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É v fo rd u ló n .
( S z e r b e s z t ő b iz o t t s á í f . )

Eltűnt az óesztendő, immár a múlté minden könnye, mosoly
gása. Itt az újév, tele reménységgel, ígérettel s adja az egek Ura, 
hogy minél többet tudjunk belőle oktatásügyünk és magunk számára 
biztosítani. Sajnos, életünk azonban úgy van berendezve, hogy a 
csekély öröm mellett sűrűn fel-feltör a gond és a bánat. Bennünket 
mindazonáltal az optimizmus fűt és lelkesít, mert az optimizmusban 
találjuk meg azt a konstruktív erőt, amely nemes cselekedetekre, 
acélos elhatározásokra sarkal, amely reményt és szebb jövőt kelt 
bennünk.

Tekintsünk csak a múltba, nézzük és vizsgáljuk meg, mik voltak 
azok az erkölcsi erők és értékek, amelyek státusunk minden egyes 
tagját hevítették és melyek voltak azok az erőtartalékok, amelyekből 
oktatásügyünk az evuluciós eszméket merítette.

Sokszor halljuk illetékesek és ügyünk iránt érdeklődő kultúr- 
egyéniségek ajkáról elhangzani, hogy a magyar gyógypedagógiai 
oktatásügy olyan magas színvonalon áll, hogy a külföld hasonrendei- 
tetésü és fejlett intézményeivel felveszi a versenyt, sőt egy- és más 
tekintetben a vezető szerepet magához ragadta. Nekünk is igaz 
gyönyörűségünkre szolgál, amidőn az elmúlt esztendő eredményei 
felett szemlét tartunk s a haladásnak és fejlődésnek, a helyesben és 
a jóban való megszilárdulásának az a fokátlátjuk, amelyet embermentő 
és emberformáló munkánkkal sikerült elérnünk. A tanulság-levonás 
mindig hasznosnak és gyümölcsöző befektetésnek bizonyult a jövő 
terveinek megállapítása és keresztülvitele szempontjából. Lássuk 
tehát, mik voltak azok a mozgató erők, amelyek a múltban a státus 
szakférfiait inspirálták.

Két nagy erkölcsi erőre építhetjük elgondolásunkat s ez a két 
pillér olyan szilárdnak és az idővel dacolónak mutatkozik,. hogy 
jövőben is zsinórmértékül vehetjük: a  lelkiism eretes kö te lesség te lje
sítés és a z  ügyszeretet.
S iketném ák és V akok O k ta tá s ü g y e  1934. 9— 10. sz.
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Jóllehet, életünk tele van gonddal, szívünket nyomja a bánat 
és keserűség, egyről azonban egy pillanatig sem feledkeztünk m eg: 
hogy hiánytalanul, lelkiismeretes pontossággal teljesítsük kötelességün
ket s védenceinknek megadjuk mindazt, amire szellemi és fizikai 
fejlődésük szempontjából szükségük van. Pedig ma, amikor nemcsak 
saját emberi szegénységünk borult lelkünkre, hanem fajunk minden 
fájdalma, keserűsége és igaztalan meggyalázása is égeti a z t : áldo
zatos lélekre, az ügy fanatikus harcosaira vall, hogy fokozottabb 
erővel, minden eddigi munkateljesítményt meghaladó eredményeket 
akarunk elérni.

Mindannyian tudjuk, hogy a mi ügyünk nem a kiváltságosak 
terrénuma, a szegények és elesettek kisded birodalma az, amelyet az 
isteni jászolból merített mélységes szeretettel kell szolgálni. Minél 
nehezebben élünk, minél inkább súlyosbodik felettünk az idők járá
sa, annál mélyebben kell meríteni a szeretet forrásából, hogy rendít
hetetlen kitartással, példátadó munkálkodással végezhessük hiva
tásunkat. Lelkiismeretes kötelességteljesítésünk egy örök érvényű 
erkölcsi szabályt, axiómát vetít státusunk síkjára: M indent a  fo g y a 
tékos g y erm ekek  o k ta tá sü g y éér t! Ebben kell feloldódnia egyénisé
günknek, ebben az altruisztikus elgondolásban van elhintve a hala
dás magva és ez sarkal bennünket nagy és nemes cselekedetekre; 
ez a bizonyos arkánum, amely a hazai gyógypedagógiai ügyet sokak 
szemében becsültté és tiszteltté tette és fogja tenni.

Vegye elő bárki is azt a listát, amelyet oktatásügyünk hivatalos 
szerve állított össze a beiskolázott növendékek számáról és meg
oszlásáról, örömmel fogja konstatálni, hogy a statisztikának sz á m 
o sz lo p a i  arról győznek meg mindenkit, hogy a fogyatékos érzékű 
gyermekek beiskolázása körül olyan lelkes és intenzív munka folyik, 
amelyért a magyar társadalom elismerése és köszöneté járhat ki.

A fogyatékos érzékű, tanköteles korú növendékek felkarolására 
irányuló törekvést talán csak a  le lkes m un ka  múlja felül, amely nap, 
mint nap az oktatás műhelyeiben folyik : Világosságot gyújtani vé
denceink lelkében, értelmüket fejleszteni, akaratukat a jóban meg- 
edzeni, ez mindennapi imájuk a velük foglalkozó tanárságnak! Ha va
laki a taneredményről készített beszámolókat és egyéb hivatalos 
aktákat a későbbi történelmi idők távlatából lapozgatni fogja, nem 
kételkedünk abban, hogy arra a megállapításra jut, hogy szakembe
reink a nehéz viszonyok közepette igen tiszteletreméltó, heroikus 
munkát végeztek: Kezdeményeztek, alkottak, hangyaszorgalommal 
munkálkodtak s minden téren a fejlődésnek és haladásnak nemes 
magvait hintették el. Pedig az elmúlt polgári év derekán nagyon 
lehangoló, sőt fájdalmas és döbbenetes helyzetet jósolt orgánumunk. 
„A számok és tények ereje — úgymond — lefelé, a mélypont felé 
mutat és félő, hogy gépezetünk lendítő kereke mindnagyobb kiha
gyásokkal tudja munkáját végezni“. Istennek legyen hála, a helyzet 
még mindig, a mai súlyos gazdasági viszonyok közepette tűrhető. 
Státusunkban eleven, lüktető vérkeringés folyik, nincsenek itt elhalásra
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ítélt szervek, amelyek önfeláldozó munkánkat hátrányosan befo
lyásolnák.

Nem akarunk ez alkalommal rekriminálni, de úgy érezzük, 
hogy státusunk kereteinek tágítása érdekében ezúttal is fel kell emel
nünk szavunkat. Két tény esik fájdalmasan a mérleg serpenyőjébe, 
az egyik, hogy az általunk elérhető legmagasabb fizetési osztály 
egyébként is szűkreszabott létszáma csökkenő tendenciát mutat; 
a másik, hogy a Gyógypedagógia Tanárképző Főiskoláról kikerült 
ifjú generáció elhelyezkedése mindig nehezebbé lesz és a kinevezési 
lehetőségek is a minimumra csökkentek. Ma nagyon sokan a fiatalok 
közül a mindennapi kenyér gondjaival küzdenek s ez annyival is 
inkább fájdalmasan esik státusunknak, mert mindannyian egy szálig 
a példátlanul nehéz körülmények között fegyelmezettségről, tántorít- 
hatlan munkabírásról és ügyszeretetről tettünk és teszünk tanúbizony
ságot. Sorsuk jobbrafordulását nem a végzetszerű erők kialakulásától, 
mint inkább a mi szilárd akaratunk és szolidaritásunk latbavetíté- 
sétől várják.

Az emberi lélek sovárogja a szeretetet, amely nélkül megélni 
nem képes. Szeretet kell tehát nekünk, amely éltet, szeretet, amely 
munkakedvet és erőt ad, megszünteti a befelé való harcot, kiküszö
böli az egyenetlenkedés, sértődöttség másodrendű érzéseit. Csökkenti 
az illegális érvényesülési lázt, a személykultuszt és ellentétet, illetőleg 
sorompóba állítja a konstruktív erőtényezőket.

Ezeket az értékeket fedeztük fel az elmúlt 1934. polgári évben 
státusunk életében s ezek az értékek, azt hisszük, örökérvényűek; 
s ha ebben a szellemben fog folyni a gyógypedagógiai tanárok tevé
kenysége továbbra is, hisszük, hogy az a színvonal, amelyet fárad
ságos munkánk által elérnünk sikerült, továbbra is fennmarad.

Az ilyen érzelmektől áthatva, kívánunk lapunk minden egyes 
olvasójának szeren csés  és  bo ld og  ú jé v e t !



A gyerm ek  besíédfejlődése  
a keszédgyogyítás szem pontjából.
S c h n lm a im  A d o lf .

A beszéd hibáinak és zavarainak jobb megértése érdekében meg. 
kell ismerkednünk a gyermek beszédfejlődésének folyamatával. Ennek meg
ismerése két szempontból szükséges, először azért, mert a beszédfejlődés 
rendes vagy rendellenes lefolyása lényeges hatással van a gyermek később 
kialakuló beszédére és esetleg beszédhibáira, másodszor azért, mert a be
szédfejlődés ismerete teszi lehetővé, hogy a beszédhibák fellépését már a 
gyermekkorban preventive meggátoljuk.

A gyermekpsychologia egyik fontos kutatási területe, a gyermek be
szédfejlődésének tana fedte fel, hogy a beszéd, első megnyilvánulásától a 
folyékony összefüggő beszédig, physiologiai és psychologiai vonatkozásban 
különböző tényezőkből s ezeknek együtthatásaiból tevődik össze és kifej
lődésében egymást fokozatosan követő szakokból alakul ki. Kimutatta to
vábbá azt is, hogy ha a gyermek e beszédfejlődési szakok bármelyikében 
az átlagos időn túl marad meg, úgy az ezt előidéző és fenntartó körülmé
nyek rendellenes állapotot idéznek elő, amely a beszédfejlődés késésében, 
visszamaradásában vagy beszédzavar megjelenésében nyilvánul meg.

A beszéd fejlődésében az egyes szakok pontos el- és körülhatárolása 
nagyon bonyolult feladat. Bizonyítja ezt, hogy majd minden kutató más és 
más beszédfejlődési szakot állapított meg. W. és C. Stern négy és pedig 
a kiáltás, a gagyogás, a hangutánzás és a beszédmegértés szakát külön
böztette meg. Sarbó  hatot: az élettani siketség, a vakság, a szótagolt-, a 
tudatos beszéd, a hangos olvasás és a hangcsere szakát. Meumann, ■—  
akinek beosztását követjük a beszédfejlődés tárgyalása során, — a követ
kező öt szakot állítja fel: 1. a kiáltás, — 2. a gagyogás, — 3. az emocionális 
—volucionális beszéd, — 4. az emocionális nyelv individualizása — és 5.. 
a logikusan felfogott beszéd szakát.

A k iá ltá s  szak a.
Az újszülött gyermek első tevékenysége a kiáltás. Ez elsősorban fáj

dalomérzésből fakad : fájhat a kicsi fej, mert a születésnél összenyomódik, 
okozhatja az anyatest megszokott melegének hiánya, avagy a levegő hir
telen benyomulása a tüdőszárnyakba. Az újszülött első fájdalmas kiáltását 
a lélegző izmok reflektorikus összehúzódása váltja ki, amely tehát reflex
szerű jelenség s mint ilyennek a beszédfejlődés szempontjából nincs külö
nösebb jelentősége. Az első hetekben a szopási idő kivételével az újszülött 
gyermek jóformán mindig alszik, álmában csak az éhség vagy a fájdalom 
érzése zavarja, ami sírásban és kiáltásban jut kifejezésre. Ennek a sírás
nak és kiáltásnak a be- és kilélegzéshez való viszonya azonban már ha
sonló a későbbi beszédlélegzéshez. Nyugalmi állapotban főként a rekesz
izom működik a lélegzésnél, mig a mellkasi izmok az elő hetekben még 
alig működnek.

Hogy a kiáltási időszak első heteiben az újszülött, ill. a csecsemő
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összes érzékszervei működőképesek-e, erre vonatkozólag eltérőek a véle
mények. Mayer és Pfister szerint a gyermek éleltanilag siket és vak, ami
kor születik. Viszont Liebmann újszülött leánykájánál és Fröschels négy 
napos unokaöccsénél azt tapasztalta, hogy a gyermek kis zajra is a hang
forrás felé fordítja fejét. Gutzmann második napos leánykája egy szekrény
nyitás zajára álmából felébredt. Kutwirt kísérletileg bebizonyította, hogy az 
általa megfigyelt összes újszülöttek háromnegyede a hangvilla C1, C2 és C3 
hangjaira már az első huszonnégy órában reagál.

Compaire és Tracy a gyermek első kiáltásait és egyébb hangmegnyil
vánulásait a veleszületett spontanításnak tulajdonítja, amelyekben még nin
csen sem utánzás és sem értelem, sem szándékosság nem működik közre. 
E spontán hangmegnyilvánulás élettani működés. Mert ugyanaz az erő és 
izom, ösztön, amely a gyermeket arra kényszeríti, hogy kezével markoljon, 
vagy lábával rugdosson, arra is sarkalja, hogy hangszallagjait, nyelvét, 
ajkát, beszédszervét gyakorolja.

A fejlődés során most oly időszak következik, amelyben a gyermek 
bizonyos érzetekre hanggal reagál. Ha erős fényt lát, ha hangot hall, me
leg vagy puha érintést érez, érzetei bizonyos hangokat váltanak ki belőle. 
E hangmegnyilvánulás azonban minden akarati befolyástól ment érzet
folyamat.

E kiáltások és egyéb hangmegnyilvánulások nem maradnak sokáig 
egyhangú és kifejezéstelen reflexszerű jelenségek, hanem folyton bővülnek 
és szineződnek, majd jelentéssel biró jelekké alakulnak és a gyermek érze
teinek a kifejezőivé válnak. Kezdetben valószínűleg még nem kiséri őket 
tudatosság, de mégis van már céljuk és irányuk s ez a szükségletek ki
elégítésére való törekvés. A hangmegnyilaíkozás immár az érzelmi állapot
hoz, az éhség-, hidegség-, nedvesség-, fájdalom- stb. érzetéhez szegődik és 
•eszerint különbözőképen színeződik. Máskép cseng a gyermek hangja, ha 
éhes, máskép ha nedves. A hangjeladást azután rendszerint kellemetlen 
érzeteinek a megszűnése, vágyának a kielégítése követi. A hangjeladás és 
a vágykielégítés viszonyából tapasztalatokat szerez, amelyeket felhasznál 
és azután mindenkor az érzet milyenségéhez szabja a hangjelét. Ament 
e tényben a primitiv központoknak a beszéd mozgásos központjával való 
összekapcsolódását véli megtalálni.

A harmadik hónap végén a gyermek már több hangot hallat, amelyek 
a szótagolt beszéd hangjaihoz hasonlók és Iegtöbbnyire az első és máso
dik szólagoló (ajak és fogak) helyen képződnek. A kiáltásokat most hát
térbe szorítják a mind gyakrabban fellépő hangalkotások, mint bla, pf, am, 
ma, ab stb. E hangokból származtatja Kussmaul az élő nyelvek hangjait 
s ezért őshangoknak nevezi őket. De a tagolt beszédhez való más hason
lóság is jelentkezik e szavakon, nevezetesen az, hogy a gyermek kedvtelési 
érzéseit kemény, pattanó megkezdéssel fejezi ki.

A negyedik hónapban lényeges lelki előretörés mutatkozik a normá
lis és egészséges gyermeknél. Észrevevő képessége annyira megerősödik, 
hogy szülei hangját felismeri, fejét a hangforrás felé fordítja s e felismerést 
örömkiáltással jelzi. A gyermek örömmegnyilatkozása arra enged követ
keztetni, hogy a szülőben mint táplálójában kedveset és vágyódásának ki
elégítőjét látja. Ha — amint szokták —• e korban gyakran ölbe veszik, rin
gatják, karba veszik, szülője megpillantásakor azonnal felébred benne a 
„ringatás“ emlékképe. A nyugalmat kellemetlennek találja, ami lelki fáj
dalmat okoz neki és a ringatás vágyát kelti fel benne. A vágy ingerli az 
akarati központot és a lelkifájdalomnak megfelelően fájdalmas kiáltást és 
sírást idéz elő. Itt már nyilvánvaló az idegpályák összeköttetése a látóideg,
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az agy és a beszédszerv idegei között. Ettől fogva, ha a gyermek megpil
lantja atyját vagy anyját, elkezd kiabálni és sírni azért, hogy ringassák. 
Most már szándékosan kiélt és az akarati központ ingerületbe hozza a 
gégefőt, mely a szükséges izommozgásokkal a kiáltást létrehozza. A kiáltás 
tehát már az akarat megnyilatkozása.

Miként a hangos kiáltás, úgy csakhamar más, eredetileg reflex-meg
nyilatkozások kerülnek az akarat szolgálatába. így pl. a fej elfordítása — 
a fejlődés e fokán — elutasítást jelent. A külvilág szendergő felismerése 
ösztönösen arra készteti a gyermeket, hogy birtokába vegye. Ezért nyúl a 
keze ügyébe eső tárgyak után, megragadja és szájába veszi azokat. Ha 
valamit akar, kiabál és kapkod. A kéz kinyujtása, akár hang kíséretében,, 
akár anélkül történik, most már kívánságot vagy vágyat je len i; az akarati 
központ hangokat és mozgásokat vélt ki s ezekben megadja a hangos 
beszéd alapját.

Az akarat ébredése a gyermekben csakhamar felkelti a mások aka
rati megnyilatkozásának a megértését is. Környezetének mozdulataiban, 
hangszinezetében és hangsúlyában mihamar felismeri a dicséretet vagy a  
korholást. E felismerést a környezettel mozdulatokban, hangokban, külö
nösen pedig magaviseletével tudatja. A fejlődés e fokán a gyermek szán
dékosan kiejtett hangjai, valamint a felnőttek szavai a gyermek szempont
jából oly értékűek mint az emlősök és madarak hívó, csalogató és óvó 
hangjai. A gyermek elérte a melegvérű állatok megnyilatkozási fokát, ame
lyek ugyancsak mozdulatok és hangok által juttatják akaratukat kifejezésre.

Az akarat ébredése a beszédfejlődés szempontjából kiválóan fontos 
ösztönt, az utánzási ösztönt kelti fel a gyermekben. Utánoz és alkalmaz 
bizonyos mozgásokat és hangokat, amelyeket a felnőttek előtte sokszor 
használnak. Így pl. a száj csucsorítását, hangszines kiáltásokat, kézmoz
dulatokat stb. Majd a kedvtelési hangmegnyilatkozások kerülnek mind
inkább túlsúlyra és a gyermek maga is kezd gyönyörködni saját hang
adásában. E hangok azonban még most sem hasonlítanak az artikulált 
beszéd hangjaihoz, sőt sokat közülük fonetikusan le sem tudunk írni. Ál
talában az első és második artikulációs helyen, vagyis az ajaknál és a 
nyelv hegyén képződnek, tehát ott, ahol a beszédszervek a szopás révén, 
erősebbek és gyakaroltabbak.

A beszédfejlődés kiáltási szakának időbeli tartama egyénenkint vál
tozó, általában addig tart, mig az érzékszervek élesebb működése előtérbe 
lép. Preyer, Lindner, W. C. Stern, K enyeres végeztek csecsemőkön ily 
irányú kísérleteket és megfigyeléseik szerint a beszédfejlődésnek következő 
és kifejezetten gagyogási szaka körülbelül az 5—6—7-ig hónapban bonta
kozik ki.

3 . A g'as\yoií'ás szaka..
A gagyogás szakában már jól hallja önmagát a gyermek, miáltal 

figyelme felébred s W. Stern szerint ez teszi neki lehetővé, hogy a meg
felelő mozgásokat hangbenyomásokhoz kötötten felfogja, ismételje, illetve 
„utánozza“. A gyermek tehát az utánzáson át koncentrálja saját hallási 
figyelmét s az egyes hallott hangokat s meglátott hangképeket kezdi egy
mástól megkülönböztetni. A gyermek érdeklődik a hangos beszéd iránt.

A gagyogás szakának elején az artikulált beszéd több hangja ismer
hető már fel, amellett azonban még sok hang idegenül hangzik, aminek 
oka, hogy a gyermek még nem utánozhat minden hangot pontosan és 
beszédszervei is még gyakorlatlanok.

A gagyogás szakát három fokra osztja A m ent: a hangképzés, a szó- 
tagképzés és a szótagisméílés szakára. E fokozatok egymásba folynak és
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azért nem választhatók el szigorúan egymástól. Am ent szerint fonetikai 
kutatással sem lehetne a hangok keletkezésének pontos sorozatét megálla
pítani. Schultze szerint a hangok keletkezési sorrendje általában a követ
kező : magánhangzók =  é, á, u, o, e, i, ő, ü ; mássalhangzók: I. =  p, b, 
m, f, v, d ; II. =  1, sz ; III. =  eh, j ; IV. =  s ; V. =  r ; VI. =  ng> k, g. A 
legtöbb kutató azonban megegyezik abban, hogy elsőnek a zárt a-t, vagy 
a nyílt d-t hangoztatja a gyermek. Ezeket azután oly mássalhangzók kö
vetik, amelyek velük mindig összecsengésben vannak, vagyis először az 
ajak- és nyelvhangok fejlődnek ki. Az első helyesen tagolt hangok képzé
sének a képessége kifejezetten a legkisebb physiológiai megerőltetés törvé
nye alapján physiologiai tényezőktől függ. (Schultze.)

