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T áru n k , rem élü n k és Ibizunk . . . !
Szerkesztőbizottság-.

Mi tagadás, a nyugtalanság érzése fojtogat bennünket. Mintha ködben, 
homályban, siket csendben, szomorú magárahagvatottságban bolyonganánk 
ismeretlen tájakon. Tanácstalanul révedezünk ide-oda. Bíztató, bátorító 
hang sehonnan. Pedig az idők teljessége elkövetkezett. Várnók a hajnalha
sadást. Várjuk, hogy a már eltakarított romok nyomán új élet keljen. Bí
zunk benne, hogy az elaléltság kábulatából, magunkhoz térünk. Hinni mer
jük, hogy a megnehezült kor fiainak karja, szelleme friss munkára lendül. 
Hisszük, hogy a nagyok, az arra hivatottak meghallják a nyomorúság sze
gényköntösében fázok bús szavát és minden szív, minden lélek az írkeresés, 
a segíteniakarás boldogító szándékával telik meg. Nagy és szent a köteles
ség, ami reánk hárul. De ha a világháború hősies erőfeszítései között, a 
drága életértékek feláldozásában tudott ez a nemzet az első és az elsők 
között lenni, akkor elesettségében, a vértelen és szívós kenyérharcban is 
elől kell járnia és a szellemi művelődés, a munka lehetőségének megadásá
val megteremteni, kierőszakolni a diadalmas feltámadást. Jövőt alapozni 
csak az erők felfokozásával, azok egyetemes összefogásával lehet. Olyan 
állapot elkövetkezését kell tehát siettetni, mely az igazság és méltányosság: 
mérlegéből mindenkinek érdem és munka szerint juttat a javakból.

Ilyen és hasonló gondolatok szakadnak fel a lélek mélységéből, amikor 
az aggodalom és féltés érzésével foglalkozunk a gondjainkra bízottak és 
a magunk mind nehezebbé váló sorsával. Napjaink társadalmi kialakító 
küzdelmeinek homlokterében, —  bármilyen világszemlélet törekvéseit tekint
sük is — , a gazdaságilag gyengének, az elmaradottnak a felemelése áll. 
Ezt hirdeti és vallja a megváltás ígéretével és bizonyosságával minden elmé
letnél világosabban és egyszerűbben a krisztusi tan, amelynek megingatha
tatlan pillére, évezredek mindent magában foglaló alaptétele, a felebaráti 
szeretet. A megfogant ige, a szeretet fénye, melege törte át az idők felhő
zetét, az világított bele a szakadékokba és mélységekbe, ez ragyogta be a 
megfáradtak, szegények, az elhagyottak, a magukért tenni nem tudók arcát. 
A szeretet világot teremtő és átformáló hatalma nyitott ajtót, adott hajlékot 
a nyomorultnak, sántának, bénának, az tette emberré és szólóvá a siketet, 
és látóvá a vakot. A megváltó emberszeretetnek voltak apostolai és letétemé
nyesei azok az áldottak, akik a kiművelés, a szociális rangemelés, a némák 
és vakok saját erejükből való boldogulásának elérése és munkálása céljából 
intézményeket teremtettek, vagy azoknak életrehivását, fejlesztését előmoz
dították.

A gyógypedagógiai oktatásügy terén az alkotásoknak fénykora a 
-századforduló egy-egy évtizedére, arra az időre esik, amikor a központi 
irányzás a múlt mulasztásainak jóvátétele jegyében Náray-Szabó Sándor, 
az ízig-vérig szociálpolitikus kezében összpontosult, amikor közvetlen és 
távolabbi munkatársai sorában soha el nem homályosuló nevek képviselték 
az eszmét és jelentették a megvalósítandó programmot. A békében is sze
rény viszonyok között levő hazánk rövid idő alatt elérte, megteremtette a 
gyógypedagógiai oktatásügy terén és pedig akár az intézmények számában,
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1936. 1—4. sz.



2 Szerkesztőbizottság :

akár azok teljesítményében mindazt, amire a művelt nyugat hivatkozhatott. 
Elindító oka az emberi sorsközösségnek megértése, rugója a szeretet volt, 
melynek törvénye arra ösztönöz, hogy a fájdalom könnyeit letörüljük, 
forrását elapasszuk. Melegített ennek a mécsnek szelíd fénye a háborús 
idők ínséges napjaiban is. Később is egyszer-másszor mintha erőre kapott 
volna az akarat. Ügy véltük, hogy kiheverjük a csapásokat. Nagy közokta
tásügyi miniszterünknek, gróf Klebelsberg Kunonak új honfoglalást hirdető 
eszméi ezen a téren is megtermékenyítették a lelkeket és egységes vezetés, 
elindítás, a magasabb célkitűzés jegyében megkezdődött és folytatódott a 
munka azért, hogy eredményekkel, el nem vitatható tényekkel igazoljuk és 
bizonyítsuk be kultúránk, szociális berendezkedéseink elsőbbrendűségét. 
Új intézmények keletkezése, régieknek fejlesztése, vagy színvonalon tartása, 
a szakirodalmi tevékenység élénkülése, különböző szerveknek, szülőknek, 
a társadalomnak, a közigazgatásnak, a vármegyéknek, városoknak, közsé
geknek érdeklődése, fokozott bekapcsolódása lüktető életet teremtett és 
különösen a legfelsőbb tanügyi hatóság részéről tapasztalt felkarolás, a 
véleményező szaktanácsnak lényeges és alapvető kérdésekben való ismételt, 
szinte állandó foglalkoztatása joggal azt a hitet keltették, hogy a magyar 
állam, a nemzet sorsát intézők érzik kötelességüket a leggyengébbekkel 
szemben és a gyakorlati megsegítés elvének érvényesítésével az értelmi-, 
szellemi-, a fizikai nevelés, az oktatás biztosításával módot nyújt minden 
csökkentett szellemi képességű-, vagy megfogyatkozott érzékű gyermeknek 
a képzésre és ezzel az önálló boldogulás feltételeinek a megszerzésére. A 
múltra visszatekintve azonban meg kell állapítanunk azt is, hogy ebben a 
munkában, a némák és vakok ügyének az előbbrevitelében jelentős része 
volt mindenkor a m. kir. népjóléti-, majd belügyminisztériumnak is azzal, 
hogy anyagi támogatással tette lehetővé éppen a legszegényebb néposztály
ból kikerülő gyermekeknek, továbbá a hadiárváknak és a hadirokkantak 
gyermekeinek a felvételét.

Jött azonban a jégverés. Elkövetkezett a gazdasági válság, Fordult az 
idők kereke. Észrevétlenül vette be magát a rideg lelkekbe. Egyszerre fölös
legesnek, szükségtelennek találtak olyan eszméket, gondolatokat, amelyek
nek megvalósításáért, megoldásáért mindig a legkiválóbbak a kultúra, 
az emberbaráti szeretet és a tartozó szociális igazságtevés nevében szállot
tak síkra. Akadtak és vannak társadalom-, vagy államtudománnyal hivatá
sosan foglalkozó férfiak, akik akár az ebben a kérdésben való járatlanság, 
vagy tájékozatlanság következtében a nagy nyilvánosságot élvező lapok 
hasábjain, vagy olyan testületek szine előtt, ahonnan a kimondott szó sú
lyosan és messze elhangzik, olyan beállításban foglalkoznak a gyógypeda
gógiai oktatásüggyel, annak szerintük talán felesleges, vagy túlzott feladat- 
vállalásával, hogy tervük, elgondolásuk alapján semmiképpen nem látnok 
megnyugtatónak a szerencsétlenek jövőjét. Nem pedig azért, mert vannak 
és lépten-nyomon beleütközünk olyanokba, akik a hozzáértés, az alapos 
tanulmányozás kétségbevonható címén a fejlődést, a nevelés, oktatás, az 
értelmi képzettség, a testi ügyesség, a rátermettség útján megszerezhető 
nagyobb falat kenyér biztosítását retrográd irányban képzelik el. Csak ter
mészetes, hogy ez ellen állást foglalunk és tiltakozásunkat fejezzük ki, mert 
szembehelyezhetjük a tarthatatlan okoskodásnak azt az oktatási történetünk
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ben éléggé ismeretes tényt és tapasztalatot, hogy a módszer, a tanítás végre
hajtásában minden visszafelé tett lépés mindenkor az eredmény végzetes 
visszaesésével bosszulta meg magát.

A gyógypedagógiai tanárság kötelességet teljesít akkor, amikor a 
hivatása magaslatán álló orvos lelkiismeretével rámutat mindazokra a ba
jokra, panaszokra, amelyeknek kiküszöbölése gyógyulást hozhatna. Nem 
lehet tehát rossz néven venni, ha mi, akik fogyatékos embertársaink ügyé
hez való elszegődésünk pillanatában fogadalmat tettünk, érdekeik hűséges 
munkálására és védelmére, szavunkat bizó reménységgel felemeljük, mert 
ezzel a köznek, a kor művelődési törekvéseinek, ezernyi-ezer szerencsétlen, 
esett embertársunknak, az emberiességnek teszünk szolgálatot, Nem tudjuk 
különben elképzelni, hogy bárki is szánalom és könyörület nélkül, hideg 
közönnyel tekinthetne el azoknak a feje felett, akik szeretetet áhítoznak, 
segítséget szomjuhoznak. Ne feledjük egyébként soha és ez a szemrehányás 
mindenkit illet, hogy minden bajuk; a siketség, a vakság, a szellemi gyen
geség eredetében és végeredményében, —  akárcsak a gyermekhalandóság 
nagy mérve, —  társadalmi bűn. Bűn, mert az eseteknek legalább 5o o/0-ban 
a fogyatkozás gondatlanságnak, tudatlanságnak, orvoshiánynak a következ
ménye. Már pedig ha elmulasztották megfelelő beavatkozással, egészség- 
ügyi-, vagy jóléti intézkedésekkel és berendezésekkel a megelőzést, akkor 
tiszta sor, hogy az igazságérzetnek, az utólagos megsegítés és jóvátétel 
álláspontjára kell helyezkednie. Ez elől nincs és nem lehet kitérés még 
abban az esetben sem, ha a ráutalt nem tudna magáért szólani, vagy ha a 
szerencsétlenek szétszórtságuk miatt nem tudnának a lelkiismeret ajtaján 
kopogtatni és észrevehető tömegükkel hatni.

Amikor az ipSS. év nyarán az országgyűlés a közoktatásügyi igazga
tás újjászervezéséről szóló törvényt megalkotta és amikor az arra legeliilva-í 
tottabb, hazánk oktatásügye büszkesége és legfőbb őre, nagynevű és meleg
szívű miniszterünk a személyesen kifejezett jóindulatának, meleg érdeklő
désének, megértésének és alkotókészségének annyi jelével találkoztunk, 
végtelen bizalommal, teljes megnyugvással vártuk és reménykedtünk, hogy 
a törvény betűje és betűjének szelleme megnyitja a sorompókat és új élet, 
új lehetőségek lüktető árama járja át intézeteinket és a csüggedtséget, a 
kibontakozást nem látó tehetetlenség érzését felváltja az akadályokat nem 
ismerő lelkes és odaadó munka.

Sajnos, a bizonytalanság továbbra és most is tart. Az egyes intézmé
nyek, a népiskolák, középiskolák megkapták beosztásukat, a főigazgatóságok 
megkezdték működésüket, a velük összefüggő intézkedések megtörténtek. 
E szervezetek keretében, vagy azokkal karöltve és összhangban a tanügyi 
fogalmazói személyzet, a tanulmányi felügyelők, a körzeti iskolafelügyelők 
munkája is megkezdődött. Nemrégiben napvilágot látott a törvény alapján 
az országos közoktatási tanács szervezeti szabályzata,, amelyet bizonnyal 
követni fog annak és a tankerületi közoktatási tanácsnak egyidejű életbelép
tetése. Valószínű, hogy a fegyelmi bizottságok is megalakultak már. Mind
ezek a körülmények biztosítékai annak, hogy a megszervezésbe belekapcsolt 
és odatartozó iskolák határozott irányban indulhatnak el és mihamarabb 
átesvén a kezdet esetleges nehézségein, szilárd határozottsággal haladhat
nak a tökéletesedés felé.
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A mi ágazatunkban annyiról számolhatunk be, hogy a személyi válto
zással egyidőben megtörtént a szakfelügyelőségnek ideiglenes betöltése, de 
nem volt intézkedés annak a változott viszonyok között való hatásköréről. 
Intézményeink nincsenek a kért és kilátásba helyezett egy főigazgatóság 
alá helyezve. Ezért sok személyi, tárgyi, tanulmányi, majd anyagi fenntar
tási, segélyezési kérdésben hiányát érezzük az egységes központi vezetésnek. 
Szintúgy intézeteink, iskoláink előnyére szolgálna, ha azok munkájának 
irányításában a felügyelet felelősen közreműködnék.

Közeledik a tanévnek utolsó negyede. A dolog természete szerint mi
hamarább hozzá kell fogni a jövőnek az előkészítéséhez. A befutó kimutatá
sok, kérvények szerint a szegénység, a ráutaltság nem szűnik. Ellenkezőleg, 
vigasztalanabb mindig és hovatovább többen és többen jelentkeznek, akik 
gyermekük ruházásáról nem tudnának gondoskodni és a kétségbeesés hang
ján kérik megmentésüket. A rideg valóság azonban határt szab a jótékony
kodásnak. Ha nem jön gyökeres segítség, még abban a mértékben sem tud
ják a fogyatékosokat felkarolni, mint amennyire az eddig megtörtént. 
Akik látjuk a nyomort, emberbaráti kötelességet teljesítünk, ha az elhagyot
tak jajszavát tolmácsoljuk.

A magyar királyi belügyminiszter a közeli napokban Pécsett tartott 
egyik fontos és nagysúlyú beszédében kijelentette, hogy «a kormánynak 
a szociális érzés megtestesítőjének kell lennie». A magyar országgyűlés 
ennek a magasztos, igazi áUamférfiúi felfogásnak szellemében a jólét meg
teremtését célzó törvényjavaslatok szép sorát tárgyalta le és fogadta el. 
Hisszük és reméljük, bízunk benne, hogy a továbbiak sorában a siketnémák, 
vakok, szellemi fogyatkozásban szenvedők ügyének megnyugtató megoldá
sára is rá kerül a sor. Várjuk az általános tankötelezettség elvi és gyakor
lati kivitelét, a képzés fokozását, kimélyítését, az eltartás intézményes, 
törvényes rendezését, a munkához való jog és lehetőség biztosítását, foglal
koztató műhelyek és telepek létesítését és megfelelő egészségügyi intézkedé
sek, berendezkedések megtételét. És várjuk, hogy a tanárság önmagáért való 
reménye, a munkateljesítmény elismerésének és értéked ének jegyében, betel
jesedik.
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A beszéd fiz ik a i ingerhatása.
(A siketek fülön át való beszédtanításának alapismeretéi.)
M u r á n y i A u t a l .

Bevezetés.

A siketek fülön át való oktatásának gondolata nagyon régi. Az ok 
kézenfekvő és természetes. Ugyanis a siketek között mindenkor és minden
hol voltak több kevesebb hallásmaradvánnyal bírók. Elsőrendű érdeke volt 
a siketek nevelés-oktatásának, hogy a beszédtanítási eljárás során a beszéd- 
eredmények minél jobbátétele érdekében a hallásmaradványt felhasz
nálja, E célnak jegyében születtek meg a hallásgyakorlatok. Elsősorban 
is azokkal a növendékekkel végeztek hallásgyakorlatokat, akik önkéntelen 
ráhatásra elárulták hallásmaradványukat, majd azok is sorra kerültek, 
akik durva hallásvizsgálatra (fülbekiáltás) reagáltak, vagy akiknek hang
villa-hallásuk pozitív volt. Urbantschitsch látszólagos siketekről is beszélt, 
akiknél semminemű hallásmaradvány nem volt észrevehető. Szerinte ezek 
is bevonandók a hallásgyakorlatokba, de elméletéből az is kivehető, hogy 
ezeknél szintén a környéki hallószervhez kötötte a hiányt. Kétségtelenül 
megállapítható az, hogy a hallásgyakorlatok eddigi művelői «hallásjavítás» 
célzatával gyakoroltak. Eszközül erős zenei hangokat, vagy a hangbe
széd egyes hangjait használták. Azonban sem a zenei hangokkal, sem az 
emberi hanggal való próbálkozás nem vezetett, de nem is vezethetett kielé
gítő eredményhez. A hallásgyakorlatok egy időre abba is maradtak azért, 
mert a fülbekiabálás testet-lelket fárasztó munkája nyomán a növendékek 
fizikai hallása nem javult oda, hogy a beszédtanítás arra lett volna alapít
ható. Miután a siketséget mindig a fülhöz kötötték, hallás útján akarták 
a hangot az agyba juttatni. Ezt pedig a hallásmaradványnak gyakorlás útján 
való fokozásával igyekeztek elérhetni. Tekintve azt, hogy mindig a fülben 
keresték a hibát, arrra nem is gondoltak, hogy a gyakorlás útján ne hangot, 
hanem valamiképen gondolatot közöljenek a sikettel s hogy azután ennek 
hatása alatt a figyelem hallásos szókra és mondatokra is képes ráfordulni. 
Az 1920-as években a rádió elterjedésével ismét előtérbe nyomultak 
egyes intézetekben (Amerika, Németország) a hallásgyakorlatok, hogy most 
már a géppel felerősített hanggal hassanak. Egyik-másik helyen igen kielé
gítő beszédtanítási eredményeket értek el, de ezek az eredmények, szerin
tünk, a géppel való hallásgyakorlatok mellett tudattalanul is kialakult egyéb 
hallásgyakorlási eljárások (fülbe való beszéd) javára írandók, amint majd 
ez az alábbiakból ki fog tűnni.

Dr. Bárczi Gusztáv, a siketnémák budapesti áll. intézetének szakorvosa 
és tanára volt az, aki a siketnémaság kórképének új megállapításával és 
erre alapított beszédtanítási eljárásával új irányt szabott a siketek beszéd-, 
tanításának s egyben a régi értelemben vett hallásgyakorlatokat új tarta
lommal töltötte meg. Bárczi szerint kétféle néma van: Az egyiknek nincs 
hallószerve, a másik meg idegrendszerileg beteg. Az első csoportba tar
toznak azok a gyermekek, akik a beszéd megtanulása előtt, vagy utána, 
valamely betegség folytán vesztették el hallásukat, akik tehát fülészileg 
siketek, siketnémák. A siketség okainak statisztikai adatai azt mutatják,
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hogy az első csoportba tartozók száma fogy, míg a másik csoportba tar
tozó, öröklésen alapuló, idegrendszerileg fejletlen, agybeteg gyermekek 
száma növekszik. Intézeteink gyermekanyagának nagyobb többségét az 
utóbbiak csoportja alkotja. Ezek azok a gyermekek, akiknél az artikulációs 
eljárás útján elért eredmény nagyon silány.

A siketség és a némaság együttesen megnyilvánuló jelenségét e 
gyermekeknél Dr. Bárczi az egész nagyagyi kéreghez kapcsolódó intel
lektuális tudati zavarnak fogja fel. Kórképét surdomutitas corticalisnak*) 
nevezte el. A hiányt, amely a siketnémaság e kórképét előidézi, nem az 
akustikai sensorikus és motorikus központok anatómiai fejletlenségében, 
hanem a «neuronok tetemes csoportjának megfelelő üzembe helyezéséhez 
és tartásához szükséges hajtóerő gyenge voltában» keresi. Bárczi szerint 
e gyermekek a fülön át oktathatók, de a beszédtanításban nem szabad 
hangot képezni, hanem egy, ritmusos szóból álló gondolatot kell a ritmusos 
látási, tapintási és hallási tényezők felhasználásával közölni a gyermekkel. 
Ez fogja kifejleszteni a belső akusztikai, optikai és motorikus asszociáci
ókat, ezen az alapon indul meg a belső beszéd kifejlődése és születik meg 
a hangos emberi beszéd. (Bárczi: Beszédneveléstani jegyzetek. igSö).

Mivel a fül útján való beszédtanítással a gyermek természetes úton 
és módon kapja a beszédet, az utánmondás során azt természetes mivoltá
ban is adja vissza. Beszédje ennélfogva erőlködés nélkül való, tisztább kiej
tésű, természetesebb ritmusú, «emberies» lesz. Tapasztalatom szerint, a 
beszédtanításnak e módja nemcsak a született, hanem a szerzett siketség 
eseteiben is alkalmazható, mert magában foglalja az artikulációs eljárásnak 
összes elemeit. A beszéd technikai elsajátítása tehát az eddig is használatos 
pedagógiai eszközökkel történik, de a szakszerűség azt kívánja, hogy a 
hangok, szavak és mondatok hangzási részét érintő fonetikai megállapításo
kon kívül vizsgálódásainkat kiterjesszük a kapcsolatos mozgási és légárami 
jellegzetességekre is. A beszéd fizikai ingerhatása cím alatt tehát a beszéd 
tapintási-, látási- és hallási hatásával foglalkozunk.

A) A beszéd tapintási hatása.
Ha a mozgásban levő levegő az emberi testet érinti, az érintés helyén 

tapintási érzést kelt. Beszéléskor, bizonyos távolságon belül, a tüdőből ki
áramló levegő is beleütközhetik a bőrfelületbe s akkor a légáram minősége 
szerint más-más tapintási érzést vált ki. A beszédhangok képzésével járó 
légáramnak kettős tapintási hatása van: hat a bőrfelületre, mint test, 
tömegével, nyomásával és hőmérsékletével; mint a beszédszervek moz
gásából eredő rezgési hullám, pedig adja, továbbítja a bőrön át a rezgést a 
csontoknak.

A légáram tapintási hatásának felfogására és felismerésére a siket is 
képes. Minthogy minden hang, illetve minden szó kiejtésekor más-más mi
nőségű légáram ütközik a bőrfelületbe, lehetségessé válik, hogy a kiváltott 
érzés alapján a siket azokat egymástól megkülönböztesse, vagy egymással 
azonosítsa, s hogy a beszéléskor hozzájuk kötött fogalmakat megfelelően 
elraktározza. A gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy a fül útján való 
beszédtanítás kezdeti szakában a siket gyermek a fülébe mondott beszédnek 
nem a hangzási, hanem a tapintási hatását percipiálja. Ez abból is látszik,
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hogy az azonos tapintási hatású szavakat minduntalan felcseréli egymással, 
dacára annak, hogy hangzási hatásukban különböznek egymástól. Ugyan
csak a tapintási hatás felfogására mutat az is, hogy az erős léghatású szava
kat gyorsan és jól felismeri, a gyengéket pedig nehezen jegyzi meg. Amikor 
teljesen azon tapintási hatású szavakat is megkülönböztet a siket egymás
tól, vagy pedig amikor olyan távolságról, illetve olyan irányból kapja a be
szédet, hogy annak tapintási hatása már nem érvényesül, akkor feltétlenül 
a hangzási elemekre fordul a figyelme. Ezzel azt is mondjuk, hogy most 
már a hallás útján fogja fel a beszédet. Végeredményben a siketek fülön 
át való beszédtanításának ez a végcélja és ennek érdekében használjuk fel 
kezdetben a beszéd tapintási hatását, minthogy a hallási hatásra magától 
nem figyel fel a siket.

Dr. Bárczi szerint, a hangrezgést a csontok közül a koponyacsontok 
és a csöves csontok vezetik a legjobban. Tekintve azt, hogy a bőrfelüíet 
minden része jól felfogja a légáramot, legcélszerűbbnek látszik tehát a be
szédet a siket füle tájára, akár a halántékcsontokra, akár a fülkagyló mö
gött levő proc. mastoideusra bemondani. A bőr tapintóképességét neveléssel 
igen érzékennyé lehet tenni, úgyhogy megfelelő gyakorlás után, már igen
igen finom különbségárnyalatokat is felismer a gyermek. Aki a fülön át 
való beszédtanítás során nem tud jól bánni a beszéd tapintási hatásával, az 
nem remélheti, hogy beszédét a siket megértse, nem találja meg a téves 
értelmezésnek, vagy a meg nem értésnek a nyitját, eredetét, és a siket részé
ről elkövetett kiejtési hibákat sem tudja megfelelő módon kijavítani.

Megjegyzendő, hogy magának a beszélésnek is van tapintási érzete. 
Beszéléskor ugyanis a beszédszervek állásának izomfeszültsége, a beszéd
szervek mozgásának ereje, iránya és helye szintén előidéz tapintási (kineszt- 
heziás) érzést, de természetesen csak magára a beszélőre hatóan. E vonatko
zásban a beszédmozgás-érzetek fontos szerepet töltenek be a beszéd kiejtési 
részének elsajátításában.

I. A beszédhangok léghatásának kialakulása.
A hang léghatása alatt a hangképzés céljaira felhasznált levegő tapin

tási hatását értjük. A hang léghatásának minősége a légáram különfélesége 
és erősségi foka szerint változik. A légáram minőségét az szabja meg, hogy 
miféle és mekkora akadályok állanak a tüdőből jövő levegőnek a száj- vagy 
orrüregen át való útjában. Akadályokat képezhetnek a száj- és az orrüreg, a 
hangszalagok, a lágy íny, a nyelv, a fogsorok és az ajkak.

