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C élkitű zések .
(A  szerkesztőbizottság).

Amikor a kartársak egyetemének elhatározása bizottságot állított 
az élre és a nagymultú lapunknak a szerkesztését átvette, beköszön
tőjében külön is hangsúlyozta, hogy éles megfigyelője kíván lenni 
az eseményeknek, a küzdelmeknek és higgadtsággal, szigorú tárgyi* 
lagossággal szólani fog mindarról, amiről hírt adni, amit megtárgyalni 
a siketnémák és vakok oktatásügyével kapcsolatban személyi-, vagy 
tárgyi vonatkozásban egyaránt úgy az elméleti-, mint a gyakorlati 
képzés színvonalának emelése, védenceink, vagy a magunk erkölcsi 
értékének fokozása és az egyéni boldogulás érdekében hivatásszerű 
kötelessége. Kifejeztük akkor is, máskor is, de hangoztatjuk ma is 
azt a meggyőződésünket, hogy a közvélemény mélyéből feltörő, a  
jót, az igazságot hirdető, a méltányos elbírálást kérő szavunkat 
lényegi értéke szerint megszívlelik és mérlegelik az intézkedésre, 
alkotásra és cselekvésre hivatottak és azért csak áldás fakadhat 
mindazokra, akikért dolgoznak és áldás lészen azokon, akik dolgoznak.

Maradjunk meg elsősorban a szakember belső énjét mindig 
mozgásban tartó, azt mindig foglalkoztató tételnél, a gyakorlatnál. 
Szinte fölös mértékben kínálkoznak e téren a megvitatni, a tisztázni 
valók. A siketnémák oktatása szempontjából igazán örömmel könyvel
hetjük el és feltétlenül nagy nyereségnek tekinthetjük, hogy immár 
egész terjedelmében napvilágot látott az előkészítő osztályok mun
káját szabályozó és irányító, a különböző és arra hivatott tényezők 
jóváhagyó bírálatán és alkotó munkásságán átesett tanterv. Várjuk 
és remélhetjük ennek következtében, hogy az eszmék és elgondolá
sok általános tisztulási folyamaton esnek át és hogy a köteles gon
dos elmélyülés az eljárásban egységet teremt, amely viszont aztán 
jogosult és figyelemrekötelező mértékét fogja mutatni az elérhetőnek 
és helyes bevezetője, ihletője lehet további törekvéseknek, magasabb 
célkitűzéseknek. Az élet ezer színben, változatban ide-oda hullámzik. 
A siketnémaoktatás nem sekélyesedhetik a mozdulatlanságig. Örökös 
munka, kutatás, a gyermeki lélek sokszor homályos tükrében való 
tisztánlátási szándék és akarat jelenti ezen a téren az életet. Az 
előkészítő-, vagy I. osztály feladatának jó megoldása ezután is pró
bára teszi a legkiválóbbakat. A fejlődés és továbbjutás célját szol
gálnék tehát, ha e lap hasábjain minél gyakrabban találkoznánk a 
beszédmegalapozás körébe vágó fejtegetésekkel, elméleti és gyakor
lati útmutatásokkal. Fel tehát a munkára! Szívesen köszöntünk 
mindenkit sorainkban.

A jó munkának eredője, azt lehetne mondani feltétele, a min
denkor való lelkiismeretes előkészület. Ennek megelőzője pedig a
Siket-némák és Vakok Oktatásügye 1934. 7—8. sz.
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tartalmi és alaki feldolgozás menetét, elgondolását feltüntető részletes 
tananyagkimutatás. Ebben a tekintetben akár személyenként, akár 
intézetenként kiváló, elsőrendű irányító munkálatokkal találkozhatunk. 
Ezek egyikét-másikát közkinccsé tenni már csak azért is érdemes 
volna, mert bizonnyal haladó irányban befolyásolhatná az összesség 
munkásságát Ezzel együtt kifejezést kívánnánk adni annak az óhaj
tásnak, sokak részéről hangoztatott kívánságnak is, hogy akár a 
leíró szemléleti oktatás-, akár pedig a hözhasznu ismereteket közvetítő 
tárgyak köréből egy-egy leckének, mintaszerű anyagfeldolgozásnak 
szószerint való leközlése szintén értékes szolgálatot tehet mindnyá
junknak. Mert való igaz: több szem többet lát és nagyon is fontos, 
jelentőséges, hogy bárki a saját személyén túl mások egyéniségén 
át is ismerje, lássa meg a dolgokat és ha követendőnek találja a pél
dát, használja fel alkalomadtán a saját eljárásában.

A mi oktatásunkban elsőrendű szükségünk van jó szemléltető 
eszközökre. Ilyenek beszerzésében sem bontakozhatott ki valami 
rendszeresség. A dolog természete, a vagyoni és az esetleges ked
vezőbb helyi viszonyok szerint egyik-másik intézményünk talán 
eléggé el van látva és nem szenved hiányt, vannak azonban szegé
nyesen felszereltek is. Koronként újításokkal találkozunk ezen a 
téren. Bizony nem ártana újakat és régieket rríéltató bírálat alá venni 
és a szükségeseket, értékeseket külön is a kartársak, a  beszerző 
hatóságok figyelmébe ajánlani.

Amikor ezeket hangsúlyozzuk, akkor természetes szálláscsinálói 
vagyunk annak a kívánságnak és gondolatnak, hogy nem késhetik 
már soká az általános és teljes, ill. a még használatban levő, 
de egy-két évtizedes tapasztalás alapján átdolgozandó, megújítandó 
tanterveknek a megjelenítése sem. Mielőtt azonban e re a valóban 
nagy horderejű munkának a betetőzésére kerülne a sor, mielőtt ezt 
a véleményünk szerint új, korszakot nyitó művet kiadnák, fokozott 
figyelmet érdemelnek siketügyi vonatkozásban azok a jelenségek, 
amelyeknek látói vagyunk. A közelmúltban lelkes és buzgó szak
emberek kutató munkája, tudományos felkészültsége, elmélyedése, 
intéző tényezők rátermettsége, segíteniakarása sok-sok üdvös — , 
itt-ott talán a halhatatlanság fémjelzésére rászolgáló gondolatot, 
eszmét termelt ki.

Az egyik ilyen bennünket fogvataitó gondolat dr. Bárcziban 
tiszteli megteremtőjét és apostolát. Az a mindig viszatérő elképzelés 
ad szárnyat törekvéseinek, hogy az eddig siketeknek mondott és 
joggal annak tartott fogyatékosok egy jelentékeny rétegének, azoknak, 
akiket siketen születtek néven szoktunk elkönyvelni, lehetővé tegyük, 
megtanítsuk arra, hogy a hangot legjellegzetesebb mivoltában, akuszti
kájában érzékeljék és fogják fel. Bárczinak egyébkor, de a legutolsó 
közgyűlésen is az elért gyakorlati eredmény bemutatásával kapcso
latos meggyőző előadása, érvelése sokak leikéből száműzte a kételyt, 
vagy hitetlenséget és ma már ott tartunk, hogy a bizonyosság okáért 
és a némák valószínű javáért minél szélesebb mederben és minél
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több szakember bevonásával kellene a  kísérleteket folytatni és dűlőre 
vinni. Ha annak idején meg lehetett tenni és ha helyesnek bizonyult, 
hogy intézetenként orvospedagógiai vizsgálat alá vették növendé
keinket azért, hogy a taníthatóság előfeltételei megállapítást nyerje
nek, ha az ez alapon bevezetett most tanévenként kétszer megis
métlődő vizsgálatok immár azt az eredményt érlelték meg, hogy az 
előkészítő-, és I. osztályt idejekorán szabadíthatjuk meg a nem 
odavaló képezhetetlen elemektől, akkor a még nagyobb horderejű 
kérdés tisztázása, a hanggal esetleg oktathatók kiválasztása érdeké
ben szintén meg kellene hozni az aránylag csekély kiadást okozó, 
de esetleg dúsan kamatozó áldozatot. Arra is gondolunk természe
tesen, hogy a szakférfiak közül intézetenként egyeseknek, továbbá 
az orvosok néhányának módot kellene adni a vizsgálatok megej- 
tésének és az eljárásnak komolyabb tanulmányozására. Bízunk 
benne, hogy ez nem marad pusztán csak óhajtás. Reméljük, hogy 
már a közeljövőben gyümölcsét is élvezhetik, nemcsak az egyes 
kiválasztottak, hanem az arra alkalmasak valamennyien.

Sokat foglalkoztatja az ügyet a szivükön viselő tényezőket, a 
képzésben részesült, iskolát végzett fogyatékos érzékűeknek a meg
élhetése, az életben való boldogulásának és elhelyezkedésének a 
mostani gazdasági viszonyok között nehezen megoldhatónak látszó 
kérdése. Abban körölbelül valamennyien megegyezünk, hogy pl. a 
siketnémákat sem irányíthatjuk többségükben az ipari pályák felé, 
mert mélyreható egészségügyi, szervi, értelmi, lelki adottságaik inkább 
arra intenek, hogy a mezőgazdasági irány felé tereljük őket. Ez 
magában véve eléggé- szépen hangzanék. Közelebbről vizsgálva 
azonban, csakhamar be kell látnunk, hogy a vagyontalan siketné
mákra az épérzékűkkel való harcban, a majd minden vonalon mu
tatkozó munkahiány idején csak elvétve mosolyog a szerencse. 
Igazuk van azért azoknak, akik e jelenség láttára, legalább a min
dennapi kenyérbiztosítása, a szűkös ruházat és szükséges szellemi 
táplálék biztosítása, az oly nehéz nyomor elkerülése céljából mező- 
gazdasági, szőlészeti-kertészeti-, vagy gyümölcstermelő telepek léte
sítését sürgetik. Messzemenő, mérhetetlenül fontos, egyenesen az 
államra háruló és hárítandó feladat az. Talán felesleges bővebben, 
fejtegetni, hogy éppen a legnagyobb közületnek kell a legnagyobb 
ínség és szükség idején a legnagyobb megértéssel a szociálisan leg
gyengébbek hóna alá nyúlnia. Felette érdekel bennünket, hogy 
mennyi lehetőség kínálkozik az emberiség eléggé nagy csoportjának, 
a számkivetettek kenyerének a biztosítására. Azonban eleve is han
goztatjuk, hogy egy intézmény létesítésével nem tartjuk megoldha
tónak a segítségre várók, a gyámolítására és felemelésére szorultak 
százainak, meg százainak az ügyét. Az a szív, amely a szociális 
nyomorúságon megindul, önmagában hordja a hajtó, ösztönző erőt 
a további cselekvésre, alkotásokra. Szegény és kicsiny ország va
gyunk. Árva népünk tengernyi szenvedése mellett szörnyen küzkö- 
dik a terhekkel. De akármennyire elesettek vagyunk és akármilyen 
éhes szemek meredjenek kívülről reánk, hogy nekiugrásra készen a
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sápra rátehessék a kezüket, Isten és ember előtt jogunk van arra 
és szent kötelességünk is, hogy a jövő nemzedék nemzetépífő ere
jét növeljük, hogy a szenvedőket, a kenyérnélkülvalókat kielégítsük. 
További intézményekre, berendezkedésekre van szükségünk, hogy 
siket, vak embertársunk, minden íelebarátunk meglelje honját a  
hazában. Külön intézetekre, létesítményekre, telepekre, foglalkozta
tókra, lehetőleg önmagukat fenntartó ipari és gazdasági szövetkezeti 
alapon működő alkotásokra volna szükségük a tanult és külön a  
tanulatlan siketeknek és vakoknak. Nem szűnünk meg hangoztatni 
azt sem, hogy az élet minden elesettjének a társadalmi bennfoglalás 
címén szintén joga, hogy a kiművelődés áldásában részesüljön. Ha 
visszapillantunk a múlt század végére, ennek az elejére, a lázas 
tevékenykedésnek, a nemes felbuzdulásnak, a segítő készségnek 
annyi felemelő példája láttán lehetetlennek tartjuk, hogy azok az 
erények ne hajtottak volna az utódokban virágokat. Még visszave
rődik annak az időnek el nem tűnő fénye. Megjelenik képzeletünkben 
Náray-Szabó Sándor és derékhadának alakja. Mennyi lélek és lelke
sedés! Szeged, Kecskemét, Temesvár, Kolozsvár, Pozsony, Körmöc
bánya, Jolsva, Sopron, Ungvár, Debrecen, Kaposvár, Arad stb. mind
megannyi állomása teremtő és újító szellemüknek, őrizője, áldott 
nagy emberek, várostvezetők, embertszeretők szép emlékének. Ha 
voltak és vannak ma is nagy intézmények, amelyek pártfogóik, 
bizottságaik és nem utolsó sorban igazgatóik és tanáraik révén léte
sültek és gondoskodást nyertek részben, vagy egészben a fenntartással 
és az ellátással járó szükségletekről, akkor ezt a lobogó, vagy 
szunnyadó erőt most is fel kell használni, szabad cselekvési teret 
biztosítani azoknak, akik úgy érzik, hogy a köz javára szíveket 
tudnak megnyerni, áldozatos elhatározást érlelni.

Meglevő intézményeink is fejlődésre és fejlesztésre képesek, 
vagy arra szorulnak. Itt ezen a téren, ahol túlméretezésről nem es- 
hetik szó, különösen annak kiemelésével, hogy a leginkább ráutalt 
fogyatékosok jelentékeny százaléka még mindig nem részesül okta
tásban, semmiképpen nem tartjuk indokoltnak az úgynevezett leépí
téseket a tanárok állományában. Itt az egyforma elbánás sokat említett 
elve csak akkor érvényesülne a többi tisztviselői osztályhoz viszonyí
tottan, ha egy teljesen kifejlesztett oktatási ágazat némi megszűkíté- 
séről volna szó. Intézményeink jórészt mégcsak a fejlődés, sőt a 
kezdet stádiumában vannak s ezért minden leépítés hatványozottan 
érezteti káros hatását.

Oktatásunknak régóta nyitott sebe, felpanaszolt hiánya, a tan
könyvhiány. Igyekeztek egyesek az utóbbi években ezen a bajon is 
segíteni. Különösen örvendetesnek és sikeresnek mutatkozott az 
olvasókönyvekkel való kisérletezés. De készültek mindenféle és több 
esetben meglepően jó tankönyvek is. Sajnos azonban a kinyoma- 
tásra az írók anyagi tehetetlensége miatt nem kerülhetett a sor. 
Viszont más forrásból sem a szerzők, sem a bírálók nem kaphattak 
sem segítséget, sem díjazást. Ügy gondoljuk, hogy e kérdésben is
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valami méltányos, a munkát, szorgalmat, hozzáértést megjutalmazó 
megoldást kell találni.

A siketnémák és vakok tanáraik erkölcsi és anyagi érdekének 
egyik erős és mindenkit keblére ölelő mentsvára országos egyesüle
tünk, amelyet eleink nagy szeretete a kartársi együttérzésnek, az 
oktatásügyének ápolására és önzetlen szolgálására létesített. Nagy
jaink emlékét tiszteljük, ha nyomdokaikon haladva és testvéri kezet 
fogva, az alapítók szellemében önzetlen lélekkel haladunk előre és 
dolgozunk a jövőért. Közel négy évtizedes egyesületünk akkor is 
példaképe volt a szoros összetartásnak, a kartársak együttérző össze
fogásának, amikor elvi harcban a sorsunkat intéző tényezőkkel áll
tunk szemben. Nem tudjuk és nem akarjuk tehát elhinni, hogy most 
személyi kérdések borítsák fel a nagymultú egyesület nemes tradíció
ját. A közgyűlési választások kapcsán sűrű fellegek tornyosulnak az 
egyesület egén, félreértések hullámai fenyegetik, csapkodják tanár- 
egyesületünk hajóját. Intő szóval és meleg kartársi érzéssel kérjük 
az egyesület tagjait, hogy tegyenek félre minden személyi érdeket, 
hiúságot és feledve az esetleges sérelmeket is, a múlthoz méltó 
nemes akarással és elhatározással fogjanak össze, hogy megmentvén 
a hajót, azt csendesebb vizekre vezessük. Nagy-nagy érdekünk ez 
nekünk és az ügynek egyaránt!

Revíziós pengők befizetését kéri egyesületünk elnöksége a 
tagoktól. Más helyütt olvashatják kartársaink, Herczeg Ferenc orsz. 
elnök nyugtázza a felajánlott és megküldött 200 pengős egyesületi 
hozzájárulást revíziós célokra. A választmány abban a jó reménye 
ségbe szavazta meg, az egyesületünknek jelentős összeget, hogy a  
tagok hozzá fognak járulni ehhez az akcióhoz. Néhány testület már 
be is küldötte a tagonkénti egy pengős külön adományt, de többen 
még hátralékban vannak vele. Az egysület elnöksége azért ezúton 
is kéri, hogy a revíziós pengőket mielőbb juttassák el az őrszemek 
az egyesület pénztárához.



f  B erk es  János
S zab ó  K á ro ly .

1934. évi augusztus hó 23-án az égető nap lankadó sugaraival 
bearanyozta az Új Szent János kórház kórtermeit, ahonnan szárnyaira 
emelte Berkes János pihenni vágyó lelkét s csöndesen, nesztelenül, 
felsuhant vele az Örökigazság trónusához, hogy földi fáradalmainak, 
küzdelmeinek bírája elé vezesse s hogy ott megkapja örök jutalmát.

Meghalt Berkes János. Csendben, szerényen, szinte óvatosan. 
Olyan volt a halála, mint az egész élete: vigyázott, hogy az ő dol
gaival ne érintsen senkit. Halkan, észrevétlenül, nemes előkelőséggel 
végezte be életét. Egy halk sóhaj s a nagy lélek felszállt Urához, 
visszahagyva porhüvelyét nekünk örök emlékül.

Megszentelt porait 1934 augusztus 26-án délután Va 5 órakor 
helyeztük a farkasréti temetőben örök nyugalomra.

Temetése meghatóan szép s megrázóan szomorú volt. Mélysé
ges gyász vette körül a sok koszorúval borított ravatalt. Gyönyörű 
összhangban, lehajtott fejecskéikkel ölelték a virágok az utolsó út
jára induló koporsót. A gyászolók bánatos tömege alázatos szívvel 
adott kifejezést mélységes meghatódottságának és őszinte részvété
nek. A temetésen sokan voltak, de még többen hiányoztak. Mintha 
a sors itt is az ő szerénységének s a nyilvánosságtól, ünnepeltetés- 
től való tartózkodásának óhajtott volna eleget tenni. Igen so
kan hiányoztak, akiknek ott keljett volna lenniök, sokan hiányoztak, 
akik szerettek volna ott lenni. Ügy tűnik fel, mintha ezt is ő ren
dezte volna így: nem akart díszt, ünnepeltetést; csend s magány 
után vágyott. Nesztelenül akart az örök béke s nyugalom birtokába 
átsuhanni. De azért minden gyógypedagógiai intézmény s intézet, 
ha nem nagy számban is, képviselve volt. Leginkább érzett a leg
magasabb fórum, — amelynek ő annyi időn át oly hűséges szolgá
lója volt, — hiánya. *

Berkes János a magyar kultúra egyik kiváló, a magyar gyógy
pedagógiának pedig úttörő- és vezéralakja volt. Egész élete a közé 
volt. Minden ambíciója, becsvágya az ügy szolgálata volt. Minél több 
s nagyobb munkák nehezedtek reá, annáj derűsebb s vidámabb 
volt. Szinte a munka volt az életeleme. Óvatosan, kiszámítva, hig
gadtan dolgozott. Mindent meggondolt, megvizsgált, mielőtt cselek
vésre határozta magát. Amiről azonban egyszer kialakult a  vélemé
nye, amellett hűségesen kitartott.

Munkaszeretetének, munkaképességének, abszolút, tiszta jellemé
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nek s lekötelezőén kedves modorának s meleg lelkületének köszön
hette, hogy pályája oly magasan ívelő volt, melyhez hasonló pályán
kon eddig nem volt.

1862 június 23-án Bánhorváton született. Elemi iskolába otthon 
járt, majd Egerbe ment, ahol 4 gimnázium után elvégezte a 3 éves 
tanítóképzőt. Mint tanító 3 évig Apcon, (Heves m.) majd 1 évig a 
salgótarjáni r. k. elemi iskolánál működött.

1885 XII. 20-án lép a siketnémák váci kir. országos intézetébe, 
mint gyakornok. 1888 február 4-én kap a siketnémák oktatására ké
pesítő oklevelet. Ekkor már kezd dolgozni. Cikkeket ír a „Kalauz
ban“ s „Szemlédben. ABC-s olvasókönyvet szerkeszt a siketnémák 
részére, majd felolvasásokat, előadásokat tart. 1896-ban Németországba 
utazik a szellemifogyatékosok oktatásügyének tanulmányozása cél
jából. Hazajővén megalapítója lett az első hazai intézetnek, amely 
a szellemifogyatékosok nevelésoktatásának fundamentuma s kiinduló 
pontja lett. 1897 augusztus 12-én a Képezhető hülyék és gyengeelmé- 
jűek intézetének az igazgatójává neveztetett ki s ettől kezdve hatal
mas iramban lendült pályája felfelé. 1897-ben az intézetében szer
vezett tanítóképző tanfolyam előadója, 1898-ban az igazgatósága alatt 
álló intézettel kapcsolatban megnyitotta a gyengetehetségű gyerme
kek oktatására szolgáló intézményt 15 főnyi növendékkel s ezzel a ki
segítő iskolai oktatás alapját vetette meg hazánkban. Eme munkál
kodásának köszönhető, hogy a gyengetehetségű gyermekek oktatása 
hazánk népoktatásának egyik fontos kiegészítő része lett.

1903 december 23-án a gyógypedagógiai intézetek országos 
szaktanácsának előadói teendőivel, 1904 június 22-én pedig a gyógy
pedagógiai tanár- (tanító) képző tanfolyamon előadó lett és egyben 
annak igazgatói teendőivel bízatott meg. Eme két magas megbíza
tással a gyógypedagógia minden területének ura és intézője lett. A 
hatalmat oly eréllyel, szeretettel és eredménnyel gyakorolta, amely
nek nyomában nagy kultúrkincsek létesültek és lettek a mai gyógy
pedagógia örök oszlopai.

A reábízott hatalmat egész életén át mindig oly nagy körül
tekintéssel, tapintattal és eredményességgel érvényesítette, amely 
nemcsak az alárendeltek, kartársai és az ügy javára szolgáltak, 
hanem e szárnyaló munkáját többször magas kitüntetésben is része
sítették, míg 1908. évi december hóban Őfelsége a Ferenc József- 
rend lovagkeresztjével tüntette ki.

Munkás és irányító keze 1925. évi július hó 1-én vált meg 
munkakörétől, amidőn hosszú és érdemdús munkája után nyugalomba 
vonult. Azóta csendes visszavonultságban teljesen magának és hozzá
tartozóinak élt. *

A gyászszertartáson Szabó Károly igazgató a ravatalnál az Ál
lami Gyógypedagógiai Nevelőintézet, Simon József h. szakfelügyelő 
a Gyógypedagógiai Intézetek és Kisegítő Iskolák Orsz. Szakfelügye
lősége és a tanárképzőn volt tanítványai — Herodek Károly a 
Vakok József-nádor kir. orsz. intézete ny. igazgatója, főiskolai tanár
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főiskola nevében pedig a sírnál mondott búcsút az alábbi beszé
dekben.
Szabó Károly beszéde

Borongó lélekkel, fájdalmas szívvel, gyermeki hűséggel, tanítványi szeretettel 
és kartársi hódolattal állunk e sötét koporsó mellett, hogy búcsút vegyünk Berkes 
Jánostól, a gyógypedagógiai nevelés- és oktatásügy egykori vezérétől, fáradhatatlan 
és érdemekben gazdag munkásától, felettesünktől, tanárunktól, atyai jóbarátunktól.

Megborzong lelkünk, ha arra gondolunk, hogy Berkes János, Nagymagyar- 
ország kultúrmunkása nincs többé. Hiszen ő azok közé az egyének közé tartozott, 
akiket nem lehet egykönnyen pótolni. Már 1881-ben közpályán dolgozott. A 
gyógypedagógia területén 1885 óta nem volt olyan mozgalom, amelyben részt ne 
vett volna. Kezdetben a siketnémák megmentésének oltárán áldozott, majd 1896-ben 
hazánkban megalapította az értelmifogyatékosok oktatását s ezzel megindítója lett 
olyan oktatási ágnak, amely addig hazánkban ismeretlen volt.

Tűzzel, lelkesedéssel, önfeláldozó igyekezettel állott hivatása szolgálatában, 
írt, cikkezett, tankönyvet szerkesztett, tanulmányútra ment, így alkotó, irányító s ve
zetői szerepét csakhamar felismerték a legmagasasabb fórumok s ennek lett követ- 
kézménye, hogy 1897-ben a gyengeelméjűek tanítására képesítő tanítóképző tan
folyam előadója, hamarosan a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának 
előadója, majd a tanárképző főiskola igazgatója .lett.

Vállaira nehezedett a gyógypedagógia minden gondja, munkája. És ő ezt 
szívesen vállalta. Nem törődött saját életével. Megfeledkezett önmagáról, teljesen 
kötelességének élt. Az ő tudta, akarata nélkül akkor egy falevél sem mozdult meg 
a gyógypedagógia területén.

Munkájának eredményei hamar meg is mutatkoztak. Egymás után épültek a 
siketnéma intézetek s létesültek a kisegítő iskolák. Az ő közreműködése mellett 
Nagymagyarországon oly fejlődést ért el a gyógypedagógia, amely fejlődés melleit 
intézményeink Európaszerte ismertté lettek. Ezer és ezer értelmi és érzéki fogyaté
kos az ő munkásságának köszönheti azt, hogy homályos, ködös lelkében felgyujt- 
tatott a lélek isteni szikrája, s megalázó, alárendelt helyzetéből az emberi élet magas
latára emeltetett fel. Ezer és ezer nyelv feloldását tette lehetővé, ezer és ezer vak 
lelkiszemét nyitotta fel a tudomány s az isteni igazságok felismerésében. Száz és 
száz szellemi fogyatékost emelt az emberi élet magaslatára alárendelt helyzetéből.

Nagy volt mint ember. Szíve tele volt jósággal, gyengédséggel s szeretettel. 
Boldog volt, ha sebeket gyógyíthatott s könnyeket törölhetett.

Mint főnök, a kötelességtudós mintaképe volt. Szeretettel támogatta, segítette 
az ügy munkásait, de mindenkitől lelkesedést és odaadást kívánt.

Mint tanárképző igazgató, különös gonddal választotta ki a gyógypedagógia 
jövendő munkásait. Legnagyobb protekció volt nála a rátermettség, a hivatottság, 
a becsületes kötélességteljesítés.

E koporsó körül alig van szakember, aki tanítványa ne lett volna, akinek 
lelkében ne ő ébresztette volna fel a gyógypedagógia szeretetét.

Nagymagyarországnak oszlopos tagja volt. Az ő kidőlésével megkevesbedett 
azoknak a száma, akik puritán becsületességgel áldozták fel tehetségüket, tudásu
kat, akaraterejüket a kötelességteljesítés útján.

Berkes János kultúrtörténetet csinált s boldogok vagyunk, hogy az ő szerető 
gondosságát és bölcs tanítását annak idején élvezhettük s alkotásaiban az ő munká
ját folytathatjuk.

Hálával, köszönettel s szeretettel zárjuk emlékedet lelkűnkbe s hisszük, hogy 
munkálkodásodat a magyarországi gyógypedagógiai intézmények időtlen időkig hir
detni fogják.

Adjon az Úr Isten Neked örök nyugodalmat!

Simon Jó z se f h. szaKfeliigyel© beszéde:
Mélyen tisztelt Gyászoló Közönség!

Ennél a friss sírhalomnál, amely egy 72 éves. megtöretett és megszenvedtetett 
testet ölel két hideg karja közé, mély megilletődéssel állok meg én, a gyógypedagógiai
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intézetek és kisegítő iskolák országos szakfelügyelősége nevében. Megilletődésemnél 
csak boldog büszkeségünk lehet nagyobb, mert mi ebbe ,a sírhalomba olyan valakit 
temetünk ma el, aki maga egyedül képviselte szakoktatásunknak 25 évi történetét; 
de nemcsak képviselte, hanem biztos előrenézéssel, tántoríthatatlan hűséggel, a 
nagy magyar kultúrközösségnek legjobb célját sasszemmel kimérve, egymaga csi
nálta azt, mint a gyógypedagógiai intézetek és kisegítő iskolák szakfelügyelője, 
szaktanácsának előadója.

