- 
nem a tanuló egyéniségéhez méretezett kifejezetten nagyítóüveg, amelyek
nek gyakorlati hasznát különösképen akkor látják a tanulók, amidőn va' 
lamely dolgot felfogni nem képesek; míg a nagyítóüvegek igénybevételé
vel az minden nehézség nélkül megtörténhetik.

Nem lehet közömbös előttünk az ilyen iskolában a tanulók számára 
készített padok mineműsége sem. A tapasztalat arra tanított bennünket, 
hogy legcélszerűbbek a süllyeszthető és emelhető kis asztalkák, szabadon 
mozgatható székkel. A pad asztala úgy állítható be, hogy a helyes távol
ságból való olvasást és írást segíti elő. A tanuló az asztalt odaviszi, ahol 
legjobban tudja a maga számára biztosítani a fényforrást és legkönnyeb
ben olvashatja a betűképeket.

Minden polgári ismeretnyujtásnak fundamentális alapját képezi az 
írás-olvasás elsajátíttatása. Ennek az iskolának kétségtelenül ez egyik leg
nehezebb és legfontosabb feladata és természetesen itt kell, hogy érvényesülje
nek a legkülönlegesebb speciális eljárások, amelyek a maradék-látóképes
ség megóvására, sőt szisztematikus fejlesztésére irányulnak.
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Thurner mérnök „Szem és papír“ címen írt cikkében a színekre vo
natkozólag egyebek közt a következőket ír ja : „Kísérleteim azt mutatják, 
hogy a sárga szín az, amely a szemet legkevésbbé bántja, miért is hasz
nálati célokra a halvány okkersárga színt ajánlom fehér alapon“. A ber
lini csökkentlátásúak iskolájában fekete táblára sárga színű krétával írnak 
a tanulók. Kárpáti Ottó tanár, aki a csökkentlátásúak iskolája megszerve
zésében szívós agitatív munkát végez és aki ezt a kérdést behatóan tanul
mányozta „Bepillantás a csökkentlátású gyermekek oktatásának módszeres 
munkájába“ című cikkében kitér a színeknek jelentőségére s idevonatko- 
zólag a következőket állapítja meg: „Hogy a csökkentlátású tanulók sze
müket a legcsekélyebb mértékben sem erőltessék meg s hogy megmaradt 
csekély látásukat mégis gazdaságosan felhasználhassák, kísérleteket foly
tattam, hogy milyen alapon, milyen színű betűket látnak legélesebben. Kü
lönböző színű alapra — úgymond különböző színű betűket festettem s 
egyszerre három egyforma nagyságút, de különböző színű betűket helyez
tem el a fekete nagytábla elé, amelyeket a tanulók öt lépésről egy percig 
szemléltek. Ot színcsoportban szemléltettem a betűket és minden csoport
ban megjelölte a gyermek,, hogy melyik betűt látja a legélesebben a há
rom kirakott betű közül. így a kísérlet végén 5 betűt jelöltem meg, hogy 
azokat látja a legélesebben. Most az eddig megjelölt 5 különböző színű 
betűt raktam ki eléje, hogy mondja meg ezek közül is melyiket látja a 
legélesebben. Így az egyik növendék fekete alapon citromsárga, a másik 
fekete alapon narancssárga, a harmadik fekete alapon fehér, a negyedik 
fehér alapon kék, az ötödik fehér alapon fekete, a hatodik kék alapon cit
romsárga betűt látott legélesebben. Egyébként a tanulók legnagyobb része 
fekete matt alapon a citromsárga és fehér betűképekre reagál“. 1931-ben 
az amerikai Egyesült Államok több hasonrendeltetésű iskoláját látogatván 
meg, ott a tanítási eljárás mellett a taneszközök használata iránt is érdek
lődtem. Azt nem szükséges különösképen hangsúlyoznom, hogy az Unió
ban az iskolai épületekre és berendezésekre különös gondot fordítanak s 
hogy mintaszerű iskoláik vannak. Úgy itt, mint a berlini csökkentlátásúak 
iskoláiban azt tapasztaltam, hogy a csökkentlátású gyermekek tankönyvei, 
különösképen az alsó tagozatban vastag kövér betűkkel vannak nyomva 
és első tekintetre is meglátszik, hogy ezek a könyvek ennek a speciális 
iskolának készültek. Később aztán a betűknek mérete, kövérsége mindin
kább csökken és a felsőfokon teljesen megegyező a normális iskolában 
használt olvasókönyvekkel. Sajnos, hazánkban a csökkentlátásúak iskolá
jában ilyen speciális nyomtatású olvasókönyvekkel nem rendelkezünk, sze
génységünk folytán ilyeneket nyomtatni nem áll módunkban, de igenis tö
rekszünk arra, hogy kiválasszuk ebből a szempontból legalkalmasabb 
ábc-s és olvasókönyvet és csak azt a részt olvastatjuk, ahol a betűk alak
juknál fogva leginkább megfelelnek a maradéklátással bíró tanulók látó
képességének. A hazai csökkentlátású-iskolában kitűnően szerkesztett és 
megfelelően színezett fali olvasótáblák állanak rendelkezésre, amelyek lé
nyegesen megkönnyítik az olvasás elsajátítását. Törekednünk kell arra is, 
hogy a tanulók szemeit hosszas munkával ne fárasszuk ki: 10— 15 perc
nél tovább egyfolytában sohasem írjanak, vagy olvassanak. A hallási asso- 
ciációkat a hiányos optikaiak pótláséra kell kiadósán ápolnunk.

Ha már nincs módunk speciális olvasókönyveket beszerezni, annál 
inkább megragadunk minden alkalmat a csekélyebb költséggel előállítható 
speciális íróeszközök beszerzésére. így egyebek közt a hazai csökkentlá- 
tású-iskolának megfelelő írási és számtani füzetei vannak, amelyekben a 
vonalak szélesebbek és erősen színezettek, a kockák pedig nagyobbak. 
Gyermekeink ezekbe a füzetekbe elég könnyű szerrel és igen szépen ír
nak, természetesen első sorban vastagabb nyomot hagyó írónnal, amely 
később mindinkább megközelítheti a látók írónját.

Amidőn a ceruza-írásban már kellő jártasságra tettek szert, követ- 
kezhetik a tintával való írás s itt is a tompahegyű tollat célszerű igény
bevenni, amellyel markánsabb vonalak és a szem által könnyebben ész
revehető betűképek írhatók. Leírhatatlan nagy örömet szerez a csökkentlá
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tású gyermek szülőinek, amikor az első levelet ceruzával, illetve tintával 
megírottan hazaküldi. Az egyszerű szülőktől származó hibásszemű gyer
mekekről a családi otthonban úgy gondolkoznak, hogy írni-olvasni beteg 
szemére való tekintettel sohasem tanul meg, mert odahaza a normális is
kolában sem tudott e tárgyakban előhaladást felmutatni. Rendszerint, mint 
vakokat ajánlják az orvosok felvételre s így annál nagyobb az öröm, ami
dőn az első fecske, levél alakjában bekopogtat az ablakon.

Nagyon természetes, hogy a csökkentlátású tanulók megismervén a 
színes krétának és irónnak használatát, éppúgy szeretnek rajzolni, mint nor
mális szemű társaik. A rajz tehát tanítási tárgyképen szerepel ebben az 
iskolában is. Egyébként, ha belépünk a tanterembe, első sorban is a szí
nes képeknek sokasága az, amely bennünket figyelmeztet, hogy itt beteg
szemű gyermekek oktatásáról történik gondoskodás. Ezeket a képeket úgy a 
beszéd- és értelemgyakorlat, mint a természetrajzi oktatás keretében nagy 
sikerrel lehet felhasználni. Egyéniségükhöz mérten megfelelő színezéssel és 
a legfontosabb ismertetőjelek feltüntetésével készültek e képek. Ugyanez 
a szempont érvényesül a földrajzi térképeknél is, amelyeken a tanulók 
könnyen tudnak eligazodni. De bármennyire is nagyfontosságot tulajdoní
tunk a rajznak és képeknek az ismeretek szerzésében, mégis arra kell tö
rekednünk, hogy amit természetben lehet bemutatni, azt ekképen mutas
suk be, mert a hibásszemű tanulók optikailag könnyen fáradnak. Töre
kedjünk továbbá arra, hogy a tanítást, ha csak lehetséges, a szabadban 
végezzük. Szükségük van ezeknek a tanulóknak a szabadban való okta
tásra több szempontból. Általában mindent el kell követnünk, hogy a ta
nulók látőképességét óvjuk, erősítsük és fejlesszük anélkül, hogy abból az 
egyénre a későbbi időben kár származnék. Magam elé képzelem az elmúlt 
iskolai év végével hozzám beköszöntött intelligens családnak középiskolára 
készülő fiacskáját, aki ézideig a normális iskolában kitűnő eredménnyel 
végezte tanulmányait. Ámde látóképessége látóidegeinek sorvadása követ
keztében pusztul és fokról-fokra veszíti eddig elég jónak talált látását. Á 
szülők érthetőleg kétségbe vannak esve gyermekük jövő sorsa felett s a 
tudós professzor, aki megvizsgálta a fiúcskát, a csökkentlátásúak iskolájá
ba javasolta felvétetni. Ilyen és ehhez hasonló esetek szinte naponta meg
ismétlődnek s nem kell-e mindent elkövetnünk az ember és gyermekszere
tet nevében, hogy a megmaradt látóképességet erősítsük s ha .lehet fejlesz- 
szük, vagy legalább is a további pusztulástól megmentsük! Éppen azért, 
akiknél a látóképesség annyira meggyengült, hogy finomabb dolgokat ész
revenni és felfogni nem képesek, de reményt nyújtanak beteg látószervük 
megjavulására, a tanulók érdekében a tapintó érzéket is igénybevesszük ta
nításunk kapcsán, mert hiszen a csökkentlátású gyermekek oktatásánál a 
iaktilis, muscularis és stereognosztikus érzékek gyakorlása teljes mérvben 
indokolva van.

Ami a bánásmódot illeti, annak csak egy formája érvényesíthető, le
gyen az szeretetteljes, megértő bánásmód Ez munkára serkenti a tanuló
kat, felszabadítja az alól a súlyos lelkinyomás alól, amelyben az iskolába 
való lépésük előtt szenvedtek. Tekintsünk csak a munka műhelyébe ! Ve
gyünk onnan idevonatkozólag nehány tapasztalati példát, amelyek mege
rősítenek abbeli hitünkben, hogy a csökkentlátású gyermekek különleges 
oktatása milyen felemelő érzéssel van a tanulókra.

Dr. Tegyey Jenőné, a csökkenllátású tanulók osztályának vezetője, 
a növendékek haladására vonatkozólag azt tapasztalta, hogy a szülői ház
ban, mielőtt tehát iskolánkba felvételt nyertek volna ezek a szegény gyer
mekek, erősen érzik csökkentlátóséguknak súlyát. Tudatában vannak fo
gyatékosságuknak, hasonló korú társaikkal szemben csekélyebb értékűek- 
nek tartják magukat, amely érzés és tudat elveszi munkakedvüket, önma
gukkal szemben is bizalmatlanok lesznek. Az iskolába való lépésük azon
ban nagy változtatásokat eredményez náluk. Tudatára ébrednek annak, 
hogy ők is tanulhatnak, dolgozhatnak és az iskolázás folyamán meggyő
ződhetnek arról, hogy a rendszeres gyógypedagógiai elvek alapján felépí
tett oktatással és helyes irányú neveléssel ők is megtalálják boldogulása-
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kát az életben. A tanulók lelkében végbemenő ez a kedvező változás, 
visszaadja önbizalmukat és erőt merítenek arra, hogy fokozott buzgalom
mal megszerezzék a reájuk nézve életszükségletet jelentő tudást.

A csökkentlátásúak iskolája ezidő szerint olyképen van megszer
vezve, hogy a tanulók a vak gyermekekkel együtt élnek, közöttük barát
ság, jóviszony fejlődik ki. Bizonyos tárgyakban, amilyen az ének, testne
velés, zene és kézügyesítő oktatás együttesen tanulnak. Erkölcsi felfogásuk 
sujtottabb társaikkal szemben megértő, őket örömmel és készséggel tá
mogatják és ahol szükség van, szívesen állnak segítségükre.

A csökkentlátású tanulók kedélyvilága optikai úton való tanításuk 
által igen kedvezően alakul. Büszkén és boldogan gondolnak arra, hogy 
tudásukat a normális látószerv utján szerezhetik meg, bár több fáradság
gal, mint hibátlanszemű társaik.

Azonban bármennyire is magunkhoz igyekszünk felemelni véden
ceinket, mégsem nélkülözhetik a mindennapi életben való boldoguláshoz 
a szükséges támaszt. így hát a csökkentlátásúak iskolájának a szoro
sabb értelemben vett pedagógia feladatokon kívül még humanisztikus fe
ladatai is vannak, amelyek abban csúcsosodnak ki, hogy a tanulókat a 
kiszabott ismeretszerzés határain túl a mindennapi kenyérhez is igyek
szünk hozzásegíteni. Ugyanis a tanulóknak bizonyos kontingense kilépvén 
az intézetből, tapasztalat, nemkülönben anyagiak hiányában nem képes 
egymaga elhelyezkedéséről gondoskodni. Az ilyeneket tanáccsal, útbaiga
zítással látjuk el, sőt, ha lehetséges, elhelyezésükről is gondoskodunk. 
Szükségét érezzük egy, a csökkentlátású gyermekek felkarolására irányuló 
védőegyesületnek, amelynek feladata volna, hogy őket az iskolai kiképzé
sük után további törekvéseikben támogassa s bizonyos nekik való élet
pályákra terelje.

A csökkentlátású gyermekek iskolájának, mint önálló iskolatí
pusnak kell beilleszkednie a hazai közoktatásügy széleskeretű intéz
ményeibe. Hogy a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetével kap
csolatban működik egy ilyen iskola, ezt csak a helyzet kényszerű 
volta eredményezte, mert bármennyire is támogatják világtalan tár
saikat e szegény gyermekek, mégsem kívánatos a vakokkal való 
együttes oktatásuk. Végre is ők öt érzékszervvel bírnak, ha mind
járt az ötödik, vagyis a látóképesség nem tökéletes. Ilyképen van 
megoldva a kérdés Németország nagy metropolisaiban, ahol ezidő- 
szerint 10 ilyen iskola működik 523 tanulóval. Amerikában az elemi 
iskolával kapcsolatosan külön osztályokat nyitnak a csökkentlátá
súak részére. Az első csökkentlátású osztály 1913-ban Bostonban, 
a második Clevelandban nyílott meg s ma 409 ilyen osztály 22 ál
lamban fejti ki áldásos tevékenységét. Mindenesetre nagyon kívá
natos volna, hogy nálunk legalább az egyetemi városainkban az 
amerikai rendszer alakulhatna ki. Vidéken és kisebb városokban 
merőben más a helyzet. A statisztikai adatok szerint az iskolába 
járó gyermekeknek egy, legfeljebb 2 ezreléke csökkentlátású. A vi
déken tehát ezeknek a gyermekeknek a száma olyan elenyészően 
csekély, hogy csökkentlátású osztályokat felállítani sem nem gazda
ságos, sem nem szükséges. Az ilyenek számára a Vakok Orsz. In
tézetének kell megnyitnia kapuit és külön osztályokat létesíteni. így 
aztán ezek a szegény gyermekek nem kallódnak el az élet nagy 
zűrzavarában, hanem ők is a nélkülözhetetlen polgári ismeretek bir
tokába jutnak, sőt azon túlmenően valamely nekik való élethivatási 
pólyán kiképzést és elhelyezést találhatnak. Ennek az iskolának vol- 
íaképen összekötő kapocs szerepe van a normális iskola és a va
kok intézete között, és, mint ilyen, nemcsak korszerű, hanem hé
zagpótló intézménynek is tekinthető.
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Mi magyarok mindig bizonyos büszkeséggel tekinthetünk kul
túránkra és humanisztikus oktatásügyünk fejlettségére és méltán !

Annak a reménynek bátorkodom kifejezést adni, hogy a csök- 
kenllátásúak iskolájának elhintett magva a Székesfőváros területén 
kedvező talajba kerül és hova-tovább elkövetkezik annak az ideje, 
hogy erőteljes csírázásnak indul és példát fog szolgáltatni az or
szág egyéb nagy városaiban létesítendő hasonrendeltetésű iskolák 
felállítására.

H erod ek  K ároly .

A globális (belga) eljárás.
Az intézeteinkben folyó munka célja és ebben valamennyien 

egyetértünk, elsősorban az, hogy a siketnéma megtanulja a beszé
det. A beszéd ismerete leginkább szociális szempontból nagyon 
fontos, mert ennek a birtokában kerül ki a siketnéma elszigeteltsé
géből és igénybevételével a kenyérért folyó harcban, a nagy ver
sengésben is jobban állja meg a helyét. A beszéd segítségével sa
játítja el az életben való boldoguláshoz szükséges ismeretek legna
gyobb részét és csak mint beszélő válik igazán emberré.

Ezérí szorgalmazzuk a hangos beszédre való tanítást, ezért for
dítunk annyi időt, munkaerőt a beszéd szervi, gépies, alaki és tar
talmi részére. Minden törekvésünk, hogy a siketnéma kifogástalanul, 
teljesen elsajátítsa és használja is a beszédet. Az állandó minta
kép ennél az aprólékos és nehéz munkánál a halló ember s annak 
a beszédje. Arra törekszünk, hogy növendékeink beszédje lehetőleg 
ugyanolyan természetes, minden erőltetéstől mentes, tiszta legyen. 
S mivel ehhez az alapot tanításunk kezdő fokán rakjuk le, oktatá
sunknak ez a legfontosabb része. A különböző módszerek is ezért 
foglalkoznak elsősorban a legalsó fok tanítási eljárásával. Ettől a 
munkától függ nemcsak a növendék későbbi beszédjének tisztasága, 
érthetősége, hanem az is, hogy milyen mértékben kedveli meg és 
használja azt a siket.

A beszéd megtanításához vezető út nagyon hosszú, körülmé
nyes és fárasztó. Hogy ezt az utat hogyan lehet a legkényelmeseb
ben, egyszersmind a legeredményesebben megjárni, arra vonatkozóan 
nagyon eltérők a vélemények.

Nálunk s mondhatnám egész Közép-Európában majdnem a 
legújabb időkig a Vatter által hirdetett és képviselt eljárás tartotta 
magát. A háborúelőtti tanárgenerációnk teljesen ennek az iskolának 
a nevelése. (Vattert és eljárását legjobban jellemzi, hogy 1900-ban 
mereven állást foglalt a siketnémák tanárainak hamburgi kongresszu
sán a szótagokkal, illetve a szavakkal való kezdés ellen.) Majd jött 
Paul és Malisch. Különösen az utóbbi eljárását szaklapunk többé- 
kevésbbé ismertette.

Annál kevesebbet hallhatunk és olvashatunk a többi nyugati- 
és az északi államokban megindult áramlatokról, kezdeményezé
sekről, az ott folyó munkáról. Pedig elég komoly és nagy horderejű 
kérdéseket fejtegettek s igyekeztek azok is tisztázni.

Arról tárgyaltak és vitatkoztak sokat, hogy a beszédtanítás egyes
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hangokkal vagy pedig szótagokkal, illetőleg szavakkal kezdődjék-e ? 
Vagy hogy az a gondolat vagy szóegységekből induljon-e ki? Ki
zárólag beszélgetéssel induljon-e meg, vagy a figyelemkeltés, közlés 
és megértetés szempontjából, nem vehető-e eleinte a jel is igénybe ? 
Az írás szerepe a kezdő fokon. Stb.

Bizonyára nem minden haszon nélkül való, ha a külföld reform- 
törekvéseivel közelebbről megismerkedünk. —- Nyugaton már évek 
óta a nemrég elhunyt Herlin eljárása áll az érdeklődés középpont
jában, míg az északi államokban folyó tanítási eljárásnak dr. Forsch- 
hammer a legjellegzetesebb képviselője.

Herlin, mint az ismert brüsszeli egyetemi tanárnak, dr. Decroly- 
nak a híve, ennek rendszerét alkalmazta a siketnémák tanításánál. 
Decr. ly ugyanis lélektani tanulmányaiban rájött arra, hogy a gyer
mek megfigyelése eleinte egészekre terjed ki. A háromhónapos cse
csemő megismeri anyját, anélkül, hogy arcát analizálná. A kis gyer
mek is megérti mások beszédjét, jóllehet nem boncolgatja hangokra. 
Már Horácius Mann (1838) ajánlót'a a globális eljárást s hangoztatta, 
hogy a gyermek, amidőn kiejti az alma szót, nem gondol a betűkre, 
hanem minden egyébre, ami azzal összefügg (szín, alak, íz, nagyság) 
s ha látja a szót, feléled benne az alma fogalma minden érzék
szervvel kapcsolatosan. Ezen a megfigyelésén építette fel Decroly 
a rajzolás, írás és olvasás tanításának új módszerét. Nem az egy
szerűről az összetettre halad, hanem fordítva, egészekből indul ki. 
Az olvasás tanításának régebbi eljárása hangokkal, betűkkel vette 
kezdetét, az írás tanítása még egyszerűbb elemekkel kezdődött (haj
szál,- és árnyalt egyenesek, ívek), a rajztanítás bevezetője még en
nél is egyszerűbb (pont, vonal, szög) volt. A felnőttek a maguk 
logikáját, gondolatmenetét erőszakolták rá a gyermekre. Utóbbi azon
ban gyakran nem találta s nem is találhatta mindezt oly észszerűnek. 
Ez eljárás mellett a tulajdonképeni olvasás, gondolatoknak átvétele 
(olvasása) csak bizonyos gépies gyakorlatok, üres, tartalmatlan betűk 
és szótagok olvasása után volt lehetséges.