A  gagyogás, mely magában foglalja a beszéd elemeit, a tulajdon- 
képeni beszéd előgyakorlatának tekinthető. A gyermek gagyogásával beszéd
szervezetét gyakorolja és egyben a hangcsengést is kezdi utánozni. Sok 
gyermek a hozzáintézett beszédre vagy énekre hangmegnyilatkozéssal vá
laszol. A fejlődés e fokán a harmadik artikulációs helyen képzett hangok 
csak fokozatosan és lassan alakulnak ki. A dörzszörejes hangok helyett a 
gyermek kezdetben zárlatos hangokat ejt ki és hajlamos az ismételgetésre, 
reduplikációra (babababa) is. Hasonló jelenségekkel találkozunk az ősné
pek nyelvében, akik a beszédfejlődés e kezdő szakán túl alig jutottak még. 
E fejlődési szakban sok oly hangjai is vannak a gyermeknek, amelyek 
csak ősnépek nyelvében találhatók fel. Ez tehát ősi (rudimentär) jelenség.

A beszédmozgásokat elrendező szervezetműködés e szakában még 
nagyon kezdetleges és emiatt csak egyes hangzók képzése jó és helyes, 
míg a többieké nem és azért alig érthetők. Az utánzási készség is lénye
gesen befolyásolja a beszédhangok képzésének pontosságát. Van gyermek, 
aki kedvvel utánoz, de akad olyan is, aki bár figyel, de nem utánoz. Las- 
sankint azonban — a számtalanszor megismételt szavak hallatára — a 
gyermek lelkében szinte észrevétlenül bizonyos elkülönülés, kiválasztás fo
lyik, mígnem a halló központ képessé lesz arra, hogy nemcsak a durvább 
(akusztikus) hangos ingereket, hanem a beszédhangok között a finomabb 
eltéréseket is meg tudja különböztetni és emlékezetében megtartani. Még 
mindig hiányzik azonban az a legfelsőbb fejlettség vagy képesség, amely 
az összes érzékszervek központjainak számtalan képzetét egymással össze
kapcsolja : a tudat egysége.

Ha egy későbbi időpontban az előbb említett kapcsolatnak a kiala
kulása is megtörténik, úgy a gyermek annak a fontos képességnek jut a 
birtokába, amellyel a hallott szavakat nemcsak hogy felfogja, hanem utá
nozza is. Ez az időszak akkor kezdődik, amikor a gyermek a hallott hang
csoportokat felfogja és megérti, de beszélő szervével a hangokat még nem 
tudja pontosan utánozni. A hallási inger (reprodukálja) feleleveníti a látá- 
sost és a mozgásost, vagy megfordítva, egy tárgy meglátása felidézheti an
nak nevét. így a 9— 10-ik hónapban bizonyos értelemben már jelentkezik 
a nyelvmegértés, amely azonban még nincsen szükségszerűleg a beszélő 
képességhez kötve.

3. Az em ocion ális—volucionalis (é rze lm et  
és Kívánság-ót K ifejező) beszéd szaKa.

E beszédfejlődési (indulati — akarati) szak kezdetén még nagyon 
csekély a gyermek nyelvmegértése, amely csak az első életév vége felé, 
vagy a második életév elején jelentkezik észrevehetőbben. A gyermek egy- 
és ugyanazt a kifejezést nemcsak az eredeti fogalom, hanem a hasonló 
fogalmak megjelölésére is használja. A „ték“ e fokon nemcsak azt jelenti, 
hogy a „széken akarok ülni“, hanem jejentheti azt is, hogy „add ide a
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széket“, de jelenthet más bútordarabot is, mint padot, zsámolyt, esetleg 
asztalt. A gyermek első szavai mindig kívánságot, vágyat jelentenek. Nem 
vehetők ide azonban azok a szavak, amelyeket úgyszólván gondolkodás 
nélkül, fecsegve mond ki. Az utóbbi hangoztatást, tevékenységet, a beszéd
kedvből fakadó fejlettebb gagyogásnak mondhatjuk, Azokban a kifejezé
sekben és első szavakban, amelyekkel a gyermek e szavakban kívánsá
gait adja tudtul, azonban nem pusztán csak azok nyilvánulnak meg, ha
nem bennük hajlamainak, kedvteléseinek és kedvetlenségének érzései is 
kifejezésre jutnak és ezért nevezte el Meumann a beszédfejlődés e szakát 
emocionális—volucionalis szaknak.

A beszédfejlődés e szakában a szó jelentése és a szó megértése kö
zött bizonyos különbség tűnik fel, mert a szójelentés főleg kívánságot ki
fejező mondatértékkel bir. A „piskóta“ szóbeli megnevezésére, ha a gyer
mek mosolyogva rátekint, nem a piskóta elhatárolt fogalma jelenik meg 
lelkében, hanem az a kívánság, hogy „szeretnék piskótát enni“. De aszó 
megértés is mondatértékkel bir e szakban. Egy egész mondatból a gyer
mek valójában csak egyik-másik szót fogja fel és könnyen beigazolható, 
hogy minden mondatra, amelyben a kérdéses szó előfordul, egyformán 
reagál. Emellett még a mondathangsúlynak és rythmusnak is fontos sze
repe van ebben az időszakban, amint ezt Fröschels kis unokaöccsénél ta
pasztalta. Ha azt kérdezte: „Akarod a katonát ? “ a gyermek élénk érdek
lődéssel nézett a játékkatonák felé. Ha ugyanolyan kérdő hangsúllyal ezt 
mondta : „Add ide a katonát“ a gyermek részéről ugyanazzal az arc
kifejezéssel teljesen azonos visszahatás következett be. Ha ellenben paran
csoló hangsúllyal mondotta: „Add ide a katonát!“ a gyermek erre kezdet
ben nem (reagált) figyelt fel és csak többszörös ismétlés után nézett a 
játékkatonák felé. Lelkiéletének — amely kívánságokban, rokon- és ellen
szenvben, kedvtelési és kedvtelenségi érzésekben nyilvánul meg — fejlett
ségi foka szerint fogja fel ebben az időszakban a beszédet, illetve hasz
nálja azt kifejezéseiben és szavaiban a benne keletkezett lelki folyamatok 
megjelölésére.

I. Az  em ocionális nyelv individualizálása.
Az előbbi szakot csakhamar követi az emocionális nyelv individua- 

lizálásának, vagyis az érzelmet kifejező nyelv egyéni kialakulásának a foka, 
amelyet Meumann, minthogy most már a szó mindinkább tárgyi jelentést 
nyer, associativ — reproduktív — képzettársításos — visszaadó — beszéd
foknak is nevez. Ebben az időszakban, amely sokszor a második életév 
végéig is eltarthat, megtanulja a gyermek a tárgyakat megjelölni még ak
kor is, ha azokkal kívánságot vagy érzést nem akar kifejezni. A gyermek 
ekkor már felfogja a tárgynak egyes, neki feltűnő sajátságait és ezekkel 
fűzi össze a szót (elsődleges képzettársítás). Azonban még e fokon sem 
történik meg az az észszerűen elemző logikai—analytikai folyamat, amely 
a  felnőttnél a legjellemzőbb sajátságok kiválasztásához, általánosításához 
és ezeknek a szóval való társításához vezet (általános képzettársítás). 
Preyer a következő esetet említi m eg: Egy beszélni kezdő gyermek életé
ben először látott egy tavon kacsát úszkálni. A kacsa hápogását „kvak“- 
nak hallotta. Ezentúl nemcsak a kacsát, de minden madarat, rovart, sőt 
a folyadékot is „kvak“-nak hívta. Egy pénzérmet, amelynek egyik oldalán 
sas volt ábrázolva, szintén kvak-nak mondott. Saját észleletem : Egy be
szélni kezdő kisleánynak szülei az elsőízben látott pókot undort kifejező 
arckifejezés és fejmozgás kíséretében nevezték meg. Azóta mindent, amitől 
félt, vagy amit nem szeretett, rovart, bogarat, sőt még a levesben úszkáló 
zöldséget is póknak mondta.
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Fröschels ebben az időszakban másféléves unokaöccsén figyelte meg, 
hogy növekvő szóbősége ellenére mindinkább értelmetlenül beszélt, holott 
az első̂  szavakat aránylag érthetően képezte. A beszédtartalom és beszélő
képesség között fennálló eme aránytalanságnak lényeges jelentőséget tulaj
donít Sarbó  bizonyos beszédhibák keletkezésére. Sarbó  szerint ennek a 
jelenségnek az az oka, hogy a beszédutánzási képesség sokszor nincs 
arányban a hangokat létrehozó izmok ügyességével, amiből azután hiá
nyos vagy helytelen beszéd származhatik. De amneziás okok is előidéz- 
hetik a hibásságokat. Ha a gyermek figyelme gyenge és csapongó, nem 
fogja fel helyesen a hangbenyomásokat és így nem alakulhat ki benne a 
tiszta hangzási kép. Ilyen esetekben a beszédhangok helytelen kiejtése 
sokszor még hosszú ideig eltarthat.

5. A logik u san  (észszerű en ) felfogott beszéd szak a .
a s?ak általában a második év közepetáján, de sokszor előbb is 

kezdődik és hatodik, hetedik életévig tart. A gyermek, aki a környezetétől 
hallott és megtanult szavakat addig való lelkiállapotához idomította és a 
kívánság szómondataiként, avagy egyéni képzetként használta, most már 
a  felnőttek következetes szóhasználata folytán alkalmazkodásra kényszerül. 
Értelme teljes egészében kezd működni és beszéde gondolatainak kifeje
zőjévé válik. Az értelem fejlettsége miatt e beszédfejlődési szakban mutat
kozik a .Iegkifejezettebben az az aránytalanság, amire Sarbó  különösen 
utal, amely egyrészt a gyermek beszélő izmainak ügyessége és beszéd
képessége, majd begyakorlottsága, másrészt a beszédakarás és beszédludás 
közt fennáll. Azért, hogy az ebből az aránytalanságból eredő nehézséget 
leküzdje, megfeszíti, túlzottan beidegezi beszélőszervének izmait, ami aztán 
alapját képezi a beszélőszerv görcsös jelenségeinek. Preyer rámutat arra, 
hogy a gyermek az értelmes beszéd kialakulásának idejében sokszor nem 
tudja a lélekzést jól beosztani, túl sok levegőt használ fel, miáltal az ha
mar elfogy és azért beszédében megakad, kapkod, a hangzókat megismétli, 
szóval a dadogás benyomását kelti. A legtöbb gyermek átesik ezen az álla
poton, melyet élettani dadogásnak neveznek. Előfordulhat még átmenetileg 
az is hogy e fokon a nehezebben képezhető hangokat könnyebben ki- 
ejthetőkkel cseréli fel, vagyis pöszén beszél (élettani pöszebeszéd), továbbá 
mivel gondolatköre nagyobb mint szókincse, elszólja magát, sietve beszél, 
hadar stb. Nadoletczny a pöszén és tökéletlenül kiejtett szavakat négy cso
portba osztja: 1. az elisio, most helyett m ot; 2. hangváltozás, magas— 
modas; 3. methathesis, Elemér—Emelér ; 4. contraminatio, nagyanya—ómama 
stb; Mindezek fejlődéses jelenségek, amelyek az összrendezés hiányossá- 
gmból származnak és mint ilyenek eltűnnek, ha a fejlődés magasabb fokán 
a beszéd begyakorlott és az összrendezés hibátlan, viszont meg is marad
hatnak, ha valamely testi vagy lelki ok folytán a beszéd fejlődésének ren- 
aes menete megakadt. A nyelvtanilag helyes beszéd kialakulása a máso
dik .életév befejezése után kezdődik, ekkor kezdi a gyermek az igék és ké
sőbb a melléknevek használatát. A szóviszonyítás, illetve a mondatalkotás 

en, csonha és hibás, legtöbbnyire egymásmellé rakott mondatrészek- 
ből áll, pl. alanyból és tárgyból: baba vizet — baba vizet kér. Csonka 
mondatkapcsolások is előfordulhatnak: tétét nem leves — tésztát akarok 
enni és nem levest. A mondat kérdőalakja a harmadik életévben jelenik 
meg. Ezeket mindenki ismeri, hiszen kérdéseivel a gyermek telhetetlenül 
ostromolj0 a felnőtteket. Az óhajtó mondatok kezdetben még kérdés alak
jában fordulnak elő, míg a jelentő mondatok ritkák. Csaknem egyidőben 
kezdi a gyermek az első mellékmondatok használatát is.
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A beszédfejlődésnek ezt a szakát általában a fiziologai agrammatiz- 
mus jellemzi. Csak lassan és fokozatosan jelentkezik a ragozás, az ejtege
tés, a grammatikai képzet és ha a körülmények kedvezőek, úgy a negye
dik—hatodik életévben az aránylagosan befejezett beszéd fejlődik ki.

Figyelemre méltó jelenség, hogy a leányok kedvezőbb fiziológiai té
nyezők folytán korábban tanulnak meg beszélni, mint a fiúk, de viszonta 
beszédbeli önállóság és sajátosság tekintetében a leányok a fiúk mögött 
maradnak. Ezen belső egyéni elkülönítés mellett a beszédfejlődés külső 
feltételei: az alkat, a társadalmi helyzet, a gyermekkel való szeretetteljes 
és türelmes foglalkozás, a jó beszédpélda, idősebb testvérek jelenléte, szülő 
és gyermek egymáshoz való viszonya (bánásmód), a környezet változása 
stb. is lényeges szerepet játszanak a jó vagy rossz beszéd kialakulásában. 
Ami pedig az egyén és a faj beszédfejlődésének párhuzamát illeti, ez W. 
és C. Sterrt szerint sok vonatkozásban annyira felismerhetetlen, hogy egyén 
és faj között teljesen azonos viszonylatról nem nagyon lehet szó.

A gyermek beszédfejlődésének problémájára vonatkozólag a Sterrt 
házaspár leszögezi, hogy a beszédet elsajátító gyermek nem hasonlítható a 
külső hanghullámokat visszaadó fonográfhoz, bár nem is egyedüli beszéd
alkotó ; a beszédtartartalmat tekintve nem pusztán képzettársító gépezet, 
de nem is egyedüli fogalomalkotó. A gyerm ek beszéde egyrészt a  külső 
és belső benyom ások, m ásrészt a tudattalanul ható hajlam ok folytonos és  
állandó együtthatásának az  eredm énye.

A második és hatodik életév között való időszak nagyon jelentőség- 
teljes a gyermek beszédfejlődése szempontjából. E  kor egyrészt nagy sze
repet játszik az egyén szellem i kifejlődésében , m ásrészt e szakban  lépnek  
fel mint fejlődéses jelenségek a  beszéd  gátlásai és  zavarai. Az idegen nyel
veknek a korai ifjúságban való gyors elsajátítása, ellentétben az ily isme
reteknek a későbbi életévekben való nehezebb elsajátításával, élénken mu
tatja az első életévek nagy szellemi fogékonyságát és e körülmény arra 
késztessen bennünket, hogy betegségből vagy beszéd-fogyatékosságból eredő 
szellemi elkülönülés ellen a lehető legkorábban küzdjünk, a kis gyermek 
fejlődő beszédét pedig káros tényezőktől gondosan és szeretettel óvjuk és 
védjük.

6 . A gy erm ek  beszédfeilő'désében m eg
nyilvánuló élettani gátlások: és z a v a ro k .

A gyermek beszédfejlődése folyamán megnyilvánuló élettani gátláso
kat és zavarokat a következőkben összegezhetjük:

a) A kezdetben rendezetlen beszédszervi mozgásokat rendes beszéd
fejlődés mellett fokonként összerendezett, koordinált mozgások követik. 
Rendellenes beszédfejlődés esetén azonban a rendezetlen mozgások soká 
vagy végleg megmaradhatnak.

b) Az egyes hangok az artikulációs fokoknak és a legkisebb szer
vezeti megerőltetés törvényének megfelelően fokozatosan fejlődnek ki és az 
élettani pöszebeszéd, agrammatismus stb. rendes beszédfejlődés esetén ma
gától tűnik el. Ha azonban a beszédfejlődés normális lefolyását valamely 
ok megzavarja, pl. hevenyfertőző betegség, az utánzási ösztön és figyelmi 
képesség gyengesége, neuropathias hajlam, vagy ha a gyermek testileg 
vagy szellemileg fogyatékos, úgy a hangképzés és a beszédkifejlődése kés
hetik, egyes fokokon befejeződhetik, sőt végleg el is maradhat,

c) Miként az ősnépek, a gyermekek is hajlamosak a reduplikációra.
d) A nyelvmegértés és a beszélőképesség között fennálló aránytalan
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ság, amelyet a beszélő szervek gyakorlatlansága idéz elő, helytelen arti
kulációt, beszédhibát okozhat.

e) A beszélni akarás és a beszélni tudás közötti aránytalanság eről
ködést, a beszélőszerv hibás vagy túlbeidegzését idézi elő, ami görcsös 
jelenségeket okozhat és súlyos beszédhibának pl. a dadogásnak válhatik 
forrásává.

f) A  gyermek beszédfejlődési és a felnőtteknek súlyos betegség kö
vetkeztében szerzett beszédzavarai között hasonlatosságok mutathatók ki.

g) Központi inger nélkül sem önkényes mozgás, sem tudatos beszéd 
nem jöhet létre. Agyközponti és környi beszédszervi fogyatékosságok a 
beszédben gátlásokat és zavarokat okoznak.

A világtalanok gyám «tiltása,
S je m re e s íliiy l L a jo s .

S z m recsá n y i L a jo s  eg r i é r s e k  VII., f. év i au g u sz tu s  h ó  7-én  kelt 
p á sz to r lev e léb ő l a  b en n ü n ket é r d e k lő  rész , a m e ly b e n  a  v a k o k  iránt 
v a ló  eg y ü ttérz ésrő l tesz  a  k iv á ló  fő p a p  k ö v e té s r em é ltó , d ic s é r e te s , 
n ekü n k  v ég te len ü l j ó l  e s ő , tan ú ság o t.

Alig van az élet ezer baja között a keresztény részvétteljes 
könyörületére méltóbb, mint azoknak sorsa, kik szemök világától 
megfosztva tehetetlenségükben egy lépést sem tehetnek felebaráti 
támogatás nélkül. Ezek a szerencsétlen világtalanok felkarolására 
állami s magánáldozatokkal intézmények létesítettek, amelyek az 
emberszeretet találékonyságával el tudták érni azt, hogy a vakok 
erkölcsileg s értelmileg képezve legyenek, sőt oly gyakorlati kész
ségre is szert tegyenek, mely őket az élet szükségleteinek bizonyos 
mérvű előállítására képesíti. Az intézetek nagyérdemű tevékenysége 
mellett azonban a keresztényi részvét egyáltalán nem, vagy csak 
elenyésző mérvben nyilatkozik meg, noha az Úr Jézus tanításából 
világos lehet mindnyájunk előtt, hogy amit ezek a szánandó ember
társaink érdekében cselekszünk olybá vétetik, mintha egyenesen Jé
zusnak cselekednénk.

A vakok érdekében létesített intézmények áldásos tevékenysé
ge csak aránytalanul kis részét képes azoknak felkarolni, s nagy 
azok száma, kik oltalomhoz nem jutva, elhagyatottságukban meg
hatóan fohászkodnak gyámolításért.

Ezeknek szószólójául fordult hozzám egyik közintézetnek ne
meslelkű gondnoka, figyelmemet különösen azokra a vakokra irá
nyítva, kik noha az intézetekben valláserkölcsi nevelés által meg
nyerték az alapfeltételt arra, kogy megnyugvást találhassanak, az
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intézetből kikerülve, az élet mostoha viszonyai között magokat fenn
tartani képtelenek lévén, lélekben megtörve a legsötétebb Szerencset

lenSeNagyrtfe\ada\V kétségkívül az, hogy ezek a szerencsétlenek az

a l t T h o ^  f Ö o m  e , S S n d l t kaSir r L L t b e e s é 5lh

megm^ntessenek ,ato, ielk6l,e„i j|slen szolgáinak iela-
data Tervszerűen, lépésről-lépésre kell törekedni a cél fele Minde
nekelőtt a fogékony gyermeki lelket kell a szerencsétlen va o - iran 
részvéttel eltölteni s e célból igen célravezetőnek latszik a nemes- 
lelkű gondnoknak javaslata, melynek értelmében arra keü torekedm 
hogy az iskolák minden növendéke a vakokért valami kis áldozat

Be kell látni hogy ez a kis áldozat nagy horderovel bírhat a nagy 
cS  előmozdítására. A kellően felvilágosított k i s a d o ^ r u k  
révén bizonyos érdekközösséget fognak a vilagtalan szenvedők 
tánlálni s azt otthonukban a szülőkkel is megosztják, m y 
igen üdvös közhangulat jöhet létre, kivált ha a hitô tô le“ ő®égé’t 
vatra való lelkes buzdítás mellett annak komoly nagy jelentőseget 
nretf fogják növendékeikkel értetni, mely abból áll, hogy ha az egyes 
adomány önmagában csekély is, az adakozók nagy szama melle ti 
S T  k iv S h a§ szélesebb kört sikerül az eszmének megnyerm, 
igen jelentős segítséggé nőheti ki magat ; s így az iskolás gye 
keknek fontos szerepet biztosít a vakok gyamoktasaban A Retkes
hitoktató azon lesz, hogy a gyermekek ker® gondos-
ségeket is felhasználjon a cél eleresere így egyebek közt gon 
kodni fog hogy az adakozók nevei s adományuk tetszetős ku se u 
könvvbe jegyeztessenek be, melyet ők bármikor megtekinthetnek. 
Ez a könyv fog aztán a hitoktatónak saját igazoláséra w ^olgalnL
ha az adományokról be kell számolni. Az egyb egyúrt fillérek 
ugyanis a kerületi gyűlések alkalmával az esperesnek lesznek a  
adandók, ki az átvételt magában a könyvberi fogja nyugi[azm s az 
egész kerület gyűjtését egyházmegyei hivatalomhoz t e r j e s ¿ e ,  mely 
addig míg céljára felhasználható lesz, tokesittetm fog. ^ e<?segt^  ® 
feménv hogy a tanuló gyermekek kezdeményezése többeket az o 
általuk felajánlott adományokat meghaladó áldozatraMog os:ztonoz 
s ezután számottevő lesz az egyházmegyei hivatalomnál gyű 
r^ö7Ően kezelt nasyrendeltetésű szeretetalsp. i
CS° Z°Mily Megtisztelő volna pedig az egri egyházmegyére ha a  
világtalan embertársaink gyámolítására innen meginduló áldásos 
tevékenység példája szélesebb korokét is meghódítani s mienk le 
hetne az ériem á r r é s z b e n , ha ezúton olyan intézmény létesülhet-
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ne, mely önhibájukon kívül a legnagyobb testi és lelki ínség veszé
lyei között vergődő, szánandó embertársainknak biztos oltalmat nyújt
hatna.