Amikor a szakfelügyelőségnek egyik igénytelen tagja, én, boldog őrömmel 
adok hálát Istennek, hogy adatott ügyünknek Berkes János, nem félek kijelenteni, 
hogy szegényes és hiányos lészen hazai közoktatásunk története, ha Berkes János
ról nem azt fogja följegyezni, ami ő tulajdonképen volt. Történetcsinálálásában nem 
azon volt a hangsúly, hogy a hazai fogyatékosok oktatása kérdését mennyire tudta 
beleállítani a magyar kultúrpolitika problémáiba, hanem abban, hogy éles harcok 
ütközőjében is tudta képviselni azt az egyedül helyes felfogást, amely szerint a fogya
tékosok oktatása a magyar kultúr és társadalmi politikának olyan jelentőségű szo
ciális kérdése, amely mellett sem szánakozással, sem kézlegyintéssel elhaladni nem 
lehet. Ereje és hatása abban lett történelmivé és naggyá, hogy céljai biztos meg
ismerése mellett híven kitartott mindenkor s egy nagynevű státus férfiú minden e 
tekintetben való bizalmát bírva, a magyar társadalom segítő kezét megfogta s olyan 
generációját nevelte a gyógypedagógiai tanárságnak, amely rajongójává lett a magyar 
fogyatékosok kultúrmunkájának, oktatásügyének s erre az ő hatásaitól meggazda- 
gult nemzedékre át tudta örökíteni azt a tikkasztó szomjat, e/ni az ő ajkát életében 
mindenkor kiverte, csakhogy gazdagítsa vele a magyar kultúréletet, intézményeket 
és iskolákat adjon annak s a pusztulásba induló magyar gyermekek ezreit az állam
erőnek megmentse.

Ez a cél Berkes János előtt nem azzal a tűzzel égett, amelynek szikrázó fé
nye önmagának világított csupán, nem ingoványos rétek mocsárláza gyűlt fel útján, 
hanem a tisztalátás biztos fényével igazított el mindeneket s vezetett mindnyájun
kat. Tudását, tudományát nem kérkedő szóficamok ruhájába öltöztette fel, nem az 
önreklamírozás tógáját öltötle magára, hanem adta tudományét annak igazságáért, 
■elmélyültségéért s azért, hogy azzal induljunk el, azzal éljünk. Csendes, sokszor 
szófukar volt. Nem kérte, hogy mindenben kövessük őt, de szelíd öröm húzódott 
meg ajka kél zugéban, ha tanítását megértvén, követtük, s nyugdíjas korában pél
dáját emlegettük. E történelmi műit után szellemmé lett Berkes János, a gyógypeda
gógiai intézetek és kisegítő iskolák országos szakfelügyelősége nevében azzal búcsú
zom el Tőled, hogy jelentőséged, emlékezeted és alkotásaid hív megőrzői akarunk 
és fogunk is lenni.

Engedd meg, hogy szóljon hozzád a tanítvány is, akit drága két kezed érin
tésével kereszteltél el ennek az ügynek, akinek ezt a keresztlevelét a te írásod tette 
ékessé. Hadd fogjam meg ezúttal én s általam valamennyi tanítványod a te hideg 
kezedet, hátha a megbecsülő nagy szeretetünk összetett tüze átmelegíti mégegyszer 
vérereidet s ad neked új testi látást,, hogy lássad, akik ,végigélvezték drága, derűs 
•életed napjainak egy-egy óráját, pillanatát, akik megtorpantunk az utolsó esztendők 
megszenvedtetésén, lássad könnybelábadt szemünk, amint azt az Égre fordítjuk s 
kérjük a mindenek Urát, a jóságos Istent, hogy adjon neked boldog pihenést, öröm
teli feltámadást, nekünk pedig annyi készséget, amivel el nem ért céljaidat a ma
gyar közműveltség javára megközelíthetjük, terveidet megvalósíthatjuk.

Szellemmé lett Berkes János, ezzel búcsúzik tőled a szakfelügyelőség és ez
zel vészen tőled búcsút a tanítványok egyike.

Nyugodj békességben I

H erod ek K á ro ly  ny. igazg ató  b eszéd e :

Mélyen tisztelt Gyászoló Közönség 1
A magyar gyógypedagógiai oktatásügy minden tagja és igaz barátja őszinte 

részvéttel és mélységes fájdalommal vette tudomásul azt n szomorú és gyászos 
hírt, hogy Berkes János, a hérosztráteszi idők egyik kimagasló vezéralakja vissza
adta jóságos lelkét'Alkotójának. De legjobban porbasujtottnak érzi magát a Gyógy
pedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatósága és tanári kara, mert ennek az egy
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szerű, emberbaráti célokat szolgáló intézménynek fundamentumát itt, Budapesten, 
Berkes János szakavatott keze rakta le és egyensúlyozott egyéniségével évek hosszú 
során át végezte a fejlesztés, erősödés és izmosodás megérlelő munkáját. Végtelen 
jóságét, példátadó nagy munkásságát nemcsak nagyrabecsült, kedves nyermekei és 
az unokák soha nem fogják felejteni, de nem fogjuk mi sem, akik az ő szakavatott 
vezérsége mellett és szellemében kezdettük és folytattuk a tanárképzés fenségesen 
szép munkáját. Szinte magunk előtt látjuk kedves lényét, egyszerűen kedves meg
jelenését, komoly, önérzetes és  jóságtól sugárzó tekintetét, boldog megelégedésről 
és őszinte szeretetről tanúskodó, szelíd szemeit. Szinte halljuk gyöngéd érzelmektől 
lágyuló kedves hangját, amikor a tanárképzés szent ügyét szolgálja. Lelkűidének 
nemességére, látókörének és értelmi felkészültségének szélességére és mélységére, 
ismereteinek gazdagságára nézve ragyogó példaképen áll előttünk és fog állani a 
kései utódok előtt is. Meleg rokonszenvdűzte őt ügyosztályunk nagynevű és boldog
emlékezetű főnökéhez, dr. Nóray-Szabó Sándor kultuszminiszteri államtitkárhoz, aki 
élénk temperamentuménál fogva folyton új és új eszméket termelt, terveket ková
csolt, kezdeményezett, buzdított és lelkesített: az eszméket érlelni, azoknak tollalés 
szóval propagandát csinálni, a kivitel módozatai felelt gondolkodni, azokat a meg
valósításra előkészíteni, a jó Berkes János feladatai közé tartozott.

Mi, akik az ő szelleme szerint munkálkodunk és csüngünk a Gyógypedagó
giai Tanárképzés evolúciós energiákkal telített magasztos ügyén, meghatódva gon
dolunk arra, hogy az az örökké munkálkodó szellem akinek „szívében volt a 
magyar szó és szájában a magyar szív“, megszűnt élni. Mint hivatásos pedagógus, 
csöndesen, zajtalanul működtél jó Berkes János, hogy a lelkek mélységeiből kiak
názzad azokat a kincseket és értékeket, amelyek a gyógypedagógiai tanárképzés 
ügyét hivatva voltak szolgálni.

Tudjuk azt, hogy az energia megmaradásának törvénye nemcsak a termé
szetnek a világában, hanem a szellemi életben is érvényesül, azért hisszük és meg 
vagyunk róla győződve szeretett jó Igazgatónk, hogy csak az enyészetnek kitett por
hüvelyed pusztul el, vagy mint kitűnő nagy költő és író barátod : Gárdonyi Géza 
mondotta: Az édes anyaföldnek csak a tested adatik át, de szellemed itt marad 
közöttünk.

Amidőn Tőled, Kedves Jó Berkes János, mint Főiskolánk igazgatójától, igaz 
és melegszívű jóbarátomtól búcsút veszek, hadd erősítsem meg érzelmeimet, hitemet 
koszorús költőnk. Madách Imre örökérvényű igéivel: „Az eszmék erősbek a rossz 
anyagnál, ezt ledöntheti erőszak, az örökké élni fog". Élj Te is magasztos eszméid
ben, mert áldás volt életed, áldott legyen emlékezeted ! Isten veled !

A gyászszertartás s imák elhangzása után az állami gyógypeda
gógiai nevelőintézet növendékcsoportja dobta be a sír mélyére eresz
tett koporsóra szívük szeretetének virágait.

Nagy halottunk, Isten veled.



Chtázár A ndrás em lékünnep s a S ik etn ém ák  
és V akok T a n á ra i O rsz. E g y esü letén ek  
közgyűlése okt. ü -án , V ácon.
Zsexxibaí F e r e n c .

Külső méreteiben impozáns, tartalmilag érdekes és értékes 
napja volt a magyar siketnémaoktatás 132 éves váci „alma m ater
ének okt. 6-án. Ezen a napon tartotta az intézet szokásos évi emlék
ünnepét, a nagy alapító: jólészi Cházár András emlékének szentel
vén e napot. Azonban a rendes kereteken messze túllépő volt az 
emlékezés, mert az ország minden részéből képviselve vohak a siket
némák és vakok tanárai, kik ezévi tanáregyesületi közgyűlésüket 
a Cházár-emlékünneppel kapcsolatosan tartották városunkban. A kul
tuszminisztérium képviseletében Dr. Schöpflin-Pogány Károly, min. 
titkár jött el közénk.

A kartársak, — kik mintegy 120-an gyűltek össze — első útja 
a váci hősi emlékhez vezetett, ahol már a frontharcosok dísz-sza
kasza, a siketnéma cserkészek és magyarruhás leányok, valamint a 
többi intézeti növendékek vártak reájok. Itt Simon József h. szak- 
felügyelő helyezett az egyesület nevében koszorút a hősi emlékre 
a következő magasan szárnyaló szavak kíséretében:

Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Kartársaim!
Ennél a hatalmas gránitoszlopnál, amely sziklavállán emel egy harc

ba induló honvédet, nekünk a „Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egye
sületének“ kétszeres öröm és büszkeség megjelennünk. Először azért, mert 
ezt a téntoríthatlan hűséget és vitézséget hirdető emlékművet éppen a siket
némák orsz. intézete elé állították s ezzel benső bizonyosságát éreztették 
meg annak, hogy ami a siketnémák hatalmas intézetében 132 esztendő óta 
folyik, az is harc, az is emésztő tűz, az is áldozat, abban is van feltá
masztó hit.

A hősök eme szobrának éppen úgy, mint valamennyi hazai siket
néma és vaképületünk anyagába sok van beleépítve abból a ható, elszánt
ságra késztető acélos erőből, ami áthevíti a hideg anyagot, a, művész ke
zén s lészen belőle: forma, lendület, actio s lészen belőle élet, műalkotás.

Az a hatalmas indítás, ami az alkotás anyagából kiütközik, maga 
az erő, maga a küldetés, amellyel a művész felruházta a szobrát. Ezt repre
zentálja ez a három szó i s : katona, honvéd s magyar.

Ennek a  hatalmas emlékműnek tetején felharsanó rettenthetlen elszánt
ságból van egy darab azoknak is a lelkében, akik emberségüknek szinte 
levetkezésével felvettek magukra egy elszánt akarást, ami a lehetetlennel 
is harcbaszáll, csakhogy emberré nevelje azokat, akiket kegyetlen életsors 
indított útjára. Amikor a Siketnémák és Vakok Tanárai Orsz. Egyesülete 
a váci hősök szobra előtt megilletődve megjelenik, szinte akaratlanul fel
dübörög lelkemből a biztatás: „Ti vagytok a magyar föld savai“.

Hősök, halottak, csonkák, rokkantak, Ti is élők, dolgozók, mártírok
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és Ti is e magyar föld savai vagytok Kartársaim ! Hősök, halottak, mártírok, 
rokkantak savai vagytok a magyar élet sokszor keménnyé lett kenyerének. 
Annak a darabka kenyérnek, amit a csonka haza gyér barázdája, műhelye, 
gyára, ereje, folyója juttat.

Azért vagytok örök savak, mert példátok, eszményeitek, mártíromságo- 
tok meg kell, hogy ismétlődjön, hiszen nem történelem az, ami vissza nem 
jár, ami meg nem ismétlődik.

Örök példák vagytok, hősök, magyar történelem legendás mártírjai, 
örök példák arra, hogy az élet csak akkor lészen értékkel teli, akkor válik 
fenségessé, kiteljesedetté, amikor van benne elszánt akarat, magasztos cél, 
felzajlik benne a nagyszerűség utáni vágy, amikor magában hordja a fel
támadás hitét, a feltámasztás erejét s ezzel bebizonyítja, hogy van benne 
történelem.

Boldog ország, amelynek fiai mártírokká tudtak lenni a feltámasztás 
hitével, hogy ezzel csináltak történelmet s ezzel építették be magukat is a 
történelembe.

Amit ez a szépséges emlékmű kifejez, az a magyar honszeretet és 
az erő. Amit pedig az ősfalak itt balról hirdetnek, az az emberszeretet. 
Ennek a három nagy érzésnek kell összefonódnia a tudással, hogy szerte 
az országban a magyar vitézséget hirdető szobrok ne egy lezárt magyar
gyásznak sírkeresztjeivé legyenek, hanem a boldog Magyarország új törté
nelmének kapuját döngető érckarokként emelkedjenek az ég felé s úgy 
követeljék ki a magyar feltámadást.

Ezekkel a gondolatokkal teszem le váci Hősök emléketekre egye
sületünk koszorúját.

A hősi emléktől az intézet udvarán levő I. Ferenc király és 
Cházár András szobraihoz vonult az ünneplő társaság és tanuló ifjú
ság. A két szoborelőtti ünnepség a növendékseregé volt. I. Ferenc 
szobrára Hugyecz Lajos VI. oszt., Cházár András szobrára pedig 
Gálicz Ferenc VIII. oszt. növendék helyezett koszorút rövid beszéd 
kíséretében. A kis ünnepséget Brecska Gyula VI. oszt. tanuló fejezte 
be, ki a Szózatot mondotta el.

A növendékek ünnepélye után vette kezdetét a Siketnémák 
és Vakok Tanárai Orsz. Egyesületének közgyűlése az intézet dísz
termében, melyen igen szép számmal láttuk városunk érdeklődő 
intelligenciáját is. — Ott láttuk az élen Dr. Kakker Kálmán kormány- 
főtanácsos, polgármestert. Megjelentek s ünnepünk fényét emelték 
Kokovay János pr. kanonok, Dr. Szűcs István ny. államtitkár, orsz. 
gyűl. képviselő, vitéz balassagyarmati Baintner Ernő ny. tábornok, 
a váci frontharcos főcsoport elnöke, Pávay Rezső őrnagy, Szomolányi 
József piárista főgimn. igazgató, Dr. Pohl Sándor tb. főszolgabíró, 
Dr. Meixner László kir. közjegyző, Melha Endre polg. isk. igazgató. 
Wagner Ernő tanár, Bán Márton főgimn. tanár, Dr. Huber József 
gazd. főtanácsos, földbirtokos, Dr. Panajoth-Fejér Gyula áll. rend, 
főtanácsos, Szabó Laurusz irg. rendi házfönök és még számosán 
a város érdeklődő orvosai, pedagógusai s egyéb intelligenciája köré
ből. Dr Preszly Elemér Pest várm. főispánja táviratilag üdvözölte a 
közgyűlést, melyen másirányú elfoglaltsága miatt nem vehetett részt.

A közgyűlés táviratilag üdvözölte a magyar kultúra vezérét, 
Dr. Hóman Bálint vall.- és közokt. miniszter urat, továbbá a gyógy
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pedagógiai oktatás vezetőit. Az üdvözlésekre a következő válaszok 
érkeztek:

Tisztelt Igazgató Ú r!
A Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete Vácott tartott 

közgyűlése alkalmából hozzám intézett, jóleső távirati üdvözlést nagyon 
köszönöm.

Őszinte tisztelettel: H óm an s. k.
Igen tisztelt Elnök Ú r!
A Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete nevében küldött 

meleg üdvözlő sorait jóleső érzéssel vettem. Kérem fogadja és tolmácsolja 
hálás köszönetemet kedves figyelmükért. A gyógypedagógiai oktatásügy 
iránt mindig nagy rokonszenvvel és érdeklődéssel viseltettem és legyenek 
róla meggyőződve, hogy azt a jövőben is felkarolom és a gondjaikra bí
zott nagy érdekek védelmében ezentúl is mindig készséggel részt veszek.

Őszinte tisztelettel kész híve: Petri s. k.

Igen tisztelt Elnök Úr!
A Siketnémák és Vakok Tanárainak Országos Egyesülete váci köz

gyűlése alkalmával küldött üdvözlő sorokat szívből köszönöm. Őszintén 
sajnálom, hogy másoldalu elfoglaltságom miatt a közgyűlésen személyesen 
nem vehettem részt, de biztosítom a nagyérdemű Elnökséget, hogy egye
sületük érdemes munkáját meleg figyelemmel kísérem és örömmel ragadok 
meg minden alkalmat arra, hogy a fogyatékosok nevelését és oktatásügyét 
tőlem telhetőén támogathassam.

Az egyesület további eredményes működéséhez az Úristen áldását 
kérve, őszinte nagyrabecsüléssel vagyok igaz hívük :

Dr. D am janovich Lajos s. k. 
miniszteri osztálytanácsos.

Herodek Károly, ny. vakint. igazgató, egyesületi elnök elnöki 
megnyitójában először a nemzeti eszme vértanúiról, okt. 6-ának 
mártírjairól emlékezett meg, majd a kegyelet szavát hallatta a váci 
siketnéma intézet magalapítójáról, jólészi Cházár Andrásról is. Ez
után rátért a váci intézet, később a vakok budapesti intézete néhai 
igazgatójának, Pivár Ignác piarista tanárnak a méltatására 40 év 
távlatából. Kiemelte nemes egyszerűségét, önzetlenségét, munkabí
rását, szeretetét a fogyatékosokkal szemben, méltatta pedagógiai és 
igazgatói munkásságát, rámutatván Pivár Ignác pedagógiai tevékeny
ségének hármas elgondolására : a karakterfejlesztésre, a fegyelemnek 
egész vonalon való biztosítására és végül a családias nevelésre.

A kemény karakterfejlesztés pionír munkájában Pivár Ignác 
elsőrendű egyéni kvalitásait juttatta kifejezésre. Hirdette és gyakorolta, 
hogy a tisztes munka, bármely formában is, soha, senkire sem lehet 
lealázó. Amit egyszer helyesnek talált, azt a meggyőződés erejével 
s hihetetlen munkabírással valósította meg.

A fegyelem kérdésének, mint pedagógiai tevékenykedése máso
dik tartó oszlopának egész vonalon való biztosítása érdekében az inté
zet 1893-94-i értesítőjében pontokba is foglalta „Fegyelmi szabályok 
a növendékek számára“ c. alatt a siketnéma növendékek nevelésé
ben alkalmatos pedagógiai kívánalmakat. Ezeket nemcsak a nővén-
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dékek tartották be, de megtartatta mindazokkal, akik az intézeti 
nevelésben résztvettek.

A növendék elhagyott szülői otthonát pótlandó, nagy pedagó
giai elgondolása volt Pivár Ignácnak a családi jellegű nevelés. 
Azt tartotta, hogy akik a siketnéma gyermekkel közös fedél alatt 
töltik idejüket, azok fordítsák egész munkaidejüket,,és erejüket a 
növendékek javának előmozdítására s biztosítására. Ő maga is ve
lük hált, velük étkezett. Ennek elgondolása és megvalósítása sarkalta 
arra, hogy a növendéket minél többet beszélni szerette látni. Han
gos is volt az intézet a beszédtől. Paradoxonnak tetszik bár, de Vácon 
a siketnéma intézetben beszéltek a legtöbbet.

Amily értékes volt Pivár Ignác munkássága a siketeknél, ugyan
olyan volt az a vakoknál is. A siketnémák beszédtanításának mű
vészetével ekvivalensnek tartotta — mint a vakok budapesti intéze
tének igazgatója — a vakok ének és zeneművészetét. Ő maga is 
kiváló muzsikus s a vakok zenei tudását igen ügyesen tudta a pro
paganda szolgálatába is állítani.

Általában, ha az elmúlt 40 év szakemberei sorában keressük 
azt a férfit, aki képességeinek, munkaerejének, nemesszívüségének a 
a legjavát adta, akkor meg kell állapítani, hogy Pivár Ignác az volt. 
Mint pedagógiai író is értékes dolgokat hagyott az utókorra.

Pivár Ignác a humanisztikus ügy önzetlen munkása, kit haló
porában is tisztelnünk kell mint embert, derék férfit, jó papot, izig- 
vérig magyart. „Non omnis moriar!“ mondja Horatius. Pivár Ignác 
szelleme 40 év után is eleven ható erővel él közöttünk és éljen 
utódaink közt is.

Az elhangzott elnöki megnyitó után Dr. Bárczi Gusztáv szakor
vos, siketnéma intézeti tanár „Surdomutitas corticalis“ c. alatt tar
totta meg nagy érdeklődéssel kisért és őszinte elismerést kiérdemelt 
előadását. Szólt a különböző typusu siketekről, szólt azokról, akik 
az ő hite, meggyőződése szerint olyanok, akiknél a hallás kifejleszt
hető. A hallgatóság előtt demonstrálta is a mondottakat.. Az u. n. 
kísérleti osztályban általa tanított növendékeket láttuk először, akik 
már bizonyos távolságból reagáltak a hangra, az értelmes beszédre 
bizonyságául annak, hogy hallják is a feltett kérdést. Bemutatott olya
nokat, akik már polgáriba, női ipariskolába járnak halló társaikkal, 
sőt . . . az egyik már zongorázni tanul. — Siket!. . Bemutatott kezdő 
fokot is. A váci intézet néhány növendékét vette elő s rajtuk bizo
nyította elméletének keresztülvihetőségét. Végül egy — az ő elméle
te, utasításai szerint tanított vak-siketet is láttunk Goóts Ottó tanár 
bemutatásában, akit 52 szó hallására tanított már meg a ritmus fel
tüntetésével. Csodának nevezhetnők, de nem az, csak szeretet, lel
kesedés, akarat és kitartó munka eredménye. Lelkes taps honorálta 
Dr. Bárczi érdekes előadását, melynek elmélete új utakat, eddig szin
te járhatatlan területeket nyit meg a gyógypedagógiai oktatás terén.

A közgyűlés délelőtti részének befejezése után a középvárosi 
temetőbe mentek az egyesület tagjai. Itt Herodek Károly elnök ke- 
gyeletes szavakkal helyezett koszorút néhai elnökünk : Borbély Sán
dor sírjára.
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Vs 2 órakor az intézet ebédlőjében ünnepi ebéd keretében 
Cházár András emlékének hódolt a társaság. Ebéd előtt Szenigyörgyi 
Gusztáv igazgató utalt okt. 6-ára. Felállással hódoltunk a nemzet 
vértanúinak. Majd megemlékezett a Kormányzó Úr Ofőméltóságának 
15 évvel ezelőtti budapesti bevonulásáról. Háromszoros éljen a ma
gyar elesettség utáni erős akaratú, tiszta látású, magyar elszántságú, 
ideális lelkületű féríiúra, kinek köszönhető, hogy a nemzet rátalált 
önmagára. Dr. Krakker Kálmán, kormányfőtanácsos, polgármester 
ebéd közben emelkedett szólásra s mondotta el Cházár emlékbeszédét 
kezében a Cházár-serleggel, megemlékezvén a váci intézet alapító
járól a követkéző módon :

„Jólészi Cházár Andrásnak, a nagy emberbarátnak, a magyar siket- 
néma-oktatás megteremtőjének emlékezetére jöttünk itt össze. E remekmívű 
serleg, mely előttem áll, a díszes közönség, mely itt összegyűlt, már évek 
sora óta tanúja e kegyeleti ünnepségnek. Jólészi Cházár Andrásnak, mint 
tudósnak, mint kora kiemelkedő humanistájának, mint kiváló nemzetgaz- 
dásznak, a politikusnak s főleg, mint a siketnéma-oktatás úttörő munká
sának érdemei évről-évre felelevenítették s egy-egy remekben készült tanul
mány és essay alakjában ünnepi formák között ismertettek. S amikor az 
előttem évek során felszólaló előadók, a kiváló és nemes veretű serleg
beszédek előtt a legnagyobb tisztelettel és elismeréssel hódolok, engedjék 
meg — Hölgyeim és Uraim — hogy igénytelen és halk szavammal én is 
odaálljak s az emlékezés egyszerű virágaiból koszorút fonjak Cházár And
rásnak, az igaz magyar em bernek  emlékezetére.

Cházár András küzdelemmel teli, sok sikerrel, talán még több csaló
dással, de kétségtelenül eredményekben gazdag életét az alkotó I. Ferenc 
s a magyarságot irtani akaró, törvényt, hagyományt és jogot mibe se vevő 
II. József császárok ideje alatt élte. Előharcosa volt a magyar nemzeti ön
tudat felébresztésének, pionírja a Széchenyi-Kossuth korszak bekövetkezé
sének. Élete küzdelmes egészen sajátos, magyar élet volt. — Szegény szü
lők, gondterhes fiatalság , tanulni vágyás, erős akarat s a kenyér-keresés
nek már gyermekkorban megoldandó feladata. A tehetség, a nem ernyedő 
szorgalom, a határozott célkitűzés utat tör. Mint a vas a tűzben és pöröly
csapások alatt acéllá keményül, úgy Cházár András az élet pörölycsapásai 
alatt jellemes, Ítéletében megingathatatlan férfiúvá nemesedik. Császári ha
talom, sokszor üldözés, javainak konfiskálása, kishitűség, gúny nem fog 
rajta, megy, halad a maga útján. A szegény ifjúból keresett és kereső fis
kális, jómódú a megyei életben szavát hallató vezető férfiú lesz. Lelke 
nem a kiváltságosak, hanem az elnyomottaké, közéleti tevékenysége a 
törvény, jog és igazság érdekében folyik. Felkészültsége és tudása tiszteletet 
parancsol. Látja, tudja és érzi magyar népének elmaradottságát, izgatja, 
lelkét feszíti a tettvágy és ambíció, emelni, haladni, fejlődni kell a népek 
nagy versenyében, hogy imádott magyar fajtája megállja helyét.

Előttem XVIII. század vége s a XIX. századnak eleje úgy tűnik fel, 
hogy a hosszú harcok és céltudatos elnyomatás alatt valami misztikus, — 
mai nap tudatalatti szóval kifejezhető— érzés feszíti a magyar élet vezető 
egyéniségeit. Érzik, hogy int az idők szava, tenni, cselekedni kell. Felbu
zog a sokáig elnyomott magyar erő s megteremti fundamentumát annak a 
szinte szédületes fejlődésnek, amely a XlX-ik század második felében 
kibontakozik s amely ámulatba ejti a világot.
Ennek a fundamentumot ásó-építő kornak embere Cházár András. Szakít 
a régi, kegyetlen felfogással, hogy csak az erős, csak a testileg-szellemileg
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ép lehet hasznos tagja a társadalomnak, mélyen érző emberi lelke köve
teli az elesetteken, a nyomorultakon való segítést. Meglátja, megismeri a 
nyugati államok ilyirányú tevékenységét s magyar öntudata, érző szíve, 
humánus gondolkozása odaállítja a siketnéma-oktatás megoldásának prob
lémája elé.

Rozsnyó melletti tusculánumában, melyet ő Parnassus névvel neve
zett, sokat foglalkozik hazájának, nemzetének sorsával. Tudósa, képzettsége, 
utazásai, talán vagyoni függetlensége oly gondolatokat termel, amelyek az 
ő korában szinte forradalmiak hatását keltették. A császári kegyeket haj- 
hászó, az uralkodó iránt való túlzott loyalitás, vagy talán megfélemlítés 
korában, amidőn II. József a magyarországi közhivatalokban a német nyelv 
kötelező használatát elrendeli, amikor a császári rendelet kimondja, hogy 
csak az maradhat közhivatalban, aki azt német nyelven el tudja látni, 
vájjon nem forradalmi erejű szavakkal dörgi ? :  „Mi lenne belőle, ha a 
koronás főknek idegen nyelv beszélése koronájuk vesztése alatt parancsol- 
tatnék.?“

Öntudatos, megfélemlítés nélküli magyar ember Cházár András, szava 
messze hangzó és megszívlelésre méltó, amikor II. Józsefnek törvényttipró 
rendeletéi ellen tiltakozván, Gömör vármegye közgyűlésén odaharsogja : „Aki 
a Törvény alatt lenni nem akar : senki felett nem lehet.“

Akinek egyéniségéből ilyen, megdönthetetlen erejű igazságok fakad
nak, aki vagyonát, szabadságát, talán életét veti kockára a nemzeti igaz
ságért, aki szinte prófétai szellemmel áll népe és társadalma felett, de aki 
ezek mellett a tulajdonságai mellett le tud szállni az emberi szenvedések 
mélységeibe, akinek tehetsége, tudása, képzettsége mellett érző és érzékeny 
szivet juttatott a Teremtő — annak emlékét őrizni, ápolni nemes cselekedet.