A légáram minőségének kialakításában a levegő útjában álló akadá
lyok a következőkben vesznek részt:

Az akadály helye: A hangképzés levegője a száj- vagy orrüregen át 
való útjában kisebb-nagyobb súrlódási felülettel érintkezik. Minél kisebb 
súrlódási felületet érint a levegő a hang képzési helyének elhagyása után, 
annál kevesebbet veszít az abban a pillanatban való energiájából s annál 
jobb léghatásúvá válik. Az előrébb képzett szájhang léghatása —  ha egyéb 
módosító tényező nem lép közbe —  tehát jobb, mint a hátrább képzetté. 
Az orrhangoknál viszont a hátrább képzettnek van jobb léghatása, mert 
ennek zárja rövidebb útat, vagyis kisebb súrlódási felületet szab az orrüre
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gén át távozó levegőnek, mint az előrébb képzett zár. Ezért pl. a hátrább 
képzett ny hang léghatása valamivel jobb, mint az előrébb képzett m hangé.

Az akadály minősége: Minőség szerint a szájüregben levő akadály lehet 
zár, rés, váltakozó és nyílás.*) A zárnak a feloldása nagyobb izomfeszültség 
mellett történik, mint a résnek vagy a nyílásnak a fenntartása, tehát a pat
tanó zárhangok (explosivák) levegője nagyobb energiával indul, mint a 
folyamatos réshangok (spiránsok), vagy a nyíláshangok (vokálisok) levegője. 
A réshangok közül az egyrésű hang (pl. az s hang) levegője erősebben hat, 
mint a kétrésű (pl. az 1 hang) levegője, mert az utóbbinál a rés elhagyása
kor a levegő két irányba oszlik el. A. szűkítetten résen át távozó levegő 
(orrhangok) útját ugyan mesterségesen képzett akadály nem szűkíti meg, 
annál is inkább, mert az orrüregben mozgatható részek nincsenek, de mivel 
az orrüreg magában is szűk és hosszú, a levegő nagy súrlódási felületet 
érint, ami energiaveszteséget jelent. A váltakozó hang (pl. az r hang) lég
árama a zár és a rés egymásután való váltogatásával vibrálóvá válik, ami 
megkönnyíti a tapintás útján való felfogást.

Az akadályok száma: A zöngétlen hang légárama erősebb hatású, mint 
zöngés párjáé, lévén a zöngétlen hang egy akadály ú (képzési hely), a zöngés 
meg kétakadályú (hangszalagok, képzési hely). Istenes szerint a zöngétlen 
hang levegője töretlen erejű, míg a zöngés hang levegőjének ereje megtörik 
a hangszalagoknál. A zöngétlen hangok nyomatéki energiájával kapcsolat
ban Horger a következőket mondja:

«A zöngétlen hangok zárjai jóval erősebbek, mint a zöngéseké. V. ö. 
pl. éppen és ebben stb. Nyilván azért kell erősebbnek lenniük, .mert a tüdő
ből jövő levegő akadály nélkül ér hozzájuk, teljes erejével gyakorol rájuk 
nyomást, míg ellenben a zöngés zárhangok esetében a hangszalagok meg- 
rezegtetése feltartóztatja a levegőtömeg egy részét, elfogyasztja a nyoma
ték energiájának egy részét, úgyhogy a zárakra gyakorolt nyomás az expló- 
ziót megelőző pillanatokban nem olyan erős, mint a zöngétlen zárhangok 
esetében, tehát a záraknak sem kell olyan erőseknek lenniök».

Természeteseim, ami áll a zár felpattantására szolgáló energiára, az 
áll a rés fenntartására szolgáló energiára is.

Az utolsó akadályok neme: Az orreimpák, a fogsorok, vagy az ajkak 
állanak utolsó akadályként a levegő útjába. E vonatkozásban igen fon
tos szerepet töltenek be a légáram kialakításában, mert annak minősége és 
erőssége náluk ölt határozott és végleges formát.

Az orreimpák megszabják a légáram irányát, de mivel az orrlyukak 
nagysága állandó, egyébként sem nem erősítik, sem nem gyengítik az orr- 
üregen át távozó levegő hatását. A fogsorok ily irányú szerepe már aktív. 
Ugyanis a felső és az alsó fogsornak egymástól való távolsága szabályozza 
a kibocsátott levegő mennyiségét. Minél jobban közelednek egymáshoz a 
fogsorok, annál vékonyabb sugárban, de annál nagyobb erővel préselődik 
át a fogsorok közt a levegő és fordítva, minél jobban távolodnak egymástól, 
annnál bőségesebb, de kisebb errejű lesz a levegő áramlása. Az sem közöm
bös, hogy a hang levegője milyen ajakállás mellett hagyja el a szájüreget. 
Az összeszorult ajakállás mellett észlelhető nyílás süríti és kisebb érzékelési 
felületre koncentrálja, a visszahúzódott ajakállás mellett észlelhető pedig 
inkább szétszórja a szájüregből kitóduló levegőt. (Horger az előbbi nyílást
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szádnak nevezi, míg az utóbbit hasítéknak mondja.). Az ü, u, ö, o, a és p, 
b, f, v, cs, clzs, s, zs hangok légáramának kialakításában az ajkaknak cse
lekvő szerepük van, míg az á, e, é, i és t, d, c, dz, ty, gy, h, g, sz, z, l, r, h 
hangok esetében bár kissé szétszórják a fogsorok közül kitóduló levegőt, 
de mivel e hangok képzésekor a szájüreget elhagyó levegő csak gyengén 
érinti az egyébként passzívan viselkedő ajkakat, a súrlódás oly lényegtelen, 
hogy a légáram majdnem teljes egészében megtartja a fogsoroknál kiala
kult minőségét.

Az i. táblázat világosan mutatja, hogy hangképzéskor a levegő útjában 
álló akadály miként vesz részt a hangok légáramának kialakításában.

A z  a k a d á ly M á s s a lh a n g z ó k
Magán
hangzók

e lü l  : p b m f V i ü é ö e

h elye k ö z é p e n  : t d n 1 r C dz s z z cs d zs s z s ty gy ny á — — — —
h á tu l  : j k g h a o u — —
z á r  : p b t d c d z C S dzs ty gy k g
e g y ré sű  : f V sz Z s ZS — —

minő- k é tr é s ű  : i — -
v á lta k o z ó  : r —

sége s z ű k í te t le n  : m n tlf
s z á d n y ílá s ú : — — ü u ö o a
h a s í t é k n y í l á s ú : á e é i —

eg y  : p t c CS ty k f sz s h i - i— 1 -
szam a k e ttő  : b d dz dzs gy g V z z s i 1 r m n ny — valamennyi

ajak : p b f V C S d z s s z s - ü u ö o a

nem e f o g : t d C d z ty gy k g s z Z i h i r — — á e é i —

o rr  : m n ny
1. táblázat.

A léghatás minőségét a légáram időtartamának, irányának, hőmérsék
letének és erősségének együttes hatása alakítja ki.

1. A légáram tartama
A levegő áramlása addig tart, amíg a hangképzés meg nem szűnik. 

A beszédhangok tartamától függően, a légáram tartama tehát igen sokféle 
lehet, mert egyrészről ugyanannak a hangnak az időtartama személyenként 
is különbözik, sőt még az egyén képzésében sem egyforma, másrészről meg, 
a szavakban és mondatokban való elhelyezettsége (kapcsolódása) szerint, 
esetenként is változik. A siketek fül útján való beszédtanításának gyakorla
tában azonban elegendő két, esetleg három fok megkülönböztetése: a rö
vid, a félhosszú, a hosszú hang. Tapintás útján igen jól megkülönböztet
hető a hosszú tartamú légáram a rövidtől. A rövid tartamú légáram a ta
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pintó felületet egyébként lökésszerűen, a hosszú pedig nyomá.sszerűen érinti. 
V. ö. pl. a pék szó tenyérbe lökött levegőjét a /ék szó tenyérbe fúvott leve
gőjével.

A folytonos (spiráns) hang légáramának tartama rendszerint hosszú, 
de nem mindig egyforma. Akaratlagosan is nyújtható, vagy rövidíthető. 
A gyengébb léghatású folytonos hangnak tapintás útján való felismerését 
megkönnyíti a léghatás tartamának a megnyújtása, mert a tartósabban 
ható inger erősebb ingerületet vált ki. Pl. a mama szó így is ejthető: nunarna; 
a semmi pedig' így: ssemmi. A pillanatnyi (explosiv) hang léghatása termé
szetétől fogva rövid és az is marad. Időtartamát ugyanis a hangképzéssel 
járó adottságok szabályozzák s nem hosszabbítható meg anélkül, hogy 
egyben a hang jellege is meg ne változna.

A leghosszabb időtartamú folytonos hang olyan röviden is ejthető, 
mint a legrövidebb pillanatnyi hang. Ilyenkor a folytonos hang léghatásá
nak időtartama nem különbözik a pillanatnyi hang léghatásának tartamától, 
úgyhogy az időtartam után való felismerésük és egymástól való megkülön
böztetésük meglehetősen nehéz, ha egyéb jellegzetességükben is hasonlíta
nak egymáshoz. Szavakban ejtve azonban így is megkülönböztethetők egy
mástól, mert a folyékony beszédben, amikor a beszédszervek az egyik hang 
képzési helyétől haladnak a másik hang képzési helye felé, a pillanatnyi 
hang záralkotásának ideje alatt megszűnik a levegő áramlása, míg a folyto
nos hangnál az átmenet ideje alatt is tart. Pl. a tenyérbe mondott ép és év. 
géppel és hévvel szavakban igen jól megkülönböztethető a p és v hangok 
légáramának tartama.

2. A légáram iránya.
A tüdőből jövő levegő a toldalékcsőn (garaton és szájon, vagy orr

üregen) át jut a szabadba s annak meghosszabbított irányában halad mind
addig, amíg mozgási energiáját a külső levegő ellenállása meg nem semmi
síti. A légáram iránya lehet vízszintes (a beszélő arcával párhuzamos síkra: 
merőleges) és lehet ferde. Ha a hangképző mozgás vízszintes irányú csővé 
formálja a száj üreget s ha vízszintes irányban ható energiával szorítja át 
rajta a levegőt, akkor a légáram további iránya is vízszintes, ellenkező 
esetben pedig ferde lesz.

A tüdőből jövő levegő irányításában részt vesznek: a nyelv, a fogsorok, 
az ajkak és az orrüreg. Így:

Ha a nyelv a felső fogsor felé irányítja a levegőt s az közvetlen alatta 
csúszik ki a szájüregből, akkor a légáram iránya vízszintes (pl. s, zs, cs, 
dzs, l, h, g), ha pedig az alsó fogsor felé, akkor ferde (pl. t, d, c, dz, ty, 
gy, sz, z, j, r és á, e, é, i). Megjegyzendő, hogy a fogsorok közt való távol
ság is hatást gyakorol a légáram irányára. Minél jobban eltávolodik az 
alsó fogsor a felsőtől, annál nagyobb szögben tér el a légáram iránya a 
vízszintestől, mert az alsó állkapocs lefelé irányuló mozgásával együtt a 
nyelv is lejebb száll (hisz hozzá van nőve) s vele süllyed a száj üregben levő 
levegő is. Pl. ha az sz hang képzése alatt tágítjuk a fogsorok közt való rést, 
akkor mindinkább lejebb érezhető a légáramlás.

Ha az ajkak szád alakzatot vesznek fel, akkor a levegőáramnak víz
szintes irányt szabnak (pl. ü ,u ,ö ,o ,a )  s a szűk ajaki rés mellett kibocsátott
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levegőt is vízszintes irányban terelik (pl. f, v, p, b). A hasíték alakú nyílás 
mellett bocsájtott levegő (pl. á, e, é, i) irányításban azonban már nem 
vesznek részt.

Az orrüregen át távozó légáram iránya rendszerint ferde, de egyénen
ként, az orrlyukak állásától függően, vízszintes is lehet. Ilyenkor a levegő 
valamivel feljebb érinti a tapintó felületet, mint az első esetben.

A h hang levegőjének (lehelletnek) az iránya természetszerűleg 
vízszintes.

A vízszintes irányú légáram a tapintó felületig való útjában rövidebb 
útat tesz meg, tehát kevesebbet veszít energiájából, mint a ferde irányú 
légáram. Maga a tapintó felület is nagyobb ellenállást tanúsít a rá merő
legesen ható erővonal irányában s a légáram nyomatéka, minthogy kisebb 
területen összpontosul, jobban ki tudja fejteni hatását. Ezzel szemben a 
ferde irányú légáram úgyszólván végigsöpri a tapintó felületet, de ener
giája is jobban eloszlik, amiáltal gyengébb léghatásúvá válik. Megjegyzendő, 
hogy bizonyos távolságon túl (kb. i 5— 20 cm.), a ferde irányú légáramnak 
a magja már kiesik a beszélő szájával egymagasságú tapintási felület 
(arc, homlok, fül tájéka) érzékelési területéből. Így esik meg aztán, hogy pl. 
az sz hang levegője, ilyen távolságból, valahol a kabátgallér tájékán 
már csak a nyakat, vagy a vállakat éri. Nem csoda tehát, ha a tanuló a 
még olyan erőltetett fúvás mellett sem ismer fel tapintás útján egyes 
hangokat. Ha a légáram ereje nagy és nem túl ferde, akkor még ilyen 
távolság mellett is érvényesülhet a léghatás.

3. A légáram hőmérséklete.
A tüdőből jövő levegő hőmérséklete a külső levegőhöz mérten meleg. 

Melegét mindaddig megtartja, amíg csak a szájüreget el nem hagyja. 
Minél vékonyabb sugárban távozik a levegő, annál gyorsabban hül le, s 
válik hideg hatásúvá, mint pl. a /, v, sz, z, c, dz, r és ü, u, ö, o hangok 
levegője. A hőmérséklet kialakulása tehát a szájüreg, a fogsorok között 
való rés és az ajaknyílás szűkebb, vagy tágabb voltától függ. Minél 
közelebb van a beszélő szájához a tapintó felület, annál jobban érvényesül 
a meleg hatása. Pl. az /, vagy a p hang levegője közvetlenül az ajak előtt, 
talán még melegnek mondható, de attól távolodva mindinkább hidegebbé vá
lik; az i hang léghatása képzése szerint pl. szintén hideg lenne, de mégis 
langyosnak érezzük, mert légáramának ható távolsága oly kicsi, hogy csak 
egész közelről érzékelhető, és pedig ott, ahol még nem vesztette el egészen 
szájüregi melegét. Ezért a kisebb hatótávolságú i, é és j, l, h, m, n, ny 
hangokat, továbbá a nagyobb hatótávolságú, de bőségesebb levegőjű 
p, b, t, d, ty, gy, k, g hangokat a langyos léghatásúak közé soroljuk. 
A rövid hatótávolságú, de bőséges levegőjű á, a, e és s, zs, cs, dzs 
hangokat meleghatásúaknak mondjuk. Az is bizonyos, hogy minél huza
mosabb ideig éri a levegő a tapintó felületet, annál kifejezettebben 
érvényesül hőmérsékletének hatása. Pl. a tenyérbe fúvott s hang levegője 
annál melegebben hat, minél tartósabb az áramlása; ugyanezen okból a 
hosszú időtartamú á hang levegőjének melege jobban érvényesül, mint a 
rövid a hangé. Áll ez a mégállapítás a hideg légáramú hangokra is.

A vékony sugárban távozó hideg levegő nyomásérzete éles, míg a
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vastagabb sugárban távozó meleg levegőé tompa. Az r hang levegőjének 
nyomáshatása, minthogy a levegőt záron és résen át váltakozva bocsátjuk 
ki, vibráló, V. ö. pl. a /, p és r, vagy a sz, s ,és r hangok légáramát.

4. A légáram erőssége.
A légáram kezdeti energiája, vagyis az a nyomaték, amellyel a hang- 

kepzéshez szükséges levegőt kiszorítjuk a tüdőből, a pillanatnyi hang 
képzésékor nagyobb, a folytonos hang képzésekor pedig kisebb. A kezdeti 
energia azután a továbbiakban több-kevesebb változást szenved az útjában 
álló akadály helye, minősége és száma szerint. Pl. a k hang levegője 
addig, amíg el nem hagyja a szájüreget, többet veszít kezdeti energiájából 
es sebességéből, mint pl, a l és p hang levegője, mert hosszabb utat és 
na87°bb súrlódási ellenállást kell legyőznie, mint ezeknek. A léghatás 
nyomatéka alatt tehát azt az energiát értjük, amellyel a levegő az utolsó 
akadály elhagyásának pillanatában rendelkezik. Ettől függően kelt azután 
erősebb, vagy gyengébb tapintási érzetet.

A nyomaték ereje természetesen befolyásolja és szabályozza a légáram 
távolságra való hatását is. Az egyes hangok légáramának távolsághatása 

llen,* egyforma. Van olyan hang, amelynek levegője messzebbről 
is felfogható s van olyan, amelyik közelről is alig érezhető. Ható távolság 
alatt a beszélő ajka és a tapintási felület között lévő azt a legnagyobb 
távolságot é!tjük, amely mellett még érzékelhető a légáram jellegzetessége. 
Mmél szűkebb nyíláson, minél nagyobb nyomatékkai bocsájtjuk ki a 
levegőt s minél jobban megközelíti a légáram iránya a tapintási felületnek 
megfelelő merőlegest, annál továbbra terjed a' hatása. E tekintetben 
távolról is jól érvényesülnek a p, b, /, v és ü, u, ö, o hangok; a t, d, c, 

cs’ , s> 97 > 9> s> zSf sz, z, r hangok távolsági hatása közepes;
anjigf a j, l, h, m, n, ny, és á, a, e, é, i hangok csak közelről észlelhetők.

Amint a légáram elhagyja a szájüreget, legyező alakban halad tovább. 
Ezeit minél távolabbról érkezik, annál nagyobb a szórási tere s annál 
többet veszít erősségéből és élességéből. Az a távolság, amelyről a kissé 
emelt társalgási beszéd minden egyes hangjának léghatása jól érvényesül, 
kb. o cm-re tehető. A 10—20  cm. távolságon kiesnek a gyenge nyoma
tékéi légárammal bírók s a 20— 3o cm. távolságon már csak a legjobbak 
(p, b, f, v, ü, u, ö, 0) érvényesülnek, míg a többiek hatása többé-kevésbbé 
elenyészik, részben a nyomaték erejének csökkenése, részben pedig a 
tapintási felüietnek a vízszintestől mindjobban elhajló légáram szórási 
magjából való kiesése következtében.

A 2. táblázat a hangok légáramának minőségét tünteti fel. Vízszintes 
nányban megállapíthatjuk, mely hangoknál közös a légáram ilyen, vagy 
olyan sajátsága, függőleges irányban pedig az egyes hangok légáramának 
valamennyi sajátságát találjuk meg. Pl. függőleges menetben a p  hang 
légái árnál a vonatkozólag ezt olvashatjuk: tartama rövid, hőérzete langyos, 
nyomásérzete tompa, nyomatéka erős, iránya vízszintes, érintési hatása 
lökés, hatótávolsága nagy.

A hangok léghatásának erősségi sorrendje körülbelül ez: 
Erős léghatásúak: p, /, b, v és ü, u, ö, o hangok.
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Közepes léghatásúak: t, cs, c, ty, k, r, s, sz, d, dzs, dz, g, zs, z és 
a, á, e hangok.

Gyenge léghatásúak: h, l, j, ny, n, m és é, i hangok.
A fenti erősségi sorrend megállapítása a légáram nyomátéka, ható 

távolsága és az ajkaknak a légáram kialakításában való cselekvő szerepe 
szerint történt. Ez az erősségi sorrend esetenként megváltozhatik, mert a 
léghatás a nyomaték erejével egyenes, a távolsággal meg fordított arány
ban erősödik s akár a nyomatékot, akár pedgi a távolságot bármikor mó
dunkban van szabályozni. Természetes adottságok mellett azonban az 
említett sorrend érvényes.

Folytatjuk.
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Az olaszországi ra k o k  ügyéneit értékelése.
H c r o d e k  K á r o ly .

Ritkán szokott megtörténni, hogy valamely nagy nemzet olyan benső
séges szeretettel tárja ki karjait mint az olasz nemzet. Első kopogtatásunkra 
a baráti kéz habozás nélküli odanyújtása volt a kategorikus válasz s minél 
inkább feltártuk szegénységünket, annál nagyobb mértékben nyilvánult 
meg a megértésnek, az erkölcsi és anyagi megajánlásnak kétségtelen 
tanuságtétele. Odaát, Olaszhonban «új szelek nyögetik a fákat!» Mert 
nem élet az, ahol nem mozdul, alig moccan valami ; ahol kiindulás, cse
lekvés és kilendülés nincs. Bénító Mussolini a kultúrában, művészetben 
iparban és kereskedelemben, agrikultúrában és nemzetnevelésben, egyszó
val mindenütt és mindenben életet, fejlődést és akarást teremtett. Ő most 
Olaszország szívét és lelkét jelenti.

Annak a varázslatos szellemnek hatása alól, amely a Dúcét jellemzi, 
nem vonhatta ki magát az ország humanisztikus ügyének leghumanisz- 
tikusabb ágazata : a vakok ügye sem. A munka és kötelesség teljesítés 
violántuli sugarai átütötték azt a mesterséges homályt, amely eddig a 
vakok ügyét szinte áttörhetlenül körülfogta. Mert mi az, ami egy nemzetet 
naggyá, boldoggá, polgárait öntudatos, hazájukat szerető egyénekké ne
veli, mint a munka. Amikor megjelentünk a Palazzo di Venezia épülete 
előtt, útimarsallunk, commandatore Vincenso Corvo, aki a legderekabb 
olaszok egyike, lelkesen magyarázta nagy vezérünknek fáradhatatlan mun
kásságát s közben megmutatta, azt a lakosztályt, amelyben a Duce hiva
talos helyisége van s amelynek ablakaiból az elektromos izzószálak fénye 
igen gyakran a késő éjjeli órákból a pirkadó hajnal mosolygó derűjébe 
olvad. Dolgozik nemzete boldogulásáért, dolgozik, hogy átsegítse nemzetét 
az újjászületés nehézségein. Mussolini politikai crédója : fegyelmezett gon
dolkodás, acélos akarat, munkaszeretet és felelősségérzet. Ez ma Italia 
uralkodó planétája, amelynek nyomai lépten-nyomon láthatók.

Ezekután térjünk át a vakok ügyére és nézzük és keressük azokat 
a lényeges vonásokat, amelyek szemelőtt tartásával kialakul az olasz nemzet 
kebelén a vakok ügye. Amennyiben tehát a széles keretekben mozgó 
humanisztikus ügy mai állásáról fogalmat akarunk alkotni és annak szer
kezetébe betekinteni óhajtunk, szemügyre kell vennünk azokat a tartó 
oszlopokat, amelyeknek keresztmetszete elibénk vetíti a kívánt szemléleti 
képet. A lényeges vonások megállapításával kapcsolatosan ki fogunk térni 
a megrajzolt kereteknek megfelelő anyaggal való kitöltésére.

A vakok ügyének legjellemzőbb sajátságait a következőkben vetíthet
jük lelkiszemeink elé : 1. A vakok ügyének kialakulása, 2 . Az oktatás je
lentősége, 3 . A nevelés fontossága, U. A vakok ügyének szervezete, 5 . Az 
élethivatási ágakban való foglalkoztatás, 6. A vakok tanszertára és a 
Braille-könyvtár. 7. A vakok írása, 8 . A testnevelés fontossága. 9. Össze
foglaló áttekintés.

A vakok ügyének kialakulása.
Olaszország vakságügyi intézményei a világháborút megelőző évek
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ben nem vonzották a hazai szakférfiakat s ha oda mégis elkerültek, fő
képen Róma, az örökváros, az Apennini félsziget természeti és művészeti kin
csei, Adria mosolygós ege és pompás fövenyű tengerpartja voltak azok, ame
lyek magnetikus hatással voltak minden magyarra, aki szereti a szépet, 
az érdekeset és a kellemest. Az új Itália szinte egycsapásra megváltozott 
és lelkünkre mélyen vonzó hatást gyakorolt. Történt pedig ez azért, mert 
a mindig és minden szépért lelkésülő Olaszország dolgozni tudó és akaró 
állammá fejlődött át, amely az eszményeket épp olyan sokra értékeli, mint 
az azok szolgálatában kifejtett munkát. A fáradhatatlan munkás kéz, amint 
rendre létesítette a legszebb alkotásokat, az organizáció kereteibe lassan
ként belevonta a vakok intézményeit is. 1927-re esik az az időpont, amidőn 
az olasz vakok szövetsége megjelent Benitó Mussolini előtt, hogy kifejezésre 
juttassa őszinte elismerését és köszönetét, azért a szavakkal alig kifejezhető 
támogatásért, amelyet részéről a vakok problémái megoldásának ügyében 
hálás szívvel tapasztaltak. Carlo Delcróix súlyos hadirokkant, országgyűlési 
képviselő, aki igen befolyásos pártfogója hadikárosult társainak, tolmá
csolta a Duce előtt, hogy a vakok egyesülete a hadivakok kezdeményezéséből 
született meg, akik erkölcsi erejüket és gazdag tapasztalataikat a polgári 
vakok javára óhajtják gyümölcsöztetni. A múltban a vakok hamis kegyesség 
tárgyai voltak, most egyenlő munkásfeleknek kívánják magukat tekinteni.