Bizalomteljesen kérem szeretett Papságomat, hogy az egyház
megye dicsőségére a magasztos cél érdekében lelkesen közremű
ködjenek.

M ineskeresés,
írta : liőhm K. nyomán Károly.

Talán szokatlan e cim. De, azt hiszem, találó. Mert valójában 
a föld mélyében dolgozó bányászhoz hasonlóan mi is lázas igye
kezettel, szellemi felkészültséggel küzdünk, fáradozunk és kutatunk, 
hogy munkálkodásunk területén gyöngyszemeket, nemes értékeket 
találjunk és azokat értékesíthessük.

Kezembe akadt Bőhm K. „Az ember és világa“ című munka 
és úgy vélem, hogy benne kincsre bukkantam. Igazán időszerű té
nyeket fejteget ez az 1892-ben megjelent mű II. kötetében. Sajnálom, 
hogy eddig nem ismertem és hogy mások sem hívták fel rá a figyel
memet. Pedig sok tekintetben megváltozhattak volna a vélemények 
a siketnémaság lényegét és az oktatás mikéntjét illetőleg. Harminc 
évvel ezelőtt az volt a felfogás, hogy a siketek hallása tönkrement 
és azért egészen természetszerűen nem is tanulhat meg hallásával, 
ill. a fülén ét beszélni. Ami egyszer elvégeztetett, arra kár szót pa
zarolni.

És most jön a dr. Bárczi-féle eljárás, amely mintha hivatva 
volna n ém ileg  a visszamaradt siketen segíteni. Azért állítom ezt fel
tételesen, mert az ő eljárása sem teszi a tanításban részesülőket 
hallókká, de azért mégis csak nagyobb mérvben segít az egyes 
halláshiányban szenvedőkön.

Hogy mi vezette erre az eljárásra dr. Bárczit, azt nem árulta 
el. Bőhm K. nyomán azonban mintha rájöttem volna a nyitjára. És 
ezért érték számomra ez a könyv, mert megváltoztatta eddig vallott 
felfogásomat és a jobb belátás mezejére terelt.

A s ik e tn ém a  b e s z é d je  — a fejlődési visszamaradottsággal ter
helten — n em  v o ln a  k ife jle sz th e tő , h a  k ü lö n b en  e r r e  a z  e g y e s  in- 
d iv id iu m o k b a n  n em  v o ln a  m eg  a  b e s z é d r e  v a ló  k é p e s s é g  é s  k é s z 
ség . Ezt a tételt lehet vitatni, de létezését tagadni, vagy lemoso
lyogni nem. Ez tette és teszi lehetővé, hogy ha nagy fáradsággal
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is, de ki tudjuk a holtnak vélt alanyból csiholni az isteni szikrát, 
a  beszédet. Mert „az emberi öntét (a lélek) mindazokat a tevé
kenységeket idaliter magában bírja, melyeket az ember életében 
kifejteni bír“. (II. 24.1.) így inkább fogadhatjuk el a Bőhm-léle megálla
pítást, hogy a tudat h ián y a  tartja lekötve sorssujtottjainkat.

Tehát ezeket a nem tudatos képességeket kell öntudatossá 
tenni, fokról-fokra elővarázsolni.

Az emberi lény egysége abban áll, hogy „összes tev ék en y ség e  
egy  közpon t körül h e ly ezk ed ik  el (II. 12.) s onnan mintegy sugár- 
szerűleg futnak ki a többi kisebb és központilag is irányított köz
pontok és pályák. Az érzelem és értelem összműködése útján jut min 
den tudomásunkra. Ebben van az emberi tehetség legkiemelkedőbb 
teljesítménye, amely által a teremtés koronájává magasztosul a kü
lönben tehetetlenségben született ember. — Tekintve a mi gyámoit- 
jainkat, lényü kben  van  tudatos é s  szu n n y ad ó  tehetség, mintamilyen 
a megmaradt csekély fokú hallások, amit eddig nem használtak, 
mert sem a természeti ösztönök, sem pedig emberi beavatkozás rá 
nem vezette őket arra. — A sknéma hallásfejlődési időszaka éppen 
azért csak az iskolai tanítással veheti kezdetét. Ennek támpontját 
az érző idegek v ég készü lék e ib en , mint a közérzési és tapintási szer
vek és idegek hálózatának a munkábaállításában kell keresni. Az 
az egyedüli lehetőség, amely a szervek fokozatos tökéleíesbülése 
folytán és a meglevő halló idegpályák munkábaállításával utat nyit, 
hogy az eddig még teljes siketnek talált egyénnél némi lá tszó lag os, 
hallás felé hajló jelenség mutatkozzék. — Ezek tapasztalata után 
nem lehetséges-e az a feltevés, hogy a  tapintási id eg ek  tökéletes- 
b ü lése  kifejleszthetett a  h a llá s  h iány  p ótlá sára  valam i előttünk is
m eretlen  kü lön leg es  érzéket  . . . ?

Azt látjuk ugyanis, hogy mihelyt öntudatra  kezd ébredni a 
tanítás alatt álló kis gyámoltunk, újabb és újabb ingerek behatása 
folytán eszmélései az emlékezettel párosulva : mind több és több 
képességet kezdenek elárulni a hallási megfigyelések terén.

Az emberi ténykedés összes tényezőit természetük és tevékeny
ségük szerint vizsgálva, azt a  megállapítást tehetjük, hogy csupa 
részletjelenségekből fakadnak s a figyelem, az érzés, az akarás stb. 
formájában jutnak kifejezésre.

A sknéma halláshiánya térvesztés a  tén y ked ések  töm keleg ében , 
de térnyeréssé, térszerzéssé  válik  a  felébresztés, a  tudatossátétel, a  
tapintási id eg ek  h a tékon y ab b  s mintegy a  ráu ta ltságból fo ly ó  ig én y be
vétele folytán. Ezt nagyon elősegíti az az erősen fellépett emberi 
ösztön, amely szüntelen  k ife jez ésre  kényszeríti a némát. Az életben 
sok olyan dolog van, amit szemlélni kevésbbé, de elgondolni inkább 
lehet. S vájjon a siketségnek csak az volna a léti alapja, hogy tu
domásunkra adassék az ilyen érzéki fogyatékosság? Bőhm szerint : 
„Az o k oza t nem  eg y éb , mint a  m egváltozott o k “. (1. 63. 1.) Tehát 
öntétileg, vagyis az emberi lélekben: „mint cs irában  m in d azon  te
v ék en y ség ek  szu n n y a d ózó kn ak  g on d o lan d ók , m ely ek  idővel b e lő le  
kife j len ek “. (I. 63. 1.) Az okozatnak, mint részjelentésnek a fellépése
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nem más, mint a szülő  ̂oknak a kifejtése. (II. 24. 1.) A szülő ok el
változása csak „form ai“ lehet. A skn. halló idegpályái a tapintási 
idegekkel összefogva mindig készen állanak az öntevékenységre, ha 
azokra bármilyen hatás gyakoroltatik, tehát „ k ife jezésre“ törekszenek. 
„A szellemi életnek nagy része ön tu datlan “. (II. 26 1.) Látási-hallási 
képek, sőt fogalmak és indulatok is vannak akkor is, ha arra az 
öntudat nem világít rá. Mert: a  kifejlett em beri test m inden  leg a p 
róbb  részletében  id egrostok  v an n ak  elterjedve, a m ely ek  a z  öntét 
(a lélek) eg y ség én ek  fenntartására egyedül is képesek. (II. 36. 1.) — 
„Az öntudat ösztöne — elvont természeténél fogva — nem bir kü
lön végkészülékkel, hanem mint központi funktió minden egyes ösz
tönében birja végkészülékét. (II. 53. 1.)

Az öntudat inkább csak „k iséri“ az egyes központok tevékeny
ségét, megfigyelések alatt tartja, de néha el is marad az ellenőrzés. 
„Minimális öntudat is ön tu dat“. (II. 57. 1.) Az értelmi tevékenység 
a nagyagyféltekében megy végbe, ahol a jelentések feldolgoztatnak 
tudatossá tétetnek. A jelentő-ösztönök székhelyei a nagyagyvelő kér
gén kívül is megvannak, amint ezt a madarakon tett kísérletek is 
bizonyítják.

A beszéd agykérgi központjai a  b a lh om lok i tekervény k a n y a 
ru lataiban  van n ak  és alkotják a m otorikus  és sen soriku s  központokat; 
az előbbi a Broca-féle központ, az utóbbi a W ern icke-féle b esz éd  
m egértő központ.

Hogy a sikeinéma megtanulhasson beszélni, ahhoz tehát a 
Broca-féle motorikus beszédközpont épsége szükséges, mert ez a 
beszéd mozgásának kérgi központja.

Kutatások szerint a beszéd teljességéhez négy központot tartanak 
szükségesnek, ú. m .: a  látás, hallás, k iejtés és  az írás  centrumát. 
Mindezek fölött van a sz ó k ép z ő  központ a homlok- és a halánték
kanyarulatokban, ahol a nyert jelentések a mozgató idegek segítsé
gével szóképpé alakulnak. (Broca-féle kanyarulat.) A jelentő ösztö
nök száma annyi, ahány tevékenységünk van. Ha előáll az a hely
zet, hogy megszűnnék az alsóbb ösztönök és a jelentő ösztönök tevé
kenysége, akkor a központi centrumok és az öntudat veszik át a 
fzerepet' “7. T-.Á 64. 1. 15. p. Az összes pályákon és központok 
között a kö lcsön h atás  és érin tkezés közvetlen , amely összműködést 
bensőbbé teszi az a tény is, hogy kö lcsön ösen  ingerelhetik eg y m ást  
és a mozgató ösztönt tevékenységre serkentik. „A mozgató ösztönre 
való átsu gárzás  kivált a beszédnél észlelhető, amelynél a szókép 
a látó, a halló, a kiejtő (szóló és író) centrumokba vetít, hogy meg
felelő külső alakot nyerjen“. (II. 71. I.) Ha megakasztás állana be 
az egyes központokban, az az „átsugárzás“ révén a többiben is 
érezhető. (II. 68. 1.) Az erősebb ösztön erősebb ténykedésre sarkal, 
v. ha kell gyengítőleg hat. „C sekély inger is id ézh et e lő  erő s  ösz -  
töni r ea c t ió t ; minél nagyobb az inger, annál nagyobb a reactió 
ereje . (74. 1.) Ami pedig a beállott hiányt illeti: „az ösztönök szo
rultságát az által távolítja d, hogy más, velük kapcsolatos ösztönök 
tevékenységét indítja meg“, amely által mintegy új ösztön állíttatik
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elő az átterjedés, v. átsugárzás eredményeként. (II. 77. és 121. 1.) 
Az öntudat egész élete nem egyéb, mint cselekvésre nógatás, izga
tás és megindítás.

„A szavak kiejtése és írása: párhuzamos művelet;“ egyik a  
másikat támogatja. (II. 93. 1.)

Erre törekszik dr. Bárczi is eljárásában, vagyis arra, hogy a  
kis siketnéma mielőbb tanuljon meg írni és a látott szavakat mi
előbb megkülönböztetni tudni, tehát olvasni is egyben.

Dr. Bárczi különben is nem a szó-szoros értelmében vett hallás
félére támaszkodik, hiszen a legutóbbi tanáregyesületi gyűlésünkön 
is kinyilatkoztatta, hogy ő voltaképpen a d in am ika i h a llá sra  épít. 
Tehát a szóképző központ tájára is csak azért beszél hangosan, 
hogy a kis siketnémában azt a hitet ébressze, mintha a fülére hal
lani tanítanák.

Én azonban az előbbi megállapításokra támaszkodva, hogy t. i. 
a minimális öntudat is öntudat, sőt sokszor szunnyadó képességről 
is szólhatunk, ezért a Broca-féle homloki és halánték kanyarulati 
helyeket tartom a legfontosabb hang és beszédfelfogó területeknek, 
ahol az elveszett, v. csökkent hallás fészke van s amely terület ér
zékenységénél a legalkalmasabb arra, hogy ott a hiányzó hallás 
helyett egy új központ létesüljön. Hogy mennyire érzékenyek itt a  
tapintási idegek, melyekre a dinamikai hallás támaszkodik, azt a  
pajkosságból elkövetett fúvási v. izgatási műveletekre való reagálás 
árulják el leginkább.

Ha ez a hely az, ahol a legparányibb öntudat is működik, 
akkor ez lesz az az iránytű, amely munkánk irányát fokról-fokra 
megmutatja. — A siketnéma lelkiéíetének a kiépítésére a legkisebb 
fogantyút is meg kell ragadnunk, mert a fokról-fokra való haladás 
meghozza a maga gyümölcsét úgy a tanár, mint a tanítvány szá
mára. „A physiologia által régen ̂ kimutatott tény, hogy a gyakorlat 
a szöveteket (ideg, izom) erősbíti , fejleszti és különíti. (II. 39. 1.)

Tehát akkor, amikor siketnéma növendékünk fülébe kiáltunk, 
a reagálást a homlok és halantékkanyarulatokon levő tapintási felü
letek átsugározzák azok kanyarulataiban levő központoknak s így 
hozzák neki tudomására a dinamikai hatásokat álhallási formákban. 
Ha aztán ez párosul a meglevő bármily csekély hallásmaradvány- 
nyal, akkor természetszerűleg a fül lesz a legtermészetesebb felfogó
készülék, melyen át a siketnémát hallása útján tanítani próbáljuk.

„Az öntudat szerepe kizárólag az izgatás és megindítás . (II. 
76. 1.) „Az ösztönök szorultságát“ : más ösztönök tevékenysége által 
hárítja el, (II. 77. 1.) hogy az öntudat zavartalansága és az egyes 
ösztönök akadálytalan működése megóvassék.

A hasonló tevékenységek és kutatások eredménye erősen gon
dolkodóba kell hogy ejtsenek s mintegy arra kényszerítsenek, hogy 
ami eddig csak sejtelemszerűleg élt lelkűnkben, az ezután mint kéz
zelfogható támpont szolgáljon irányítóul nehéz munkánkban. Az 
orvosi tudomány halad s ami tíz év előtt megállotta helyét, az ma 
már a múlté lehet. De hogy a mi ügyünk terén is ily rohamos ha
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ladás volt volna, azt nem állíthatom. Azért az előbbieket készséggel 
hoztam nyilvánosságra. Azonban készséggel és hálás köszönettel 
veszem, ha mégis volna közelebbi fénysáv e téren.

Ezért ébresszük fel mielőbb a beszélési „vágyat“ a skn-ban, 
hogy „ami nincs“ meg benne, v. csak „szunnyadozik“, azt elővará
zsoljuk s így a jelen tarthatatlan helyzetéből egy jobb, emberibb 
jövő reményébe juttassuk. — A vágy, az inspiraíió a sknémánál 
mindig a hiányból ered, mely őt sarkalja, hogy azt pótolja s a jelen 
helyzetén változtasson. — Ezen önkéntes beleszállást a pótlé||colás 
körfolyamatába: akara tn ak  nevezzük. (II. 355. I.) Az emberi meg
nyilvánulás csupa akaraton alapszik; minden lelkitünemény akarati 
tünemény. (11. 357. 1.) Az akarás tehát a vágy beteljesülése, ameny- 
nyiben megvalósulni engedjük azokat a mozdulatokat, melyekkel a 
pótlékot a vesztes ösztönbe — a hiány helyébe — áthelyezhetjük. 
(360. 1.)

A vágy tehát kiáltás a mélyből, epedés a szabadulás után. A 
lelki egyensúly helyreállítása adja meg az ember leikébe a békét, 
amely csak a szereteten épülhet fel.

Fel tehát a szeretet nagy munkájára, melyet gyámoltjaink lelki 
egyensúlyának a helyreállításakor csak önzetlen, türelmes munkával 
eszközölhetünk.

Türelem! és mindig csak türelem, mert a kincskeresés türelem
mel jár.

M o l n á r  J á n o s  é s  a  
v a k o l t  e g y e s ü le t é n e k  é le t é b ő l .
C s e r e s n y é s  F e r e n c .

A vakok ügyének lelkes, sokat és eredményesen dolgozott legöregebb 
munkása, a maga is vak Molnár Nepomuki Ján os Géza 1934. augusztus 
25-én hetvenkilenc éves korában meghalt.

Csak két magyar vakot emlegettünk eddig, mint olyat, aki kiválósá
gával beleírta nevét a magyar vakok ügye történetébe. Hertelendy G ábort 
(1800—1844) és Horváth Attilát (1862— 1921).

Hertelendy, a vakok pesti, páduai és párisi intézetének, meg a han
noveri vak királyfinak tanára,* egy kötetke költeményt írt, magyarra fordí-

* Ernő Ágost hannoveri király (1837—1851) fia, György, 1819-ben örökölt 
gyengelátással született. Nagyapja, III. György angol és hannoveri király .öreg ko
rában megvakult, apja is félszemére vak volt. György királyfi betegség következté
ben előbb , á bal, majd nemsokára rá, tizennégy éves korában véletlen baleset kö
vetkeztében jobb szemére is megvakult. Egy selyem erszénnyel játszott s annak: 
makkalakú arany bojtját lódította a jobb szemébe, ez vakította meg.  ̂ 'F fT

Apja attól tartván, hogy a vakság akadály lesz a trón öröklésében, a fitJ'Vákv 
Sfíketnémák é s  V akok O k ta tá s ü g y e  1934. 9— 10. sz.
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tóttá Hómért (fordításának egy része tizenegy évvel halála után jelent meg), 
elismert jó artézikútfúrógépet talált föl, órákat javított, ügyes asztalos és 
esztergályos volt. Hányatott életet élt s időnként mint nyelvmester tartotta 
fönn magát. Horváth, ugyancsak a vakok kir. intézete tanára, mint zene
szerző és zongoraművész szerzett nevet. Elismert zenész, különösen zongora- 
művész, ha nem is olyan kiváló, mint Horváth Attila, több is akadt az 
idők folyamán vakjaink között.

Most aztán, száz évvel a magyar vakok oktatásának megkezdése 
után, olyan területen örökítette meg nevét vak ember, ahol eddig vakok 
még keveset mozogtak. Molnár Ján os  a sorstársainak gyámolítása, foglal
koztatása terén dolgozott egy hosszú életen át kezdeményező, szervező és 
vezetőként. Megérdemli, hogy áttekintsük pályafutását. Szükségét érezzük, 
hogy ide vázoljuk kitartó, céltudatos tevékenykedését, sikereit, mert bizony
ságát szolgáltatta annak, hogy vak ember is képes szervezésre, vezetői ál
lás betöltésére s így serkentő példát szolgáltatott sorstársainak oly munka
körben, ahol eddig magyar vakok nem szerepeltek. Nem szerepeltek, mert 
egyrészt ők maguk vajmi keveset törték magukat, hogy komolyan szóhoz 
jussanak e téren, másrészt meg, mert a vakok ügyének látó vezetői nem
csak hogy nem buzditották őket ily irányban való működésre, de nem is 
nyitottak nekik utat sorstársaik gyámolításának intézésében.

Molnár Ján os  1855-ben született a nyitramegyei Mocsonokon, hol apja, 
Molnár Péter róm. kát. kántortanító volt. Elemiiskolás fiúcska volt még, mi
kor édesanyja, született Kelecsényi Mária, meghalt. A falusi kántornak öt 
gyermeke volt, négy fiú, meg egy leán>. Mind jóeszű, tehetséges gyerme-
ságát sokáig szigorúan tiikoltatia. A királyfinak látóként kellett viselkednie minden 
dolgában, hacsak lehetett, minden idegen segítséget nélkülöznie kellett. Itt, az ön
álló mozgás, cselekvés, a kézügyesség fejlesztésébe, a testnek a szemtől való füg- 
getlenítésébe kapcsolódott bele a királyfi nevelésébe a bámulatosan ügyes, a min
den nehézségen átgázoló, mindent megoldó, az önállóságára valósággal féltékeny, 
teljesen vak Hertelendy. A vak herceg nagy önállóságra tett szert s ezzel párhuza
mosan önbizalma mértéken túl megizmosodott, úgyannvira, hogy ez hozzájárult a 
későbbi uralkodói ténykedéseiben megnyilvánult elbizakodottságához is. Konfirmá
lása után, 1838-ban jutott csak nyilvánosságra vaksága.