Ezt a nemes, immár hagyományossá vált cselekedetet végzi a Siket
némák és Vakok Tanárainak Országos Egyesülete.

Hölgyeim és Uraim! Tragikus nagy időknek vagyunk hordozói. A 
keserves és küzdelmes magyar élet osztályosai. Hazánk és nemzetünk a 
megpróbáltatások zord idejét éli. A magyar siketnéma-oktatás áldozatos 
munkával létesült fellegvárai idegen hordák kezén. Minden okunk meg van a 
csüggedésre, olykor talán a kétségbeesésre. De még sem ! Az a nemzet, 
mely Jólészi Cházár Andrásokat iermel, az a nemzet mely mindig meg
értette és követte az idők szavát, az a nemzet, melynek fegyvere a munka, 
amelynek akarata a béke, s amelynek soha el nem vitatható életbázisa az 
igazság — veszendőbe nem mehet. Mi dolgozni akarunk, mi békét aka
runk, mi igazságot akarunk. Ez az erős, ez a megmásíthatatlan akarat, 
előbb,,vagy utóbb, de biztos diadalt arat.

Éppen ezért amikor jólészi Cházár Andrásnak, az erős akaratú nagy 
magyarnak emlékét idézzük, hisszük, mert hinnünk kell a nemzeti feltá
madásban.“ —

A nagy hatást kiváltott szép beszéd elhangzása után 4 óráig 
maradt együtt a társaság. Kedves meglepetése volt a vendégseregnek 
a siketnéma növendékek által fából faragott és festett kis Cházár- 
emlék, melyet ott talált ki-ki a terítéke előtt.

Délután 4-kor folytatódott a közgyűlés, melyen először Herodek 
Károly elnök visszapillantott 9 éves egyesületi elnöklésére, beszá
molt kilenc évi munkásságáról s amikor most végérvényesen távozik 
az elnöki székből, hálás köszönetét mond az egyesületi tagoknak a 
megértő támogatásért.

Ezután Záborszky Árpád tanár: „A váci intézet szava az okt.
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6-i találkozón“ című előadásában különböző megoldandó feladatok
ról fejtette ki egyéni nézetét.

A közgyűlés hivatalos ügyeinek tárgyalása során Vollmann 
János titkár titkári jelentése, Gáldy Andor pénztáros igen kedvező 
pénztárosi jelentése és jövő évi költségelőirányzata, végül Szent- 
györgyi Gusztáv szerkesztő szerkesztői jelentése világítottak rá az 
elmúlt év munkájára, illetőleg a jövő terveire.

Végül a tisztújítás következett. Ezzel kapcsolatosan meg kell 
említenem, hogy bár a közgyűlést jóval megelőzően, de közvetlen 
a közgyűlés előtt is foglalkozott a jelölő bizottság a választással, — 
úgylátszik mégsem volt kellőképen elkészítve —, mert bizonyos za
var, bizonytalanság volt tapasztalható s amikor Schreiner Ferenc, 
a jelölőbizottság elnöke Völker Józsefet, a siketnéma intézet soproni 
igazgatóját ajánlotta új elnökül, akit érdemeire s múltbeli munkás
ságára való tekintettel nagy lelkesedéssel választott meg a közgyűlés, 
maga az esemény mégis meglepetés volt. Társelnökké Schannen 
Péter, alelnökké Istenes Károly és Cseresnyés Ferenc, titkárrá Frey 
Józ:sef, jegyzővé Jónás László, pénztárosssá Gáldy Andor, ellenőrré 
Magyar László, számvizsgálókká Gogola Aladár, Pirovits Jenő és 
Zsenaty Dezső, a kiadóhivatal vezelőjévé Biró Sándor választattak 
meg. Újra megválasztották a régi szerkesztőbizottságot s nem sok 
változással a választmányi rendes és póttagokat.

Herodek Károlyt, ki 9 éven át kormányozta az egyesület hajóját, 
örökös tiszteletbeli elnöknek választották meg érdemeinek elisme
rése képen.

Az egyesületi közgyűlés után a „Temetkezési Egylet“ tartotta 
meg Klug Péter orsz. szakfelügyelő, elnök vezetésével közgyűlését 
és számolt be sáfárkodásáról.

Közös vacsora fejezte be az értékekben gazdag napot. A ven
dégek legnagyobb része az esti vonattal utazott el, azonban néhá- 
nyan másnapra is maradtak a város nevezetességeinek megtekinté
sére. Hisszük, hogy valamennyien jóleső érzésekkel távoztak Vácról.

Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1934. 7—8. sz.
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A VI. liang- és
heszédgy úgy tan i kongresszus.
(B u d ap e s t , 1034. szept. 5—7.)
Sclm lm anift A d o lf

A Magyar Fonetikai Társaság rendezésében Budapesten, az egyetemi 
élettani intézet előadótermében tartotta három napon ál a Nemzetközi Hang- 
és Beszédgyógyításlani Társaság (székhelye : Wien) Vl-ik nagygyűlését. A 
kongresszuson több mint 20 nemzet képviseltette magát és azon 15 nemzet 
32 előadással szerepelt.

A kongresszus megnyitó ülésén Lénárt Zoltán dr. egyetemi tanár el
nökölt, aki megnyitó beszédében rámutatott a hang- és beszédgyógytan 
általános orvosi jelentőségére, valamint az orvos és pedagógus vállvetett 
munkájának szükségességére. Örömmel idézzük Lénárt professzor beszé
déből : „Magyarországon is megalakult a Fonetikai Társaság, amelynek 
egyik célja az orvos és a nevelő kapcsolatának kimélyítése. A megnyitó 
beszéd után az üdvözlések következtek, majd a külföldi résztvevők nevé
ben Fröschels Emil dr., wieni egyetemi tanár, a nemzetközi társaság elnöke 
mondott köszönetét a meleg fogadtatásért. A megnyitó ülésen megjelentek, 
Molnár A ndor dr. min. o. tanácsos a kultuszminisztérium képviseletében, 
Kenyeres B alázs dr. tud. egyetemi rektor, Sarbó Artúr dr., Illés G éza dr., 
Gyergyay Á rpád dr. egyetemi tanárok, Nagy Péter kir. orsz. sikernémaint. 
ny. igazgató és sokan mások az orvosi és a tanári társadalom köréből.

Az ünnepi ülés után a kongresszus megkezdte tanácskozásait Lénárt, 
legtöbbször Fröschels, Némay és Deseő egyet, tanárok elnöklése alatt. A 
kongresszus a hang- és beszédzavarok különböző fajaival, azok okaival 
és javításmódjaival foglalkozott 32 előadásban.

A logopédiai tudománynak is természetesen több iránya van. Egyik 
főiránya a lélektani, melynek hívei a beszédzavar okának a lelki eredetű 
betegségeket és ideges tüneteket tartják. A másik főirány az alkati, amely 
a beszédszervek, vagy a központi idegrendszer elváltozásaiben keresi a 
beszédzavarok okát.

A tér szűk volta miatt nem ismertethetem valamennyit, főképen csak 
a dadogásra és a hallásvizsgálatokra vonatkozó előadásokra térhetek ki, 
amelyek egyébként is a gerincét képezték a kongresszus szaktanácskozá- 
sainak és amelyek a gyógypedagógiai tanárt különösen is érdeklik.

v. Stockert,hallei egyet, magántanár a dadogás psichogeneziséről 
adott elő. A dadogás oly neurózis, amelynél a bántalom, kifejlődésének 
csak későbbi szakában pszichogenizálódik. A dadogót, „Kontaktneurotiker - 
nek jellemzi, aki saját személyét mindenkori környezetével hasonlítja 
össze. A javításmódra vonatkozólag lényegtelennek mondja, hogy fiziológi
ás gyakorlatok vagy szuggesztív eljárásmód segítségével kötjük meg helyes 
irányban figyelmét. A fődolog, hogy a dadogó ahhoz a boldogító meg
győződéshez jusson el, hogy alapjában véve jól tud beszélni.

Dr. L. Stein egyet, tanársegéd (Wien) a dadogás javitásmódjáról be
szélt. Előadásában a különféle eljárásokat ismertette röviden: K lencke, 
Cheroin, Gutzmann- Liebm ann, Stein, H offm ann és Trömner stb. A hipno-
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zisról azt mondja, hogy a gyakorlat nem igazolta alkalmas voltát; ugyanez 
a  véleménye a psichoanalizisről is. Fontosnak tartja a bántalom tüneteinek 
pontos elemzését a kórelőzményekkel kapcsolatban. A dadogás különböző 
tünetei nem különböző betegségformáknak, hanem a bántalom különböző 
szakainak felelnek meg, amint azt H oepfner és Fröschels megállapították. 
A kezelésben oly psichoterápia alkalmazandó, amely az egész személyiség 
értéktudatának emelésére és átnevelésére vonatkozik. Nagyon óv attól, hogy 
a psichoterápia funkcionális kezelés nélkül alkalmaztassék.

Dr. E. Fröschels wieni egyet, tanár a dadogás tünettanát ismertette. 
Az idevonatkozó irodalmat rövid és áttekinthető alakban 1584-től a mai 
napig adta. A tünettant 3 főcsoportba osztotta. Az első korszak a régi 
görögökkel kezdődik (Hippokrates, Aristoteles, Galenus) és a középkoron 
át a múlt század közepéig tartott. Jellemzi, hogy az egyes tüneteket a test
részek szerint, amelyeken felléptek, csoportosították. Különösen Ssikorski 
műve iskolapélda erre. De e korszakba tartozik Gutzmann, sőt Denhardt 
is. A II. korszakot H oepfner képviseli, aki „a motoros-dinamikus stádium 
és a „primér és szekundér ataxia“ éles elhatárolásával a dadogáskutatás
nak nagy szolgálatot tett. Ez azt jelenti, hogy a tünetek egyenértékűségé
ről való felfogás, amely az I. korszakot jellemezte, megszűnt. A III. kor
szakot Fröschels képviseli, amely a primér klónusznak a klonotónuszon, 
illetve a tonoklónuszon át a tónusszá való fejlődését felismerte. Ez az is
kola az együttmozgásokat a tónikus tényezők testvértünetének tadja. Ide
tartozik Flatau  is, aki az általa leírt „elnyújtott hangzás“ tünetével gazda
gította e szakot.

Dr. M. Seem ann  prágai egyet, tanár „Uber somatische Befunde bei 
Stotterern“ c. hivatalos referátumában (Különlenyomat a Monatschrift f. 
Ohrenheilkunde u. Lar.- Rhin. 68. Jahrg. Wien) rendkívül érdekes és értékes 
adalékokat sorol fel a dadogás kérdéséhez.

Ha az önálló értelemben vett psichoanalitikai és individuálpsicholó- 
giai eljárásokat, amelyek az általánosan elfogadott szakvélemények szerint 
nem válnak be a beszédgyógyítás területén, továbbá azon szerzők felfogá
sától, akik önmaguknak is ellentmondanak, eltekintünk, úgy a beszédgyó- 
gyítástanban a dadogás kérdéséről két vezető elméletet különböztethetünk 
meg : az első és régebbi a Kussm aul— Gutzmann féle elméletet, amely sze
rint a dadogás a szótagoló szervek veleszületett, izgékony gyengeségén 
alapuló görcsös összrendezési neurózis. N adoleczny  ennek az elméletnek 
uj és modern értelmezést adott és szerinte a dadogás a beszédbeli össz- 
rendezettség területén jelentkező és alkati alapon nyugvó ideges reakció. 
A második vezető elmélet a konstruktiv psichológián alapul ; képviselői 
H oepfner és  Fröschels. A dadogást uj névvel jelölték: képzettársításos be
szédképtelenség (Assoziative Aphasie.) Szerintük a dadogás időlegesen 
változó (phasische,) gondolat-érzelmi és nem tisztén motoros zavar. .  . 
Ez a felfogás is feltételezi, hogy a dadogás veleszületett hajlamosságból 
fejlődik ki, főként psichoneurotikai alapon.

Mindkét vezető elmélet szerint a dadogás oka centrális eredetű. A kü
lönbség abban van, hogy míg Kussm aul—Gutzmann szerint a dadogás a 
beszédszerv motorizmusában gyökeredzik és a lelki elváltozások másod
lagosan keletkeznek, addig H oepfner—Fröschels  szerint a dadogás minden 
tünetének gondolati — érzelmi alapja van.

A veleszületett hajlamosság okénak kérdése azonban továbbra is 
tisztázatlanul marad !

Ma már bizonyosra vehető, hogy a dadogásnak neurotikus alapja 
van. Kraeplin  és Iserlin várakozási neurózisnak, L. Frank  ijedtségi neuró
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zisnak, Trömner kényszerneurózisnak, Duchenne elfoglaltsági neurózisnak, 
Schiller striatum neurózisnak, stb. mondja. A neurózisok funkcionális meg
betegedések . . .

A neurózískérdés mai állapotát tekintve, jogos követelés, hogy úgy 
mint ezt, a dadogás kérdését is revízió alá vegyék. Bum ke  professzor, a 
világhírű neurológus, Szondi-nak 1930-ban „Revision dér Neurastheniefrage“ 
címen megjelent könyvének előszavában azt írja : „Melegen üdvözlöm azt 
a kísérleteket, somatológiai kísérleti módokkal olyan területen előrejutni, 
amelyen jelenleg mindenesetre, a tisztán lélektanilag beállított tipustan kli
nikai használhatóságának határához ért.“

Seem ann  professzor azután ismerteti azokat a testtani vizsgálatokat, 
amelyeket a különböző kutatók végeztek. Különösen foglalkozik a Szondi- 
féie alkatelemzési vizsgálatokkal, melyekről Szondi a wieni kongresszuson 
1932-ben beszámolt és amelyek 1933-ban Konstitutionsanalyse . . .  címen 
Halléban kiadott könyvében is megjelentek.

Szondi azt a kérdést akarta tisztázni kik a dadogok ? Kutatásainak 
(amiket 100 dadogó és ezek 2449 hozzátartozóján végzett) eredményei ezek : 
1. A dadogok családtagjai között az epilepszia és a migrén kiemelkedően 
gyakoribb, mint az átlag népesedésben. 2. A dadogóknál jelentékenyen 
nagyobb az epilepsziára és a migrénre való hajlamosság az átlag népese
désnél. 3. Az agyilag sérült dadogóink száma közel 20%. Ebből 13%-nál 
a gerincagyi csapolás fokozott agyvíznyomást derített ki, 7%-nál pedig az 
extrapiramidális rendszer megbetegedése volt észlelhető. A túl nagy vagy 
túl kicsiny koponyák száma dadogóknál 23'4%-ot tett ki. A dadogok 27%-a 
ivarilag fejletlen. A töröknyereg 43%-ban volt alakilag vagy kerületileg 
szélsőséges változat. 5. A terheléses vércukorgörbe 74°/o-ban volt rendelle
nes. 6. Az életműködési (vegetatív) organizáció extrem variáns volta az 
érmozgató központoknak, a vazomotoriumnak atipusos működésében is 
megnyilvánult, amelyet kapillármikroszkóp segítségével sikerült kimutatni. 
Az öröklésbiológiai vizsgálatok kiderítették, hogy a dadogok többsége ge- 
notipusilag vazonCurótikus.

Szondinak  ezeket az eredményeit, amelyek a dadogás oktanának 
kérdésében döntő szerepet vinni hivatottak, Seem ann  professzor 260 da- 
dogón végzett saját kísérleteivel ellenőrizte és megvizsgálta és hivatalos 
referátumában szószerint azt mondja : „A mi eredm ényeink Szondi a d a ta 
ival feltűnően egy ezn ek ; sőt a  mi értékeink m ég m ag asabbak . Jogosult te
hát a  vegetatív idegrendszer m űködési zavarainak a  d ad og ás  oktan án ak a  
kérdésében jelentőséget tulajdonítani.“

Előbb említettem a dadogás kérdésében uralkodó két vezérelméletet. 
A harmadik vezérelmélelet, amely azonban a kérdést megoldani hivatott, 
most indult útjára. S ez a magyar gyógypedagógiai ügy egyik munkásának 
Szondi dr.-nak az érdeme . . !

Legyen szabad még megemlítenem, mert ide kívánkozik, hogy Sarbó  
professzor még egy 1926-ban, a Kir. Orvosegyesület gyűlésén előadott re
ferátumában rámutatott az extrapiramidum, közelebbről a striatum nagy 
fontosságára, ahol az affektív élet agyiközpontja székel. Feltehető tehát, 
hogy a dadogás oka abban a viszonyban keresendő, amely a Szondi em
lítette vazomotorium és a Sarbó  említette extrapiramidum között fennáll. 
Hiszen tudvalevő, hogy a lelkiélet gondolati, indulati és érzelmi része ép
pen a vazomotorium útján tevődik át a testi pályákra.

Az előbb ismertetett referátumokon kívül, még 9 előadó foglalkozott 
a dadogás különböző kérdéseivel, ezekből még Csak A dler A lfrédnak, az 
individuélpsichológia megalapítója egyik tanítványának, dr. Friedm ann A.
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— Wien előadását ismertetem. Adler felfogása szerint a dadogás alapja az 
ideges élet. A kisgyermeknél a szótagismétlés általános tünet, amely a leg
több esetben észrevétlenül elmúlik. Ha azonban a gyermek figyelme a 
szótagismétlésre irányul, könnyen dadogóvá válhatik. A gyermek akkor 
dadog, ha a figyelem rá és beszédére terelődik és az érdeklődés központ
jába kerül. Az életben a felnőttek sokszor azért dadognak, hogy a bizony
talanság éreztetésével kivonják magukat a felelősség alól. A gyermek kis- 
sebb értékűnek érzi magát a felnőttnél és ezért a felnőtt feladatainak kike
rülésével a dadogást használja fel mentségül. A javításmód a kisebbérté- 
küség és fogyatékossági érzés megszüntetésére törekszik, fel/ilágosítás. és 
lelki nevelés útján.

A hang- és hangot adó szervek egészségtanával, élettanával is lega
lább tíz előadás foglalkozott. így Im hoffer prágai egyet, tanár fonaszléniá- 
hoz (hanggyengeség) hasonló tünetekről számolt be az egyik hangszallag 
megbetegedése esetén. Réti Aurél dr. egészségügyi főtanácsos eredeti ana
tómiai ábrák és általa operált betegek bemutatásának kíséretében ismertette 
a gége beidegzéséről szóló tanulmányát. Lieberm ann Tódor bpesti egyet m. 
tanár egy ritka esetet ismertetett, amelynél a hang- és légzési. zavart műté- 
tileg és hanggyakorlással kezelte. Dr. Stern Hugó egyet, tanár (Wien) a hang- 
és beszédgyógyitástan területén szerzett néhány tapasztalatról számolt be s 
néhány eljárásmódot ismertetett a sigmatizmusok javítási módjáról.. A sig- 
matizmus laterálisnál pl. azt ajánlja, hogy a növendék az orcáit húzza be 
és egészen az oldalsó fogakhoz érintse. Fogeríy-London, Weiss-Wien, Tar- 
ueaud-Paris, Töíössy-Budapest, a hang egészségtanáról és a beszéd eszté
tikájáról beszéltek. Dr. Szendrei Budapest a gyermek- és ifjúkorban előfor
duló hangzavarokat ismertette (hanggyengeség, hangváltozás, rekedtség, stb.)

Dr. Bergh-Palmros-He\s'mgíors az északi államok beszédgyógyítási 
ügyét, dr. Ciur/o-Gualco és Jetiinek-Genova a genuai logopédiai intézet, 
Schulmann Adolf-Budapest a magyar beszédgyógyíiás-ügyét ismertette.

Három előadásban a hallásjavításával foglalkoztak. Fröschels wieni 
egyet, tanár arról számolt be, hogy elektromechanikai eljárással, faradikus 
(indított) villamos árammal láthatóan kedvező befolyást tapasztalt a siket
némák hallásjavításánál, Hogy ez a hallásjavítás oly mérvű-e, hogy a si
ketnémák beszédoktatásában is hasznosítható lenne, arról nem nyilatkozott. 
Egyelőre csak kísérletek folynak e téren. Fröschels-hez  hasonlóan Némái 
budapesti egyet. m. tanár is foglalkozik hallásvizsgálatokkal és hallásjaví
tási kísérletekkel, Rendkívül érdekes és teljesen uj csapásokon haladt dr. 
B árczi Gusztáv a budapesti áll, siketnémaintézet szakorvosa, aki „surdo- 
fíiűfiFas corticalis címen számolt be azokról az orvos-gyógypedagógiai ered- 
menyékrőfrmneípekkel egyrészt a siketnémák nagy számánál hallást tudott 
életrekelteni, másrészt pedig gyógypedagógiai eljárást állapított meg, amely- 
lyel a beszédoktatés az eddiginél jóval eredményesebbé tehető. Bárczi 
előadáséban, aki először siketnémaintézeti tanár volt és később lett szak
orvossá is, élénken demostrálódott a kettős tudományos és gyakorlati fel- 
készültség, ő orvosi és gyógypedagógiai elméletet és gyakorlatot adott egy
szerre. Bárczi az állami siketnémaintézetben szervezett kísérleti osztályon 
az elmúlt évben 1100 hazánkban beiskolázott siketnéma gyermeket vizsgált 
át és ezek között csak 164 esetben (15° o) talált biztosan fülészeti eredetű 
siketséget. Megállapíthatta még, hogy a siketnéma növendékeknek ez a 
15°/o-a, tehát a fülészetileg igazi süketek, az intézetekben a jó tanulóanya
got képezték, akikkel a jelenlegi látás-tapintási eljárással megfelelő eredmény' 
volt elérhető. A többi 85%, akiknél fülészetileg semmilyen rendellenesség 
nem volt kimutatható, a látás-tapintási módszer segélyével kisebb eredmé
nyeket ért el.
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A 936 siketnéma gyermeknél, akiknél a fül részéről semmiféle elvál
tozás kimutatható nem volt, a siketség okai között a lues, az encephalitis 
és a meningitis viszi a főszerepet. E gyermekeknél a hallási képesség hi
ánya mellett lélektanilag az is megállapítható volt, hogy súlyos figyelmi és 
emlékezetzavarban szenvednek. Bárczi megkísérelte ezeket a gyermekeket 
hallani tanítani. Primitív hallási reakciójuk pozitív voltát az a tapintás- 
hallásszerű jelenség igazolta, hogy pontosan megtudták különböztetni a 
tenyerükbe mondott hangos és hangtalan ó-t. Bárczi azután ezekben a 
gyermekekben sok és állandó gyakorlattal a hangos szó ritmikai, dinami
kai, chromatikus hatásainak a felhasználásával kinevelte azt a figyelmet 
és emlékezőképességet, amely őket a hallási különbözőségek-'befogadására 
képesítette.

62 esettel foglalkozott és ezekből 15-öt ismertetett előadásában, 4-et 
pedig a gyakorlatban is bemutatott. A siketnémaségnak ezt az uj kórképét 
Bárczi, Ranschburg professzor javaslatára „Surdomütitas corticalis“-nak 
nevezte el. Az uj kórkép jellem zői: A negatív füllelet. 2. Családi terheltség. 
3—4. A hallási figyelő- és emlékezőképesség nagyfokú zavara. 5. Primitív 
hallási reakció. Kortanílag a hanghalló, főleg a beszédhanghalló kéregnek 
fejlődésbeli gátollsága az ok. Bárczi a surdomutitas corticalist psichológiás 
és psichoneurológiás terápiával megoldható gyógypedagógiai problémának 
mondja. Módszerének fokozatai: 1. Dinamikai és ritmikai alapon való 
gondolatközlés hangképzés céljából. 2. Ranschburg-féle szópárgyakorlatok 
a „védekezési reakció“ megjelenéséig. 3. Bárczi-féle mondatpár gyakorlatok 
a távolsági hallás megjelenéséig. 4. A rövidített beszéd a hangvilla hang
jainak felismeréséig.

Az előadáshoz hozzászóltak Sarbó  egyet, tanár, Ranschburg  egyet, 
tanár, Istenes igazgató, Fröschels  és Seem ann  egyet, tanárok és N ém ái 
egyet. m. tanár.

Némái, Fröschels és Seem ann  az Urbantschitsch-féle módszer felelevení
tését vélik látni a Bárczi-féle eljárásban és szerintük az előadó olyan gyer
mekekkel foglalkozottt, akiknek talán mégis van némi hallásuk. Istenes 
igazgató, aki éveken át közvetlen megfigyelője volt Bárczi munkájának a 
legnagyobb elismeréssel szólt az eredményekről, amelyek igazolták, hogy a 
Bárczi-féle módszerrel a siketnémák — nem nagyothallók — beszédtanu
lásának menetébe belekapcsolható a „felébresztett“ hallás nagyszerűen 
képző ereje. A Bárczi által kitermelt és gyakorlatilag kipróbált újszerű el
járás uj meglátásokat és lehetőségeket termelt ki a sikelnémák oktatásügye 
javára. Ranschburg  professzor hozzászólásában külön is kiemelte, hogy a 
probandusok nem voltak nagyothallók, azok siketek voltak és megvilágí
totta az elért feltűnően szép eredmények psichológiai és psichoneurológiai 
lehetőségét. Az uj módszernek szép jövőt jósol. S arbó  professzor kiemelte, 
hogy a kezelés kezdetén minden irányban siketnek  mutatkozó egyén hallá
sát, a kezelés utján felkelteni lehetett. . .  Felkeltett figyelem mellett a be
gyakorlott szókat utánamondja, anélkül, hogy a hangforrást látná. A hang
jának színezete mindinkább közeledik a normális kiejtéshez és a hang
súlyozáshoz. A surdomutitas corticalis elnevezést azonban nem tartja 
helyesnek, mert hallásszigetek jelenlétére kell gondolni.

Kikívánkozik lelkemből a tárgyilagos megállapítás, hogy ezen a nem
zetközi hongresszuson a magyar gyógypedagógia munkásai két nagyon 
súlyos kérdés tudományos megvilágosításában és gyakorlati megoldásában, 
az elérhető legjobb eredmény jegyében, nemcsak hazánknak, de az egész 
világ siketnémáinak és beszédbetegeinek tettek örök értékű szolgálatot.

A külföldi kongresszusi tagok természetesen a munka mellett, még a 
magyar vendégszeretetet és Budapest s környékének szépségeit is elra
gadtatással élvezték.



A vakolt egyen esirányii já rá s a .
ír ta  Cseresnyés Ferenc.

K om ád  György kartérsam „A vakok testneveléséről általában“ cím 
alatt értekezett a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1934. évi 75. lapján. 
Hogy a vakok testi nevelését tette szóvá s hogy oly melegséggel karolta 
azt föl, elismerést érdemel. Mikor ő buzgalmában azt mondja, hogy „a 
vakok testnevelési órái vannak oly fontosak, mint bármely elméleti tárgy 
órái,“ nemcsak egyetértek vele, de tovább megyek : azt hiszem, fontosabbak, 
életbevágóbbak bármely elméleti tárgy óráinál.

A továbbiakban K om ád  kis értekezése a címének megfelelően általá
nosságokban mozog s újat nem igen mond. Aminthogy nehéz is erről a 
tárgyról újat mondani. Csupán egyik főtétele, a rendgyakorlatokról szóló, 
hat újszerűén s ez az, ami ennek, itt a fönti címben foglalt kérdésnek a 
behatóbb tárgyalását időszerűvé teszi.

A vakok kir. intézete I. és II. osztályú növendékeinek testneveléséről 
szólván, K om ád  kartársam ugyanis ezeket Ír ja : „E fokon a rendgyakor
latoknak sokkal nagyobb a szerepük, mint az épérzékűek testnevelésénél, 
mert az egyenes irányban való járás, futás begyakorlásának úgyszólván 
ez a legcélravezetőbb eszköze és mert a rendgyakorlatok helyes végzése 
és gyakorlása is egyik eszköze a helyes testtartás biztosításának.“

Abban egyezik a véleményünk, hogy a rendgyakorlatok helyes vég
zése is egyik eszköze a testtartás — ha nem is biztosításának, de — ápo
lásának. Amit azonban a rendgyakorlatoknak az egyenesirányú járásra, 
futásra való hatásáról mond, abban eltérnek véleményeink. Mert míg 
egyrészt azok a célok, melyeket ő a rendgyakorlatok elé tűz, e gyakor
latokkal el nem érhetők, addig másrészt e célok szolgálatában vannak 
sokkal hatásosabb eljárásaink. Az egyenesirányú járás, futás érdekében 
tehát kár élettelen, a vakoknak unalmas, őket semmiféle irányban értékhez 
nem juttató rendgyakorlatokkal vesződni s ily gyakorlatokkal a drága időt 
más eredményes munkaanyag elől elvonni. Hogy ez így van, nézzük a 
dolgokat közelebbről.