Decroly azonnal globális olvasással és írással kezdi a tanítást, 
még pedig olyan szavakon és mondatokon, amelyek a gyermek 
gondolatait (érdeklődését és szükségletét) fejezik ki. Előbb megtanul 
a gyermek olvasni, írni s csak azután ismertetik meg vele a beszéd 
és írás alkotó elemeit. (Teljesen ellenkezője ez a régebbi eljárásoknak.)

Ezen az alapelven épül fel Decroly egész tanítási eljárása. Az 
épérzékűek tanítása kezdőfokán elért sikere arra ösztönözte, hogy 
ilyen irányú kísérleteket folytasson a fogyatékosok oktatásában is. 
Segítségére volt ebben Herlin, aki elveit a siketek tanításánál 
szerette volna kipróbálni. Amidőn szakfelügyelővé nevezték ki, az 
1922—23. tanévben a siketnéma leányok brüsszeli intézetében az 
meg is történt. A kísérletek — állítólag — nagyszerűen beváltak. (A 
beszédtanítás új eljárásának módszeres kidolgozásánál különösen 
Odine nővér szerzett érdemeket.) Herlin eljárását hamarosan átvet
ték az összes belga intézetek, majd „belga módszer“ néven bevezet
ték Spanyolországban, Portugáliában, Svájcban, Franciaország főbb 
intézetében, sőt a dán Nyborgban is. Azokban az országokban, ahol 
már azelőtt szakítottak a hangokat külön kifejlesztő eljárással s azt 
beszédegységeken alapuló újabb eljárással pótolták (Angolország, 
Németország), ott nem váltott ki a belga újítás sem oly nagy lelke
sedést, sem pedig oly ellenzést, mint például Franciaországban.^

Decroly a genfi „Archives de psychologie“ 1927. évfolyamában
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részletesen beszámol „a siketnémáknak a globális eljáráson alapuló 
hangos- és írott beszédre való tanításé -ról. Elmondja az addig szerzett 
tapasztalait s felsorolja azokat a részleteket, amelyeket még tanul- 
m4n̂ °Az,n,’ szükséges. (Melyek a legalkalmasabb tanítási segédeszkö
zök ? Milyen mondatokkal, szavakkal kezdődjék a tanítás? Milyen 
legyen a begyakorlás formája? Mik az alkalmas játékok? Mennyi 
idő foidítandó az egyes gyakorlatnemekre ? Az- egyeztető gyakorla- 
tok Identification) után mikor kezdődjék a globális olvasás, mikor 
az írás? Vonalas, vagy tiszta papíron irassunk-e és milyen betűk- 
kel (írott, nyomtatott, dőlt vagy álló)? Hogyan fejlesztessék a szó
tár? Stb.

Ily részletkérdés még sokkal több van, ezek nagyrésze azon
ban már el van döntve, sokat meg a tanárnak magának kell el
döntenie.

1926 óta különösen a külföldi sajtóban sűrűn jelentek meg 
tudósítások, cikkek, amelyek a siketnémák tanításának ezt a legújabb 
módszerét ismertették, tárgyalták és kiváló eredményeit dicsérték. 
Arra való tekintettel, hogy minden szakértekezésnél és reklámnál 
többet érnek közvetlenül a helyszínén szerzett tapasztalatok és ma
gyarázatok, legjobb lesz, ha dr. Zillmann-nak, Belgium és Francia- 
ország több intézetében személyesen végzett tanulmányait, benyo
másait (impresszióit) és szakvéleményét — a legrövidebbre fogva 
ismertetem.

Miként Hollandiában, a belga intézetekben is, az osztálytermek 
egymás mellé sorakoznak és mindössze másfélméter magas, vékony 
fallal vannak elválasztva. Utóbbinak felső része üvegezett, úgy hogy 
ezen keresztül 4, sőt több tanterembe is belátni, a vékony falban 
evő ajtókon át meg közvetlenül egyik teremből a másikba lehet 

lépni. A felmenő rendszer helyett az osztályrendszer van bevezetve. 
Minden osztályterem bőségesen, szinte fölöslegesen el van látva ké
pekkel és szemléltető eszközökkel. Egy üvegszekrényben (vitrinben) 
3--400 darab, a mindennapi életben használatos tárgy, vagy annak 
kicsinyített mása (konyhafelszerelés, babaöltöztető-szekrény, szer- 
számok stb.) van összehalmozva. A falakon kb. 150 cm. magasság
ban minden növendék részére kisebb falitáblák lógnak, úgy hogy 
bármely pillanatban minden növendék egyszerre használhatja azokat. 
Az írottat úgy a tanár, mint pedig a növendékek maguk kölcsönö
sen is ellenőrizhetik és javítgathatják.

Antwerpenben a nagy falitábla krétával 40 mezőre van be
osztva és mindegyikre egy-egy közhasználati tárgy (kis cipő, fésű stb.) 
XÁai£ ,sze8'ezve- A tárgy mellett van a képe és alatta pedig a neve. 
A falakon mindenütt képek lógnak, úgy hogy a falból alig látszik 
. i v?  . Vannak köztük képes-levelezőlapok és az épérzéküek 
iskolái részére szánt szemléltető képek, hogy „növendékeiket be- 
szédre ösztönözzék . Minden kép három-négy helyzetet ábrázol, 
amikből kerekded történetkét lehet formálni. Pld. 1. A szekrény 
tetején van egy csomag. 2. Egy gyermek széket helyez a szekrény 
mellé. 3. Mászik fel a székre. 4. A székkel együtt felbukik. A képek 
felirata: „A megbüntetett kíváncsiság“. Ezek a feliratok mindig vala
milyen cselekményt vagy helyzetet, de sohasem tulajdonságot fejez
nek ki.

A növendéklétszám az egyes osztályokban 10 körül van. Az 
egyik artikulációs osztályban 15 s az antwerpeni előkészítőben 20
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növendék is volt. A legkisebbek foglalkoztatási ideje csekély különb
séggel majdnem annyi, mint a nagyobb növendékeké.

A belga intézetekben párhuzamos, flamand és francia évfolya
mok vannak. Az utóbbi időben a flamandok a francia nyelvet is 
tanulják.

** *
A tulajdonképeni „belga m ódszer“ már az előkészítőben kez

dődik. 13 négy-ötéves gyermek van az osztályban. Az apáca azono
sító-gyakorlatokat (identification) végeztet a Decroly-módszer képeivel 
(Jeux Educatif). Lottószerű játék, 8—12 képecske egy kartonlapon 
s ezekre kell helyezni a megfelelő képeket. Vannak köztük olyanok 
is, amelyek alig különböztethetők meg egymástól. E gyakorlatok 
célja a figyelem  és a megfigyelés gyakorlása, amire a szájról való 
leolvasásnál igen nagy szükség van. A készen kapható képeken 
kívül a tanárok maguk is készítenek, rajzolnak, árjegyzékekből ki
vágnak ilyeneket. Az egyik antwerpeni hölgynek egész szekrényre 
való, magakészítette lottó-játéka volt. Sokra van szükség, mert né
hány gyakorlat után a gyermekek újabb játékot követelnek.

Következő fokozata e gyakorlatnak, hogy a képre a megfelelő 
nevet helyezik, majd a névre a képet s végül a nevet a névre.

A következő gyakorlatnem az ideo-vizuális olvasás (lecture 
idéo-vizuelle), mely abból áll, hogy a növendékek egy-egy szót, sőt 
mondatot is, mely egy 12 cm. széles papírra van írva, vagy nyom
tatva, mint egészet felismerjék és így olvassák. A glóbusból szár
mazik a módszer elnevezése. Miként a földgömbön egy pillanat 
alatt áttekinthetjük az egész földet (golyót), úgy a gyermek is egy 
pillantással tekintse át előbb az egész szót, majd később az 
egész mondatot is. (A globális kifejezést egész szavaknak, monda
toknak a szájról való leolvasására és kiejtésére is alkalmazzák).

Papírszalagokon ott vannak a növendékek nevei. Keresd meg 
a nevedet, Evelin! S a felszólított gyermek kikeresi az asztalon levő 
12 cédula közül azt, amelyikre az ő neve van írva. Az apáca fel
mutat egy papírszalagot, amelyen az aludjál! (dors!) ige olvasható. 
Az egész osztály tenyerébe hajtja a fejét és alszik. A kicsinyek 
mintegy 40—50 igét ismernek ilyen ideo-vizuális-globális alapon. S 
hogy a gyors globális felfogást gyakorolják, a cédulákat mindössze 
egy-egy pillanatra tartják a növendékek szeme elé. (A közelmúltban 
nálunk is alkalmazták ezt a gyakorlatnemet).

A harmadik gyakorlatnem szavaknak ■ és egész mondatoknak 
a tanár szájáról való globális leolvasása (lecture sur les lévres), 
miközben a tanár oly folyékonyan és természetesen beszél, mint 
ahogy azt az épérzéküek egymás között szokták. Ilyesféle parancso
kat olvastak le és teljesítettek a gyermekek. X, adj 3 kalapot! Y, 
adj 7 papirszeletet! Majd egy gyermeknek ad 3 golyót és azt mondja: 
Adok neked 4 golyót. A gyermek utánaszámol és az ujjaival he- 
lyesbbítve mutatja a számot.

A következő gyakorlatnem a globális beszéd  (la parole), egész 
szavaknak és mondatoknak kiejtése. Mit csinál a mama otthon ? 
A mama vasal. (Mamam repasse). Bizonyságul, hogy a kérdést 
megértette a gyermek, kezébe vesz egy kis vasalót és vasal vele. 
Majd : Mamam prépare le gouter és összehordja a kávézáshoz szük
séges holmit. Mit csinál az apa otthon ? Papa écrit. A kiejtés még 
nem tökéletes, de már is érthető. (A globális articulációnál ugyan
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úgy járnak el, mint Malisch, akiről azonban nem emlékeznek meg 
s így nem tudni, ismerik-e eljárását s azt utánozzák-e?

Míg Malisch tervszerűen járt el, mert a szavakat fonetikai kiejtésbeli 
nehézségük szerint sorakoztatta, addig a belga módszer tervszerűtle- 
nül mondatja azokat, amint valamely eseménnyel vagy képpel kap
csolatosan a gyermek szemléletkörébe lépnek. Nem így járnak el 
a szájról való leolvasásnál, ahol nagyon is programmszerűen halad
nak s előbb csak oly szavakat vesznek elő, amelyeknek a szájról 
való leolvasása minden nehézség nélkül történik (így, papa, bal, app 
Afíe) stb. Az előkészítőkben nem nagy gondot fordítanak még az 
artikulációs beszédre, de örülnek, ha egyik-másik gyermek már 
pötyögni kezd.

Az ötödik gyakorlatnem a tábláról való olvasás (lire au tab- 
leau). A nagy falitáblán 13 mondat van s az apáca ezekből kiragad 
s elmond egyet. Az asztalon áll egy tál krumpli. Vagy: A papagály 
kalitkában van. Egy-egy gyermek azután rámutat a megfelelő mondatra.

Az utolsó gyakorlatnem a globális iratás (écriture) s abból áll, 
hogy a növendékek egy szót vagy egy mondatot, amit már olvastak 
vagy a szájról leolvastak, a táblára írnak. (Vagy felváltva a nagy 
falitáblára, vagy pedig egyszerre a saját kis tábláikra).

Az első osztályban, mely a mi artikulációs első osztályunknak 
felel meg, a leánygyermekek minden különösebb kerülgetés nélkül 
ilyeneket mondtak: Az igazgató úrnak szemüvege van. Az ig. úr ke
zében kalap van. Az ig. úr Corneille atyával beszél. Corneille atyá
nak a kezében szintén kalap van. Josephine nővérnek nincsen 
szemüvege. S amidőn utóbbi a zsebéből előhúz egy szemüvegtokot, 
a gyerekek azonnal mondják, hogy J. nővérnek szemüvegtokja van.

Az előkészítő osztály azonosító gyakorlatai itt már teljesen 
megszűnnek s az apáca mindjárt az ideo-vizuális felism erésekkel 
kezdi a bemutatást még pedig egész mondatokkal. Azt mondja: N 
mossa az arcát. Erre az egyik gyermek egy kosárból előkeresi azt 
a papirosszeletet, amelyre ez a mondat van rávezetve. A gyermek 
hangosan elolvassa és jeleli, bizonyságául annak, hogy jelentőségét 
megértette. N. a földön ül. M. a széken áll. Ilyen s ezekhez hasonló 
mondatot mintegy 300-at dolgoznak fel az első osztályban.

A harmadik gyakorlat a ragozás, viszonyítás (conjugation). 
Vedd fel a tábládat! mondja az apáca. Az egyik leánynövendék 
megteszi. Mit csinálsz ? Felveszem a táblámat. Mit csináltál ? Fel
vettem a táblámat. Mit fogsz csinálni? Felveszem a táblámat. Mit 
csinálok én ? Te felveszed a tábládat. Majd következtek a múlt és 
jövő időre vonatkozó kérdések, egy másik növendék harmadik sze
mélyre vonatkoztatja s végül így végigmondják a többes szám min
den személyére vonatkoztatva ezt a mondatot.

Ezután számolnak. A 20-as körben  összeadnak, kivonnak és 
szoroznak. Minden gyermeknek van egy kis doboza s benne apró 
korongok. Ezekkel végeznek el minden műveletet. Az apáca meg
nevez egy számot s a gyermekek azonnal kirakják (5, 7, 1). Majd 
3 meg 4. A növendékek kirakják és mondják: (7). 10-ből elvesznek 
2-t. Rakják és mondják (8). 4-ből elvesznek 5-t. A felelet rá, hogy 
nem lehet. Ezután a korongok és az ujjak segítsége nélkül ilyen 
feladatokat oldanak meg: 2x3, 2x9, 3x6, stb.

Az olvasási-, írási-és beszédgyakorlatokkal kapcsolatosan ilye
neket mondtak, részben a táblára írnak a gyermekek (alkalomszerűen).
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Tegnap délután az igazgató úr bejött az osztályba. Az igazgató úr 
a noteszába ceruzával ír. Az ig. úr keresztben tartja a lábát.

Rögtönzött alkalomszerűséggel kapcsolatosan, egy darab csoko
ládé szétosztása közben ilyen beszélgetés folyt: Kitől kapta X. nő
vér a csokoládét? N. szétosztja a csokoládét. Mit csinált X. nővér 
a csokoládéval ? (Megette.) N. szétosztotta. X. a csokoládét megette. 
Y. eltett egy darab csokoládét. Én a csokoládét szétosztottam. Emma 
a csokoládét szétosztotta. A mama szétosztotta a kalácsot. Az apa 
szétosztotta a kenyeret.

A falakon levő képek segítségével nemcsak tárgyakat, de ese
ményeket is megbeszélnek.

A tükröt használják s a hangrezgéseket is érzékeltetik, ha egy- 
egy szót nem sikerül kimondani. A beszéd általában folyamatos, 
egy lélegzetvételre mondják el a mondatokat, de lényegesen hal
kabban, mint a szokásos siketnéma,beszédben. Ugyanez tapasztal
ható a Malisch-módszer követőinél. ízlés dolga, hogy a halkabb, fo
lyamatosabb beszédet részesítsük-e előnyben, vagy a hangosabb, 
darabos, döcögős, az egyes hangok kifejlesztésén felépült siket- 
némás beszédet?

A globális eljárás egyik francia ellensége elismeri, hogy a be
széd folyamatosabb, hozzáteszi azonban, hogy a módszer csak azért 
versenyképes még, mert alkalmazói még a régi, artikulációs oktatás 
neveltjei. Nagy baj lesz, ha egy fiatal, az articulációban tapaszta
latlan kolléga az új módszer szerint jár el.

Nem egy intézetben a legfelsőbb osztályok növendékei között 
is találhatók olyanok, akiknek beszéde csak a legnagyobb figyelem 
mellett érthető.

Egyik-másik osztályban a növendékeknek még fejlesztésre, csi
szolásra szoruló hangjait falrafüggesztett kimutatáson nyilvántartják.

Jóllehet Belgiumban mereven állást foglaltak a jel ellen, a leg
több intézetben — ha nem is az osztályban — a növendékek egy
másközt jelelnek.

Az í. oszt. beszédtanítási füzetének egyik oldala ilyen : Legfelül 
egy kis hektografált, háromszínű képecske. Alatta a felírás: A kecske 
húzza a kocsit. Itt van egy fiú meg a kis nővére. A fiú kezében 
ostor van. A leány a kocsiban ül. A kecskének két szarva van. 
A kecskének szakálla is van. A leány sapkát visel. A fiú fején is 
sapka van. A fiú beszél a leánnyal. A kocsinak két kerekét látom. 
R. es L. nagyon jól mulatnak.

Az iskolai élet eseményeit is megbeszélik és ezeknek az a lka
lomszerűségeknek „phrases occassionelles“ a nevük. Ezekből is sze
repel az ismertetett oldalon néhány. Y. eltört egy csészét. L. nem 
jött az iskolába. L. talán beteg. K. egy szép lapot kapott. A. evett. 
B. mamája szemüveget visel.

A II. és a III. osztályban folytatják az I. osztály gyakorlatait. 
Mindazt megbeszélik, ami a gyermek láthatárán feltűnik. Az alka
lomszerűségek tanítását Journal-nak, naplónak nevezik.

Az iskolai munkát lényegesen támogatják a házi feladatok, 
amelyekkel az iskolában tanult beszédet a tanulási órákon írásban 
gyakorolják. Ez a gyakorlás főképen kérdésekre való felelésből áll 
és még a nagyobb, 14—15 éves növendékek is (takarékosságból) 
leginkább táblákon végzik.

Az ezen a fokon folyó beszédtanításból íme egy-két szemelvény. 
A brüsszeli II. osztályban naplószerűen ilyen anyagot dolgoztak fe l;



208

A házmester bejött az osztályba. Egy csomagot hozott. A csoma
got M. atyának adta. A. csomag az asztalon van. M. atya a csoma
got az asztalra tette. Én azt hiszem, hogy a csomag G-é. A ház
mester a csomagot a jobbkezében tartotta. A csomag nem nagy. A 
csomag kicsi. A házmestert N.-nek hívják. Szabad-e, kérem, meg
nézni a címet?

A III. osztályban adott tárgykörből (A szem) a gyermekek ma
guk alkotnak mondatokat, ilyeneket: Minden embernek van két 
szeme. M. félszemére vak. Mi látunk a szemünkkel. A vakok nem 
látnak a szemükkel. Nekem barna szemem van. Öt tanulónak szürke 
szeme van. En behunyhatom és kinyithatom a szememet. Ha al
szunk, a szemünket behunyjuk. Ha felébredünk, kinyitjuk a sze
münket. A beteg szem rendszerint piros. A beteget a szemorvos gyó
gyítja. A szembe ütni veszélyes. Isten teremtette (csinálta) a szeme
met. E mondatokat, ha ismétlésképen is, hiba nélkül mondták el 
a gyermekek.

Végezetül álljon még itt az antwerpeni III. osztály egyik hittan
órájának az anyaga. Ki rendelte a szentségeket? Kicsoda Jézus? 
Miért rendelte J. a szentségeket? Mikor rendelte őket? Melyeket 
rendelte kereszthalála előtt? Melyeket azután? Mikor rendelte az 
Oltáriszentséget ? Milyen szavakkal ? Mikor rendelte az egyházi ren
det ? Hogyan osztjuk fel a szentségeket? Mi a malaszt? Mi által 
veszítjük el a malaszfot? Mik a haldoklók szentségei? Mely szent
ségek vehetők fel csak egyszer? Mik a pap ismertető jelei? stb.

Megjegyzendő, hogy a belga intézetekben a növendékek már 
a II. osztály végén járulnak a szt. gyónáshoz és áldozáshoz és az 
ehhez szükséges leglényegesebb dolgokkal tisztában vannak. (?)

A globális módszer szerint dolgozó kartársak nyomtatott köny
veket nem használnak. Ellenben a francia intézetek elég jól fel van
nak ilyenekkel szerelve. Van olyan ABC-és könyvük is, amelyik az 
összes hangok szájállását három helyzetben is (élőiről, jobbról és 
balról) jól sikerült fényképrajzutánzatokban (phototyp) bemutatja.

Lemles kitűnően felújított négy nyelvgyakorló könyve nagy
szerű szolgálatot tesz és a házi feladatokra alkalmas sok gyakorla
tot is tartalmaz.

A belga intézetek egyik-másik osztályában tapasztalt csodálatos eredmények 
magyarázatául szolgáljanak az alábbiak:

, Az első osztály növendékei egy-két évi alapos előkészületen esnek át. Nem
csak rendhez, illemhez szoktak s nemcsak a testüket, hanem a kis agyukat is pal
lérozzak. A figyelőképességet-fejlesztő-, leolvasási-, írási- és beszédgyakorlatokkal 
nagyon fokozzák a szellemképzést. Mi, — nehogy a hangos beszédre való tanítás 
csorbát szenvedjen nem használjuk ki eléggé az írás segítségével való ismeret- 
közlést s ennek következtében igen kevés szellemi táplálékhoz jutnak újoncaink

Akétéves előkészület alatt legalább annyi beszédet sajátítanak el írásban, mint 
amennyit általában a mi növendékeink az első artikulációs év végén szóban és 
írásban megtanulnak. Így kerülnek az első osztályba, ahol mindazt, amit az írás
os szájképek (szájról való olvasás) segítségével elsajátítottak (sőt még ennél is íöb- 

]■a l t°i il (Malisch-féle) módszer segítségével elmondani is megtanulják. A 
Malisch-féle eljárással, mint mondják — egyszer annyi beszédanyag végezhető 
el, ilyenformán tehát a kis belga siketek megkapják azt a dupla új anyagot és a 
régit is a hangos beszéd formájában, úgyhogy három-négyszer annyi ismeret bir
tokába jutnak, mint a régi módszerek neveltjei.