Ernő Ágost rendelettel biztosította fia számára a trónt. A rendelet kimondta, 
hogy ha a leendő király vak marad, az előtte fölolvasandó, illetve általa aláírandó 
okmányok hitelességét erre a célra fölesküdött tanuknak kell igazolni. A király ren
deleté tizenkét ily tanú fölesketését rendelte el, akik közül az okmányok hitelének 
megállapításánál mindenkor legalább kettőnek kell jelen lennie. Ez a szabályozás 
ugyan nem biztosította föltétlenül a vak király számára az okmányok tartalmának 
tudomásulvételét, mert még mindig ki volt téve a tanuk hamis szövegközlésének, 
de azért nem szült ellenkezést és senki sem tiltakozott a vak herceg trónfoglalása 
ellen. Megnyugtatta az embereket az, hogy a herceg nem született vakon s győzött 
az a fölfogás, hogy a vakság nem tekinthető a trónfoglalás akadályának, annyival 
inkább sem, mert a trónörökös vaksága miatt semmikép sem érezte magát szeren
csétlennek.

A vak trónörökös 1843-ban feleségül vette Mária altenburgi hercegnőt s 
1851-ben mint V. György, Hannovar utolsó királya, elfoglalta apja trónját. Korlát
lan uralomra törekedett, ellensége volt minden szabadságmozgalomnak. Egy ideig 
a nagy Bism arck is minisztere volt, aki egyízben — mint Gedanken und Erinne
rungen című munkájában írja — megbámulta a vak uralkodót, ahogyan az „meg
lepő gyorsasággal és biztossággal haladt egy sűrűn bútorozott nagy termen át“.

V. György 1866-ig uralkodott, amikor Poroszország magába olvasztotta a 
hannoveri királyságot. Trónfosztása ellen, mint kemény Weif, élte végéig tiltakozott. 
Ezernégyszáz hannoveri harcosból megszervezte az ú. n. Welf-légiót, Párisban „La 
Situation“ címen lapot adott ki uralkodói jogainak védelmében és csak 1878-ban 
bekövetkezett halála vetett véget szívós küzdelmeinek. Párisban halt meg s Wind- 
sorban temették el.
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kék. Rudolf fiából apátplébános. B élából népiskolai tanító, Vincéből polgári 
iskolai tanár lett. Ez a Vince 1892-től 1895-ig a vakok kir. intézetének is 
tanára volt s mint ilyen, még ma is használatban levő jó és szép domború 
falitérképeket készített az intézetnek.

A János fiú nevelésébe kíméletlenül beleszólt a sors. Kilenc éves ko
rában megvakult. A mocsonoki szolgabíró fiával flóberttel lövöldöztek ma
darakra. Kis pajtása véletlenül kilőtte az egyik szemét, a másikat meg egy, 
a faluban látogatáson időző bécsi orvos egyetlen csöp orvossága vakította 
meg percek alatt. így beszélte el nekem ő maga megvakulásának történetét.

1865 szeptemberében apja az élettől duzzadó, ügyes, de teljesen vak 
Jancsikát fölhozta a vakok pesti intézetébe, a királyutcai „nagy sárga házba“. 
1872 júniusáig tanult a fiú az intézetben. A növendékek anyakönyvében 
olvassuk, hogy a második iskolai év végén 2 forint jutalmat kapott „kézi
munkabeli előmeneteléért“. Az intézetből való kilépésekor pedig a „főpróba
téten“ — így nevezték akkor az évzáró vizsgálatot — négy forint jutalom
ban részesült, meg egy új kisbőgőt kapott ajándékul. Az elméleti zenén 
kívül tanult zongorán, orgonán, bőgőn és gitáron is játszani. Valamennyin 
igen jó eredménnyel. A zongora volt főhangszere. De ipart is tanult. Kosár
fonást „kitűnő“ eredménnyel.

Akkoriban a zene virágkorát élte a vakok intézetében. A közepes, 
sőt a gyöngébb zenei képességű növendékek is mind hivatásszerű életcél
lal tanultak muzsikálni. Az intézetet elhagyott, képzett vak zenészeknek az
tán túlnyomórészt az éjjeli mulatóhelyek, örömtanyák adtak kenyeret. Hozzá 
kell tenni, a legtöbb esetben nem sovány kenyeret.

Az intézetből kilépve Molnár Ján os  is mint szalónzongorázó helyez
kedett el a fővárosban. A kopaszszájú, tizenhét éves fiatalember riíka  ̂ ko
molysággal nézett bele az életbe. Nemcsak a maga, hanem a sorstársai 
életébe is.

„Megdöbbenéssel tapasztaltam — írja életének erről a szakáról egy 
alighanem önéletírásnak indult, hátrahagyott pontírású följegyzésében —, 
hogy kollégáim mennyire elszigetelten élnek és mennyire el vannak ha
gyatva. Semmi jelét nem tapasztaltam a törekvésnek, a tanuinivágyásnak. 
Félszegek, darabosak és durvák voltak az egymással való érintkezésben, 
sőt az idegenekkel szemben is illetlen, nyers modort tanúsítottak. Kitűnő 
zenészek, egyéb semmi. Szép, nemes dolgok iránt semmi érzékkel nem bír
tak. Külsejükre vajmi keveset adtak, társalgásuk bántó, kíméletlen és egye
düli szórakozásuk a kocsma. Sokat tűnődtem ezen és sokat töprengtem 
azon, hogy lehetne a vakok ez elszomorító állapotán előnyösen változtatni. 
Miként lehetne bennük a tanulás, a szellemi fejlődés vágyát felkölteni. Mi
képen lehetne velük a társadalmi szokásokat megismertetni s a jó modort 
megkedvelteim, elsajátíttatni. Mert hisz alapjában véve valamennyien de
rék, jólelkű, jóakaratú és jószívű emberek voltak és érdemesnek látszott 
velük foglalkozni, érdekükben fáradni, sőt javukra áldozatot is hozni .

„Ilyen célzattal 1874-ben megalakítottam a vakok első olvasókörét. 
Helyiségül lakásom szolgált. Némi áldozattal odaédesgettem embereimet és 
a dolog egy darabig elég jól ment. Annyi bizonyos, hogy naponta néhány 
órára elvontam a vakok egy jelentékeny csoportját a kocsmától“.

Mindenesetre érdekes, megörökítésre érdemes ez a kép, melyet M ol
nár a múlt század hetvenes éveinek fővárosi vakjairól, azok életéről ezek
ben a sorokban megfest. (Egyik-másik színe a főváros mai vakjaira is rá
illik.) Hogy kocsmázóknak mondja a vakokat, ne tűnjék fel senkinek. A 
régi idők zenész vakjai sokkal jobb anyagi helyzetben voltak, mint a mai 
akár zenész, akár iparos vakok. Az éjjeli helyek vak muzsikusai többnyire
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igen jól kerestek, gondok nélkül tartották el családjaikat s mellényükön, 
épúgy fityegett az akkori idők elmaradhatatlan arany óralánca, mint bár
mely jól öltözködő Hivatalnokén. Futotta hát kocsmára is.

Olvasókörről beszél M olnár abban az időben, 1874-ben, amikor még 
híre se volt magyar nyelvű domború nyomású, avagy domború kézírású 
könyvnek, amikor még jósokáig nem is tanították a pontábécét a vakok kir. 
intézetében, igen, hát nem is a vakok olvastak abban a körben, hanem 
látók olvastak a saját síknyomásű könyveikből, újságjaikból a vakoknak.

A kis olvasókör nem éli sokáig. Egy évet sem ért meg, elnéptelene
dett. Eletrehivójénak nemes, melegszívű törekvéseiről azonban tanúságot tett.

1882-ben létesült a Vakok Orsz. Önképző, Segélyző és Nyugdíjegylete. 
A létesítését előkészítő munkában a kezdeményezők és szervezők M ihályik 
Szidor dr.t a vakok kir. intézete igazgatója s az intézet vak tanárai, Mau
ser Jakab  és Duranek Antal mellett része volt M olnár Ján osn ak  is, de a 
megalakulásban és az azt követő évek munkájában lényegesebb szerepe 
már nem volt.

A vakok egyesületében a munka szépen indult. Pénztárában egy év 
alatt közel 3000 forint gyűli össze jótékony forrásokból. Nagyon mozgalmas
élet folyt az egyesületben. A tagok serényen termelték az eszméket, hogy 
hogyan kellene a tagokat s hozzátartozóikat segélyezni, hangversenyeket 
rendezni, a vakok ügyét széles körben megismertetni, az egyesületet fel
virágoztatni. De a kezdet nekilendülése után az eszmékből nagyon kevés 
valósult meg. Egyenetlenségek, elégedetlenségek származtak, gyűltek s a 
lassan mozgó vezetőséggel szemben az évek folyamán erős ellenzék ala
kult ki. Ennek szervezője és lelke az eszes, jószavú és haladásra törekvő 
Molnár Ján os  volt. Az 1889-ki tisztújításon a* „semmit sem dolgozódnak 
bélyegzett vezetőséggel szemben az ellenzék győzött. Hornig Károly bá ró  
veszprémi püspök helyett az eddigi alelnököt, M ihályik Szidor dr .-1 válasz
tották meg elnökké s M olnár Ján os  mint „gazda“ jutott az egyesületben 
ezúttal először tisztséghez. E tisztségében M olnár mindvégig meg is maradt 
az egyesület föloszlásáig, i'leive 1898-ban történt átalakulásáig.

Gazdává való megválasztásától kezdve Molnár nagy szerepet vitt az, 
egyesület életében s ott csakugyan termékeny munka indult meg. A fővá
ros támogatásával az egyesület a VII. kerületben Kertész-utca 28 szám alatt 
csakhamar saját otthonába költözhetett, a helyiségeket adományokból be
rendezték, megindult a hangversenyek rendezése s megélénkült az adomá
nyok gyűjtése is.

A vakok kir. intézete igazgatóságának támogatásával hosszas előké
születek után az egyesület főúri nők védnöksége alatt 1893 márciusában 
megrendezte a Kenyérkereső Vakok Kiállítását az intézet földszinti helyi
ségeiben és dísztermében. A kiállítást Csáky Albin gró f közoktatásügyi mi
niszter képviseletében Berzeviczy Albert államtitkár nyitotta meg. A három 
hét alatt, míg nyitva volt, többezer ember látogatta meg, a vakok kiállított 
összes készítményei elkeltek s a kiállítás több mini 3000 forint tiszta jöve
delmet hozott az egyesületnek, ami akkor nagy pénz volt. S az anyagival 
vetekedett az erkölcsi siker. Á társadalom nem csak a fővárosban, hanem 
a lapok révén országszerte most először vett tudomást arról, hogy a kétes 
hírű éjjeli tanyák vak muzsikusain kívül más vakok is vannak, olyanok, 
akik szerény kétkézi ipari munkával keresik kenyerüket.

Ha visszatekintünk a magyar vakok múltjába és keressük a saját ér
dekükben, a vakok tömegének érdekében kifejtett tevékenységük nyomait, 
meg kell állapítanunk, hogy ilyenekre a lefolyt több mint száz év alatt csak 
az 1882-től 1898-ig terjedő időben, abban a tizenhat esztendőben találunk,.
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-amikor az iskolázott, a műveltebb vakok a maguk létesítette szervezetben 
tömörültek. Ily .tevékenységekre csak a vakok egyesületének munkásságá
ban találunk. És ezek között a legnagyobb vonalú, a leghatásosabb és 
legeredményesebb teljesítmény ez a kiállítás volt. Ennek a kiállításnak a 
létrehozásában, hasznosításában pedig igen nagy része volt M olnár Jánosnak.

Az erőre kapott egyesület szerényen bár, de megkezdte a betegsegé
lyezést, megkezdte a zongorahangolók munkaközvetítését a fővárosra, a 
zenészekét pedig az egész országra kiterjedőleg, karácsonyi ünnepségeket 
rendezett a vakok gyermekei számára s a rászorultakat fölruházta. Mind
ezeknek Molnár volt az egyik főmozgatója. Két szerény fizetésű iroda
munkaerő és felesége segítette munkájában. Jóságos felesége, szül. Bottbai 
Róza, okleveles elemi iskolai tanítónő az egyesület helyiségében ingyenes 
tanfolyamra gyűjtötte össze a vakok betűt nem ismerő feleségeit és írni, 
olvasni tanította őket. Ezek voltak a vakok egyesületének legtermékenyebb 
évei.

Most, mikor ölvén évnek utána sarkaljuk a vakokat, hogy tömörülje
nek, alakítsanak egyesületet, vegyenek példát külföldi sorstársaiktól, fogja
nak össze, védjék ők is kéz a kézben gazdasági és erkölcsi érdekeiket, 
akkor ők önbizalom és tetterő hiányában kishiíűen azzal válaszolnak, hogy 
Magyarországon nem lehet vakok egyesületét létesíteni. Nos, mi az ötven 
év előtti magyar vakokra mutatunk rá. Azok akkor, abban az időben, ami
kor még távolról sem volt annyira fejlett az egyesületi élet s megközelítő
leg sem volt annyi egyesület hazánkban mint most, azok a vakok, akik 
annyira tanultak sem voltak, mint a maiak, azok már akkor szervezkedtek 
s képesek voltak egy céltudatosan munkálkodó egyesületet létrehozni. Azok
ban az ötven év előtti vakokban volt annyi akarat, tetterő, együttérzés és 
társadalmi együttműködési érzék, hogy erőteljes és a tagok érdekeit szol
gáló eredményes egyesületi életet kifejlesszenek. Ha tehát a máról vissza 
a múltba nézünk, e tekintetben mély hanyatlást kell megállapítanunk. Es 
ezt nem lehet magyarázni, még kevésbbé menteni azzal, hogy most vannak, 
amik akkor nem voltak, vakokat gyámolító egyesületek. Nem, mert ezek a 
gyámolító egyesületek a megoldandó föladatoknak csak . egy részét vállal
ják, a többi pedig, különösen azok a föladatok, melyeket a vakok ügyének 
újabbkori fejlődése a vakok önállósításával, intézeteken kívüli önálló éle
tével, létfönníartási lehetőségeivel kapcsolatban, a társadalommal és az ál
lammal vató viszonyában (járadékok) hozott fölszínre, és amelyeknek a 
megoldására elsősorban a vakoknak az egyesüléséből származó szervezet 
volna hivatva, mindezek a föladatok megoldatlanul maradnak.

A Vakok Orsz. Önképző, Segélyző és Nyugdíjegylete 1898-ig műkö
dött. Ekkor összeolvadt a vakok kir. intézete tanári testületében működő 
Vakokat Segélyző Bizottsággal s a két szervezetből megalakult a mai Va
kokat Gyámolító Orsz. Egyesület.

Molnár volt a vakok megszűnt egyesületének egyedüli tisztviselője, 
aki a helyén maradt az új alakulásban is. 0  volt a kapocs a múlt és a 
jövő között. Vitár Rezső  volt a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület társa
dalmi, ipari és kereskedelmi megszervezője s Molnár Ján os  volt Vitár mel
lett az új szervezetnek a vakságügyi szakértője. Kovász volt. Ott is, ahol 
nem tett, akkor is, amikor nem cselekedett, csendesen érlelt, dagasztott. 
Tevőlegesen is bőven kivette részét a gyámolítás újjászervezésének mun
kájából, különösen az egyesületi otthon internátusának és a bentlakó va
kok műhelyi foglalkoztatásának a vakok szempontjából való szakszerű ki
alakításában.

1902-ben, amikor a gyámolító egyesület beköltözött a Vakok Buda
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pesti Kir. Orsz. Intézete (ma Vakok József Nádor Mr. Orsz Intézete) Fog
lalkoztató Műhelyeinek hungáriakőrúti épületébe s átvette az intézettől a 
foglalkoztatást, Molnár lett az egyesületi internátus vezetője.

1906-ban megalakult a vakokat gyámolító egyesület első fiókja, a Va
kokat Gyámolító Orsz. Egyesület Felsőmagyarországi Fiókegyesülete s en
nek miskolci foglalkoztató intézete. Az egyesület vezetősége Molnárt küldte 
ki gondnokként a fiók, illetve a bennlakással egybekötött foglalkoztatóinté
zet megszervezésére és vezetésére. Ő volt az első vak egyén Magyarorszá
gon, aki intézetet önállóan vezetett. Jól vezette, fölvirágoztatta. Rendbehozta 
az intézet céljaira kapott régi épületet, benépesítette fiatal vak munkások
kal, a műhelyek készítményeinek árusítására boltot nyitott, megszervezte a 
vak munkások önképzőkörét, dalkarát, megvetette alapját egy poníírású 
könyvtárnak, kiállítást és hangversenyeket rendezett. Ő rendezte Magyar- 
országon az első „vakok napját“ is Miskolcon, mégpedig 2000 koronán fö
lüli jelentős anyagi eredménnyel. Ezek mellett vezette a fiókegyesület ado
mánygyűjtéseit s a gyűjtésekből fönntartotta, fejlesztette az intézetet.

Tizenöt évi munkásság után 1921-ben M olnár Miskolcról visszakerült 
Budapestre, az egyesület középpontjába s itt az egyesület kebelében mű
ködő Vakok Betegsegélyző és Társaskörének volt igazgatója nyugalomba 
vonulásáig, 1930-ig.

Molnár János, mint látjuk, meglehetős változatos munkaköreiben min
denütt derekasan megállotta helyét. Okos, józan gondolkozásával, jő üzleti 
érzékével, kitűnő emberismeretével és kiváló alkalmazkodóképességével 
minden működési területen ura maradt a helyzetnek. Emellett kiválóan jó 
modora, jó szónoki képessége és pompás humora kedveltté tették egyéni
ségét munkatársai körében és társaságokban. Kitűnően tájékozódott, egye
dül és gyorsan járta útjait a városban. Testtartásán, mozdulatain még fürge 
öreg korában is megérződötí, hogy kilenc éves koráig látott. Ha beszélt va
lakivel, nemcsak szembefordult, de szembe is nézett a beszélővel, ami pe
dig rendszerint csak a későbbi életkorban megvakult egyéneknek sajátsága. 
Nyílt, mozgékony, könnyed magatartása, állandó jókedve nagyban hozzá
járult ahhoz, hogyha beszéltünk vele, könnyen megfeledkeztünk arról, hogy 
vak emberrel beszélünk.

1855-ben feleségül vette Bottka R óza  elemi iskolai tanítónőt, majd en
nek elhalálozása után, most özvegyen maradt második feleségével, szül. 
Palkó M áriával, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület tisztviselőnőjével 
kelt egybe 1902-ben. Mind a két feleségével boldog házaséleíet élt, mind 
a kettő hűséges társa és segítője volt munkásságában. Gyermek egyik há
zasságból sem származott.

Molnár Ján os  halála napjáig makkegészséges ember volt. Agyvérzés 
oltotta ki percek alatt életét nyolcvanadik életévében. Egy barátját látogatta 
meg Miskolcon, ott érte utói a halál 1934 augusztus 25-én. Miskolcon is 
temették el a Mindszenti temetőben. Sírjánál H erodek Károly, a vakok kir. 
intézete nyugalmazott igazgatója, mint a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesü
let alelnöke, az egyesület és a Vakok Betegsegélyző Társasköre nevében, 
Schm albach György, a miskolci intézet vak gépírója pedig a miskolci in
tézet nevében búcsúztatta.
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P e tit  L a ra u sse -t a  sik etn ém áltn alí.
K ö z r e a d ja :  S z e n t g y ö r g y i  G u s z tá v .

Egy tiszteletrem éltó férfiú, a k i a  s iketn ém a-okta tásü g y n ek  rég 
óta tényleges m űvelő je, m ondotta e l n ekem  szóró l-szóra  a  követ
kezőket. 0  m ag a  a  ny ilvánosság  e l é  nem  a k a r  lépni, c ikket írni 
nem  h ajlan d ó , h an em  felhatalm azott, h og y h a  tetszik, s h a so n ló 
képpen  v éleked em , ad ja m  tovább, mint a  m ag am  elg on d olását. ím e  
közre  ad o m  a m a  óha jtásom m al, hog y  A n on ym u su n k a  jö v ő b en  
is — h a  közvetlenü l nem  is h a jlan d ó  — a d ja  közre  közv etv e é letrev a ló  
gondolatait, bőség es  tapaszta lata in ak  értékes  gyüm ölcseit. Szívesen  
vesszük, m eg fon to ljak  a  gondolatait.

Ha idegen nyelven olvasunk, amelyet egyébként — mondjuk : 
nagyjában ismerünk, szótár áll a rendelkezésünkre, és ha ismeretlen, 
ritkább szó akad elénk, mindenkitől függetlenül, úgyszólván pillanatok 
alatt megkapjuk az ismeretlen szó magyar jelentését. És egyébként 
is, különösen újságolvasás közben, nap-nap után özönével találko
zunk idegen, különféle nyelvekből kölcsönzött szavakkal, terminus 
technikusokkal, amikkel szemben gyakran értelmetlenül állunk, de 
ha egy jó idegen szavak jegyzéke van kéznél, újból másoktól függet
lenül segíthetünk magunkon.

Ezzel szemben a siketnéma, aki az életbe csak az iskola 
nyújtotta és így természeténél fogva szűk és egyoldalú szókinccsel 
megy ki, magára hagyatva, tehetetlenül áll egy egész sereg felbukkanó 
új szóval szemben, és nincs aki a rebusokat megfejtené neki.

És ennek a hiánynak, ennek a szükségletnek a kielégítésére 
szolgálna egy szófejtő, szómagyarázó kéziszótár ad normám Petit 
Larausse. Csodálatos, hogy a mi középosztályunk nem érzi a hiányát 
a magyar szótárnak, míg a francia diáknak kötelezőleg van előírva, 
hogy a Petit Larausset kéznél tartsa, ahol minden francia szónak 
értelmét, származását megkapja, mégpedig a legbővebb illustratio 
kíséretében.