Mussolini elismerte azt a különleges és egy percig sem kívána
tos helyzetet, amelyben a vakok a fascizmus időpontjáig voltak. Most 
neki és kormányának törekvése, —  úgymond Mussolini —  hogy min
den emberből öntudatos, munkája után élő állampolgárt neveljen. Felemelő 
tudat látnia, hogy azok, akik a harcmezőkön a legnagyobb áldozatot hozták, 
testvéri szeretettel fordulnak azok felé, akik szemükvilágát a munka meze
jén veszítették el. A hadivakok, mint a háború legsúlyosabb áldozatai, min
dig közelállottak hozzá s törhetetlen hűségüknek őszinte ragaszkodással 
adtak tanúbizonyságot; —  ami annál örvendetesebb, mert amint azt a Duce 
megállapítja, az örök sötétségben szenvedők szíve mélyén kiolthatatlanul ég 
a láng az új Olaszország szeretetében.

A vakok nevelés-ügye terén 1882-től 1920-ig igen kevés történt: min
denkor a jótékonyság keretei között mozgott. Az indítékot az olasz vakok 
egyesületének és a vakok egyesületei nemzeti szövetségének közreműködésé
vel megtartott genovai kongresszus adta meg. Ezen eszme-áramlatok hatása 
alatt az olasz typhlo-pedagógusok elszigetelt helyzetükből kilépnek s minde
nütt ott találkozunk velük a fórumon, ahol a vakok ügye iránytszabó kér
dései kerülnek döntés alá. Az 1931. évi new-yorki világkonferencián az 
olasz szakférfiak csoportja numerikusán is jelentékeny korporációval volt 
képviselve s a vakok ügyét nemcsak sok szeretettel és lelkesedéssel szolgál
ták, hanem dombornyomású sajtótermékeikkel, artisztikusan illusztrált is
mertető füzeteikkel a világ minden tájáról egybesereglett szakférfiak, köré
ben törekvéseik megértő szívekre és lelkekre találtak. Dr. Nikolodi Aurél, az 
olasz delegáció érdemes vezetőjének jutott kitüntető osztályrészül az a sze
rencse, hogy a konferenciát megnyitása időpontjában azon kevesek között, 
akik szereplésre kiszemeltettek, lelkes szavakkal üdvözölhesse. Már itt érez
tük, hogy Olaszországban más szelek dagasztják a vitorlákat, hogy nekil 
Mussoliniben olyan gondviselésszerű nagy emberük van, aki ú] miliőt teremt
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maga körül és a munka derűjét tükröztető rádiuszába belefoglalja a vakok 
ügyét is.

Az olasz nemzet az ősi keresztény vallás emlőin táplálkozott és fejlő
dött. Az Egyház, mint az emberi egyenlőség nagy iskolája és tanítómestere, 
feladatának ismeri és ismerte a szegényeken, legfőképen a mélységesen 
sújtott érzéki fogyatékosok mostoha helyzetén segíteni és őket az emberies 
gondolkozás élet-színvonal síkjára állítani. Ezeken az érzelmi pilléreken 
alakult ki az altmisztikus szellem, amely soha, egy percre sem tévesztette 
szemeiül az örök érvényű isteni parancsot: «Szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat!», sőt ezen túlmenve meghagyja hívei számára, hogy legyenek 
irgalmas szívvel azok iránt, akik bajban és testi nyomorúságban szenvednek. 
A humanizmusnak ebbe a televény-talajába az elmúlt század első évtizedei
ben, 18 x 8-ban 1. Ferdinánd király a nápolyi Szegényházban, a vakok ré
szére létesített gyógyintézménnyel hintette el az első magvakat, amelyek 
idők folyamán terebélyes fává növekedtek, s amelyeknek árnyékában az élet 
sebesültjei pihenést és lelki felüdülést találnak. Majd ezt követte 1 838-ban 
Configliacchi Alajos által Páduában alapított intézet, amelynek fundamentá
lis kövei lerakásánál a zseniális Hertelendy Gábor magyar világtalan tanát 
nevével és tevékenységével találkozunk. Aztán sorrendben Barozzi Mihály 
grandiózus alapítása emelkedik ki a humanitárius ügy oázisa gyanánt, ami
dőn is i 84o-ben a kolosszális arányú milánói intézetet létesítette. Aztán 
sorravehetnők a többit, de elégedjünk meg azzal, ha tudjuk ' azt, hogy ma 
Olaszország 16 nagy városában 33 vak intézmény ontja áldásos sugarait 
a fogyatékos érzékű embertársaink boldogítására és ügyüknek előhaladásra 
érdekében. Ezek az intézmények közigazgatásilag különféle kategóriákba 
tartoznak. így a nemzeti nevelésügyi kormányzat fennhatósága alá i 3, a 
belügyi kormányzat alá 4 tartozik.“ A harmadik csoportnzsú. fi. vegyes 
jellegű intézmények csoportja, amely önállóan, autonómia alapján intézi 
ügyeit s ezeknek az intézményeknek a száma ió-ra tehető. Arnhjl látható, 
a vakok intézményeinek belső szervezetében a decentralizációTrészben pedig 
az önkormányzat elve érvényesül. Ez teszi lehetőve s ez érleli meg az érté
kes egyéni törekvéseket s ez az oka, hogy az olasz vakságügy sokszerűségé
vel és “tarkaságával egy óriási laboratóriumhoz hasonló, amelyben világtalan 
tanárok, igazgatók, tudósok, művészek, zenészek, kereskedők és iparosok 
munkálkodnak. Az eszméknek és problémáknak ebben a kedvező atmoszfé
rájában örvendetesen tapasztaljuk, hogy a jót kiszorítja a jobb. Állandó 
forrongás és kialakulás uralkodik, szüntelen evulució az eszmény felé.

Minthogy az intézmények rendszerint gazdag alapítványokkal rendel
keznek és a humanitárius lelkületű egyének száma állandóan gyarapszik, 
anyagi tekintetben megfelelően szituált helyzetben vannak; több millió 
lírára (cca. 75. millió) tehetjük azt a vagyont, amellyel az intézmények 
hathatósan szolgálhatják a legfenségesebb ügyet, világtalan embertársaink 
megmentését. Mert hát nyilvánvaló, hogy, amint az ember egyéni boldogu
lásának és kultúrájának, a legmagasztosabb és legszentebb eszményeken 
felül, egyedüli forrása a vagyoni jólét, azonképen a vakok intézményei is 
akkor tudnak a kor kívánalmaival lépést tartani, és akkor ragadhatják 
magukhoz a vezető szerepet, ha a munkásságukat elegendő anyagi forrás

Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1936. 1—4. sz.

táplálja.
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Az oktatás jelentősége.

Az olasz állam mindig különös gondot fordított a közművelődés első
rendű és igen fontos szervére, az iskolára, mert azt tartotta, hogy a nem
zetek sorsának alakulásában döntő szerepük van az erkölcsi és kulturális 
erőknek. Azonban sohasem részesítette féltőbb és megértőbb szeretethet], 
mint a mostani időkben. Ezt a gondoskodást a legújabb időkben kiterjesz
tette a vakok intézeteire is, amennyiben az 1923. évi december hó 3 '1-iki 
törvényerejű decretummal lehetővé tette, hogy a vakok és siketnémák okta
tásügyére is terjesztessék ki a tankötelezettség. Ennek lehet betudni, hogy 
ma már egyetlen olasz világtalan gyermek sem nőhet fel szakszerű intézeti 
nevelés-oktatás nélkül.

Kétségtelen, hogy a kultúrállamokbann a tankötelezettség kimondása 
mindenkor nagy súllyal esik a mérleg serpenyőjébe, mert a társadalom ele
settjeiről való intézményes gondoskodás rendesen fokmérője szokott lenni 
valamely művelt nemzet kultúrszínvonalának. Hazánkban ugyan nincs ki
mondva a t ankötelezettség, azonban az 1921. évi XXX. t. c. és ennek kap
csán kibocsátott 130.700/1922. sz. vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
rendelet kimondja, hogy minden tanköteles gyermek, aki a normális isko
lákban nem oktatható, a részükre fenntartott intézetekben nyerheti kikép
zését. Azonban tudnunk kell azt is, hogy a magyar kultuszkormány már a 
korábbi időkben is, ezen túlmenőleg, szintén védelembe vette a látási fogya
tékosok oktatásügyét. Egyebek közt 1901-ben szakközegeivel megíratta 
«Közérdekű Tudnivalók a Vakokról» című népszerű ismertető füzetet, amely
nek kifejezetten bevallott célja az volt, hogy a világtalan tanköteles korú gyer
mekek ideiglenesen helyet találjanak a normális iskolákban és nagyjában 
megkapják a szükséges útmutatásokat. Ez az ismertető füzet több ezer pél
dányban került ki a sajtó alól s a törvényhatóságok első tisztviselőjének 
közvetítésével eljutottak a tanszemélyzethez, illetőleg a társadalom legszéle
sebb rétegeihez és jótékony hatásukat csakhamar éreztették.

Mi is elmondhatjuk mindezek alapján, hogy nálunk ma már egyetlen 
látási fogyatékos gyermek sem nő fel intézeti nevelés-oktatás nélkül, mert 
a Vakok József Nádor Iíir. Orsz. Intézetében annyi férőhely van, hogy a 
csonka hazában élő minden jelentkező világtalan gyermek igazolt szegény
ségi bizonyítvány alapján ingyenesen juthat be s ott 8— 10 évig terjedő 
oktatás alatt teljes kiképzésben részesül. A felvételi kort túlhaladott ifjak 
és hajadonok pedig a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület iparostanoncisko
lájába nyernek felvételt s ott kiképzésben részesülnek.

Bár az olasz intézetekben nap, mint nap a tökéletes objektív kritikát 
megbíró munkálkodás folyik, mégis, ha tárgyilagosak akarunk maradni, 
nem rejthetjük el abbeli nézetünket, hogy úgy a módszeres eljá
rásnak, mint az annak nyomában jelentkező oktatási eredménynek nálunk 

az olasz látási fogyatékosok hasonló színvonalú intézményeivel szem
ben, — nem érintve a főiskolások kultúr színtáját,— s ú ly o s a b b ,  külső 
formájában egyöntetűbb, belső quaütásában pedig tartalmasabb mértéke 
állítható fel. Ez annyival is inkább megérthető, mert a hazai világtalan 
növendékek mindvégig zárt intézetekben, a tanügyi főhatóság részéről meg
állapított speciális tanterv és az annak nyomán készített részletes munka- 
terv alapján beható módszeres eljárással szerzik meg ismereteiket.
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Az olaszországi nevelő- és tanintézetekben az oktatásnak ilyen kialakí
tott és pontosan körülhatárolt mértékét nem találtuk. Ott, amint azt majd 
látni fogjuk, a népiskolai tanterv szolgál zsinórmértékül az oktatásügy alsó 
tagozataiban. Az olasz tanügyi főhatóság ugyanis rendeletileg kimondotta, 
hogy minden olasz iskola, illetőleg vakságügyi intézet a IV. elemi osztálytól 
felfelé egész az egyetemekig nyitva áll a vakok számára. Ezt a szempontot 
azzal magyarázzák, hogy, amíg a speciális intézetekben egyebek között 
morális támaszt találhatnak a tanulók, addig a nevelés kiegészítése, helye
sebben az életrevaló nevelés csak nyilvános iskolákban történhetik. Ennek 
az a nagy előnye van, hogy a látó tanulókkal való érintkezéssel leküzdik 
természetükben rejlő félénkséget s így bátorságra tesznek szert, amelyet a 
mindennapi életben felhasználhatnak, továbbá nem érzik magukat alsóbb
rendű egyedeknek az épérzékűekkel szemben. Az olasz vaksagügyi intézetek 
tehát nemcsak hogy nem szakítják meg az élet áramfonalát a látók taninté
zeteivel, sőt keresik a cooperációs működésre szolgáló alkalmakat és lehető
ségeket.

A nevelés fontossága.
A vakok nevelő- és tanintézeteiben kétségkívül minden időben különös 

figyelmet fordítottak a szó legnemesebb értelmében vett pedagógiára, azon
ban sohasem értékelték jobban, mint napjainkban. Nem elszigetelt jelenség 
ez, világszerte tapasztalhatjuk a helyes útnak felismerését, mert az ember 
életében a nevelési impressziók mindig maradandó nyomokat hagynak és 
az egyén lelki kialakulására döntő súllyal bírnak. Legyen szabad rámutat
nom arra, hogy az Észak-Amerikai Unió egyik legbecsesebb sajátossága 
szintén a nevelés, olyannyira, hogy azt mindenkor a tanítás fölé helyezi. 
A fascista-kormány sem habozik kimondani, hogy az ismereteket nem szá
razon, hanem szívből kell a tanulóknak nyújtani.

A nevelésnek megérdemelt jogaihoz való juttatását örvendetesen ta
pasztaltuk az olasz vakok intézeteiben is. A tanulok közvetlenek, barátságo
sak, úgy élnek tanáraik között, mint a gyermekek, a jól kiegyensúlyozott 
szülői házban. Ez az igazi gyógypedagógiai nevelés, amikor nemcsak a ter
mészet mostohasága folytán kiiktatott érzékszerv pótlására a megmaradt 
négy érzékszervet hívjuk és vesszük segítségül, vagyis csupán tanítunk, hanem 
a megsebzett szívet is gyógyítjuk és megnyitjuk előttük az emberi szeretet
nek zsilipjeit. Akár Triesztben és Rómában, akár Nápolyban, vagy Milánó
ban végeztünk ilyen irányban megfigyeléseket, örvendetesen tapasztaltuk a 
tanár és tanítvány között fennálló és megértő szeretetteljes viszonyt s történt 
mindez anélkül, hogy a fegyelem legcsekélyebb csorbát is szenvedett volna. 
Ideillenek egyik kiválóságunknak mély értelmű szavai: «Azé a győzelem, 
aki nagyobb értéket tud belefektetni az emberbe; azé, aki a leghódítóbb 
erőt tudja benne felébreszteni.».

Nos, mivel pedig az olasz szakkörök véleménye szerint is a nevelés 
nem egyéb, mint a világtalan tanulók előkészítése a holnap küzdelmeire, 
semmi sem fontosabb ennélfogva intézeteikben, mint az, hogy minden 
védencüket arra neveljek, hogy az elet különféle nehézségeivel bátrán 
szembe tudjanak szállani és érvényesülésüket biztosítsák.
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Vakok ügyének szervezete.
Az eddig vázolt kép kialakításának tökéletesebbé tételéhez szükséges 

vizsgálat tárgyává tenni a vakok ügyének szervezetét. Az intézmények négy 
csoportra oszthatók, még pedig: a) Nevelő- és tanintézetek, b) ipari foglal
koztatók, c) zenei intézetek, d) elaggott és munkaképtelen vakok menházai, 
illetőleg azilumai csoportjára. Ezekhez csatlakoznak az óvodák, vak-siket- 
némak intézetei, üdülőtelepek s a vakok pontrendszerű nemzeti nyomdája.

Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a vakok intézeteit 1928-ban kelt 
királyi rendelettel a köz jótékonyság jellegével bíró intézetek sorából kiemel
ték és nevelő- és tanintézeti jellegű intézmények sorába iktatták, egyben a 
nemzeti nevelésügyi minisztérium fennhatósága alá helyezték. A nemzeti 
nevelésügyi minisztérium az ügyek egyöntetű irányítására és vezetésére 
triumvirátusból álló tanácsadó-szervet létesített. E három tagból álló tanács 
tagjai 3 különböző vakságügyi típust képviselő kiváló szakférfiák. Dr. Niko- 
lodi Aurél hadivak, a vakok egyesületének elnöke, Poggiolini Oreste, a 
vakok egyesületei nemzeti szövetségének elnöke, mint ilyen, épérzékszervvel 
bíró kiváló férfiú; Romagnoli Ágoston, a római Tanárképző Intézet igazga
tója, a világtalan polgári vakok képviselője. Ennek a tanácsadó szervnek 
jótékony működése már is érezteti hatását az egész vonalon.

A vakok nevelés-oktatási ügye Olaszországban javarészben internátus- 
sal kapcsolatosan van megszervezve s így ebben semmi újdonság sincs. 
Ezek az internatusos intézeti épületek gyakori esetben azelőtt egyéb célok 
szolgálatában álló objektumok voltak, amelyeknek soraiban éppen nem megy 
ritkaság számba egy-egy régi kolostori épület beiktatása sem.

Természetesen, a mai modern, külső formájukban is impozáns meg
jelenésükkel reprezentáló objektumokkal nem képesek felvenni a versenyt, 
nem pedig azért, mert a legtöbb esetben nélkülözni kénytelenek a testnevelés 
szolgálatában álló játszótereket, sportpályákat, úszódákat stb., amelyek a 
vakok számara is lehetővé teszik azt, hogy a mostani idők egészséges spor
tolási lehetőségeit szolgálják. Mindazonáltal nem szabad könnyű kézlegyin
téssel a dolgok felett elsiklani, mert belső helyiségeik rendszerint megfelel
nek a higiénikus és szakbéli kívánalmaknak, amennyiben azok tágasak,, 
szellősek, egészségesek és kitűnő felszereléssel rendelkeznek, s bennük pe
dáns rend és tisztaság uralkodik, úgy, hogy első tekintetre is kielégítik mind 
a növendékek igényeit, mind pedig azokét, akik ügyük iránt érdeklődnek 
és őket szeretetükbe fogadják. A hazafias és vallásos‘ érzület kifejlesztésére, 
mondanunk is alig kell, az egész vonalon különös gondot fordítanak; a 
fascizmus értékelméletei, a világtalanok nevelésében is gyakorlati megol
dásra találtak. A vallásos nevelés külső megnyilatkozását pedig minden 
intézetben feltalálható oratóriumok és kápolnák szolgálják. így tehát a 
keresztény hitben való nevelés az alapja és koronája a nemzeti nevelésnek.

Amint már említettük, a vakok intézetei rendszerint megfelelően szitu
ált anyagi helyzetben vannak s nemritkán tekintélyes alapítványi tőkékkel 
rendelkeznek. De egyébként is a társadalom erkölcsi támogatására vannak 
utalva, miért is minden egyes intézet mellett működik egy reprezentatív 
szerv, amelynek élén az elnök áll, aki rendszerint kimagasló társadalmi 
pozíciót foglal el. E tekintetben megfelelő szemléleti képet kapunk, ha a
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Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület működési formáját állítjuk lelkisze
meink elé.

Az intézetben alkalmazott személyzet általánosságban három csoport
ba osztható : u. m. : a) Egyházi férfiak, b) világtalan tanárok, c) szerzetes- 
nővérek csoportjába. Mint érdekes és egyebütt ilyen tömegesen alig talál
ható jelenséget emelitjük fel, hogy az az intézetekben 10 világtalan pro
fesszort találtunk, közülük 2 nő, akik igazgatói állásban tevékenykednek ; 
emellett számos világtalan tanár van alkalmazva. A testnevelési tanárok a 
fascista ¡szervezetek tagjaiból kerülnek ki.

Az oktató személyzet szakképzése, ha párhuzamot vonunk, a hazai és 
az olasz szakképzés között, megállapíthatjuk, hogy az olasz szakképzés nem 
mutatja azokat a jellegzetes tudományos és gyakorlati szempontokat, ame
lyeket szerencsés kézzel megalkotott hazai tanárképzés terén, a Gyógy
pedagógiai Tanárképző Főiskola működésében találunk, és hogy az egységes 
gyógypedagógiai tanárképzés fogalma előttük ismeretlen. Rómában találunk 
kiváló képésségű vakok számára az Istitutó Margherila Di Savoia Per I 
Ciechiben tanárképzőt, ahová a világtalan jelöltek a normálképzőből kerül
nek és egy évi praktizálás után képességükről és szerzett tapasztalataikról 
írásbeli vizsga alapján számolnak be. Ezt az intézményt a már jelzett 
i C)2 3 évi december hó 3 i-én kelt törvényes rendelettel létesítettek és első 
s jelenlegi igazgatója Romagnoli Ágoston világtalan filozófiai professzor. 
Ugyancsak intézkedés történt, hogy a régebbi tanárok megfelelő átképzé
sen essenek át, ami kétségtelenül az ügy javára szolgált és annak erkölcsi 
erőt kölcsönzött. Zenetanárokat pedig a nápolyi Istitutó Cieclxi Di Cavarag- 
gioban képeznek ki ; a bolognai Gavazza intézet pedig úgy a zene, mint a 
tudományos főiskolákra késziti elő tanítványait. Ez különben a gyönyörű
séges, csupa új és csupa modern firenzei intézet után a legszebben és leg
modernebben berendezett intézetek egyike Olaszországban. A Fedarazione 
Nazionale Déllé Institutioni Pro Ciechi feladata, hogy egyesítse az ország
ban szétszórt különféle intézmények munkáját. Alessandró Graziam —  
professzoraink 1910-ben a bolognai kongresszuson elhangzott, mély jelen
tőségű gondolatai ma is aktuálitással bírnak: «Szervezzetek, úgymond, 
egy életképes központi szervet és gondoskodjatok róla, hogy szeretetteljes 
buzgalommal mindenki a saját körében megmozgasson minden latens erőt, 
amely a célhoz vezessen. A vakoknak örömük telik benne, a társaság pedig 
általános megbecsülést szerez magának». A szövetség igen eredményesen 
működik, mert állandóan arra törekszik, hogy mint ilyen, tekintélyi köz
pont legyen, és hogy összegyűjtse a gondolatokat és erőket, amelyek az 
ügy előmozdítására szolgálnak. Az ő intézkedésének lehet nagyrészt betudni, 
hogy megszüntette a koldulást. Valóban egész olaszországi tanulmány- 
útunk alatt sebolsem találkoztunk alamizsnát kérő világtalan koldussal. 
Ezzel a negatív intézkedéssel szemben találjuk azt a pozitívumot, amely az 
1934-ben alkotott törvényben nyert kifejezést. Ugyanis e törvénycikk ki
mondja, hogy minden fizikai és szellemi világtalan munkásnak módot és 
alkalmat keli nyújtani arra, hogy saját erejéből és munkájából tartsa 
fenn magát. E célból ipari központokat kell létesíteni, iparcikkeik eladá
sára és a nyersanyag beszerzésére.
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Az élethivatási ágakban való foglalkoztatás.

Már Valentin Hauy az Essai sur 1 Education des Aveugles című, 
1784-ben napvilágot látott munkájában olvastuk, hogy a vakokat háromféle 
élethivatási pályára lehet kiképezni, u. m. zenei, szellemi (tanári) és ipari 
pályára. Ez a beosztás nagyjából ma is fennáll, habár az újabb időkben a 
megváltozott viszonyokhoz képest egy lépéssel továbbmentünk, amennyiben 
a vakok kereskedéssel, ügynökösködéssel, gépírással, irodai, kertészeti stb. 
munkákkal foglalkoznak, mégis a vakok nagy tömegei a jelzett két élethiva
tási ágon helyezkednek el ezidőszerint is, u. m. zenei és ipari pályákon.

Olaszország a művészetek hazája, s így nincs mit csodálkoznunk 
azon, ha a zenei oktatásra, amely kétségtelenül a látási fogyatékosok 
egyéniségének leginkább megfelel, különös figyelmet fordít. Hiszen a 
művészet az emberi szellem legszebb és legértékesebb terméke s így érthető, 
hogy ezt a szépet igyekszik az emberi szeretet a világtalanoknak cserébe 
adni azokért a nagy veszteségekért, amelyekkel a természet mostohasága 
őket sújtotta. A zenészek kiképzésük után részint, mint intézeti tanárok, 
részint, mint szalon-zenészek helyezkednek el, de találunk soraikban zene
kari tagokat, sőt maguknak a világtalan zenészeknek külön szervezett zene
karuk is van. Az átlagos színvonalon álló zenészék figyelemreméltó muzi
kális készséggel és repertoárral rendelkeznek. Azonban minden időben 
voltak az olaszoknak is kiváló, az ország határain túl igen jó ismert zene
művészeik, aminthogy nálunk is megteremnek Ungár Imrék és társai. 
Ezidőszerint Luigí La Volpe a gazdag Ígéret és valóság az olasz horizonton. 
Mussolininek dedikált, gazdag anyaggal rendelkező füzetben gyűjtötte 
össze azokat a leveleket és elismerrő okiratokat, újságcikkeket, amelyek 
kiváló képességeinek elismeréséről szólnak és ajánlják őt a művészet ked
velő körök figyelmébe. Mint kuriozitást említjük meg, hogy olaszországi 
tanulmányutunk alkalmával igen gyakran részesültünk abban a megkülön
böztetett és megtisztelő figyelemben, hogy az intézeti ének és zenekarok 
művészi és kedves énekükkel illetőleg zenei produkciókkal magasabb szfé
rákba emelték az út és munka fáradalmaitól terhelt lelkünket. Amíg szí
vünk a melódiák gazdag világába kapcsolódott be, addig lelkünk hazaszár
nyalt s gyakran gondoltunk a pompás «Homeros» énekkarra. Magunk elé 
idéztük a kar csinos, formaruhákba bujtatott tagjait, akik, amidőn a kö
zönség elé lépnek, már megjelenésükkel is elárulják a belső fegyelmet és 
művészi készségét. Mi erre az énekkarra büszkék lehetünk, mert egyenesen 
elbűvöli hallgatóit, amikor egy-egy népies, vagy klasszikus művészi dal száll 
el ajkaikról. A vakok lelki világa tárul fel a cíal szárnyain a hallgatók előtt 
a maga sokszínűségében.