Ezekhez járul, hogy a tanítási anyagot képek segítségével a végtelenségig 
variálni tudják, a növendékek figyelmét állandóan ébren tartják. A képeknek tulaj
donítható, hogy a növendékek a tanítás menetét érdeklődéssel és örömmel köve- 
hk. — Volt idő, amidőn a képeket majdnem teljesen száműzni akarták a siketek 
tanításából. Igaz, hogy az esemény, élmény, átélés az a forrás, amelyből beszéd- 
tanítási-anyagunknak elsősorban kell táplálkoznia, de ha az élmény hiányzik —
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ami igen sűrűn fordul elő, különösen az internátusi életben - -  akkor minden jó 
kép alkalmas az élmény előidézésére. A képek azonban elegendő cselekményt tar
talmazzanak ! Különösen értékesek a képek az ismétléseknél!

Belgiumban sűrűn alkalmazzák és gyakorolják a kérdést is. Az alsó- és kö
zépfokon természetesen a tanár kérdései dominálnak, míg a növendékek kérdései 
csak az utolsó évfolyamokon lépnek előtérbe. Kétségtelen, hogy a kérdések által a 
nyelvformák iránti érzék fejlődik s ez pedig a nyelv alaposabb megértéséhez vezet. 
A kérdések használatában való biztonság a növendék részéről sok formai gyakor
lást igényel, amit sokan elítélnek, mert unalmasnak, fárasztónak látszik. Ellenben, 
ha ezt a legalsó foktól kezdve gyakoroljuk, elveszti formai jellegét és változatossá
got, örömöt visz bele tanításunkba.

A gyakori, sok iratgatás szintén egyik oka lehet a szép eredményeknek. A 
növendékek egyenként felváltva írnak a nagy falitáblára és egyszerre ki-ki a saját 
kis falitáblájára, a palatáblájára vagy a füzetébe, Ez az írás néha csak egy pár 
percig tart és mindössze 1—2 mondatra szorítkozik, de így is nemcsak változatos
ságot jelent beszédközben, hanem tartósabb hatást gyakorol a szemre és a kézre 
s amellett a beszéd alaki- és tartalmi ellenőrzésének egyik legbiztosabb eszköze. 
S míg mi általában ellenzői vagyunk a házi feladatoknak, Belgiumban a tanulóórá
kat a beszédtanítás anyagából merített írásbeli házifeladatokkal használják ki, mi
által azok (a tanultak ismétlése, begyakorlása és elmélyítése révén) a tanulás lénye
ges kiegészítő részévé lesznek.

A fentebb vázolt sikereknek, szép eredményeknek legfőbb oka mégis csak 
az oktatók különleges helyzetében rejlik. Brüsszel mindkét intézetében szerzetesek 
(szerzetesnők) látják el a tanítást, akiknek semmiféle kötelezettségeik nincsenek 
családdal, egyesületekkel, társadalommal szemben, s ha az ügy iránt a kívánt és szük
séges érdeklődéssel viseltetnek, minden idejüket szakmájuknak szentelhetik. S ezen 
a téren a szerzetesnők (apácák) túltesznek még a térfiszerzeteseken is. Utóbbiak figyel
mét ugyanis, bár a képeket, szemléltető eszközeiket, a növendékeknek szánt külön
leges füzeteket stb. maguk készítik — apróbb kedvtelések (zene, festészet, madárte
nyésztés stb.) elterelhetik a szakmától, idejük is inkább szétforgácsolódhat, míg az apá
cák minden percüket az iskolának és tanítványaiknak szentelik. Szabad idejükben 
készítették el az antwerpeni apácák a szekrényeket betöltő szemléltetési anyagot 
és megteszik azt is, hogy szabaddélutánokon is bevonulnak az osztályterembe 
tanítani.

S végül még csak annyit e kiváló eredmények okainak felsorolásához, hogy 
a szerzetesek által vezetett intézetekben a felügyeletet ugyanazok a tanárok látják 
el, akik a tanítást, vagy legalább is pedagógiailag képzett nevelők. Az oktató sze
mélyzetnek ily túlerős foglalkoztatása, mondhatni kiuzsorázása a világi tanszemély
zettel kapcsolatosan el sem képzelhető s ott sem éppen ideális, mert hiszen a szer
zeteseknek is szükségük van pihenésre, felfrissülésre. Tessék azonban elképzelni, 
mennyit nyerhet az olyan növendék, aki egész nap érintkezik a tanárjával (miként 
Vatter idejében Frankfurtban), aki abban a helyzetben van, hogy a napi élet ese
ményeihez fűződő beszédet nyújthatja állandóan növendékének, minden pillanatot 
kihasználhat és a szó teljes értelmében véve az anyaiskolát pótolhatja. Az ilyen 
növendékek természetesen beszéd és tudás tekintetében fölötte állhatnak a mi nö
vendékeinknek, akik az alsó fokon napi három órával kénytelenek megelégedni s 
akiknél a felügyelő személyzet vajmi kevéssé támogathatja az iskolát munkájában. 
Nem állhat érdekében senkinek lelkes munkánk érdemeiből bármit is lefaragni, 
annál is inkább, mert a rendelkezésünkre álló rövid időhöz képest az eredmények 
általában szépek, de viszont rá kell mutatni egy tervszerűbb eljárás hangoztatásá
val a még szebb eredményekhez vezető útra.

Ami a belga módszerben követett eljárásokat illeti, . azok nem éppen belga 
eredetűek. A globális beszédet Malisch már régebben szorgalmazza. Egész szavak
nak, mondatoknak a szájról való globális leolvasásában Garrett és Querll szin
tén megelőzték a belgákat. Az írásnak a képpel való szoros kapcsolata (Schriftbild- 
methode) is régebbi keletű, valamilyen formában majdnem minden ország siket
néma oktatásában előfordult már. Mindenesetre a belgáké az érdem, hogy ezt a 
három eljárást rendszerbe foglalták és a gyakorlatban sikerrel alkalmazták. De mert 
igen sok külföldi elemet tartalmaz a módszer, indokoltabb lenne talán globális 
módszernek nevezni, ami a követett eljárásnak is megfelel. (Szakkörökben egyéb
ként mér régen nem használatosak a német- vagy francia-módszer elnevezések s 
azokkal már csak legfeljebb régebbi munkákban találkozunk).

Mint az elmondottakból kitűnik, az elvitathatatlanul szép belga eredmények 
jelentékeny része nem annyira a módszernek, mint ilyennek, mint inkább a tanár 
intenzív munkájának, (a tanár egyéni rátermettsége, buzgalma oktatásügyünknek 
mindig döntő tényezője volt és marad is.) — az idő alaposabb kihasználásának és 
bizonyos „csekélységekének (mint nyelvalaktani csoportosítások, ismétlések, a nö
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vendékek írásai stb.) a javára könyvelhetők el. Ezek az elemek — ha nem is jel
lemeznek egész intézeteket — de sok intézetünk egyik-másik osztályában fellelhetők.

Ferreri szerint (Scuola dei sordomuti 1932 febr.) a belga módszer nem tartal
maz új dolgokat. Képek, szemléltető-eszközök, mimikákkal a mondat értelmének 
visszaadása, a kérdésnek a feleletben való visszhangszerű ismétlése stb. mind régi, 
ismert dolgok. Fölöslegesnek mondja a módszerek fölött való vitákat, ami szerinte 
időpocsékolás és azzal fejezi be cikkét, hogy a kísérletezéseknek legtöbször a nö
vendék vallja kárát.

Kockelmann, iskolatanácsos a Blätterben száll síkra a belga módszer ellen. 
Kíváncsi lenne a többi, meg nem említett osztály eredményeire s a növendékek 
hallás- és beszédmaradványaira. A globális olvasást a cirkusz-ló produkciójával 
hasonlítja össze. Túlzásnak tartja a leolvasásban hirdetett nagy gyakorlatot. Fele
letet vár arra is, hogyan alkalmazzák a tükröt, hogyan végzik az érzékeltetést s 
hogyan történik a hangjavítás ? A globális leolvasást és kiejtést a teljesen siketek
nél lehetetlennek tartja, a növendékeknek a hivatalosan megállapított időn túl való 
foglalkoztatását a növendékek egészségére nézve károsnak minősíti stb.

Kockelmann éles kritikájában kétségtelenül nemcsak a konzervatív szellem, 
hanem a fellángolt német nacionalizmus is jelentékeny szerepet játszik.

Még ennél is tovább megy Zürneck (Berlin), aki „Schluss mit der belgischen 
Methoden címen minden tárgyi indokolás nélkül kijelenti, hogy a „német módszer“ 
hazájában még csak megemlíteni sem szabad Decroly eljárását, kihívásnak mondja 
a „belga módszer propagálását s mellőzni kívánja még a tárgyilagos bírálatot is.

Ennyire szubjektív természetű jelszavaknak nem dőlhetünk be már csak 
azért sem, mert sok államban állítólag igen szép eredményekkel alkalmazzák. Je
lentőségét komoly pedagógus nem vonhatja kétségbe, mert tudományosan meg van 
alapozva és felmutatott tényekre támaszkodik.

M. Wilkins is Franciaországban és Belgiumban tanulmányozta a globális el
járást. (Theacher of the deaf). Azt állítja, hogy mindazon intézetekben, ahol ezzel 
a módszerrel tanítanak, az eredmények nagyon szépek és a többi, még alkalma
zásban levő eljárás a Decrolyéhoz képest tökéletlen. Erősen kiemeli ő is az oktatók 
áldozatos munkásságát.

Dr. M. von der Hoff doktori disszertációjának tárg> a Decrolynak (1871 — 1932) 
globális eljárása. 0  hasonlóképen a legszebb eredményekről számol be. Ezzel kap
csolatosan Kockelmann (Blätter 1933 júl. sz.) ismételten támadja Decroly módsze- 
rét. Decroly írja — sohasem mulasztja el hangsúlyozni, hogv módszerének a 
siketnémák tanításánál elért nagy sikerét három alaptényezőnek köszönheti:

1 A síket gyermekek sokkal nagyobb érdeklődéssel tanulják az írott beszédet 
(Schriftsprache), mint a hallók.

2. A siketnémák tanárai hozzá vannak szokva nehézségeket leküzdeni és 
sok a türelmük.

3. Internátusokban a növendékek a tanárok erősebb befolyása alatt állanak, 
mint a künnlakó növendékek s a munkaidő is jelentékenyen hosszabb.

A 2. és a 3. pont — Kockelmann szerint — nem támogatja D. eljárását, igaz, 
hogy más módszer mellett sem szól.

Kockelmann a belga módszernek a kegyelemdöfést annál a mondatnál kí
vánja megadni, hogy elsősorban írott szavak és mondatok leolvasására és vissza
adására törekszik. Az írott forma hangsúlyozását retrográd lépésnek tekinti, mely 
nagyon emlékeztet a régi francia eljárásra. A könnyedén és ügyesen kezelt írás, 
amellyel mér az első időben egy csomó „beszédet“ nyújtunk a siketnémának, ’ 
olyan plus, amellyel csak a hangos beszédet nehezítjük és rövidítjük meg.

Ezzel szemben fel lehet hozni a lipcsei Wortbild- és Schriftbild-módszert (Göp- 
tert törekvése) és a hallei Kunze aforisztikus eljárását, amelyek a tanítás alapjául 
a határozatlan szájképek (Mundbild) helyett az írott képeket (Schriftbild), az 
írást veszik.

A globális eljárás körül folyó nagy viták csak azt bizonyítják, hogy a mód
szer igen sok értékes és oktatásügyünk javára felhasználható elemet is tartalmaz. 
Nem jöhet számításba ennél az a körülmény sem, hogy egyes gyakorlatai nem 
legújabb keletűek s azokat itt-ott már régebben is alkalmazták. Az elsőség kérdé
sét döntsék el az érdekeltek.*) Helyénvalóbb itt azt az elvet érvényesíteni, hogy nem 
mind rossz, ami régi és viszont nem mind jó, ami új.

) A történeti hűség kedvéért meg kell emlékeznem boldogult Klis Lajos mes- 
terünkről, aki már 26 évvel ezelőtt — lehet, hogy még régebben is — hirdette és 
ajánlotta nekünk a globalizálást oktatásunk kezdőfokán, még pedig úgy az írott 
(nyomtatott), mint a hangos beszédnek szájról való leolvasásánál. Körülbelül akkor, 
amikor Decroly figyelme a fogyatékosok oktatása felé fordult. A külföldön Mann 
Horácius már 1838-ban ismerteti a globalizáció lényegét az olvasás tanításánál.
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Hámozzuk ki mi is az újnak hirdetett eljárásból azokat az elemeket, amelyek 
haszonnal felhasználhatók és értékesíthetők oktatásunkban. A kezdőfokon (az elő
készítőben és elsőosztályban) — ha nem is az ismertetett rendszerességgel és ter
jedelemben — a globális eljárás gyakorlatai bizonyára nemcsak sok változatosságot 
jelentenek, de egyszersmind nagyobb, szebb teljesítményt eredményeznének.

A cikkben érintett alkalmas felügyelőszemélyzet, annak kioktatása, házi fel
adatokkal az idő és a növendékek energiájának alaposabb kihasználása, az inté
zeteknek megfelelő szemléltető-képekkel és tárgyakkal való felszerelése, tankönyvek 
stb. mind fontos, lényeges tényezők, de végeredményben a globális eljárástól tel
jesen független kérdések.

S végezetül még csak annyit, hogy úgy Zillmann tanulmányúti beszámoló
jának, valamint a globális eljárásról itt-ott olvasott tanulmányoknak és különböző 
véleményeknek ismertetésénél az a gondolat vezérelt, hogy még messze vagyunk 
attól az időtől, amikor tanítási eljárásaink, módszereink teljesen kielégítik a köve
telményeket. Ez a korszak, „ein Fertigsein íür im mer“bizonyára be sem következik 
soha a mi szakmánkban, azért a jobb, tökéletesebb eljárás után való törekvésnek, 
keresgélésnek, kutatásnak soha egy pillanatra sem szabad elaludnia, lanyhulnia.

(Eger).
Sturm József.

A gyakorlati munka köréből.
A vakok földrajztanításának módja. Módszertani gondolataimat a 

III. oszt. anyagára vonatkoztatva írom le azzal a céllal, hogy rávilágítsak 
azokra a különbségekre, melyekben eljárásunk a látóoktatástól eltér, de 
több olyan általános értékű elvet értékesítek, mely a népiskolák részére 
újabban kibocsátott Tanterv és Utasításban a földrajzi oktatásnak irányt 
szab.

A mi földrajzi tanításunk célja, „hogy általa a vakot a hallás, de fő
képpen a tapintás szervének gyakorlása által a maga szűk világából kive
zessük: — hogy őt tájékozódási körének fokozatos bővítésével és változ
tatásával arra segítsük, hogy a haza földjének természeti viszonyait, lakos
ságának gazdasági és műveltségi állapotát, intézményeit megismerje s a 
nyújtott ismeretek alapján lelkében a hazaszeretet felébredjen és ápoltas
sák. Célja végül a világrészünk többi országainak és a többi világrészek
nek és a földnek mint égitestnek a megismertetése“.

Ebből az összefoglaló célból, az érzékeltető oktatás keretében mél
áz I. oszt.-tói kezdve nyújtunk fogalmakat a tájékozódási gyakorlatok, az 
otthon, a szülőhely stb. tanítása alkalmával, — a II. o.-ban általános föld
rajzi fogalmak nyújtásával, majd Budapest és annak környéke ismerteté
sével bővül a kör. A III. oszt. feladata pedig elsősorban az, hogy az előző 
osztályokban tanult ismereteket mindinkább tudatossá tegye s elérje azt a 
gyakorlati célt, hogy növendékeink Nagymagyarország domború térképein 
tapintás segélyével biztosan és gyorsan tájékozódjanak olyannyira, — hogy 
a területi viszonyokat érzékelve, azokról önállóan is tanulságokat vonjanak 
le. — E gyakorlati cél mellett az ideális cél pedig az, hogy szülőföldjét, a 
hazát szeresse. - Szeresse a természetet s a természet nagy rendjének 
megismerésében érezze Isten végtelen bölcsességét, szerető jóságát és ha
talmát.

A cél a látókéval azonos. Az ismertetés módjában, menetében és esz
közeiben több különbség van.

Az ismertetésünk anyaga és sorrendje a következő: Nagymagyaror
szág határainak érzékelése. (Á domború kézi és fali térképükön.) — Az 
előző osztályokban tanult földrajzi fogalmak ismétlésével kapcsolatban ál
talános fogalomnyujtás hazánk felületi viszonyairól, — térképük jelölései
nek érzékelése alapján. — Pestmegye területének minden vonatkozásban 
való részletes ismertetése. — A Duna folyásának ismertetése Dévénytől—
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Orsováig s a közelében fekvő városok. — A Duna jobbparti mellékfolyói 
é s a  közelében fekvő városok. — Ugyanily értelemben a Duna bal-, a Tisza 
jobb- és balparti mellékfolyói. -— Ezek ufón az egyes tájegységek ismerte
tésére térünk át: A Kis-, majd a Nagyalföld felülete, éghajlata, terményei, 
lakói és azok foglalkozásának ismertetése. Ugyanily értelemben ismertetjük 
hazánk többi tájait: az Északnyugati, Északkeleti stb. felvidékeket. Dunán
túlt, Horvát-Szlavonországot és Fiúmét.

A látók, a térképet szemlélve rövid idő alatt megszerzik az összbe- 
nyomást hazánk képéről. Nálunk ez aprólékos munka után történhetik. Ne
künk nincs módunkban annyi támpontot nyújtani, mint a látóknak; — a 
természet, á képeknek és minden apró részletet is feltüntető térképeknek a 
tanulmányozása révén. Mi főképpen a növendékeink emlékezetére támasz- 
kodhatunk, ezért érdeklődéstkeltően s nagyon aprólékosan körülírva kell a 
lelkiszemeik elé állítani minden ismertetendő dolgot, hogy megközelítőleg 
azt a nyomot hagyja, amilyet a látók lelkében kelt egy valóságban vagy 
képen szemlélt kép, egy átélt élmény.

i r benyomásokkal nem tudhatjuk ugyan gazdagítani növendéke-
ink fogalmait, azért ha furcsának tűnik is — náluk is nagyon fontos, 
“°sy séták, kirándulások alkalmával használjunk fel minden alkalmat a 
valóságban való érzékelésre úgy, ahogyan azt a látás hiánya lehetővé te
szi. Vezessük őket hegyre fel, völgybe le, — járt és nehezebben járható 
utakon, hogy érezzék a testi fáradságot, vegyék észre a különbségeket. Ve
zessük erdőbe csalitos, bozótos helyre, hogy el tudják képzelni a tovajutás 
nehézségeit. Vigyük sziklák mellé, mélység közelébe, hol a lezuhanó kö- 
vek robaját vagy zuhanását hallhatják, miből következtethetnek a mélységre, 
veszélyre stb., stb., — ilyenféle módon tárjunk eléjük minden lehetőt. Ter
mészetes, hogy mindezek igen nagy körültekintéssel, óvatossággal történ
hetnek. Az így nyújtott élményekből származó tapasztalataikat, hangu- 
laíukat használjuk fel, tisztázzuk és támasszuk alá mentői hathatósabb szó
festéssel.

A  vf  bök részére a térképnek kevesebb jelentősége van, mint a látók
nak. Kajuk nézve csak annak a domború térképnek van jelentősége, me- 

■ fan ®rz®be n̂eb s addig van szükségük rá, amíg arra támaszkodva, 
i j drajzot tanulják. Az életbe kikerülve nekik az ezek révén szerzett em- 

lekképekre, lelkitérképre kell majd támaszkodniok. — Hogy ezt a célt jól 
szolgáljuk, azoknak az ismereteknek tanítására kell a legnagyobb súlyt he
lyezni, melyekkel az általános ismeret nyújtása mellett a tájékozódási ké
pességüket is fejlesztjük.

Ezen általános megjegyzések előrebocsátása után, nézzük az ismeret- 
nyujtást részleteiben. — Ennek első pontja értelmében hazánk határait ér
zékeltetjük, - -  kellő előkészítés után. A domború térképükön ez nagyon 
jól tapintható. Meg is értik nyomban, mit jelentett ezeknek a védőbástyák
nak az elvesztése, ha összehasonlítjuk a jelenlegi védtelen határainkkal. 
— Ezután általánosságban a felületi tagozódását érzékeltetjük: síkságot, 
dombot, hegyet, völgyet, hegyláncot, csúcsot, havast. — Forrást, csermelyt,’ 
patakot, folyót, folyamot, tengert, tavat, mocsarat, csatornát stb. Eleintén 
aho szükséges, kézvezetéssel, majd csak szóbeli irányítással, végül pedig 
önállóan keresnek, kutatnak, összehasonlításokat végeznek, mérnek a tér- 
képükön. Azért fontos a fentiek alapos gyakorlása, hogy majd amikor az 
egyes tájakról tanulnak, önállóan is tudjanak következtetni az érzékelt vi- 
dek viszonyaira. Pest vármegye részletes ismertetése alkalmával mindjárt 
meg is győződhetünk a jártasságukról.