Ennek a szótárnak az összeállítása azonban nem egy ember
nek a feladata, hanem össze kellene fognia valamennyi intézet 
tanári karának, de sőt maguknak a felnőtt siketnémáknak is, hogy 
igazán gyakorlati, használható szótár jöjjön létre, amit könnyen és 
szívesen használna a még iskolában levő nagyobb növendék és 
még inkább az életbe sodort felnőtt siketnéma.

A dolog nyélbeütését úgy képzelem el, hogy egy központi 
— mondjuk három tagú — bizottság irányítaná a szerkesztést, amely 
előzetesen megállapítaná az anyaggyűjtés alapelveit éŝ  azt közölné 
az összes intézetekkel. Az iskolák úgyis iratnak szótárt a növen
dékekkel, amelyben, ahol csak lehetséges, maguk a növendékek 
szoktak primitív illustratiokat csatolni a szavak mellé. Minden isko
lában, minden osztályban akad olyan növendék, aki az illustrálásban 
oly fokú leleményességet tanúsít, hogy néha még az elvont fogai-
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makat is meglepően és megérthetően illustrálja, amik között akad 
bizonyára felhasználható is, hogy azután egy tollrajz-művész meg
rajzolja. Ezeket az iskolai szótárakat az intézetek több éven át a 
szerkesztő bizottsághoz továbbítanák feldolgozás céljából. Ezzel az 
anyaggyűjtéssel párhuzamosan egy-két éven át a budapesti Siket
néma Otthonban kellene kihirdetni, hogy mindenki, aki a neki isme
retlen szó megfejtését kívánja, írja fel egy kitett könyvbe és a meg
fejtést a szerkesztő bizottság tagjaitól a hétnek meghatározott napján 
a helyszínen kapná meg közvetlenül. És éppen ezek a helyszínén 
személyesen adott szófejtések, amelyek az életrevalóságot volnának 
hivatva ellenőrizni, adnák a siketnéma Petit Laraussenak az igazi 
anyagát.

Ha tényleg akadna ennek a gondolatnak felkarolója, úgy legyen 
szabad ajánlanom, hogy az illető előzetesen tanulmányozza a Petit 
Larausset, annak rövid, velős szófejtési methodusát és elsősorban 
azokat a jellegzetes apró francia tollrajzokat, amelyekkel a szótár 
tele van zsúfolva és amelyek oly elevenné és oly kedvessé teszik 
a szótárt gyermeknek és felnőttnek egyformán.

Csodálatos, hogy a francia tankönyvek egyöntetű pompás kis 
tollrajzai helyett nálunk még mindig a nehézkes, nagy helyet, sok
szor egész oldalt elfoglaló és legtöbbször otromba kivitelű,.ízléstelen 
szedett vedelt iilustratiók járják. Úgyszólván egyedül a Tolnai-féle 
Lexikonban találkozunk ezekkel a finom, szellemes tollrajzokkal. 
Persze valószínűleg a Tolnai Lexikon is Párisbói szerezte be a klisé
ket, ahonnan nekünk is meg lehetne kapni; a speciális szükségletre 
pedig fel lehetne fedezni egy igazi, vérbeli tollrajzművészt, azzal az 
utasítással, hogy a francia elemi iskolai, de egyéb könyvek rajzait 
is utánozza a kivitel vonalvezetésében és szellemességében.

Hátra volna még a kérdésnek az anyagi oldala, a nyomda
költség rentábilis volna, mert bizony a bő illustráíió, ami nélkül 
kárbaveszett dolog volna az egész vállalkozás, az előállítási költsé
get nagyon megduzzasztja. Pedig egy ilyen szótárnak, hogy minden 
siketnéma kezébe eljusson, 1—2 pengőnél nem szabad drágábba 
kerülnie.

De én azt hiszem, hogy ha a különféle tudományos munkák 
meg tudják szerezni a subventiót, ha a szótár értékes, életrevaló 
munkának bizonyul, szintén megértésre, subventióra fog találni, 
annál inkább, mert mint tankönyv is tulajdonképpen nélkülözhetetlen, 
és elég érzékeny hiány az iskolában is, hogy nincs ilyen.
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A vakok. :ra lláserk ö lcsi é rzete  in világa,
K e li P é t e r .

Az emberi életnek legszebb és legértékesebb tulajdemságai 
közé tartozik az erkölcsi érzék. Az ember patináját az erkölcsi élet
felfogás adja meg, ami nélkül műveltségnek, tehetségnek jelentősége 
nincsen. Az igazi nagy emberek a köz javára gyakorolt kihatásait 
erkölcsi emelkedettségükből merítik. A munka, a törekvés, a haladás 
is csak akkor lehet céltudatosan eredményes, ha abban erkölcsi 
értékek rejlenek.

Az emberek egymásközti értékkülönbségét az erkölcsi érzék 
kisebb-nagyobb változatai szabják meg. Az elme kiválósága, ha 
nincsen kellő erkölcsi érzékkel alátámasztva, az emberiség fejlődé
sére nézve haladást nem jelent és akármilyen tehetség megnyilvá
nulásáról is legyen szó, ha nincs benne erkölcs, a morál insanity 
bélyegét viseli magán.

Az ifjúság erkölcsi érzékét kifejleszteni a pedagógiának egy 
mindennél kiemelkedőbb feladata. Sarkalatos tétele, hogy az ifjúság 
lelkében a szép, jó és nemes tulajdonságok kiműveltessenek, abból 
azután az élet valódi örömei, boldogságai kisarjadhassanak. A peda
gógus tehát erkölcsnevelő hatásaival oly kincsekkel ruházza fel az 
ifjú nemzedéket, amelynek értékei fölötte állnak minden egyéb em
beri tulajdonnak, aminek épp ezért az egész életre kiható jelentősége 
sokkal fontosabb, mint a nevelésnek többi irányzata.

A vakok erkölcsi érzékének a kifejlesztése valóságos talpköve 
azok egész nevelési rendszerének és erre intézményeink különös 
nagy gondot is fordítanak. Ezek az intézetek kitűnő melegágyai a 
vakok erkölcsi nevelésének és az elért eredmények méltóan igazolják, 
hogy az ezirányú fejlődés egészséges úton oldja meg e kérdéseket. 
Elég rámutatnom a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetének évti
zedeken át begyökerezett nevelési rendszerére, amely példaadóan 
mutatja, hogy a nevelésnek milyen irányban kell haladnia épp a 
vakok sajátlagos életboldogulásának az elérése érdekében.

A vakok erkölcsi nevelése túlnyomórészt a valláserkölcsökből 
veszi feladatkörét és ez helyesen van így, mert a valláserkölcsi 
nevelés oly eszmekörnek anyagából táplálkozik, amely kétezeréves 
kialakult erkölcsfejlődési múlttal bir és az egyedüli hatásos mód, 
amely kiemelheti őket abból a sorssujtott helyzetből, amibe a végzet 
belesodorta. Újra hivatkozhatom itt a Vakok József Nádor Kir. Orsz. 
Intézetére, ahol ez a valláserköícsi nevelési rendszer mintaszerűen 
meghonosodott s ahol a növendékek egy magasabb gondolatvilágba 
emelve, életsorsukban megnyugvást találnak és ezzel az élet igéret- 
teljes céljait bőségesen van módjuk megismerni. És hogy ez valóban 
az egész életre kihatóan áldásos eredményekkel jár, nemrég volt 
alkalmam jólesően megállapítani akkor, amikor a Homeros-énekkar
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Miskolcon járt és tagjainak mindegyike, — akik az intézet egykori 
növendékei voltak, — oly magatartásról adott tanúbizonyságot, ami 
a jó valláserkölcsi nevelésnek következményeire vezethető vissza. 
Ugyanakkor a kötelességérzetnek példás tanújelét is adták azzak 
hogy fáradságos hosszú utazás, gyaloglások, éjfélig tartó hangver
senyszereplés, sőt azután még újabb hegymászás utáni vasárnapon 
egysem mulasztotta el az ünnepi istentiszteleten való részvételt és a 
megokolható pihenés helyett az egyes vallásfelekezetek szerint eme 
kötelmüknek mind eleget tettek. A felnőtt korú vakok valláserkölcsi 
életfelfogásáról egyébként akaratlanul kétízben máskor is meggyőződ
hettem, amikor a Vakokat Gyám. Orsz. Egylet Központi Intézetének 
gyámoltjait a Hermina-uti kápolnában láttam Istentiszteleten és ma
gatartásukban a vallási meggyőződésnek oly megnyilvánulásait 
tapasztaltam, amely az egyedüli helyes és üdvös valláserkölcsi ne
velésükre mutat rá dicsérően. A vakok miskolci intézetében viszont 
állandóan megfigyelhettem, — ahol az egyes vallásfelekezetek a vak 
gyámoltaknak hetenként vallási órákat tartanak, — ez mily jótékony 
hatást vált ki a gyámoltakból. A lelki világukkal való foglalkozásnak 
jóhatásai abban mutatkoznak, hogy a munkánál szorgalmat tanúsí
tanak, szertelenségek nem igen fordulnak elő, a fegyelmetíenségek 
a ritka esetek közé tartoznak, az intézetben csend, nyugalom,, 
békesség honol, amit az intézet látogató szakemberek is szemláto
mást azonnal észrevesznek.

A vakok valláserkölcsi érzelemvilágával azért foglalkozni igen 
fontos körülmények indokolják és az ezzel összefüggő kérdéseket 
napirendren kell tartanunk. A vakok hajlamosak a valláserkölcsi 
eszméknek és gondolatoknak a taglalására, igen összevágnak ezek 
az ő különleges lelki világukkal s amelyek korlátozott örömeikben 
sok kárpótlást és annál több lekötöttséget tudnak nyújtani. Nagy és 
hatalmas terület az, amely képzeletviláguknak kiapadhatatlan tápot 
nyújthat, de különösen alkalmas arra, hogy életük folyamatát ma
gasabb életfelfogással betöltse. A vakok valláserköícsi érzelemvilá
gának ápolására a valláserkölcsi nevelést a többi nevelési törekvé
seknek gerincévé kellene tenni, hogy abból mindazok az előnyök 
és javak a saját hasznukra minél inkább kihasználhatók legyenek, 
amelyek szilárd támpontot nyújthatnak nekik jövendő életük kiala
kulásánál.

A vakok kopenhágai állami intézetében tett kétszeri tanulmá
nyozásaim alatt az ottani növendékek valláserkölcsi nevelésének 
ugyancsak jó eredményeiről szereztem meggyőződést. Ebben az. 
intézetben az istenfélő, szorgalmas, kötelességet lelkiismeretesen 
teljesítő, állandóan törekvő, amellett mindig életvidám közszellem az 
uralkodó irányzat. Ott protestáns teológiát végzett lelkészek elsajá
títván a vakok oktatásának módjait, egész odaadással azon mun
kálkodnak, hogy a vakokat valóban az életre neveljék ; nemcsak 
tudást, gyakorlati képességeket nevelnek ki az intézeti növendé
kekből, hanem valláserkölcsi érzelemvilágukat felruházzák oly gaz
dag tartalommal, hogy azok kikerülve az életbe, abban csalódásokat
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nem találnak. Tanár, növendék és az egész személyzet közös csa
ládot alkotva folytonos emelt lelkű munkában, egyenletes törtetéssel, 
zajtalanul és valláserkölcsös légkörben az élet magasabb hivatását 
gyakorolják, ami mindenképpen követendő irányvonal lehet azok 
részére, akik ezt nem követnék. Csak alkalomszerű közbevetéssel 
említem, hogy a vak leányok ez intézetben szövőszékek mellett nem 
csak egyszerű szövőmunkákat tanulnak elvégezni, hanem haladóban 
komplikáltabb dolgokat is, így sok változatú kis és nagy függönyöket, 
asztalterítőket, dísztörülközőket, párnákat stb. A fiúk közül a kosár
fonás, kefekötés, kókuszlábtörlő készítés mellett egy tizes csoport 
megbirkózott a cipőkészítéssel is és ha az új cipők előállításánál 
egyelőre volt is bizonyos kezdetlegesség, de papucsokat, talpalásokat, 
sarkalásokat és javításokat már kifogástalanul jól készítettek. Az 
ezen iparnál használatos és a vakoknak megfelelő szerszámokat 
sok találékonysággal maguk az intézetiek kontsruálták meg és az is 
odamutat, hogy a vakok ipari foglalkoztatása tekintetében is a haladó 
szellem uralkodik ennek az intézetnek az életében. Az elméleti oktatás 
egész modern irányzatáról nem szükséges említést tennem, de ra 
kell mutatnom, hogy ilyen felbecsülhetetlen intern szellemmel bíró 
intézetből kikerülő növendékek sohasem kerülhetnek ki az utcasa
rokra, vagy templomajtókba, mert oly szellemi, erkölcsi kincsekkel, 
gyakorlati rátermettséggel felvértezve bocsáttatnak el a mindennapi 
élet forgatagába, ahol helyüket sikerrel meg fogják tudni állani.

Ha el is fogadjuk, hogy a koppenhágai intézetben a létfenntartás- 
anyagi előfeltételei talán bőséges mértékben állanak rendelkezésre 
és az intézet működésének célkitűzéseit nagy előhalaaással gond 
nélkül valósíthatják meg, meg kell azonban látnunk azt is, hogy az 
alapvető valláserkölcsi nevelésnek a vakok érzelemvilágára és egész, 
életfelfogásukra kitűnő hatással van, amelyből az oktatás-nevelés, 
a szellemi és gyakorlati kiképzés tulajdonképpeni nagy eredményei
származnak. , , ,

Mint említettem a Vakok József Nádor Kir. ürsz. lntezete pel- 
daadó módon részesíti növendékeit valláserkölcsös nevelésben ; mily 
féltő gonddal kell kisérni tehát, hogyha ezek a növendékek kikerülve 
az intézet kötelékéből, valláserkölcsi érzelemviláguk, életfelfogásuk 
meg ne változzék és azok az értékek, amelyek évek során át lel
kűkbe plántáltatok, el ne vesszenek, meg ne semmisüljenek, bedig 
ennek a veszélynek ki vannak téve, amikor az intézetet elhagyják 
és nem megfelelő környezetbe kerülnek, ahol az élet viszontagságai 
többnyire lerombolják mindazokat a tulajdonságokét, amelyeket a 
gondos nevelés bennük annyi odaadással felépített.

De különös aggodalommal tölthet el, hogy az intézetből kike
rült vak leányok életsorsa miként alakul ki, tudván róluk azt, hogy 
ezeknek az életben való elhelyezkedési lehetősége nem olyan ked
vező, mint a fiúké. Önállóságra nem törekedhetnek s a számukra 
fennálló egyedüli intézmény zsúfoltsága miatt abban alig remélhetnek 
felvételt, tartós elhelyezkedést. Ök az élettel való közvetlen harcot 
nem vehetik fel s ezért nagyrészük visszatérni kényszerül a szülői
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házba, ahol tétlen semmittevésben tengetik életüket, természetesen 
— és ez a legsúlyosabb — minden tartalom nélkül, testi-lelki sor
vadással. Amidőn pedig elvesztik a szülők és hozzátartozók táma
szát, a kétségbeejtő rettenetes nyomor vár reájuk. A befektetett tőke 
ilyképpen nem képes meghozni gyümölcseit s ami felemelő volt szá
mukra az intézet falain belül, azt a külvilág értékelni nem tudván, 
helyüket és boldogságukat az életben nem találják meg.

Mindezek az okok sürgős szükséggé teszik azt, hogy a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz. intézetéből évenként kikerülő vak hajadonok 
intézményszerű további elhelyezéséről kellő gondoskodás történjék, 
amely méltó folytatását képezné az intézetben megalapozott vallás
erkölcsös nevelésnek. Szerény elgondolásom szerint ezeknek a 
szerencsétleneknek a világ zajától, a mindennapi élet zűrzavaraitól 
mentes olyan helyet kellene biztosítani, ahol érzelemviláguknak és 
szerzett tanulmányaiknak megfelelő állandó otthonban hasznos elfog
laltságok mellett egész életüket úgyszólván mentsvárszerűen le
élhetik.

Nincsen kétségem  ̂ aziránt, hogy maguk a vallásfelekezetek 
gondoskodnának a vak leányok befogadására alkalmas ilyen ottho
noknak létesítéséről, sőt fenntartásáról is. Meggyőződésem, hogy az 
egyes vallásfelekezeti szervek készséggel vállalnák ez Istennek tetsző 
gyámolítási feladatnak a megoldását és megtalálnák útját-módját 
annak, hogy az ehhez szükséges anyagi eszközöket a saját kebe
lükből előteremtsék. Ilyen irányú akció — úgy vélem — teljes sikert 
eredményezne, hiszen a jótettek gyakorlása krisztusi cselekmény és 
szebb, magasztosabb célra, mint a vakok gyámolítására, — akiknek 
valláserkölcsi érzelemvilága szomjazza a lelki életfolyamatot, — áldo
zatokat hozni érdemes, értük szeretetet gyakorolni isteni imádság.

A vak leányok valláserkölcsi érzelemvilágának szabad meg
nyilvánulásaihoz nyújtsunk tehát segítőkezet, ne hátráltassuk annak 
kialakulását, hogy abból ők életboldogulásukat meríthessék. Az ő 
vágyódásaik más mire is irányulhatnának ? Az ő életük céljai földi 
hívságokra nem irányulhatnak, családalapításra nem gondolhatnak, 
múló javak nem érdekelhetik őket, a puszta létben egy magasabb, 
eszményibb világ az ő igazi világuk, amiben megnyugvást, remény
séget és boldog megújhodást lelhetnek.

A vakok valláserkölcsi érzelemvilága oly terület, amelyet ápolni, 
gondozni a legfontosabb hivatások közé tartozik s minél több vilá
gosságot, fényt derítünk ebbe a világba, annál nagyobb lesz szá
mukra az a lelki élet, amelynek határai oly végtelenek és amelyből 
a  megelégedettség boldogságai származnak.
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liértiSlc és kaptuk-
Szép Jó z s e f  K épes O lvasókönyvéről a k övetk ező hozzá- 
©szlásofeaí :

V ölk er Jó zsef.
Régen várt, „sokáig nélkülözött tankönyv nyert bebocsátást a siketné

mák intézeteibe. Őszinte lélekkel örvendünk neki, mert újabb lépésnek 
tartjuk az előrevezétő úton, A jóra, jobbra való törekvés elkötelezettsége 
és önzetlen szándéka azonban arra is késztet, hogy a művet értékmegje
löléssel vigyük a köz elé, hogy egy újabb kiadás esetében figyelembevé
telt biztosítsunk a kellően alátámasztott követelményeknek.

Az olvasókönyvnek, de általánosságban minden olvasmánynak, vagy 
olvasnivalónak az a célja és arra törekszik; hogy egy vagy több személyi 
lyel, tárggyal, a környezettel, eseménnyel, idővel, térrel kapcsolatban, szo
ros tartalmi összefüggésben az olvasónak érzelmi, kedélyi, szellemi világát 
foglalkoztassa, megtermékenyítse, táplálja ; nyelvkincséi, kifejezési készsé
gét gyarapítsa; erkölcsi felfogását, hajlamait a nemesbedés jegyében jóté
konyan befolyásolja.

Általánosságban megfelelőnek, tartalmasnak, a célt hasznosan szol
gálónak tartom az olvasókönyvet akkor, ha helyes beosztással és a foko
zatos haladás elvének figyelembevételével megfogja, leköti és élményközös
séget vált ki a jelen esetben a beszédmegalapozás, a hangkifejlesztés 
során már átjutott, a beszédelsajátítás kapuján bekopogtató, az indulásra 
váró abból a kis siketnémából, akinek részére a szerző nyilvánvalóan az 
említettem szándékkal megírta. Szükségesnek vélem itt nyomatékosan rámu
tatni és kihangsúlyozni, hogy az érdeklődéskeltésnek, az olvasás megked
velésének és élvezniíudásának elemi feltétele, hogy a gyermek minden ma
gyarázat, minden nehézség nélkül megértse az olvasottakat. Jó tehát az 
olvasókönyv, ha tartalmi, tárgyi, és alaki vonatkozásban, kifejezéseiben a 
gyermek szintáján mozog, ha az ecsetelt, megirt élet, történés vagy szem
lélet tapasztalása körébe vág, ha minden megállapítás, szóba-mondatba 
foglalt gondolat szívügyévé válik és ezzel a lelki szépségeknek: nemesnek, 
tisztának, az értelmi fejlődésnek válik üde forrásává.

Úgy vélem, hogy megállapításaim a tételes igazságok mesgyéjén h a - ' 
ladnak. Sietek kijelenteni és mindenkit megnyugtatni, hogy a könyv érdemes 
írója sincs ellenkező hiten. Mert valójában úgy a kedves, mozgásos, ártat
lan, szelíd mosolyra, vagy örömre derítő, a gyermeket lebilincselő képecs- 
kék, valamint a változatos és neki érthető szöveg is azt mutatják, hogy 
ismeri a gyermeket és azért arra törekszik, azt akarja, hogy képzeleietvilágát 
megtermékenyítse és ösztönző erőt sugározzon ki benne keletkezett, felgyü
lemlett érzések, indulatok, óhajok, vágyak kinyilatkoztatására.