Vizsgáljuk a rendgyakorlatokat az egyenesirányú járás, futás szem
pontjából.

A k öröző vakok

A vakok intézetei udvarán nap-nap után látunk körben, mondhatni 
szabályos körben járó vakokat. Ha a napirend, vagy valami más körülmény 
meg nem zavarja őket, óraszám róják a köröket. Egyik kisebbeket, a másik 
nagyobbakat. Kezdve az egészen kicsi, néhány lépésnyi átmérőjű köröktől a 
tíz- tizenkét méteres átmérőjűekig. Vagy egyedül, vagy másodmagukkal 
róják köreiket, csak ritkán többedmagukkal.

Mit csinálnak, mért járkálnak ezek a vak fiúk, lányok így körben ? 
Semmi különös oka. Egyszerűen csak sétálnak, unatkoznak, mozgásukkal 
elszórakoznak. Az egyedüljárók elgondolkoznak, önmagukkal beszélgetnek. 
Sokszor hangosan is. A másod-, vagy többedmagukkal összekapaszkodva 
járók meg beszélgetésbe mélyednek. De mért járnak körben, mért nem
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sétálnak ők is udvarhosszat, egyenes vonalban, ide-oda, mint amott társaik 
nagyobb része? Még érdekesebbé válik ez a kérdés, ha megfigyeljük, 
hogy a körbenjárók többnyire mind teljesen vakok, míg az ingaszerűen 
leginkább többedmagukkal ide-odajárók csoportjaiban rendszerint vannak 
létásmaradványosok. Az előbbieknél vak a vezető, az utóbbiaknál meg 
látó. De hát mért ívalakú, mért kör azok haladásának vonala ?

A sétálva gondolataikba, beszélgetéseikbe mélyedő emberek függet
leníteni törekszenek magukat az őket körülvevő tárgyaktól, emberektől, 
járó-kelőktől, a lelki munkájukba bele nem kapcsolódó, őket abból könnyen 
kizökkentő környezettől. Menetirányaikat tehát úgy választják meg, hogy a 
környezet őket ne zavarja. Teljesen érthető hát, hogy a vak ember is, ha 
meggyőződött egy bizonyos mozgási terület veszedelem- és akadálymentes
ségéről, ehez a területhez mérten, ezen belül törekszik megszabni sétaútjá- 
nak határait és irányait. Ennek legegyszerűbb, figyelmet nem kívánó, a 
haladás folytonosságát leginkább biztosító vonala a kör. Ily értelmezéssel 
könnyen elfogadható az a föltevés, hogy a vak ráutaltságból származó 
tudatos tervszerűséggel kezdte és gyakorolta a körbenjárást, meg hogy a 
megszokott terepen huzamosabb időn át való gyakorlat szülte készség 
úgyszólván önmagukból kiindulólag működteti érzékszerveit a tájékozódás 
szolgálatában. Másszóval, a vak tudatosan jár körben anélkül, hogy állan- 
dóan ellenőrizné köreit; ő a körbenjárásra mór beidegződött, azért rója 
egymásra szabályos köreit anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítana

^ jk 'Föltehetjük, hogy ez a beidegződés gyakori ismétlődéséből folyólag 
könnyen kiváltódik s nemcsak ilyenkor, céltalan séta közben, hanem 
máskor is, akkor is jelentkezik s érezteti hatását, ha határozott célok leié 
halad a vak. Másszóval föltehető, hogy ez a könnyű beidegződés sok 
vakot járvahaladásában az egyenesiránytól való eltérésre hajlamosít.

íme ez a gyakorlatszülte könnyű beidegződés volna az egyik tényező, 
mely sok vak egyenesirányú jáiását kedvezőtlenül befolyásolja.

De bizonyos körülmények sokszor zavarják ezt a föltevésünket. így, 
ha szóbaállunk köröző vakokkal és érdeklődünk útirányuk, annak oka, 
célja, az ívek származása után, a föltevésünket igazoló válaszok mellett a 
legkülönbözőbb és olyan homályos, sőt egymással ellentétes válaszokat is 
kapunk, amelyek legkevésbbé sem támogatják az imént levezetett gondolat
menetet, hanem inkább az érdekeltek járvahaladási irányának, az útvo
naluknak öntudatlansága mellett szólnak. így akadtunk már olyanra is, aki 
azt sem tudta, hogy körben jár. . . . .  .

Ez a bizonytalanság tereli aztán vizsgálódásainkat más irányba is.

A testalK ati ren d ellen ességeli h atása  
az ©gyenesirányú já rá s ra

Útleírásokban olvassuk, hogy emberek füves pusztákon, steppéken, 
homokpusztákon, hó-, és jégmezőkön, télen a tundrákon egyedül járva 
eltévednek s ha nem süt a nap, ha ködbe jutnak, ha rájuk borul a csillag- 
talan éjszaka és az érzékszerveikre ható semmiféle jel nem tájékoztatja 
őket, igen gyakran visszatérnek oda, ahonnan kiindultak. Körben járnak. 
De nem is kell útleírások után nyúlnunk. A mi alföldeinken is gyakoriak 
az ilyen esetek. Valamennyien tudunk, hallottunk hasonlókról. Egy falum- 
beli atyámfia Torontálmegyében Mokrinba érkezett éjjel vonaton s haza, 
a hat kilóméternyire fekvő Teremibe vette útját. De meri havazott s betútta 
az utat a hó, eltévedt és mikor néhány órai gyaloglás után pitymallott,
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megint a mokrini vasúti állomás bújt ki előtte a homályból. Ő is körben 
járt.

Mi ennek a körbenjárásnak az oka ?
Testi adottságok. Ha rövidebb a jobbláb a balnál, miből folyólag 

az ember kisebbet lép a jobbal, mint a ballal, haladásunk irányvonala 
jobbra hajlik. Ha a bal rövidebb, balra hajlik el. Minél rövidebb az egyik 
láb, annál kisebb az ív. Egyik embernél több kilométer a sugara, a másik
nál esetleg csak néhány száz lépés.

Ha a hátgerinc a függőleges tengelye körül forgó irányban elcsava
rodik (torsio), tehát az egyik váll előbbre áll, mint a másik, a haladás 
iránya oldalt, a hátrább álló váll irányában elhajlik. Ugyancsak befolyá
solhatja a haladás irányát a függőlegestől jobbra, vagy balra elhajolt hát
gerinc (scoliosis), az oldalt elgörbült felső test.

Általában a testalkati hibák, különösen a részarányosságot, a test 
két oldalának egyensúlyát megbontó testalkati hibák többé-kevésbbé 
befolyásolják járásunk, futásunk irányát. Minthogy kevés ember teste 
teljesen részarányos, egyensúlyozott, ez lehet a magyarázata annak, hogy 
a pusztában, a hómezőn tévelygő utas, ha semmi sem támogatja tájéko
zódásában, körben jár, oda tér vissza, ahonnan elindult.

Hogy ezek a testalkati hibák nem éreztetik irányító hatásukat min
dennapi járásunkban-kelésünkben, annak egyszerű magyarázata az, hogy 
rendes életkörülményeink között nem hiányoznak a tájékoztató föltételek, 
érzékszerveinket szüntelen érik tájékoztató benyomások, így e szerveink, 
elsősorban szemünk tájékoztató munkája szünet nélkül helyesbíti haladá
sunk irányát s anélkül, hogy annak tudatára ébrednénk, szemünk annyira úrrá 
lesz lépteink irányításéban, hogy a testalkati hibák hatása egy pillanatig 
sem érvényesülhet.

Az egyenesirányú járás szempontjából nézve, miben különbözik a 
napi életét élő vak ember a pusztában tévelygő épérzékűtől. Ha a vak 
érzékszerveihez sem érkezik a tájékozódás alapjául szolgáló inger, akkor 
lényegében semmiben sem. Akkor ő is éjjel-nappal bizonytalanságban 
mozog, pusztában jár.

Á vakok intézete neveltjei között, tudjuk, sok a föltűnően részarány- 
talanul fejlett, elferdült, elgörbült testalkatú gyermek. Közöttük hát bizonyára 
fokozottabban érvényesülnek a testalkati hibáknak járvahaladásuk irányára 
tett hatásai. Hogy mégis mért nem oly szembeötlők e hatások ? A magya
rázat ugyanaz, amit az imént az épérzékűekkel kapcsolatban fejtettünk ki. 
A vak ember érzékszerveinek tájékoztató munkája is ép oly állandóan, 
megszakítás nélkül ellensúlyozza a szóban lévő hatásokat, mint az épérzékű 
embernél. Úrrá csak akkor lesznek ezek a hatások, ha az érzékszervekhez 
tájékoztató inger nem jut — ez az eset a pusztában tévelygő épérzékűnél, — 
vagy ami ezzel eredményeiben azonos, ha az érzékszervek munkája ki
kapcsolódik, illetve ha az ingerek nem jutnak el a tudathoz, — ez a külső 
körülményektől lelkileg elvált, gondolatokba, társalgásba mélyedt, köröző 
vakok esete.

A másik tényező tehát, mely a vak ember járvahaladásának irányát 
befolyásolhatja: testének a szabályostól eltérő alkati viszonyai.

A Két fül h allásélessége Közötti KülönbségeK  
h atása  az  egyenesirányú já r á s r a

De nemcsak ilyen, a test rendellenes helyzetét állandósító alkati 
hibák befolyásolhatják járásunk irányát.
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A vak embernek fő irányító, tájékoztató szerve a füle. Ha hallás
élessége mind a két fülön egyforma, illetve ha két fülének hallásélessége között 
lényeges különbség nincs, akkor arcát egyenesen előre fordítva jár és 
ilyenkor, föltéve hogy más ok nem hat zavarólag, haladásának iránya is 
rendszerint egyenes. De ha egyik fülének hallásélessége lényegesebben 
kisebb, mint a másiké, a járvahaladó vak feje a függőleges tengelye 
körül forogva elfordul s annak a fülnek a kagylóját fordítja a haladás 
irányába előre, amelyikkel jobban hall. És minél nagyobbfokú a két fül 
hallásélessége közötti különbség, rendszerint annál nagyobb szögben, 
ívben fordul el a feje. Még inkább tapasztalható ez, ha fut a vak, mert 
akkor az akadályokat félőbb gonddal kerüli, tehát fokozottabb figyelemmel
tájékozódik.

Vakok intézeteiben gyakran látunk félrefordított fejjel járó, tutó 
vakokat (látásmaradvényosokról most nem beszélünk). Ez persze még nem 
jelenti azt, hogy a félfülükre gyengén halló vakok mind félre fordított fejjel 
járnak. Vannak olyan esetek is, amikor könnyen meg lehet állapítani, hogy 
az érdekelt hallása a két fülén nagyobb mértékben egyenlőtlen, mégis 
rendesen, előrefordított fejjel jár. Ezek között is azonban gyakrabban akad
nak olyanok, akik, ha gyorsan járnak, ha sietnek, de különösen, ha futnak, 
elfordítják fejüket.

Hogy a két fül hallásélességének nagyobb mértékű egyenlőtlensége 
befolyásolja a tájékozódást, az egyenes irányvonalú járást, futást, az nyilván
való. De hogy milyen változásokat idéz ez elő a járva-, a futvahaladáson, 
hogy milyen irányban és milyen mértékben befolyásolja azt, errenézve 
nem találunk adatokat.

Próbáltunk már megállapítani olyanféle szabályokat, hogy: amelyik 
vak a jobb fülével jobban hall, mint a ballal, annak a haliadási irány
vonala — föltéve persze, hogy hangbenyomásokon kívül más tájékoztató 
ingerek nem érik, — jobbra hajlik e l ; avagy ellenkezőleg: amelyik vak 
balra fordítja a fejét, tehát a jobb füle a jobbik, az, ha hangokon kívül 
más tájékoztató benyomásokat nélkülöz, balra tér el az egyenestől. A 
tapasztalat, a gyakorlat azonban annyi kivételt termelt, hogy a szabályok 
nem merevedhettek meg s megint csak egyénenkint kellett elbírálnunk az 
eseteket. Annyival kevésbbé állapíthattunk meg szabályt, mert egy és ugyan
azon egyének sem viselkednek mindig egyformán. Akárhányszor a pil
lanatnyi hangulat, hangban megnyilvánuló véletlenek (például egy várat
lanul becsapódó ajtó, vagy az utcáról bevágódó szokatlan zaj) a meneti
rány megváltoztatását idézik elő. Aztán meg az értelem fejlődése, az élet
kor, a tapasztalat, az oktatás lényegesen változtat a vak növendékek 
járvahaladási irányválasztásán.

Évek óta figyelem például többek között P. Mártont, a vakok kir. 
intézete tizenhét éves iparos növendékét, aki jobb fülére majdnem siket. 
Kisebb korában ez a fiú, ha az udvaron megszólítottam, 8— 10 lépésnyi 
távolságból magamhoz hívtam, nem talált meg. Útvonala mindig arra haj
lott el, amerre az arcát fordította, jobbra, úgyhogy mikor tőlem oldalt már 
majdnem egyvonalban volt velem s újból megszólítottam, oldallépéseiíkel 
balra haladva kellett hozzám jönnie. Ez a fiú, ha ma megszólítom, 
jóllehet hallásának az állapota a régi, amit fejtartása is igazol, hol egyene- 
sen hozzám jön, hol meg balra haladva tér el és csak ritkán ismétli meg 
múltját menetirányának jobbra való elhajlításával.

Most e cikk írásával kapcsolatban a vakok kir. intézete III. osztá
lyában 10— 12 éves gyerekek (5 fiú és 7 lány) között megismételtem régeb
ben más növendékekkel tett kísérleteimet a járva-, futva haladás irányának 
a hallással való összefüggése dolgában.
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A kísérleteket megelőzte a féloldali hallásélességek vizsgálása. A két 
fül hallásélességének összehasonlításában mértékül szolgált: 1. zsebóra 
ketyegésének hallgatása, 2. tizenkét méternyi távolságból közölt beszédhan
gok megfigyelése. (Két gyermeken a két fül hallásélessége között ezekkel 
az eljárásokkal különbség nem volt megállapítható. Hogy a tőlük származó 
adatok a nyílt fülekkel való kísérleteknél ne befolyásolják érezhetően az 
összesített eredményeket, az egyiknek a jobb, a másiknak a bal fülét minő
sítettem élesebb hallásúnak).

Nem ismertetem ezúttal a kísérletek lefolyását, eredményeit részletesen. 
Csak a lényeget.

A kísérletek a la k ja :
A  gyerekek egyenkint és egyedül 12 méternyi távolságból mezítláb, 

a látásmaradványosok szalaggal bekötött szemekkel közeledtek hozzám, 
mint célponthoz.

Változatok :
a ) . A gyorsaságban : 1. rendes járógyorsasággal, 2. gyors lépésekkel 

sietve, 3. mérsékelt gyorsasággal futva.
b) . A  hallásszabályozásban: 1. nyílt fülekkel, 2. nedves gyapottal 

elzárt jobb füllel, 3. ugyanígy elzárt bal füllel.
c) . A  cél jelzésében : 1. a cél jelzése hangos szóval egyetlen egyszer, 

az „indulj!“ szónak tagolt hangoztatásával, 2. céljelzés körülbelül két 
másodpercenként egy kemény könyvtóblának ceruzavéggel való kopog-

d) . A  kísérletek helye: 1. az intézeti tornaterem, 2. az intézeti udva
ron egy 80 cm. széles cement gyalogjáróút, mely az egyenes iránytól való 
eltérések élénk megfigyelését teszi lehetővé.

Az eltérések minősítése (eltérés alatt értjük a kísérlet alá vont növen
déknek jártában az egyenes iránytól való eltérését): 1. a tornaterem padló
ján a 60 centiméternél kisebb kitéréseket nem minősítettem eltérésnek, 2. 
az udvaron eltérésnek minősült, ha a növendék a cementútról (habár csak 
egyik lábával is) lelépett.

A menetek szám a  (egy-egy növendéknek az indulás helyétől a célig 
megtett útját nevezzük menetnek). A megejtett kísérletek meneteinek 
száma : 314.

E redm ények: a). Lényegesebb (60 cm-nél nagyobb) eltérés nélkül 
egyenesen haladva célba talált 26 menet. b). A  rosszabb hallású, illetve 
az elzárt fül felőli oldalra, (tehát arra az oldalra, amely felé a vak növen
dék rendszerint az arcát fordította) eltért az egyenestől 114 menet. c). 
A jobb hallású, illetve a nyílt fül felőli oldalra (tehát nem arra az oldalra, 
amerre rendszerint az arcát fordította) eltért a céltól 174 menet. (A legna
gyobb eltérés 6 méternyi volt. Egy látásmaradványos, két méterről újjakat 
számláló fiú a tornateremben bekötött szemekkel, de nyílt fülekkel egyszeri 
céljelzés után futva tért el ennyire az egyenestől).

Ennek a 314 adatnak az alapján korántsem mondhatunk még vég
leges ítéletet arról, hogy a kétoldali hallás közötti különbség mily irányban 
és mértékben befolyásolja a vakok járva-, futvahaladásának irányát. Sok
sok számadatra és még több, az egyéniségeket vizsgáló megfigyelésre, tapasz
talatra lesz még szükségünk, míg a kérdésben tisztán látunk.

Valószínű, hogy osztályozás, skatulyázás e tekintetben nem is lesz 
lehetséges. Ez a föltevés megerősödik bennünk, ha kísérletezés közben 
figyeljük vak gyerekeinket. Mennyi változata a járás, futás alakjainak! Az 
egyik csoszog, a másik lébujhegyen fut, a harmadik keményen dobbant a 
lábával. Mindegyik lábmunkának meg van a maga célja. Az egyik gyerek
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tapint a talpával; .a másik elkapja és belerögzíti a levegőbe a hallott 
célt, semmi mást nem akar hallani, semmi másról nem akar tudni, töret
lenül, ha görbe vonalban is, a cél felé iramodik ; a harmadik a dobbanásával 
tájékoztató segédhangokat, hangvisszaverődést, visszhangot keres. y

Az azonos helyzetet érzékszervei útján nyert képzetek alapján kiki 
máskép ítéli meg s a nehézségekét képességeikhez mérten különbözőképen 
igyekeznek legyőzni.

Az egyiknél úgylátszik, a rosszul halló bal oldal felé elfordított arc 
elfordítja a vállat is, ez meg maga után vonja a törzset, a törzs a csípőket 
s így az ebben ízülő lábszárak is az arc irányába, tehát az egyenestől 
eltérő irányba lendülve, balra viszik a testet. A másik is balra fordított 
arccal fut, ő is előre szegezi jobb fülét, ám az ő törzsét nem csavarja e! 
a feje, vagy ha el is csavárja, ő mintha nézne, mintha látna, útat keres a 
jobb fülével, állandóan jobbra tart, amerre fülel, amerre néz, mintha félne 
a bal oldaltól, fél, mert nem látja-hallja, mi van ott, csak oda bízik, jobbra, 
ahova hallva-lát.

A vak járvahaladásának irányát befolyásoló harmadik tényező volna 
tehát: a két fülnek egymáshoz való viszonya a ha'lásélesség szempontjából.

Az egyenesirányú já rá s  feltételei
Három tényezőről szóltunk, mint olyanról, mély a vak járvahaladásá

nak irányát befolyásolhatja: 1. a megszokás, a gyakorlat szülte beidegzés,
2. a testnek a szabályostól eltérő, különösen a részarányosságot megbontó 
alkati viszonyai, 3. a két fülnek a hallásélesség szempontjából egymáshoz 
való viszonya.

Beszélhetnénk még más tényezőkről is. így a bőr tapintóérzékenysé
gének szerepéről, a távolságérzékről, az egyensúlyérzékről, a hatodik érzék
ről, illetve az ennek neve alá foglalt képességekről, kezdve a tömegmegérzé
sen, egészen a legújabb fölfedezésig, az álomkóros (kataleptikus) tünetekig 
és beszélhetnénk egy egész sereg tisztán lelki tényezőről, igy az ösztönről, 
intelligenciáról (megfigyelés, ítélet, képzettársítás, következtetés), belső 
szemléletről (intuitióról), akaratról, bátorságról, elhatározásról, az egyes 
egyéneknek a tájékozódáshoz, egyenes irányban való járáshoz kap
csolódó élményeiről, így például egy összeütközésből származó súlyosabb 
féloldali sérüléshöz fűződő félelemről, satöbbi, melyek mind befolyásolják 
a  tájékozódást, az egyenesírányú járást.

Mért foglalkoztunk ezúttal mégis csak a tárgyalt három tényezővel 
behatóbban ? Azért mert ezek a belőlük származó jelenségek révén közvet
lenül tapasztalhatók, így a tanulmányozás szempontjából a leghozzáférhe- 
tőbbek és mert az e cikkem bevezető soraiban említett rendgyakorlatokkal 
kapcsolatos álláspontom támogatására teljesen elégségesek. Ugyanis e három 
tényező adottságaiból származó irányeltérések nem javíthatók rendgyakor
latokkal akkor sem, ha egyetlen egy tényező okozataiként jelentkeznek. 
Ha meg az irányeltérések mint több tényező okozatai találkoznak, ke
reszteződnek az egyénben, akkor olyan bonyolult nehézségek akadályoz
zák az egyenes irányban való céltudatos járást, hogy az ezt javító föl
adatnak rendgyakorlatokkal való számbavehető szolgálására nem is gondol
hatunk.

Mikor a vázolt, nyílt fülekkel végzett kísérletek folyamán egyik-másik 
téves irányban járó növendéktől kérdeztem, hogy mért haladt jobbra (illetve 
balra), holott ellenkező irányban, ide hozzám kellett volna jönnie, a leg
több esetben ilyenféle válaszokat kaptam : „erről jött a hang“ (a hívószó), 
„ide gondoltam a tanár urat“, „azt gondoltam, ide kell jönni“, „úgy hal
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lottam, itt kopognak“ stb. E válaszokból, meg abból, hogy a kísérletek 
azonnali megismétlésekor az érdekeltek gyakran, pontosan az ellenkező 
hányban tértek el a céltól, nyilvánvaló, hogy a hanggal egyetlen egyszer 
megjelölt cél helyének a megfigyelése, a helynek a lélekbe, a képzeletbe 
való belerajzolása, onnan való kivetítése és az idegmunkának a cél elérése 
érdekében való összerendezése körül a vak gyermekek lelkében hiányosságok, 
hibák, mégpedig egyénenként különböző hiányok és hibák származtak.

Ezeknek a hiányoknak a pótlása, a hibáknak a kiküszöbölése, ez itt 
a nevelői munkának a föladata. Nagy föladat. A legnagyobbak egyike 
azok között, amiket vakok nevelése kíván.

Ezeket megfontolva, elhéríthatlanul szembeszökik, hogy a kitűzött 
cél felé haladó egyenes járásra való tanítás teljesen a növendék egyéni
ségéhez alkalmazkodó olyan munka, melynek elengedhetlen föltétele az 
érdekelt növendék önálló, tehát senki által nem vezetett, nem támogatott, 
nem korlátozott,- hanem a saját elhatározásával kormányozott szabad 
járása, futása.

M ért nem  alk alm asak  a ren d g y ak o rlato k  
a* egryenesirányn já rá s  fe jlesz tésére?

Nyújtjék-e az imént említett föltételeket a rendgyakorlatok ? Távolról 
sem. A rendgyakorlatok lényege, szelleme és célja is egészen más.-

A rendgyakorlatok alapeleme a tornászoknak egymáshoz való szigorú 
alkalmazkodása. Képző hatásuknak, a fegyelemnek is az alkalmazko
dás a lényege, az egyéniség teljes alárendelése az összességnek. Nincs 
egyéni akarat. Csak egyes sorok, kellő távolságok, minden irányú igazodás, 
fedezés, szabályos fordulatok, ríieg kanyarodások vannak. A pontos irány 
szinte kézzelfoghatóan, határozottan meg van adva, ehhez képest a lépé
sek megszabása, a tervszerű térkimérés, az eredeti helyre való visszatérés, 
elengedhetetlen. Semmiféle egyéni elgondolásnak helye nincs.

Épezért, nézzük csak a rendgyakorlatokat végző látót, mikor arcsorban 
menetel. Hogy ugrál a szeme szünet nélkül jobbra, balra, nehogy előbbre 
kerüljön egy ujjnyival is a szomszédainál. Hát még ha oszlopban megy ! 
Akkor meg három irányban cikázik a szeme, mert még fedeznie is kell. Es 
ugyanezt teszi minden fejlődésnél, fordulatnál, kanyarodásnál, akár menet
közben, akár helyben.

Hogy csinálják ezt a vakok? Hát úgy. hogy a munkát szükségképen a 
tanár kezdi, mikor mindenkinek kijelöli a sorban helyét. Nagyáltalánosságban 
ugyanis a vakok intézete növendékeinek közel egy harmada látásmaradvá- 
nyos. Rendszerint tehát minden teljesen vak mellé vagy jobbról, vagy balról jut 
egy látó. Ha épen nem futja a látásmaradványosok száma, akkor a nagyon 
bizonytalanul mozgó vak mellé kerül egy ügyes teljesen vak.

Sorakozásnál a vakok kezeikkel, egymás érintésével igazodnak. Hogy 
ez az igazodó érintkezés tökéletesebb legyen, közelebb állanak egymáshoz, 
mint a látók. Soraikban az emberek sűrűbben, szorosabban állnak. Mikor 
ők menetelnek, az ő soraikban nem villannak jobbra, balra, előre a sze
mek. Ők menetközben is tapogatással igazodnak. Az egymásmellett haladók 
vagy egymás kezét fogják, vagy karjaik, kezeik szükségképen még szorosab
ban érintkeznek, mint állóhelyzetben. Ez a helyzet természetesen akadá
lyozza a karoknak a lépésekkel együttjéró lengő és lendítő mozgását, amiből 
egy sajátságos, másutt seholsem, csak vakok intézeteiben látható merev bábu- 
járás származik. Hogy az ilyen egymást támasztó egyénekből álló sorokban 
aztán fordulnak elő összeszorulások, jobbra, balra való tolódások, ezeknek 
következtében sormegszakadások és a sorok egyenes vonalának elhajlása.
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az elkerülhetlen. így van ez, habár enyhébb formában, a fordulatoknál, 
kanyarodásoknál is, szóval mindig és mindaddig, míg az egyes tornászok 
egymástól teljesen különválva, mindegyik önmagára hagyottan nem mozog.

Mikor azonban idáig, a magában álló emberig való eloszláshoz jut
nak, itt meg is szűtjnek a vakok réndgyakorlataihak szövődései. Én legalább 
még nem láttam vakokat sem itthon, sem külföldön rendgyakorlatokban 
egyedül, azaz önnállóan, a szomszéd érintése nélkül egy-két lépésnél tovább 
mozogni. Még ezt az egy-két önnálló lépést is leginkább csak akkor lát
juk, mikor a vak tornászok szabadgyakorlatokhoz helyezkednek el. Ilyen
kor, ha egy arcsorból például négy sort fejlesztenek, a legmesszebbre ki
lepő tornász egy-két lépést egyedül haladva kénytelen mégtenni. Röviden 
szólva, a vakok rendgyakorlatai ott végződnek, ahol az egyedüljárás kez
dődik.

Ha ez így van — aminthogy kétségtelenül így van, — hogy lehessen 
rendgyakorlatokat a tájékozódás, az egyenes irányvonalú járás szolgálatéba 
állítani ? !

Nem, a rendgyakorlatoknak a vakok céltudatos egyenesirányú járásá
hoz fejlesztő irányban semmi közük nincs, az egyenes járás művelésére 
teljesen alkalmatlanok.

Ö sszefüggés a  tájékozódás és az 
egyen esirán yú  já rá s  között

A tornaórákon követelt egyenesirányú járás és általában az egyenesvo
nalú haladás a legtöbb esetben együtt jár a jó, a gyors és biztos tájéko
zódással. Nem mondhatjuk mégsem, hogy a jó tájékozódás föltétele .volna 
az egyenes járásnak. Még kevésbbé föltétele azonban az egyenesirányú 
járás a jó tájékozódásnak.

Akadunk növendékeink között olyanokra, akik általában, de különö
sen rövidebb távolságúkra, 8— 10 lépésre egyenes irányban, illetve az egye
nest megközelítő vonalban járnak, de azért az udvaron nem találják meg 
a kerti iskola asztalát. Sőt az egyenesjárást vizsgáló, minap végzett és fön
tebb mór említett kísérletek folyamán legjobbnak minősült teljesen vak 
tanulók egyike, A. Ilona, nemcsak a vizsgált 12 növendék között a leg
gyöngébb tájékozódó, hanem kivételes iskolapéldája a rosszul tájékozódó, 
vakoknak. Két éve járta már az intézet osztályfolyosóját, mégsem találta 
meg az egyes osztályok ajtajait. Viszont akadnak ritkábban teljesen vak 
tanulók, akik girbe-görbe vonalban járva, folytonos kisebb javításokkal, 
szinte cikázva haladnak céljuk irányában, de azért nagyobb területeken is 
jól tájékozódnak, biztosan eltalálnak az udvar távolabbi zugaiba is.