A vakok azonban nemcsak a szóló-művészetben képesek eljutni a 
tökély legmagasabb fokára, hanem találunk soraikban a plasztika, a szob
rászat, a fametszés művészetében is kiváló egyéniségeket. A vakok históriája 
is megemlíti Kleinlians János nevét, aki főleg feszületek művészi faragásával 
írta be nevét a vakok históriájába. Rómában Carlo Delcroix világtalan szob
rász műveit szemlélhetjük Gasa di Lavoro dei Giechi di Guerreban. De nem 
marad mögötte a másik jeles hadivak, Ernesto Bausola sem a szobrász
művészetben, akinek Krisztus a kereszten s alatta a világháborúban sokat
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szenvedett hősök —  relif munkája —  művészi teljesítmény s alkotóját tekintve 
csodálkozásunkat és bámulatunkat érdemeli ki.

Ha most az ipari foglalkoztatók területére lépünk át, itt is megálla
píthatjuk, hogy Olaszország a múlthoz képest jelentékeny haladást tett. 
Megtaláljuk náluk is mindazon iparágakat, amelyeket nálunk és egyebütt 
oly sok eredménnyel kultiválnak a világtalan sorstársak. Egyik-másik inté
zetük, például a milánói Mirab ellő nem nélkülözi a legmodernebb felszere
lést sem, sőt a vakok által kezelhető gépek is helyet találnak. Csábító volna 
reánk nézve a foglalkoztatóknak tüzetesebb ismertetése, azonban elégedjünk 
meg a sok közül eggyel és helyezzük azt az érdeklődés homlokterébe, a 
nápolyi Colosimó-1, amely javarészben olyan nyomokon halad, amelyek 
előttünk többé-kevésbbé ismeretlenek.

Meglepetés volt reánk nézve, hogy a vakok foglalkoztató intézetében 
világtalanok Braille-gépeket gyártanak. Olaszországban a Ballu-féle poutíró 
készüléket használják, sőt ezt megfelelő módosítással átviszik Braille-rend- 
szerre is.

A másik meglepetés a faeszterga-gép. Azt tudtuk, hogy a vakok az 
eszterga-pad mellett megállják helyüket, itt azonban díszmunkákat készí
tettek. Ugyanis a világtalan munkás a gépbe belehelyezi a szükséges fa
anyagot, amely rövid idő alatt igen csinos formában elkészíti a kívánt tár
gyat. Így készítenek díszes serlegeket és kupákat, finom ívelésű likőr- és 
pezsgő poharakat, különféle díszdobozokat, amelyek mind alkalmasak arra, 
hogy egy úri szoba bensőséges hangulatát érdekességükkel és művészies 
formájukkal növeljék.

A harmadik meglepetés a könyvkötés volt. Itt nem a közönséges 
könyvkötést kell érteni, mert hiszen a Vakok József Nádor Iíir. Orsz. 
Intézete Braille-könyvtárának első, több százra menő kötetét a világtalan 
Solti György készítette, tehát előttünk tudott dolog a vakoknak ilyen 
irányú képessége. Itt azonban a világtalan könyvkötők brokátselyem és 
díszbőr anyagokból készítették a legkényesebb ízlést is kielégítő kötési 
munkálatokat.

A negyedik meglepetés a damasztszőttés-minták tervezése volt. Tudjuk, 
hogy igen szép mintázott szövési munkákat tudnak előállítani a hazai 
foglalkoztató intézetekben is. Itt azonban nem annyira a szövés nyomul 
előtérbe, mint inkább a szebbnél-szebb, változatosnál-változatosabb szél- 
mintáknak, u. n. bordűröknek a kitervezése. A tervezési munkálatokat 
világtalan tervező művészek elképzelése és finom formaérzéke alapján 
állítják elő. Kétféle eszköz áll rendelkezésükre, az egyik egy nagy formá
tumú szilánkfonó tábla, a másik ugyancsak ilyen nagy alakú pontozó gép, 
Ismétlem, hogy nem a nálunk ismeretes Braille-tábla van alkalmazásban, 
hanem a vonalzó rendszerű forma, amely a hazai speciális múzeumunkban, 
az u .n. Angoltáblán szemlélhetünk. A világtalan tervező művész első elgon
dolásait a szilánkfonó-táblán rögzíti meg, amelyet azután a domborpontok 
formájában a jelzett Braille-készülékre visz át. Amikor pedig a megtervezett 
alaknak teljes képsorozata elkészült, a tervező-művész Braille-írással meg
adja az útbaigazítást a szövőgépen készítendő anyagra nézve. A mintáknak 
egész sorozata áll rendelkezésre, s a vásárló közönség azt választja ki, 
amely ízlésének és céljainak leginkább megfelel.
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És végül az ötödik meglepetés volt az a bensőséges, finom, discrét tónusú 
gyűjtemény-terem, ahol a készített cikkek mintakollekciói kerülnek be
mutatásra. Az Észak-Amerikai Egyesült Államok foglalkoztató intézetei 
rendszerint úgy vannak megszervezve, hogy az ipari műhelyekkel kapcsola
tosan elárusító-termek állanak a közönség rendelkezésére, azonban olyan 
artisztikusan, nagyszerű műízléssel berendezett helyiségeket, mint itt a 
Colosimóban, sehol sem találhatunk. Szinte megdöbbentünk, hogy vakok 
készítményei-e azok a tárgyak, amelyek a vitrinekben distingvált elrende
zésben pompáznak. De a valóság csakhamar helyrebillentette kétkedésünket.

Olaszországban a szövőipar a vakok intézményeiben igen bevált iparágnak 
mondható, aminek magyarázata abban található meg, hogy a készítmények 
kitűnő qualitásuknál fogva, úgy a katonaságnál, mint egyéb nagyobb 
üzemeknél, valamint a közönség körében is alkalmas piacra találnak. 
Azokat szívesen veszik, mert jóminőségű, megfelelő formájú és olcsó 
anyag birtokába jutnak.

A nálunk bevezetett tömeg-cikkek, mint a kosárfonás, kefekötés és 
seprűkészítés termelvényei az olaszoknál is megtalálhatók, azonban első 
látszatra is a mi seprűink és a mi kosaraink formásabbak, alaposabb és 
szakszerűbb munkáról tanuskodók és ügyes munkáskezekre vallanak.

Vakok tanszertára és a Braille-könyvtár.
A vakok intellektuális képzése a reáltárgyakban nem vezetne ered

ményre, ha nem állanának rendelkezésre az oktatáshoz szükséges érzékel
tető eszközök. Ezzel a kívánalommal tisztában vannak mindenütt és az 
oktatás sikeressége érdekében beszerzik azokat. A szükséglet kielégítésének 
mérve azonban nem mindenütt nyilvánul meg egyformán. Nálunk például 
a racionális oktatásnak siné qua non-ja mindazon eszközöknek és tárgyaknak 
—  a legegyszerűbbtől felfelé —  egybegyűjtése, amely a közhasználatban 
a mindennapi ténykedéseknél előfordulnak. Az ilyen gyűjteményt nálunk 
«vegyesek» gyűjteménye címen ismerik és az alsóbb osztályokban az 
érzékeltető oktatáshoz vesszük használatba. Olaszországban ilyet nem talál
tunk. Aoltak és vannak nekik is kisebbszerű gyűjteményük, de azok köz
használati tárgyakra nem, vagy alig terjednek ki; náluk inkább fantomok 
vannak divatban, amelyek, például az állatot, csak alakjában és testrészeiben, 
tehát egyoldalúlag ismertetik meg, de természetes állapotáról nem nyúj
tanak fogalmat a tanulóknak. A vakok nyugat-európai intézetei, több helyt 
és így nálunk is, az itt jelzett gyűjteményeken túl, nagyszerűen felszerelt 
természetrajzi és természettani szertárakkal is rendelkeznek. Ezzel mintegy 
hangsúlyozzák azt, hogy a látási fogyatékos tanulónak mindent, a színek 
kivételével, abban a formában kell megismernie, amilyen formában termé
szetes állapotban él és található az objektum. A fizikai oktatás a szükséges 
kísérleti eszközök igénybevétele nélkül alig képzelhető el, hasonlóképen 
a vegytan tanítása is akkor fog eredményre vezetni, ha a szükséges eszkö
zök birtokában a tanulók aktív bevonásával történik az oktatás.^

Van azonban egy körülmény, amely az olasz intézetekben alkalmazott 
módszer kidomborításával, ami figyelmünket és érdeklődésünket is felkel
tette. Ez pedig abban nyert kifejezést, hogy a tanulók, amidőn a kezükbe 
vett fantomról a szükséges természetrajzi ismereteket elsajátítják, ugyan
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akkor a kezük ügyében levő rajzpárnán zsinórral kontúrvonalaiban ki
alakítják az állatnak formáját, s ezt olyan tökéletes és bámulatos g y o r
sasággal végzik, hogy a látó szem csalhatatlanul felismeri, hogy milyen 
tanítási objektumot akar ábrázolni. A rajzpárna igen egyszerű és könnyen 
kezelhető.

E metódus, amely mögött szerény formában a nyugati államokban, 
különösképen a Németbirodalomban általánosan ismert, öntevékenységen 
nyugvó munkaiskola egészséges és gyakorlatias eljárása húzódik meg, —  ne
künk igen tetszett. Mi azonban egy lépéssel tovább mentünk elgondolásunk
ban. Ugyanis a látási fogyatékosok oktatásában, különösen pedig a reáltár
gyak csoportjában nem bizonyul elégségesnek az érzékeltetési objektumok
nak csupán tapintás útján való megfigyeltetése. Nekünk cselekvőleges okta
tást indokolt végeztetnünk, mégpedig azért, hogy a tanulókat mindazon tény
kedésekbe belevonjuk, amelyek egyrészt értelmi képességüket és fizikai erejü
ket túl nem haladják; másrészt azért, hogy a nyújtott ismereteket a tudatban 
maradandóvá tegyük, illetőleg a belső szemléleti képet tökéletesebb formában 
kialakíthassuk, Sőt last, nőt least a vakok oktatásában olyannyira fontos 
kézujjak ügyesítését s a növendékcsoportnak, mostanság 900/0-ig passzív
vitásban eltöltött idejét, okszerűen és gazdaságosan csak az ilyen eljárással 
tudjuk értékessé tenni. A könnyen idomítható színes plasztilin, vagy mullin 
rudacskák igen alkalmasak a kívánt cél elérésére. Tanárképzőnk ebben 
a szellemben már is nyújt útmutatást a főiskolai hallgatóknak.

A vakok intézetei a geográfia ismertetésére mindenütt különös figyel-» 
met fordítanak egyrészt azért, hogy a tanulókat is belevonják abba az 
érdeklődési körbe, amelyben az intelligens emberek élnek, másrészt pedig, 
mert a látási fogyatékos tanulók ezt a tárgyat minden körülményessége 
mellett is szívesen tanulják. Ezt a körülményt az olaszországi intézetek is 
felismerték és kellőképen méltányolják.

A Nemzeti Braille-sajtó ebben a tekintetben messze kiható missziót 
teljesít, amennyiben rendelkezésre bocsátja a tanulóknak az eredményes 
és szemléleties földrajzoktatáshoz szükséges kézi dombortérképeket, amelyek 
aránylag olcsóak, biztosítják a csoport-tanítást és tartósságuk és könnyen 
kezelhetőségük pedig nagymérvben fokozza a keresletet. Oly au, szinte 
művészi kivitelű, de igen költséges földrajzi falitérképeket, amilyeneket az 
Országos Intézetben használnak a növendékek, az olasz intézetekben hiába 
keresünk. De talán nem is fontos, mert teljesen pótolja a hiányt és kielé
gíti a szükségletet az olcsó és könnyen kezelhető és csaknem minden 
földrajzi alapfogalmat és szempontot felölelő kézi dombortérkép.

Olaszországban az utóbbi években rendkívül fellendült a Braille-sajtó 
tevékenysége. A firenzei Nemzeti Braille-sajtó ellátja az összes intézeteket 
hangjegyekkel, továbbá az oktatáshoz szükséges tankönyvek előállítása 
iránt is intézkedik. Nagyon tanulságos végig tekinteni ennek a páratlanul 
szép és nagyszerű modern berendezéssel biró intézetnek szinte látványossá- 
gik menő szaknyomdáján, amely emellett a világtalanok részére figyelemre
méltó munkaterületet is biztosít. Ugyanis a nyomdai és a vele kapcsolatos 
sokszorosító, fűző és expediáló iparban a látási fogyatékosok a következő 
beosztásban teljesíthetnek szolgálatot:

a) A kivitelre elfogadott és leírásra kerülő szövegnek, ónlemez- 
lapokon, pontrendszerbe való átültetése.
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b) A fémlapokon írásközben ejtett hibáknak kikorrigálása.
c) A rendben talált lapoknak sokszorosítása az erre szolgáló speciális 

készüléken.
. d) végül a sokszorosítás alól kikerült lapoknak egybefűzése s 

mindezt a munkálatot az expedíció fejezi be.
Itt említem meg, hogy a Nemzeti Braille-nyomda a Gennarielló című 

pontírású lapot adja ki, amely nemcsak új szellemet, hanem életkedvet is 
önt az olvasókba és fejleszti a szolidaritás érzetét. Egyébként e pont
nyomású lap külön fejezetei számolnak be a Vakok Egyesületei Nemzeti 
Szövetségének ügyeiről; a Margit királyné nevét viselő vakügyi könyvtár 
kiadványairól, itt szereznek tudomást az olvasók. A lap tehát bizonyos 
fokig a nálunk is igen jól ismert diárium szerepét tölti be.

A vakok írása.

A látási fogyatékosok oktatásának egyik rendkívül fontos és gyakorlati 
éi delieket szolgáló tárgya az írás. Sajátságos, hogy az olaszországi intéze
tekben a Braille-írástól eltekintve, egész másféle írásfajtákat használnak 
és a sikirása rendkívül nagy figyelmet fordítanak.

A vakoknál általában kétféle írást különböztetünk meg, ú. m. dombor- 
írást és sikírást. Az előbbi lehet pont, vagy vonalszerű, az utóbbi kézi, 
ceruza, ̂  vagy gépírás. Az olaszországi intézetekben, úgy az egyik, mint a 
másik írásformát használják, mégis az igénybevett eszközök kiviteli formá
juknál fogva különbséget mutatnak, úgy a hazai, mint egyéb külföldi 
intézetekben használt íróeszközöktől.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezeknek az íróeszkö
zöknek és a már említett rajzeszközöknek is, nemcsak szóbelileg adhatjuk 
pragmatikus leírását, hanem a trieszti intézet igazgatójának, Tessér Irén 
úrnak jóvoltából azokat világtalan hölgyek közreműködésével be is mutat
hatjuk. Az egyes taneszközök leírását az alábbiakban adhatjuk:

a) Íróeszközök:
1) Ballu-zsebtabla. Formára megegyezik a Braille-íráshoz használatos 

készülékkel; hosszúkás, fémből készült és három sorból álló fiókokkal van 
ellátva, amelyek közül a középső fióksor egy pontközi távolsággal nagyobb 
a többieknél, tehát 2x4 pontokból all. Stílust használunk a pontozásra.

A Ballu-írás lényege abban áll, hogy a tanulók a latin domborbetű 
formákat nem vonal, hanem pont képében állítjuk elő, úgy, amint azt az 
egyik módosított Picht-féle billentyűs szerkezetű gépen láthatjuk. A betű
ket lefelé fordítva kell írni, a pontozó (stylus) segítségével.

2) Galimberti-írókészülék. E készülék nagyon elmés és praktikus tan
szer. Alkotó részei: egy recézett négyszöletű fémrúd, az írólap befogadására 
szolgáló tábla, amely egy fakeretbe van beillesztve, oldalain a fémrúd 
kapaszkodóinak befogadására lyukakkal van ellátva. Az írópapírt a lap 
es a keret közé helyezzük. A tulajdonkepeni írás céljaira egy nyelvszerű 
szerkezet szolgál. A szerkezet közepén zárható-nyitható fémlemezek (fogak) 
találhatók, amelyek négyzetes, vagy hasáb közeibe, mindig attól függ, 
hogy, milyen betűképet akarunk írni, írhatjuk le a betűket. Minthogy 
sikírást produkál, a világtalan nem tudja olvasni, de annál könnyebben és 
szebben képes leírni. Ehhez hasonlít, csupán némi módosítások" eszközlé
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sével a Martuscelli-írókészülék, amelyet több intézetben, használnak. Úgy az 
egyik, mint a másik készülékben, a latinbetűk négyzetalakban rögzíthetők 
meg, az írás elég gyorsan végezhető rajtuk.

3) Mecacci-írólap. Ez a készülék a ceruza-íráshoz használtatik s nem 
egyéb, mint egy fából készült homorú és domború vonalakkal ellátott 
négyvonalú sorvezető. A mélyített keskeny vonalakba a vilagtalan tanuló 
ceruzával kurzív-betűket ír, amelyeknek szárai felfelé, vagy lefelé az alsó, 
illetőleg felső vonal határáig, miként a négyvonalú irkában láthatjuk, min
dig a betű formája szerint húzandók. Ez az írás megegyezik a látók írásfor
májával. E készüléket a ceruzaírás előgvakorlásául is használják, ekkor 
azonban csak kis fácskával történik az írás, a betűalakok begyakorlásául.

4) Rittmeyer-féle homorú vonalú kézvezető. (Trani). A ceruza-íráshoz 
igen előnyös készülék, amely áll egy kemény kartonlapból és egy fedőlap
ból. A fedőlap felsőrésze szélességben hozzá van erősítve az alaphoz és 
érdes vászonnal van bevonva. A fedőlap felső részén 2 cm. széles sorok 
vannak, amelyeket 1/2 cm. homorú sorközök választanak el egymástól. Az 
írás úgy történik, hogy a papír alsó lapját a fedő- és alaplap közé helyez
zük, aiiiiáltal a papírt megrögzítjük s az írást a keskeny közökben végez
zük. A látási fogyatékos tanulók ezen a készüléken megfelelő gyakorlat 
után egészen szabadon s tegyük hozzá mindjárt, igen szépen és olvashatóan 
írnak.

Érdekes tudnunk, hogy az olaszok nem használják a hazai és német- 
országi intézetekben bevezetett Hebold-készüléket, amelyen pedig a betűk 
a fiókok tagozott voltára való tekintettel igen szépen és formásán, nemkü
lönben pompásan olvashatóan írhatók le. A Galimberti-féle betűknek még 
legjobban megfelel a módosított bécsi Braille-táblán produkált betűforma.

Az írás kivitelében is van közöttünk különbség. Mert, amíg az olaszok 
a kurzív formát veszik alkalmazásba, addig mi rendszerint a nyomtatott kis és 
nagybetű formáit használjuk. Azonkívül ők a kis és nagybetű alakokat tel
jesen a látók mintájára Íratják, általában az épszemű tanulók írásformáit 
tartják szemelőtt. Mint figyelemreméltó jelenséget említjük fel, hogy egy
szerre többféle írást tanulnak és igen szépen, olvashatóan készítik el a fel
adott penzumot.

Annak dacára, hogy az íróeszközök különféle fajtáit veszik igénybe 
az olasz intézetek, végeredményben mégis az a nézetünk, hogy a hazai inté
zetek e tekintetben túlszárnyalják az olaszokat, amennyiben mi már a teljes 
pontírást meghaladólag, a rövidített Braille-írást is alkalmazzuk, továbbá 
a billentyűs szerkezetű írógépeken élethivatásszerűen képezzük ki a ta
nulókat.

b) Rajeszközök.
i) A geometriai rajztábla. A geometriai okatatásnak egyik különleges 

készüléke, amely a vakok oktatásügye területén teljesen új és páratlan. A tri
eszti Rittmeyer-intézet egyik hadivak tanárának találmánya. E készülék lé
nyeges alkotórészei: egy fakeretbe foglalt kaucsuklap, amely a látók rajztábla- 
iájával egyezik meg; egy fejes vonalzó; egy derékszögű- és egy hegyesszögű 
háromszög, teljesen a látók mintájára; egy átmódosított körző, amelynek 
egyik végéhez kis fogaskerék van erősítve (mint a huszár csizmáján a 
sarkantyú) és végül ugyancsak apró fogaskerékkel ellátott ceruzát helyet
tesítő rajzeszközök.
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Ezeknek az eszközöknek a segítségével lehetővé válik papírlapon a rajz
nak domború formában való előállítása. A körzőnyomok, a húzott vonalak és 
a mértani szerkeztési formák nemcsak a papíros túlsó oldalán hagynak 
nyomot, mint a braille-írásnál, hanem a felső oldalon is, amiáltal lehet
ségessé válik a rajzolás eredményeit, ugyanúgy, mint a látóknál, azonnal 
ellenőrizni, illetőleg a tapintó újakkal felfogni.

2) A rajz párna. A szabadkézi rajzolásnak egyik eszköze. A párna 
egy fakeretbe van foglalva; könnyű, nem terjedelmes és csinos kivitelű. 
Segédeszközei: zsinór, amely az általunk ismert és használt vékony, 
gömbölyű zsinórral szemben vastagabb és lapos, továbbá egy erősebb 
minőségű gombostű. Ezeknek segítségével a tárgyak, alakok kontúrjának 
hű képét lehet visszaadni. Igen előnyös és praktikus készülék, mert, amíg egy
részt a tanuló képességét fejleszti, másrészt a természetrajzi oktatás tartama 
alatt, amíg a tanulók egyik része az érzékeltetés műveletével van elfoglalva, 
a tanítás anyagát képező objektumot lerajzolhatják. Nagyban alátámasztja 
a földrajoktatást is, pl. amikor egy-egy földrajzi egységet képező fogalom- 
nyújtásról van szó.

A testnevelés fontossága.
«Mens sana in corpore sano», elv gyakorlati alkalmazását megtaláljuk 

mindenütt, hiszen a helyesen vezetett testnevelésnek kívánalmai közé tarto
zik a tiszta és egészséges lakóhely, a jó levegő, a bőséges táplálkozás s ezt 
az egész vonalon örömmel tapasztaltuk az olasz intézetekben. Az a nézet, 
már a mesék birodalmába tartozik, hogy az intézetek a növendékek tájéko
zódóképességére, mozgásos gyakorlataira és a sportszerű dolgokra figyelmet 
nem fordítanának. Mindjárt az első intézetben, a triesti Rittmeyer-intézet- 
ben ízelítőt kaptunk ebből. Az apróságok az intézeti kert gyepes lankáin, 
kosárhintában, triciklin, kötélhintán és egyéb eszközökön játszottak s öröm 
volt nézni széles jókedvüket és pajzán játékukat. Itt és egyebütt meglepően 
szép rend- és szabadgyakorlatokat, valamint feltűnően eleven társasjátékokat 
láttunk s nekünk úgy tetszik, hogy a szabadtéri mozgásokra nagyobb figyel
met fordítanak, mint az eszközökön való tornászásra. Ebben kétségtelenül 
a helyes gyógypedagógiai szempont érvényesül.

Ki kell emelnünk a Rittmeyer-intézetben látott női tornát, amelyet 
egy speciálisan képzett testnevelési tanárnő mutatott be a legfényesebb 
sikerrel.

Ha a testnevelés eredményei alapján kellene az olaszországi vakság
ügyi intézmények minősége felett véleményt mondanunk, akkor ez a véle
mény a lehető legjobb vélemények egyike volna.

A mi hazai első intézetünk, ősi Alma Materünk, e tekintetben is kor
szerű színvonalon áll és méginkább példátadó eredménnyel fogja a testne
velésügyét szolgálni, ha a revidiált tantervben lefektetett evuluciós célkitűzé
seket gyakorlatban is megvalósíthatja.

Összefoglaló áttekintés.
Ha rövid visszapillantást vetünk az előadottakra és teljes objektivitással 

visszagondolunk az 1985. évi június hóban lefolytatott tanulmányút tapasz
talataira, akkor megállapíthatjuk:
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1) Hogy a végzett IV. éves gyógypedagógiai tanárjelöltek, illetőleg- 
akkor már ifjú tanárok, nagyon tanulságos és későbbi működésűk folyamán 
értékesíthető gazdag és bőséges tapasztalatokra tettek szert. Nem is szólva 
azokról a mélységes impressziókról, amelyeket az ifjú tanárgeneráció a 
művészetek, néprajzi tanulmányok, természeti szépségek stb. terén általános 
műveltségük tökéletesítése szempontjából szerzett. Nekünk most és minden
kor éreznünk kell és mélyen szívünkbe és elménkbe vésnünk, hogy az olasz 
nemzet vakságügyi terén működő vezető és szakférfiak felejthetetlenül szép, 
tanulságos és tartalmas programmot állítottak egybe, azt tökéletesen végig
csináltatták, és minden várakozást és képzeletet felülmúló fogadtatásban 
részesítettek bennünket.