Tanítási menetünk az alábbiakban tér el a látókétól. Mi a folyók 
mentén haladva járjuk be először hazánk területét s azután ismertetjük táj
egységei szerint. A vármegyék és politikai beosztás szerinti részletesebb tár
gyalása hazánknak, továbbá vasútvonalainak ismertetése már a következő 
°.sz:í^^ feladata. Az a mód, hogy a folyók mentén haladva kezdjük a 
tájékozódást hazánk területén, azért célszerű, mert a folyók vonalai a leg
alkalmasabbak arra, hogy gyorsan és biztosan elvezessék növendékeinket 
bármely vidékére. — A begyakorlása úgy történik, hogy a növendékek a
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folyók folyási irányának mutatásával egyidejűleg élőszóval közlik a folyás 
irányának minden jelentősebb változását. Később úgy kívánjuk, hogy a 
térkép érzékelése nélkül mondják el a folyó folyásának az irányváltozásait, 
eredetétől a torkolatáig; majd ellenkező irányban is. Tökéletes begyakorlás 
céljából Nagymagyarország határát és egész vízrendszerét kártyalapon ki
varratjuk, azután plasztilinnel rajzoltatjuk le. (A kivarrás módját 1. a „Ma
gyar Gyógypedagógia“ 1927. éf., 4—8. sz.-ban.) A hegyekről tanulva, szá
mon kérjük, hogy melyik hegyek völgyében folynak a folyók, milyen fák 
borítják a hegyeket v. mik a terményei, hol ér ki a folyó a síkságra, stb.

Miután elértük, hogy növendékeink hazánk területén otthonosak, át
térünk tájegységek szerinti részletes ismertetésére, — melynek vázlata a 
következő.

Kapcsoló ismétléssel térünk át minden új táj ismertetésére. Az előbb 
tanult táj lényegét röviden összefoglaljuk, majd érzékeltetjük az ismertetésre 
felvett vidék határait. Megállapítjuk milyen irányban fekszik a tanult tájtól, 
milyen irányban van lakóhelyünktől, hogyan juthatunk el oda leggyorsab
ban stb. Ezután kitűzzük a célt. A beszélgetést úgy irányítjuk, hogy azok 
az elvek kerüljenek előtérbe, melyek az ismeretnyujtásunknak a középpont
ját fogják képezni. Ilyenek lehetnek: a vidék érdekessége, jellegzetessége, 
valaminek a hasznos v. káros volta, a vidék történelmi vagy irredenta vo
natkozása stb. — Ezután kellő időt hagyunk arra, hogy befolyás nélkül, 
önállóan érzékeljék a vidéket. A tapasztalataikat beszélgetés tárgyává tesz- 
szük, kiegészítjük, összefoglaljuk, begyakoroljuk. ísmeretnyujtás alkalmával 
a közölteket állandóan mutatják a kézitérképükön, egy ügyesebb pedig a 
falitérképen mutatja. Begyakorlás után egyenkint kijönnek a falitérképhez, 
hogy a kézitérképükön gyakoroltakat a falitérképen is felkeressék. Külön 
földrajzgyakorló órákon az ügyesebbek a gyengébbeket segítik.

Ez a vázlata az egyes tájegységek ismertetési módjának, melynek 
alapján az alábbiakra figyelve nyújtjuk az ismereteket.

Az az ideális, ha gyermekek beszélnek, mi csak irányítunk, hogy le 
ne térjenek a kitűzött vágányról. Tehát, a növendékek az egyes vidékek 
felületei viszonyainak az érzékeléséből önállóan következtessenek arra, hogy 
milyen élet folyhat ott, milyen lehet az éghajlata, mi lehet lakosainak fő- 
foglalkozása, mik lehetnek a terményei. Keressék azokat az okokat, melyek 
a vidék vagy a város fejlődésére hatással lehettek. Ha a vidéknek valami 
különleges ipari vagy egyéb terméke van, tegyük szóvá és ha lehetséges, 
érzékeltessük. A történelmi nevezetességű vidékek ismertetése alkalmával 
épp úgy, mint az elszakított területek ismertetésekor, használjuk fel az al
kalmat a hazafiúi érzésnek a kimélyítésére. Beszélgessünk az egyes vidé
kek szokásairól, viseletéről, tájszólásáról. Ha monda, vers vagy népdal szól 
a vidékről, tanítsuk, énekeljük. Ha valamelyik növendékünk lenne ilyen vi
dékre való, szólaltassuk meg, beszéltessünk, énekeltessünk vele. — Ha 
költő, író született ott, emlékezzünk meg róla és olvassunk az írásaiból.

A Nagyalföld ismertetése alkalmával térjünk ki a múltjára. Beszéljünk 
arról a sok elemi és egyéb csapásról, mely századokon át érte. Ismertes
sük a Tisza áradásait. A víz romboló, és építő munkáját. Az emberek vé
dekezését az áradásokkal szemben. (Ármentesítés, szabályozás, gát, töltés, 
csatornázás, lecsapolás.)

Földrajzi tényekkel bizonyítsuk, hogy a különböző vidékek lakói nem 
szeszélyből, hanem a természet által követelt kényszerítő okok miatt fog
lalkoznak, táplálkoznak, ruházkodnak, — egyszóval élnek más és máskép
pen. A Kis- és Nagyalföld, de a Dunántúl is főkép földmívelésre van utalva, 
— élelmiszerraktárak. Az itt termelt élelemből bőséggel jutott a felvidéknek 
is."— Nemcsak hazánk egyes vidékei, de az egyes országok is egymásra 
vannak utalva.

Az alföldek élelmiszereiért cserében a felvidékek ellátták az alföldek 
lakóit tüzelővel, építőanyaggal, ásványi termékekkel. Itt az erdő, a bánya 
nyújt a lakosoknak főfoglalkozást, megélhetést. — A forró nyár leperzseli 
az alföldek legelőit, de éltetője a gabonának. A felvidékek hűvösebb ég
hajlata, esőben gazdagabb volta pompás legelőt növeszt az állatok szá-
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~  A folyóvizek az alföld felé futnak, igen alkalmasak az olcsó vizi 
szállításra. A Kárpátok hegykoszorúi védőn zárták körül a mi ezeréves 
draga hazánkat. — Minden azt bizonyította, hogy a jó Isten is természetes 
egységnek teremtette ezt a gyönyörű földet, melyet a viszonyokat nem is
merő emberek szabdaltak darabokra, a rosszakaratú emberek tanácsára 
— a trianoni kenyszerbéke alapján.

írásbeli feladatokra is bőséges anyagot találunk, melyek által nem
csak a tanultakat rögzítjük, hanem a helyesírást és a fogalmazási készsé
get is gyakoroljuk.

Zsenaty Dezső.

Játékos számtanítás. Az alábbiakban a kezdeti számtannak egy igen 
egyszerű, játékos s igy a gyermek részére kedves módon való tanítását is
mertetem :

• AZ .elS?, °®z.fólyban vagyunk. A számfogalmakat és a számjegyeket 
megismertetjük 6-ig. Ezt felrajzoljuk, felírjuk a táblára. Sőt, az állandó szem- 
fethetes vegett, egy nagyobb papírlapra is elkészítjük így:

1 2 3 4 5 6
Ügy, amint azt a dominójáíék lapocskáin is láthatjuk.
Ez a papírlapot a tanterem falára függesztjük.
Ha a számjegyírás formai szempontból már elfogadható, akkor eze- 

f . P°ntokat egy 2 és fél cm élű puha vagy keményfából készített hat- 
oldalu kockának oldalaira rajzoljuk tintával, tussal vagy fekete festékkel 
Minden tanulónak adunk 1 — 1 kockát s következik a begyakorlás.

. ^  gyermekek a kockát a két tenyerük között megrázzák és a padra
ejtik. Amelyik oldalára esett a kccka, annak a pontszámnak megfelelő 
számjegyet írjak táblájukra vagy irkájukba. A falon lévő szemléltetési rajz 
a tétovázó gyermeket útbaigazítja a számjegyírásban. Kavicsot, pálcikát, 
gyöngyöt, vadgesztenyét is adunk a gyermekek elé s azt a pontok szerinti 
mennyiségben rakják ki s azután írják a számjegyeket. A gyermekek na
gyon szívesen eljátszogatnak a kockával s a nekik adott tárgyakkal.

'tizenkettőig fokozatosan építjük ki a számsort. Előveszünk 
egy másik fakockát s annak egyik lapjára egy pontot rajzolunk. Most már 
minden tanulónak két kockája van. Az egyik, a régebbi 1-től 6-ig terjedő 
ponttal, a másik pedig az egy ponttal ellátott kocka. Számoláskor először 
padra tesszük az egypontos kockát, azután pedig megpörgetjük a teljesen 
berajzolt kockát. Ezután a két kockát egymás mellé tesszük. A pontokat 
a gyermekek összeolvassák s a megfelelő számjegyet leírják. Gyakorlás 
tárgyakon, mint előbb. Ezután egymásután rajzoljuk a 1 \ ' : :
pontot a második kockára. így jutunk el a 12-es számsor, sőt számkör tel
jes megismeréséhez játszi módon, ami az óraszámok és a tízes számkör 
eszrevetlen átlépése miatt is hasznos.

*

A második osztályban azonnal két kockával kezdődik a játékos ta
nulás, majd kiegészül 3 kockára.

Összeadásnál először az egyik kocka pontjainak megfelelő számje
gyet íratjuk le, ezután a r  jel után a másik kocka pontjait. Végül az =  
jel után írjak az összegezés számjegyét.

Kivonásnál két kockát dobunk fel egyszerre s az összeolvasott pon
tok számjegyet Íratjuk először. Ezután az egyik kockát beteszik a gyerme
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kék a padba s annak számjegyét — jel után, míg a pádon maradt kocka 
számjegyét az == jel után írják le.

Gyakorlás mindig tárgyakkal is!
Csendes foglalkoztatásnak is igen képző erejű ez az eljárás. Ajánlom 

követésre.
A kockák előállítása olcsó. Slöjdórán a nagyobb növendékek ké

szíthetik el úgy, amint azt a váci intézetben csinálták.
Vác, 1933. november 25.

Györgyfy Ákos.

Jelentés
a Gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának 

1932 33, évi működéséről.
Közli: Klug Péter orsz. szakfelügyelő.

A szaktanács előző évi jelentését azzal a megállapítással zár
tuk le, hogy a legnehezebb időkben és a legsúlyosabb körülmények 
között is tudott a szaktanács értékes alkotómunkái végezni s hálával 
adózván a Mindenhatónak, az 0  további segítő-gyámolító kegyelmét 
kértük, hogy munkánk a következő — immár szintén elmúlt — évben 
is eredményes legyen.

Amidőn most visszatekintünk ennek az évnek a munkájára 
és számbavesszük a szaktanács tevékenységét, ugyancsak hivalkodás 
nélkül állapíthatjuk meg, hogy habár a hazánkra zúdult gazdasági 
megpróbáltatások semmiben sem enyhültek s egyetlen fénysugár sem 
jelezte még a hajnalodásnak közeledését, az 1932/33. évben is áldást- 
hozóan eredményes volt a szaktanács munkája, melynek a tanév- 
elején való azonnali megkezdését az a körülmény is hátráltatta, hogy 
a nm. vallás- és közoktatásügyi minisztériumban történt ismételt 
ügyosztály beosztások, ill. változások következményeként a szakta
nácsban is lényeges személyi változások történtek. A gyógypeda
gógiai intézmények ügyeinek legfelsőbb hatósági elintézése a VII. b. 
ügyosztályból előbb a IX. a, majd az V. a. 2. ügyosztályba tétetvén 
át, ennek folyományaként Dr. Hoór Károly osztálytanácsos helyett 
előbb Dr. Nevelős Gyula min. tanácsos (52495/1933. IX.), majd Gresz- 
ler Jenő min. tanásos lett a szaktanács h. elnöke, (36512/1933. 
V. a. 2. ü. o.), Dr. Pollermann Artúr min. tanácsos — a gyógy
pedagógiai ügyek referense — pedig a szaktanács tagjává neveztetett 
ki (52495-1933 IX. sz. m.).

Első ülését a szaktanács az említett változások miatt csak no
vember 15.-én tarthatta meg. Ezen az ülésen vette tudomásul az 
elnöki tanács, hogy Dr. Karafiáth Jenő volt vallás- és közoktatásügyi 
miniszter távozása alkalmával a szaktanács támogatásáért köszöne
tét fejezte ki (3004/1933. eln. sz.), Dr. Hóman Bálint miniszter pedig 
a szaktanács további támogatását kérte (3028/1932. eln. sz). Utóbbit 
feliratilag üdvözölte az elnöki tanács és biztosította támogató kész
ségéről.

Említett időtől kezdve a tanítási év végéig az elnöki tanács 9 
ülést tartott, a bizottságok pedig 12 alkalommal tárgyalták meg a 
hozzájuk küldött ügyeket. Ezeken az üléseken az elnöki tanács és
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a bizottságok a szaktanács szabályzatának 1. §.-ában megállapított 
munkakörben megtárgyalta a nm. vallás-és közoktatásügyi miniszter 
úr által eléje utalt ügyeket s úgy ezekről, mint a saját kezdeménye
zéséből is a gyógypedagógia ügyét előbbrevinni hivatott kérdések
ben véleményes javaslatokat terjesztett íel, melyek alapján a szak
oktatásunkra és intézményeinkre egyaránt üdvöseknek bizonyult 
e ndelkezéseket adott ki a nm. minisztérium.

Különösen sokat és behatóan foglalkoztak a bizottságok és az 
elnöki tanács a növendékek gyakorlati irányú oktatásának kérdései
vel. A szaktanács javaslata alapján kiadott (52.419/1932. sz.) m. 
min. rendelkezésnek megfelelően valamennyi intézet tanártestülete 
behatóan tárgyalta a növendékek gyakorlati irányú nevelésének és 
foglalkoztatásának ügyét s részletes jelentéseket, több intézet 
igen értékes tanulmányokat terjesztett fel. Ezeket a bizottságok és 
az elnöki tanács gondosan áttanulmányozták és részletesen meg
tárgyalták. A felterjesztett jelentésekből megnyugvással állapította 
meg a szaktanács, hogy a siketnémák, vakok és szellemi fogyatéko
sok mindenik intézetében, valamint minden kisegítőiskolában a 
testületek a legnagyobb figyelemmel vannak a gyakorlati oktatás 
követelményei iránt és a maguk hatáskörében mindent megtesznek, 
amit a növendékek gyakorlati ügyesítése és munkaszeretetre való 
nevelése érdekében a mai viszonyok között megtehetnek. Ezzel 
kapcsolatban elhatározta a szaktanács, hogy a gyakorlati élet köve
telményeit a tantervek revíziójánál is teljes mértékben érvényesíteni 
fogja és ezáltal intézményesen is biztosítja, hogy a fogyatékos gyer
mekek a gyakorlati élet fokozottabb kívánalmainak elvégzésére 
képessé tétessenek és élethivatásukra is lehetőség szerint előkészít
tessenek. Kimondotta ezzel kapcsolatban az elnöki tanács azt is, 
hogy a gyakorlati oktatás kérdéseivel — a külföldi azonos intézmé
nyek ilyen irányú működésének figyelemmel kísérése mellett — 
továbbra is foglalkozni fog.

Az intézetekből kilépett növendékek további sorsának kérdé
sével is ismételten foglalkozott az elnöki tanács és elhatározta, hogy 
azok eddigi elhelyezkedéséről adatokat gyűjt, amelyek alapján aztdn 
az életben való elhelyezkedésük megfelelő irányítására és megköny- 
nyitésére fog javaslatokat kidolgozni. A siketnémák intézeteinek 
igazgatóságai ezzel kapcsolatban felhívattak, jelentsék, hogy az 
ipari pályára lépő siketnémák minő feltételek mellett volnának az 
intézetek székhelyein levő iparostanonc-otthonokba elhelyezhetők, a 
siketnémák soproni intézete igazgtósága pedig megbizatott, hogy az 
intézetet vég ett siketnémáknak a soproni állami szőlészeti és borá
szati iskolában leendő továbbképzését illetőleg folytasson tárgyalá
sokat az iskola igazgatóságával s ezek alapján tegyen a szaktanács
hoz konkrét előterjesztést. A vakokra vonatkozólag kívánatosnak 
tartja a szaktanács, hogy az orsz. intézetből kilépő növendékek 
mindegyike a Vakokat Gyámolító Egyesület intézményeiben 3—4 
évi olyanmérvű gyakorlati irányú továbbképzésben részesüljön, hogy 
ez idő után lehetőleg az intézeteken kívül önállóan is képesek 
legyenek kenyerüket megkeresni. Szükségesnek véleményezte még 
a szaktanács, hogy a szegedi intézet a vak leányok számára szer- 
veztessék át, továbbá, hogy Debrecenben a férfi vakok részére az 
e célra szolgáló jótékony hagyatékból felállítandó s mezőgazdasággal 
egybekötött intézet mielőbb megnyittassék ; végül, hogy az idősebb 
és beteges, munkaképtelen vakok a foglalkoztató intézetekből haló-
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gatás nélkül kitelepíttessenek. A kérdés egységes rendezhetése érde
kében szükségesnek véli az elnöki tanács a vakok kataszterének 
az elkészítését is. A szellemi fogyatékosok megfelelő gyakorlati irá
nyú foglalkoztatása érdekében gyakorlatibb irányú előkészítést s az 
intézmények részére kerti foglalkoztatás céljára alkalmas földterüle
teknek a megszerzését tartja szükségesnek a szaktanács, továbbá, 
hogy a testületek a szülőket is kioktassák fogyatékos gyermekeik 
állandó tevékenységre való szoktatásának és foglalkoztatásának 
szükséges voltáról, úgyszintén arról, hogy mely házi és mezőgazda- 
sági foglalkozások azok, ame'yekben a szellemi fogyatékosok fizikai 
képességei hasznosíthatók. A szaktanács előterjesztéseit és határo
zatait a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóváhagyólag vette 
tudomásul (38267/1933. V. a. 2., 39224/1933. VI. a. 2. sz. m. r.).

Sok időt fordított az elnöki tanács a siketnémák nevelés taní
tása tervének a tárgyalására. Igen beható tanácskozások alapján 
elkészült végleges szövegezésében az „Általános rész“ (cél, feladat, 
képzési idő, tantárgyak, tanórák), a „Különleges rész“-ből az előké
szítő oszt. terve (cél, feladat, tananyag, módszeres utasítások) és a 
Beszédtanitásnak a kiejtés tanítására vonantkozó fejezete. A tanterv 
alapvető tervezetét a régi lanterv szellemében tudvalevőleg a buda
pesti áll. intézet tanártestülete készítette el a nm. minisztérium meg
bízásából. Az előbb említett s most már végleges szövegezésben is 
elfogadott fejezetek a testületek és Borbély Sándor megjegyzéseinek 
figyelembevételével lényegesen átdolgozott formában terjesztetnek 
majd a tanterv teljes elkészülése után felsőbb hatósági jóváhagyás 
céljából a nm. minisztérium elé. E helyt különösen az Előkészítő 
osztályra és a kiejtés tanítására vonatkozó résznek egészen eredeti, 
a siketnémaoktatás újabb törekvéseinek és a beszédtanulás lélek- 
és élettani törvényeinek teljes érvényesítésével történt feldolgozására 
kívánok utalni; meggyőződésem szerint olyan értékes alkotása ez 
a szaktanácsnak, amely a siketnémák eredményes oktatásának irá
nyát évtizedekre fogja megjelölni és kiképzésüknek magasabb ered
ményeit biztosítani,

E helyt említem meg, hogy a vakok intézetei tanterv-tervezetének 
újbóli átdolgozásával a vakok József nádor kir. orsz. intézetének ta
nári testület--, ill. Herodek Károly igazgató elkészült, azt benyújtotta 
s az elnöki tanács határozatából kiadatott a testületeknek tanulmá
nyozás és észrevételeinek közlése céljából.

A siketnémák kecskeméti intézete igazgatóságának jelentései 
kapcsán ismételten foglalkozott a szaktanács a hallási maradvánnyal 
bíró, valamint a később siketült, beszédmaradványos gyermekeknek 
elkülönített oktatása kérdésével. Négy évvel ezelőtt a nm. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr a szaktanács javaslatára elrendelte 
(700-25/1929. sz. m. r.), hogy az egész ország területéről a később 
sikerült beszédmaradványos siketek, valamint a szó- és mondathallás
sal bíró gyermekek a siketnémák kecskeméti intézetében részesülje
nek megfelelően alkalmazott szakszerű oktatásban. Az itt elkülönített 
gyermekek oktatása általában is gyorsabb menetű volt, de különösen 
a beszéd elsajátításában a teljesen siketeket messze felülmúlóan ered
ményesnek bizonyult. Mivel azonban a mai súlyos gazdasági viszo
nyok miatt a szülők az ország távolabbi részeiből nem tudták s nem is 
akarták gyermekeiket a tőlük messze eső kecskeméti iniézetbe el
szállítani és mivel az intézetek igazgatóságainak felvilágosításai 
után is ragaszkodtak ahhoz, hogy gyermekeik a lakóhelyükhöz kö
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zelebb fekvő siketnéma-intézetekbe vétessenek fel — nehogy a kecs
keméti intézet teljesen elnéptelenedjék — a szaktanács a fenti ren
delet rendelkezéseinek ideiglenes felfüggesztését javasolta a nm. 
minisztériumnak.