Az egyenesirányú járás egy testalkati és érzékszervi adottságoktól, be- 
idegzett, megrögzött mozdulatformáktól, helyes vagy helytelen gyakorlattól, 
nem ritkán felületességtől és restségtől is befolyásolt olyan kisebbjelentő
ségű testi-lelki munka eredménye, melyben a testműködésen van a hang
súly ; míg a jájékozódás a maga egészében az érzékszervek működésére 
támaszkodó nagyobb átmérőjű olyan testi-lelki munka, melyben a testi 
működés alárendelt jelentőségű és amelyben az értelem s műveltség mel
lett nagy szerepe van az ösztönnek is.

Az egyenesirányú járás és a tájékozódás rokon tevékenységek. Nem 
tételezik föl egymást, de kiegészíthetik és rendszerint ki is egészítik, tökéle
tesítik egymást.
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levclés az esjenesirán já  járásra

Az egyenesirónyú járást megnehezítő testalkati, érzékszervi és test- 
működési fogyatékosságok, hibás mozdulatformák és helytelen gyakor
lat ellensúlyozhatok helyes testtartással és célszerű mozdulatok gyakorlá
sával, beidegzésével.

A megoldás első föltétele a növendék testi, érzékszervi és idegbeli 
állapotának beható ismerete. A második, hogy ezekből mindazt, ami rája 
tartozik, a növendék maga is ismerje. így ismernie kell állapotának a 
testiekre vonatkozó részét, tehát testi adottságait (részaránytalanságok, ge
rincelhajlások, a hatásukat éreztető más testi bajok, továbbá a két fül 
hallásélessége közötti föltűnőbb különbség), valamint ismernie kell 
az értelmi fokáhöjz mért keretben állapotának a lelkiekre, mégpedig a 
megfigyelésre (irány, hang, hangvisszaverődés, levegőmozgás, szél, stb.), 
akaratra, következtetésre, bátorságra, elhatározásra, megokolatlan félelem 
leküzdésére, satöbbire vonatkozó részét. A harmadik föltétel, hogy a növen
dék ismerje az irányválasztásban, az ekörüli eljárásában mutatkozó egyéni 
fogyatkozásait, hibáit, különösen hibás mozdulatformáit s a testtartásában 
és mozgásaiban mutatkozó rossz szokásait. A negyedik föltétel, hogy a nö
vendék a hibás eljárásainak kiküszöbölésére, azaz ennek módjára irányuló 
alapos elméleti tájékoztatásban részesüljön.

Ha e föltételek megvannak, lényegesen megkönnyebbül a föladat, a 
helyes gyakorlás megoldása. Ennek a gyakorlásnak a módjai a szakember 
kezében egész rendszerré, iskolává fejlődnek. Minden rendszernek a leg
hatásosabb munkaalakja a vak egyén szabadtéri önnálló jártatása, futtatása.

Az alábbiakban megkísérlem olyan gyakorlatanyag vázlatozását, mely 
alkalmas lehet ily rendszer fejlesztésére.
G y a k o r l a t o k :

1. szabályos testtartás állva, ülve.
2. Az álló helyzetben mutatkozó testi rendellenességeket ellensúlyozó 

törzsgyakorlatok, gyógyító torna.
3. Járás szabályos testtartással és rendes lagmozdulatokkal, valamint 

olyan testtartással és tagmozdulatokkal, melyek a járás és futás közben 
mutatkozó szabálytalan testtartást és rendellenes tagmozdulatokat ellen
súlyozzák. (Például: aki rendes körülmények között a jobb vállát előretol
va jár, az járjon és fusson előretolt bal vállal.

4. Járás egyenes fal mellett a fal érintése nélkül.
5. Járás állandóan hangzó cél felé. Itt és az ehez hasonló gyakor

latoknál a növendéknek lépésről-lépésre erőfeszítéseket kell tennie hibás 
testartásával, tagmozdulataival, féloldali rossz hallásával szemben, hogy he
lyes, egyenes irányban haladjon.

6. Ugyanez időnkint megszólaló, majd később csak egy ízben meg
szólaló hangos cél felé.

7. Egyenesen és kanyarogva tovahaladó hangos cél (például énekelve, 
vagy tapsolva haladó tanulótárs) követése.

8. Megjelölt néma cél elérése a legrövidebb, tehát egyenes úton.
9. Járás a földre fektetett egyenes deszkákon.
10. Különböző anyagú talajjal, útburkolattal jelzett egyenes út járása 

(például járás az intézet udvarán végighúzódó, a földbe ágyazott, 80 cm. 
széles cement gyalogjárón).

11. Haladás ívalakban, körben.
12. Haladás kígyóvonalalakban.
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V á l t o z a t o k  a f e n t i  g y a k o r l a t o k b a n .  A gyakorlatok vég
zendők :

a) különböző gyorsasággal járva és futva,
b) cipőben és mezítláb, talpon és lábujjhegyen,
c) ismert és ismeretlen zárt helyiségben, ,
d) ismert és ismeretlen szabad területen,
e) sík és hullámos terepen (kirándulásokon),
f) csendben és zajban,
g) hideg és meleg időjárásban,
h) szélcsendben és szélben,, , ,
0 száraz és nedves időben,
j) padlón, kemény és puha talajon, kövezeten, fűben, hóban,.
k) előre, hátra és oldalt haladva,
l) terhelés nélkül; egy, majd mind a két kéz megterhelésével; a hát, 

majd a fej megterhelésével,
m) óvatosan szállítandó megterheléssel (például félig telt mosdótélat

kézben víve), >
n) előbb rövid, négy.méteres, majd fokozatosan nagyobb távolságokon

A  ren d ^ yak orlatok  é rté k e  
a  vakok iskoláiban általában

A rendgyakorlatoknak a vakok testi nevelésében való értékéről, 
szerepéről a vakok kir. intézete tantervével kapcsolatban foglalkoztam „A 
vakok testi nevelése“ című tanulmányomban a Siketnémák és Vakok 
Oktatásügye 1930. évi 152. és folytatásképen 176. lapján. Azóta sem vál
tozott véleményemet e tanulmánynak „Általános alapelvek“ című fejezeté
ben (L. a 181. lapon) a következőkben fejtettem k i :

„A rendgyakorlatokra ne fordítsunk sok időt. Céljuk a vakok test
nevelésében csak az, hogy a növendékek a szabad- és a rendgyakorlatok
hoz, valamint a játékokhoz gyorsan el tudjanak helyezkedni“.

„Fölvonulások, valamint általában azok a szövevényesebb járás
gyakorlatok, melyek csak jó igazodással és fedezéssel érvényesülnek és 
amelyek csak mint látványosságok értékesek, a vakok oktatásában mellő
zendők, mert a vak tanulók érzékelési körén túlnyomórészt kívül esnek. 
Alkalmazásuk a látók okatásából áthozott csökevény, sem a nevelés, sem 
az oktatás céljait nem szolgálják. Ezért alkalmazásuk nem is szakszerű, 
a megtanításukra fordított időt a növendékeink testi nevelésére fordított 
kevés időből ne vonjuk el“.

Apró följ egy zéseit 
a N em zetközi Ifjú ság i T estn evelési  
K ongresszuson elh an gzott előad ások ról. 
B u d ap esten  1 9 3 4  m á j. 3 4 —3 9 .
P iro v it s  Jenő.

A Kongresszuson a kiküldött szakférfiak magyar, francia, német, angol és 
olasz nyelven tartották meg előadásaikat. Az előadások rövid tartalmát esetről esetre 
közölték a napilapok, a hallgatóság pedig a Kongresszusi tájékoztatóban kapta meg 
az előadások rövid kivonatét.
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A Nemzetközi Ifjúsági Testnevelési Kongresszuson a testnevelési ügyek is
mertnevű hazai és külföldi képviselői szólallak fel. érthető tehát az a nagy érdek
lődés, amely különösen szakemberek részéről kísérte mindvégig ezeket az előadá
sokat. Ennek dacára aki felfedezéseket, újdonságokat, különlegességeket várt a 
Kongresszustól az csalódott, mert a különféle rendszerekkel megismerkedett szak
férfiak hamar megállapították, hogy nincs uj a nap alatt. Találóan jegyezte meg 
éppen a berlini egyetem testn. igazgatója Dr. Neuendorf: ami örvendetesen újszerű 
a Kongresszuson, az azzal jellemezhető, hogy a kiküldöttek igyekeztek közös neve
zőre hozni szakkérdésekben felfogásaikat, ennek következtében a béke és a meg
értés szelleme uralkodott a lelkeken, a múltban még gyakran előfordult indulatok 
és merev-álláspontok helyett. Az ifjúsági testnevelés alapfogalmairól többek között 
ezeket mondja : a testgyakorlásnak egymástól két teljesen eltérő faját különböztet
jük meg : az egyik mesterséges, az emberek által kigondolt és létrehozott, a másik 
öröktől való és minden élő-lény valóságos énjévé lett Az egyik racionális, a má
sik irracionális. Az első, a célszerű testgyakorlás, a 18-ik században keletkezett, 
amikor az emberi fejlődés veszélyes módon egyoldalú irányt vett. A célszerű test
nevelés, vagy gymnasztika két célt szolgál és pedig a testi károk kiegyenlítését, 
mint sport pedig bizonyos lelkitulajdonságok megerősítését. A másik testgyakorlást, 
mely örök időktől fogva létezik s amit játéknak nevezünk, minden idők népei és 
gyermekei egyformán űzték. A játék, vagy játékszerű testgyakorlás, a torna és sport
szerű testgyakorlás mellett nélkülözhetetlen. Dr. Neuendorf elismerőleg nyilatkozik 
testnevelési főiskolánk szervezetéről s az ott folyó elméleti és gyakorlati munkáról, 
valamint a testnevelési tanárképzésről általában.

A mindennapi iskolai testnevelés jelentőségét méltatta Demény Károly az
0 . T. T. alelnöke. Csakis mindennapi iskolai testneveléssel érhetők el teljesen az 
iskolai testnevelés céljai, mert míg a reál tárgyakat az iskola-tipusok különleges 
céljaiknak megfelelően több, vagy kevesebb heti órában taníthatják, addig a test
nevelést, mint a fiatalság természetes mozgás és játékszükségletéből folyó élettani 
követelményt nem lehet heti 2, vagy 3 órában kielégítem, mint ahogyan például nem 
lehet heti 2, vagy 3 órái alvással az ember élettani alvásszükségletének eleget tenni ; 
hanem csak az iskola elméleti órái közé mindennap, helyesen beiktatott céltudatos 
és derűs testnevelő órával.

A mindennapi iskolai testnevelés az iskolai nevelést egésszé és egységessé 
teszí, mert az általa kifejlesztett tulajdonságok nem csak a fizikumnak adnak erőt. 
hanem az értelmi nevelés munkáját is segítik és hatását fokozzák ; a tanulók cse
lekvéseiben az érzület nemességét juttatja érvényre, vagyis jellemeket fejleszt és 
egységesen halad a nevelés cé lja : a harmonikus ember kifejlődése felé. Ez a szin
tetikus hatás az iskolai testnevelés igazi értéke és helyes pedagógiai értelmezése. 
A mindennapi iskolai testnevelési órák bevezetése különösen gyógypedagógiai in
tézeteinkben volna kívánatos, éppen ezért legyünk mi is apostolai ennek a gondo
latnak. *

Az atlétika célja és megnyilvánulási formái az iskolai testnevelésben címen 
tartotta meg előadását Misángyi Ottó főisk. tanár.

Beszélt a játékos felüdítő, tömegatlétikáról. A csoportos — foglalkoztatás 
formáiról, céljairól és előnyeiről. A staféta rendszerekről stb. Az atlétika és a pe
dagógia elveinek megfelelő nevelőtestgyakorlás, nem a kiválasztottak sportja többé, 
hanem minden tanuló testgyakorlása, hiszen a cél az, hogy a testnevelés morális 
hatásaiban, fizikai áldásaiban minden tanuló egyformán részesüljön. Az iskolai 
atlétika csoportos foglalkoztatás formájában jelenik meg elsősorban, mert nevelői 
értéke így domborodik ki leginkább. *

A magyar iskolai testnevelő rendszert Kmetykó János testn. főisk. tanár is
mertette, míg a testnevelő tanárképzés irányáról Dr. Szukováthy Imre főisk. igaz
gató tartott előadást. *

Dr. Mehl Ervin bécsi testn. intézet igazgatója: Kiviteli elgondolás az északi 
népek és az osztrákok iskolai testnevelésében címen értekezett.
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1. Az angolszászok megtanították a teljesítményt és annak kidolgozását ér
tékelni. Ez a felfogás túlnyomólag a tehetségesek javát szolgálja és csak kismér
tékben a kevésbbé tehetségesekét, akiknél a testi fogyatékosság a kivitel útjában áll.

2. Az északi népek P. H. Ling irányítása alatt munkájukban félretették a 
teljesítményt és a külsőségeket, tehát a kiviteli elgondolást, amennyiben azon fá
radoztak, hogy egy jó teljesítményre való törekvésnél, a test felépítésében és a 
testtartásban levő hibákat, sajátos javító és tartásgyakorlatok által kiküszöböljék. 
Mér ebben a célkitűzésben is mutatkozik az átlaghoz és a kevésbbé tehetségesek
hez való alkalmazkodásra irányuló törekvés.

3. A németek már tornájuk klasszikus ideje óta (Cuts Muths, Vieth és Jahn) 
leginkább a szabad mozgásokkal való játék, t-̂ hát a mozgásművészet (szertorna) és 
az egyes mozgási ágazatok lehető légnagyobb sokoldalúsága mellett döntöttek. A 
német torna valójában mindig tömegnevelésre irányul. A kiviteli elgondolást — az 
északi pé.da után csupán a háború előtti és utáni időkben kezdték erősebb 
mértékben ápolni.

A Dr. Gaulhoffer Károly által megalapozott osztrák iskolai torna különöské
pen magáévá tette ezt. Emellett azonban az eredeti északi formákkal szemben 
jelentős különbségek keletkeztek. Legelőször is a gyakorlatok alakja változott: az 
északi torna, akárcsak a régebbi német szabadgyakorlatok, mértanilag stilizált alak
zati mozdulatokat használt; azaz lehetőleg kevés, egysíkban lefolyó mozdulatokat 
merevített Ízületekkel (pl. nyújtott karok előre, oldalt és hátra emelése.) Az osztrák 
iskolai torna ennek fejében a természetes tevékenységet (pl. emelés, fogás, dobás, 
kapás) juttatja előtérbe. Ez nagyban hozzájárul a gyakorlatnak gazdagabbá tételé
hez. Ilyen természetes mozdulatokkal a kiegyenlítő torna és a helyes tartásra való 
törekvések is elérhetők. Ezáltal a kiviteli elgondolás a mozgások kivitelére is ki- 
szélesült. Ez az elgondolás három fokon megy végbe : 1. mozgási tapasztalatok 
gyűjtése, 2. tudatos kivitel, 3. csiszolás. ElmondhatjuK tehát, hogy bár az osztrák 
iskolai torna hálával vette át az északi népek kiviteli elgondolásál, annak mégis 
sajátságos, a régitől eltérő színezetet adott, amenyiben a stilizált alapvető mozdu
latok helyett a természetes tevékenységet összetett és sokirányú mozdulattal alkal
mazta és az északi „testformázást“ a „mozgásalakítással“ egészítette ki.

Az uj osztrák iskolai tornában, tehát az angolszászok, északi népek, valamint 
a németek törekvései egyformán értékeltetnek.

A norvég ifjúság testneveléséről Dr. Schiötz Cári az oslói egyetem tanára 
értekezett.

Az értekezés tárgyai: A norvég ifj. testnevelés általános ismertetése. A nor
vég ifjúsági testnevelési szövetség adminisztrációjának rövid ismertetése. A Norvé
giában bevezetett rendszer ismertetése, amely a sportteljesítmények igazságos meg
ítélését biztosítja a növés éveiben. Az u. n. „fizikai kor“ méltatása. Ponttáblázatok 
tudományos alapon.

A forrnak fejlődéstörténeti jelentősége és a testnevelésben való művészeti 
felhasználása címen tartotta meg vetített-képekkel illusztrált előadását Dr. Altroch 
Hermann, a leipzigi egyetem tanára.

A testnevelés terén ma a formáknak megzavaró tömegét találhatjuk, úgyanv- 
nyira, hogy a formák felhasználása tekintetében egységes és világos szabályt a 
mai napig nem sikerült felállítani.

A formák leszármazás szerinti ábrázolása bizonyítékot szolgáltat arra nézve, 
hogy eredetileg minden egyes forma egy meghatározott célra irányul, amely ez 
ember belső, vagy külső világának funkciója volt. A forma mint öncél értelmetlen.

A forma felhasználósának alaptörvényei esztétikai alapon, biológiai törvé
nyekre való tekintettel, fiziológiailag és lélektanilag megalapozott munka szerint 
fejlődnek ki.

A testgyakorlásnak változatosnak kell lennie mondja Dr. Rays I. M. 0 . a 
leydeni egyetem m. tanára.

Jóllehet a testgyakorlatokat az anatómiára kell építeni, mégsem veszik figye
lembe, miből tevődjenek össze ezek a gyakorlatok.

Nem az izmok, hanem a mozdulatok legyenek begyakorolva a vezényszó és 
a kivitel határozottsága által. A gyakorlatok legyenek speciálisak. Nem a felhasz
nált kalóriamennyiség, hanem a munka határozza meg a gyakorlatok értékét. A
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test feletti uralom az akaraterő egy különös megnyilatkozása. Ezért nélkülözhetetlen 
a kivitelben a precizitás. A test feletti uralom megszerzése a lélekre nagy hatással 
van. Az idegrendszer mint egység funkciónál, ez az idegrendszer ez, amire a test- 
gyakorlás és a fajnevelés folyamán figyelmünket összpontosítani kell. A testgyakor
latoknak az embert az élet nehézségeiben irányítani és ezáltal uj értékek és a 
helyes Ítélőképesség felismerésére ösztökélnie kell. A gyakorlatok változatossága 
függ attól, hogy mire törekszenek, továbbá függ természetüktől és hatásuk kiterjedt
ségétől.

A gerincoszlop deformálódásáról K. A. Knudsen Dán testnev. szakfelügyelő 
tartott előadást.

A gerincoszlop felépítettségénél fogva törzsünknek az a része, amely legköny- 
nyebben deformálódik. A deformálódást különösen elősegítheti a megszokott rossz 
törzstartás. így a gerincoszlop egyes részeiben korlátolt mozgás, merevség állhat 
elő es ez a merevség kezdete a gerincoszlop deformálódásának.

A rossz gorincoszlop tartást a gyermek az iskolában és otthon a helytelen 
munkaüléssel szokja meg.

A hosszú időn át tartó helytelen gerincoszloptartás hatást gyakorol a csigolyá
kat összetartó izmokra és szalagokra. Ha csak az izmokban és szalagokban fordul 
elő hibás fejlődés, ez javítható. De idővel előfordulhatnak változások a csigolyában 
is, s ekkor már a gerincoszlop tartását igen nehéz, sőt nem is lehet többé javítani. 
A csigolyák legkönnyebben változást szenvedhetnek a fejlődés éveiben és ezért eb
ben az időben kell legjobban a deformálódás távoltartása érdekében cselekedni.

A test fejlődésében a gerincoszlop helyes kifejlesztésére tehát nagy gondot 
kell fordítani.

Igen szükséges, hogy nevelők és szülők értelemmel bírjanak a gerincoszlop 
helyes fejlődését megfigyelni s a mutatkozó egészségtelen tartást észrevenni és az 
ellen cselekedni.

Legjobban a kinyújtott állás alkalmával figyelhető meg a hibás tartás.
A törzsmozgások a legjobb eszköz a gerincoszlop helyes tartásának és szép 

mozgásának nevelésére. Ezek között a törzsmozgások között kiemelkednek az oldalt 
hajlítások, a hajlítások előre és hátra, továbbá a törzsfordítások.

Ling tornája igen gazdag ilyen törzsmozgásokban.
Vizsgálatai alapján megállapította, hogy az északi népeknél a gerincoszlopi 

«Ferdülésre való hajlam nagyobb mint a déli népeknél.
A konstruált és funkcionális gyakorlatok viszonya a svéd iskolai gymnaszti- 

kában címen I. G. Thulin őrnagy a lundi Testnevelési Főiskola igazgatója tartott 
előadást. Thulin tudományos alapon magyarázza a svéd tanterv bevezető-, fő- és 
befejező részét. Több ezer eredeti felvétele a különféle tartás és mozgáshelyzetek
ről, állás, járás, futás, ugrás és egyéb testhelyzetekről szemléltetés céljaira kiváló
an alkalmas.

Thulin a Ling-féle gymnasztika híve. Ling gyakorlataiban mindannak helyet 
kell foglalnia, aminek gyakorlása értékénél fogva szükséges, vagy kívánatos. Ha 
végig tekintünk azokon a napi gyakorlatokon, amelyek az itt kifejtett tananyagot 
felölelik, úgy látjuk, bennfoglaltatik az anatómiai szempont (testformálás, mozgé
konyság, testtartás, erő stb.); az élettani szempont (a szív, tüdő és egyeb belső szer
vek működése); a pszichológiai szempont (örömkeltés, egyes lelkiképességek kifej
lesztése, a jellem és egyéniség fejlesztése), melyek közül természetesen a vezető
től, a gyakorlat kiválasztásától, a tanuló diszpozíciójától és egyéb lelki okoktól 
függőleg egyszer az egyik, másszor a másik szempont jut előtérbe.

A javító gyimnaotika jelentősége a tanuló ifjúság fejlődésében orvosi szem
pontból. Erre a témára Dr. Horváth Boldizsár egyet, m tanár világított ró.

A javítótorna jelentőségét akkor értjük meg teljesen, ha arra gondolunk, hogy 
a testnek elferdülései, nemcsak a test szépségét és munkabírását, hanem az ifjú 
lélek elfásulását és rossz irányban való eltolódását is előidézhetik. Orthopaed- 
orvosi szempontból a javító-gymnasztika az orvosok működési köréhez tartozik. 
Úgy a ferde, mint a ferdülésre hajlamos gyermekek gyógytornáját orvosi vizsgálat 
előzze meg, emellett a szükséges gyakorlatok elvégzése is többszöri ellenőrzést kíván. 
Hanyag tartásnál és elferdülési hajlamnál megelégedhetünk a symmetrikus gyakor
latokkal, de kifejezett elferdüléseknél individuálisan beállított asymmetrikus tornától 
várhatunk legtöbb eredményt.
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Amint észrevehető tehát s amint már legelői megjegyeztem, újat nem hozott 
a Kongresszus, mégis felette tanulságos volt részemre is, s ha visszagondolok a 
fővárosi és az állami iskolákban megtartott sok és változatos mintatanításra, játék
ra, sport és atlétikai bemutatókra, ha visszagondolok a bajnoki viadalokra és isko
lai nagybemutatókra, a legnagyobb lelki öröm tölti el bensőmet, hogy a Testnevelés, 
ünnepnapjain mini szemlélő részt vehettem.

C sö k k en tlá tásii g y erm ek ek  a 
ra k o k  gráei in tézetéb en .
K á r p á t i  O t t <5.

A százhatvanezer lakosú város külső negyedében, a Leonhard-Stras- 
sén éli a vakok Odilien intézete. Egy igen szép ősi parkban épült a hatal
mas, kétemeletes, tornyos intézet, melynek kőfalát égbenyúló fenyvesekkel 
borított hegyoldal öleli körül.

Az intézet évszázados fáinak dús lombjai áthajlanak a szomszédos 
ősi temetőbe, melyben osztrák hírességek között örök álmát alussza a nagy 
admirális: Tegetthoff Vilmos.

Ebben az intézetben nyílt meg a csökkentlátású gyermekek második 
ausztriai iskolája.

A roppant előzékeny és vendégszerető igazgató dr. Kortschak Ernő 
cisztercita prelátus, amerikai tanulmányútjának hatása alatt és bécsi min
tára nyitotta meg 1928-ban öt tanulóval a gyöngelátású gyermekek külön 
osztályát.

Ennek az intézménynek ma két tagozata van. Egy alsó és egy felső 
mgozat. Vezetője Margit irgalmas nővér.

A két tagozatnak növendéklétszáma 16. Mind igen súlyos szembajban 
szenved. A legtöbbjének látási élessége két méter körül mozog. Tehát 
gyakorlati értelemben vakoknak mondhatók. Csak a látós írást, olvasást, 
rajzolást és kézügyességet tanulják külön osztályokban, a legtöbb tárgyat 
a vakokkal együtt tanulják. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ugyan
akkor, amidőn a vakokkal együtt tanulnak, mindig tekintetbe veszik és fel 
is használják látási maradványukat. így pl. a földrajz tanításánál a vak 
gyermekek a domború térképet, a látás bizonyos maradványával rendelke
zők pedig a látós térképeket használják.

A csökkentlátásúak külön osztályban délelőttönkint csak 10— 12-ig 
tanulnak, amidőn a nappali világosság a legerősebb. Borús időben rend
szerint ez a foglalkozás elmarad, mert a mesterséges világítást lehetőleg 
kerülik. Ez az óvatosság, tekintve a gyermekek súlyos szembaját — érthető 
és megokolt.



Csökkentlátású gyermekek a vakok gráci intézetében. 187

Az első osztály anyagát két évre osztották fel. Az első évben a 
csökkentlátású gyermekek a vakokkal együt tanulják a Klein-olvasást. A 
Klein-irást csak a második évben kezdik el. Az első évben tehát rendszeres 
látós írást és olvasást nem tanulnak. A látók világába a módszeres látási 
gyakorlatokkal vezetik be őket. Csak ennek alapos elvégzése után látnak 
hozzá a latin betűk olvasásához s csak jóval későbben annak írásához.

Az írás tanulása, a módszeres fokozatok szerint a következőképpen 
történik:

Először a fekete nagy táblán fehér és citromsárga krétával gyako
rolják az illető betűt.

Másodszor a padjukon megfelelő szögben elhelyezett kis kézi táblára
írnak.

Harmadszor nagy fehér papírlapra szénnel írnak. Itt azután arra 
törekszenek, hogy a betűk egyre kisebb formát öltsenek.

Negyedszer kék irónnal írnak fehér papírlapra.
Ötödször 1—2 Vs-es számú Rédis-tollal és tintával iskolai füzetben 

gyakorolják az illető betűformát.
Végül, akiknek látása ezt megengedi, vonalozás nélküli füzetbe rendes 

nagyságú betűket írnak.
Hogy a sorok lehetőleg egyenesen fussanak, az írkalap alá fekete 

kisegítő lapot helyeznek el, amely a sorvezetőt pótolja náluk. A füzetek 
címlapját a kézügyességi órán különböző színű papírsablónformákkal ízlé
sesen díszítik.

Az igen rosszul látó tanulók az irkalapot egy olyan fatáblára helye
zik rá, amelyen a rendes sortávolságú füzeteknek megfelelő vékony bevá
gások futnak végig. A tanuló így írásközben megérzi, hogy meddig szabad 
az egyes betűformákat elhelyeznie. Az olvasás kezdetben nagy falitáblákon 
történik. Sárga alapú kartonra fekete betűk vannak nyomva.

A másolás kezdő fokon szintén nagy kartonlapra nyómtatott szövegről 
történik. Természetesen kezdetben csak szavakat, rövidebb mondatokat 
másolnak, s csak ezek begyakorlása után rövidebb szöveget.

Az olvasás is teljesen egyénenként történik. Egyesek csak az igen 
nagy betűket olvassák. Csak a jobban látók térnek át az olvasókönyv 
használatára. A nagy betűnyomású olvasókönyvek, művésziesen illusztrált 
meséskönyveknek nagy tömege áll rendelkezésükre. A német és osztrák 
kiadóvállalatok igen nagy számban hozzák forgalomba a nagy betűnyo
mású könyveket.

Igen célszerű volna, ha a magyar könyvkiadók is követnék a külföldi 
példát s nagy nyomású és gazdagon illusztrált könyvet adnának a kisebb 
gyermekeknek a kezébe, hogy látószervük fokozatosan szokjék hozzá a 
kisebb nyomású könyvek olvasásához.

A bécsi elemi népiskolákban használt könyvek szemet kímélő és egy
ben lelket gyönyörködtető igazi meséskönyvek, melyeket sokszor és igen 
szívesen forgat a kis tanuló.

A csökkentlátású gyermekek rajzoktatását az első évben a kézügyes
ség vezeti be.