2) Tanulmányútunk alkalmával örvendetesen tapasztalhattuk, hogy 
Olaszhonban a vakokat mindenfelé, most már nemcsak a kegyesség tárgyai
nak tekintik, hanem olyan embereknek, akik nemzetgazdasági szempontból 
produktív alanyai a munkás társadalomnak.

3) Az intézetek támogatása —  a humanisztikus szemléletkörön belül —  
annak az evuluciós eszmének szolgálatában történik, amely a fascista állam 
célkitűzéseinek leginkább megfelel s amelynek lényege abban áll, hogy minél 
több munkás kezet adjanak vissza a társadalomnak. Még ha az individuu
mok mindjárt vakok is.

4) Ennek az utilitaris, egyben humanisztikus gondolatnak szellemében 
egészséges áramlat nyilvánul meg az élethivatási pályák kijelölésében és az 
azokon való minél tökéletesebb kiképzésben. Mussolini nagy faj- és ember- 
szeretetére vall, hogy törvényileg biztosította minden fizikai és szellemi 
munkásnak jogát arra nézve —  s ez alól nem képeznek kivételt a vakok 
sem, — hogy ki-ki tehetségéhez mérten fejtse ki képességeit a maga és az 
olasz nemzet javára. Ennek keretében rendelkezésre bocsátotta mindazon 
erkölcsi és anyagi javakat, amelyekkel produktív munkásságukat szolgál
hatja.

5) Törvényes intézkedésekkel lehetővé tette, hogy minden világtalan 
tanuló a részükre fenntartott intézetekben elhelyezést találjon, sőt a dolgok 
gyökeréig lehatoló őszinte, nyílt és becsületes emberbaráti szellem vetületé- 
ben lehetővé tette azt is, hogy a fogyatékos látású tanulók az alsófokú tan
intézetektől kezdve egész az egyetemekig épérzékű társaikkal végezhessék 
tanulmányaikat.

6) Az általános oktatásügy s így a vakok oktatásügye terén is a neve
lésre esik a hangsúly; innen sugárzik ki minden, ami a vakok javát szol
gálja. Ezen mentalitásból kifolyólag kerültek a vakok intézményei a nem
zeti nevelésügyi minisztérium hatáskörébe.

7) A testnevelés a korszerű kérdések közé tartozván, azt természet
szerűen a leggondosabb figyelemben részesítik; szoros kapcsolatot létesítet
tek az épérzékűek iskoláiban alkalmazásba vett fascista szellemű testneve
lési eljárással. Olaszországban tehát e téren is új, eddig ismeretlen vizeken 
eveznek.

8) Felismerték a tanárképzés jelentőségét, Rómában Scuola di Metodo 
per gli Educatori dei Ciechi ennek a célnak a szolgálatában fejti ki műkö
dését.

9) Firenzében az Űj Nemzeti Intézet reprezántálja a vakok ügyét
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egész Olaszországra kiterjedőleg. Kettős célja van, egyrészt, hogy mintául 
szolgáljon, másrészt, hogy a legújabb kor praktikus vívmányait a vakok 
javára gyümölcsöztesse. Erre a méreteiben nagyarányú, külső formájában 
impozáns, belső kivitelezésében pedig a művészi és gyakorlati szempontok 
szerencsés összetalálkozásával megalkotott intézetre az olaszállam büsz
keséggel és minden nemesszívű ember pedig, aki a vakok barátjának 
vallja magát, csak jóleső belső megnyugvással tekinthet. Alkalmasabb 
helyre szinte nem is tehették ezt a földre cseppentett csodát, mint az olasz 
paradicsomkert székvárosába, Firenzébe, amelyet a környező gyönyörű vidék 
babosfürtű virágainak áradata vesz körül. Rómában a tanulás, Nápoly
ban a csodálkozás és Firenzében az őszinte szeretet érzelme uralta egyéni
ségünket. Azok mellé az égő tűzvörös pompás rózsacsokrok mellé, amellyel 

A. Nikolodi kedveskedett hölgyhallgatóinknak, méltán odaíehetjük a 
bájos Fiezolén rendezett ünnepi vacsora keretében 0 . Poygiolini ajkáról el
hangzott szeretetteljes üdvözletét és annak keretében a magyar gyógypeda
gógiai tanárgenerációnak felajánlott illusztrált Dante díszkiadást.

A vakok olaszországi intézeteienk jelmondata: «Infensus ardor tene- 
bris», vagyis: Sötétségben lobogó láng, amely itt bontakozott ki a maga 
humanisztikus erejében; itt szívtuk magunkba az olasz nemzet és a vakok 
ügye vezetői iránti szere tetet és tiszteletet, amely aztán a Como-ló partján 
szerényen meghúzódó vakintézet komor falai között és búcsúzásképen Vero
nában a fehér asztal mellett a legmelegebb baráti érzés formájában, lelkes 
tapsok és szemeinkben gyöngyöző könnyek közepette tört magának útat. 
Ez az érzés él most és élni fog szívünkben mindörökre és ez adja ajkunkra 
ezúttal is az üdvözlő köszöntést: Evviva Italia!



31
A  siket gyerm ek.
II. k ö z le m é n y .
K u n  E r n ő .

4 . Az érzelmek fejlődése.

Az érzelmi megnyilvánulások megjelenése és fejlődése is szo
ros összefüggésben van a központi idegrendszer kialakulásával. Az 
agy subkortikális részei, mint az alapérzelmek műszerei, már az 
élet elején működésképes állapotban vannak. így az önfenntartás 
szolgálatában álló érzelmek kezdettől fogva kísérik a test állapo
tait. Intellektuális jelleget később kapnak. Az értelmi rész előtérbe
nyomulása a szellemi fejlődés ismertető jele, s ekkor már a maga
sabb agyi központok is bekapcsolódnak a bonyolult géprendszerbe. 
Míg az élettani alapvonás kitörülhetetlenül kíséri az érzelmeket és 
cselekvésekre buzdítanak, addig a gondolatfolyamatok határok közé 
igyekeznek szorítani ezeket azzal a céllal, hogy minél hosszabb 
ideig legyen jó sorsunk. Az a törekvés, amely az egyént az élet 
napos oldalán akarja tartani, az értelmet is munkába állítja e földön 
való boldogulás érdekében, így az eleinte uralkodó érzelmi hangu
latok később nem jelentkeznek olyan erőteljesen, de ezzel szemben 
tartósságuk fokozódik.

A két alaphangulat: a kellemes és kellemetlen érzelme elemi 
formájában jelenik meg a kis gyermeknél. A táplálék kellemes 
érzelmek előidézője. A testi és lelki megelégedettség alapja a jó 
gondozás. Ennek az állapotnak fenntartása a legfőbb törekvés és 
a gyermek élénken tiltakozik minden ellen, ami azt zavarja, vagy 
gátolja. A kellemes érzelem örömmel tölti el, s ez ösztönzi mindig 
ilyen irányú benyomások részére.

Az érzékszervi megismerések kapcsán a fény és a hang, vala
mint a tapintási benyomások egészítik ki a kellemes érzéstelőidéző 
okokat. Az ébrenlevő gyermek az első kettőt folyton keresi. A sötét
ség és csend kellemetlenül hat reá.

A hallás hiánya következtében az érdeklődés területe — mely 
a í  asszociációs központok működésbe lépésével határozottabban 
és szélesebben bontakozik ki — megszűkül, s így az érzelmi élet 
egyik terjedelmes mezeje zárja el örömvirágait.

A legnagyobb örömet a fény és a meleg váltja ki nemcsak 
azért, mert a szervezetre elsőrendű fontosságú, de azért is, mert 
a  látóközpontok működése az életöröm forrásai. Ez az életöröm a 
legteljesebb mértékben hatása alatt tartja az embert. Érthető a vak 
komor, s a siketnéma derültebb lelkivilága. Habár a vak szellemi 
életének kifejlődése elé kissebb akadályt állít fogyatékossága, ez 
nem tud egyensúlyozólag hatni és az életküzdelemben nem a siket- 
ség a nagyobb hátrány.

A kellemes és kellemetlen alapérzelmekhez igen korán csat
lakozik a meglepődés érzelme, mely a kettő határán áll, s azokban 
feloldódik, miközben ereje önmagától fokozódhatik, azt mondjuk:
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„tüzeli önmagát,“ ami figyelemreméltó idegrendszerbeli tevékenység. 
Ezt az állapotot mutatják az öröm, vagy az ellenkező hatás, a  féle
lem fokozatai. Leggyakrabban hallási benyomások keltik a megle
pődést. Az a tény, hogy az érzékszervi megismerések korában 
(1—3 hó) a hangérzeteket könnyebben fogja fel és tartja meg a 
gyermek mint a fényhatásokat, az akusztikai benyomásoknak elsőbb
séget biztosít. Ha még figyelembe vesszük azt a jótékony hatást, 
melyet a hangérzet a látási felvevőképesség megindítására és foko
zására kifejt, nyilvánvalóvá válik, hogy a siket gyermeknél az 
érzelmi élet fejlődésében is eltérés jelentkezik. Ez az eltérés a meg
lepődés érzelmének határozatlanságában és fellépési idejének eltoló
dásában mutatkozik először. A hallónál a meglepődés és ijedtség, 
melyet hangérzetek keltenek, már az első hónapban tapasztalhatók, 
a siketnél ilyen irányú reakciók természetesen nem jelentkezhetnek. 
Erős zörejre a siket is összerázkódik, de ez izomérzési érzékelés 
éppúgy, mint mikor a gyermekkocsit hirtelen megrázzák. Látási és 
tapintási érzékelések éppúgy keltenek meglepődést a siketnél, mint 
a hallónál, de a  hatásnak ijedtségig való fokozódása sokkal ritkább, 
s általában később következik be. A megelőző vagy kisérő hang- 
jelenségek érzékelésének hiányossága az alapok, mely az érzelmi 
élet fejlődésében az eltérést magyarázza.

Igen érdekes az iskolás siket gyermekek megfigyelése. Oraközi 
szünetben, amikor csoportosan tárgyalnak, gyakran megállók ilyen 
társalgó társaság mellett. Látnak jönni, de nem számítanak arra, 
hogy nem megyek tovább. Ilyenkor a szemben lévők a szempillák 
erősebb nyitásával, ha ez sem használ, egyébb módon is jelzik ott
létemet azoknak, akik háttal állnak felém. Ezek erősen összerezzen
nek, s kérdésemre azt mondják, hogy megijedtek. A „miért“-re a  
kisebbek az felelik, hogy nem tudom, a nagyobbak, hogy nem 
gondoltak erre az esetre. A meglepődés nyilvánvaló oka a hirtelen 
feltűnés, ami nem szokott része a cselekvés-, vagy gondolatfolyama
toknak. A leányoknál, főként a nagyobbaknál sokkal élénkebb a 
visszahatás, mint a fiuknál. A hallóknál az akusztikai érzékelések 
erősen csökkentik az így keletkezeit érzelem erejét.

A félelem eredő szállai a meglepődésig nyúlnak, s kiválthatja 
minden újszerű jelenség. Az önfenntartás szempontjából igen fontos 
alapérzelem, s hiánya vagy gyengesége nagy veszélyt rejt a gyer
mekre. Ennek az érzelemnek a fejlődése jellemzően mutatja 
a hallási fogyatékosság okozta eltérést. A halló kis gyermek a hang
érzetek által felkeltett figyelem alapján igen sok tárgytól és élő
lénytől fél, ami a siketnél nem kelt olyan feltűnő érzelmi változást. 
A siketnél leggyakrabban előbb értelmi eredetű, s csak később 
kezd félni olyan dolgoktól, melyeket még nem ismert, ami a képzelő
tehetség élénkebb működésének tudható be. T. A. kis korában a 
sötétségtől és a bajuszos emberektől fél, ami megegyező eset a 
hallókéval. K. B. semmitől sem fél. M. J. fél a kutyától, lótól, tehén
től, lúdtól és kígyótól, de csak azért, mert édesanyja állandóan 
figyelmeztette, hogy ez harap, az rúg stb. A lúdtól pedig azért tar
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tózkodik, mert támadó fellépése gyakran megijesztette. Nála világo
san értelmi eredetű a  félelem.

A harag elég korán jelentkezik a kis gyermeknél, ha kívánsága 
nem nyer elég gyors kielégítést. A siket ezt sem mutatja olyan 
hevesen, mint a halló. A kis gyermek érzelmeit a gyengeség és 
határozatlanság jellemzi s ez legtöbb esetben még inkább észlelhető 
a  siketnél és mindig könnyebben békíthető, mint a halló.

A féltékenység, mint az önzés kezdetleges megnyilvánulása, 
hamar mutatkozik, de sohasem jelentkezik olyan feltűnően, mint áz 
épérzékűeknél. Gyakran megfigyeltem, hogy mikor kisebb tanulók 
valamiért az osztályomba jöttek és megsímogattam, megdicsértem 
őket, minden növendékem arca felderül, s ők is igyekeztek velük 
nyájaskodni. Különösen a leányok még a hallóknak is példaképül 
szolgálhatnak. A siketet főként a látási képek vezetik, s ezért a 
környezet cselekvései döntő jelentőségűek reá. Az indulatok 
magasabb fokát az arcjáték és jelek nem emelik olyan mértékben, 
mint a kísérő hangbenyomások. Ezek a hiányzó elemek a kis siket 
érzelmi életének kifejlődésére mérséklőleg hatnak. Minden esetben 
túlzás, amikor a siketet haragosabbnak, önzőbbnek, hiúbbnak tart
ják, mint az épérzékűt. A gondolkodási folyamatoknak az épérzékű- 
ekéhez hasonló kiterjedt fejlődését a halláshiány, illetve a hang
beszéd nélkülözése erősen korlátozza, de ebből az érzelmek erősebb 
megnyilvánulására következtetni nem indokolt a siketnél. Nem pedig 
azért, mert ha a gondolatok nem is léphetnek fel gátlólag olyan 
intenzitással, viszont a siket gyermek érdekei sem támasztattak alá 
olyan sokoldalúkig.

A szemérem érzelme, mely az ember és az állat közti különb
ség egyik elválasztó jellemzője, igen korán jelentkezik a siketnél is. 
M. I. 3 éves korától már a legnagyobb tartózkodást mutatja. T. A. 
még korábban jelzi ennek az érzelemnek jelenlétét. Ebben a tekin
tetben nem is tapasztalható semmiféle eltérés halló és siket között. 
A gyermek hozzátartozóinak nevelő hatása igen nagy fontosságú.

A vétkesség érzelme hasonlóképpen korai megjelenésű. Ennek 
az érzelemnek kifejlődésére és további kialakulására a halláshiány, 
de főként a környezet tájékozatlansága, a nevelés tévedései rend
kívül torzítólag hatnak. Az elkövetett hiba, a kártevés korán kelt a 
gyermekben szorongó érzést. A környezet helytelen eljárása a gyer
meket idővel a tagadás álláspontjára szorítja. Ekkor már hibás úton 
is jár a gyermek. Iskolába kerül a kis siket, s minden esetben, 
akár helyes, akár helytelen a cselekedete, első megnyilatkozása a 
tagadás. Nehéz feladat előtt áll a nevelő, amikor ezt a  szinte szo
kássá vált védekezési eljárást az őszinteség medrébe akarja terelni. 
A bizalom felkeltése a leghelyesebb módja ezen érzelem helyes 
kifejlesztésének és szabályozó megerősítésének.

A halló és siket gyermek magasabbfokú érzelmi életének kiala
kulása közti különbséget nem az érzelmek megjelenésének ideje, 
hanem azok ereje és terjedelme határozza meg.

Az esztétikai érzelmek területéről a hangbenyomásokkal kap-
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1936. 1— 4. sz.
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csolatosak hiányoznak. A látási hatásokból keletkezők azonban épp 
oly koraiak és élénkek, mint a hallónál. A kétéves gyermek már 
örömmel szemléli a színeket, arányos tárgyakat. A csillogó dolgok 
nagyon megnyerik tetszését. M. I. 2—3 éves korában nagy örömmel 
gyűjti a kicsi üvegeket. De csak az épeket tartja megőrizésre érde
meseknek. Következetesen megkívánja, hogy anyja tisztán adja neki.

üvegeket nem tartja szépeknek, s azok nem is kellenek neki. 
Különös örömét leli egy-egy új formában. Szines papírok és rongyok 
mindig kedvelt tárgyai a kis siketnek is. A színek által keltett öröm
érzet mindig eredményesen állítható be az iskolai munkába.

A tapintási és izomérzési érzékelésekkel kapcsolatos látási 
képek élénk örömöt váltanak ki a gyermekekben. Nagy gyönyörűség
gel simogatják a selyem- és bársonyruhát, prémet, tollat. Tetszéssel 
szemlélik a mozgásokat. Hamar utánozzák a táncot s ebben a 
lányok különösen figyelemreméltó ügyességet tanúsítanak. Mulatsá- 
got jelent nekik az ügyetlen mozgás is, és ennek utánzásából ala- 
kul a gyermekek egyik fegyvere a csúfolódás, melyre igen élénken 
reagál mindegyik. Az esztétikai érzelmeknek nagy gyakorlati értékük 
van, mert erőteljesen fokozzák az intellektuális munkásságot.

Az értelmi érzelmek korán jelentkeznek. A kíváncsiság, mint 
a, tudásvágy primitív formája, hamar felismerhető. Kielégítésével 
járó kellemes érzelmek hatásos ösztönzői a gyermek tevékenységé
nek. A megismeréssel járó érzelmi változások szorosan összefüggnek 
a szükségletekkel, melyek kezdetben tisztán gyakorlati irányúak. A 
hallási fogyatékosság következménye a megszűkült érdeklődési terület 
f a z .élelm i érzelmek a fejlődés későbbi fokán is erősen gyakor- 
lati jellegűek. Az elvont értelmi tevékenységek akadályai olyan 
jelentékenyek, hogy a siket a tisztán értelmi kielégülés okozta jól- 
érzésnek nehezen lehet részesévé. A nehezen megszerzett öröm 
ritkán elég erős, hogy őt magasabb szellemi munkásságra sarkalja.

• i erlíPlcsi érzelmek rendkívül nagy változatosságot mutatnak. 
Megjelenésük és kialakulásuk feltétele a társas élet. Akár a jó-, akár 
a  rosszindulatú érzések csak ekkor keletkezhetnek, ha az egyénnek, 
mint a társadalom tagjának, módja van az összehasonlításra. Helyes 
mederben való fejlődésükre a nevelésnek döntő befolyása van és 
ezért ennek egyik elsőrendű feladata azok irányítása.
• érzelmek alapnyilvánulásai a hallási fogyatékosnál
is elég korán jelentkeznek. Erejük és tartósságuk azonban nem mindig 
éri el az épérzéküeknél észlelhető fokot. így a féltékenység, amikor 

érzi, hogy valamiképpen hátrányba került és a másik sikerén 
felébredő irigység, valamint a káröröm kevésbbá intenzív érzelme a 
kis siketnek. A közismert „gyermekes hiúság“ azonban nála is élén
kebben jelentkezik. 3 "4 éves gyermek már haragra gerjed, ha 
kinevetik vagy tréfát űznek vele és érzékeny a csúfolódással szem
ben. A hiúság nála is minden tevékenység területén jelentkezik.
A megcsodálás, dicséret kellemes érzelmet kelt. A társas élet arra 
van berendezve,^ hogy ha látszólag is, de igyekezzünk egymás érté
kének elismerésével jólérzést kelteni. A siketség erősen megszűkíti
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a  hiúság határait és akadályozza a vele összefüggő érzelmek kialaku
lását. Semmi okunk sincs ezt az érzelmet a  fogyatékosság teher
tételeként elkönyvelni. A hiúsággal rokon becsvágy is hamar fel
ismerhető. A gyermek igen fontosnak érzi magát, s ez sarkalja 
önállóságra. Igyekszik segítség nélkül cselekedni, de nem mulasztja 
el annak megcsodáltatását. Nem is tanácsos a gyermek munkálko
dásába avatkozni, mert míg egyrészt könnyen megfoszthatjuk az ered
mény okozta örömérzettől, másrészt megbántjuk becsvágyát. Az 
elismerés felkelti büszkeségét. Amikor úgy érzi, hogy többet ér 
másoknál, már megjelenik a  hatalomvágy. A mások felett való 
uralkodás, erőszakoskodás korán kelt gyönyört a kis embernél. A 
hallók között ritkán érvényesül a siket, legfeljebb igen jóakaratú 
társaságban. A siker elbizakodottá teszi a gyermeket, míg az ellen
kező hatások kislelküséget teremtenek. A helyes nevelés az önérzet
nek e kettő közé való terelésére irányul.

Amíg a gyermek egyes cselekvéseit iparkodik környezetének 
tudomására hozni, hogy azt csodálják, dicsérjék, addig másokat 
elrejteni igyekszik. Az előbbi törekvés mozgatói a hiúság, becsvágy, 
büszkeség, az utóbbi esetekben a szeméremérzés a cselekvés rúgója. 
A mások szeme elől való elvonulás nemcsak a testi szükségletekre 
vonatkozik, hanem olyan cselekvésekre is, melyek végrehajtásában 
a  megfigyelés hatása alatt a  bizonytalanság érzése él a gyermek
ben. Máskor meg azért ébred fel a szeméremérzés és pirul el a 
gyermek, ha képességét észrevesszük. Az idegen előtt való tartóz
kodó viselkedés a  szégyenérzés következménye. A gyermek lebecsü
lése, megdorgálása is gyakran a szégyenérzés forrása. A vétkesség 
érzelme is szégyenérzéssel jár és azért bújik el a  gyermek, hogy a 
lebecsülést elkerülje. A szégyenérzés vezet a megbánáshoz, amikor 
azt mondjuk: „megszólal a lelkiismerete.“ Ilyen messze azonban 
igen későn jut el a gyermek. Ez az érzelem legtöbbször csak mint 
homályos nyugtalanság jelentkezik, később azonban mind világosab
ban lép fel. Kifejlődését akkor éri el, amikor már nem mint a 
cselekedet következménye tűnik elő, hanem annak megelőzője, mint
egy előre int, figyelmeztet. Ennek a foknak elérése csak a leggondo
sabb nevelői munkának lehet az eredménye.

A fogyatékosság a gyermek társas életének kialakulását nagy 
mértékben befolyásolja, szerepét erősen korlátozza, gyakran csak a 
■szemlélő helyzetébe kényszeríti. Ez az állapot a másokra vonatkozó 
érzelmek kifejlődését jelentékenyen akadályozza, s azok nemcsak 
halványabbak, hanem terjedelmük is igen megszűkül.

A társas érzelmek közül az együttérzés már a 2—3 éves gyer
meknél jelentkezik. A rokonérzelem feltétele mások fájdalmának 
■előzetes átélése, mert csak úgy válik lehetővé annak felidézése, 
mintegy újraélése. Ezért előbb tapasztalatokat kell a gyermeknek gyűj
tenie. Amikor a kis gyermek megüti magát, vagy egyéb baja támad, 
s a környezet teljes részvéttel siet fájdalmát enyhíteni, már meg 
van a lehetőség hasonló érzelem felébresztésére nála is. Miután a 
felnőtt mindig készségesebb a kis ember baján segíteni, a gyermek 
ás vele szemben érez első sorban részvétet. A testvérek, játszótársak
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iránt érzett részvét igen ritkán ilyen élénk. Az újraélés ugyanis nem 
azonos az egyuttszenvedéssel, s részvét helyett közönyösen isvisel- 
kedhetunk, sót káröröm is jelentkezhetik, vagy legalább is azt az 
örömöt ébreszti a masok baja, hogy nem vagyunk hasonló helyzetben 
A részvét igen gyenge virág. Az önös érzelmek mindig készen 
allanak elnyomására, s a siketnél fokozottabb erre a  lehetőség.

- Az átélés igen sok esetben lehetetlen, s csak a  képzelőteheí- 
seg segíthet az együttérzés keletkezéséhez. A halló gyermek nem
csak a valóságos, hanem a mesében szereplő képzelt lények iránt 
is élénk részvételre ébreszthető, épp így át nem élt esetek elképze- 
ese is hozzáférhetőbb számára. Mig az épérzéküéknél a fantázia- 
epek is kelthetnek részvétet, addig a siket az érzelem pozitivistái

nak típusához all közelebb, s nála számos esetben nemcsak haté- 
rozatlanabb az erzeiem, hanem azok számára is korlátolt, akikre 
kiterjed A siket közönbös akkor is, amikor a halló cselekvő részvétet 
mutat, hgyrészt a képzelőtehetség fejletlensége, másrész a vigasz
taló, oiztato, bátorító szó hiánya a látási képek előtérbe nyomulását 
az erzeiem elszóródását eredményezik, s a felmerülő részvét érzelme 
sokkal gyorsabban tűnik el a tudatmező központjából, semhogy 
cselekvésre indító erősséget érhetett volna el.