Az egyes intézeteknél működő szakorvosok, a Gyógypedagógiai 
All. Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó, az Áll. Gyógypedagógiai 
és Orvospsychológiai Intézet és a Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógy- 
tani Laboratórium működésének a gyakorlati oktatással leendő szoro
sabb összekapcsolása és kutatási eredményeiknek a nevelés-tanítás 
érdekében leendő értékesíthetése céljából a szaktanács javaslatot 
terjesztett a nm. miniszter úrhoz, aki ennek alapján elrendelte a 
<£»2167/1932. VII. b. és 62669/1933. V. a. 2. sz. m. r.), hogy 
a szakorvosok és a felsorolt intézmények minden tanítási év végéig 
jelentéseiket és következő évi munkaprogrammjaikat terjesszék fel. 
Egyben közölte a nm. miniszter úr, hogy a beérkező jelentéseket és 
munkaprogrammokat mindenkor Ieküldi a szaktanácsnak véleményes 
javaslattétel^ céljából. E m. rendelkezésnek úgy a szakorvosok, mint az 
említett intézmények megfelelvén, a leérkezett jelentések a bizottsá
goknak adattak ki részletes megtárgyalás céljából, Á siketnémák buda
pesti m, kir. állami intézete szakorvosának jelentését és munka- 
programmját már az elnöki tanács is megtárgyalta s elismeréssel 
állapította meg, hogy az intézet szakorvosa — aki a növendékek 
egészségügyi gondozását is a leglelkiismeretesebben ellátta és a 
siketnémák váci kir. orsz. intézetében is végzett vizsgálatokat — 
tudományos vizsgálatait teljesen a gyakorlati nevelés és oktatás 
szolgálatába állította s működése szorosan egybekapcsolódik a tanári 
testületnek a munkájával s ennek célkitűzéseit nagy mértékben 
támogatja is. Ennek kapcsán az elnöki tanács — figyelemmel arra a 
tényre, hogy a siketnémák Iátószervének épsége reájuk nézve való
ban életbevágó — kívánatosnak jelezte, hogy a szakorvos a látószerv 
óvására és szakszerű kezelésére is terjessze ki működését, A jelentést 
és munkaprogrammoh valamint a szakorvosnak azt a bejelentett kész
ségét, hogy a növendékek szemeinek gondozását szintén válallalja, a 
szaktanácsi előterjesztésnek megfelelően a nm. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter elismeréssel vette tudomásul (38268/1933. V. a.2. sz. r.).

Itt említjük meg, hogy az elnöki tanács a IV. bizottság előter
jesztésére orvosi albizottságot szervezett, amelynek elnöke az elnöki 
tanácsnak is tagja.

A szaktanács előző évi előterjesztésének folyományaként a 
nm. miniszter úr a siketnémák váci fiúfoglalkoztató intézetének 
elméleti oktatását is rendezte, jóváhagyván (732-05-25/1931. sz. m. r.) 
a szakfelügyelőségnek e tekintetben tett intézkedését. És ugyancsak 
az elnöki tanács múlt évi előterjesztése alapján elrendelte a nm. 
minisztérium (52387/1932. sz. m. r.), hogy valamenyi gyógypedagó
giai intézetben a növendékek a felvétel alkalmával és az első taní
tási év végén újból pedagógiai és orvosi szempontok szerint gondosan 
vizsgáltassanak meg és a képezhetetlennek talált növendékek távo- 
íittassanak el. Egy másik m. rendelkezésben pedig részletesen szabá
lyoztatok a kisegítőiskolai növendékeknek ú. n. áttelepítő bizottságok 
által való beiskolázása (52229/1932. sz. r.).

A kisegítő iskolák által kiállítandó bizonyítványok kérdésével 
ebben az évben szintén foglalkozott az elnöki tanács, melynek előter
jesztésére a nm. vallás- és közktatásügyi miniszter úr úgy rendelkezett 
(52230,1932. sz. m. r.), hogy a kisegítő iskolák nem adhatnak ki elemi
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iskolai bizonyítványokat. Ennek megfelelően a szaktanács olyan 
értelmű előterjesztést tett a nm. minisztériumnak, rendelje el, hogy 
az önálló kisegítő iskolák növendékeiknek az iskola címének és jelle
gének megfelelően kisegítő iskolai értesítőket és bizonyítványokat állít
sanak ki és, hogy azok a VI. osztályt végzett növendékek, akik 
nagyobb értelmi fejlődést tanúsítottak és megfelelő tudással rendel
keznek, az elemi iskola negyedik osztályában díjmentesen tehesse
nek magánvizsgát, továbbá, hogy az elemi iskolákkal szervesen 
együttműködő kisegítő-, ill. kislétszámú osztályok tanulói azontúl is 
elemi iskolai bizonyítványokat kaphassanak.

A különböző gyógypedagógiai intézmények módszeres tanács
kozásain gyakran hangzanak el igen figyelemreméltó és felette 
értékes előadások s nagy előnyére válnék az ügynek, hogyha ezek 
az értekezések az egyes testületek szűk keretein túl a többi azonos 
intézmények testületéi számára is hozzáférhetővé, közkincscsé volná
nak tehetők. Ezért a gyulai gyógypedagógiai intézet igazgatóságának 
ilyen irányú beadványa kapcsán előterjesztést tett az elnöki tanács, 
hogy a beküldött és arra érdemesnek talált értékesebb értekezések
nek a szaklapokban leendő közlését, esetleg sokszorosítását és az 
összes testületekhez leendő megküldését a szükséges fedezet rendel
kezésre bocsátásával a minisztérium tegye lehetővé. Ettől a javasolt 
intézkedéstől méltán várhatjuk az előadásoknak gondosabb kidolgo
zását s a módszeres értekezések színvonalának emelését is.

A siketnémák és vakok tanárainak egyesülete kérelemmel for
dult a nm. vallás- és közotatásügyi miniszter úrhoz s ebben a tanár
képző főiskola felvételeinek a megszigorítását kérelmezte. E vélemé- 
nyes javaslattétel céljából (52527/1932. sz. m. r.) leküldött beadvány a 
negyedik bizottságnak adatott ki.

Az országos szakfelügyelő és a h. szakfelügyelő részletes jelen
téseiből az elnöki tanács tagjai ez évben is teljes tájékoztatást kap
tak az intézmények és testületek nevelő-oktató munkásságáról, belső 
működéséről és nagy megnyugvással állapította meg az elnöki tanács, 
hogy a testületek az egész vonalon az intézmények sorsát is fenye
gető súlyos gazdasági állapotok romboló hatását odaadó lelkesedés
sel s fokozottabb munkával igyekeztek hatástalanná tenni és szak
beli tudásuk állandó kimélyítésével mindezideig teljes mértékben 
fenntartották az oktatás eredményének színvonalát. A tudomásul 
vett jelentések a jegyzőkönyvekkel csatoltan minden esetben a nm. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz is felterjesztettek.

A szaktanácsi szabályzat 8. §.-ának rendelkezései szerint „a 
szaktanács a szükséghez képest — de évente lagalább egyszer ülé
sezik“. Ez a rendelkezés teljes ülés összehívását parancsolólag előírja, 
de az ügy érdeke is megkívánja, hogy a szaktanács összes tagjai 
legalább egyszer évente gyűlésre összehivassanak. Mivel azonban 
eme rendelkezés végrehajtása a vidéki tagokra való tekintettel 
bizonyos költségekkel is jár, amelyekre szükséges fedezet nem áll 
rendelkezésre, az elnöki tanács a nm. minisztérium döntését kérte, 
amely a teljes ülés összehívását azzal a rendelkezéssel engedélyezte 
(52839/1932. sz. m. r.), hogy a vidéki tagok útiszámlái az illetékes 
intézetek házipénztárai terhére számolandók el. Az ülés idejéül az 
elnöki tanács október — november hónapját jelölte meg.

Meg kell emlékeznünk végül arról a súlyos veszteségről is, amely 
a szaktanácsot két igen értékes és fáradhatatlanul dolgozó tagjának 
— Borbély Sándor ny. igazgatónak és Merész Fülöp tanárnak — az
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elhunytéval érte. Előbbi az 1898-ban alakult szaktanácsnak volt első 
előadója ; e minőségében megszervezte az egységes gyógypedagógiát, 
létesítette az intézmények egész sorát, megírta a siketnémák intéze
teinek egységes tantervét és valamennyi intézetünk működését magas 
színvonalra emelte, Később, még nyugalomba vonulása után is tevé
kenyen dolgozott az ügy fejlesztésén és az új tanterv előkészítő 
munkájában is értékesen közreműködött. Merész Fülöp tanár 
hasonlóképpen kitartó szorgalommal, szívós akaraterővel és fá
radhatatlan munkakedvvel dolgozott mindig az ügy javán s a szak
tanács munkájában mindenkor teljes készséggel vett részt. Az élők 
közül való távozásukról az elnöki tanács szintén megemlékezett és 
érdemeiket jegyzőkönyvben is megörökítette.

Amidőn a szaktanács múlt évi munkásságát fentiekben nagyon is 
vázlatos rövidséggel ismertettük, úgy véljük, hogy ezekből is megál
lapítható, hogy nem túloztunk bevezető sorainkban. Hálatelten emel
hetjük ezúttal is szívünket a Mindenhatóhoz, amiért az elmúlt évben 
szintén az ügyre üdvös és érdemes alkotó munkát végezhettünk. 
Ebből a tényből egyben azt a biztató reményt is meríthetjük, hogy 
az ügy szeretetéből fakadó erős akarat a legsúlyosabb viszonyok 
között is tud értékes munkát végezni s habár alig-alig látunk még 
némi pirkadást, a múlt példája után is méltán remélhetjük, hogy a 
jövőben is eredményes lesz munkásságunk.*)

(* E jelentéshez tartozó táblázatos kimutatás a lap végén található.)

Intézeteink életéből.
! ! !  A vakok szegedi intézetének igazgatója a vakok munka

iskolájának kiépítési gondolatával, adatgyűjtés szempontjából meg
kereste a községi elöljáróságokat, hogy a községeikben levő összes 
vakokat írják össze. Az intézeti képzésben részesültekre vonatkozó
lag pedig kérte az igazgatóság még ennek a közlését is, hogy az 
illető foglalkozik-e az intézetben elsajátított iparával, vagy van-e va
lamilyen más kenyérkereseti foglalkozása? Ha nincsen, kíván-e fog
lalkoztatás céljából intézeti föltételt ?

Az elöljáróságok az ilyen esetekben majdnem kivétel nélkül 
azt jelentették: iparával nem foglalkozik, nyomorog, nélkülöz, de 
fölvételt nem kér. — A vakok magas színvonalú iskolai képzése 
után ilyen statisztikai adatoknak a befutása nem lehet kielégítő, 
nem lehet megnyugtató, de mindenesetre óriási fölkiáltójelként kell, 
hogy ránk meredjen. Ezek az adatok föl kell, hogy hívják a vakok okta
tóinak figyelmét arra, hogy a gyakorlati életre való nevelés körül 
baj van, s hogy ezen a téren teendőink, még pedig sürgős teendő
ink vannak, amely teendők további elhanyagolása csúf emléket fog 
részünkre biztosítani. Cselekedjünk teh át! !!  K. I.

Vasvármegye alispánja a községeket felhívta a szegénysorsú beis
kolázott siketnémák támogatására. Egyébként a siketn. soproni intézetéhez 
tartozó vármegyék községei szociális érzékkel karolják fel a siketnémák 
oktatása és nevelése ügyét. László.

Vác. A siketnémák kir. orsz. intézetében W olkóber János  tanár in
dítványára összegyűjtik a növendékek szülőinek fényképeit s azokat neve
lési célzattal a hálótermekben a növendékek által készített keretekben a 
gyermekek ágyaik fölé helyezik.



22 1

A soproni beszédhibás tanfolyamra 28 gyermek vétetett fel 
A tanfolyam vezetői: Vas János és Végh Ferenc.

Csökkentlátásúak iskolája. Szegeden komoly alakot kezd öl
teni a csökkentlátásúak iskolájának a gondolata A vakok intézeté
nek igazgatósága karöltve a kir. tanfelügyelőséggel és a városi isko
lák nyilvántartási hivatalával, megindította a szegedi csökkentlátá
súak összeírását. A csökkentlátásúak összeírásával párhuzamosan 
folyik a nagyothallók összeírása is. Az összeírás befejezése után az 
összeírottak száma fogja majd eldönteni a megfelelő iskola megszer
vezését vagy a gondolat teljes elejtését. K. I.

A debreceni siketnéma intézet 120 négyzetm. II. emeleti terraszát a nyár fo
lyamán üvegtetővel és oldalakkal látták el. A tágas, szélmentes terrasz növendé
keiknek esős idő esetén is kényelmes játszóhelyet biztosít.

Vak-siketnéma gyermekek oktatása. A Vakok József Nádor 
Kir. Orsz. Intézetében a folyó tanév elsejétől külön osztály nyílott 
meg vak-siketnéma gyermekek részére. Az osztály vezetője Góts 
Ottó tanár, akinek e téren már értékes tapasztalatai vannak.

Alkalmunk volt az alig két hónap óta oktatásban részesülő kis 
növendékeit látni s velük a különleges módszer segítségével beszél
getni. Öröm sugárzott le arcukról, amikor „kézbepontozás“ útján 
megértették kérdésünket s rögtön Braille-írásban és hangos szóval 
(akik későbbi korban vakultak és siketültek meg) adták meg a fele
letet. A közeli napokban Dr. Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai tanár 
és orvos is megvizsgálta a kis vak-siketnémákat s kijelentette, hogy 
az ő módszere segítségével reméli, hogy egyik-másik hallóvá lesz! 
Góts tanár megígérte, hogy a tanév végén lapunk hasábjain beszá
molót fog adni értékeseknek ígérkező tapasztalatairól. Sp.

Hövényes Antal nyugalomba vonult.
Ritkulnak soraink. Csökkenti létszámunkat a kérlelhetetlen idő. 

Betelt szolgálati ideje, itthagyott minket egy kedves, szeretetreméltó, 
megértő kartárs: Hövényes Antal. A kartársak köréből távozott a 
jó barát, a növendékek egy látszatra szigorú, de belsőleg csupa szív- 
jóságú tanárt vesztettek benne, ki nemcsak tanította — de főként 
nevelte őket. Nevelő-oktató munkájában fáradhatatlan buzgalmú volt. 
Szerették is őt növendékei s összeszorult szívük, mikor megtudták, 
hogy jó tanáruk már nem tanítja őket többé.

Munkás pályáját Sopronban kezdte meg. A hűség városából fiatalon 
távozott s az ottlétének rövid ideje alatt működésével kiérdemelte magának 
felettes hatósága teljes elismerését. 1905-ben jött Vácra. Itt megszerezte a 
tanári oklevelet. Váci működése alatt végezte a Siketnémák Közlönye szer
kesztői és kiadói munkáját. Vácról 1907 aug. 1-én Pozsonyba helyeztetett 
át. A pozsonyi intézetben kifejtett eredményes működése elismeréséül ál
landó helyettes, igazgatónak neveztetett ki. Feladatának lelkiismeretes elvég
zése mellett ráért szakcikkeket írni, melyek leginkább az „Eos“-ban jelen
tek meg. Nagyobb tanulmányt írt az agyagszlöjdről és Szólások  címén ösz- 
szegyüjtötte a gyakrabban előforduló szólásformákat. Maradt ideje arra is, 
hogy a pozsonyi Toldy Kör könyvtárát rendezze. E magánszorgalomból 
vállalt teendő gondos és pontos elvégzésével a Kör elismerését és köszö
netét érdemelte ki magának. Intézeti és társadalmi munkássága közepette
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érte őt a világháború. A háború elején teljes megelégedésre vezette a po
zsonyi Vöröskereszt újvárosi pályaudvar vöröskeresztes állomását addig, 
míg mint önkéntes, katonának vonult be. 39 havi katonai szolgálatából 20 
hónapot a galíciai, 7 hónapot az ukrajnai fronton töltött. Az ellenség előtt 
teljesített kiváló szolgálatai elismeréséül az arany érdemkereszttel tüntette 
őt ki /V. Károly király Őfelsége. A front felbomlása után mint népfelkelő 
hadnagy leszerelt s újból szolgálattételre jelentkezett Pozsonyban. A cse
hek fizetését 60 százalékra csökkentették, majd nyugdíjazták s 1920 novem
ber 1-vel végleg elmozdították állásából. Ekkor helyzete Pozsonyban tart
hatatlanná vált. Vácra kapott beosztást. Itt tanított s emellett rendezte az 
intézeti könyvtárt; bevezetve fáradhatatlan munkássággal a cédula-kataló
gus rendszert. Itt dolgozott pihenést alig ismerve, míg hadi érdemeinek be
számításával kérte nyugdíjaztatását.

Nincs már köztünk e kedves kartárs, ki figyelmes volt minden
kivel szemben, ki szerette kollégáit s ellenértékűi mindenkitől tisz
teletben és megbecsülésben részesült.

Távozásod fáj kedves barátunk. De te nyugodni vágytál. Meg
történt az akaratod. Itt hagytál bennünket. Azonban csak térben tá
voztál közülünk. Szívünkbe zárva köztünk vagy továbbra is. (V. F.)

Vegyes.
Kedves munkatársainknak, valamennyi olvasónknak boldog ka- 

kácsonyi ünnepeket, valamint boldog új esztendőt kívánunk!
A gyógypedagógiai intézmények hovatartozandóságának

kérdése, amely már egy éve nyugtalanította ügyünk munkásait — 
amint örömmel értesülünk — végre nyugvópontra jutott. Újságok is 
hozták a hírt s az országgyűlésen is szóvátették, hogy a gyógype
dagógiai intézeteknek a Belügyminisztériumba való áthelyezését 
tervezi a kormány. Megnyugvással jelentjük, hogy a közel múltban 
a vallás- és közokt. minisztériumban tartott miniszterközi értekezle
ten olyan értelmű megállapodás jött létre, amely szerint a gyógype
dagógia intézmények továbbra is a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztériumban maradnak.

Szaktanácsi (teljes) ülés. A gyógyped. intézetek országos 
szaktanácsának teljes ülése a siketnémák budapesti intézetében f. 
évi november 13-án zajlott le. Ez a gyűlés tulajdonképpen a szakta
nács Elnöki Tanácsa és az egyes bizottságok két évi munkájának 
adott méltó, ünnepélyes keretet.

A két munkaesztendő minden tárgya, terve eredménye Dr. Petri 
Pál államtitkár, elnök bölcs vezetéséhez s Klug Péter szaktanácsi 
előadó szervező képességéhez, inventiójához s a szakkérdéseikben 
való példaszerű biztosságához fűződik. Ez hangzott ki az elnöki 
megnyitóból és abból az értékes előadói jelentésből, amely szakok
tatásunk legkisebb mozaikdarabjára is rávilágított és summázta 
a szaktanácsunk két évi tevékenységének minden mozzanatát.

Az előadó jelentéséhez Deschenszky Ferenc, Völker József és 
Schreiner Ferenc szaktanácsi tagok szólották hozzá, kiemelve azo
kat a jelentős, eseményszámba menő javaslatokat, terveket, ame
lyek különösen a siketnéma-intézetek részére készülő új tanterv és
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módszeres utasítás munkálatainak adnak történeti hátteret, amely 
háttérbe a tantervi javaslathoz hozzászóló minden intézet testületé
nek módosító javaslata bele van építve.

Elismerőleg állapították meg a hozzászólók a szakfelügyelői látoga
tások értékét, jelentőségét, ami leginkább az intézeti nevelés-okta
tás értékeinek állandó növekedéséből s az oktatási eredmények 
összehangoltságából tetszik ki.

A szaktanácsi jelentés részletekig történt taglalásánál szó esett 
intézetünk és intézményeink gazdasági helyzetéről, új intézmények 
létesítésének szükségéről s azokról a helyzeti nehézségekről, ame
lyekkel egy új intézmény alapításánál meg kellene küzdeni.

Elismerőleg említtetett meg az eddig szegényes tankönyv iro
dalmunk területén megindult termelő munka, amelyből egyes inté
zeteink dicséretes szorgalommal és kedvvel veszik ki részüket. Is
kola-orvosi — szakorvosi ellátása intézeteinknek szintén szőnyegre 
került, s ennek fontossága, jelentősége Dr. Bárczi Gusztáv előadá
sának hatása alatt még magasabbra emelkedett.

Dr. Bárczi, mint a siketnémák budapesti intézetének tanára 
és szakorvosa, kísérleti osztályának növendékeit és kísérleti ered
ményeit mutatta be egy szinte forradalmasító előadás keretében. 
Előadásának eme jelzőjét Dr. Sarbó Artúr e. ü. főtanácsos, egyetemi 
ny. rk. tanár használta, ezért Dr. Bárczi Gusztáv kartársunk közér
deklődést keltő tudományos munkássága, kutatása és eredményei 
jellemzésére nyugton, kész örömmel és büszkeséggel mi is használ
juk ezt. Dr. Bárczi Gusztáv előadása a fülészetileg nem siketek 
diagnosztikáját és pedagógiáját ölelte fel s bár az előadása kereté- 
ben bemutatott kísérleti eredmények még nem mindenben igazol
hatták a Bárczi elméleti fejtegetéseit, mindazonáltal Dr. Bárczi Gusz
távnak siketnéma-intézeti tanári és kísérletező, a siketnémaoktatás ér
dekében állandóan, reklámnélkül dolgozó szakorvosi mivolta olyan 
utat vág, vagy vághat a gyógyászatban és szakoktatásunkban, amelyre 
a neves külföld ideg- és fülgvógvászai. nemkülönben siketnéma-in- 
TezetéTfeilognak bámülnLjdazai siketnéma-intézeteink minden esetre 
a TSudHpSsffi kísérleti osztály eredményeitől igen sokat várhatnak. 
Adja Isten, hogy a gyakorlat is minél előbb ráüsse Bárczi dr. el
méleti megállapításaira és eredményeire azt a bélyeget, hogy ő tény
leg forradalmasította oktatásügyünket s ezzel együtt eddigi módsze
res eljárásainkat (Sj)

Osztályfőnöki címadományozás. A Kormányzó Úr Ofőméltó- 
sága a kultuszminiszter úr előterjesztésére Greszler Jenő  miniszteri 
tanácsosnak, ügyosztályunk főnökének a miniszteri osztályfőnöki 
címet adományozta. Lapunk szerkesztősége és minden olvasója tisz
telettel és hódolattal köszönti Öméltóságát e legmagasabb helyről 
jött és érdemes közszolgálati munkásságot megjutalmazó kitüntetést.