Igen élénk színű papírsablonokból különféle mintákat állítanak össze, 
amelyeket azután füzeteik díszítésére is felhasználnak.

Ha ezekkel a díszítésekkel már megbarátkoztak, csak azután térnek 
át a papírkivágásra és a hajtogatásra. Igen erős, feltűnő színű papírral 
dolgoznak. A papírsablonokat Németországból hozatják.
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A papírmunkák után, fekete matt kartonlapra gyufászélakból készített 
xnozgásos alakokat ragasztanak. Ezek a munkák rendkívül nagy örömöt 
szereznek nekik.

A második esztendőben kezdik el a rendszeres rajzolást. Ez azonban 
itt eléggé ötletszerű és a szakszerűség hiányát hordja magán.

Minden fokozat mellőzésével, hol egy őszi falevelet rajzolnak le, 
hol egy puttonyos Mikulást másolnak le valamelyik levelezőlapról.

A rajz módszeres kidolgozása és osztályonként való beosztása a  
csökkentlátásúak iskoláiban legtöbb helyen még gyermekkorát éli s ez a 
szép módszeres munka Füzessi Árpád főiskolai tanár úrnak szakavatott 
munkásságára vár, aki a sorok írójának, szíves közreműködését már kilá
tásba is helyezte.

A kézügyességi órákon a második esztendőben színes plasztílinnel 
dolgoznak. A kedves nővér a többek között mutatott egy igen sikerült 
jázmin ágat. A bokor ága barna, levele zöld, virága pedig fehér plasztilinből 
volt gyúrva és ez egy fekete kartonlapra fektetve igen mutatós volt.

Három napi gráci tanulmányutam arról győzött meg, hogy Margit 
irgalmas nővér utolérhetetlen szorgalommal, nagy ambícióval és kitűnő ered
ménnyel végzi fáradságos munkáját. Módszere merőben elütő a bécsi- és 
berlinitől, de igen kevés látásmaradvánnyal rendelkező növendékei érthe
tővé és megokoltté teszik módszeres elgondolását.

Az elért eredmény és a tanulók által készített munkák nagy tömege 
azonban azt bizonyítják, hogy az intézetben tanító kedves nővérek nem 
csak a hivatalosan megállapított időben és annak keretei, között foglalkoz
nak a gyermekekkel, hanem kora reggeltől késő estig. Ők egész életüket 
a gyermeknevelésnek szentelték. Tehát hiába mull el a hivatalos tanítási 
idő, lenn a kertben, a játszóteremben éppen úgy, mint a tanulószobában, 
minden nap és minden időben a gyermekek rendelkezésére állanak: tanít- 
gatják őket, felvilágosítást, foglalkoztatást nyújtanak, mesélnek, felolvasá
sokat tartanak, szorgalmi és kézifeladataikban segédkeznek.

Úgy a csökkentlátású, mint a vak gyermekeknek lenn az ősi park 
egyik területén veteményes kertjük van. Ezt minden gyermek maga ápolja. 
Maga munkálja meg a földet, veteményezi s öntözi nap-nap mellett meg
figyeli a növények fejlődését. Az intézet konyhakertészetének valamenyi 
veteményét ismeri. Megtapogatja a különféle fák leveleit, virágait, termését 
s gyümölcsét maga a gyermek szedi le és szabadon élvezheti. Tavasztól 
kezdve lenn a gyönyörű parkban folyik délelőttönkint a tanítás és délután 
egész estig a játék, kertészkedés, felolvasás és a házifeladatok elvégzése.

A hajnali felkeléstől kezdve egész a lefekvésig ott állanak tehát a 
kedves nővérek, mint földön járó Máriák a gyermekek mellett s szerető 
szívüknek minden melegével és tanítói lelkületűknek minden ihlettségével 
telítik azt az állandóan szomjas gyermeklelket a vallásos áhítat liliomhar
matával, a hazafias érzés hevületével, az elméleti és gyakorlati ismeretek 
kimeríthetetlen gazdagságéval.

Amikor a vakok gráci intézetének súlyos tölgyfakapuja bezárult 
mögöttem, az volt az őszinte érzésem, hogy a csökkentlátású gyermekek 
itt igen jó helyen és szakavatott kézben vannak és ennél többet, ennél szeb
bet nem lehet nekik nyújtani.
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Az első pillanatban talán időszerűtlennek tetszik az ezzel az üggyel való 
foglalkozás, mert nálunk nincs, úgy mint Amerikában, ahol az ipari képzést vala
milyen formában majdnem minden intézet beállította nevelés-oktatási tervezetébe. 
Ha azonban meggondoljuk, hogy az iparra való előkészítés iskolai feladatai, felté
telei és szükségletei azonosak és, hogy az iskola elvégzése és az ipar kitanulása 
után a mindennapi kenyér megszerzésre irányuló törekvés és lehetőség elé ugyan
csak nehézségek tornyosulnak úgy nálunk, mint oda-át, okkor okulás és miheztar
tás végett nem haszontalan fáradozás ez amerikai állapotokat feltárni.

Mindenekelőtt nézzük meg, hogy az ipari képzés miként valósul meg és mi
lyen formában él a gyakorlatban:

1. Néhány intézet az iparra való előkészítés címén csak olyan kézügyességi 
oktatást ad, amiben nálunk is dívik és amely arra törekszik, az iskolából kikerülő 
siketnéma készsége révén nagyobb zökkenés nélkül beleilleszkedhessek bármely 
iparágba.

Ezek az intézetek azzal érvelnek felfogásuk és eljárásuk igaza mellett, hogy 
nem óhajtanak a gyermek ke’ ébe olyan meghatározott foglalkozást adni, amelyet 
az életben a legtöbb esetben úgysem folytathat. A gyáripari vidéken ugyanis több 
hasznát látja az olyan általános kézügyességnek, amellyel bármely gyárban vállalhat 
neki megfelelő foglalkozást apja, anyja, vagy halló testvére oldalán. Más szempont
ból meg azzal is érvelnek, hogy „rosszul képzett és rosszul fizetett oktatókkal, 
hiányos felszerelés s korlátozott képzési idő mellett nem vállalják a felelősséget a 
képzés alaposságáért és teljességéért.“

2. Több intézetben a képzési idő utolsó évfolyamaiban az idősebb növen
dékek a rendes elméleti oktatás mellett meghatározott iparágban nyernek fél ipari
képzést napi két órában, azért, hogy tanulmányaik befejezése után vagy olyan 
intézet kötelékébe léphessenek, amely külön tagozaton szabályszerű ipari képzést 
nyújt nekik, vagy hogy valamely mesternél, gyárban tovább folytassák és befejez
zék az intézetbén választott iparág tanulását. Sokan persze minden más továbbkép
zés nélkül, csak az iskolában tanultakra támaszkodva akarják megkeresni minden
napi kenyerüket.

Ez intézményekben az a felfogás kerekedik felül, hegy a fél ipari-képzés is 
elősegíti a növendékeknek az éleiben való boldogulását. Az ilyen gyermek, mond
ják, iskolai gyakorlata alapján könnyebben nyer felvételt akár műhelybe, akár 
gyárba, ha tanoncnak akar elmenni. A teljesen kezdőkkel szemben előnyben is 
vannak és hamarabb esnek túl a kezdet nehézségein. A legtöbbször tanoncidejiikbe 
is beszámítanak valamit az iskolában tanultak alapján. Sok esetben e növendékek 
tanoncoskodás nélkül is kenyérkeresethez juthatnak a tanult foglalkozási ág köré
ben. Ha pedig más pályára lépnek, vagy odahaza maradnak, mindenesetre hasz
nosíthatják a tanult foglalkozást. De nevelés-oktatási szempontok is szólnak az 
elméleti oktatással egyidejű ipari képzés mellett. Ugyanis az értelmes, jó növendé
kekkel nincs semmi baj, de a gyengébbek — és ezek vannak nagyobb számban — 
nem képesek az elméleti oktatás tanterve követelményeinek teljesen megfelelni. A 
hatodik osztályig még fel lehet vinni őket, de itt azután meg is állanak. Gyengén 
előkészítve és sokszor elbátortalanodva hag\ják el aztán az iskolát. Sok esetben 
képességük és erőkifejtésük rossz mederbe irányult, ha mindenáron az elmélet el
végzésére kényszerítjük őket. Pedig a legtöbb esetben ezek a fiúk és leányok kitűnő 
anyag az ipar terén. De nem diákok. Inkább természetadta képességeiknél fogva
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állják meg helyüket az ipari képzésben, mint sem az iskolában tanultak alapján. 
Az ilyen növendékeknek az iskolai oktatás anyagából csak annyit kell adni, ameny- 
nyit meg tudnak emészteni, amennyit fel tudnak szívni. Csak alapra van szükségük. 
A sallanggal nem tudnak mit kezdeni. Az utolsó években jobb, ha iskolai idejük 
kétharmad részét az ipari foglalkoztatóban töltik.

3. Vannak olyan intézetek is, ahol az elméleti tagozat elvégzése utón a nö
vendékek az u. n, ipari tagozatban 2—3 évi kizárólagos ipari képzést nyerhetnek, 
ahol a választott iparágat teljesen kitanulják.

Ezeket az intézeteket az vezeti elgondolásuk megvalósításában, hogy az előbbi 
módszer mellett a növendékek nem kaphatnak alapos szakképzést, tehát csak kon
tárok lesznek s legfeljebb javítási munkákat vállalhatnak. A mostani világban tör
tént hatalmas változások parancsolólag követelik meg a sikettől is, hogy foglalko
zási ágában jártas és alapos, a kivitelben pedig gyors és ügyes legyen. Tökéletes 
és alkalmazkodni tudó képzettséget csak teljes kiképzés mellett lehet biztosítani. 
De indokolttá teszi az intézet kebelében való teljes ipari kiképzést az a tapasztalat 
is, hogy a mesterek és munkavezetők általában idegenkednek siket tanoncok fel
vételétől. A külön tagozatú ipari kiképzés mellett még felhozzák a következő s az 
említett nehéz elhelyezkedést igazoló érveket: 1. Az iskola elvégzése után, akár 
kapott a növendék ipari előkészítést, akár nem, rendesen hazakerül a szülői házhoz 
s az elhelyezkedésre való várakozás közben a szerzett ügyessége és ismeretei lefo
kozódnak. 2. A várakozás lelki hatása rombolóan hat az itjúra. 3. Az a tudat, hogy 
szülein kell élősködnie, elveszi önbizalmát és önbecsülését. 4. Több ideje van 
fogyatékossága felett töprengeni s nagyon sokszor túlozván fogyatékossága mértékét 
elbátortalanodik és tart az élettel járó küzdelmektől. Jobb tehát, ha az ilyenek 
visszakerülnek az intézetbe s ott tanulnak ki valami ipart.

Amíg a siket megfelelő munkaalkalmat kapott és zavartalan megélhetést 
tudott biztosítani magának, az eddig érvényben levő ipari képzés menetét és gyakorlatát 
minden nevelő helyesnek tartotta. De amint szembe kellett nézni a megváltozott gaz
dasági és ipari viszonyokkal, kitűnt, hogy a siketet nem kívánják foglalkoztatni. Ezek 
a tapasztalatok arra késztették az intézetek vezetőit, hogy az ipari képzést módo
sítsák. Nevezetesen komoly elégedetlenség mutatkozott a képzés minősége, az ipari 
vezetés és irányítása terén. Kitűnt továbbá, hogy a siket született készségeinek a 
kivizsgálása teljesen el lett hanyagolva. '1 ény továbbá az is, hogy a képzési idő 
elégtelen volt, de elégtelen az ipari tagozatok berendezése és felszerelése is. A 
foglalkozási ágak sok esetben elavultak, vagy nem számoltak az egyesek bevezeté
sénél a növendékek környezetében előforduló lehetőségekkel. Ezeket az állapotokat 
részben a hivatalos köröknek az anyagi ellátás terén tanúsított szűkkeblűsége. 
részben a siketek általános nevelés oktatásával egyidejű fél ipari-képzés lehetőségei
nek és működésének a félreértése okozta.

Különösen az utolsó években a nevelés-oktatással egyidejűleg napi 2 óra 
keretében történő ipari oktatást tartják megváltoztatásra érettnek. Az érvek a követ
kezők ; A napi 2 óra egyébként is kevés a teljes kiképzéshez, de az így felaprózott 
időben az óra megkezdésével és befejezésével járó készületek is rengeteg időt ra
bolnak el. Mire a növendék belemelegednék a munkába, már abba is kell hagynia. 
Ezért célszerűbb volna, ha hetenként kétszer, napi 8 órában folynék a képzés. Ez 
inkább azért volna kívánatos, hogy a gyermek hozzászokjék a műhelymunka 
menetéhez, mert a növendékek általában könnyen veszik s bizony sokszor a jó
kedvükön múlik, hogy befejezik-e, vagy sem a munkát. Hízelegni, rábeszélni, jutal
mazni, kormányozni kell őket. Jánost vállveregetve kell megdicsérni, hogy milyen 
ügyes fiú, csakhogy igyekezzék és befejezze dolgát. Mindezt kedvesen, s diplomati
kus rábeszéléssel kell keresztülvinni és arra is ügyelni kell, hogy a tanár a növen
dékek szemében ne legyen népszerűtlen. így a fiú napról-napra évről-évre kényes
sebbé válik. Pedig a műhelyi állapotok az életben egészen mások. A műhelyben a 
munka nehéz, erőltetett menetű és hosszantartó. A mester, vagy a munkavezető 
kifejezései megválogatásában nincs tekintettel a munkás érzéseire és érzékenysé
gére. A siket ilyen körülmények között el fogja hagyni munkahelyét inkább tisztán 
elkedvetlenedésből, mintsem alkalmatlanságánál fogva.

A műhelymenetet azért nem célszerű bevezetni a tanítási menetbe, mer* 
így az ipari képzés szintje és méltósága lesülyedne. Egyébként is az iskola legyen
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a tanulóé. A műhely és a gyár a férfiaké és a nőké. Azonban helyesnek látszik 
az az irányzat, amely az utolsó évek nyári szabadságát nyári ipari tanfolyam ke
retében történő képzésre óhajtja felhasználni. Itt már jobban eleget lehet tenni a 
műhelymunka követelményeinek és egyben az ipari oktatással kapcsolatos elméleti 
ismeretek nyújtása kérdéseinek is, különösen az ipari számtan, az ipari rajz és az 
ipari szakkifejezések területein.

Az ipari képzés jobbátétele érdekében majdnem valamennyi intézet a kö
vetkezőket ajánlja : Megfelelő képzési idő. Modern felszerelés. A hivatásra való 
alkalmasság. A kereseti lehetőségekhez mért iparágak bevezetése. Az iparral kap
csolatos nyelvi kifejezésformák és reálismeretek kibővítése. Intenzívebb szakfelü
gyelet. Jobban képzett oktatók.

Elvetendőnek tartják azt a hagyományos szokást, amely a végzett növendé
ket azzal bocsájtja útjára, hogy próbálkozással és utánjárással keressen magának 
munkát. A siket a legtöbbször csak a „dolgozni szeretnék“ színvonalon áll. „Terülj 
asztalkám“ féle munkaalkalom ma már nincs. Fel kell világosítani és bele kell 
nevelni a munkaszerzés és munkakeresés „technikájába.“ Meg kell ismerkednie 
még tanonc-ideje alatt a külömböző típusú mesterekkel és a velük való érintkezés
sel és bánásmóddal. Egyik fő kívánalom ezenkívül a siketek elhelyező hivatalainak 
a megszervezése is.

Az ipari képzés legcélszerűbb megoldása, hogy a növendék az iskolában 
•általános kézügyességet szerezvén, majd ipari előkészítésben részesülve, különálló, 
de az intézet keretéhez tartozó ipari tagozatokban teljes és befejezett ipari szakkép
zést sajátíthat el. Ilyen tervezet keretében történik az ipari oktatás a siketek 
missouri intézetében, ahol a növendékek az általános kézügyességi oktatás után 
12 éves koruktól kezdve a következő képzésben részesülnek:

I. Előképző oktatás: (12 éves kortól 15 éves korig.)
A. Első év. Előkészítő munka: (12 éves korban.)

1. Ruhagondozás és javítás. Heti 1 órában.
2. Slöjdmunka és játékkészítés. Heti I órában.
3. Famegmunkáló szerszámokkal való megismerkedés és gyakorlás. Heti 1 

órában.
B. Második év. Forgó tagozat: (13 éves korban.)

1. Sütés — 4 hét
2. Borbélyság — 3 hét
3. Kertészet — 4 hét
4. Bőrmunka — 4 hét
5. Festés — 3 hét
6. Baromfitenyésztés — 4 hét
7. Nyomda — 4 hét
8. Szabóság — 4 hét
9. Famunka — 6 hét

C. Harmadik év. Fél-folyamatos képzés: (14 éves korban)
1. A növendékek 12—12 hetet töltenek el a fenti 9 iparágból választott 

3 iparágban. Az iparág megválasztásába befolyik a
a) növendék
b) a szülő
c) az ipari oktató és
d) az ipari képzés bizottsága.
2. Ipari rajzolás. Bevezető tanfolyam, Heti 2 óra.

II. Ipari szakoktatás: (Időtartama 4 év, 15 éves kortól felfelé.)
. Teljes év eltöltése abban az iparban, amely a harmadik évben folytatott 3 

iparág közül véglegesen kiválasztatott.
Előnye eme rendszernek az, hogy az elméleti tagozat tanításmenetét nem 

zavarja s ha ipari pályára lép a növendék, mégis nagy előnye van az egészen 
kezdőkkel szemben. A három évi előkészítő munka alatt pedig okvetlen kitűnik a 
növendékek ipari munkára való alkalmassága, kedve és a választott ipar elsajátí
tására való képessége. Ha pedig a növendék befejezte iskolai tanulmányait, minden 
további nélkül megkezdheti kenyérkereseti foglalkozásának a kitanulását.
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Az intézetekből kilépett növendékek további somsának az adatai egyébként a 
következők:

1. A fogyatékosok 1927-ben felállított new-yorki elhelyező központja terü
letéről a következőket jelenti:

836 siket jelentkező közül 742-nek biztosította az elhelyezését (Arról nem 
adnak adatot, hogy mennyi ideig tudták megtartani a kapott állást.) A jelentkezők 
60 százaléka 20—40 éves, 25 százaléka 20 évnél fiatalabb és 10 százaléka 40 év
nél idősebb volt. A nők csoportja valamivel fiatalabb volt a férfiakénál. A folya
modók legtöbbje született siket volt.

A csoport fele nem volt beszélő, — Amerikában tudvalévőén több intézetben 
jellel és jelre tanítják a siketeket, többen meg nem részesültek iskolai oktatásban — 
de 71 százaléka különböző mértékben tudoti szájról leolvasni. A beszélőknek a 
nagyobb százalékát a nők alkották, ami onnan eied, hogy a nők fiatalabb létükre 
mindnyájan iskolai oktatásban részesültek. Egyébként is a fiatalabbak csoportja 
jobbnak mutatkozott úgy a beszédben, mint a szájról értésben,

A csoportnak 6 százaléka az iskola befejezése utón az intézettel kapcsolatos 
ipari tagozaton nyert ipari szakképzést. A férfiak közül sokan az iskolában meg
tanult mesterségtől eltérően más foglalkozást folytattak. Ez a körülmény az el
helyezkedési nehézségekben, az élniakarásban leli magyarázatát. A nők inkább 
megmaradtak az iskolában tanult foglalkozási ágak területén.

Az állandó foglalkozást folytatók kb. 80 százalékban gyárakban és műhelyek
ben helyezkedtek el, míg a többiek egyéb foglalkozást folytattak.

A foglalkozás ideje alatt egyesek keresete heti 10—50 dollár között mozgott. 
A férfiak zöme kb. 75 százalék, heti 10 — 25 dollár fizetést kapott. Heti 50 dollár
nál többet 4 százalék keresett. A nők valamivel kezesebbet kerestek, mint a férfiak. 
A kereset összefüggött a siket általános értelmességével, ügyességével és a munkára 
való alkalmasságával.

A gyári munka során aránylag kissebb volt a viszony a beszéd és a szájról- 
értés tekintetében a munkanem és a fizetés közölt, mint az egyéb foglalkozásoknál.

Jellemző adat az is, hogy a bejelentett munkahelyeknek 65%-a megszűnt. A 
megszűnt állásoknak a 75l'/o-a az ernyedt gazdasági helyzet következménye, 
míg negyed részben saját elhatározásukból a munkások hagyták el helyüket, mert 
jobb helyet tudtak szerezni, vagy más téren helyezkedtek el.

A központ tapasztalata szerint a siket nemcsak az intelligenciájához és ké
pességéhez mért alapos ipari képzést igényel, hanem a hallók között való együtt
működésre és azokhoz való alkalmazkodásra is nevelni kell. Másrészről a munka
adók is felvilágosítandók a siket képességeiről és szükségleteiről, valamint a kez
det nehézségeib-n való netáni vezetés és irányítás mikéntjéről, mert gyakran meg
esik, hogy a munkaadó és a munkavállaló a megértés és a megértetés terén 
akadályokba ütközik.

2. A siketek Mount Ahy-ben levő Pennsylvánia Intézete ipari képzésének 
az elmúlt 12 évre szóló adatai a következőket mutatják :

Ipart tanult 306 növendék. Ebből a vonatkozó kérdésekre 157-en adtak 
választ. Mégpedig 117 fiú és 40 leány

A fiúk a következő iparban nyertek kiképzést: Cipőjavítás, festés, szabó, 
asztalos, pék, nyomdász, fonás, kőmives, A legfrekventáltabb iparágak: a nyom
dász, a cipész, a szabó, az asztalos és a pék ipar. Jelenleg a következő foglalko
zásokat űzik: cukorkaárús, cipész, szolga, kárpitos, selyemgyári munkás, fényké
pész, bányász, baromfitenyésztés, asztalos, magtenyésztés és gomblyukvarrás, 
ruhavasalás, földmívelés, gyárimunkás, borbély, üveges, pék, kőmíves. Foglalkozás 
nélkül van 10.

Az iskolában tanult ipart a következő százalékban folytatják az életben : 
Cipőjavítás 31.5°/o, szabó 69%, festés 63%, kőmíves 37.5%, famunka és rokon 31 5%, 
pék 30%, nyomdász 68%, Az átlag százalék 47.

Önmaga tartja fenn magát 54, támogatással 63 volt növendék. A gazdasági 
válság előtt valamennyien önnállóan tartották fenn magukat De a fizetéscsökkenés 
és a kevesebb munkaidő következtében sokszor még azok sem tudják magukat 
eltartani, akik rendszeresen dolgoznak.
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A leányok a ruhavarrásban és a gépírásban nyertek kiképzést. Jelenleg a 
következő foglalkozásokat folytatják: Háztartás, pincérnő, dobozgyári munkás, 
varrónő, selyémgyári munkás, inggyári munkás, bazár-tulajdonos, ruhaöv-készítő, 
kórházi alkalmazott, szolga, szövőmunkés. dohánygyári munkás.

Az iskolában, illetve a kilépés után tanult ipart a következő százalékban 
folytatják: Háztartás 50%, varrás 7.5%, pincérnő 7.5%, gépírás 0%. Arra a kér
désre, hogy a tanult foglalkozást miért nem folytatják, a követketkező válaszok 
érkeztek: Semmiféle varrást nem kaptam, a siket számára nincs gépíró munka, 
más ipart kívántam tanulni, tanuló lettem, gyenge a látásom, meghalt az anyám, 
elbocsájtottak, nem. tanultam eleget, nincs munka. Másszóval: rosszak a gazdasági 
viszonyok, a gyermek nem praktikus ipart tanult, nem képességéhez mért ipart 
tanult, nem kapott alapos szakképzést.

A fenti adatok csak egy intézet adatait tárják elénk, de többé-kevésbbé ugyan
ezt a képet mutatják más intézetek adatai is.

A z  angol vak ok  szám ának gyarapodása.*
E c K  P é t e r .

A „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“ cimű gyógypedagógiai szaklap 
f. évi 1—2 száméban rövid közlemény jelent meg, amely J. Myles Bickerton 
híres londoni szemorvosnak a British Medical Journalban írt cikkével 
foglalkozva közli, hogy Angliában az elmúlt 12 év alatt a vakok száma 
35.000-rel megszaporodott. A vakok számának ily rohamos növekedése 
ellen a szerző drákói eszközöket ajánl s a túlszaporodás meggétlása végett 
a fogamzás megakadályozását, illetve a terméketlenítést tartja szükségesnek, 
sőt adott esetekben a gyógyíthatatlan csecsemők kíméletes kivégzését is 
helyénvalónak találja.

E közlemény szerint tehát Angliában visszhangra talált az a német 
eszmeáramlat,, amely a modern Taygetos-rendszert követi s amely régtől 
fogva már ott lappangott kiforratlanul az orvosi tudomány megoldatlan 
problémái között. A vakokra irányuló eme kérdés azonban rendkívül 
fontossággal bír nemcsak orvosi szempontból és nemcsak a megelőző 
közegészségügy érdekeinek szempontjából, hanem nevelés-oktatásügyi, 
valamint társadalmi vonatkozásban is.

Mintegy 4 évtizeddel ezelőtt a vakságügyi szakkörök tele voltak itatva 
a blennorhoea neonatorum okozta vakság megelőzésére irányuló törekvések
kel s példát kellett venni az angolok ezirányu mozgalmaitól, mint ahol 
annak idején ez a mozgalom örvendetes eredményekkel járt, amennyiben 
a vakok létszáma ott állandó csökkenő irányzatot mutatott. A mi statisz
tikáink ugyanakkor ijesztő számokat hoztak a blennorhoeas megvakulások- 
ról és az összes vakoknak mintegy 70 %-ára tették azokat, akik e beteg
ségben vesztették el látó világukat. Azóta természetesen lényeges változás 
állott elő és a blennorhoeas világtalanok a megelőző közegészségügy 
preventív intézkedéseinek folyományaként most már sokkal kevesebb 
számban kerülnek a vakok intézeteibe, mint akkor. Hasonló intézkedések
ből kifolyóan csökkentek a trachomás megbetegedések, a himlő által okozott
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vakság ugyancsak már a ritka esetek közé tartozik s általában a köz- 
egészségügy fejlődésével a vakok létszáma apadt, amit élénken igazol az 
is, hogy a hazánkban ma élő vakok 6.749 létszáma az összlakosság 
számához viszonyítva lényegesen kedvezőbb, mint volt 30—35 évvel ezelőtt, 
az akkori népesség számához képest.

A jelenlegi angol állapotok tehát méltán kelthetnek megütközést, mert 
oly nagy arányú a vakok számának felszökése éppen ott, ahol a 
közegészségügy annyira előrehaladott nívón áll. E kérdés fölött közöm
bösen nem haladhatunk el, mert e kérdésben bizonyára tanulságok rejle
nek, amelyeket a magyar vakok ügye és annak közegészségügye javára 
fel kell használnunk, mert ha ezt nem tesszük, a vakok számának szapo
rulata nálunk is be fog következni s annak elkerülhetetlen következményeire 
számítani kell.

Nem állanak közelebbi statisztikai adatok, sem szakorvosi megálla
pítások rendelkezésre, amelyek meghatároznák, mi oka, hogy Angliában a 
vakok számában oly nagyarányú eltolódás állott elő. Ezért feltevésekre 
vagyunk utalva, amely feltevések bár bizonytalanságok között mozognak, 
mégis bizonyos körülményekből támpontokat igyekszenek keresni, amelyek
ből következtetéseket lehet levonni.

A világháború a hadviselő népek között a vérbajt elterjesztette, 
ennek következményei a vakságra nézve is káros kihatással voltak. De ez 
nem eshetik latra oly arányban, hogy ezzel komolyabban kellene foglal
kozni, mert az aránynak szembetűnően, illetve észrevehetően jelentkeznie 
kellett volna nálunk is, hazai vakjainknál. Szerény feltevésem inkább oda
irányul, hogy a vakság angliai terjedésének oka az lehet, hogy maguk a 
vakok idézték azt elő és pedig házasságaik révén.