A kiállítás és tartalmi összefüggés elválasztásában fordítsuk figyel
münket elsősorban a köntösre, a külsőre. Iskoláinkban már a kezdet-kez
detétől számba tartozunk venni, hogy a helyes meglátás alapját megvessük 
és az a szép, az ízlés kifinomodásának tényezőivé váljunk. Ezt a célt 
kitűnően szolgálja könyvünk és csak elismeréssel szólhatunk a tetszetős 
kiállításról. A világos, sárgás alapon vörös és kékbetűs bekötési tábla kel
lemes hatású. A gyakorlat, illetve használat fogja aztán megmutatni, hogy
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nem kell-e majd a jövőben engedményt tennünk és áttérni a sötétebb be- 
kötésre-

A belső beosztás is megérdemli a dicséretet, mert a kiállítás mind
végig egységes. A képek kétszínnyomásúak és a szövegrész egységes be
osztású. Eltérést csak abban látunk, hogy egyes képek nincsenek a többi
hez hasonlóan körülkeretezve. Szépséghibának tartom, hogy néhány eset
ben a vastagon körülvonalazott képekkel szemben vékony, tollrajzszerűeket 
találunk. Az egység rovására mennek aztán még a stilizált képekkel állított 
kevésbbé stilizáltak is. Egy-két képnek a távlata nem helyes. Ezt a körül
ményt azért emelem ki, mert a gyermekek jó megfigyelő alapját már az 
alsó fokon meg kell vetni és azt minden lehető módon alá kell támasztani. 
Van a könyvben fölös számú olyan lefelé vastagodó lábú gyermekkép, 
mely sehogysem felel meg a magyar gyermektipusnak. Ebben aztán azt 
hiszem mindenki és a szerkesztő is egyetért velem, hogy ezeket a képeket 
egy újabb kiadás esetén ki kell cserélni. A képek kivitelében, színezésé
ben is találni itt-ott észrevételezni, megjegyeznivalót. Legkevésbbé sikerül
tek azok, ahol kékkel nyomott az egész rajz és annak hátterét széltől á 
szélig tiszta vörös szín képezi. Rá kell mutatnom arra, hogy a két szín 
egymásranyomásával és a lehetőségek kihasználásával különböző díszítő, 
kifejező, kiemelő árnyalatokat lehetne elérni. Nem tartom szükségesnek 
valamennyi képnek a részletezését. Az említett szempontok kiemelése min
denkit bizonyossággal eligazít. Kívánságaim hangoztatásában a mértéket 
a színkihasználás kiváló példáját mutató 8., 46., vagy az 50 kép nyújtja. 
Tudom, hogy szerzőnek sok utánjárásba került, míg ezekre a képekre szert 
tehetett. így hát, — ha nem akarta a könyvet mérhetetlenül megdrágítani —, 
át nem hidalható nehézségekkel állott szemben. Remélem azonban azt is, 
hogy a következő idők termése minden tekintetben kifogástalalan képeket 
bocsáthat az immár tapasztalatokkal rendelkező kartársunk haszálatára.

A tartalmi részre térve, szívesen és elismeréssel emelem ki az úttörés 
érdemét. Az ötnegyedszázados magyar siketnémaoktatás, — az egy nagyon 
is sokban megbírálható és kifogásolható Roboz-féle I—IV. oszt. olvasó
könyvön kívül —, nem mutat fel még egyet, amelyet a már tárgyeit céllal 
és okból a kiejtés elsajátítás szakán már átesett növendékeink kezébe ad
hattunk volna. Szép József könyvét illetőleg ebben az irányban nem fog el 
semminemű aggályoskodás. A gyermekek nyilvánvalóan és tisztára meg
értik a tartalmi részt és a kifejezésekben is alkalmasint az oktatás során 
már elsajátított régi ismerősökre bukkannak. Távol áll tőlem, hogy ezt ki
fogásként emlegessem, sőt, elvi kívánságaimból kifolyólag inkább dicsé
retnek szánom. Mert újból hangoztatom az elvet: olvasni csak úgy és akkor 
lehet élvezettel, ha a kifejezések megértése nem okoz nehézsé
get, ha a felkeltett érdeklődés bele tud kapcsolódni és együtt tud haladni 
az író mondanivalóival. Hogy sok-sok előnye mellett a könyv nem mentes 
alapvető hibáktól sem, azt a nevelés-oktatás követelményeinek és tételes 
igazságainak imeretében könnyen megállapíthatjuk. Gondolom, hogy egye
sekre magától, többekre meg mások eszméltetése révén rájön a szerző. 
Néhánynak a kiteregetését jó magam is szükségesnek vélem.

Mindenekelőtt általánosságban azonban kiemelem azt is, hogy úgy a 
képek, mint a szöveg erkölcsnemesítő célt szolgálnak és minden esetben 
tiszta érzések megindító rúgói kívánnak lenni. A rosszat, kellemetlent, a 
csúnyát kerüli. Ellenben szívesen tolmácsolja, ami a lelket örömre, derűre 
hangolja. Kedves-komoly szószólója a jóságnak, szelídségnek, az igaznak 
és azoknak az erényeknek, amelyeknek ható ereje derék és becsületes, 
vallásos és hazafias polgárokat nevel a hazának. A gyermekbirodalom tiszta 
fehér könyvének illik be tehát ez a kis könyv.
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Ha az érlelemfejlesztési —, a beszéd — és kifejezés-elsajátítási 
célokat veszem számba, ha szóval sorra veszem azokat a követelményeket, 
amelyeket a jó könyv fokmérőjének tekinthetünk, minden részrehajlás nél
kül megállapíthatom azt, hogy a szerző közvetlenségre törekszik és amint 
már említettem, az érzelemfakasztó, tápláló és nemesítő szempont szerint 
is sikerült neki a kívánatosat nyújtani. Ugyancsak ez vezeti az olvasnivaló 
érték adásában a leegyszerűsített, a kis siketnéma világában mozgó gon- 
dolatközvetítésben. Hogy ez nem sikerült teljes mértékben, vagy hogy nem 
mindig a legszerencsésebben oldotta meg feladatát, azt talán annak 
lehetne betudni, hogy valamiképen a Borbély-féle vezérkönyvnek a hatása 
alatt állott és onnan vehette a mintát, amely megengedi a többfelé való 
elkalandodóst azért, mert valódi célja tulajdonképen az, hogy különböző 
anyagon egy-egy nyelvalakot tüzetesen begyakoroljon, vagy hogy az élet 
utánzásával, annak esélyei és mintája szerint bővítse, fejlessze és építse a 
beszédet. Az olvasmány az egy tárgy, esemény köré csoportosítható értékes 
és érdekes gondolatokat dolgozza fel. Ebben tehát, eltekintve az egyszerű 
és világos kifejezés kötelezettségétől, semmiképen nem köthet az alaki 
rész, de nem is hordhatok össze mindenféle nem összetartozó anyagot sem. 
Rögtön kitűnik felfogásomnak jogosultsága és helytállóvolta, ha szembeál
lítom a 48., első részében az 51., a 47., a 46., vagy utolsó olvasmányt 
a sokfelé ágazó, elkalandozó, vagy lazán összefüggő dolgokat tárgyaló, 
inkább alaki csoportosítást követő 1., 3., vagy 7 olvasmánnyal. Az először 
felsoroltak lüktető menete, változatos kifejezései, a tények egységbefoglalása 
kedves élménnyé szövődnek, amelynek emlékét szívesen elraktározza a 
gyermek fogékony lelke. A másik csoportban említettek szertefolyó esemény- 
telensége aligha idézhet elő különösebb hullámverést bensejében. Volt mó
dom és alkalmam az annak idején beterjesztett részletes bírálatomban a 
legapróbb részletekre is kitérni és majd minden olvasmányt akár dicsérő 
elismeréssel, akár javító szándékkal bonckés alá venni. Itt azonban csak 
azt a meggyőződésemet hangsúlyozom, amit rövid fejtegetésemből minden 
tovább való szükségtelen bizonyítás nélkül is ki lehet érteni és el lehet 
fogadni, hogy minden legkisebb hibát is el lehet tüntetni a könyvből, ha 
a szerző egy következő kiadás alkalmával a megírásban a II., III. osztályos 
kis siketnéma nyelvkincsének ismeretében és ahhoz alkalmazkodva, a ki
fejező, le-lebilincselő mozgást, életet lüktető képek adta anyagot, a lerög
zített mozzanatokat dolgozza fel. Nem a sok a lényeg. Semmiesetre nem 
azt hangsúlyozom ki, hanem azt, hogy az értékes kínálkozó anyagot tar- 
tartalmilag — alakilag ügyesen és röviden foglalja értelmi egységbe. Jó 
példát akar? Az is kínálkozik. Ott van Nagy Péter IV. osztályos olvasó-, 
könyve. Mindenki szíves készséggel elismeri, hogy az a gyakorlatban a 
legértékesebb tankönyvünk.

Ha, amit igaz lélekkel kívánok, a könyv második kiadását megéri, 
megszívlelésül még a következőket ajánlhatom a szerzőnek:

1. Adjon minden olvasmánynak valami tájékoztató, útmutató címet. 
Most is találunk, látunk egy-egy olvasmányban olyan első mondatot, ame
lyik beíllenék címnek. Ezt tehát csak ki kellene emelni, míg más esetben 
viszont nagyon könnyen ki lehetne pótolni a hiányt.

2. Az észrevételezés tárgyává tett képeket a lehetőség szerint cserélje 
ki jobb, esetleg magyarosabb jellegűekkel.

3. A leíró formával szemben igyekezzék az elbeszélésnek, a mesé- 
lésnek elsőbbségűt adni. De szívesen venném azt is, he olykor-olykor pár
beszédes kis olvasmányokkal is találkoznám. Ezt különösen a gyermekek 
és a változatosság érdekében hangoztatom.
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4 Ha a tartalom érdekes, ha olyan, hogy le tudja kötni, ¡11. ha leköti 
a gyermeket, akkor semmiesetre se kössék az írót a kifejezési alakok, sőt 
az egyhangúságot kerülve, törekedjék változatosságra, ritkábban előfor
duló kifejezések, szavak használatára, miután a magyarázó, szemléletes 
képek révén a megértés és megértetés egyébként ismert anyag és szöveg 
keretében nem okozhat különösebb nehézséget.

5. Csak megemlítem, azonban nem hiányolom, hogy az olvasmányok 
tartalmi számonkérése is élénkíthetné az egyes olvasmányokat.

Egy tanáccsal is szeretnék az érdemes szerző segítségére lenni. A 
második kiadás előtt hallgassa meg egyes kartársak hozzászólását, bocsássa 
rendelkezésre betekintés, megvitatás végett anyagát.

Szép József vállalta az úttörő sokszor keserves feladatát. Még nem 
ért a célhoz. Elhatározásáért, önzetlen és lelkes munkálkodásáért, a kez
deményezésért és azért, hogy elhanyagolt területen a fejlődésnek irányt 
szabott és mutatott, hálát és elismerést érdemel.

Sopron,

F e re n c:

Most van alkalmam hozzászólni, hogy használatba vettem. Mondhatom, hogy- 
a pompásan összeválogatott olvasmányok szerencsés szövegezésükkel és könnyen 
megérthető illusztrálásukkal igen-igen le tudják kötni növendékeim figyelmét. Érde
kes, fordulatos, a beszédfanításal szorosan összefüggő, azt kiegészítő olvasmányok 
sorozata, amely pompásan simul azoknak a gyermekeknek szellemi kincséhez, 
akiknek szánva van, valóban kicsinyeink részére írta meg a szerző.

Értéke, előnye a szövegezésnek, hogy egyszerű, olyan, amit az olvasmány- 
tárgyalás kezdőfokán álló kis siketnéma hosszas magyarázat nélkül is megért és 
éppen ezért becsülöm sokra ezt a kis könyvet, mert igen alkalmas arra, hogy vele 
és általa meg is szeresse a siketnéma növendék az olvasást. Élénk is az olvasási 
óránk, mert nem kell örökösen a magyarázatokkal vesződnünk. Nem olvasmány s 
nem olvasménytárgyalás különösen a kezdő fokon szerintem az. amikor hemzseg 
az átvitt értelmű szavaktól és kifejezésektől, melyeket szakadatlan magyarázatokkal 
kel! átvitt értelmükből a valóra átváltanom, mert akkor az olvasási óra unalmassá, 
vélik, vontatott lesz, elvész az olvasmány értéke, mert oda van az érdeklődés. Ha 
azonban olyat tudunk nyújtani, ami a növendék tudásához alkalmazkodik, meg 
lesz az öröme, állandó az érdeklődése. Szép József Képes Olvasókönyve ilyet nyújt 
s ezért szeretik növendékeim, de jó magam is. A siketnéma — mint tudjuk — nem 
nagyon szeret olvasni, azonban ha a kezdő fokon kicsinyeinkkel meg tudjuk szeret
tetni az olvasást, később nem fognak visszariadni a nehezebbtől sem.

Örvendetes, hogy a nm. vall. és közokt. miniszter úr Szép József Képes Olvasó
könyvét intézeteink számára engedélyezte (46.000^1934. V, K. M. sz ). mert ezzel, 
olyan könyvet adott növendékeink kezébe, amely valóban az övék, mentes minden 
túlzástól, a növendék tudásának előre felfokozott értékelésétől, . . .  látja a valót és. 
valót ád. ,

A könyv illusztrálása jó, a képek szinte beszélnek, a szövegnek kérdés — 
feleletre bontásánál igen jól felhasználhatók.

Nagyon-nagyon kívánatos lenne, ha Szép József kartársunk a maga leszűrt 
pedagógiai tapasztalatai alapján, a fokozatos haladás elvét követve, a magasabb 
tagozatok részére is hasonlóan megiri jó olvasókönyvet adna növendékeinknek.

Maár J á n o s:
M egjegyzéseit ■ Szép Jó z se f „K épes OlvaséftOnyvéhez.

Örömmel és elismeréssel üdvözlöm Szép J. olvasókönyvének megjelenéséi.
A könyvet siketnéma-iníézetek valamennyi olvasni tudó osztályában lehet 

haszonnal és sikerrel használni.
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Az anyagot á siketnéma gyermek leikéhez közelálló és kifejezési tudásának, 
képességének figyelembevételével állította össze, amely nagyon alkalmas a gyermek 
nyelv- és beszédképességének további gazdagítására is.

A kis olvasmányok, a különböző sorrendben következő hónapokban és év
szakokban előforduló eseményeket ügyesen és a siketnéma gyermeknek is érthetően 
foglalják magukban.

A tanult siketnéma nem szeret hangosan beszélni. Mondanivalóit sokszor 
kényelmi szempontból csak egy-egy szóval és ritkán is csak egy rövid kis mondat
ban fejezi ki.

Azért dicséretes a tankönyvírónak az ügyessége, aki könyvében a tudnivaló
kat röviden és velősen tudja kifejezni.

24 évi sikn. i. tanári gyakorlatom alkalmával eléggé tapasztalhattam, hogy 
még a legügyesebb növendék sem tud gondolatainak hosszúlélekzetű mondatokban 
kifejezést adni.

Szép 1. megtalálta a lényeg nyitját, le tud ereszkedni a növendékhez és a 
tanult siketnéma nyelvén tud beszélni.

Vannak azonban a fenti könyvnek kisebb és megbocsátható hibái is.
Olyan olvasmányokat vesz fel, amelyek a valóságnak nem megfelelőek. Pld. 

„Medve iskola“ nincs.* .
A 6-ik olvasmányban, amikor a szőlőről beszél, hirtelen átcsap : „Erzsinek 

fekete haja van, stb.
A 22-ik olvasmányban a „Bababál“-ról ír, Az olvasmány tartalma teljesen 

távol áll a gyermek otthoni farsangi tapasztalatától és később sem lesz alkalma 
ólélni a bentfoglaltakai.

Sokkal jobbnak tartanám, ha a benne foglalt szemléltető képek nem oly 
modern formában volnának lefestve. Sokszor ki kell találni, hogy mit is ábrázol 
a kép.

Kis és fogyatékos érzékű-értelmű gyermekeknek minél hűebben és érthetőb
ben kell a természeti tudnivalókat szeme elé tárni.

Szép József olvasókönyvét minden kartársnak a beszédtanítás kiegészítóje- 
képen nyugodt lelkiismerettel ajánlhatom,

Sopron, 1934. dec. 6.

Gogola A la d á r:
A Szép-O lvasókönyvről egy-k ét m egjegyzés.

Ebben a tanévben, a III. osztályban kezdtem használni a Szép-féle Képes 
Olvasókönyvet. Az eddig eltelt 3 hónap tapasztalata arról győzött meg, hogy ez a 
könyv a gyakorlatban nagyszerűen használható. Növendékeim szeretik, szívesen 
nézegetik, forgatják és ha 2—3 napig nem volt olvasási óra, maguk követelik azt. 
Egy-egy olvasási óra csupa derű, vidámság, kacaj, és ezt annak tulajdonítom, hogy 
a képek kedvesek, a gyermeki lélekhez közel állanak, a szöveg pedig pompásan 
illeszkedik a növendékek beszédtudásához, világos, közvetlen, könnyen érthető.'

A könyv a maga nemében szinte hézagot pótló, mert benne és általa biztos 
eszközt nyertünk a könyvnek, a nyomtatot! betűnek siketnéma növendékeinkkel 
való megszerettetésére.

W ayán F e r e n c :' •
Néhány szó Szép Jó z se f „K épes ®lvas©fcönyv“-éről.

Szép József „Képes Olvasókönyvbe igaz örömöt, nagy élénkséget hozott a 
siketnémák intézeteinek alsó osztályaiba. A tanárok és a növendékek egyaránt sze
retettel fogadták ezt a pompás könyvet.

A tanár értékes, hasznos segédeszközt nyert vele. Az olvasmányok nagy
* Mese nincs? Alig van az állatvilágnak olyan képviselője, amelyet a mese 

meg nem személyesítene. Szerk.
S ikefném ák és Vakok O k ta tá s ü g y e  1934. 9— 10 sz.
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szerűen támasztják alá a beszédtanitás keretében kifejtett, elért munkáját azzal, 
hogy nyomtatásban is nyújthatja mindazt a növendékeinek, amit a beszédtanítás 
során az alkalomszerű csevegéssel közösen termeltek és öntöttek formába.

A növendékek az első pillanattól kezdve annyira megkedvelik a könyvet, 
hogy újra meg újra a rendes olvasási órákon kivül és túl is elkérik. Nemcsak a 
színes képek kifejezésteli beállítottsága és közvetlensége nyeri meg tetszésüket, 
htnem nagyrészben az is, hogy nyomtatott alakban viszontlátják, felismerik, meg
találják azt a nevet, azt a szót vagy szólamot, amit a beszédtanítási órán már el
sajátítottak. Felderül az arcuk, valahányszor egy-egy ismerős, eddig már szóbajött, 
a füzetbe írt mondatra akadnak. Szinte versenyezve keresik, kutatják benne az is
mert, mór tanult kifejezési formákat. Az ilyen felfedezés mindig nagy örömöt vált 
ki a növendékekből és ez egyben fokozza az olvasási kedvet is.

A könyv nemcsak a képeivel, de szövegével is előnyösen alátámasztja a 
beszédtanitás munkáját és a beszédkedv fokozásához, valamint az új dolgok, kifeje
zések, nyelvtani formák megértéséhez is nagyon jó segédeszköz.

Használható már a 11. osztályban is. De a növendékek szeretete és érdeklő
dése e könyv iránt nem lankad a III. osztályban sem. És ez természetes is, mert 
hiszen kifejezésleli készségük bővülésével újabb és újabb szólamokat, kifejezése
ket fedeznek fel benne.

Az olvasmányok ugyan itt-ott túl terjedelmesek, főleg II. osztályos viszony
latban. Szerző bizonyára a 111. osztályon is túl, még a IV. osztályra is gondolhatott 
az összeállításnál. Egyes helyeken túlságosan kiaknázza a képek által nyújtott 
kifejezési és leírási lehetőségeket. Sőt néhol még többet is mond el, mint ameny- 
nylt a kép mutat (45. olvm.) Máshol a leíró modort közelíti meg, ami definitiókra 
is ragadtatja. („A gólya.és a fecske költöző madár“. Ez talán inkább a természet
rajz keretébe tartozik.) Örvendetes, hogy itt-ott helyet biztosít egy-egy rövid mondó
kénak is. Ezeket ugyanis növendékeink szívesen tanulják be és alkalmilag hasz
nálják is. Kár, hogy nem több ilyen 2—4 soros versikét, mondókát szerepeltet a 
szerző. Az egyes képek szinte kiáltanak ilyen találó, kifejező, gyorsan föifoghaió 
és könnyedén gördülő strófák után.

Sok kép igen alkalmas a csevegésre, rövid kérdezgetésre, feleletadásra, de 
még önkéntes megnyilatkozásra is. Mivel azonban a szerző a képeket a „Tündér- 
vásár“-ból vette át, — amely lap halló gyermekek részére készül — találunk olyan 
illusztrációkat és témákat is, amelyek kevésbbé felelnek meg a mi kis (II—111. oszt.) 
siketnémáinknak. így pl. nehezebben érthetők és magyarázhatók meg a tündéreket 
ábrázoló képek. (29 , 38. olvm.) A tündérek mibenlétével nem lehet tisztában a kis 
siketnéma. Talán felesleges a 13. olvasmány is, amely gyertyaszentelő ünnepéről 
és a medvének a tavaszt hirdető megérzéséről szól. Ezek helyébe inkább olyan 
képeket és megfelelő szövegeket hozhatott volna, amelyek pl. a disznótort, egy-két 
gyermekjátékot (labdázást, gombozást, footballozást) mutatták volna be. Az a kö
rülmény, hogy kész képeket vett át, megkötötték a szerzőt. Azok, az egyébként han
gulatos képek, kényszerítetíék oly szövegek megírására, amelyek nem a legalkal
masabbak és legkönnyebbek a kis siketnémák lelkivilága szempontjából.