Joó Sándort, a vakok szombathelyi intézetének igazgatóját, 
tanári működésének 25. éves évfordulója alkalmából a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr elismerésben  részesítette. Az elismerő 
okiratot Ostffy Lajos  dr., Vas vármegye főispánja adta át a jubiláns
nak a Dunántúli Egyesület elnökségének, tanári- és tisztviselői kará
nak jelenlétében. Az elismerő okirat szószerint ezt tartalmazza: 
„A gyógypedagógiai intézetek országos szakfelügyelőségének jelen
téséből értesültem arról, hogy Igazgató úr negyedszázad óta példás
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buzgalommal, _ meleg ügyszeretettel és szakértelemmel dolgozik a 
gyógypedagógia fejlesztésén és hogy a vezetése alatt álló intézet 
oktatási színvonalának emelésén s anyagi ügyeinek rendezésén fá
radhatatlanul tevénykedik. indíttatva érzem magam arra, hogy Igaz- 
gató úrnak egy negyedszázadon át kifejtett érdemes működéséért 
elismerésemet fejezzem ki“.

•J°b Sándort,  ̂a kiváló szakembert, a mindnyájunk állal tisztelt 
és becsült jó barátot és kartársat, jubileuma alkalmából a legmele- 
gebben üdvözöljük. A Mindenható adjon neki erőt, egészséget és 
kitartást, hogy még sokáig munkálkodhassék a reábízott vakok ja- 
v á r a - Sp.

Borbély Sándor emlékezete. Szombaton, december 9-én volt 
egy eve, hogy meghalt a váci kir. orsz. siketnéma-mtézetnek nagy- 
nevu igazgatója,_ a váci társadalmi és kulturális életnek is jelentős 
tagja Boibély  Sándor. A siketnémák intézete nem feledkezett me® 
e napról s a tanári testület tagjai, a Vili. osztály növendékeivel ki
vonultak Borbély Sándor igazgató sírjához s az intézet igazgatója, 
bzentgyörgyi Gusztáv néhány kegyeletes szó kíséretében koszorút
\QnLa  ,siket" ? a oktatás érdemes alakjának sírjára. (Váci Hírlap 
1933 dec. 10.)

A Vakokat Gyámolító Dunántúli Egyesület november 24-én 
tartotta meg évi rendes közgyűlését Szombathelyen, a vakok inté
zete tanácstermében, Náray-Szabó László dr. elnöklete alatt.

Az elnöki bejelentések után Joó Sándor igazgató évi jelentését 
ismertette, amely szerint az egyesület az 1932/33. gazdasági évben 
o4 vakot gyámolított. A jelentés részletesen tárgyalja le a gazda- 
ségi év minden feljegyzésre érdemes mozzanatát. Foglalkozik a nö
vendékek elméleti oktatásával, ipari képzésével és foglalkoztatásá
vá , majd kiterjeszkedik az ipari és kereskedelmi s a társadalmi te
vékenység eredményeire is. Az egyesületnek az 193233. évi ered
ményszámlája szerint 45,903.64 P kiadása volt, amelyet az állam
segélyből, a törvényhatóságok, városok és községek állandó segé- 
lyerbő! az ipari és kereskedelmi tevékenység eredményéből, ellátási 
dijakból, a teaestély és gyüjtőperselyek jövedelméből fedezett. Örven
detes tényként említi meg a jelentés, hogy az egyesület körzetének 
varmegyei, dacára a mai nehéz gazdasági viszonyoknak, szeretettel 
karolják fel a vakok ügyét. Ma már az 5 vármegye közül 4 van 
teljesen beszervezve. Ezekben nemcsak a törvényhatóságok és vá
rosok, hanem az összes községek, kivétel nélkül anyagi erejükhöz 
mért segélyben részesítik az egyesületet. Hiszik, hogy a jövő évben 
«eszprém-vármegye beszervezése is sikerülni fog s akkor nem lesz 
a Dunántúli Egyesület körzetében egyetlenegy község sem, amely 
ne támogatná az intézményt.

Görög Sándor ügyvezető-alelnök ismertette az 1932|33. évi zár- 
számadásokat, majd az 1933|34. évi költségvetést, utána a számvizs- 
gáló bizottság jelentését ismertették, amely szerint a bizottság tagjai 
átvizsgálták az egyesület 1932[33. gazdasági évi működéséről szóló 
zárszámadásokat s azokat minden tekintetben rendben találták. EI- 
nökké újból Náray-Szabó László dr-t választották meg, aki az egye
sület keletkezése óta tevékeny és értékes munkása a vakok ügyé
nek.

J. S.
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Ügyoszlályunk új előadója. A Miniszter Úr Őnagyméltósága 
ügyosztályunkba, a gyógypedagógiai ügyek előadói tisztének ellátá
sára Schoepflin-Pogány Károly dr. miniszteri s. titkárt rendelte. Új 
előadónkat tisztelettel köszöntjük s eredményes működésére Isten 
áldását kívánjuk.

Igazgatói címadományozás. A Kormányzó Úr Őfőméltósága 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr előterjesztésére 
Eling Jakab  a budapesti áll. siketnéma-intézet, Karnay Árpád  a 
budapesti áll. gyógypedagógiai- és nevelő-intézet és Schnitzl Gusz
táv, a budapesti vakok központi foglalkoztató intézete és az ifjú 
vakok budapesti iskolája tanárénak a gyógypedagógiai intézeti igaz
gatói címet adományozta. Kitüntetett kartársainkat szíves szeretettel 
köszöntjük 1 1

Petróczi István miniszteri tanácsos, a Néptanítók Lapjának 
felelős szerkesztője november hó 12-én 67 éves korában elhúnyt. 
Benne nemcsak az említett lap vesztette el lángoló idealizmustól és 
lelkes ügyszeretettől áthatott vezérét, hanem az egész tanügy is 
egyik legértékesebb munkását gyászolja. A  megboldogult a gyógy
pedagógia s a siketnémák és vakok oktatásügye iránt is mindig me
leg érdeklődést tanúsított.

Magyar vak kerékpározó. Sok szó esett már a vakok kerékpározásá
ról. Az eszmecsere, esetleg vita, mindig abban a refrénben csendült k i: 
mikor ülnek fel kerékpárra a magyar vakok is ? Nos hát fölültek. Ha egye
lőre csak egyes számban is, mégis csak fölültek. Az eset pedig úgy történt, 
hogy az ősz folyamán beállított a vakok szegedi intézetébe látogatóként 
az intézetből 3 év előtt kilépett egyik növendéke. Beszélgetésünk folyamán 
kitűnt, hogy a fiú (Viblók József) a hevesmegyeí Adács községből kerékpá
ron tette meg az utat Szegedig. A dolog természetében rejlik, hogy két pe- 
dálos, két üléses kerékpáron (tandem) tette meg az éppen nem rövid utat, 
s a kerékpár vezetője egy látó barátja volt, akivel már nem egy nagyobb 
kirándulásra vállalkozott.

K. I.

A Néptanítók Lapja lapunkról. ('933. november 16.) „A siketnémák és va
kok tanárainak szakfolyóirata vezetőhelyén a szerkesztőbizottság beköszöntőjét közli, 
mely egyúttal programmul szolgál a lap jövőjére nézve. Schreiner Ferenc a vakok 
országos intézetének igazgatójáról: H erodek  Károlyról emlékezik meg nyugalomba- 
vonulása alkalmából Megkapó szavakkal méltatja a vakok nagyhírű igazgatójának 
elévülhetetlen érdemeit. A folyóiratban Seréd i Jusztinián hercegprímásnak meleg
hangú levele is megjelent, melyet a nyugalombavonuló igazgatóhoz intézett. V ölker 
József a nemrég elhúnyt É liás  Jakabról írt méltató cikket és kegyeletes szavakkal 
jellemzi az elhúnyt egyéniségét és pótolhatatlan munkásságát. H erodek  Károly tol
lából Dr. N áray-S zabó  Sándor emlékezetét olvassuk halálának évfordulója alkal
mából. A cikkíró értékes és lelkiismeretes összefoglalásban tárja fel előttünk a majd
nem húsz éve elhúnyt kultuszminiszteri államtitkárnak, a „magyar gyógypedagógia 
megteremtőjének“ eredményekben gazdag munkás életét. A vonzóan megírt cikkből 
egy nagykoncepciójú egyéniséget ismerhetünk meg, akinek alkotásai húsz év távla
tából sem halványultak el, hanem még jobban gazdagodtak jelentőségükben. Ta
nulságos közlemények jelentek meg a siketnémák oktatásának gyakorlati munkájá
nak köréből, amelyek belevilágítanak abba a fáradságos és nehéz munkába, amit 
a siketnémákkal és vakokkal foglalkozó pedagógusaink végeznek.,Egy szerény cikk 
arról a^ országos sikerről számol be, amelyet a V akok  H om eros-E n ekkara  Schnitzl 
Gusztáv vezetésével a kormányzói díj elnyerésével aratott. A gondosan szerkesztett 
folyóiratot egyesületi hírek, könyvismertetések és egyéb apró közlemények egészí
tik ki“.
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A ,Y a^ok Társasköre közgyűlésén érdekes javaslatot terjesz- 
lettek elő. Azt ajánlották, hogy a sokak által feltűnőnek és vissza
taszítónak mondott fekete szemüveg helyett a homályos, úgyneve- 
zett tejüveget használják. (Hírek a Vakok Világából.)

S p .

Deschensky Ferenc kaposvári siketnéma intézeti igazgató 25 éves 
igazgatói jubileuma. Megható ünnepség keretében ünnepelte meg a kapos
vári tantestület f. évi december hó 2-án igazgatójának, Deschensky Fe- 
lencnek névünnepét. E nap alkalmával ünnepelték ugyanis igazgatójuk
nak nemcsak névünnepét, — hanem 25 éves igazgatói és 35 éves tanügyi 
működésének évfordulóját is.

Az ez plkalomia feldíszített tornateremben, a testület tagjai és az in
tézet növendékei várták ünnepelt igazgatójukat. Megérkezésekor, a tanári 
kar neveben Kieger György h. igazgató köszöntötte, magas szárnyalású és 
az egész tantestület őszinte érzését visszatükröző beszédben, az ünnepel
ik i T  ”4 em a P'hanatnyi lelkesedés, — mondta az ünnepi szónok töb
bek közt, — nem a hivatalos kötelességérzet hozott ide most minket ha
nem elsősorban önmagunkat becsüljük meg azzal, hogy megállunk a 25 
éves emlékoszlopnál, — melyet képzeletben a hála, a szeretet és a ra
gaszkodás emel számodra, mind tanártársaid, mind növendékeid szívében“.

„25 év az idő végtelenjében kevés, — de az emberi élet homokórá
ján bizony sok. bök munkát és küzdelmet, — sok örömet és bánatot, — 

csalódást jelent az emberi életben egy negyedszázad“. 
Majd beszéde további részében visszatekintett, az ünnepelt igazgató pá
lyafutására s egyenként megállt, a befutott út mérföldköveinél, melyet 

eschensky Ferenc életútjánál a váci, a budapesti, az ungvári,a pozsonyi 
es a kaposvári intézetek jeleznek.

Majd így folytatta : „S ha most visszatekintesz tanári és negyedszá
zados igazgatói munkásságodra, — boldog lehetsz, mert lelkednek szövét- 
neke sokaidnak világított. Felemelő tudat tölthet el, mert érezheted hogy 
munkásságoddal nemcsak hasznára voltál az ügynek s embertársaidnak 
~  de t^zteletet szereztél önmagadnak s az állásnak, amit betöltesz. — 

i 9 üdeg és önző világban a szerencsétleneket felemeli, lelkűkben 
hitet, tudást és tiszta erkölcsöket plántál, — az a mások szeretetét, tiszte
letet is kiérdemelte, — mert találóan mondja Br. Eötvös József: „Nem az 
amit bírunk — hanem a meggyőződés, hogy amit bírunk, meg is érde
meltük, — boldogít .

Végezetül Rieger György h. igazgató átadta az ünnepelt igazgatónak 
a testület bronzplakettjét. — hogy fogadja ezt szeretettel, mint hálánk és 
elismerésünk szimbólumát.

Deschensky Ferenc igazgató a jóleső érzés meghatódott szavaival 
mondott köszönetét a tantestületnek. „Váratlanul ért ez az ünneplés — 
mondta, — de higyjétek el jobban esik, mint bármely más kitüntetés mert 
ezt a kartarsi szeretet  ̂ melege diktálta, — olyan érzés, melyet, ha nincs,

. lehel: semmiféle protekcióval megvásárolni . Majd Ígéretet tett, hogy 
a jövőben ép úgy, mint a múltban, minden erejével azon lesz, hogy szent 
ügyünknek jó harcosa, tantestületének pedig jótakaró barátja legyen.

A tantestület ünneplése után az intézet növendékei jöttek igazgató
juk elé, — hogy meggyujtsák hálás szívük őszinte érzéseinek világító fák
lyáját. — Először Deschensky Nándor önképzőköri tanárelnök alkalmi 
színdarabját játszották el, — szeretetteljes készületet bizonyító szép si
kerrel. Majd a felköszöntők megható sorozata hanezott el, az előkészítő 
osztálytól kezdve, egész a nyolcadik osztályig.

Isten bő áldását és jól megérdemelt jutalmát kívánjuk ezúttal is igaz
gatónknak s kérjük a Mindenhatót, hogy tartsa meg még számos éve
ken át erőben, egészségben, — sorssulytotta hazánk, nemes célért küzdő 
szent ügyünk és szerető családja örömére. —

(Duráczky József.)



227

A Homeros-énekkar szereplései. A Homeros énekkar novem
ber 28-án a rádióban, december 9-én a Kormányzó névünnepe al
kalmából rendezett országos dalosünnepen szerepelt. Mindkét sze
repléséről a legnagyobb elismerés hangján emlékeztek meg a napi
lapok. — Mint hírlik, nyilvános, önálló hangversenyét valószínűleg 
március hó 10-én fogja megtartani a Zeneművészeti Főiskolán. (Hí
rek a Vakok Világából.) Sp.

Dr. Csík József újpesti apátplébános, a Vakok Újpesti Menház és 
Legényegyletének ügyvezető elnöke, felsőházi tag lett. Ebből az alkalomból 
az egyesület rendkívüli közgyűlést tartott, s meleg ünneplésben részesítette 
szeretett elnökét. J- L.

Deschensky Ferencet, a Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. 
Eegyesületének nevében, annak elnöke Herodek Károly ny. igazgató is üdvö
zölte meleg hangú levélben, amelyre az ünnepelt érdemes kartársunk a 
következő levélben válaszolt:

„N agyságos E lnök Úr, K edves B ará tom ! F og ad d  m egható  üdvözlő  so ra i
dért, am ely ekke l igazgató i m ű ködésem n ek  25 évi h atárköv én él fe lkeresn i m éltóz- 
tattál, leg h á lá ssa b b  köszönelem et. — Tudom, hogy csendes, szerény  m u n ká lkod á 
som m al nem  érdem ettem  ki elism erést, tudom, hogy  m indig c sak  a  kö te lesség e
met teljesítettem  s azért so h a sem  jutott volna eszem be, hogy ju b ilá ljak . S zü kebb  
csa lád om , tanári testületem  figyelm eztetett arra , hogy a z  id ő  eljárt, a  fejem  felett, 
am iko r  a z  ünnepséget tudtom on és  a ka ra tom on  kívül rendezte. — De am ikor  
m ost látom  a fe lém  fordu ló szeretetnek a  m egnyilvánulását, am ikor látom , hogy  
m ég a  ka r tá rsak  összességét képv iselő  egyesü letünk is érd em esn ek  tart a  m egem 
lékezésre, a k k o r  őszintén  bevallom , hogy nagy öröm et szereztek  nekem . — A m i
dőn  ú jból szívem  egész  m elegével m egköszön öm  az  Egyesület n evében  küldött, á l
talam  ki nem  érdem elt sorokat, nagyon  kér lek  Téged, éd es  jó  barátom , tarts m eg  
tov ábbra  is sz íves szeretetedben . K ap osv ár  1633. dec. 14.-én őszinte b a rá to d :  
D eschensky F eren c“.

A Magyar Gyermektanulmányi Társaság az 1933 34, iskolai évben elő
adásokat rendez a 10—14 éves gyermek fejlődéséről és neveléséről a következő mű
sor szerint: Nov. 10, A gyermektanulmányozás továbbfejlesztéséről. W eszely  O dön dr, 
egyetemi tanár, elnöki megnyitója, A kezdeti serdülés orvosi és pedagógiai szempont
ból T aszkau  Ödön dt.. főorvos. Nov. 24. A serdülés kezdetén fellépő kedélyhul
lámzások. K em pelen  Attila dr. tanár. A mozdulatművészeti képzés pedagógiai ér
téke D ienes V aléria  dr. igazgató (bemutatással). Dec. 15. A serdülés kezdetén levő 
leányok orvosléleklani szempontból. H. R évész Margit dr. igazgató-főorvos. A ser
dülő kor testnevelési problémái az iskolában. Bély M iklós testnevelési tanár. Jan. 
12, A lelki higiéné. Schnell Já n o s  dr. főorvos. Gyermektípusok. B ogn ár Cecil dr. 
egyetemi rk. tanár. Jan. 26. Az alkattan eredményei a fejlődés elvének szemszögé
ből. B uday  L ász ló  dr. egy. tanársegéd. A mozgásjechnikától a művészi táncjátékig 
(bemutatással). Szentpál Olga igazgató. Febr. 9. Újabb értelmességi vizsgálatok a 
10 —14 éves korban. Cser Já n o s  tanár. A képzelet szerepe az irodalom és történe
lem tanításban. B laskov its Edit dr. tanár. Febr. 23. A figyelem jellemző vonásai a 
10 14 éves korban. H am vai V ám os  tanár. A beszéd fejlettsége. A szóbeli és írás
beli kifejezőképesség fejlesztése. K rem sier Irm a  tanár. Márc. 9. Pedagógiai környe
zettan. Vértes 0 . Jó z s e f dr. igazgató. A gazdasági krízis hatása a munkásgyermekre. 
V ajkai E. Jú lia  igazgató. Márc. 23. A napköziotthon az iskola, a család és a tár
sadalom szempontjából. A rató A m ália  dr. tanár. A gyermek szabad idejének pe
dagógiája. N em esné Müller M árta igazgató. Apr. 6. A cserkészet a 10—14 éves kor
ban. K osztolányi Is'ván dr. hittanár. A leánycserkészetről. L in den m ayer A ntónia  
tanár. Ápr. 20. A nép- és középfokú iskoláztatás között fennálló hézagok áthidalása, 
F odor Márk dr. tanár. Öntevékeny munkacsoportok az osztálytanításban. D om okos  
L ász lón é  igazgató. Máj. 4. A der-die-das tanításának új módszere. Hittrich Ödön dr. 
ny. főigazgató, A természettudományi oktatás nevelő értéke. L o tzka  A la jos  dr. igaz
gató. Máj. 18. A zenei nevelés feladatai a serdülést megelőző korban. V arró M ar
git tanár. A 10- 14 éves kor olvasmányai. N yireő É va  tanár. Az előadások he
lye a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium (Vili., Mária Terézia-tér 8., II. em. 107 ) Az 
előadások ideje a hónap első és harmadik pén tekjén  délután 6 órai kezdettel. Be
lépődíj egy-egy előadásra 30 fillér. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság tagjai, 
iskolák, valamint a fővárosnál működő pedagógusok belépődíjat nem fizetnek. Tag
sági jegy az előadások helyén váltható.
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A Magyar Gyógypedagógiai Társaság f. évi november hó
1 n rkT b7 rnk eIeín,k ,erdeklődése mellett szakülést tartott, ame- 
yen D i. Tóth Zoltán: Általános gyógypedagógia  (1. rész: A gyógy

pedagógia fogalma) című munkáját. Schreiner Ferenc tanár és 
Ur. bzondi Lipot foorvos ismertették és bírálták. Előbbi neveléstudo
mányi, utóbbi kortant és biológiai szempontból. Mindketten korszak
alkotónak minősítettek Dr. Tóth Zoltán művét.

A Társaság november hó 30-án is tartott ülést, amelyen H-né 
Dr. Revesz Maigit foorvos: Az orvos szerepe a nehezen nevelhető
n á Z ? eAeí  f  ¡ l,atalkomak. nevelésénél címen tartott értékes előadást. A hallgatóság megtöltötte a termet. 5 a

„ -n tanárképzőnk eSyesítése- Az utóbbi hetekben sokat írtak és be
szeltek bizonyos tudományos intézmények átszervezéséről, átcsoportosításá
é i 01, egyetemi faku tasok megszüntetéséről stb. A sok terv és javaslat kö- 
zul m.!fket ®.^.erdekeQlt közelebbről, amelyről az Orsz. Polg. Isk Tanár
egyesület! Közlöny 1933. jumusi száma közölt hírt. Nevezett lapszámban
ben7-  hSSyfi?e a ° rSZagSyu éSÍ kéPyisel0  nyilatkozata jelent meg, amely- 
in « u —.Yk ^?f va oryospedagogiai es törvényhozói minőségére elmondja 
má1 cyaM «U' bet" 6gy ieVf  or®zaf°.s kö zeg észség ü g y i és  testnevelési prob é- 
S  b e m ú U r  HnmUnMaterVet dolgozott ki s az akkori miniszter úrnak 

T i l  Han§su[y°zza> hogy javaslata teljesen az ő egyéni elgondo-
n a k A m í S  L acse„" °  f<“8kolai tan4rokl“ k' sem *

menyekre felhívni amelyeket országos érdekből fontosaknak tartok“ Me-
Fm«tnpUmf  -szennt a poIg- lsk-. tanárképzés egyesíttessék a Testnevelési 

oiskolaval es a g yó g yp ed ag ó g ia i tanárképzéssel Budapesten.
. - A tanárképzőnek a fővárosba való visszahelyezése mellett a Főiskola

í r s i s v s í síkra széllkké™  — '-d ■ * £ £

f e s s ü s f s ‘E SE L ,anárké,’zé8h“ 8 k1™ »  ^ » - i S T SUí.
■ r'ií â?.in;  „,htahin kőnigsbergi siketnéma-intézeti tanárt a sikelnémék szn 

c ahs viselkedéséről írott szociálpszichológiai -  individuáldiagnosztikai tanulmánya 
alapjan az ottani egyetemen a filozófia doktorává avatták. tanulmánya

Halló és siketnéma tanulók helyesírása címen H őfler beszámol 100 halló
k L UI f T  lin ny- Slk?tnéma, 8y,eríneken Végzett megfigyeléséről. A gyermekeknek két képről kellett irmok, amelyek két-két percig voltak láthatók. Az ósszehasonlHásbó
utunt, hogy a halló gyermekek 2—3-szor annyi helyesírási hibát követtek el mint 

dattanyT h n uak M osztalyaak megfelelő siketnéma gyermekek. A nyelv- és mon- 
S d n t  h bezk e 3 k é n t a m keln|f n|lákná 65 °/0’ 9 haüó gyermekeknél 15 *Vo. A szerző

i°sP(akzaÍal lkéPZt Se f  í ntf  megkönnyTa helyesírást. A I T a í f  g y e r m é S l

o e ík « ,t i8i ü s L t S a *  á i k a t i S k j 1” " ' “ “  é'dekéb“  • “ 4ki r k
.  A„német kartársak a tanári túlprodukció ellen A siketnémák tan árait

s z ü k s é g  W36n ! Zf  Ber In Neukölln) azzal az indokolással, hogy mivel a tanerő- 
szuKseglet jyjb-ig a mar végzett es a képzés alatt álló tanárjelöltekkel eeész hizn 
nyossaggal fedezhető, a folyó iskolai évre újabb hallgatókat nem vett fel St.