Immár több mint 3 évtizeden át figyelemmel kísérem a hazai vakok 
házasságait s meg kell állapítanom, hogy túlnyomó százalékban ezek sem 
egészségi, sem szociális szempontból szerencsésnek nem mondhatók. Ritka 
ilyen házasság bizonyult áldásosnak; sem akkor, amikor az egyik házas
fél vak, sem akkor, amikor a házasfelek mindketten vakok. Bizonyos 
terheltséget találni ezekben a szerencsétlenekben vagy szervi, vagy lelki 
vonatkozásban, amely kisebb-nagyobb mértékben előbb-utóbb mindig 
jelentkezik, amelyet sem gyógyítani, sem oktatás-nevelés útján kiküszöbölni 
nem lehet. Ez a terheltség a vaksággal szoros összefüggésben áll és a 
házasságban mutatkozik meg különösképpen, amely házasságoknak leg
nagyobbrészt nincsenek meg az élet elemi előfeltételei, rendszerint a nyomor 
a  kísérőjük és ebből következően az utódok senyvédték, élettelenek, alig 
fejlődő képességűek. A vak házasságok utódai között vakok ritkábban 
akadnak, mint a következő második és harmadik generációban. Nem 
megnyugtató az átöröklődés abból vizsgálva, hogy kik azok, akik vakhoz 
feleségül mennek, vagy akik vak nőt vesznek el házastársul, amikor az 
egészséges test és lélek csak egészséges hasonlóságot keres fajfenntartásának 
ösztönös biztosítékául. (? — Szerk.)

Angliában a vakok létszámának tekintélyes emelkedését — úgy 
vélem — annak lehet tulajdonítani, hogy a vakok házasságainak második 
és harmadik generációja az utóbbi 12 esztendő alatt jelentkezett s ez utó
dokban a vakság öröklődési folyamata megmutatkozott. És itt összefüggést 
találok, hogy Angliában a vakok gyakorlati kiképzésével előbb foglalkoztak, 
mint nálunk s a vakok kenyérkereseti képességeinek előidézésével a vakok 
házasságának a lehetőségei is korábban megnyíltak, mint hazánkban, 
így feltehető, hogy a vakság ez úton szaporodni, illetve a vakok száma 
nálunk is emelkedni fog.
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Hogy a vakok humánus felkarolásuk előtt inkább a szánalom és 
gúny tárgyai voltak, mintsem hogy őket a társadalom alkotórészeiként 
tekinteibe vegyék, az akkori viszonyok teszik érthetővé. Az élet kitagadottjai 
voltak, kegyelemkenyéren élő koldusok, akik a házasság elől elzárva 
amily arányban életrekeltek. ugyanolyan arányban nyom nélkül az élet 
színpadjáról le is kerültek. Az utolsó száz esztendő alatt lassú fokozatos
sággal a humanizmus jelszavait követve oktatás-nevelésük és gyakorlati 
kiképzésük útján oly nagyarányú haladás történt a helyzetükben, hogy 
számbavehetőkké váltak és miután hasznos munkára taníttatták, elfogad
ható irányban életexistenciájuk kialakulhatott. Ez a kedvező helyzet család- 
alapításra adott alkalmat, amely azonban már gazdaságilag nem nyugodott 
egészséges alapon, mert a vakok kereseti lehetősége nem nyújt annyi 
biztosítékot, hogy abból családfenntartást is fedezni lehessen. Carmen Sylva 
annak idején a vakok családalapítását rendszerbe kívánta foglalni és falut 
szándékozott részükre létesíteni, amelyben a vakok egybetömörítve csalá* 
dias életüket lefolytatták volna. Ma ilyen eszmék nem kerülhetnének fel
színre, mert annak fajfenntartási szempontból semmiféle jelentősége nem 
volna, sőt mert a vakok családalapításának súlyosabb következményei 
vannak, ezt kívánatosnak nem is lehet tartani.

A vakok angliai szaporodása nálunk be fog következni, ha 
a vakok házasságait nem korlátozzuk és ha a megelőző közegészségügy 
e kérdésben a tiszta áttekintést nem szorgalmazza. Orvosi és statisztikai 
meghatározásokra van szükség, hogy a vakok házasságaira nézve a döntő 
szót ki lehesen mondani. Az eugenika szempontjából mindenekelőtt meg
állapítandó vojna, melyek azok a vakságot okozó szembetegségek, arpelyek 
örökölhetők ? E kérdésben az új eszmeáramlaton át napirendre kell hozni 
azt, hogy milyen módokon és milyen meghatározásokkal akadályozandó 
meg nemcsak a vakok szaporodása, hanem mit kell tenni azok számának 
hatásos csökkentésére is.

A vakok sterilizációját túlradikális eszköznek kell tartani, mert 
természetellenes és erőszakkal belenyúl az egyéni élet szabadságaiba. 
Azonban a fajvédelem más úton volna keresztülviendő és pedig azáltal, 
hogy a vakok nemek szerint szigorúan elkülöníttessenek és törvényható
sági intézkedésekkel gondoskodás történjék, hogy minden vak intézeti 
nevelésben és bizonyos korig intézményszerű elhelyezkedésben részesüljön. 
E nevelésnek új ideálokra kell irányulnia, amely eltereli a vakokat az 
önállóság, a családalapítás gondolatától és amely az életcélt magasabb 
nézőpontból szabja meg számukra. Alapvető vallásos életmód mellett, 
minél nagyobb befogadó képességű intézmények keretében, mindenféle 
foglalkozásoktól lekötve, a vakok tekintélyes számát le lehetne vezetni, 
ami nem veszélyeztetné a fajkifejlődést és a jövendő generációt károsan 
nem befolyásolhatná. De mindenképpen a vakok házasságait orvosi vizsgá
lattól függővé kellene tenni és a terhelt vakok életmenetének oly irányt 
szabni, amely az öröklődést megakadályozza, illetve annak veszélyeit el
hárítja.

E kérdések azonban sokkalta mélyrehatóbbak, semhogy azokkal 
csak egyoldalulag lehessen foglalkozni. E kérdésekben orvosnak, peda
gógusnak, humanistának egyöntetűen közre kell munkálkodnia azon, hogy 
ezek a messze jövőbe irányuló kihatásaival minél körültekintőbben meg
oldassanak.

* Az angol vakok számának gyarapodása azért oly szembetűnő, mert a 
statisztika a csökkentlátásúakat is a vakok közé sorolja. Szerk.



A  gyak o rla ti m unka köréből.
H a llg a tá s : beleegyezés?
Kédigcr Karoly.

A múlt isk. év folyamán egy cikket írtam „Ki-ki magának“ címmel. — 
Hogy mi volt a célja annak, aki olvasta, az megértette és csak a rosszakarat ért- 
hette félre. A szerkesztőnél történt érdeklődésemre hozzászólás be nem érkezett. Ezek 
után joggal tehettem a mostani cikkem elejére : a hallgatás—beleegyezés jelszavát. 
Bárha még mindig nem késő a hozzászólás . . . örülni fogok bárkitől és bármikor 
jön, mert amint az eső tisztító, üdítő, termékenyítő hatással van a növényzetre, úgy 
a gondolatok megvitatása is csak előnyére lehet oktatás ügyünknek. Szívesen vet
tem volna fel az eldobott kesztyűt, bárha nem annyira a tolinak, mint inkább a 
gyakorlatnak, á munkának vagyok az embere. Az igazat azonban nem 
szoktam elhallgatni, ha különösen azt súgja a szívem, hogy általa a köznek tehe
tek szotgálatot. A hivatkozott cikkemben azt emeltem ki, hogy ki-ki magának te
remtse meg az alapot, már csak az időnyerés céljából is a skn. okt. kezdőfokón, 
tehát már az előkészítőben elkezdetten.

Ha a cikkemben felsorakoztatott érvek meggyőzték a felsőbbséget, mert meg 
kellett győzzék, akkor szerettem volna valóraváltatni, életbeléptettetni már a f. isk. év 
folyamán.

A „Ki-ki magának“ című cikkemben felsorakoztatott érvek’a növendékek érde
két védték s a tanár személyei másodrendűnek tartottam. A tanár a növendékeiért 
dolgozik és csak azután az elismerésért. Azonban van még egy nagyon fontos érv 
a Ki-ki magának szóló érv mellett és ez : az intézet, v. ha úgy tetszik az intéz
mény érdeke Ezt az elvet tehát azért is kívánnám életbeléptetve látni, hogy ez 
által erre a kiválóbb munkára minél több kartórs képeztessék ki kellőleg, miután 
a skn. oktatás minden évfolyamán végigkísér a hangjavítás-, hangfejlesztés nehéz 
munkája. S hol szerezze meg erre a kellő gyakorlatot, ha nem éppen ott, ahol bi
zony nem egyszer próbára teszi az egyéni növendékbeli különbözőség még a leg
gyakorlottabb tanárt is . . ?

Ha nem szereztetjük meg, ill., nem nyújtunk alkalmat arra, hogy minden skn. 
tanár a hangfejlesztés minden csinján-binján a saját véres verítéke arán essen át, 
akkor hiába adja meg egy másik gyakorlatilag több tapasztalattal rendelkező kar
társa az alapot az általa átvett növendékcsoportnak, annak a további sorsában 
csak visszaesés várható, mert a további munka figyelme mér nem olyan követke
zetes, mint az alapvető kezében volt s a visszaesés elkerülhetetlen minden ügybuz
galom mellett is.

Na, de ki kívánhatja tőlem, v. bárki mástól is, hogy csak azért, mert valaki 
jobban ért a hangfejlesztés munkájához, az illető mindig a munka nehezebb részét 
hordozza s a többi más kartárs meg csak élvezze a nehezen kiizzadt munka gyü
mölcsét, a szépen megalapozott skn. beszédet. — Amíg fiatal valaki és vállalja a 
több évi ilyen próbára tevő munkát, ám lássa. De ebből ne csináljanak rendszert, 
mert az intézet jövője nem ezt kívánja. — Én értek az alapvető munkához, de til
takozom az ellen, hogy csak ezért mindig az alsó, a kezdő fokon legyek. Az ilyen 
embernek kezéből kivenni a jól megaapozott osztályt: a legnagyobb méltánytalan
ságnak tartom. — Nem akarok erősebb kifejezést használni..— De minden hasonló 
esetben az jut az eszembe, mintha valami olyan történne, mint amikor a gazda 
verejtékesen megművelt barázdájába más állana be aratáskor s azt mondaná neki, 
hogy: te állj tovább, ott is ara hatsz, mert az is gabona. . . .

Minden munkás méltó az ő jutalmára. S a megérdemelt lázas munka után : 
át kell térni a kevesebb fáradsággal és élvezetet nyújtó munkára, mert különben 
idő előtt kidülne az ember. Az önzetlen munkás úgy sem tudja kímélni magát, 
bárhová állította légyen a sors, legalább az intézmény nyújtson enyhítést a mél- 
tányosabb rendszerével. — A húrt nem lehet és nem is szabad végtelenségig fe
szíteni.
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A sknéma tanár mindig a holnapnak dolgozik, megadván mindent ami gyá- 
moltjai ügyét előbbre viszi. — Tehát csak később - holnap - látszik meg az 
odaadóan teljesített munka eredménye.

Aztán igazságosnak tartják uraim önök azt, hogy valaki megfosztassék a 
holnapi nappal elkövetkezendő jobb kilátásoktól, attól a kellemes helyzettől, hogy 
elmondhassa magában : ez az én munkám, most látom csak, hogy nem hiába gyöt
rődtem nap-napután izzadságig.. . . Mert a mi pályánkon — igazán —- ennél több 
örömben aligha van a szakembernek része.

A mi gyámoltjaink nem emelődnek fel ma még magas polcra, ahová mi is 
büszkén pillanthatnánk fel.

Ez igazán oly kevés kívánalom, hogy már csak az összhang kedvéért sem 
kellene elzárni az utat az enyhületet kereső és méltán megillető elől. Mert igenis 
enyhülésre, pihenésre, kímélésre van szükség, hogy a sors fordultával előállott ha
sonló nehéz helyzetben türelemmel és kedvvel tudjon dolgozni a skntanár.

A ki-ki magának való elv életbeléptetésével magától fog megvalósulni min
den ebbeli kívánalom.

Bpest, 1934 szept. hó.

Változási ügyosztályunk vezetésében.
H e ro d e lc  K á r o ly .

Őszinte sajnálattal regisztráljuk, hogy Greszler Jenő, kultuszmi
niszteri osztályfőnök, szolgálati idejét betöltvén, saját kérelmére nyug- 
díjaztatott és ügyosztályunk éléről távozott. Távozásával a magyar köz
oktatás-. jelesül pedig a hazai gyógypedagógiai oktatásügy felsőbb irá
nyítása nemcsak egy minden tekintetben kipróbált, kötelességtudó és 
széles látókörű szakembert veszített, aki az ügyek intézésében nagy
nevű elődeinek nyomdokain haladt, hanem melegszívű, baráti érzelmű, 
egyben szerény férfiút is. Mi, a hazai gyógypedagógiai oktatásügy igény
telen munkásai, Greszler Jenő Öméltóságát egyenes jelleméért, rokon
szenves egyéniségéért és barátságos modoráért őszintén tiszteltük ; 
nagyértékű munkásságáért és lankadatlan buzgalmáért nagyrabecsül- 
tük; nemes jó szivéért és fenkölt gondolkodásáért pedig bensőséges ra
gaszkodásunkkal ajándékoztuk meg. Adja a Mindenható, hogy jól 
megérdemelt nyugállományában friss egészségben és zavartalan, 
boldog megelégedésben töltse idejét s olykor szives szeretettel gon
doljon azokra, akik kedves és nagyrabecsült egyéniségét mindig 
tisztelettel és önzetlen ragaszkodással övezték.

Greszler Jenő Öméltósága távozásával őszinte örömet és meg
nyugvást váltott ki sorainkban az a hir, hogy dr.Hóman Bálint m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az ügyosztály vezetésével 
dr. Bernáth Géza miniszteri tanácsos urat volt kegyes megbízni. Dr. 
Bernáth Géza Öméltósága nagyrabecsült személye előttünk nem is
meretlen : a gyógypedagógiai ügyosztály keretében beosztott okta
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tási ágazatok egyikével, az iparos-tanonciskolák ügyével foglalkozott 
évek hosszú során át s ezt az iskolatípust, amely sajnos, sokáig a 
hamupipőke szerepét játszotta, széleskörű tudásával, energikus köte
lesség teljesítésével és nemes ambícióval európai színvonalra emelte. 
Ezen munkája közben alkalma nyílott megismerkedni a gyógypeda
gógiai oktatásüggyel és az ügy élén álló szakférfiakkal, akiket — 
úgy tudjuk — fanatikus ügyszeretetükért és lelkes munkásságukért 
rokonszenvének számos jeleivel tüntetett ki. Ki ne emlékeznék arra 
a nagyon szimpatikus szereplésre, amely a hazai gyógypedagógiai 
oktatásügy nagyon tisztelt és mindenki által őszintén szeretett nesz
torának, néhai való Klis Lajos, siketnéma-intézeti igazgatónak, egye
sületünk örökös tiszteletbeli elnökének nyugállományba való vonulása 
alkalmából rendezett bensőséges ünnepséggel kapcsolatosan folyt 
le !*) A legfelsőbb helyről érkező elismerést tartalmazó kéziratot dr. 
Bernáth Géza adta át az ünnepeknek, a kiváló szakember értékes 
működéséhez mért klasszikus formájú, tartalmas beszéd kíséretében 
és ő tűzte mellére a legfelsőbb elismerés látható jelét, a polgári 
Signum Laudis-t.

Dr. Bernáth Géza munkás életre tekinthet vissza s tanáregye
sületünk elnöke tisztelgő látogatása alkalmával természetszerűen 
mutatott reá arra, hogy Öméltóságát eddigi nagyértékű és küzdelmes 
munkásságáért, amelyet a hazai közoktatásügy fejlesztése érdekében 
oly nagy buzgalommal és szakértelemmel végzett, az Egek Ura 
megáldotta azzal, hogy rokonszenves egyéniségére, meleg szívének 
jóságára, fáradhatatlan munkásságára és evuluciós törekvésekért he- 
vülő képességeire bízta a szegény sorssujtott fogyatékos gyermekek 
oktatásügyének intézését.

Hisszük, hogy Öméltósága kipróbált egyéniségében nem fogunk 
csalódni! Követni fogja oktatásügyünk nagy és felejthetetlen mecé
násának, barátjának, néhai Náray-Szabó Sándor, kultuszminiszteri 
államtitkár nemes intencióit és példátadó ügyszeretetét, aki ambici
onálta, hogy az oktatásügy minden munkásának tevékenységét fi
gyelemmel kisérje és a vezető állásban levő szakférfiakat szemé
lyesen is ismerte. Tudomásunk szerint dr. Bernáth Géza, miniszteri 
tanácsos úr élénken és kellemesen emlékszik vissza az akkori bol
dog időkre, mert hiszen a közoktatásügy terére való lépése éppen 
a boldogult államtitkár úr kezén ment át. De biztató jel reánk reánk 
nézve az a körülmény is, hogy dr. Bernáth Géza a hazai siketnéma 
oktatásügy megalapítójának, néhai Cházár András szülővármegyé
jéből került fel a Székesfővárosba s a jeles fiskálisnak beszédeit és 
szereplését Gömör vármegye irattárának tanulmányozásából igen 
alaposan ismeri.

Kívánjuk, óhajtjuk és hisszük, hogy munkássága a fogyatéko
sok oktatásügye javára áldásteljes leszen 1 Ilyen érzelmekkel üdvözöl
jük két kiváló munkatársát: dr. Damjanovich Lajos, miniszteri osztály- 
tanácsos és dr. Schöpflin-Pogány Károly miniszteri s. titkár urakat is !

* Lásd a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1926. évi I-IV.-ik számát !
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In tézetein k  életéből.

A siketnémák soproni intézetének kibővítése. Befejezéshez közelednek a 
soproni intézetnek építkezési munkái. Annyit mér is meg lehet állapítani, hogy a há
rom emelet magasságában 9X  7 méter területen, szervesen a régi épülethez csat
lakozó új résszel helyes megoldást nyer a hálók kibővítésének és megfelelő nappali 
szobák beállításának a kérdése. Fontos és célszerű újítás az is, hogy a konyhát, 
az éléskamrát, az ebédlőt és a téli elraktározásra szükséges pincehelyiségeket el 
lehetett különíteni a tanintézeti résztől. Az építkezés közel 30.000 P-be kerül, ame
lyet az intézet felügvelőbizottságának és igazgatóságának körültekintő munkával, 
okos takarékossággal sikerült előteremteni.

Az Izr. Siketnémák Orsz. Intézete az 1934/35 tanévet szeptember hó 12-én 
kezdte meg a következő osztályok megnyitásával: Előkészítő-, II., IV., VI. és VIII. 
osztályokkal. Felvételt nyert 33 fiú és 18 leánynövendék. Az intézet vezetősége kísérleti 
osztály felállítását vette tervbe, ahol az oktatás a dr. Bárczi-féle metódussal történik.

A siketnémák soproni intézetének tanévmegnyitása a f. iskolai évben a 
nyáron megkezdett építkezési munkák miatt némileg halasztást szenvedett, ameny- 
nyiben csak szeptember hó 23-ra lehetett a növendékeket behívni. Beiratkozott az 
előkészítő'osztályba 13-, az I-be 14-, a Il-ba 13-, a III-ba 12-, a IV-be 11-, az V-be 
13-, a Vl-ba 12-, a VII-be 9-, a VlII-ba 8-, összesen 105 növendék. Van azonfelül 
még 4 iparostanoncfiú, ill. leány az intézetben.

Siketnéma növendékek fogkezelése. A siketnémák váci kii. orsz. intézete 
és a leányfoglalkoztató intézet növendékei már a harmadik éve részesülnek a váci 
e. ü. mintajárás fogkezelési akcióban. A kultuszminiszter úr ezidén is hozzájárult 
az intézeti igazgató előterjesztésére a fogkezeléshez, amely már erre az iskolai évre 
meg is történt, mégpedig 10 napon keresztül, okt. 16-a és okt. 31-e közötti időben. 
A mintajárás fogorvosa 192 gyermeket vizsgált meg, ill. kezelt, ezek közül 92-nek 
ép volt a fogazata, ami igen jó, majd 50 %-os eredmény. Áll. amalgán tömést 
végzett 73, tejfognál amalgán .«tömést 7-nél, cement tömést 2 növendéknél. Idegke
zelést kapott 1 növendék, separatio végeztetett 25 növendéknél, edzésben részesült 
1, foghúzás volt 6, tejfoghúzés 43 növendéknél. Hét gyermek a kezelést, ill. a vizs
gálatot nem engedte meg.

Leányfoglalkoztató Vác. Vatter Ferenc az intézetnek alapításától fogva 22 
éven át volt igazgatója, amikor a fiúfoglalkoztatóintézethez helyeztetett, a leány
foglalkoztató intézet növendékeinek karácsonyi megjutalmazására 1000 pengős 
alapítványt tett.

A siketnéma fiúk váci áll. fogl. intézetében csak az iskolai év kezdődött 
meg szeptemberrel, a munka zavartalanul folyt a nyári hónapokban is. Az iskolai 
év kezdetével, az intézet tanárának Tamás Lajosnak vezetésével megnyílt az ön
képzőkör is, amelynek keretében a növendékek nemcsak szellemi, de testi téren is 
tovább képezhetik magukat. Az önképzőkör célkitűzése a következő : hazafias 
ünnepélyek _ rendezésével ápolni a nemzeti összetartás érzését és a magyar haza 
szeretetét. Ebrentartani a Trianon által okozott csonkaságunkba való bele nem 
nyugvásunkat. A nemzeti összetartozás mellett ápolja a közös sorsból fakadó 
összetartás és testvéri egyetértés érzését is elősegíti az egyénben rejlő értékek kiak
názását. A célkitűzés komoly elgondolása mellett bő lehetőséget engedünk a kedély 
megnyilatkozásának, amennyiben az önképző kör keretén belül rajzos előadások, 
rejtvények feladása és megfejtése, pantomimikás színjátékok, bűvészmutatványok, 
bábjáték kísérletek is színre kerülnek.

Ami a testi ügyesség képzését illeti, az önképzőkör irányítja és tartja nyílván 
a futbal sport, az atlétika eredményeit, az önképzőkör keretén belöl zajlanak le a 
házi, dominó és sakk versenyek. Ha pedig anyagilag lehető lesz, tavaszra egy 
szerényebb igényeknek megfelelő tekepálya felállítását is megvalósítjuk. Az okt. 
27-én tartott megnyitó gyűlés már ezeknek az elgondolásoknak a jegyében folyt le. 
A növendékek az önképzőkörön nyert benyomásoktól fellelkesedve, most minden 
szabad idejüket a következő gyűlés előkészítésével és még kedélyesebbé tételével 
töltik el.
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A lovag Wechselmann-féle vakok intézete az 1934/35 tanévet szeptember 
hó 12-én nyitotta meg. A növendékek létszáma 12, köztük !0 fiú és 2 leány. Az 
intézetben, ahol régebben is eredményes eszperantó tanfolyamokat vezettek, új 
tanfolyam nyílt meg. Oktató Tolnai Pálné.

Tanévnyitás. A vakok József Nádor kir. Orsz. intézetében a  
beiratások szeptember hó 10-én eszközöltettek —, a tanévet meg
nyitó ünnepélyes Veni Sancte szept. 11-én tartatott meg, míg a rendes 
tanítás szeptember 12-én vette kezdetét. — Beiratkozott 206 növen
dék, tehát ugyanannyi, mint a múlt esztendőben.

A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium Haberstróh 
József és Tekes Júlia személyében két új tanárt nevezett ki az 
intézethez ; a rendes tantárgyak közé felvett gépírás szakszerű 
tanításával pedig dr. Szollás Ella középiskolai tanárnőt bízta meg 
mint óraadót.

Megalakult és megkezdte munkáját az ifjúsági önképzőkör 
és az ifjúsági Vöröskereszt —- egylet is. Október 6-án, a nemzeti 
gyásznapon, megható ünnepélyt rendeztek a növendékek. —-

Vegyes.

Kormányzói kitüntetés. A magyar királyi miniszterelnök elő
terjesztésére Greszler Jenő miniszteri osztályfőnöki cimmel felruházott 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumi miniszteri tanácsosnak érté
kes és buzgó szolgálata elismeréséül a II. osztályú Magyar Érdem- 
keresztet adományozom.

Kelt Budapesten, 1934. évi július hó 18. napján. Horthy s. k. 
vitéz Gömbös Gyula s. k.

A szaktanács új elnökei. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsának eddigi elnöke, dr. Petri Pál államtitkár ; helyettes 
elnöke, dr. Greszler Jenő  ny. min. osztályfőnök, lemondván e tiszt
ségükről, a vall. és közoktatásügyi m. kir. miniszter mindkettőjüknek 
igen meleghangú elismerő sorokban fejezte köszönetét eddigi értékes 
munkásságukért és a szaktanács elnökévé dr. Szily Kálmán állam
titkárt, helyettes elnökévé pedig dr. Bernáth Géza miniszteri taná
csost nevezte ki.

Igazgatói megerősítések. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Schulmann Adolfot, a hibásbeszédűek áll. intézete, vala
mint Szentgyörgyi Gusztávot, a siketnémák váci kir. orsz. intézete 
igazgatói teendőinek ideiglenes ellátásával megbízott áll. gyógype
dagógiai rendes tanárokat igazgatói minőségükben megerősítette.

Halálozás. Zengő Péter kartársunk ifjabb fia, Péter, II. éves 
joghallgató szept. 26-án hosszas szenvedés után meghalt. A rendkí
vüli szimpatikus 22 éves ifjút cserkésztársai, barátai s ismerősei 
megdöbbenéssel és mély részvéttel kisérték utolsó útjára. Mi is őszin
te szívvel osztozunk a mélyen sújtott család fájdalmában.
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Megbízatások, áthelyezések. A m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter 45,320/1934. V. 2. ü. o. sz. rendeletével Györgyfy 
Ákos a fiú foglalkoztató vezetésével megb. r. tanár saját kérelmére 
3  siketnémák budapesti m. kir. áll. intézetéhez helyeztetett ; Valter 
Ferenc igazgató a leányfoglalkoztató intézettől igazgatói minőségben 
a fiúfoglalkoztató intézethez helyeztetett á t ; Szentgyörgyi Gusztáv 
a siketnémák váci kir. orsz. intézetének igazgatója, eddigi beosztá
sának megtartása mellett, az áll. leányfoglalkoztató intézet igazgatói 
teendőinek ellátásával megbízatott, Tamás Lajosné óradíjas h. tanári 
minőségben a siketnémák váci kir. orsz. intézetéhez, Tamás Lajos 
ugyanilyen minőségben a siketnémák váci áll. fiúfoglalkoztató inté
zetéhez helyeztetett : Fedor Lajos gyógypedagógiai r. tanár a siket
néma fiúk áll. foglalkoztató intézetétől a váci siketnémák kir. orsz. 
intézetéhez helyeztetett ; Tihanyi Jolán oki. gyógyp. int. tanár a 
váci kir. orsz. siketnéma-intézettől óradíjas h. tanári minőségben a 
budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő intézetéhez helyeztetett; Jónás 
László oki. gyógypedagógiai intézeti tanárt a budapesti áll. siketné
ma intézethez óradíjas h. tanári minőségben bízta meg ; Haberstroh 
József tanárt a budapesti áll. kisegítő iskolától a vakok József 
nádor kir. orsz. intézetéhez helyezte á t : Tekes Júlia oki. gyógypeda
gógiai intézeti tanárt ugyanezen intézethez óradíjas h. tanári minő
ségben, Payer Ilona oki. gyógyp. int. tanárt pedig a vakok buda
pesti központi fogl. intézetéhez és ipariskolájához óradíjas helyettes 
tanári minőségben rendelte.

Gyermeklélektani intézet. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi- 
niszter 3186/1934. eln. számú rendeletével a mindkét nembeli ifjú' 
ság higiéniai gondozásacéljából gyermeklélektani intézetet és pálya- 
választási tanácsadót szervezett s ennek igazgatásával Dr. Schnell 
Jánost, az egyidejűleg megszüntetett gyógypedagógiai és orvospszi
chológiai intézet vezetőjét bízta meg. Az új intézmény Budapesten 
a Bulyovszky-utca 26 sz. alatt nyílik meg. A gyógypedagógiai tanár
képzés számára, értesülésünk szerint, a gyógypedagógiai tanárképző 
főiskola keretében szerveztetik új pszichológiai intézmény.