Eltekintve ezektől a jóhiszemű észrevételektől, ismételten szeretném, hang
súlyozni, hogy a könyvet nagy és őszinte örömmel fogadtuk. Szerzőnek ezt a bátor, 
kezdeményező lépését csak dicsérni lehet. Az alsóbb osztályok tanárai nagy hálával 
tartoznak Szép Józsefnek, hogy ilyen értékes segítőtársat adott kezükbe !

Szerző fáradozásának legszebb jutalma az az öröm, az a boldog megelé
gedettség, mely a növendékek arcát vonja kedves pírba.

Sopron, 1934. XII. 6.
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S zem le,

Revista. Cserepéldányként megkaptuk a romániai gyógypedagógiai tanárok 
egyesületének hivatalos lapját, a „Revista“-t, magyarul „Szemlé“-t. Szerkesztője D, 
D. Scorpon, a siketnémák és vakok csernovici intézetének a tanára. Megjelenik 
havonként. De legtöbbször 2—3 számot összevontan adnak ki

A „Revista“ Csernovicban, az A. Gagea-utca 4 szám alatt jelenik meg s a 
siketnémák és vakok „Regina Mária“ csernovici intézetének a nyomdája állítja elő.

Az előttünk lévő IV. évfolyam 7—9. száma a következő fontosabb cikkeket 
foglalja magában : 1. Prof. G. Halarevici hosszabb tanulmányban ismerteti az 1933. 
október 24-én elhalt Piere Villey egyetemi tanárnak életét, működését, akit a vakok 
oktatása terén kifejtett munkássága révén világhírűnek mond és szerinte egész Európa 
siratta, amikor az élők sorából eltávozott. 2). D. D. Scorpon „Egy szó rólunk“ címen 
a romániai gyógypedagógia jelentőségéről ír. 3). Rövid cikkben felhívás történik 
Dr. C. Angelescu kultuszminiszterhez a gyógypedagógia érdekében. 4). Megmlékezés 
a siketnémák és vakok „Regina Maria“ csernovici intézetének 25 éves jubileumáról. 
5. Kivonatosan ismerteti az 1934-ben módosított népoktatási törvényt az abnormisok 
iskoláira vonatkozólag. 6). Prof. C Meissner, volt miniszter, „Aktuális kérdések“ 
címen a mai ifjúság lelkiromlottségáról értekezik. 7). Prof. Dimitríe Rusceac „A hang
beszéd a siketnémák intézetében“ c. tételt tárgyalja. 8). A gyermekek képzelete és 
kicsapongásai az irodalomban“. Prof. I. Georgescutól. stb. Az egyesületi élet c. 
rovatból megemlítjük, hogy nem az előfizetéseket nyugtázzák abban, hanem név- 
szerint kimutatják, hogy ki mennyi hátralékban van s udvariasan felszólítja azok 
kötelezettségeiknek mielőbbi teljesítésére. Amit nálunk oly megbélyezendőnek tar
tanak, azt ott mindennapi dolognak tekintik. N. P.

Európa gyermeke. Ez alatt a cim alatt írja meg a „Magyarság“ 1934. dec. 
2-án négy sűrű oldalon Hauser Gáspár titokzatos életét, természetesen inkább a 
regényes megvilágítással törődve s egyáltalán nem látszik meg az eddig megjelent 
Íráson, hogy a szerző a legilletékesebb, helyre, a német szakforrásokhoz fordult volna, 
ahol már régen a kellő értékére szállították le Hauser Gáspár esetét.

A vakság megelőzése. A Pesti Napló „Orvosi Napló“ c. mellékletében Eck 
Péternek, a miskolci vakok foglalkoztató-intézetének gondnokának toltából „A vak
ság megelőzése" címen cikk jelent meg 1934. november 22-én.

„Die deutsche Sonderschule“ 1934 novemberi száméban részletesebben 
ismerteti a dr. Bárczi-féle siketnémaoktatási módszert s azt a kívánságát fejezi ki, 
hogy a gyakorlati eljárást szeretné teljesen megismerni.

Podkarpatská-Rus iskolaügye. E címen (H. B.) ismertetést írt az „Uj Elet“ 
1934. december 11. (33) számában. A cikkben a következő sorokat olvassuk : „Ezen
kívül vannak speciális iskolák: süketnémák, vakok és nyomorékok számára Ung- 
váron. Nagyszőlősön és Munkácson. A hivatalos statisztika szerint az iskolaköteles 
gyermekek közül 262 nyomorék, 85 vak, 211 süketnéma, 3547 terhelt .

Pátzayné Liebermann Lucy Bewegungsuntersuchungen bei Stotterern.
Zeitschrift für Kinderforschung. 42. Band. Berlin. Különlenyomat.

A mozgáskészség megvizsgálása sok értékes anyagot szolgáltat, mert így szinte 
láthatóvá válnak a mozgáit létrehozó élettani és lélektani ingerek. Pátzayné Schul
mann Adolf igazgatóval 4-féle teszcsoportot állított össze, amelyekkel 40 dadogó 
össz-mozgáskészségét megfigyelték. A tesztek első csoportja az egyensúlyozás mi
kéntjére és a helyváltoztatás módjára, másik csoportja a lélekzésre, mint a hangadás 
előfetételére, harmadik része a ritmikus alkalmazkodó képességre és a negyedik 
csoport a mozgásemlékezet vizsgálatára vonatkozott. A megfigyelés eredménye: 1. 
Fejlődéstanilag primitívebb járás és egyensúlyozásmód. 2. Mozgási asszimetria. 3. 
Lélegzési rendellenességeket és a kiejtésnél túlmunkát. 4. Ritmikai bizonytalanságot. 
5. A mozgásemlékezet hiányosságát.
Pesti Hírlap, 1934. május 6-i számában „Egy óra a hibásbeszédűek iskolájában“ 
címmel érdekes cikk keretében hosszabban foglalkozik az intézetben folyó munkával 
és a hibás beszéd javításának fontosságával.
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Schulmann Adolf: Újabb felfogások a beszéd kór- és gyógytana köréből. 
Különlenyomat a Magyar Gyógypedagógia XXI. évfolyamából (1933).

A dadogásra vonatkozó elméletek és a dadogás fejlődéstanénak tárgyalása 
után ismerteti a Szondi Sarbó Mingazini—féle felfogásokat és vizsgálatokat és arra 
a következtetésre jut, hogy „arra gondolhatunk tehát, hogy a dadogásban a lencse
mag, a legmagasabb szimpatikus központ és az affekliv központ közötti harmóniés 
együttműködésnek a zavara áll fenn.“

Schulmann Adolf: Heilpedagogische Wertung von Schriftuntersuchungen- 
bei Síotterer. Zeitschrift fűr Kinderforschung. Bánd 42. Berlin. Különlenyomat.

A modern beszédgyógyítástan nemcsak a dadogó beszédnek tüneteiből kö
vetkeztet és azokat vizsgálja, hanem sokszor olyan tüneteket is, amelyek magán a 
beszéden nem figyelhetők meg és amelyek az egyén egyéb kifejező mozgásaiban, 
mint pl. az írásban, annál világosabban és magyarázóbban jelentkeznek. A beszéd, 
az írás és általában a mozgás azonos lefolyású és fogyatékosságaiban is azonos 
jelenségeket mutat. Jellegzetes sajátosságok: 1. a tempó, 2. az írásnyomás, 3. a 
mozgásfolyamat fogyatékossága.

Levél a Szerkesztőhöz.
Eck Péter.

Tekintetes S zerkesz tő  Úr /
A „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“ című nb. lapjának legutóbbi 7—8. 

számában közölt: „Az angol vakok számának gyarapodásáéról szóló cikkemet 
Szerkesztő Ur azzal a megjegyzéssel kisérte, hogy az angol vakok számának 
gyarapodása azért oly szembetűnő, mert a statisztika a csökkentlátásúakat is a 
vakok közé sorozza. Ezt a megjegyzést a következő észrevételekkel egészítem k i:

Az angliai vakokról és azoknak létszámáról nemcsak a szaklapokban, hanem 
a napi sajtóban is a legkülönfélébb közlemények jelentek meg, amelyek arra indí
tottak, hogy közvetlen kapcsolatokat keressek az angliai szakkörökkel és végre 
tisztán lehessen látni, milyen körülmények játszanak közre, hogy Angliában a leg
utóbbi évek során a vakok létszámában oly tekintélyes eltolódás állott elő. Idevo- 
natkozóan kérdéseket állítottam fel, amelyekre angliai illetékes oldalakról egybe
hangzó válaszokat nyertem és amelyek minden kétséget kizáróan meghatározzák 
azokat az okokat, amelyek hozzájárultak a vakok ottani létszámának számbeli 
gyarapodásához.

Mindenekelőtt bármennyire különösnek is hangzik, Nagybritániában csak 1919 
óta tartják nyilván a vakokat. Azelőtt a vakok számát a népszámlálási adatokból 
állapították meg, de ezek megbízhatatlanok s általában alábecsülték a vakok szá
mát. A nagybritániai vakok nyilvántartása nem foglalja magába sem a domíniumok, 
sem a kolóniák, sem Skócia, Eszakirország és az ír szabadállam vakjait, hanem 
-kizárólag Angliára és Walles-re vonatkozik. A nyilvántartott vakok száma pedig az 
1933. évben 63.408 volt, ennek kb. 3 °/o-a háborús vak. A vakok száma
1919- ben 25.840, 1925-ben 42.140,
1920- ban 30.785, 1927-ben 46.832,
1621-ben 34.894, 1929-ben 52.727,
1923-ben 36.518, 1932-ben 62.079 volt. Tehát a szapo
rodás és pedig igen tekintélyes mérvű szaporodás ténylegesen megállapítható, azonban 
ez a lényeget illetően különösebb következtetésekre nem szolgáltathat okot, mert a 
látszólagos emelkedés nem olyan komoly, mint ahogy az első pillantásra tetszik. 
Ugyanis a vakoknak rendszeres nyilvántartását — mint említettem — csak az. 
1919-ik évben vezették be és 1920-ban a Bíind Persons Act ugyanolyan nyugdíjra 
jogosította az 50 éven felüli vakokat, mint amilyen normális öregeknek csupán 70 
éven felül jár. A nyilvántartásba való felvételhez így évről-évre mindig többen 
jelentkeztek és természetesen növelte a vakoknak számát. Az 50 éven felüli vakok 
számára megalapított nyugdíjon kívül minden nyilvántartott vaknak egyéb'b jogokat 
és kedvezményeket biztosítanak Angliában, amely kedvezmények 1920 előtt nem 
is voltak meg és igy nem meglepő, hogy a nyilvántartásba való felvételre jelent
kező vakok száma most nagyobb, mint bármikor azelőtt volt.

Amikor az angol szakemberek általában azt a véleményt nyilvánítják, hogy
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a vakság tulajdonképpen nincsen növekvőben és meghatározzák, miszerint a 
vakok száméban valójában nem állott be emelkedés, bizonyos feltevések oda
mutatnak, hogy a nyilvántartásokban felvett vakok létszáma nem mutatja ki meg
bízható módon most sem a vakok angliai létszámának a teljességét, mert hiányoz
nak belőle a következők :

1. mindazok a vakok, akik a jobbmódú osztályhoz tartoznak és akik nem 
vétették fel magukat a nyilvántartásokba;

2. az iskolás gyermekek, akik hibás látásúak és nem jutván megfelelőbb 
képzés alá, tűrt növendékei a látó iskolának;

3. akik az iskolaköteles koron túl vakultak meg és még nincsenek felvéve 
az 50 éves vak nyugdíjasok közé, vagy akik nem is engedték meg, hogy felvegyék 
a vakok nyilvántartásába;

4. akik 60 éven túl vakultak meg és egyáltalán nincsenek számontartva, 
ami szintén tekintélyes nagy csoport és végül

5. azok az 50-60 éves vakok, akiknek joguk volna a nyugdíjra, de nem 
kérték azt vagy annak előfeltételét, hogy a nyilvántartásba magukat felvétessék, 
nem teljesítették.

Mindezeknek a betudása nélkül a vakok angliai létszámát a népességhez 
arányítva mint 1 a 648-hoz lehet tenni.
Az itt felsorolt adatok a londoni National Institute fór the Blind igazgatójától és 
Myles J. Bickerton szemorvostól nyert felvilágosításából, ez utóbbinak a Britis 
Medical Jurnal-ban megjelent tanulmányából, azután a Prevention of Blindness 
Committee 1933. évi jelentéséből, valamint az Advisory Committee the Welfare of 
the Blind legutolsó jelentéséből származnak.

V isszhang.
Jíajfj- P é te r .

Ehling Jakab szaklapunk legutóbbi számában röviden megemlékezett növen
dékeink IV. osztálya számára megirt olvasókönyvemről. Orvendek, hogy végre akadt 
valaki, aki a nyilvánosság előtt beszámolt annak értékéről és használhatóságáról. 
Az pedig, hogy egy olyan felkészültséggel és kipróbált gyakorlattal bíró szakember, 
oly kedvező szakvéleménnyel van szerény munkámról, kétszeresen esett jól. Azért 
itt a nyilvánosság előtt is mondok neki hálás köszönetét, hogy célomat, szándékaimat 
megértve, odaadással kereste és meg is találta az abban felhalmozott értékeket és 
rámutatva azok mibenlétére és jelentőségére, a köznek is tett vele szolgálatot.

Hogy voltak neki észrevételei, kifogásai, egészen természetes. Csak az Isten 
¡teremtményei lehetnek absolut tökéletesek. Az emberi alkotások bármily tökéletesek
nek látszanak is, mindig magukon hordják többé-kevésbbé a mesterkéltség bélyegét. 
Lássuk a kifogásolt részeket egyenként és közelebbről !

Már több oldalról azt az észrevételt, megjegyzést hallottam, hogy olvasó
könyvemnek az anyaga a IV. oszt. számára igen nagy. A legtöbben azt tartják, 
hogy az V. oszt. is úntig megélhet belőle. És amikor ezt most E. J. tapasztalata 
alapján nyíltan is hirdeti, akkor azt végre is minden további nélkül el kell fogad
nom. Szükségesnek tartom azonban, hogy eredeti elgondolásomat itt újból meg
világítsam.

Abban természetesen már kezdettől fogva egyetértettünk valamennyien, hogy 
a könyvemben felhalmozott olvasmányok nem sorjában és nem mind veendők 
tárgyalás alá, hanem azért oly számosak és változatosak azok, hogy legyen miből 
válogatni. Aztán tudott dolog, hogy az egyes osztályok munkabírása, teljesítő 
képessége nem mindig egyforma. Előfordul, hogy az egyik osztályba, egész véletlenül,
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majdnem csupa jótehetségű gyermek kerül össze; egy másikban meg aránytalanul 
sok a gyenge, — illetve gyengébb tehetségű gyermek. Hogy az előbbi osztállyal 
ugyanannyi idő alatt több olvasmányt behatóbban lehet letárgyalni, mint az utóbbival, 
magától értetődik. Nos, olvasókönyvemet eredetileg olyannak szántam, hogy még a 
legkiválóbb, az n. n. parádés osztályoknak is legyen miből válogatniok.

Nemcsak nálunk tapasztaltuk, hanem a külföldről vett értesülések szerint ott 
is megállapították, miszerint a mai tanulónemzedék értelmi fejlettsége és előhaladási 
képessége aránylag és átlag kisebb, korlátoltabb, mint a háború előtti tanuló ifjú
ságé. És minthogy ennek hatása természetszerűleg az olvasástanításra is kiterjed, 
azt illető követelményeinket, a múlttal szemben, le kell szállítani. Főleg ez indokolja, 
illetve teszi szükségessé, olvasókönyvemnek az V. osztályra való kiterjesztését. 
Hogy ennek hivatalos formája is legyen, kérni fogom a vall. és közokt. miniszter 
urat, miszerint olvasókönyveink használatát a siketnémák V. osztályában is enge
délyezze.

Minden fenntartás nélkül aláírom továbbá E. J.-nak az olvasókönyvem képeire 
vonatkozó kívánalmait. Csakhogy a még több kép és valamennyinek a színezése, 
aránytalanul megdrágította volna a  könyv előállítási árát. Nagyobb számú nyomás
nál ugyan be lehetett volna hozni az árkülönbözetet, de mikor és hol helyezhettem 
volna el 4—5000 példányt, amikor 15—20 évig fog tartani, amíg a kinyomatott 
1000 drb. teljesen elfogy. *) Addig pedig ez, a pedagógia fejlődése folytán ez az 
olvasókönyvem már avult lesz s egy újabb megírásáról és kiadásáról kell majd 
gondoskodni.

De addig is segíthetünk a képhiányon olyan formán, hogy vagy magunk 
rajzoljuk le az egyes olvasmányok érdekesebb jeleneteit tárgyalás közben az iskolai 
táblára, vagy pedig a növendékekkel rajzoltatjuk le azokat színezve házifeladat- 
képen, természetesen a mi útbaigazításunk, irányításunk mellett. A sikerültebbekből 
aztán összeállítunk egy megfelelő sorozatot, amely az iskola falára kiszegezve, 
állandó és eredetien érdekes szemléltetési eszközt nyújt az olvasménytárgyaláshoz.

Amit E. J. kartárs a „Kérdések-“, „Szómagyarázat-“ stb.-re vonatkozólag 
megállapít, azt ugyancsak elfogadom, de csak a következő fokon tehetem magamévá. 
A könyv összbenyomása mindenesetre kellemesebb, ha a segítő-, támogató-, magya
rázó szakaszokat, az olvasmányoktól elkülönítve, megfelelő elrendezéssel a könyv 
végére tesszük. A kezdőfokon azonban úgy vélem helyesebb, ha a még kellő- 
jártassággal és gyakorlattal nem bíró tanuló azokat mindjárt az egyes olvasmányok 
után találja, hogy a sok kereséssel, lapozgatással ne szaporítsuk az olvasmány
tárgyalásnak amúgyis körülményes munkáját. Ámbár lehet, hogy éppen ez a válto
zatos tevékenykedés, még csak fokozza a gyermekek kíváncsiságát s ezzel az 
olvasás iránti érdeklődését.

A tény, hogy ezek a mellékszakaszok elsősorban a tanár részére írattak, de 
csak az első megértetésig. Azontúl már a gyermekeknek önállóan kell tudniok, 
hogy miként bánjanak, éljenek velük. Az ismétléseknél, otthoni gyakorlásoknál csak 
úgy fognak boldogulhatni a tanulók, ha már kezdettől fogva szoktatjuk, tanítjuk 
ezek használatára, alkalmazására.

Mindezekkel kapcsolatban a toliam hegyére kívánkozik most az a régi 
gondolatom, mely szerint a hivatalos bírálatokat nyilvánosságra kellene hozni a 
szaklapunkban. Hamarjában nem is tudom kitalálni, hogy miért nem történt ez eddig 
is így ? Ha már oly szegények vagyunk, hogy nem tudjuk a bírálók fáradságát 
megfelelően díjazni, legalább abban az erkölcsi jutalomban részesítsük őket, hogy 
a munkájukat, mindenki okulására, nyilvánosságra hozzuk. De vannak e közre
adásnak más, sokkal nyomásabb érvei is. A bírálatokból és ellenvéleményekből 
megtudtuk volna először is azt, hogy milyen keserves körülmények között születik 
meg nálunk egy tankönyv. Megtudtuk volna, hogy a sok munka, gond és fáradság 
mellett, még az anyagi áldozatoktól sem szabad visszariadnia a szerzőnek, ha azt 
akarja, hogy a munkája megjelenhessék. Emellett a sok előzetes jótanács és utó
lagos becsmérlő kritika erősen próbára teszik a jóakaratú szerző nemes szándékait

*) Amíg az első 1000 példánynak ívenként 113 pengő volt az ára, addig a 
második 1000-nek ívéért már csak 18'50 pengőt kellett volna fizetnem.
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és kitartását. Tehát nemcsak hogy nem jövedelmező, de egyike a leghálátlanabb 
mesterségeknek a tankönyvírás — nálunk.

E bírálatokból és ellenvéleményekből megtanulhattuk volna továbbá, hogy 
miként kelljen jó, formás tankönyvet írni és tárgyilagosan bírálni. Nálunk sokan 
sajnos a tankönyvírásnak és bírálatnak még a legelemibb kívánalmaival sincsenek 
tisztában. A rendszertelen, vagy kevésbbé rendszeres jegyzetek, bármily kifogástalan 
is a tartalmuk, még nem érettek arra, hogy tankönyv formában napvilágot lássanak. 
A szerkezet, beosztás, kiállítás, illusztrálás stb., mind oly fontos tényezői a tan
könyvírásnak, hogy azok teljes ismerete nélkül, akár hozzá se fogjunk a munkához.

Megtörténik, hogy egyik-másik bírálat oly aprólékos, túlterjengős, hogy nem 
igen üti meg a mértékét annak, amelyet a nyomda alá bocsájtás megkíván. De 
rövidítésekkel, összevonásokkal annak lényegét is oly kerek egységbe lehet össze
foglalni, hogy mindenki okulására szolgálhat. Különben, ha a bírálók előre meg
tudják, hogy bírálatukért a nyilvánosság előtt is helyt kell állniok, majd jobban 
vigyáznak annak megírásánál. Igyekezni fognak, hogy az úgy tartalmi, mint alaki 
szempontból, a kívánalmaknak mindenben megfeleljen.

Megesik, hogy a hivatalos bírálók olykor nemcsak a szerzővel, hanem 
egymással is ellenkezésbe jutnak egyik-másik kérdést illetőleg. Ezeket a különféle 
véleményeket egységbe hozni, összhangba foglalni a szerzőnek kötelessége, mert 
neki van szüksége elsősorban, hogy az azokból leszűrhető tanulságokat munkája 
számára gyümölcsöztethesse.