Beszédkultúra és beszédfejlesztés. A mainzi citadellában elhelyezett Nén 
pedagógia, Intézet (Institut für Volkspádagogik) állandó kiállítást k lszf elő mind'
nyék' könVvek l a n u f m l  ^ 1, és fejlesztésére vLatkozikÍntezmé-'Pyek’ »onyvek, tanulmányok, modellek, hanglemezek, stb.) A kiállítás és a vele
húéziS04z°er^^ormd«r>̂) Rpedemacher majna-frankfurti egyetemi lektir
Lapia 1931 év 2 r ^ á m . ) k * mainzi lntézettő1 ^érezhetők be. (Néptanítók
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Házasság. Balkai Géza, a vakok intézete Braille-nyomdájának 
vezetője, f. évi november hó 15.-én kötött házasságot Létai Ida óvónő 
úrnővel. Gratulálunk! Sp.

Láng István szegedi kartársunk leánya, Valika és Lánczy Géza 
alezredes házasságot kötöttek. Gratulálunk!

Kállay Teréz és Gáspár János, a debreceni siketnéma-intézet 
tanára 1. é. július 8-án házasságot kötöttek. Gratulálunk !

(E két utóbbi házassági hír lapunk 7 —8. számából elnézésből kimaradt. Sz.)
Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési Segélyegyesülete. Az egye

sület legutóbbi választmányi ülésén Szilárdfy Ernő szfőv. gyógyped. tanár 
és neje, szül. Szalai Margit, azonkívül Sefcsikné Vajda Vilma a gyulai 
gyógyped. int. tanárnője és férje Sefcsik István, m. kir. államrendőr dtv. 
csoportvezető, vétettek fel a segélyegyesület tagjai sorába. Az újonnan fel
vetettekkel a tagok száma 161-re emelkedett. Az életkoruknak megfelelő 
III. hozzájárulási díjat a mai napig 159-en fizették be. Ez a jelenlegi tény
leges taglétszám, mert tagnak csak az tekinthető, aki az előbb említett kö
telezettségnek már eleget tett.

A 159 tag életkor szerint:
20—30 éves korig 3 tag 45—50 éves korig 47 tag
30—40 „ „ 34 „ 5 0 -5 5  „ „ 24 „
40—45 „ „ 29 „ 55— éven felül 22 „

III. hozzájárulási díj címén befolyt 877'50 P, melynek 80 százaléka, 
700 P fizetendő ki temetkezési segélyként. Adja Isten, hogy kifizetésére 
mennél később kerüljön sor. (Bér.)

Wayán Ferenc ünneplése Sopronban. Dec. 16-án ünnepelte a soproni sn. 
int. Wayán Ferenc int. tanárnak a siketnéma oktatásügy terén való 25 éves mun
kásságát. . . . .

A szép ünnepségen Völker József igazgató méltatta elsőnek, azt az ügybuzgó 
és eredményes munkásságot, melyet az oktatásügy és az intézet érdekében minden
kor kifejtett, megemlékezve érdemdús közéleti munkásságáról is, melyet különö
sen a hadirokkantak, a frontharcosok és más nemzeti irányú egyesületekben kifejt. 
Az orsz. szakfelügyelőség részéről Klug Péter üdvözölte szép beszédben és írásban 
is átnyújtotta kiváló szakbéli munkássága elismerését.

Az intézet felügyelő bizottsága részéről vitéz Simon Elemér dr. főispán, 
Géway-Wolf Lajos alispán és Dr. Thurner Mihály polgármester átiratban fejezték 
ki jókívánságaikat.

A kartársak üdvözletét László Géza tolmácsolta szívből jövő szavakkal. 
Majd a növendékek virágcsokorral kedveskedtek tanáruknak.

Wayán Ferenc meghatódottan köszönte meg az ünneplést.
Ezt követőleg fehér asztalnál ünnepelték, a mindig vidám kedvű és mindnyá- 

által őszintén tisztelt és szeretett kartársat. V. F.
Simon Antalról a Néptanítók Lapja egyik cikke. „Az olvasás írás tanítá

sának múltja és jelene“ címen Drózdy Gyula tanítóképző-intézeti tanár, szerkesztő 
értékes cikket írt a Néptanítók Lapja  1933. évi 23. számában, ebben olvashatjuk a 
siketnémák váci kir. orsz. intézetének első igazgatójáról a következő sorokat: „Az 
olvasásnak és az írásnak egyszerre való tanítását Simon A n ta li  győregyházmegyei 
áldozópap. váci siketnéma-intézeii igazgató hangoztatta először. 0  már nemcsak az 
írás megtanításának szükségességét hangoztatta, hanem azt is, hogy az írás tanítása 
az olvasás tanulását, az olvasástanítás pedig az írás elsajátítását is elősegíti. Mi_ 
csoda véletlensége a sorsnak, hogy Simon  Antal gondolatát éppen úgy, mint Szó'_ nyi Nagy Istvánét másnak, idegen nemzetbeli pedagógusnak tulajdonították, ameny_ 
nyiben ez az eljárás Graser János bajor iskolatanácsos nevéhez kapcsolódva tér 
jedt el Európában . .

„Konstitutionsanalyse psychisch, abnormer Kinder“. Szondi 1933. Cári Mar 
hold Veilagsbuchhandlung, Halle a. S. Ára 4 M. A szellemileg fogyatékos gyerme' 
kék kóroktani vizsgálata és ennek irodalma minden idevágó sort örömmel fogad
hat. Nehéz téma és még nehezebb e témának a gyakorlati átültetése. Szondi jó 
szolgálatot tett munkájával a tudományos irodalom számára. Kér, hogy a gyakor
latot nem ismeri. Még jobb szolgálatot tett volna, ha a gyakorlat száméra is közölt 
volna egyet-mást vagy ha munkálkodásét a gyakorlati irodalomban közölt adatok
kal összhangba igyekezett volna hozni. Pedig erre kitűnő alkalma lett volna, ha fi
gyelembe vette volna az idevonatkozó gyakorlati irodalmat és kísérleteket. A munka 
elszigeteltsége mellett is értékes és dicséretére válik szerzőjének. (B. G.)
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, ,  Néhány szó a japan siketnemaoktatásról. A japán siketnéme-
«Y atauUf y mf I f  D ?a ismerjük meg Toyo-Foujii osakai tanár elő- 
adaBabok rneJyet Parisban a IV. nemzetközi kongresszuson tartott 

Kovid történeti visszapillantásban méltatja az 1875-ben Tokió
ban es Kiotóban alapított első intézetek fejlődését az 1924-ki törvé
nyig, mely a siketnemák iskolakötelezettségét rendeli el 
os • j a Pánr an. ielen,e^ ja n  egy császári intézet Tokióban, továbbá 
, v!aef \ 5 26 magánintézet, melyekben a 6220 tanköte
les siketnemabol 4500 részesül oktatásban. Remény van rá hogv 
rovidesen minden tanköteles siketnéma iskolába kerül

, r? klóbf n tanárképző is van halló- és siket tanárjelöltek szá
mara. Az intézetekben a hangos beszédet tanítják, de alkalmazzák 
a vegyes módszert is nevezetesen a természetes jeleket, a hangos- 
beszedet es írott nyelvet, továbbá az ujj*abc-t.

, A tankötelezettség 13 évre terjed : 2 év az óvodában, 6 év az 
alsó es 0  ev a felső fokon Különösen súlyt helyeznek a testi és a 
hivatásszerű rátermettségre Vannak oktatóműhelyeik mechanikusok, 
szabok, nyomdászok, festők, földmívelők számára.

Ota.o felnőtt siketek szervezkedtek és Tokióban egy jól 
kiépített egyesület, továbbá egy külön siketnéma színház fölött ren- 
delkeznek. ■ (Frey.)

A legújabb tankönyvpótló jegyzetek. A váci kir. orsz. intézet tan- 
konyvpotlo jegyzetei kozott legutóbb a Szép József féle természettan ké
szült el számos szovegközti szemléltető rajzzal a VIII. osztály számára 
Most sorra keru nek az r. k hittam jegyzetek, amelynek szövege és raj- 
zcu K oritu i László tb. papai Káplán, váci kir. orsz. siketnéma-intézeii hitta- 
Ta.r ugyesseget s ritka .három évtizednél hosszabb időre terjedő vác hit- 
oktatási tapasztalatait fogjak dicsérni.

Nevvaltoztatas. Hámori L. Aladár kaposvári siketnéma-intézeti ta-
Sfi neVefi a\ .P1! b r- belügyminisztérium f. é. old. 20-án kelt
do.oíDilit.iíyjo. sz. rendelettel Hámoryra változtatta.

- , £  gye,:n’ek mi"t fogyasztó,. A Szülők S zövetsége  az őszi lakberendezési vá
sárral kapcsolatosan kiállítást rendezett, amelynek a címe voit: „A gyermek mint 
fogyasztó E kiállításon az Izr. S iketném ák Orsz. Intézete és a lovag  W ech se lrZ n n  
Ign ác V akok  Tan intézete a  részivé« oly táblázatokkal, amelyek a rendellenesnek
mndePett r^T-01 szenjleltettek. Az intézet igazgatója K an izsa i Dezső a kiállításon 
rendezett eloadassorozatban „A fogyatékos gyermek“ c. előadásával szerepelt

Halálozás. S zőllős: P feiffer Ottó földbirtokos, a siketnemák soproni intézeté
nek egyik alapitvanytevoje f. évi november hó 13-án Bécsben meghalt.
tea miíf0 !11 Fu — u dr' ,, Általános Gyógypedagógia“ c. könyvéről hosszas és me- 
k n iz s á f ö A s ő T o l lá b í ' g‘a C' írósíanuImányi f°lyóirat 1933. évi 10. száma,

Pesti Hírlap 1933. X. 31. A magyar dalosokat, amidőn Szófiában a bofoár fő-

z r n lö lf ö je lö A ö n to 'tr" 8 ' 8 b° lgár° k VÍlágtalan nagy

M **?  "  Amepikába,?' jézustár Jsá ^ i 'afyaaTdrkésAönytetUSadoUeAeoT ki"
Munkája az Egyesült Államok 14 kathohkus süketnéma-intézetéről szól, amelyek 
az Umo leghíresebb es legnagyobb tekintélyű ilynemű intézetei. íme, a katolikus fe 
lebarati szeretet nem hagyja el szerencsétlen testvéreit“.

- A  ÜgyÜ? kr,öL, A -Függetlenség“ c. napilap 1933. okt. 22-ki
V T .  ”5378 siketn em at vakot, d ad og o t es gyengeelm éjűt tan ítan ak  a  gyógype- 
f e ?  l‘ f  Clm es .Á s« kis betekin tés a  term észet m e g h o l t j a in a k  é le téb e“ 
alcím alatt meleg szívre valló közleményt tesz közzé, azután, hogv munkatársa fö- 
a° fol'töhh 'A  Slket,ne" iak budapesti áll. intézetében. Ebbe a közleménybe is mint 

M?u -Ibb bt ; ame.]yet szakember írt, akadnak téves megállapítások az egész 
cikkből azonban joszandék árad az olvasó felé, amit hálás szívvel nyugtázunk 
A joakaratu, színes közleményt v. P. J írta alá y °  K'
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Félbeszakított tanulmányút. A. Bronly Smith, a siketnémák buda
pesti intézetét tanyulmányozó amerikai kartársunk az amerikai gazda
sági válság miatt november hó közepén visszatért Amerikába.

A hangos beszédtanulás és zárt intézeti élet következményei.
A párizsi VI. nemzetközi kongresszuson Viggo Hausen (Kopenhága) számos 
megfigyelt esetet hoz fel siketnémák lelkibetegségéről és azt állítja, hogy 
ezeket a lelki betegségeket a hangos beszédtanulásnak és a zárt intézeti 
életnek az ő feltételezett pszihikai elszigeteltségükre való hatása váltja ki. 
Kívánja, hogy eme pszihikai feszültséget iparkodjunk mielőbb feloldani a 
jelelésnek kellő oktatási értékelése által. (Frey)

Ritka szép kritika egy szobrászművészről, aki pedig siketnéma. A m brosi 
Gustinus. (Kiállítás az Ernst-Múzeumban.) Az utóbbi évszázad egyik legnagyobb 
szobrász-zsenije és a mostani évtized legkiválóbb szobrásza. A neve Ambrosi Gus
tinus és a közönség nyilván alig hallott róla. A kritika és a művészi élet azonban 
figyelemmel kísérte őt s innen is, onnan is hallani lehetett már, hogy nő, növeke
dik itt valaki, aki a legtöbbet jelenti majd a kilencszázas évek közepe felé a szob
rászatban. És most itt áll a maga teljességében előttünk, lehet analizálni, nézni a 
munkáit és egyben csodálni. Az ember első érzése az: robosztus erő. gigantikus 
lény lehet az, aki ilyen alkotásokat készíteni képes. A második érzés valami mély, 
lágy harmónia az emberi lélekben: itt van egy embertárs, aki uralkodik az anyag 
felett és szellemi hatalmával, kezének csodálatos, varázslatos erejével megformázza 
a nyers márványt, kialakítja a nedves anyagot . . . Maga az ember is érdekes. Be
szélni alig lehet vele: süketnéma és csakis írásban tud felelni, az írásban feladott 
kérdésekre. A sorsa regénybe való: apja olasz származású osztrák katonatiszt, régi 
renaissance, polgári, katonai és művészi család sarja, az anyja pedig magyar lány, 
akiben francia és spanyol vér csörgedez. Maga Ambrosi Gustinus muzsikusnak ké
szült, nyolc éves korában agyvelőgyulladást kapott és attól kezdve elvesztette hal
lását és beszélőképességét. A néma fiú semmire sem volt használható, kőműves
nek adták, itt, az épületek magas állványain, a kövek keménysége felett óriási erőt 
szerzett és egy alkalommal, amikor a társa lezuhant az emelvényről s összetörte 
magát, Ambrosi Gustinus lelkében feltámadt a művészet! Így írja le a soisát, ha 
kérdezik tőle: a halálban vergődő munkás arca azt követelte tőle, hogy megörö
kítse az emberi fájdalomnak ezt a borzalmas eltorzulását és kihozza a maga leiké
ből azokat a gondolatokat, melyeket nem mondhat el, csakis a kőbe faraghat be! 
Ez Ambrosi Gustinus elindulása a művészet fefé, mely szinte csodával határos mó
don a nagy Beethoven közelébe hozta őt. Ugyanaz, ami a zenetitánt megihlette, ih
leti meg őt is: a lelki és testi fájdalmak kinyilatkoztatása, a néha ellágyuló vona
lak, melyek mindig robosztusán hatnak.

Ezek a szobrok, melyek itt felsorakoznak, beláthatatlan perspektívát nyújta
nak ennek a süketnéma embernek a leikéből azok számára, akik határvonalat tud
nak szabni a szobrászat eddigi fejlődéséig és Ambrosi Gustinus munkásságáig. 
Szinte nehéz egyszere szavakkal kifejezni, miben rejlik az ő varázsa. Feltétlenül 
abban, hogy szobrászszelleme van, tehát érzi, hogy a márványtömbök és a bronz 
nem kíván semmi puhaságot, csak erőt, semmi mást. Lelkének belső feszülését, 
gondolatait másképpen nem tudja kifejezni, hiszen nem hall és nem tud beszélni, 
tehát erős karjaival megragadja az anyagot, öklével belevág s így alakul ki nála 
az a döbbenetes szobrásztehnika, kifejezésmód és stílus, mely egyedül az övé. Fe
jeinek, portréinak egész sora látható itt, olyan típusok és alakok, akiket, ha más
képpen nem, fényképek után jól ismerünk; így például C lém enceau, Strindberg  
Pius pápa, M ussolini, F ogazzaro , a csillagász. Ezek a fejek oly realisztikusak, 
tehnikájukban annyi a karakter, hogy azonnal átérzi az ember, mi itt a művészet, 
mi a lenyűgöző erő. Az, hogy ezekre a fejekre nemcsak a külső habitust, hanem 
a belső lelki töprengéseket is beleviszi. Kompozícióinál az anyag ereje, tehát a 
bronz és a márvány dominál és a fantázia. Hatalmas ¡karosa , ez a lendülő, zu
hanó, félelmetes görcsben fetrengő emberi alak és az A nyaföld , ez a pantheíszti- 
kus kompozíció, feltétlenül a legnagyobb munkái közé tartozik, eddig még nem ér
zett megoldásokkal, erővel De nehéz lenne így végiganalizálni őt, hiszen száz mű
tárgyat hozott magával erre a kiállításra. Mindenesetre a legnagyobb élmények közé 
tartozik ennek a kiállításnak látogatása. (M agyarság .)

Rádióközvetítés a vakokról és a vakokhoz. Jan Silhan világtalan kapi
tány október 11-én a varsói rádióállomásról esperantó nyelven előadást tartott. „A 
vakok védelme Lengyelországban“ címmel és egyben a lengyel vakok üdvözletét 
tolmácsolta a világ összes vakjaihoz. December 27-én ismét a vakok ügyéről fog 
beszélni Zigmunt Sobolta világtalan előadó. — (Hírek a Vakok Világából.) Sp.
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Teadélután, filmelőadás a vakok javára. Miskolc városának há
rom köztiszteletben és szeretetben álló úrhölgye : vitéz dr. Görgey Lász- 
lóné, Lichtenstein Lászlóné és dr. Hodobay Sándorné úrnők átérezve a va
kok intézeteinek válságos helyzetét, nagyarányú segítő akciót indí
tottak meg, melynek kapcsán november 1 1 -én d. u. társadalmi teadélu- 
tán-t rendeztek, amelyen a város egész társadalma résztvett. Ügy a jól si
került teadélután, mint a mozgó színházakban megtartott előadások tiszta 
jövedelmének nagy részét a vakok intézete kapta meg. Az intézet vezető
sége a befolyt összeget élelmiszerek és ipari anyagok beszerzésére fordí- 
totta. Untener.

A Borbély Sándor-szoboralap javára legutóbbi lapszámunk óta a következő 
adományok érkeztek Vácra, az alap kezelőségéhez : Herodek Károly 10'— Fizáry 
Bodog 4 —, Ozv. Mayer Andrásné 5 '--, Szentgyörgyi Gusztáv 24'50, Bartalos Sán- 
dor 0dön 5’~ ’ Sze'P József 5 — Zsembai Ferenc 10'—, Berinza Ist
ván 25 , Völkcr József 19 , az Izr. Siketn. Int. tanárai 62*50, az egri sn int ta
nárai 16'50, Klug Péter 25'50, Simon  József 25'50, Lengyel Gyula 5'— Kondra Mi- 
“ály J3-—, Fedor Lajos 14—, Balázs Géza 11— Válek János 13'—, Schulmann  
Adott 10—, a szegedi sn. int tanárai 48'—, Török Sándar 26'50, Vatter Ferenc.5'—, Nagy Péter 12— P. A szoboralap vagyonálladéka lapzártakor 574 P 16 f,

Pierre Villey, a paris Sorbonne-egyetem világtalan tanára, a kiváló író és 
tudós, a vakokért munkálkodó legrégibb és legnevezetesebb francia egyesületnek, 
az Association Valentin Haüy irányítója, október hó 24-én áldozatul esett a Cher- 
bourg-Páris-i vasút borzalmas katasztrófájának. Az egész világ vakjai együtt gyá
szolnak francia sorstársaikkal. (Hírek a Vakok Világából). Sp.

R. G. Maíher, aki a múlt év őszén nálunk is járt, a vakság megelőzésének 
szigorú keresztülviteléről törvénytervezetet terjesztett az amerikai szenátus elé. Az 
illetékes bizottság már tárgyalja a terveket. Washington város tanácsa ugyancsak 
az ő javaslatára a csökkentlátásuak szakszerű oktatására három osztályt nyitott 
az ősz folyamán. (Hírek a Vakok Világából ) Sp.