Az együttörülés kevésbbé határozott érzelem s jelentősége sin- 
csen, de az együttszenvedés érzelmének annál nagyobb a gyakor- 
iati értéké. Nevelési feladat, hogy már a kis gyermekben felébresz-
forrását er°Sltsuk a részvétet> mint a segítő, karitatív tevékenység
• a Amennyire szűkkörü a rokonérzelem, épp úgy határolt a szeretet 
is. A  közvetlen hozzátartozókon kívül a könnyen ébredő bizalmon 
at masok is részesévé válhatnak, de épp oly hamar vissza is vonja 
a gyermek bizalmát is, szeretetét is. Az említett érzelmekhez szóró
j a ,  kapcsolódik a hála érzelme is, mely szintén korán felismerhető, 
de legtöbb esetben igen könnyen tűnő érzelem.

i • i .®yermek élete az iskolás kor előtt sem merülhet ki tisztán a  
neki kellemes foglalatosságokban. A társas élet igen korán komolyabb 
feladatok ele állítja. A testi és szellemi fejlettség már a 4—5 éves 
korban, sót előbb is arra képesíti, hogy környezetének ne csak 
telto gonddal orzott üvegházi növénye legyen, hanem mint segítő 
tag erőinek megfeszítését is gyakorolja. Így erősíthető kötelesség- 
erzete, ébreszthető fel a  közösség érzelme, a  családhoz való tartozás 
erzese, ami alapja a  raji és nemzeti érzésnek.

A hallási fogyatékosnak legnehezebben hozzáférhető a  vallásos 
erzeiem. A gyermek csak látási képekre van utalva, de segítik a 
telelem, csodalat, bizalom és szeretet érzelmei. A környezet helyes, 
eljarasa ezt a siketnél is fellépő érzelmet jótékonyan támogathatja.

A siket gyermek érzelmi élete olyan változatosságot, annyi 
árnyalatot mutat, amilyen sokoldalúságot sem az érzelmi, sem az 
akarati tevékenységek terén nem észlelhetünk. Az a nagy cselek
vésre indító erő, mely az érzelmi jelenségekben rejlik, arra utalnak 
hogy kialakulásukat mindenkor a legnagyobb gonddal őrizzük ellen 
es míg az értékeseket erősítjük, visszaszorítjuk a meg nem felelőket.

(Folytatjuk.)
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oktatásának a megindításában.

1779-beii szerkesztett írógépe Paradls Mária Terézia számára. 
Adalék a vakok rendszeres iskoláztatásának a történetéhez.
l>r. J L ó sy-S e h m id t E d e .
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A vakok rendszeres iskoláztatásának az ügye alig másfél százados 
múltra tekint vissza. A XVIII. század végéig seholsem gondoskodtak a va
kon született, vagy zsenge korukban megvakult gyermekek általános okta
tásáról. Az volt addig a közfelfogás, hogy a látás hiánya az embert élethiva
tás betöltésére alkalmatlanná teszi. Ezért az oktatás nélkül felnőtt vakok 
élete régebben igen vigasztalan volt. Hozzátartozóik állandó támogatására 
szorultak vagy a társadalom gyámolítására voltak utalva. Tétlenül vagy kol
dulással tengették életüket s legfeljebb a zenei pálya volt az a terület, 
amelyen érvényesülhettek.

Földünkön s különösképpen Európa területén elég tekintélyes a vakok 
száma. Az összes lakosságnak közel egy ezreléke kénytelen életét örök sötét
ségben tölteni.1). E szerencsétlenek sorsa csak azóta vált elviselhetőbbé, 
amióta rendszeres iskoláztatásukra figyelmet fordítanak. Az általános okta
tás bevezetésével a művelődés kapóit előttük is megnyitották. Szakszerű 
tanintézetek felállításával számukra is lehetővé tették, hogy életpályákra 
készülhessenek elő s ne tartozzanak többé a társadalom kitaszítottjai közé. 
Ne szoruljanak alamizsnákra, hanem olyan életpályákon helyezkedhesse
nek el, amely tehetségüknek, hajlamuknak és vérmérsékletüknek megfelel.

A vakok rendszeres iskoláztatásának a gondolata Franciaországban 
született meg s francia földről indult el hódító útjára is. Hauy Bálint fran
cia pedagógusnak az érdeme, hogy a vakoktatás kérdését gyakorlati szem
pontból megoldotta s a világ legelső ilynemű tanintézetét 1786-ban, Párizs
ban felállította. Nemes példáját mindenütt követték s egymás után létesí
tették a Hauy intézetéhez hasonló tanintézeteket a világ minden tájékán. 
Ma már alig van művelt ország, hol a vakok rendszeres oktatásával ne 
foglalkoznának.

Mielőtt az általános oktatás megindulhatott volna, akadtak időnként 
korábban is kiváló jellemű és kitűnő képzettségű szakférfiak, arra törekedve,

!)  Mayrnak 1870-ben készült statisztikája szerint földünk minden 10.000 lakójára 
8.7 vak esik. Európában kedvezőtlenebbül alakul ez az arányszám, amennyiben minden 
10.000 lakosra 9.19 vak jut (1. Zentralblatt für die Gesamte Ophthalmologie und ihre 
Grenzgebiete. Berlin, 1 9 3 O .  XIII. köt. 273. 1.) E szerint földünkön közel i ,5oo.ooo vak 
él és Európában mintegy 36o,ooo főre tehető a vakok száma. —  Legkedvezőbb ez az 
aranyszám Dániában 4.2 7-el, ahol alig ^/a ezrelék a vakok száma és a legkedvezőtlenebb 
Portugáliában i 3.4-el, valamint Európán kívül Egyiptomban, a vakok hazájában, hol min
den 10,000 lakosra 100 vak jut (1. Váradi Zsigmond: A  vakság és a vakok oktatása. 
Budapest, 1904. 27. 1,). —  Csonkanragyarország területén az 1981. évi népszámlálás 
adatai szerint 6749 vak élt. 2703 nő és . 4o46 férfi. Ez utóbbiak között a'nyilvántartott 
hadivakok száma 813 volt. Életkorok szerint a 3o éven aluli vakok száma 990, a 60 éven 
aluliaké 2700 és a 60 éven felülieké 3oog volt. (Vollmann Jánosnak, a budapesti Magyar 
Királyi József Nádor Vakok Nevelő- és Tanintézete igazgatójának közlése).
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hogy tehetséges vak gyermekek szellemi fejlődését előmozdítsák. így többek 
között Bernouilli Jakabról, a kiváló svájci matematikusról jegyezték fel. 
hogy a XVII. század végén egy Waldkirch Erzsébet nevű, genfi vak leányt 
tanított meg fatáblába vésett betűkön írni. Németországban a vakok legelső 
tanítójának tartott Niesen Kristóf, mannheimi tanár, a későbbi speieri 
kamarai tanácsos nyújtott a XVIII. század 70-es éveiben egy Weissenbnrg 
nevű vak fiatal embernek a matematikában és a geometriában oktatást és 
nálunk Kempelen Farkas magyar királyi udvari tanácsosról tudjuk, a be
szélő gép és az önműködő sakkgép világhírű feltalálójáról, hogy Bécsben 
egy Paradis Mária Terézia nevű, osztrák vak leányt tanított meg ugyancsak' 
a XVIII. század 70-es éveinek a végén írni és olvasni és szerkesztett részére 
állítólag írógépet is.

■ Paradis Mária Terézia (1759— 1824) egy osztrák kormánytanácsos
nak, Paradis József Antalnak volt a leanya és Mária Terézia királynőnek 
a keresztleánya.2 *). Harmadik életévében vesztette el a szemevilágát. Mivel 
az élénk és gyors felfogású gyermeknek főként a zene iránt volt nagy 
hajlama és a hangja is igen kellemes volt, szülői hét éves korától kezdve 
zongorára es énekre taníttattak. Bécs legkiválóbb zene- és énektanáfai, 
köztük Kozeluch, Salieri és Vogler képezték s működtek közre játékának 
és énekének a fejlesztésében^). 1770-ben, alig 11 éves korában, már Per- 
golesi Stabat materjét énekelte el a bécsi Ágostonrendiek templomában és 
szolgáltatta énekéhez az orgonakíseretet is. A zenén és éneken kívül más 
tárgyakban is nyert a látók módjára oktatást. írni és olvasni azonban 
1778-ban, 19 éves korában még nem tudott. Ekkor fordult Kempelen 
Farkas figyelme feléje. Egykori hírlaptudósítások szerint önmagától jött 
arra a gondolatra, hogy a vak művésznőt írni és olvasni megtanítsa, bár 
lehetséges, hogy Mária Terézia királynő is figyelmébe ajánlhatta és felkérte 
a munkásságáról és találmányairór az udvari körökben előnyösen ismert 
szakférfiút, hogy keresztleányának tanításával foglalkozzék.4).

Kempelen Farkasnak (1734— 1804) a vakok oktatása terén kifejtett 
nagy jelentőségű, korszakos munkásságát eddig nem méltatták érdeme 
szerint. Nevét a szakirodalom ott, ahol az általános oktatás megindulásának 
a kezdetéről és indító okairól esik szó, teljesen mellőzi, holott Kempelen t 

- amint az alábbiak során látni fogjuk —  a vakoktatás történetében i ; 
előkelő hely illeti meg.

Mielőtt Kempelennek ily irányú érdemeit forráskritikai tanulmányok 
alapján kellőképpen megvilágíthatnék, szemlét kell tartanunk e tárgykör 
szakirodalmanak kiválóbb termékei felett és bírálat alá vennünk az általá

2) Paradis Mária Terézia édesatyja 1755-ben rövid ideig Magyarországon, a temesvári
büntetőtörvényszéken is működött. (1. Das gelehrte Oesterreich I. Bd. 2. Stück, Wien, 
1778). 1785-ben nevezték ki alsóausztriai kormánytanácsossá (1. Pressbureer Zeitünk 
i 785. 7. Dec. No. 98.). b

3) Riemann, Hugó : Musik-Lexikon, Berlin und Leipzig. 8. A ufl. 1916. 819. 1. 
Kozeluch zongorára, Salieri, Righini énekre, Friberth és Abt Vogler a kompozícióra 
tanította.

4) Pressburger Zeitung 1779. július iá . 56. db. (Stück) és Staats-Relation deren
neuesten Europäischen Nachrichten und Begebenheiten auf das Jahr in 7q Regensburg 
július 16. LXXXV. Stück. 0 .
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nos oktatás megindulásával foglalkozó fejezeteket. Azokat az indító okokat 
ugyanis, amelyek a párizsi vakok első tanintézetének a felállítását és a 
vakok rendszeres iskoláztatását eredményezték, a szakirodalom nem egy
öntetűen ismerteti. Lássuk tehát előbb a kiválóbb szakírók munkáinak 
idevágó fejezeteit s ezekben az erre vonatkozó megállapításokat.

A vakok oktatásügyének történetét legelsőül a bécsi intézet megalapí
tója és első igazgatója, Klein János Vilmos, császári tanácsos írta meg 
1837-ben.5). Ebben a munkájában Klein a vakok oktatására rendelt tanin
tézetek keletkezéséről szólva, mindenekelőtt Hauy Bálintnak az első tanin
tézet felállításával nyújtott azt a kiváló példaadását emeli ki, amely az ily 
irányú tanintézetek felállítására és elterjedésére hatott világszerte ösztönző
leg. Majd a magánoktatás útján kiválóbb eredményeket elért vakok között 
első helyen Paradis Teréziát s azután Weissenburgot említve, a következő
ket mondja: «Nem kétséges, hogy Hauy Bálintot a vakok javára szolgáló 
jótékony vállalkozásában az éppen akkor (1784) zenei körúton Párizsban 
tartózkodó Paradis Terézzel kötött ismeretsége erősítette meg, miután 
ennek a nőnek nemcsak nagy műveltségét és várakozáson felüli ismereteit 
csodálhatta meg, hanem megismerhette azokat a segédeszközöket is, ame
lyekkel e nő vakságának könnyebb elviselhetése céljából élt. Paradis kis
asszony révén szerzett tudomást Hauy a mannheimi Weissenburgról is, kivel 
a művésznő összeköttetést tartott fenn, és levelezésben is állott.»6). Majd 
e nagytehetségű vakoknak egymáshoz intézett és a birtokában lévő eredeti 
leveleiről szólva, megjegyzi, hogy Paradis kisasszony levelét a sakkgép 
hírneves feltalálójának, Kempelen lovagnak a kézinyomdájával (Handdru- 
ckerey) és utasítása szerint készítette el, míg Weissenburg Paradishoz 
intézett levelét egy látónak mondotta tollba s csak a leveléhez mellékelt 
külön papírlapra írt reá néhány sort, sajátkezűleg. Paradis kisasszony kö
zépnagyságú, öntött latin betűket (Text Antiqua) használt leveléhez, ezeket 
tapintás útján rakta össze, s miután nyomdafestékkel bevonta, egy kis 
sajtóval lenyomtatta. Weissenburg szintén latin betűkkel írta meg a levél
hez mellékelt papírlapon sorait, meghegyezett palavesszővel (Griffel), egy 
színes másolópapírral bevont táblán, amelyen a sorok egyenes vonalait 
vékony zsinórok jelezték. Ezek a levelek —  állapítja meg Klein —  1 779_ 
ben, tehát öt évvel a párizsi vakok intézetének a keletkezése előtt íródtak 
és Hauy 1786-ban, Párizsban kiadott Essai sur Téducation des aveugles 
című munkájában több helyen hivatkozik e művelt német vakokkal való 
ismeretségére, valamint az általuk használt segédeszközökre is. Ez utób
biakat Hauy —  az új találmányok sorsához hasonlóan —  később egysze
rűsítette, vagy bővítette és más eljárásokkal pótolva, folyton javítgatta és 
tökéletesítette.7)

Ezt a Paradis Teréz által a barátokhoz és ismerősökhöz intézett 
levelek megírására, illetőleg kinyomására használt kézinyomdát Klein 18

5) Klein, Johann, Wilhelm, kaiserl. Rath,. Direktor des K. K. Blinden-Instituts in 
Wien : Geschichte des Blinden-Unterrichtes und der den Blinden gewidmeten Anstaltan in 
Deutschland, sammt Nachrichten von Blinden-Anstalten in anderen Ländern. Wien, 
i 837 . 3. 1.

6) Klein i. m. 4- 1.
7) Klein i. m. 5. 1.
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évvel korábban, 1819-ben megjelent tankönyvében is megemlíti a Paradis- 
ról adott életrajzában, bár ekkor Kempelen nevét még nem említi. 
Paradis nagy műveltségéről, feltűnéstkeltő ismereteiről és készségeiről 
szólva, valamint az általa használt segédeszközöket sem hagyva említet- 
lenül, már akkor kiemeli azt, hogy Paradis kisasszonynak párizsi tartóz
kodása és a barátjáról, Weissenburgról adott leírása érlelték meg Hauy- 
ben azt a gondolatot, hogy a vakok első tanintézetét Párizsban felállítsa. 
Felemelő lehet e csodálatraméltó, nem látó nőnek az a gondolat —  
mondja Klein — , hogy ilymódon alkalmat adott arra, hogy a szeren
csétlenek nagy tömege oktatás, foglalkoztatás és a hasonló sorsúak társa
sága által nem esik többé, mint régente, a maga és mások terhébe.8).

A Weissenburgról adott leírása szerint pedig Hauy vállalkozását 
főként Weissenburg példája segítette elő, mert Hauy előbb említett mun
kájában több helyen sorolja fel azokat az ismereteket és segédeszközöket, 
amelyekkel Weissenburg rendelkezett, s amelyeket Hauy a Párizsban 
tartózkodó Paradistól hallott és tudott meg és látott Paradis haszná
latában.9)

Guillié orvosdoktor, a párizsi vakok intézetének igazgatója és Haüy 
utódja, 1817-ben megjelent Essai sur l’instruction des aveugles című 
főmunkájában, amelyet Knie János, a boroszlói vakok intézetének a 
tanára fordított 1820-ban német nyelvre, részletesen elmondja a párizsi 
intézet történetét, alapításától kezdve s bár munkájának történeti részéhez 
—  mint e helyen kijelenti —  széleskörű kutatásokat végzett, az intézet 
múltjáról szóló fejezetében sem Paradis, sem Kempelen nevét nem em
líti.10) Ellenben behatóan leírja azt az általánosan ismert elbeszélést a párizsi 
mulatók vakzenészeinek a kigúnyolásáról és nevetségessé tételéről, amidőn 
nevetséges öltözetű, hamis játékú utcai kolduszenészek láttára fogamzott 
meg Hauy-ben az a gondolat, hogy helyzetükön javítva, részükre tanin
tézetet állítson fel. Ezt a történetecskét —  többé-kevésbbé kiszínezve —  a 
mai szakírók is mindig elszokták mondani, valahányszor a párizsi intézet 
felállításának indító okairól megemlékeznek. Pedig már Klein jelenték
telennek mondotta ezzel az esettel való előhozakodást, sokkal fontosabb
nak jelölve meg azt a példaadást, amelyet egyes vakok, köztük elsősorban 
Paradis Terézia nyújtott nagy műveltségével, sokoldalú képzettségével és 
készségeivel. Ez a példaadás győzte meg Hauyt arról, hogy a siketnémák 
helyzetének megjavításához hasonlóan a vakok részére is feltétlenül talál

8) Klein, Johann, Wilhelm : Lehrbuch zum Unterrichte der Blinden, um ihnen ihren 
Zustand zu erleichtern, sie nützlich zu beschäftigen und sie zur bürgerlichen Brauchbarkeit 
zu bilden. Wien, 181g. 4 24- 1.

9) Klein : L ehrb .i8 ig. 433. 1.
10) Knie, Johann, Blindenlehrer zu Breslau : Versuch über den Unterricht der Blin

den oder entwikkelnde Darstellung des beim Blinden-unterricht angewandten Verfahrens, 
aus dem Französischen übersetzt. Breslau, 1820. 7. 1. Knie i82oban Kleinhoz intézett 
levelében jelenti be, hogy Guillié doktornak ezt a vakok oktatásáról szóló művét németre 
fordította. Feltűnő azonban, amint ezt már Mell is megállapította i8gi-ben, hogy a for
dító az eredeti mű címét és szerzőjének nevét seholsem tünteti fel és mellékesen tudjuk 
meg, hogy Guillié doktor a mű szerzője (1. Der Blindenfreund i8 g i. XI. Jahrg. 5 i. 1.)
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hatók és alkalmazhatók olyan eszközök, amelyek e szerencsétlenek helyze
tének a megjavítására alkalmasak.11)

A művészetekben kitűnt kiválóbb vakokról szóló fejezetében Guilliédr. 
már Paradist elsőhelyen mutatja be, kiemelve a vak zeneművésznő nagy 
képességeit a betűszedésben12) és a vakok használatára szolgáló könyvek 
nyomtatásáról szóló fejezetében pedig Kempelenről is megemlékezik.13 *; 
A dombornyomású könyvek készítéséhez használt fapréseket (hölzerne 
Presse) ismertetve, Kempelen préséről is szól, melyet a sakkautomata 
feltalálója Paradis számára készített s amellyel Paradis németnyelvű dom
bornyomást készített (erhöhten Druck in deutscher Sprache) ? Az első 
sikeres dombornyomást azonban Guillié mégis egy Clausier nevű királyi 
betűszedőmesternek tulajdonítja, anélkül, hogy a dombornyomással kapcso
latban Hauy nevét egy szóval is említené.

Polezsálek Antal, a pesti vakok intézetének az igazgatója abban a 
magyarul írt és i84o-ben abból az alkalomból kiadott füzetében, hogy 
Hauy Bálint mellszobrát Ferenczy szobrászművésszel elkészíttették  ̂ és a 
pesti vakok intézetében felállították, anélkül mondja el a párizsi intézet 
alapításának történetét, hogy Kempelen és Niesen nevét megemlítené.11) 
Német nyelven ugyancsak i 84o-ben kiadott könyvében is csak a tanítvá
nyokról: Paradisról és Weissenburgról szól s ezek taneszközeiről, amelyek 
Haüyt a vakok nevelhetőségéről meggyőzték.15)

(Lachmann professzor, orvosdoktör, a braunschweigi vakok intézetének 
a megalapítója és első igazgatója, 1843-ban megjelent terjedelmes köny
vében határozottan kimondja, hogy a vakok oktatásának Franciaországban 
való megindulására és onnan való elterjedésére Paradis Teréz adott alkal
mat, ki főként a hírneves Kempelentől kapott nevelése és útmutatásai alap
ján, valamint saját elgondolása szerint is a hasznos ismeretek és készségek 
elsajátítására sok segédeszköz birtokába jutott.16) Weissenburg nevét 
Lachmann nem is említi, míg a Lipcsében, 1833-ban megjelent Allgemeine 
Deutsche Real-Encyklopädie a Paradis neve mellett a Weissenburgét is 
említi, mint akiknek módszerei Hauyt a párizsi intézet alapítására serken
tették. Paradis kézinyomdájáról (Handdruckerei) is szó esik e lexikon 
hasábjain, valamint Paradis életrajzát is nagyrészletességgel közli külön 
címszóban e lexikon, Weissenburgnak azonban már nem juttatott helyet.1 ')

A régebbi szakírók közül még Zeune Ágostont, a kiváló pedagógust,

11) Klein: Gesch. d. Blinden-Unterrichtes. 86. 1.
12,; és 13) Knie : Versuch über den Unterricht, 1820. g5. 1. és 117. 1.

14) Dolezsálek Antal, a magyarországi vakok intézetének igazgatója: Hauy Bálint, a 
vakok nevelése alapítójának emlékszobra. (Felállítva a pesti vakok intézetében márc. 19.-én
i 84o.) Buda, i 84o.

15) Dolezalek, Anton, Joseph, Direktor der Pesther Blinden-Erziehungsanstalt : 
Ansichten über die Erziehung der Zöglinge einer Blinden-Anstalt. Pesth. i 84o. 24- 1.

16) Lachmann W ., Prof. Dr., Stifter und Direktor des Blinden-Institutes zu Braun
schweig: Ueber die Nothwendigkeit einer zweckmässigen Einrichtung und Verwaltung von 
Blinden-Unterrichts-Erziehungs-Instituten etc, Braunschweig, i 843. 107. 1. (Gesch. d.
Tyflo-Pädagogik).

3.7) Alig. Deutsche Real-Encykl. (Conv. Lex.), 8. A ufl. I. Bd. Leipzig i 833. Blinden- 
An'stalten címszó alatt 934. 1., valamint VIII. köt. ( i 835.) 281. 1.



a berlini  ̂ vakok intézetének a megalapítóját és igazgatóját említem meg. 
ki iöáb-ban megjelent munkájában a Hauyvel folytatott beszélgetés alapján 
írja meg a vakok oktatásának a történetét.18) Haüyt vak honfitársainak a 
kigúnyolása és lekicsinylése mellett, főként a német vakok műveltsége 
késztette arra, hogy a siketnémák francia intézetéhez hasonlóan a vakok 
részére is tanintézetet létesítsen. A Paradis birtokában látott taneszközök 
kipróbálása után, s miután egy 18 éves francia, vak fiatalemberrel sikeres 
kísérletet tett, alapította meg intézetét és kezdte meg tanítását. Ez alkalom- 
mai Paradisnál egy zsebnyomdát (Taschendruckerei) is látott, amellyel 
Paradis levelezett. Érdekes, hogy Zeune Kleint Kernpelennel és Niesennel 
együtt a legelső német vakoktatás hármasának (Kleeblatt) nevezi.19.

. Végül még Paradis Mária Terézia életrajzírójának, lovag Franki 
Lajos Ágoston orvosdoktornak és írónak 1876-ban megjelent munkájáról 
teszek említést.99) Franki szerint Paradis kiváló példaadása a vakok nevel
hetőségéről nemcsak Hauyt indította arra a gondolatra, hogy a vi Iá g- 
legelső tanintézetét nem látok részére felállítsa, hanem minden valószínű
ség szerint Kleinnak is mintaképül szolgált, amikor i 8o 4-ben, Bécsben, 
az első német vaknevelő intézetet megalapította. Az Európát csodálatba 
ejtő, nagyhírnevű Kempelen találmányáról is szól Franki s azt szedőgépnek 
(Setzmaschine) nevezi. Ezzel a szedőgéppel —  mondja Franki — , amelynek 
kezelésére Paradist Kempelen megtanította, vetette a nagyműveltségű mű
vésznő gondolatait papírra és sokszorosította nyomdailag.