Nem utolsó érvként megemlíthetjük azt, hogy a bírálatok és ellenvélemények 
leközlésével előre tisztázódnák sok olyan kérdés, amelyekkel a kartársak a szerzőt 
szinte az unalomig feleslegesen ostromolják, dicsérik, vagy gáncsolják. Mennyi 
keserű szó, kellemetlen írás válnék így feleslegessé ! Tehát hadd lássanak napvilágot 
a jövőben a hivatalos könyvbírálatok és ellenvéleményeik a szaklapunkban.

In té z e te in k  é le téb ő l,

Vác. A siketnémák kir. _orsz. intézetében november 16- án vitéz nagybányai 
Horthy Miklós kormányzó ur 0  Főméltósága Budapestre való bevonulásának emlé
kére d. e. 9 órakor ünnepély volt a díszteremben a következő műsorral: . 1 . Nemzeti 
Hiszekegy. Előmondta Zsemberi Józséf tanár. 2. Himnusz. Elmondta Hugyecz L ajos  
VIT o. t. növ., 3. Emlékbeszéd: Gálicz Ferenc VIII o t. 4. Vetített képek Horty Miklós 
Kormányzó ur életéből. A képeket vetítette Krupa Pál tanár, magyarázatot tartott a 
képekhez Zsembai Ferenc tanár. 5. A budai várban. Elmondta Brecska Gyula VI. o.t.
6. Szózat. Elmondta Mágócsy Béla  VIII. o. t. 7. Nemzeti jelmondat Zsemberi József 
tanár előmondása után. Az ünnepélyen a tanári karon kívül résztvettek a leányfoglal
koztató int., növendékei is, akik az ünnepély előtt szentmisén voltak.

A siketnémák kir. orsz. intézetében dec. elsejével heti Intézeti újság indult 
meg Szentgyörgyi Gusztáv igazgató szerkesztése alatt. Kívánatos volna ezeket az 
intézeti újságokat az intézeteknek egymás között kicserélni, hogy tanuljanak egy
mástól a szerkesztők. A váci intézet — kívánatra — szívesen küld egy-egy pél
dányt az intézeti újságból. A növendékek különben szívesen fogadták az újságot, 
amely internátusi életben kétszeresen hasznos.

A siketnémák váci kir. orsz. intézete tankönyvpótló jegyzetgyüjteménye eggyel 
gyarapodott. Bartalos Sándor intézeti tanár írta meg a VII. osztályú természetrajzot, 
amelynek sokszorosítása házilag történt. Most a VI. osztályú természetrajz van 
munkában.

A siketnémák kir. orsz. intézetében, a vallás-és közoktatásügyi miniszter úr 
engedélyével két helyiségében, délutánonkint ideiglenesen helyet kapott az áll. enge
délyezett váci új zeneiskola. Ez a zeneiskola november 17-én az intézetnek dísztér-
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mében előkelő közönség jelenlétében, magas színvonalú, tanévnyitó tanári hagversenyt 
rendezett, amelyen ügyosztájunk vezetője Damjanovich Lajos dr. min. osztálytanácsos, 
űr is megjelent, aki a hangverseny előtt az intézetet látogatta meg és számos helyi
séget, többek között a híres Cházár könyvtárat, a magyar szobát, a modernül beren
dezett rajztermet, a tanári szobát is megtekintette.

Kormányzó urunk nevenapja a váci intézetben. December 6-án az intézet 
cserkészcsapata zászlóval, nagyobb leány- és fiú növendékei résztvettek a székes- 
egyházban tartott ünnepélyes szentmisén — ugyanakkor a protestáns növendékek 
saját templomaikba mentek tanári vezetéssel. A szentmisét az 1. sz. Damjanich 
János kerékpáros zászlóalj mondatta Öfőméltóságáért, melyen a város vezetősége, 
a különböző hivatalok, egyesületek kiküldöttei vettek részt. Cserkészeink a mise 
utáni diszmenetben figyelmet keltettek fegyelmezettségükkel. Délben a honvédtiszti 
kaszinó díszebédjén Szentgyörgyi Gusztáv igazgató az intézet, Zsembai Ferenc tanár,, 
cserkészparancsnok a váci cserkészek képviseletében vettek részt.

A siketnémák váci kir. orsz. intézetébe december 5-én délután 5 órakor 
jött el a Mikulás sok örömet szerezvén a növendékeknek. Sok derűs jelenet fakasztott 
kacajt a gyermekek ajakán, különösen amikor azokon mulattak, akiknek örömébe 
némi üröm is vegyült. Azonban a végén mégis csak megvolt a megvígasztalódás, 
mert a jószívű Mikulás mindenkinek juttatott egy kis csomagot. A sikerült Mikulás
est előkészítői Zsemberi József és Berényt Üveges Sándor tanárok voltak.

Ünnepélyek a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetében. Horthy Miklós 
kormányzó úr Öfőméltósága bevonulásának 15. éves évfordulója alkalmávai osz
tályonként - - a növendékek felfogásához mérten — megmagyaráztatok a nap je
lentősége.

December hó 5-én az esti órákban Mikulás-estét rendezett az intézet igazga
tósága. A világtalan gyermekek már hetek óta izgalommal és reménykedve várták 
a szent Mikulást, s a késői esti órákban is hangosak voltak a vidámság zajától a 
társalgók. Mindenki meg volt elégedve, mert a sok játékból, süteményből, gyümölcs
ből és cukorból bőven jutott. A másnapi szent misén a jó Istennek is hálát mond
tak a sok jóért, amiben részük volt, s imájukban hazánk kormányzójára is Isten 
áldásét kérték!

December hó 21-én d. u. műsoros karácsonyi ünnepet rendeztek a növendé
kek az intézek dísztermében. A szülők és érdeklődők nagyszáma teljesen megtöl
tötte a hatalmas termet. A karácsonyi énekeken, zeneszámokon és a megfelelő 
verseken kívül a „Virrad-e m ár?“ című irredenta ifjúsági színdarabot is előadták 
meglepően szép sikerrel. A ünnepség hatása alatt karácsonyi hangulatban hagy
ták el a vendégek az épületet, melyben kétszázegynehány világtalan boldogan várja 
a szent estét és ünnepeket! S nem hiába ! Karácsony estéjén —■ hála a jószívű 
embereknek —, nem volt egyetlenegy gyermek sem az intézetben, akinek a Jézuska 
ne hozta volna el azt, amit kicsiny szívvel, de nagy hittel várt és remélt; játékszer, 
gyümölcs, cukor, ruha, cipő stb. bőségesen jutott mindenkinek ! 5 még hozzá : az. 
óriási nagy, csillogó karácsonyfa — telerakva minden jóval! . Sp

A siketnémák soproni intézetében december 24-én d. u. 6 órakor tartották 
meg az ünnepekre ott maradó növendékek részére a tanári kar és a siketnémák 
iránt érdeklődők jelenlétében a karácsonyfa ünnepélyt. Az intézet ebédlőjében fel
állított nagy karácsonyfa előtt mondották el a gyermekek verseiket, majd az intézet 
igazgatója, Völker József intézett szeretetteljes, meleg szavakat az egybegyűltekhez. 
A hála és boldogság ragyogott fel a megajándékozott csillogó gyermekszemekben 
s a hangulatos est — melyet fáradtságot nem kímélve Vas János köztartásvezelő 
tanár rendezett — felejthetetlen élménye marad az ünnepélyen résztvettek nek.

A vakok miskolci intézete Braille-könyvtárának gyarapítására új akciót 
indított az intézet vezetősége. Súlyt helyezvén arra, hogy gyámoltjai szabad
idejüket lelki művelődésre használják fel, az eddig 80 műből és 277 kötet
ből álló könyvtárt rendszeres úton növelni kívánja és elhatározta, hogy ezen célra 
külön alkalmazottat állít, akinek egyedüli teendője lesz az ehhez legalkalmasabb
nak mutatkozó irodalmi műveket Brailleba átültetni. A költségek fedezésére szük
séges összeget rendes évi költségvetésében fogja fel venni az intézet.
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A Magyar Ifjúsági Vöröskeresztnek f. é. december 8—9-én tartott jótékony
célú karácsonyi kiállításán és vásárán a Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézete 
Ifjúsági Vöröskereszt csoportja is szép erkölcsi- és anyagi sikerrel vett részt. G. A.

A soproni intézet kibővítése befejeztetett. Az államépítészeti hivatal az épít
kezést felülvizsgálta.

Debrecen. Nagyon kedves és lélekben felemelő ünnepélyt rendezett a debre
ceni siketnémák intézete. A közönség zsúfolásig megtöltötte az intézet tornatermét, 
ahol a csinos színpad mellett díszlett teljes pompájában a plafonig érő, csillogó, 
roskadásig teleaggatott karácsonyfa. Az ünnepélyen Pass László ev. lelkész tartalmas 
és gondolatokben gazdag beszéddel ismertette a siketnémák szerencsétlen sorsát és 
méltatta azt a nemes és áldozatkész felebaráti szeretetet, mely lehetővé tette, hogy 
a siketnémák is karácsonyfaünnepélyt tarthassanak. Előadott élőképek és a kedves 
szavalatok emelték az este meleg hangulatát. Az előadott számokért, úgy, amint a 
helyesen megjátszott színdarabért Gáspár Jánosné tanárnőt illeti a legteljesebb 
elismerés és köszönet. A kedves estélyt Tóth Árpád helyettes igazgató köszönőszavai 
zárták be. Majd kiosztották az intézet növendékei között az ajándékokat. Az 
ünnepély ezzel véget ért. („Debrecen“)

S zabady G éza n y u g a lo m b a  v o n u lt.
Murányi Antal.

A m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter úr S z a b a d y  Gézát, 
a siketnémák budapesti áll. intézete tanárát betöltött 40 évi szolgá
lata alapján saját kérelmére nyugállományba helyezte.

Ebből az alkalomból folyóan november 20-án az intézet tanári 
testületé szeretetteljes házi-ünnep keretében búcsúzott el érdemes 
kartársától. Ugyanezen alkalommal búcsúztak el tőle a növen
dékek is.

A búcsú-ünnepen megjelentek a gyógypedagógiai intézetek 
orsz. szakfelügyelősége részéről S im on  Jó z s e f  h. szakfelügyelő, az 
intézet tanári testületé, az összes növendékek és az ünnepelt ked
ves hozzátartozói.

Az igazán meghitt, családiasán bensőséges ünnepélyen először 
Istenes K ároly  igazgató búcsúzott el a maga és a tanári testületé 
nevében Szabady Gézától. Kedvesen méltatta őt mint az oktatás
ügynek értékekkel teli munkását, mint a kartársi szeretetet és össze
tartást példásan szolgáló egyenesjellemű kartársát s mint kedves 
modorú, oda-adó, szives és készséges barátot. Majd Sim on  J ó z s e f  
h. szakfelügyelő nyújtotta át keresetlen, lélekből fakadó szavak kí
séretében a szakfelügyelőség elismerő iratát az ünnepelt 40 éves 
működésének jól végzett munkájáért.

Megkapó volt az a jelenet, amikor Pirovits J e n ő  tanár ismer
tette a növendékeknek az ünnepséget, mondván: Szabady tanár úr
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amikor utoljára tanított osztályában, veletek együtt mondta ezt a jól 
ismert im át: Köszönöm neked jó Istenem, hogy munkámat bevé
gezhettem. Ámen . . . Egy cserkészruhás volt tanítványa attól a ta
nártól búcsúzott el, aki annyi kedvvel vitte ki tanítványait a sza
badba, hogy megtanítsa szeretni Isten csodálatos alkotását: a fát, a 
virágot, a rovart, a követ, a — természetet.

A múlt emlékeinek felelevenítése, a ragaszkodástól áthatott 
tekintetek bizony-bizony a meghatottság könnyeit csalták az ünne
pelt és az ünneplők szemébe.

Gondoskodott azonban a tanári testület arról is, hogy ezeket 
a könnyeket hamarosan letörölje a fehér asztal mellett nyilvánított 
újabb ragaszkodásával. Az Erzsébetvárosi Keresztény Kaszinó ter
mében rendezett vacsorán ugyanis F ü zesi Á rp ád  tanár felelevení
tette Szabady életének kedves, humorral átszőtt epizódjait. Igen 
szellemes köszöntőjének betetőzéseként átnyújtotta neki az elmon
dottaknak rajzzal megörökített jeleneteit az elhangzott beszédeket 
tartalmazó díszes albummal egyetemben. Hiába, gyarlók vagyunk ! 
A trükkös rajzok most meg a kacagás könnyeit varázsolták a sze
münkbe. Ellenállhatatlan volt Géza bácsi mint frontharcos, mint a  
Fecske turistacsoport vezetője, mint barlangkutató s mint Méh-kas 
vezető. Csak formailag búcsúztunk el tőle. Ő megmarad nekünk 
továbbra is annak, aki volt, mindnyájunk G éza bácsi-jának.

Vegyes.

Címadományozás. Lapzárta után vettük örömmel a hírt, hogy 
a  Kormányzó Úr O-Főméltósága dr., H oor K áro ly  miniszteri osztály- 
tanácsosnak, ügyosztályunk volt érdemes és népszerű főnökének a mi
niszteri tanácsosi cimet adományozta. Szívből üdvözöljük Öméltóságát.

Esküvő. Stefler Dezső kaposvári kartársunk 1934. november 
21-én esküdött örök hűséget, Tamás Éva kaposvári urleánynak. 
Gratulálunk 1

Igazgatói értekezlet. A vallás és közoktatásügyi miniszter úr 
december hó 14- és 15-ére Szegedre igazgatói értekezletet hívott 
egybe, hogy a gyógypedagógiai intézetek vezetői tárgyalják le a  
most készülő egységes szervezeti szabályzatot és rendtartást. Az 
igazgatói értekezlet a tervezett módon folyt le a szegedi siketnéma- 
intézetben Klug Péter orsz. szakfelügyelő elnöklete alatt. A húsz 
órás tanácskozáson a miniszter úr képviseletében S chöp flin —P ogán y  
K ároly  dr. miniszteri s. titkár vett részt, előadója a tárgyaláson a 
rendtartásnak és szabályzatnak a megalkotója Istenes K áro ly  igaz
gató volt. Elmondható az értekezletről, hogy derekas munkát 
végzett, számos kérdést tisztázott és az eredményes sáfárkodása 
azt a kívánságot vetette fel, hogy az oktatásügynek még megoldásra 
váró fontos kérdéseiben máskor is üdvös volna ily értekezletet 
egybehívni. Az értekezlet tagjainak kifogástalan ellátása a szegedi 
intézet igazgatóságát és köztartását, nemkülönben a szegedi kartársak 
buzgóságát, kartársi érzületének melegségét dicséri.



Vegyes. 251

Jubileum. T akáts Gyula és  Kun E rn ő  25 éves szolgálati jubileumát 
ünnepelte a soproni siketnéma intézet tanári kara nov. 24-én. Délelőtt a  
tanári kar ünnepélyes gyűlésén adta át Völker József igazgató az ünne
peiteknek a szakíelügyelőség- és a felügyelőbizottságnak elismerő ira
tait. Beszédében kiemelte az ünnepeltek fáradhatatlan munkásságát, 
kötelességtudását és szeretetreméltó egyéniségét. Ezután levonult a 
tanári kar a feldíszített tornaterembe, ahol Maár János köszöntötte 
őket a tanári kar nevében. Végül a növendékek üdvözölték szeretett 
tanáraikat és virággal kedveskedtek nekik. Este tiszteletükre vacsorát 
adtak a kartársak.

Istenes Károly előadása a Magyar Fonetikai Társaságban.
A Magyar Fonetikai Társaság f . é . november hó 21—én tartott 

tudományos ülésén Istenes K ároly , a siketnémák budapesti m. kir. áll. 
intézet ének igazgatója „A magyar beszéd asszimilációs vonatkozásai“ 
címen tartotta meg szépszámú közönség jelenlétében előadását.

Szólott, arról hogy nem csak az idegen nyelvekben, hanem a 
magyar nyelvben is erősen különbözik az irottbeszéd a hangos beszéd
től. De amig az idegen nyelveknél ezt észrevesszük, mert az idegen- 
nyelvtanulásnál az asszimiláció felismerése és alkalmazása tudatos, 
addig a magyar nyelvnél ezt az asszimilációs folyamatot tudattalanul 
hajtjuk végre. A beszédhangoknak az asszimilációja minden egyes 
esetben végrehajtódik beszélés alkalmával részben a beszéd folyé
konysága, részben a beszéd ritmusa, másrészben pedig a beszéd- 
mozgás-ökonómia érdekében, ha ez az asszimiláció nem történik a 
beszéd érthetőségének a rovására.

Tételét rendkívül gazdag szemléletű anyagon mutatta be, annak 
minden vonatkozásában, Az asszimilációs eseteket feltüntető tábláza
tok, az önmagán bemutatott demonstrálások s a hasonulás útját 
magyarázó táblarajzok oly tiszta megvilágításban mutatták be a 
beszéd egész asszimilációs működésének a mikéntjét, hogy ezen a 
téren még a vitának a lehetőségét is kizárta.

Hozzájárult még a jól felépített előadás élvezetessé tételéhez 
Istenes  pártatlan lendületű, meggyőző és világos okfejtésü előadás
modora amelyet a jelenvoltak száz százalékig ki is élveztek.
B árcz i Gusztáv dr. hozzászólásában örömének adott kifejezést, hogy 
Istenes ezt a témát és ilyen gazdag anyagot állított be előadásába. 
Szerinte az asszimilációs művelet tudattalan végrehajtása az által 
válik lehetővé, hogy a beszédtanulás akusztikai komponensek hatása 
alatt fejlődik ki. Ezért nehéz is a siketnémákkal való beszédtanitás 
módszerével a beszéd asszimilációs követelményeit kielégíteni. 0  ott 
kapcsolódik hozzá Istenes munkájához, ahol a siketek beszédtanitását 
akusztikai útra tereli.

Névváltoztatás. Frey Jó z s e f  budapesti áll. siketnéma-intézeti 
tanár, egyesületi titkár, szerkesztőbizottságunknak tagja 41,535/1934. 
sz. belügyminiszteri rendelettel nevét „U jvárosy-“ra magyarosította.

A Tanítók Háza szünidei tanulmányi kirándulása. A Tanítók Ferenc 
József Háza igazgatósága a nyári nagyszünidőben tíznapos tanulmányi
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kirándulásokat rendez a fővárostól távol lakó kartársak részére, hogy módot 
nyújtson nekik olcsón Budapest nevezetességeinek megismerésére. Részletes 
felvilágosítással (válaszlap csatolása mellett) készséggel szolgál már most 
a Tanítók Háza igazgatósága: Budapest, Vili. Szenikirályi-u. 47. sz.

A Sikeínéma Otthon életéből. A C házár A ndrás Orsz. Siketném a  
Otthon dec. 23-án karácsonyi szeretetünnepélyt tartott, amelynek keretében 
„Krisztus élete születésétől haláláig“ c. filmet is bemutatták. December 
25-én sportestély volt az Otthonban, dec. 31-ét Szilveszter estéllyel ünneplik 
meg.

Matiné jótevők tiszteletére. A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület 
az egyesület jóltevőinek tiszteletére december hó 23-án délelőtt 11 órai 
kezdettel, az egyesület dísztermében sikerült matinét rendezett igen érdekes, 
művészi műsorral.

Vissi Margit olk. tanárnő a soproni intézetben id. nevelőnői 
alkalmaztatást nyert.

A Borbély és Náray-Szabó szobrokat ércbeöntötték. V aszary László  
szobrászművész Borbély Sándor és N áray-Szabó Sándor  szobrait a Krausz  
Ferenc féle budapesti öntöde bronzba öntötte már és a két szobrot el is 
szállították Vácra. A szobrok felállítását a váci tanári testület a szobor és 
a szobortalapzati költségek biztosítása és Főhatóság idevágó engedélyének 
megtörténte után tervezi.

Lelkigyakorlatosház vakoknak. Franciaországban, A rrasban egy 
kisebb lelkigyakorlatoshézat rendeztek be, ahol vakok számára rendeznek 
exertitiumokat. Butorozat, beosztás, minden azzal a szándékkal készültek, 
hogy ezt a célt szolgálják. (A Szív. 1934. nov. 24.)

Vak operettszerző. A Jókai Színkörben, f. évi november 29-én mu attak be 
„Miss Vörösvár“ c. alatt egy operettet, amelynek zenéjét Banadics János, a 20 éves 
vörösvári világtalan kántor-zeneszerző szerezte. A közönség a vak szerző hangula
tos számait szívesen fogadta — írja a Nemzeti Újság zenei kritikusa. (1934. nov. 23.)

K a r tá r s a i n k  tá r s a d a lm i sz e re p lé se .

Wayán Ferenc soproni tanárt a városi törvényhatósági választások során,, 
október hó 21-én a törvényhatósági bizottság rendes tagjává választották.

Schulmann igazgató kartársunk résztvett abban a küldöttségben, amely vitéz. 
Rátvay Imre ny. tábornok vezetésével október 23-án Rómába indult s az olasz 
királyi miniszterelnöknek, Mussolininak, a F. H. B. E. ajándékait vitte el.

Zsembai Ferenc váci siketnéma-intézeti tanár november 29-én Mohácson, 
az ottani Szabad Líceumban vetített képekkel előadást tartott Vácról és a siketné
mák váci intézetéről, a magyar siketnéma-oktatásról. Az előadást 100 főnél nagyobb 
számú, az értelmiséghez tartozó közönség hallgatta végig.

Schulmann Adolf kartársunkat a Fehér Ház Bajtársi Egyesülete 
legutóbbi kögyűlésén alelnökévé választotta.

Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető : Farkass Károly.