Az Egyesült Államok kongresszusa évekkel ezelőtt törvényt fogadott el, 
melyszerint évente százezer dollárt fordít pontírású könyvek előállítására. Most ezt 
a törvényt esd amódosították, hogy az összeg részben hangos könyvek előállításéra 
ls fordítható. A könyvek lapjai gramafon lemezekből állanak, s a vakok könyv
tárai fogják azokat kikölcsönözni az olvasóknak (hallgatóknak). A munkálatok már 
annyira előrehaladtak, hogy karácsonyra kölcsönadhatókká lesznek az első hangos 
könyvek. (Hírek a Vakok Világából.) Sp

A vakok mint úszók. Az úszás az, amely legkevésbé akadályozza a vakot 
*P°fhépességeink kifejtésében. Ezt a tényt felismerve, Németország modern beren
dezésű vakok intézeteiben már mindenütt vannak uszodák, amelyekben nagy gond
dal tanítják a vakokat úszni. Télen tehát az intézetekben, nyáron azonban vala- 
mely közeli nyilvános uszodában űzik ezt az egészséges sportot a vakok. Egyik 
ifjú vak úszó mint versenyző máris elnyerte a Reichsjugendsportabzeichen-t, a= bi
rodalmi ifjúsági sportjelvényt (Bl. K.) ’ Sp.

Vakok ipari munkájának bemutatása a németországi munkahéten. Né
metország nagyobb városaiban felvonulást tartottak, amelyeken bemutatták az egyes 
ipari termékeket. Kőnigsbergben a vakok intézete három kocsival vett részt a me
netben, s a vakok kosár- és kefekészítményeit mutatták be. A harmadik kocsin 
vak mesterek, segédek és tanoncok foglaltak helyet szerszámokkal (Bl. K.) Sp.

Egy vak misszionárius leveléből . .  . Faheem Guyyed 37 éves világtalan 
misszionárius 16 év óta áll az angolok által fenntartott General Egypt Mission 
szolgálatában ! Az Espéranto Ligilo címére küldött levelében közli : Egyptom vak
jainak számát százezerre becsülik, de alig százan ismerik a pontírást. Mindössze két 
vakok intézete van Egyptomnak. azok is egészen kisjelentőségűek. A z  írás-olvasá
son kívül csak szék- és kosárfonással foglalkoztatják csekély számú (alig 50) nö
vendékeiket, de ezt sem kielégítően. (Hírek a Vakok Világából.)

Sp.
Vakok szappangyára. A svájci Oltenben szappangyárat alapítottak és tar

tanak fenn a vakok. Az ott foglalkoztatott vakok és csökkentlátásúak munkájánál 
sokkal kevesebb kézügyességre van szükség, mint a vakok hagyományos iparainál. 
Néhány napi gyakorlat elegendő ahhoz, hogy jól végezhessék a munkát Heti 48 
órát dolgoznak itt a világtalanok, s minimális órabérük a mi pénzünk szerint 1 10 
pengő. (Hírek a Vakok Világából.)

A vakok és csökkentlátásúak foglalkoztatása és kenyérkeresete érdekében 
vájjon nem volna-e érdemes a kérdéssel nálunk is foglalkozni? Sp.
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Névváltoztatás. A m. kir. belügyminiszter Slarku  (Slarkó) Aurél oki. gyógy
pedagógiai tanár, székesfővárosi r. tanító nevét „R ozványi“ névre változtatta át.

Keller Helén, a világszerte ismert vak-siketnéma szerint a látók nem tudják 
szemüket kellően használni. Ha elnöke volnék az egyetemnek — úgymond — fő- 
tanlárgynak ezt venném: „H ogyan haszn á lju k  sz em ü n ket?“ Szerinte csak a sike
tek tudják a hallási, a vakok a látást igazán értékelni i Azok, akik ezeknek a kin
cseknek állandó birtokosai, nem tudják, mit csináljanak a felbecsülhetetlen értékeik
kel! A közelmúltban felkereste egyik jó látóismerősét, aki éppen egy hosszabb er
dei sétájáról tért vissza s megkérdezte, mi szépet látott, útközben? A felelet ez volt: 
„Semmi kü lönöset /“ — Ha legalább három napra látóvá tudna lenni, akkor az em
berek leikébe iparkodna nézni! Szemeit egy ártatlan kisgyermek arcán pihentetné 
s annak ártatlan lelki szépségét élvezné, majd kutyájának okos, hűséges szemeibe 
tekintene, mert a kutyája az ő legkedvesebb vigasztalója szomorúságában. Kis ott
honának minden berendezési tárgyát szemlélné lázas gyorsasággal: mindent, min
dent. ami meleggé, otthonossá teszi kis lakásét. Megilletődve nézne Braille köny
veire, amelyeket olvasott s amelyekből tanult, — de még nagyobb szenvedéllyel 
fordítaná szeme tekintetét azokra a fekete-nyomású könyvekre, amelyeknek tartalma 
előtte örök titok marad! Egyik délután sétát tenne az erdőben s néhány óra alatt 
kétségbeesetten küzdene, hogy magába szívja a nagyszerű természet minden szép
ségét, fényét! Hazatérése utón pedig színekben pompázó naplementét kérne a Min
denhatótól! Még sok mindent sorolt föl K. H., amit a három nap alatt, — mielőtt 
az örök sötétségbe visszatérne — látni szeretne! De végül megvigasztalódik: „Hi
szen  a  lá tók  is oly soka t nem  látnak, am i Után én v á g y ó d o m ! (Dér Kriegsblinde 
után.) Sp.

Sportteljesítmény. A vakok berlini sportegylete nyilvános tornaversenyt rende
zett, hogy a vakok sportképességeikről a nagyközönség előtt tanúságot tehessenek. Győz
tes lett a teljesen vak Külbach, aki a súlydobásban 773 m-t, a távolugrásban 4'97 
m-t és a 101) méteres síkfutásban pedig szenzációsnak mondható 13'4 mp-es időt 
ért el. (Die Blindenwelt.) A Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetben már évek óta 
tartanak ilynemű versenyeket, de az elért eredményeket nem jegyezgetfék hivatalo
san. Sajnos, mert valószínű, hogy az itt elért eredmények miatt nem kellene szé
gyenkeznünk sem itthon, sem a külföld előtt. Sp.

A szem rosszul lát, az agy ellenőrzi. (Tűzhely c. folyóirat egyik cikkéből.) 
„A vakság tulajdoképpen nem ott kezdődik, amikor az ember már egyáltalán sem
mit sem lá t; vannak fokozatai. És ebben az értelemben az emberiségnek egy jelen
tékeny része szenved vakságban. A szemüveg nem igazi gyógyítás. Segédeszköz, 
mely a gyönge szem működését megkönnyíti, de nem sokat tesz abban az irányban 
hogy a látóképességet szervesen, gyökeresen, belülről megerősítse.

Legújabban ezen a téren kísérleteznek, elsősorban délamerikai tudósok és 
tegyük hozzá, hogy kiváló eredménnyel. A részlegesen, sőt teljesen vak szemek 
kezelésében elért meglepő sikerek főként két készüléknek, a m anuductornak  és a 
teleb inocu larnak  köszönhetők.

Mik ezek a furcsa nevű készülékek ?
A manuductor lényegében egy sztereoszkop. A könzönséges sztereoszkop jó 

ismerőse a múzeumlátogatóknak; ez az a ládika, amelynek két lencséjébe belenéz
ve, plasztikus testszerűségben pillantjuk meg a képeslapokon ábrázolt tárgyakat. A 
manuductor is ehhez hasonló készülék, ám különlegesek a képek, amiket bele
helyeznek. Csupa rikító, feltűnő szín, csupa szokatlan, meglepő forma, olyan hogy 
föltétlenül felkeltse a kívácsiságot, ingerelje a szemet. Es a két szemet rákénysze
rítse, kogy közös gyújtópontra állítódjanak be.

Ha például a bal szem gyönge, a készülékbe betett két kép közül a jobb 
szemnek megfelelő ábráról több olyan részletet elhagynak, ami a baloldali képen 
megvan. A paciensnek mármost a bal kezével le kell rajzolnia — nem fontos, hogy 
mennyi művészettel — a látott ábrát. Rajza a jobb szemmel szerzett benyomások
hoz fog igazodni. De mire ezeket kiakarná egészíteni, balszeme elől mór egy fekete 
kartonlap takarja el a képet. Agyát kell tehát megerőltetnie, hogy az előbb látottak 
emlékképe fölmerüljön s kiegészíthesse rajzát azzal, amitől csakis bal szeme révén 
szerezhetett tudomást. S éppen ezen a ponton világosodik meg előttünk az új gyógy
kezelés eredeti alapelve : magát a megfelelő agyközéppontot kell megedzeni,-mege
rősíteni, hogy a gyönge szem látása erőre kapjon . . .“
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Kartársaink társadalmi szereplése.
Kaposvár. B láz s ik  László kaposvári kartárs, f. évi október hó 14-én, a ka- 

posvari Nemzeti Kaszinó előadótermében nagysikerű demonstratív előadást tartott 
„A siketnema cserkesz címen.

. S ?pr?,n; W ayán  Ferenc kartársunk, mint a Frontharcosszövetség soproni cso
portjának htkara, a varmegye területén szervező körúton vett részt v. K eő  tábornok 
helyi elnök tarsasagaban.

V ölker József igazgató f. évi október 22-én megfartott tiltakozó gyűlésen, a 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlva, gyújtó beszédet mondott.
a ó S?rní Férfidalkör a városháza zsúfolásig megtelt dísztermében
december lo-an tartotta hagyományos népszavazási emlékünnepélyét lélekemelő 
műsor kereteben amelyen V ólker Jó z s e f  igazgató kartársunk, a Férfidalkör ügyv, 
elnöke méltatta hatásos ünnepi beszédben a népszavazás jelentőségét.

Szeged Gino Gucchetti olasz újságíró november 22-én, november 25-én pe- 
(lf.,M eweM n •'ooes dr. angol képviselő, az angol parlament revíziós csoportjának 
főtitkára látogatott el Szegedre, hol mindketten nagyhatású előadásokat tartottak a

rc ',ga,zsag erdekeben. Mindkét alkalommal a fogadás és rendezés munkáját 
1 orok  Sándor szegedi igazgató, mint a Revíziós Liga ottani csoportjának igazgatója 
vegezte. U ew elyen  Jones dr. szegedi tartózkodása alatt Röszkére is kiutazott, ahol 
megtekintette a közeli trianoni határt, a békeszerződés felületes és rosszindulatú 
munkájának legjellegzetesebb munkáját, ez útjára a magyarbarát képviselőt Török  
Sándor igazgató is elkísérte.

H erczeg  Ferencet 70. születési évfordulója alkalmából S zeged  város külön is 
megünnepelte, amely ünnepségre a jubiláns író Szegedre utazott; ez ünnepség ren- 
dezeseben is élénk reszt vett T örök  Sándor igazgató.

- , iVáC‘ Október 22-én az egész országban tiltakoztak a hazafias szervezetek 
azért, hogy Kassán, Pozsonyban és Ungváron hamis statisztikai adatok alapján el- 
nyomjak magyar testvéreinknek törvényadta magyar nyelvhasználati jogait. Vácon 
a Magyar Revíziós Liga váci csoportja által rendezett tiltakozó gyűlésen Szentgyörgyi 
Gusztáv u. v. igazgató olvasta fel és indokolta meg az egyhangúlag elfogadott ha
tározati javaslatot.
„„ . Z sem bai Ferenc siketnéma-intézeti tanár tollából a V áci H írlap  1933. okt 
22-i szamaban cikk jelent meg a következő címmel: R övid séta  a  h ad iem lékkiá llü á-  
son . A kiállítást Sz. G. 1. szerkesztőnk kezdeményezésére a Frontharcosszövetség váci 
csoportja a síké némák váci kir. orsz. intézetében rendezte. A kiállításnak nagy si
kere volt, állandóan sokan látogatták Vácról, a vidékről, sőt Budapestről is, s a 
váci szegény frontharcosok karácsonyi alapját 120 pengővel gyarapította a kiállítás.

György fy Ákos váci kartársunk „Falu“ című hangulatos verse, G ebhardt rai- 
zolomuvesz illusztrációjával megjelent az 1934. évi „Hangya“-Naptárban.

, . . !nd/*w "y ia névmagyarosítás érdekében. A kir. orsz. siketnéma-intézet
anan testületének december havi r. gyűlésén Szentgyörgyi G usztáv  igazgató az 

idegen nevű es idegen hangzású tanároknak figyelmébe ajánlotta, hogy nevüket 
változtassak magyar hangzásúra s kérte a kartársak segítségét ahhoz a mozgalom
hoz, amely azt célozza, hogy az intézeti növendékek, illetve szülőik idegen hang
zású neveik szintén magyarosra változtassanak, mert az igazgató szerint kétszere
sen méltányosnak tartja ezt a lépést azoktól a szülőktől, akik hosszú éveken hat
hatósan érzik, az állam által az intézetben eltartott s felnevelt gyermekeik révén a 
Haza jótéteményéit-

Szerkesztői üzenetek:
Munkatársainknak. Olvasható, lehetőleg gépírásos kéziratokat kérünk. Nehe- 

zen olvasható irónnal írott kéziratokat nem fogadunk el.
U A. Kaposvár és M. J. Sopron. A közölt rangsorhoz közölt észrevéte

leket az Orsz. Szakfelügyelőséghez továbbítottuk.

K a p is z trá n  N y o m d a  V á c , Ü z e m v e z e tő  : F a r k a s s  K á ro ly .



A magyarországi

gyógypedagógiai intézetek és kisegítőiskolák 

számszerű adatai az 1932-33. tanítási évben.

I. Intézmények száma:
II. Növendékek száma:

Bennlakó: 1889
Künnlaká: 3520

1933-34. tanévre beiskoláztatott:

51
5409

5573

III. Gyógyped. int. tanárok: 166
államilag kinevezettek; (szak
felügyelőség 2, psychologiai 
laboratórium 1) 151
nem államiak: 15

IV. Kisegítő iskolai tanítók: 113
államilag kinevezettek; 34
nem államiak: 79

V. Beosztott tanítók: 31
államilag kinevezettek 30
nem államiak: 1
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I. S ik e tn ém á k  in tézetei

i Siketnémák áll. int. Budapest is — 171 166
y Izr. siketnémák orsz. int. Budapest 3 1 £ 75 68
3 Siketnémák áll. s. int. Debrecen 11 2 5 111 114
4 Siketnémák áll. s. int. Eger 10 1 2 62 64
5 Siketnémák áll. s. int. Kaposvár 7 2 _ i 5 4? 53
6 Siketnémák áll. s. int. Kecskemét 7 1 2 61 60
7 Siketnémák áll. s. int. Sopron 12 1 _ 3 66 63
8 Siketnémák áll. s. int. Szeged 12 1 _ 11 _ _ _ _ 3 131 127
9 Siketnémák m. kir. orsz. int. Vác 13 2 2 _ _ 3 156 151

10 Siketnémák szfv. ip. tanoncisk. Budapest 3 _ 3
11 Siketnéma fiúkat foglalk. int. Vác 2 32 32
12 Siketnéma leányokat foglalk. int. Vác 1 — 1 1 — — 1 — — 1 4 17 18

összesen: 97 12 3 3 _ _ i _ 39 929 916
1 ¡1. N a g y o th a lló k  Dr. T ö rö k  B . sz . főv . i. Bp. 4 2 — 11 — — — — 3

összesen: 4 2 _ 1 _ _ | — _ 3 _
III. B e s z é d h ib á k  ja v . s z o lg á ló  tani.

1 Beszédhibák jav. szóig. áll. tani. Budapest 1 _ __ 65 68
2 bzíőv. beszédhib. jav. szóig. tanf. Budapest _ 4 _ _
3 Beszédhib. jav. szóig, tank Vác
4 Beszédhib. jav. szóig. tanf. Sopron — 2 — — — — — — — —

összesen: 1 6 — — — _ _ _ _ 65 68
IV . V a k o k  in tézetei

1 Vakok József nádor kir. orsz. int. Budapest 19 1 _ 3 216 215
2 Lov. Wechselmann vakok int. Budapest 1 _ 1 _ 1 29 30
3 Vakok áll. s. közp. fogl. és ifjú v. i. Bpest 3 _ _ í 3 143 147
4 Vakok áll. s. int. ip. isk. Szeged 2 _ _ _ _ _! 3 24 50
5 Vakok áll. s. int. ip isk. Szombathely 2 — 2 57 56
6 Vakok foglalkoztató int. Miskolc 22 22

összesen: 27 1 — 1 i _ 12 481 500
V. S zellem i fo g y a t é k o s u k  in tézetei |

1 AU. gyógyped. nevelőintézet Budapest 11 2 1 3 102 102
2 Szfv. III. kér. Gyógyped. int. Budapest 2 _ _ i
3 Szfv. Gyógyped. isk. Budapest 4 5 _ 3
4 Békésm. pártf. e. Gyógyped. i. Gyula 2 3 _ 2 4
5 Békésm. pártf. e. Gyógyped. i. Kisújszállás 4 4| — — — — _ | 3 — —

összesen: 23 16 1 --1 — 2 í 3 10 102 102
VI. K iseg ítő  is k o lá k

1 Állami kisegítő iskola Budapest 6 1 í 10 í 3 167 187
2 Szfv. kislétszámú osztály Budapest 1 _ _! 78 _l
3 Állami kisegítő iskola Baja _ 1 1 1
4 Állami kisegítő iskola Csongrád _ _ _ 2 1 37 35
5 Állami kisegítő iskola Debrecen _ .__ _ _ 4 2 4 90 123
6 Állami kisegítő iskola Diósgyőr _ --! _ 1
7 Állami kisegítő iskola Eger _ _ 2 1 3 36 4?
8 Állami kisegítő iskola Gyöngyös _ _ _ 2 i
u Alk.mi kisegítő iskola Hajduhadhéz — 1

10 Állami kisegítő iskola Hatvan belközség _ — — _ _ 1 _
11 Állami kisegílő iskola Hatvan vasúttelep _ _ _ _ 1 i
12 Állami kisegítő iskola Kecskemét 1 _ _ _ 4 2 _ 4 119 99
1 2 Állami kisegítő iskola Kiskunhalas _ — _ _ 1 1 49 48
M Állami kisegítő iskola Kispest 2 -_ _ — 3 - 4 119 132
1S Állami kisegítő iskola Kispest-Wekerletelep — _ _ _ 4 _I 3
18 Állami kisegítő iskola Mezőtúr _ _ _ _ 1 2
17 Állami kisegítő iskola Miskolc — _ _ _ 3 2
18 Állami kisegítő iskola Nyiregyháza — — _ __ 1 3 5
19 Állami kisegítő iskola Pécs __ _ _ 2 1
op Állami kisegítő iskola Pesterzsébet __ _ — _1 5 1 _ 112 123
?1 Állami kisegítő iskola Szeged 1 — — —| 2 — 1 2 5 113 116

Á l l a m i  K i s e g í t ő  i s K o i a  Ú j p e s t23 összesen: ii 2|| !|1131 10 28 2 41 986 1034
t. összesen: 163 39 4 5 113 12 31 5 105 2563 2620
láb. 1 3

összesen: 166



Növendékek létszáma az '«löv. létsz. az 1932—933 tanévben
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137 144 153 164 151 141 134 ! 129 104 26 71 59 130 133
61 61 52 54 48 55 51 49 47 5 31 í 21 52 51

114 116 109 122 128 119 134 140 130 8 66 72 138 146
61 68 81 91 91 81 86 82 79 4 50 33 83 86
58 66 77 82 87 83 84 81 82 1 45 38 83 '89
65 ! 71 59 67 79 69 73 69 — 60 36 24 60 75
76 84 92 99 111 105 107 105 100 4 62 42 104 100

130 139 139 139 137 133 121 111 103 7 60 50 110 117
168 150 158 161 161 144 146 159 156 — 85 71 156 181

_ _ — 32 — 19 15 4 19 16
32 34 32 43 43 37 42 42 43 — 43 — 43 43
16 16 18 23 26 I 28 28 28 — 26 --  | 26 26 26
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33 33 34 36 40 38 47 47 33 22 34 21 55 50

64 71 72 67 77 69 67 72 58 ‘ 44 14 58 52
391 594 660 417 599 — 591 389 202 591 591

__ __ _ _ _ — 21 — — — — — —
I _ — — — — — 35 — 31 26 5 31 24

64 71 72 458 671 729 484 727 — 680 459 221 680 667

217 207 213 220 228 213 212 209 200 1 112 89 201 204
27 20 21 19 19 16 13 11 12 1 13 — 13 12

136 130 143 147 147 190 201 195 190 — — 190 190 193
46 43 48 30 40 41 41 40 40 4 44 — 44 41
57 55 63 54 59 52 59 50 54 — 53 1 54 59
22 23 22 22 23 16 19 17 25 3 28 — 28 28

505 478 510 492 516 228 545 522 521 9 250 280 530 537

102 105 110 119 116 100 96 116 129 6 90 45 135 136
15 29 33 37 49 49 57 83 3 65 21 85 90

__ 55 37 45 49 49 49 47 — 88 40 48 88 118
52 42 38 83 75 81 104 — — 104 104 104

---- — 118 140 143 148 149 — 149 — 149 149
102 175 228 239 358 421 412 449 465 97 344 218 562 597

! 182 181 177 183 184 141 146 130 128 77 51 128 129
870 914 966 i 948 966 1024 1157 1291 — 1303 726 577 1303 1354

__ — _ — — 16 35 — 38 25 13 38 2b
37 35 36 35 34 34 34 36 — 34 21 13 34 34
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__ — 17 20 — — 32 27 5 32 40
__ __ __ _ _ 46 _ 23 11 12 23 22
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__ __ _ — — 23 — 16 9 7 16 6
I 101 98 102 92 89 78 83 82 — 92 59 33 92 97

35 35 32 36 29 24 28 34 — 34 16 18 34 31
130 134 133 133 67 59 81 77 — 81 57 24 81 85

— __ 61 64 55 56 — 66 28 38 66 73
__ __ __ 17 16 15 — 16 10 6 16 21

__ __ 20 20 20 41 — 54 29 25 54 611 _ __ __ 15 76 83 95 180 — 90 39 51 90 77
__ __ __ __ 33 36 — 45 25 20 45 36
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