A XIX. századbeli szakirodalom termékei felett tartott szemle során 
tehát mindenekelőtt arról győződhettünk meg, hogy Hauyt a Paradis 
használatában látott taneszközök győzték meg a vakok oktatásának a lehe
tőségéről és birták arra az elhatározásra, hogy legelső tanintézetét Párizs
ban felállítsa. Paradis Mária Terézia azonban Kempelen Farkasnak volt a 
tanítványa. Kempelen készítette és adta kezébe azokat a fontos taneszközö
ket, amelyeket azután Hauy is használt és a vakok oktatására alkalmasoknak 
talált. így Kempelent illeti meg elsősorban az elismerés, hogy megfelelő 
taneszközök használatba vételével és célszerű tanmódszerek alkalmazásával 
a vakok sikeres oktatására példát és ösztönzést adott. Kempelennek tehát 
nagy érdeme van és fontos része abban, hogy a vakok általános oktatása 
tanítványa révén világszerte megindulhatott' és a művelt országokban el 
terjedhetett. Közreműködése nélkül a rendszeres oktatás megindulásának 
az ügye minden bizonnyal halasztást szenvedett volna s ezért neve a 
vakok általános oktatásának a történetével kapcsolatban többé megemlíttet- 
lenül nem maradhat.

Paradis Mária Teréziának az írás-olvasásra való megtanításához Kem
pelen, mint fentebb említém, 1778 végén foghatott hozzá, amikor a 
vak leány 19 éves lett. A Pressburger Zeitungnak 1779 július 1 4-én 
megjelent szűkszavú közlése szerint először az olvasás-írás alapelemeire

18) Zeune, August, Gründer und Vorsteher dér Berliner-Blinden-Anstalt: Belisar. 
oder über Blinde und Blinden-Anstalten. VII. Aufl. Berlin, 1846. 46. 1.

19) Zeune i. m. 67. 1.
2°) Franki, Ludwig August: Maria Theresia von Paradis’ Biographie. Linz, 1876. 

17. 1. —  Ennek alapján íródott meg Paradis életrajza a Mell-féle Encyklopadisches Hand- 
buch dér Blindenwesen című gyűjteményes munkában is.

_I_,__________ J____________________ ___________ Dr. Lósv-Schmidl Ede :
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oktatta, majd kéregpapírból kivágott latin betűkkel szavakat állíttatott 
vele össsze. Kretschmer boroszlói tanár 1925-ben megjelent s a vakok 
oktatását az ókortól az általános oktatás megindulásáig tárgyaló munká
jában már bővebben írja le Paradisnak az írás-olvasásra való tanulását. 
Szerinte Paradis kiemelkedő domborbetük tapintása útján tanulta meg 
az ábécét és azután eleinte kéregpapírtáblácskákra nyomtatott, különálló' 
domborbetűkből képezett a mai olvasótáblához hasonló készüléken szavakat 
és mondatokat és írt ilymódon.21) Klein, a bécsi vakok intézetének a 
megalapítója ugyanily módon kezdte lemezpapírból' kivágott betűkkel első 
í aúítvány át, a 9 éves Braun Jakabot 1 Soá-ben tanítani —  amint az első 
kísérletének a részletes leírásából kétség kívül kitűnik —  és később kártya
lapokra felragasztott domborbetűkkel állíttatott össze tanítványával —  
Kempelen módjára —  szótagokat és szavakat. Módszere tehát lényegében 
a Kempelen módszerével teljesen azonos volt, ha a kivitelt tekintve 
a Kempelen módszerétől némileg el is térhetett annyiban,*- ‘ hogy -Klein a 
nagy -alakú betűtípusokról apránként tért át a kisebbekre, hogy velük a 
szavakat és a szótagokat könnyebben lehessen összeállítani. A betűket lágy 
viaszból is utána készíttette tanítványával, hogy alakjukat a tanítvány 
jobban emlékezetébe véshesse.22) Kempelen módszerének a részletes isme
rete hiányában azonban nem állapíthatjuk meg, hogy e lényegtelen 
részleteket tekintve, volt-e eltérés a Kempelen és a Klein módszere 
között.

Miután Paradis a betűknek szavakká és mondatokká való összerakásá
ban a Pressburger Zeitung előbb említett számának tudósítása szerint 
gyors és csodálatraméltó gyakorlatot szerzett, Kempelen részére egy teljesen 
berendezett kézinyomdát (Druckmaschine) készített és adott ajándékba, 
hogy gondolatait írás helyett mindjárt nyomtatott betűkkel tehesse papírra. 
Használatára is megtanította és tökéletes kezelését Paradis csakhamar 
elsajátította. Első levelét e készülékével 1779 június hó i 5-én írta Kem- 
pelenhez s benne áradozó szavakkal köszöni meg jótevőjének, hogy jeles 
találmányával boldoggá tette, s a szedésre és a nyomtatásra is meg
tanította.23)

Paradisnak ez az első levele a Pressburger Zeitungban és a regens-

21) Kretschmer, Reinhold, Blindenoberlehrer in Breslau: Geschichte des Blinden- 
wesens vöm Altertum bis zum Beginn dér allgemeinen Blindenbildung. Ratibor,
1 9 2 5 .  1 7 5 .  1.

22) Klein, Johann, Wilhelm: Das Blinden-Inslitut in Wien, wie es entstand, wie es 
gegenwartig besteht, und vvas noch dafür zu wünschen übrig ist. Béschreibung eines 
gelungenen Versuches, blinde Kinder zűr bürgerlichen Brauchbarkeit zu bilden. IV. A ufl. 
Wien, 1822.

23) Pressburger Zeitung 1779 július i 4- 56. darab (Stück), a pozsonyi hírek közö'-t 
jelent meg először a levél teljes német szövege. A  levél szószerinti német szövegét meg
találjuk még Franki előbb idézett életrajzában csekély kihagyásokkal (1876), továbbá a 
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének 1905. évfolyamában (242. 1.), valamint 
Kempelen Béla magyar fordításában ugyancsak az ig o 5. évfolyamban (204- 1.) Schsib 
Emanuelnek, a linzi vakok intézete nyug. szaktanítójának Paradisról írott megemlékezésében 
(Zeitschr. für das Österr. Blindenwesen. Wien, i g i 4- 85. 1.) és Kretschmer i. munkájá
ban (176. 1.).
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burgi Staats-Relationban24) szószerint megjelent. Az egykori lapok tudósí
tása szerint nyolcadrétalakú és nagy latin betűkkel nyomtatott levél volt. 
A külföldi lapokban is napvilágot láthatott, mert Weissenburgnak is 
felolvasták. Erről a mannheimi vak a Paradishoz egy hónappal későbben 
íratott és 1779 július 27-én kelt első levelében említést is tesz.

Weissenburg ebben az első levelében a vak leányt levelezésre kérve 
fel, 1771 óta folytatott hét éves tanulmányai eredményéről számol be 
részletesen.

Paradis 1779 augusztus 16-án válaszol Weissenburgnak Bécsből 
s a levélváltásra tett ajánlatát elfogadva, kéri Weissenburgot, közölje, 
miként tanult meg sajátkezűleg írni.25) Paradisnak ezt a második eredeti 
levelét a vakok bécsi intézetének a múzeuma őrzi.26) Az intézet vezetősé
gének az engedélyével 1934 szeptember havában lefényképeztettem s e helyütt 
az érdeklődő közönségnek bemutatom. (1. 45. lapon!)

Paradisnak és Weissenburgnak ebből az első levélváltásából mindenek
előtt azt állapíthatjuk meg, hogy mindketten egyidőben, 1779-ben kezdtek 
el levelezni. Az egyik 20 éves, a másik 2 3 éves korában. Paradis 1779 
június havában már tökéletesen tudott nyomdájával bánni. Ezt a Kempelen- 
hez intézett első levelén kívül a Weissenburghoz intézett második levele is 
bizonyítja, bár ebben a levelében Paradis a Kempelentől kapott készülék 
újszerűségénél fogva hivatkozik még minden bizonnyal arra, hogy nyomdai 
munkája (Druckarbeit) lassan és nehézkesen megy. Levelének aláírásához 
iametszetű klisét használt. Ezzel szemben Weissenburg 1779 július havában 
kelt első levelét még tollba mondotta s csak a leveléhez mellékelt papírlapra 
jegyzett fel mutatóba és sajátkezűleg néhány sort Paradis számára. Kije
lentése szerint hét hónappal azelőtt, tehát 1779 január havában kezdett el 
rendes írással írni tanulni s amint levelében írja, reméli, hogy hét hónapi 
munkája idővel, ha nagyobb gyakorlatra tesz szert, jobban fog menni. Kétség
kívül áll tehát, hogy Paradis az írást, illetőleg a nyomtatást és az olvasást, a 
szellemi műveltség megszerzésének e legfontosabb kellékeit, nem Niesentől 
és tanítványától : Weissenburgtól, hanem Kempelentől, mesterétől tanulta. 
Paradis 1779 nyarán előbbre volt az írásban, mint Weissenburg. 
Paradis mar teljesen tudott írni akkor, amikor Weissenburg még csak ta
nult, mert mi akadálya lett volna annak, hogy mutatványul írt néhány sora 
helyett egész levelét sajátkezűleg írja meg.

De Niesennek nem is volt szándékában, hogy Weissenburgot írni él 
olvasni megtanítsa. Niesen Weissenburgnak csak a matematikában és a 
geometriában nyújtott oktatást. Kitűnik ez Weissenburgnak tollbamondott 
és Paradishoz intézett első leveléből, de főként Niesennek abból a leveléből, 
amelyet Weissenburg levelére írt válaszul 1781 április i 5-én. Ebben a 
levelében Niesen nagy elismeréssel szól Weissenburgnak a német és a francia

2á) Staats-Relation derer neuesten Europäischen Nachrichten und Begebenheiten auf 
das Jahr 1779. Regensburg. Julius 16. LXXXV. Stück.

25) E két. utóbbi levelet Kleinnak Geschichte des Blinden-Unterrichtes című köny
vében szószerinti közlésben találjuk meg. (L. Klein i. m. i 5 i . 1. Beylagen zur Geschichte 
des Blinden-Unterrichts. Briefwechsel zwischen zwei gebildeten Blinden).

26) Nem a Kempelenhez írott első levelét őrzi a bécsi vakok múzeuma, amint azt 
egyes szakírók tévesen mondják.
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H A w A iM ilis r  Üpygf
y ,

Bits febs verbindGche Zufchrift 
hat mich, als man He mit vorgelt» 
fen, ganz mit Entzücken emillr.

IMS gütige Erbieten Ihrer Freund« 
Säuft iß  ein ichätzbares Gefchenk 
IÜr mich, das ich mit wärmeftein 
Gefühle verehre. Ihre edlen Ge- 
finnungen, Ihre feine Beurtheil- 
ungs-kraft, vorzüglich aber Ihr 
menichenireundliches Herz leuch
ten aus dem erhabenen Inhalte 
Ihres Schreibens iö helle hervor, 
daß ich ¡ruf den Briefwechfel, den 
Sie mir erlauben, recht ftolz bin, 
und mir ebenfo viel Vergnügen, 
als Vortheil davon verfpreebe.

Ich bin ganz erftaunt ueber dco 
weiten Umfang der tiefen Wifien- 
fchaften, und der nützlichen Kennt- 
nifle, die Sie fleh in einem Laufe
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von acht Jahre® efeen m  inkdien 
gewußt haben, Wer feil bey fol- 
cher Faffungs-kfäfi Bünden

l

i T̂ j [ t ou ijOLewen
„  Lebens-umftänden, und

.Unbedeutenden Fähigkeiten findet 
lieh ein kurzer Inbegriff in dem 
hier ausgegebenen Buche: das ge
lehrte Oeiterreich betitele, S. 331?. 
bis 338. des zweytes Stückes: wenn 
Sie dieß Werk nicht felbftbefitzen, 
fo bin ich bereit, es Ihnen zu fen- 
den; doch muís fich die Gelegen
heit dazu finden, weil das Buch aus 
zweenen ftaxken Bänden beilehr. 
. Mit meiner neuen Druck-arbeit 
geht es noch l'ang&m zu, fonit 
würde ich alle erhabenen Gegen- 
ftände Ihres merkwürdigen Briefes 
nach der Reihe berühren. Ich hal
te mir aliö bevor, fie zum Stofe 
uniers künftigen Briefwechiüs [den
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X
Sie miß ©Ptmdte da® seaeBHchein.
ime ncnnen| zu wählen,, ftöck-
wert® darüber ßwe gütig® Eelehr* 
wrtg eltwuhoiefi. Warum mul$> 
doch eine io weite Kluft *wifchen> 
ttn$ befeiftges feyn! Welcher Won-’J 
ne-getjinke, mich mit Ihnen per- 
föniich m unterreden! Auch meine; 
AehemTjch habe die bellen von 
der Vorlicht erhalten ] wünfcheten 
fichs nicht weniger. Darf ich urrf 
Erklärung in Ihrem nächilen Briete 
bitten, wie Sie eigenhändig ichrei- 
ben gelernt haben ? man lägt min 
die Züge Ihrer Hand feyn deutlich: 
die Zeilen in gerader Richtung: die 
Worte in gehörigem Abftande, 
tun fie nicht unleierlich zu machen.

Was däucht Ihnen , wenn ich es 
auch zu erlernen verfuchter Die 
Gedanken waren auf diele Art iVey- 
lich wohl gef-iswinder zu Papier
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m.bringen. Meine AddrefTe folgt 
lu f Ihr Verlangen hiernach.

Mit der aurrichtigften Gegen- 
verficherung der beharrlichften 
Freundfchait habe ich die Ehre zu 
feyn

ihre
Wien den 
16. Aug. 177p.

ganz ergebende Dienerinn
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nyelvű levelezésben elért eredményéről és kijelenti, hogy matematikai tanul
mányok nélkül aligha vitte volna annyira, hogy írni is megtanuljon. A 
matematikának köszönheti, hogy gondolatait papírra tudja vetni. Az algeb
rában tanulta meg a betűk kimondását és a geometriában drótbetűkön a 
betűk alakját. Miután a betűket megismerte —  írja Niesen —  még soká 
nem gondolt arra, hogy írni is megtanuljon, csak miután a betűk alakjá
val és írásával mind jobban megismerkedett, vállalkozott arra, hogy az 
írást is megtanulja.27)

Niesen 17 7 1— 1779-ig tanította Weissenburgot, akkor elköltözött 
Mannheimból és a magára maradt Weissenburg csak két évvel Niesen távo
zása után, 1779 elején, kezdett el írni tanulni.

Ezzel szemben Kempelennek kimondott célja és eltökélt szándéka volt, 
hogy Paradist írni és olvasni megtanítsa. Kitűnik ez a Pressburger Zeitung
nak előbb említett, 1779 július i 4-iki számában megjelent és Pozsonyból 
származó tudósításából, amely többek között szószerint a következőket 
mondja : «Er (Hofkammerrath Herr Wolfgang von Kempelen) verfiel 
vor einiger Zeit auf den Gedanken, Sie (das blinde Fräulein Marie Theresie 
von Paradis) zu lehren, ihre Meinung anderen durch den Druck mit zu 
theilen.». Abból az alkalomból pedig, hogy Kempelen teljesen felszerelt 
kézinyomdát készített számára, a Pressburger Zeitung megjegyzi, hogy a 
találmánynak mind ritkaságát, mind emberbaráti fáradozásának értékét 
tekintve, megérdemli, hogy a világ róla tudomást szerezzen. És a regens- 
burgi Staats-Relation is kiemeli előbb említett helyén, hogy a találmány 
a nagy tehetségű feltalálónak, valamint tanítványa képességeinek is becsü
letére válik.

Kempelen volt az első, ki nyomdai öntött betűket adott tanítványa 
kezébe és tanítványát a betűszedésre és a nyomtatásra is megtanította. Ezt 
Hauy is elismeri előbb említett munkájában, amikor annak 6. fejezetében 
a következőket mondja: «Ha sikerült is nekünk a vakokat a saját haszná
latukra szolgáló írásművek nyomtatására képessé tennünk és ha nekünk 
is köszönhetik a vakok a könyvtárakat és azt, hogy a részükre előállított 
könyvekből a tudományban, nyelvekben, történelemben, földrajzban, mate
matikában, zenében stb. oktatást nyerhetnek, úgy mégsem mi vagyunk 
az elsők, kik megkisérlettük őket arra megtanítani, hogy gondolataikat nyom
dai betűkkel vethessék papírra. Láttunk Paradis kisasszony birtokában egy 
ciceróm betűkkel, német nyelven megírt levelét, melyet a Kempelen úr 
által részére készített sajtóval (Presse) nyomtatott le. Ebben a levélben 
leggyengédebb érzelmei jutnak kifejezésre. Ez a kísérlet adta meg nekünk 
az eszmét arra, —  mondja Hauy— , hogy vakokkal látók számára is nyom
tassunk írásműveket. E tekintetben a legjobb eredményeket értük el. A va
kok könnyűszerrel nyomtatják a különféle hirdetéseket és nyugtákat28)».

27 ) 4 11 g alter Zeit. Briefe von und an Weissenburg den Blinden (Der Blindenfreund. 
Zeitschrift für Verbesserung des Loses der Blinden. Düren, 1897. XVII. évf. i 38. 1.)

28) Hauy, Valentin: Abhandlung über die Erziehung blinder Kinder (Essai sur 1 
éducation des aveugles). Übersetzt von Oberlehrer Michel, Dresden. Der Blindenfreund, 

l883. III. Jhrg. 9. és 44. 1- (Bin interessantes, längst verschollenes Buch über Blinden
erziehung.). —  Magyarul is megjelent Kleitsch János fordításában. (L. Magyar Gyógy
pedagógia. 19 11. III. évf. 65. 1.: Értekezés a vakok neveléséről.).

Siketnemók és Vakok Oktatásügye 193ó. 1—4. sz.
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Hauynek ez az elismerése, hogy nem ő, hanem Kempelen volt az első, 
ki a vakokat nyomdai betűkkel írni és dolgozni megtanította, valamint az a 
kijelentése, hogy Kempelen kísérlete adta meg neki az eszmét ahhoz, hogy 
a vakokkal látók számára nyomtatványokat készíttessen, döntő súlyú a tekin
tetben, hogy Kempelen munkássága hasonlíthatatlanul nagyobb fontosságú 
volt a vakok általános oktatása szempontjából, mint a Niesené, illetőleg a Weis- 
senburgé. Kempelen kézisajtója, melyet Paradis párizsi zenei kőrútjára is 
magával vitt, jobban meggyőzhette Hauyt a vakok nevelhetőségéről és 
nagyobb hatással lehetett reá, mint azok a másod- és harmadsorban te
kintetbe jövő taneszközök, amelyeket Paradis állítólag a Weissenburggal 
folytatott levelezés során sajátított el.

Tévesen írja tehát a Hallische Wochenblatt zum Besten der Armen 
1785. évi február 28. számában, hogy Paradis Weissenburgtól tanulta 
meg az olvasást és az írást29). Tévesen jegyzi meg Klein is Weissenburgnak 
Paradishez intézett első levele közlésekor, amikor Weissenburg Kempelen 
nevének említése nélkül szól Paradis jótevőjéről (schöpferischer Wohl- 
thäter), hogy valószínűleg Kozeluch császári karmesterről van szó, kitől 
Paradis magasabb fokú zenei kiképzést kapott30). Weissenburg levelében 
Paradis nyomtatott írásáról van szó s ezt Paradis kétségkívül Kempelentől 
és nem Kozeluchtól tanulta meg. De tévesen mondják a többi szakírók is, 
hogy főként Weissenburg taneszközei és tanmódszerei győzték meg Hauyt 
a vakok nevelhetőségéről, mert az előzők során kétségkívül bebizonyosodott, 
hogy Paradist olvasni és írni, illetőleg nyomdai betűkkel nyomtatni, 
Kempelen tanította meg s e tekintetben sem Niesennek, sem tanítványá
nak : Weissenburgnak, Paradisra semminemű befolyása nem volt. Téves
nek kell minősítenünk Guillie doktornak azt a megjegyzését is, hogy Para
dis Kempelen présével dombornyomásokat készített volna. Paradis levele 
—  amint alább látni fogjuk —  csali egyszerű, színes (fekete) siknyomás 
volt és nem színtelen dombornyomás.

Paradis azonban a vakok oktatása szempontjából szintén nagy fontos
ságú u. n. szúrtírást (gestochene Schrift) is ismerte és használta. Erről 
elsőízben szintén Hauy Essaijéből szerzünk tudomást. Hauy ugyanis a vakok 
olvasmányairól szóló 3 . fejezetében ismerteti az olvasás tanításának koráb
bi módjait s megjegyzi, hogy Paradis kisasszonynál kártyákra szúrt szava
kat (auf Karten gestochene Wörter) is látott31).

Guillié dr. 1817-ben megjelent munkájában a gombostűpárnákon ala
kított betűírás előnyeiről szólva, azt mondja, hogy Paradis kisasszony e 
szellemes módszerrel tanult meg olvasni32). És a régebbi szakírók közül 
még Dolezsalek említi i 84o-ben megjelent munkáiban, hogy Paradis Teré
zia gombostűk segélyével, amelyek nagy vánkosokba voltak betű alakban 
letüzve, jól és gyorsan olvasott33).

29) Erstes Bändchen. Halle, 1785 . 219 . I. (Vierzehntes Stück: Schule für Blindge- 
bohrene.).

30) Klein: Gesell, d. Blinden-Unterrichtes. 1887. i 5 i . 1.
31) Der Blindenfreund, i 883. i 3. 1.
32) 1. Guillié munkáját Knie fordításában (Versuch über den Unterricht dér Blinden. 

1820. io4. 1.)
33) L. Dolezsaleknek i 84o-ben megjelent magyar és német nyelvű munkáit.
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Az újabb szakírók közül Lovács József szól a Gyógypedagógiai Szem
lének 1899, évfolyamában megjelent tanulmányában arról, hogy Paradis 
Teréziának tűkből összeállított betűtípusai is voltak34). És Bürklen bécsi 
udvari tanácsos mind a kétféle írásmódról megemlékezik a vakok általános 
oktatásának a megalapozásáról szóló kitűnő tanulmányában35). Bürklen 
szerint Paradis bemutatta Hauynek, hogy miként tud papírba szúrt vagy 
gombostűfejekkel párnákon előállított, tapintható írást az ujjaival elolvasni.

Nincs tudomásunk arról, hogy Weissenburg a szúrt írást ismerte 
volna, erről Hauy és a szakírók sem tesznek említést. Valószínű tehát, 
hogy ezt a vakok által kedvelt és később Klein és Mell által tökéletesített 
írásmódot is Kempelentől tanulta meg Paradis. A szúrt írást különben már 
Kempe'en előtt ismerték. Kretschmer szerint az 1763-ban elhalt de Saligr.ac 
Melania a dombornyomás mellett a szúrt írást is alkalmazta.36)

Weissenburgról Hauy Essaijének ugyancsak ebben a 3. fejezetében 
szól először, azt mondva erről a tudása miatt hírneves vakról, hogy az 
íráshoz való képességét megőrizte. Ennek az előnyének azonban csak 
ükkor veszi majd valóban hasznát, ha Hauy módszerét elsajátítja.37)

Ügylátszik tehát, hogy Weissenburg még 1786-ban, Hauy Essaijének 
a megjelenésekor sem tudott teljes tökéletességgel írni, amit Hauynek ez 
a megjegyzése is bizonyít. Annái kevésbbé taníthatta Paradist 1778-ban, 
illetőleg 1779-ben írni és olvasni, bár az írásról szóló 7. fejezetében 
Hauy kijelenti, hogy Bernouilli példája, ki egy vak leányt írni tanított 
íneg és a Weissenburgé, ki önmagától tanult meg írni, bátorította arra, 
hogy tanítványainak írótollat adjon a kezébe38).

Mit tanult akkor Paradis Weissenburgtól ?
Az előzők során láttuk, hogy Niesen a matematikában és a geometriá

ban oktatta Weissenburgot és Weissenburg részletesen felsorolja Paradis- 
hoz intézett első levelében a matematikának és a geometriának azokat a 
fejezeteit, amelyekben nagyrészt Niesentől kapott oktatást, részben pedig 
bennük magát továbbképezte. Említést tesz a térképekről is, amelyeken a 
városokat, szigeteket és folyókat megtudja mutatni.39) Bürklen udvari 
tanácsos szerint Paradis Weissenburgtól egy Saundersonféle számolótáblát 
és kéregpapírra felvont geometriai ábrákat kapott ajándékba.40) Hauy is 
csak egy helyen hivatkozik Essaijében arra, hogy mit tanult Paradis 
Weissenburgtól. A földrajzi oktatásról szóló 9. fejezetében szól a vakok 
részére szolgáló térképekről, amelyeket Paradis Weissenburg utján ismert 
meg41). A Saunderson- és Weissenburg-féle számolótáblákat megcsodálta

34) Lovács József: A  Braille-írás fejlődésének története (Gyógypedagógiai Szemle 
I. évf., Budapest, 1899. io 5. L).

35) Bürklen, K . Purckersdorf: Die Begründung der allgemeinen Blindenbildung 
durch Valentin Hauy (Zeitschrift für das Österreichische Blindenwesen. Wien, 1922. 
<). Jahrg. i 46i . 1.).