Tanévnyitás a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán. A 
m. kir. állami Cyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán az 1934/35. 
tanévet folyó évi szeptember hó 19.-én, délelőtt 9 órakor, a Vakok 
József Nádor Királyi Országos Intézete dísztermében nyitotta meg 
dr. Tóth Zoltán igazgató. Az igazgató megnyitó beszédében rámu- 
tatot azokra a kötelességekre, melyek a gyógypedagógiai tanárra 
hivatásuk gyakorlása közben hárulnak és vázolta azokat a felada
tokat, melyeket a fogyatékosok nevelése és oktatása területén meg 
kell oldaniok, majd pedig kitartó és szorgalmas munkára hívta fel 
a hallgatókat. Az igazgató megnyitó beszéde után a Főiskolára 
felvett 20 első éves hallgató az igazgató kezébe az előirt fogadalmat 
letette. A tanévmegnyitón megjelent dr. Schöpflin-Pogány Károly 
miniszteri titkár, a kultuszminisztérium képviseletében, ott volt továbbá 
Klug Péter szakfelügyelő, Simon József h. szakfelügyelő, számos gyógy
pedagógiai tanár és a Főiskola tanári kara teljes számban. T.
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Molnár János halála. A vakok ügyének hosszú évtizedeken 
át lelkes harcosa, önzetlen munkása. Molnár János miskolci gond
nok, majd a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület tisztviselője 
folyó évi augusztus hó 25-én egy eredményes munka jóleső érze
tével hajtotta fejét örök nyugalomra. Molnár János neve ismert volt 
mindnyájunk előtt, róla és munkásságáról mindenkor csak a leg
nagyobb tisztelettel és elismeréssel szólhatunk, hiszen vak ember 
létére oly tevékenységet fejtett ki, mely őszinte csodálatot, igaz 
megbecsülést érdemelt. Egész életét úgyszólván teljesen a vakok 
ügye fejlesztésének szentelte, odaadó lelkesedéssel és csüggedést 
nem ismerő buzgalommal minden ténykedése a vakok helyzetének 
javítását célozta. A vakok miskolci intézetének hosszú éveken át 
volt gondnoka és e minőségben az intézet elismert jó híre kizárólag 
az ő érdeme. A miskolci intézet gondnoki állásától való megválása 
után a Vakokat Gyámolító Országos Egyesületnél tisztviselői minő
ségben teljesített szolgálatot és mint a Vakok Betegsegélyző Tár
saskörének igazgatója az intézeten kívül élő vakok ügyeit intézte 
nagy szeretettel, mig magas korára való tekintettel 1930-ban nyug
díjba vonult. Halála őszinte részvétet keltett és emlékét mindenkor 
kegyeledel őrizzük meg. T.

Névmagyarosítás : Rieger György kaposvári kartársunk nevét, 
a nm. Belügyminiszter úr 22748/1934. számú rendeletével, „Radnóti“ 
-ra változtatta.

Művészi értékelés. Az Országos Magyar Dalos Szövetség 
igazgató-választmányának és művészi bizottságának együttes ülésén 
jelentette a Szövetség elnöke, hogy az énekesek es énekkarok 
díjazására és jutalmazására nagyon sok díj áll rendelkezésre, míg 
azok részére, kikre a művészi munka felelősségének súlya háramlik, 
vagyis a karnagyok részére csak egyetlen díjat alapítottak s ez a  
Mihó-féle Liszt Ferenc-plakett, amelyet már évek óta nem adtak 
ki, s mely kH részből, az ezüst és bronz éremből áll. A művészi bizott
ság javaslatára az együttes ülés az első díjat, vagyis az ezüst plakettet 
Schnitzl Gusztáv igazgatónak, a Vakok Homeros-énekkara karna
gyának, a második díjat, a bronz plakettet pedig Anthos Kálmán, 
a Szegedi Oratórium Egyesület és a szegedi fogadalmi székesegyház 
karnagyának Ítélte oda.

A művészi munka és teljesítmény e kitüntető értékelése igaz 
büszkeséggel tölt el valamenyiünket. T.

Istenes Károly előadása a beszédhibákról Aug. 9-én tartotta 
Is'enes Károly igazgató Balatonlellén, a Katolikus Tanítók Otthonában 
az otthon lakóinak fölkérésére. Az otthon kertjének fenyvesében közvet
lenül a csillogó Balaton mellett ötven tanító, tanár, pap hallgatta az 
előadást ritkán tapasztalható érdeklődéssel. Az előadó közvetlenül, 
gyakorlatilag szemléltetve ismertette a gyakoribb beszédhibákat és 
javításukra egyszerű, könnyen megjegyezhető útbaigazításokkal látta 
el hálás hallgatóságát. (Cs.)
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Eljegyzés : Stefler Dezső kaposvári kartársunk f. évi július hó 
29-én eljegyezte Felczán Éva kaposvári úrleányt, Felezőn József nép
művelési titkár leányát. Gratulálunk !

Schulmann előadása. A Magyar Phonetikai Társaság október 
17-i tudományos ülésén Schulmann Adolf igazgató „A farkastorok 
okozta beszédzavar és javításának módja“ címen előadást tartott.

Doktorráavatás. Zengő Péter szegedi kartársunk fiát, Zengő 
Elemért szept. 22-én orvosdoktorrá avatták Szegeden a Ferenc József 
Tudományos Egyetemen. Gratulálunk !

A Homeros-énekkar szereplései. Örvendetes tény és ügyünk 
megbecsülését jelenti a társadalom részéről a Vakok Homeros- 
énekkarának sokoldalú szereplése, amelyre ma már fontos társa
dalmi akciók keretében felkérik. Legutóbb a katolikus nagyhét ke
retében a Városi Színházban rendezett estély tereiében működött 
közre, október 21.-én ismét a Rádióban hallottuk, mindkét alkalom
mal komoly sikert jelentve, míg november 4.-én a református Sze- 
retet-Szövetségnek a Zeneakadémián tartandó hangversenyén fog 
közreműködni.

Az érzéki fogyatékosoknak eddig alig volt oly szerve vagy 
csoportja, amely oly közvetlen és szeretetteljes érdeklődésre számot 
tartó kapcsolatot tudott volna teremteni a társadalom szélesebb 
rétegeivel, mint a Vakok Homeros-énekkara. Ez kizárólag annak a  
művészi teljesítménynek tudható be, amely ma már a kartól el 
nem vitatható és amely jótékony hatását ma már intézményeink 
gazdasági vonatkozásaiban is, főleg a vakok készítményeinek érté
kesítésénél lehet érezni.

íme, mindinkább közelebb jutunk ahhoz a célhoz, hogy a 
sajnálkozást a komoly felkarolás. váltsa fel. (T.)

Herczeg Ferenc levele egyesületünk elnökéhez. „Igen Tisz
telt Elnök Úr ! Köszönettel megkaptam folyó hó 14.-én kelt szives 
sorait, amelyben arról értesít, hogy a Siketnémák és Vakok Tanárai
nak Orsz. Egyesülete 200 P-t szavazott meg a Revíziós Liga tá
mogatására.

Elnökségünk igaz hálával és köszönettel veszi tudomásul Igen 
Tisztelt Elnök Ür vezetése alatt áló Tanáregyesület oly lelkes és 
hazafias elhatározását, amellyel a Magyar Revíziós Liga támogatá
sára sietett. A revíziós mozgalom ma fokozottabb tevékenységet 
kíván, amelynek azonban csak úgy tudunk eleget tenni, ha a 
magyar társadalom kellő áldozatkészsége ezt lehetővé teszi szá
munkra. Ismételten köszönetemet nyilvánítva, maradok Budapest, 
1934. szeptember 19.-én. Hazafias üdvözlettel : Herczeg Ferenc s. 
k. országos elnök“.

Engedé'yezett tankönyv. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter a következő című művet : Szép Jó zsef: Képes olvasó
könyv, a siketnéma intézetek II. és III. osztálya számára 46. 000. 
szám alatt tankönyvül engedélyezte és az engedélyezett munkát a 
gyógypedagógiai intézeti tankönyvek jegyzékébe felvette.
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A Vakok „Hómerős“ énekkara nem szorul jóindulatú elné
zésre, Amit ők csinálnak, az tiszteletet parancsoló, igazi művészet. 
Mert ha földi szemeinkre az örök éj sötétsége borul, is, lelki 
szemeink biztosan igazodnak el a lélek boldog ösvényein. És kérdés, 
nem-e ez a látás a nagyobb, az igazabb-e ? Külön tanúság pedig 
az, hogy míg épszemű énekkaraink sajnálatos többsége technikai 
nehézségekre hivatkozva óvakodik az új zene kórus-termékeitől, 
ugyanakkor a vakok énekkara kifogástalan, művészi előadásban 
szólaltat meg modern műveket, sőt újdonságokat mutat be . . . 
Mindenhez pedig egy olyan derék, igazán képzett kórusvezető kell, 
mint Schnitzl Gusztáv, aki látóvá tudja tenni a világtalanokat a 
zene legmélyebb szépségei számára is. Az „Antenna“ 1934. okt. 
26-ik számából.

A Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési Segély egyesüle
tének Elnöksége — több esetből kifolyólag — hivatalosan értesíti 
a kartársakat, hogy az Alapszabályok értelmében a régebben kine
vezett kartársak már nem vehetők fel az egyesület kölelékébe. Azok 
csak a megalakuláskor léphettek be. Felkéri ezért az elnökség az 
érdekelt kartársakat, hogy ilyen irányú kérésekkel ne is forduljanak 
az elnökséghez, mert azok tárgyalás alá sem vétetnek.

Az újonnan alkalmazott (megbízott, kinevezett) kartársak ez
úton is felhivatnak, hogy az egyesület kötelékébe szíveskedjenek 
belépni. Nevezetteknek jogukban van a kinevezés időpontjától szá
mítva 1 évig belépni. Ha azonban már egyszer beléptek s időköz
ben kilépnének, újbóli felvételük már nem lehetséges, még akkor 
sem, ha a kinevezéstől számított 1 évi határidő még nem telt volna 
el. Az egyesületnek ezídőszerint 162 tagja van. — Elnökség.

Az újpesti „Vakok Országos Menháza és Segélyegylete“ 
legutóbb tartott közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel Herodek Károly 
ny. igazgatót választotta meg új elnökévé. Ez a választás örömmel 
tölti el mindazokat, kik a vakok érdekeit szivükön hordják, mert 
Herodek Károly személyében oly lelkes vezetőt és irányítót nyert 
az újpesti egyesület, ki elismert szaktudásával és a vakok ügye 
iránti önzetlen szeretetével az egyesület további fejlődését biztosítja. 
Az egyesület további munkásságára Isten áldását kérve, őszintén 
gratulálunk e választáshoz. T.

Megemlékezés a vakok elhunyt jóltevőiről. Október hó 13 -ón lelkes 
ünnepély keretében emlékezett meg a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület el
hunyt jóltevőiről. Az egyesület évente e napon hódol mindazok emlékének, kik 
részben áldozatkész támogatásukkal, részint önzetlen munkásságukkal lehetővé 
tették, hogy a legsúlyosabb időkben is otthont nyerjenek a vakok, vagy az intéze
ten kívül élve, a szenvedésektől és nélkülözésektől mentesítve legyenek. Ez az 
ünnepély is méltó volt az egyesület vezetőségének szelleméhez, mert hiszen célja, 
hogy mindenkor ébren tartsa a hála és kegyelet érzelét azok iránt, kik az egyesü
letet felvirágoztatták, működését biztosították és nemes emberszeretettől vezéreltetve, 
a vakok jobb jövőjét megalapozták. T.

A ngliában 1926 óta feltűnően fogy a vakok szám a ! Míg a háború 
előtt Londonban évenként körülbelül 100 volt a felvételért folyamodók 
szám a, — addig a folyó év első öt hónapjában csupán két felvételt
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kérő jelentkezett. Az örvendetes tény egyrészt a bevezetett és bevált egész
ségügyi intézkedéseknek köszönhető — , másrészt pedig annak tudható 
be, hogy a kormány rendelkezése folytán pontos és szigorúan betartandó 
útmutatások adattak ki arra nézve, kit kell és lehet „vak“-nak tekinteni ? ! 
E rendelkezés alapján a vakok száma annyira csökkent, hogy a londoni 
vakok nevelés — és oktatásügyi választmánya a folyó tanévre 3 intézetet 
átszervezett csökkent látású intézetté és a volt növendékeket a megmaradt 
két intézetben helyezte el. A „vak“-nak minősíthetők száma tehát tényleg 
nagyon megfogyatkozott — ennek ellenében azonban a csökkentlátásúak 
száma a régebbi 240-ről 850-re emelkedett a jelen tanévben. Ezidőszerint 
tizenegy intézet áll a gyengénlátók (csökkentlátók) rendelkezésére Lon
donban (Die Blindenswelt nyomán). Budapesten ezidőszerint egyetlen egy 
ilynemű intézet sincs ! Sp

Svédországban 1935. év januárius hó 1-én életbe lép az a törvény, 
melyszerint a 16 éven fölüli és a 60-ik életévük előtt megvakultak — ha 
nem tudják magukat fönntartani, vagy ha nem tagjai valamely szegény 
otthonnak, esetleg menedékháznak — évi 500 korona „vaksági kárpótlásit 
(Blindheits-Entschädigung) kapnak ! Körülbelül 2000-re tehető azoknak a 
száma, akik ezt az évjáradékot igénybe fogják venni, ami a svéd állam- 
pénztárt legalább egy milióval fogja megterhelni ! ! (Die Blindenswelt nyo- 
mán.) Sp

Csodálatos műtét : újra lát a  vak ! Londonból jelentik. Egy 
29 éves fiatal ember 27 éves vaksága után újra lá t: ezt a csodála- 
fos eredményt érte el az orvostudományban példátlanul álló műté
tével dr. Thomas Tudor londoni szemorvos. Az egyik szemkórházban 
operálta meg H. Watsont, a csecsemőkora óta vak zenészt. Watsonnak 
a szaruhártyái voltak betegek. Az orvos két, más okokból vak ember 
egészséges sz-ruhártyáit ültette át Watson szemeibe. Egyik szemébe 
egy férfinek, a másik szemébe egy nőnek a szaruhártyáját illesztette. 
A műtét néhány hónappal ezelőtt történt es Watson ma már szem- 
üveggel egészen jól lát. Kijelentette, hogy nagyon furcsán érzi magát, 
újra fel kell fedeznie a világot, minden pillanatban olyan élmény’ 
tömegek rohanják meg, hogy egyénisége úgyszólván teljesen újjá 
alakul.

Egy érdekes statisztika az angol vakokról. Nagy-Brittanniéban 62.000 vakot 
artanak nyilván, akik közül 2800 vak-siket. Ebből a nagy számból döbbenetes so

kan, mintegy háromnegyed részük (48 000) munkaképtelen. A vakok foglalkoztató 
intézményéiben 3342 vak nyer elhelyezést és talál munkaalkalmat. 1235-nek saját 
akasan adnak keresetet nyújtó munkát. A műhelyekben dolgozók átlag 80 az ott

hon dolgozók pedig 50 font (1600, illetve 1000 P.) munkadijat kerestek az elmúlt év 
folyamán. (N. T. L.)

Ya)m isszionárius. Gindi effendi, a misszió szolgálatában működő világfa- 
lan, Kairóban igyekszik a hitet terjeszteni. Nagy tudású és nagy kézügyességű vak 
o maga hatféle iparban is teljesen képzett. A kopt-szektához tartozó vakok iparte- 
lepen vezeti, tanítja az ipari munkákat és oktatja a pontírást. Délutánonként El 
Azhar külvárosban, az ottani egyetem épületében 150 sejket tanít a pontírésra. 
(Sejknek nevezik azokat a mohamedánokat, akik a Korán szövegét kívülről tudják 
s vallásos áhítatok alkalmával hangosan éneklik. Sok vakot képeztek ki már a rég- 
mult idők óta ebben az ismeretben.) Esténként Boulac külvárosban, ahol igen sok 
vak lakik, tanít Gindi effendi ipari munkákra 18 mohamedán vakot a keresztény 
misszió helyiségében. Egyébként az egyiptomi vakok tízezrei csak koldulással ten
getik nyomorúságos életüket. Az emberszeretet és jótékonyság csak elenyésző cse
kély számú vakon tud egyelőre segíteni. (N. T. L.)
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Külföldi siketekre vonatkozó adatok : (Az American Annals 1934. 2 sz. 
és a Volta Rewiew 1934. ápr. sz.)

Kína. A siketek chefooi iskolájának múlt évi jelentésében többek között a 
következőket találjuk:

Az iskolák száma 10. Legtöbbjük missziós alapítás. Az iskolák szegényesen 
ellátottak s híjával vannak a képzett tanerőknek. Az egyes iskolák növendéklétszáma 
kicsi. Jelenleg 400-nál valamivel kevesebb siket gyermek van beiskolázva.

A chefooi iskola alapítása óta — 35 éve — 234 siket gyermek részesült okta
tásban, 164 fiú és 70 leány. A végzett növendékek közül hármen a siketek iskolái
ban tanítanak. Néhány idősebb volt növendék Sanghaiban dolgozik, a többség 
azonban otthon, a kicsi tanyákon, vagy a rokonság üzletecskéiben foglalatoskodik. 
Az életben elég jól megállják helyüket.

1 Ezer és ezer kis siket nincs beiskolázva, mert nevelés-oktatásukról Kína nem 
képes gondoskodni. Ama személyeknek a száma, akik a korai gyermekévekben, 
tehát még a beszédtanulás előtt siketültek meg, a logóvatosabb becslés mellett is 
400.000-re tehető. A tanköteles korú gyermekek csoportjára feltétlenül lehet 10°/o-ot, 
azaz 40.000 gyermeket számítani.

Grönland. A grönlandi eszkimók között mindössze mintegy 20 siket van. 
A hatalmas távolságok az utak hiányával és a szállítási nehézségekkel karöltve 
majdnem áthághatatlan akadályai e gyermekek beiskolázásának.

• Évekkel ezelőtt egy hitoktató, aki dániai útján megismerkedett a siketek okta
tásával, szándékozott gondoskodni oktatásukról, de e fiatal pap a következő évben 
meghalt. Később egy másik pap egy siket fiút vett magához, akivel néhány évig 
foglalkozott. A koppenhágai intézetbe is adtak be egy siket eszkimó fiút, de az 
meghalt tüdővészben.

Bár a siketek oktatása Grönlandban nem indult meg, a lakosság között élő 
tanulatlan siketek igen jól megkeresik kenyerüket. Állítják, hogy a siket vadászok 
és halászok épp olyan ügyesen és eredményesen űzik foglalkozásukat, mint a halló 
társaik. ' m■ a -

Vakok, mint dohánygyári munkások. A drezdai Sturm cigarettagyár 16 világ
talan munkást is foglalkoztat. A vakok a dohányosztályozásnál vannak alkalmazva 
s ott igen megbízható, gondos munkát végeznek. Itt igen fontos a megbízható munka, 
mert a dohánylevelüket nagyon gondosan kell széjjelválogatni. Ujjaiknak különösen 
finom tapintó érzékével a vakok, erre kiválóan alkalmasak s a látókkal teljesen 
egyenértékű munkát teljesítenek. Közöttük nem egy oly ügyes, hogy teljesítményével 
a látók átlagos teljesítményét felül is múlja. A világtalan munkások szorgalma pél
dás. A munka megelégedést vált ki a munkásokból, akik, eredményeiket tapasz
talva, teljes életkedvvel, vidáman és örömmel végzik munkájukat. (N. T. L.)

Szem le.

Hercsuth Kálmán: A gyermeknevelés időszerű kérdései. A hozzáértő s 
hivatott szakember tudásával és tárgyilagosságával írta meg a szerző a nevelés 
legaktuálisabb kérdéseiről szóló könyvét, amelynek egyik fejezete a fogyatékos gyer
mekek kérdésével is foglalkozik, azonban valamennyi fejezet méltán érdemel figyel
met a gyógypedagógus részéről s minden intézet és iskola tanári könyvtára részére 
való beszerzését ajánlhatjuk. Megrendelhető Hercsuth Kálmán kir. tanfelügyelőnél 
Gyulán. Ára 5 P. Kr-

Dr. Félix Zillmann : Katholische Religionslehre für Taubstumme. (Pawel- 
witz — Breslau 1.) Á szakember előtt nem kell különösebben hangoztatnunk, hogy 
milyen néhézségekkel kell a hitoktatónak megküzdenie, hogy a siketnémákkal a 
megtanulandó nehéz és többnyire elvont anyagot megértesse. Még nagyobb nehéz
ségekkel küzködnek a nem szakképzett hitoktatók. Zillmann mint lelkész és kép
zett ember kísérelte meg a nehézségek leküzdését. Sikerrel. A könyvet a siketné
mák intézeteinek s főleg azok rom. kath. hitoktatóinak figyelmébe ajánljuk.

K —r.
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Olvasókönyv a siketnémák intézeteinek (iskoláinak) IV. osztálya számára.
— Ez a pár sor nem akar részletes könyvismertetés lenni . . . Két évi használat 
után azonban nem tudok megválni a siketnémák e kedves pajtásától anélkül, hogy 
hálós köszönetét ne mondjak e szerény mű még szerényebb szerzőjének Nagy Péter
nek, a siketnémák váci kir. orsz. intézete nyug. igazgatójának.

Egyszerű kiállításban jelentette ugyan meg könyvét, de értéke annál nagyobb, 
mert a szerző szívét és lelkét öntötte bele, hogy a siketnémáknak amúgy is hideg 
lelkületét szívének melegével felhevítse.

A sok évi fáradtsággal összegyűjtött olvasmányok oly mesteri gondossággal 
vannak összeállítva, hogy IV—V. osztályos tanulóink valósággal élvezik azokat . . . 
Nagyon egészséges gondolat volt tőle, hogy különösen a bevezető olvasmányokat 
az intézeti életből vette, mert a tanulótársaikat ért öröm, bánat és egyéb élmények 
mindenkor érdeklik a siketnémókat. A tartalom és a nyelvalakok így egy lelkiél
ményben olvadnak össze, miáltal a tárgyi megértés is könnyebb, mert a siketnéma 
a nyelv formai részére több figyelmet fordíthat. Érezte a szerző, hogy nálunk az 
olvasás, illetve olvasmónytórgyalás nehézségei nem annyira tanítványaink képzelő
tehetségének a szegénységéből, hanem inkább a nyelv formáiban való járatlansá
gából erednek . . . Egy-egy mondatnak a megértéséhez ugyanis nem elég, hogy a 
tanuló az egyes szavak értelmét tudja, hanem azok viszonyítását megéreznie, a 
nyelv formáiba beleélnie kell magát. Nagyszerűen szolgálják ezt a célt az olvasmány
tárgyalás e kezdeti fokán minduntalan előforduló kérdések és feleletek, mert ez a 
cselekvő beszéd, a társalgás. Ebből tanul meg beszélni is egyúttal a siketnéma és 
nem a leírásokból, amelyeket kerül e munkájában (mert ezek a következő fokra 
tartoznak), de ugyanakkor nem fél a növendékek életéből vett egy-egy harmadik 
személyi vonatkozású olvasmány szerepeltetésétől.

Mesteri ügyességgel takarítja el ilyformán a siketnéma beszédpályájóra gördülő 
köveket, de nem dobja el, hanem a nyelvkészség felépítésére használja fel azokat. 
Olvasmányai, mondatai rövidek, talpraesettek, nem untatok. Szigorúan kerüli a 
siketnémás stílust, hanem következetesen forgatja a mindennapi nyelvhasználatot, 
hogy így készítse elő növendékeinket az épérzékűek részére írt olvasmányok fel
fogására.

Ebből a szempontból igen helyes, hogy kezdettől fogva szómagyarázattal él, 
hogy mielőbb háttérbe szoríthassa a jelmagyarázatot. Ebben a munkában a szeren
csés szövegezés mellett a szerény, de élethü, szinte beszédes képek nagyban támo
gatják. Látszik, hogy nem kész képekhez gyártotta a szöveget, hanem a képeket 
a szöveg megértésére, megmagyarázására rajzolták. Kór, hogy nem színesek és 
minden olvasmányhoz nincs legalább 3 kép a fontosabb mozzanatok filmszerű 
lepergetésére.

A „Kérdések, a Szómagyarázat", „Gyakorlat,, című fejezeteket nem az egyes 
olvasmányok után, hanem inkább a könyv végére raktam volna függelékül. Tapasz
talatom szerint úgysem használják növendékeink ezeket magukra, úgyis a tanár 
támogatására szorulnak e tekintetben, vagy talán inkább a tanár részére íródtak, 
akkor pedig mindegy, hogy hol vannak azok elhelyezve. Ne zavarják hát meg az 
olvasmányok láncolatát ezek a kérdések, szómagyarázatok, gyakorlatok, miáltal az 
olvasókönyv összbenyomása fokozódnék.

A nevelő hatás gyakorlását sem mulasztja el a szerző, mert az intézeti élettel 
s más élményekkel kapcsolatosan szinte észrevétlenül ülteti a kis siketnéma leikébe 
az erkölcsi érzéket, hogy megtudja, mit szabad, mit nem ; mivel tartozik szüleinek, 
testvéreinek, nevelőinek, oktatóinak, embertársainak.

Előlegezett bizalommal várjuk hát Nagy Pétertől a siketnémák intézeteinek 
VI—Vili. ősz ólyai számára készülő olvasókönyv mielőbbi megjelenését.

Budapest, 1934 évi nov. hó 5-én.
Ehling Jakab.
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K artá rsa in k  társadalm i szereplése.
Kormányzói kitüntetés. A kormányzó úr Őfőméítósága dr. Tóth 

Zoltánnak, a gyógypedagógiai tanárképző főiskola igazgatójának a 
lovassport támogatása és népszerűsítése körül szerzett érdemeiért 
elismerését fejezte ki, ill. megengedte, hogy legmagasabb elismerése 
tudtul adassák. Amidőn a m. kitüntetés alkalmából szívünkből üd" 
vözöljük dr. Tóth Zoltán főiskolai igazgatót, egyben hozzátesszük, 
hogy meggyőződésünk szerint a gyógypedagógia terén való érdemei 
sem kisebbek, Sőt! Másutt inkább terem babér?

A Tesz soproni kiállíása. Szeptember hó első napjaiban a Soproni Munka 
hét keretében gyönyörű kiállításban mutatta meg a város és vármegye művelt és 
kiváló rátermettségű népe az ipar, kereskedelem terén és a gazdasági élet összes 
ágazataiban, a földmívelésben, erdészetben, szőlészetben, gyümölcstermesztésben, 
borászatban való jártasságát. A kiállítás rendezésében, amelyet Fabinyi Tihamér 
kereskedemügyi miniszter nyitott meg Sopron jelentőségének és a fényes sikernek 
kiemelésével, oroszlánrésze volt vitéz Szepessy-Bagsch Aladár ny. altábornagy, a 
Tesz kér. elnöke mellett a szövetség fáradhatatlan tevékenységű és körültekintő 
főtitkárának, László Géza soproni kartársunknak.

Deschensky Ferenc és Hámory L. Aladár kaposvári kartársainkat, a kapos
vári r. kath. egyházközség újból beválasztotta képviselőtestületi tágjai sorába. A kép
viselőtestületi választást követő tanácstag — választásnál pedig ismét reájuk esett az 
egyházközség tagjainak bizalma s újabb 3 esztendőre tanácstagjai sorába is bevá
lasztotta őket.

Hámory L. Aladár kaposvári kartársunk nagysikerű lepkekiállítást rendezett 
a „Kaposvári Virágos Hét“ keretében. A kiállítást megtekintő, mintegy 15.000 főnyi 
közönség egybehangzó véleménye szerint, a kiállított, 80 dobozt tartalmazó, több 
egzotikus lepkegyüjtemény, mely felölelte az öt világrész csodás lepkevilágót, minden 
képzeletet felülmúlt. Hámory kartársunkat, ki ez alkalommal aranyérmet és köszönő 
oklevelet nyert, Kaposvár egész úri társadalma őszinte elismeréssl köszöntötte.

Kanizsai Dezsőnek az izr. siketnémák orsz. intézete igazgatójának, „Meg
szűntethető-e a siketség?“ címen cikke jelent meg a „Pesti Napló“-ban. Ugyancsak 
több cikkét közölték a megszállt területi magyar újságok a siketnémák oktatásának 
újabb lehetőségeiről.

Takáts Gyula és Horváth Vera kitüntetése. A soproni Rákóczi Ferenc reál" 
iskola nevelőintézet testnevelési elnöke, Czeglédy alezredes meleghangú levélben kö" 
szönte meg Takáts Gyulának és Hovéth Verának, a soproni intézet két neves sport" 
kedvelő tanárának azt az önzetlen fáradozását, hogy a Rákóczi reál isk. növendékei* 
az elmúlt tél folyamán a korcsolyázás művészetében igazán szép sikerrel tanították- 
Mindkettőnek márványalapra helyezett művészi plakettet küldött hálás elismerésül.

Zsembai Ferenc váci kartársunk november 18-án a váci frontharcos főcso
port magyar estéjén Várady-Ábrányi „Rákóczi Ferenc Rodostón“ c. melodrámáját 
szavalta, november 19-én pedig a Szülők Iskolájában és Váci Urániában sikerült 
előadást tartott vetített képek kíséretében a november 16-i évfordulóról s ezzel kap
csolatosan vitéz nagybányai Horthy Miklósról, Magyarország főméltóságú kormány
zójáról és a nemzeti hadseregről.

Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető: Farkass Károly.
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