36) Kretschmer i. m. 170. 1.
37) Der Blindenfreund, i 883. i 4- 1.
38) Der Blindenfreund, i 883. 45, 1.
39) Klein: Geschichte i 5 i . 1.
40) Zeitschrift für das Österreichische Blindenwesen. Wien, 1922. g. Jahrg. i 46i . 1.
4 1) Der Blindenfreund, i 883. 46. 1.
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ugyan Hauy —  amint ebben a fejezetében mondja — , de egyiket sem vette 
át. így tulajdonképpen csak a térképek azok, amelyeknek használatát Para- 
dis Weissenburgtól tanulta meg. Kretschmer is megjegyzi Paradisról 
adott életrajzában, hogy Paradis és Weissenburg térképei majdnem azono
sak voltak, ami e két vaknak egymással folytatott levelezésére vezethető 
vissza42).

A kifejtettek alapján tehát nem mondhatjuk többé azt, hogy kizáró- 
lag vagy túlnyomórészt a Weissenburg taneszközei és tanmódszerei voltak 
azok, amelyeket Hauy a vakok általános oktatásának a megindításakor 
használni kezdett. Sokkal fontosabbak és nagyobb számuak voltak a Kempe- 
lentől kapott taneszközök, amelyek az általános oktatás megindítását elő
mozdították.

Weissenburg mellett a szakirodalom még másokra is szokott hivat
kozni, kiknek tanmódszerei alapján tanult Paradis, illetőleg akiknek mód
szereit Hauy átvette és alkalmazta. így Diderotot, Rampazettot, Pestallózit 
és másokat szoktak emlegetni, míg Kempelent állandóan mellőzik. De 
ezekről mind kimutatható, hogy Kempelenre, illetőleg Paradisra és Hauyre 
hatással nem voltak. Már a Hallisches Wochenblatt kiemeli előbb említett 
helyén, hogy Diderot francia bölcsésznek 1749-ben megjelent munkájában 
kifejtett s a vakok oktatására vonatkozó eszméi sohasem értek volna meg 
a kivitelre, ha Paradis nagy tehetsége erre az ügyre Hauy figyelmét fel 
nem hívja. Pestallózi munkái is azután jelentek meg, hogy Kempelen Paradist 
írni és olvasni megtanította és maga Hauy is csak a puyseauxi vakra és 
Bernouilli példájára hivatkozik, ellenben a szakirodalom által említett és 
semmivel sem igazolható példákról nem szól.

Ezek után még azt kellene tisztázni, hogy írógép volt-e a Kempelen 
készüléke, vagy csak egyszerű kézinyomda.

A szakirodalomban e tekintetben megoszlanak a nézetek. Kempelen 
írókészüléke ugyanis elkallódott, nem maradt fenn az utókorra s így tág 
tere nyílik a találgatásoknak és a feltevéseknek.

írógép alatt általánosságban olyan gépi berendezésű írókészüléket ér
tünk, amely a kézírást a nyomtatott íráshoz hasonló, egyenletes és jól 
olvasható írással, az u. 11. gépírással pótolja. Mozgatható betűknek színes 
lenyomását teszi a könyvnyomtatáshoz hasonlóan lehetővé, ez utóbbinál 
követett eljárástól eltérően azzal a különbséggel, hogy a szöveg nem egy
szerre kerül a papíron lenyomásra, hanem a betűknek sorban, egymás
után való leütésével. Célja az írás megkönnyítése, hogy általa gyorsabban, 
egyenletesebben és jól olvashatóan írhassunk. A tollal és irónnal való írás
sal szemben előnye szembetűnő s így érthető, hogy használata a szellemi 
és gazdasági élet fejlődésével mind jobban terjed. Kinek az eszében fogam- 
zott meg először az írás mechanizálásának a gondolata, ma a technikai 
történetírás fejletlenségénél fogva megállapítani nem tudjuk. Általánosság
ban azonban a vakok Írásával hozzák az írógép eredetét és használatba 
vételét kapcsolatba, a vakok írását akarták vele megkönnyíteni és lehetővé 
tenni,43) de vaunak olyan felfogások is, amelyek az olvashatatlan írásnak

Kretschmer i. m. 176. 1.
3̂) Dr. Lósy— Schmidt Ede —  Dr. Barát Béla: Technikai Lexikon. I. köt., 1928.. 

(5.23. 1. —  Luegers Lexikon dér Gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften. 0. AufL 
VI. Bd. Berlin und Leipzig, 1929. n 5. 1.
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szeretnék tulajdonítani az ötletet, mely az írógép feltalálásához és mai 
tökéletesítéséhez vezetett. Picht Oszkárnak, a berlin-steglitzi állami vakok 
intézete nyugalmazott igazgatójának a véleménye szerint az a törekvés 
sarkalta a feltalálókat az írógép szerkesztésére, köztük sok vak feltalálót is, 
hogy a vakok írását megkönnyítsék s e célból segédeszközt adjanak a 
kezükbe. Emellett —  Picht szerint —  nemcsak a közönséges írás ábrázolá
sára, hanem a kiemelkedő, tapintással olvasható vak írás megteremtésére 
is gondoltak.44) Picht maga is szerkesztett a vakok részére pontírásos író
gépet s neve a róla elnevezett gépekről messze földön ismertté vált45).

Az írás mechanizálásának a gondolata mintegy 200 éves. Az angol 
szabadalmak átkutatása során állapították meg, hogy írógépre az első sza
badalmat Mill Henrik angol mérnök kérte 1714-ben46). Az első pedig,ki 
Picht szerint a gyakorlatban bevált írógépet 1779-ben Paradis Mária 
Terézia vak koncerténekesnő és zeneszerzőnő számára építette, Kempelen 
Farkas volt. Mill gépe, illetőleg eljárása —  a szabadalmi leírás szerint —  
egyes betűknek vagy szavaknak egymásután való leirását tette lehetővé, 
hogy az írás a nyomtatástól megkülönböztethető nem volt. A Kempelen 
gépe pedig —  Picht szerint —  írószedőgép (Schreibsetzmaschine) volt, mely 
a mai gépíráshoz hasonlóan, színes papírlapokon latin betű kel nyom
tatott47).

Kempelen Béla feltevése szerint a Paradis részére szerkesztett írógép 
sajtórendszerű, újakkal lenyomható, billentyűs szerkezet volt, a billentyű
kön dombornyomású (relief) betűkkel és számokkal, hogy a vak leány 
a betűket és számokat kitapintva, mindig a megfelelő billentyűket nyom
hassa le. A betűk és a számok a billentyűk érintésére egymásutáni sor
rendben vitettek át a papírlapra. Kempelen Béla szerint ez az írógép a niai 
írógéppel azonos elrendezésű lehetett s ennek alapját alkotta48).

44) Picht, O. Direktor dér Staatl. Blindenanstalt, Berlin— Steglitz: Zűr Geschichte 
dér Blindenschreibmaschinen. (Die Büro Industrie, Berlin 1920. i 3. Jahrg. Heft 6/7. 
208. 1.).

45) Dér Blindenfreuncl, 1983. 53. köt.
46) Mariin, Ernst: Die Schreibmaschine und ihre Entwicklungsgeschichte. 5. Aufl. 

Pappenheim. (Bayern), 1981. 5 . 1. —  Feldhaus, F. M.: Die Technik dér Vorzeit, dér 
geschichtlichen Zeit und dér Naturvölker. Leipzig. und Berlin 191/i. iOo3. 1.

47) Picht, O. előbb idézett munkájának ugyanazon a helyén, valamint Schmidt, 
ÓV erner: Das Museum für Blinclenwesen in Berlin— Steglitz (Die deutsche Sonderschule, 
1935. 2. Jahrg. 484- h).

4=8) Kempelen Béla: Az írógép magyar találmány (A Magyar Mérnök- és Építész- 
Egylet Közlönye, Budapest, 1905. XXXIX. köt. 242. 1.) —  Budapesti Hírlap, 1906. 
július 25. 2 o 3. sz. —  Pesti Napló 1906. február 22. Ö2. sz. 11. 1. —  Természettudo
mányi Közlöny. Budapest, 1904- XXXVI. köt. 694. 1- —  A  billentyűs írógép gondolatát 
átvették újabb lexikonjaink is; A Napkelet Lexikona 1927, Palládis Lexikona 1030. 
—  Megemlítik még Kempelen írógépét: Szabó Im re: A  gépírásról, az írógép története 
(1. Dr. Schack Béla: A magyar kereskedő könyve. II. köt. i 83. 1.). —  Magyar Írógép- 
Újság, Budapest, 1906. II. évf. 6. sz. —  Révai Nagy Lexikona 1914* és 1925. —  Dr. 
Raith Tivadar és Winternitz Károly: A  mechanizált irodatechniká. I. köt. Budapest, 1931. 
7. 1. —  Váradi Zsigmond: A vakság és a vakok oktatása. Budapest, 1904. —  Herodek 
Károly: Vakok oktatásügye történetének kézikönyve (Kézirat). Budapest, 1925. 26. 1. —  
Dr. Ortvay Tivadar: Pozsony város utcái és terei. Pozsony, 1905. 233. L). (Kempelen 
Farkas utca címszónál). —  És Kempelen születésének 200. évfordulója alkalmával, 193 4- 
ben, megemlékeztek írógépéről a napilapok és a szaklapok is helyenként.
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Ezzel szemben a régebbi források kézinyomdának, zsebnyomdának, 
szedőgépnek, nyomógépnek vagy egyszerűen présnek mondják Kempelen 
Farkas írókészülékét. Hauy is présnek, illetőleg sajtónak (Presse) nevezi 
Kempelen készülékét a vakok oktatásával foglalkozó első munkájában49).

Kempelen írókészülékét illetőleg a vélemények ma is megoszlanak. 
Vannak, akik a billentyűs szerkezetű írógépet lehetségesnek tartják és 
vannak, akik azt kétségbevonva, csak kézinyomdára gondolnak.

Paradis Mária Teréziának előttünk fekvő levelére tekintve, könnyen 
megállapithatjuk, hogy annak előállításához a vak művésznő a nyomda- 
technikában antiquanak nevezett, latin betűfajtát használt, még pedig 
médiáéval vágású, régi fajtájú antiquaát, amilyen betűfajtát akkoriban a 
magyar nyomdák használtak. Ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy Kempe
len készüléke kézinyomda volt, úgy ennek a felszereléséhez tartozó leg
fontosabb kellékek a betűszekrényből, a sorzóból vagy szedővasból, a hajó
ból és a kézisajtóból állottak. A rekeszekre osztott betű-, vagy szedőszek
rényben állottak a betűk. Minden betűnek meg volt a saját rekesze, 
amelyben a betűk tartalékolva voltak. Paradis könnyen megtanulhatta a 
szekrény beosztását, mely az írógép billentyűzetének felelt meg. Levélírás
kor ebből a szekrényből szedte a betűket a sorzóra, illetőleg a szedővasba 
s a kiszedett sorokat hajóra emelve ki, belőlük a levélhasábokat össze
rakta. A kész szedést aztán befestékelve és prés alá téve, készítette el 
lenyomatait.

A könyvnyomtatóprést, illetőleg kézisajtót azonban Gutenberg találta 
fel és használta már i jSo-ben. Fasajtóin később lényeges javításokat 
végeztek 1620-ban Blaen, 1772-ben Haas Bázelben, a faalkatrészeket 
nagyrészt vasból készítve el és 1787-ben Stanhope lord Londonban, ki 
Walker segítségével a prést teljesen vasból állította elő. A könyvnyomás 
műveleteit egyedül végző s az egész világon elterjedt gyors sajtót pedig 
csak 1811-ben találta fel König Frigyes, miután Nicholsonnak ilyen tárgyú 
találmánya 1790-ben nem vált be és feledésbe merült50). Kempelen sajtó
járól nem maradtak fenn adataink s így annak szerkezetéről vagy beren
dezéséről nem szólhatunk. Tekintve azonban tulajdonosnőjét, akinek szá
mára az készült, minden bizonnyal a rendes sajtótól eltérően kis térfogatú 
és csekély súlyú gép lehetett, mert nagysúlyú gépet Paradis aligha vitt 
volna magával Párizsba.

Szedőgép szerkesztésére is a Kempelennél későbbi időpontban került 
csak sor. Church Vilmos angol mérnök szerkesztette állítólag az első b;l- 
lentyüsszerkezetű szedőgépet 1822-ben, miután arra Ballanche Párizsban 
már 18 15-ben megadta az eszmét51). A kéziszedést pótló s a betűszedést 
gyorsító szedőgépek tekintetében sincsen korábbi kísérletekről tudomá
sunk, Kempelen szedőgépéről, illetőleg írószedőgépéről sem maradtak fenn 
adataink s arra vonatkozólag is hiányzanak bizonyítékaink, hogy Kempe
len a kéziszedést gépiszedéssel, illetőleg az írógépnél használatos billentyűs

49) Der Blindenfreund, i 883. 44- 1.
50) Prof. Dr. Darmstaedter, Ludwig: Handbuch zur Geschichte der Naturwissen

schaften und der Technik. II. Aufl. Berlin, 1908.
51) L. Feldhaus és Darmstaedter i. munkáit. Itt említem meg, hogy a hajai szüle

tésű Kliegl Józsefnek is van betűszedőgépe a XIX. szdzaá 3o-as éveinek a végéről.
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rendszerű szedéssel pótolta volna. Mivel az előttünk fekvő levél is inkább 
nyomás, mint gépírás benyomását teszi a nézőre, valószínűnek kell tar
tanunk, hogy Kempelen írókészüléke csak egyszerű kézinyomda lehetett. 
E mellett a feltevés mellett bizonyít többek között Nicolainak az az elő
adása, amelyet a vakok első német tanáráról, Niesenről és ennek tanítvá
nyáról, Weissenburgról, tartott a berlini tudományos akadémián 1806-ban, 
kitérve előadásában a Paradis-féle levelek előállításának a módjára is. 
Nicolai személyesen ismerte Niesent és Weissenburgot. Velük még 1781- 
ben ismerkedett meg, tehát két évvel azután, hogy Kempelen nevezetes 
írókészülékét Paradis részére elkészítette. A Weissenburggal folytatott 
beszélgetése során hallottak alapján mondja el Nicolai azután,* hogy 
Paradisnak nagy latin könyvnyomtató betűi voltak (Buchdruckertypen), 
az u. n. Textantiqua írásból, amelyekkel válaszait mesterien szedte (kunst- 
mässig setzte), majd a zárt formákat lenyomtatta (sodann nach geschlos
sener Form selbst abdruckte) és Weissenburgnak elküldötte.52) Kühnaunak 
a vak zeneművészek életrajzi adatait tartalmazó és 1810-ben Berlinben 
megjelent könyvében is könyvnyomtat ósajtóról (Handbuchdruckerei) van 
szó53) és Wurzbach életrajzi lexikonában is azt olvassuk Paradis élet
rajzában, hogy Kempelen sajtójával maga szedte és nyomtatta ismeretes 
tipográfiái leveleit54). De a legfőbb bizonyíték amellett, hogy Kempelen író
készüléke mégis csak kézinyomda lehetett, Paradisnak Kempelenhez inté
zett első leveléből tűnik ki, amelyben a művésznő a nagy feltalálónak 
köszönetét mond azért, hogy a szedésre és a nyomtatásra is megtanította. 
Paradis levelének erre vonatkozó része a következőképpen szól :«Moechte 
ich vielmehr eine Welt versammeln koennen, um ihr das rührendste Schau
spiel zu zeigen, wie ihnen, mein theuerster Wohlthaeter! eine menschen
freundliche Thraene in dem Auge zittert, indem Sie die ersten Karaktere 
lesen, die Sie mich, durch ihre unvergessliche Sorgfalt, selbst zusammen 
zu setzen und abdrucken gelehret haben!55)

Mielőtt Kempelennek a vakok oktatása terén szerzett érdemeit röviden 
összegezném, meg kell jegyeznem még, hogy egyes gyűjteményes munkák 
tévesen hozzák Paradis, Weissenburg és Hauy nevét az írógéppel kapcso
latba. Így Feldhaus ismeretes technikatörténeti munkájában azt olvassuk, 
hogy Németországban 1780-ban Weissenburg kísérelt meg vakok számára

52) «Aus aller Zeit» —  Der erste deutsche Blindenlehrer und sein Schüler: Christian 
Niesen und R. Weissenburg. Yorgelesen in d. k. Akademie d. Wissenschaften zu Berlin, 
den iS. Wintermonats, von J. Nicolai. (Der Blindenfreund 1896. Jahrg. XVI. 4o. 
és 54- 1.).

53) Kühnau, M. Joh. Chph. Wilh.: Die blinden Tonkünstler. Berlin, 1810. 189. 1.

54j  Wurzbach, Dr. Const. v.: Biogr. Lex. des Kaiserthums Öesterr. 21. Bd. Wien, 1870.
55) Pressb. Ztg. 1779. júl. x4- 56. db. Ez a mondat a Magyar Mérnök-és Építész-

Egylet Közlönyének ig o 5.-évfolyamában (204. 1.) a következő fordítással jelent meg:
■ Látom, hogy remegnek az Ön, drága jótevőm szemében az emberbaráti könnyek, mialatt 

első levelemet olvassa erről a gépről, mellyel feledhetlen gondosságából engem megajándé
kozott és a melynek használatára megtanított.». Paradis életrajzában azonban nem gépről 
s ennek ajándékbaadásáról és használatba vételéről van szó, hanem a levél előállításáról, 
amelyet a betűtypusok összerakása és lenyomása jellemez. Billentyűs írógépnél a leütött 
betűk mindjárt papírra kerülnek és nem kell előbb a betűket összerakni s .azután lenyomni.
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írógépet szerkeszteni. Franciaországban a vak Paradis dolgozott 1784-ben 
hasonló feladaton, sikere azonban e téren csak Hauv Bálintnak volt 1786- 
ban.56). Bár ezek az évszámok történeti évszámok, amennyiben Weissenburg 
valóban 1780 körül tanult írni és egy írótáblát is állított össze, Paradis 
pedig 1784-ben ismerkedett meg Hauy-vel Párizsban és Hauv 1 786-bai 
adta ki dombornyomáséi Essaijét, az első ilynemű könyvet, azonban írógépet 
—  tudomásunk szerint —  egyik sem szerkesztett és ilyen gondolatokkal 
nem is foglalkozott. Feldhaus téves adatait a természettudományok és a 
technika történetének Darmstaedter-féle kézikönyvéből merítette, ahol ezek 
az adatok Hauy nevével kapcsolatban az 1786. évi találmányok között van
nak felsorolva57). Nem kétséges, hogy mind a három esetben Kempelen 
írókészülékéről, illetőleg kézisajtójáról lehet csak szó.

Érdekkel bírhat talán ehelyütt még annak a megemlítése is, hogy 
az 1820. évi osztrák szabadalmi pátens kibocsájtásától kezdve i845-ig 
csak ketten kaptak az Osztrák-Magyar Monarchia területén írókészülékre, 
vág}- amint az egykori szabadalmi leírások mondják: írógépre (Schreib
maschine) szabadalmat. 182 3-ban Müller Károly Lajos bécsi magántitkár 
kapott öt évre szóló privilégiumot írógépre és töltőtollra, amellyel a vakok 
az általuk írottat el tudják olvasni.58). És 1824-ben Pezval János Frigyes, 
lőcsei karmester kap négy évre szóló privilégiumot ugyancsak írógépre. 
Müller leírásához nem voít rajz mellékelve s mivel enélkül szabadalmának 
tárgya érthetetlen volt, a császár királyi általános udvari kamara nem 
adta közre i 8 4 i-ben szabadalmát. Pezval írógépe az eredeti írás mellett 
kettő vagy három eredeti másolatnak egyszerre való elkészítését tette lehe
tővé. Pantográfszerű készülék volt, amilyenek már korábban is ismeretesek 
voltak. Egymással összekepcsolt, fából készült parallelogrammákból volt 
összeállítva. Csuklós sarokpontjainak mindegyikében egy-egy tollal fel
szerelve, amelyek az első toll mozgását követték s egyszerre írtak59).

Kempelen Farkasnak a vakok oktatása körül szerzett érdemeit a követ
kezőkben foglalhatjuk össze.

Kempelen mint a vakok első ismert magyar tanítója, tanítványa és 
Hauy révén az egész müveit világ figyelmét a vakok ügyére terelte. Munkás
ságával és a vakok oktatásában felmutatott eredményeivel elhatározó be
folyással volt az általános oktatás megindulására s az első tanintézet fel
állítására. Taneszközeivel a rendszeres iskoláztatás megalapozását segítette 
elő. Legfőbb érdeme azonban, hogy elsőül vezette be a vakok oktatásában a 
betűnyomtatást, a látók számára szolgáló színes (fekete) siknyomást. Ö 
adott először öntött nyomdai betűket tanítványa kezébe s tanította meg 
őt a szedésre és a nyomtatásra is. Előtte ilyen kísérletet más nem tett s

56) Feldhaus i. m. io o 3. 1. Schreibmaschine címszó alatt.
57) Darmstaedter i. m.
58) Megemlíti a Der Blindenfreund is 1892. évi XII. folyamában (189. 1.): Von 

der internationalen Musik- und Theaterausstellung in Wien c. cikkében.
59) Beschreibung der Erfindungen und Verbesserungen, für welche in den kaiserlich

königlichen österreichischen Staaten Patente ertheilt wurden. Herausg. auf Anordnung 
der kaiserl. königl. allgem. Hofkammer. I. Bd-, welcher die Privilegien vom Jahre 
1821— 1835. enthält. Wien, i 84i , 297. és 298. 1.
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elsőbbségét e téren már Hauy elismerte. Az ő példaadása nyitotta meg a 
vakok előtt a könyvnyomtatás lehetőségét és minden bizonnyal az ő kézisaj
tójának használatbavétele vezette rá Hauyt a színtelen dombornyomás gon
dolatára is60).

Kempeiennek ezek az érdemei a művelődéstörténetben, jelesül a 
tiflopedagógia történetében számára mindig előkelő helyet fognak biztosí
tani. Emlékét azzal a szeretettel és kegyelettel kell ezután ápolnunk, amely 
a tanítvány emléke mellett elsősorban a tanár emlékének jár ki. Ezt nem
csak a kiváló tanár oktatói működésével szemben érzett hála és tisztelet, 
hanem a méltányosság és az igazság is így kívánja. Tanítványa mindig a 
legnagyobb hálával viseltetett iránta, az utókoron a sor, hogy a mulasz
tásokat jóvátéve, Kempeiennek is olyan emléket állítson a vakoktatás tör
ténetében, amely őt e területen végzett úttörő munkásságánál fogva régtől 
fogva megillette volna.

60) Ezt Guillié dr. is kifejti id. munkájában ( n 5. 1.).
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A  szótagolás a fogalmazás szolgálatában.
Ehling Jakab.

A siketnémák iskoláiban főleg beszédet tanítunk. A helyes 
beszélés és ezzel kapcsolatban a helyesírást azonban nem nyelv
tannal (elvont meghatározások, elvont szabályok betanításával) 
irányítjuk. . .  Mi a nyelvi jelenségek csoportosító szemléltetésével 
gyakorlatig úton igyekszünk a nyelvben rejlő törvényszerűségeket az 
alsó osztályokban megéreztetni, a felsőbbekben pedig nyelvi magya
rázatokkal megértetni. Ennek szolgálatában áll a tudatos helyesírás, 
a helyes mondatszerkesztés, a fogalmazás.

A tantervűnkben előírt fogalmazási előgyakorlatoknak főleg az 
a céljuk, hogy a siketnémát a helyesírás elmeibe bevezessék. E mun
kának egyik igen fontos tényezője a szótagolás. Talán lényegtelen 
csekélységnek látszik ez, pedig nem kis feladat a siketnémát a tu
datos szótagolásra megtanítani. Tantervűnk a II., III. és IV. osz
tályban ír elő szótagolást a fogalmazási előgyakorlatokkal kapcsola
tosan. Mégis a felsőbb osztályokban sem tudják növendékeink a 
szavakat helyesen megszakítani a sor végén, ha az alkalom úgy 
kívánja. Ennek pedig az az oka, hogy ezt a munkát általában csak 
gépilegesen szoktuk végeztetni. Szótagmásolás és nem értelmes 
szótagolás folyik végig az egész vonalon. Pedig a tudatos szótago
lással — a sorvégi szóelválasztás mellett — főleg a  helyesírást kel
lene előkészíteni, hogy ezzel tényleg fogalmazási előgyakoriattá vál
jék. A tudatos szótagolás ugyanis azzal, hogy a szavakat elemeikre 
bontja a helyesírásnak lesz legelemibb tényezője. Hogy ezt elérhes
sük, sohasem szabad annak gépiesnek, technikai munkának lenni. . .  
Míg a halló gyermek fülére támaszkodik a szótagolásnál, addig mi 
az alsó osztályokban a hasonló példák fokozatos szemléltetésével 
és a siketnéma egyéniségének megfelelő színezésével vétetjük észre 
a szótagolással járó jelenségeket. A felsőbb osztályokban ezeket a  
gyakorlati úton észrevett szabályszerűségeket kiegészítjük, megerősít
jük kézzel fogható szóbeli útbaigazításokkal, nyelvi magyarázatokkal.

A tanterv ugyan már a II. osztálytól kezdve veszi fel a szó
tagolást, de igen helyes egyes szakembereknek az a vélekedése, 
hogy miután éppen erre az osztályra esik a folyékony beszédre 
való szoktatás súlypontja, ne zavarjuk azt itt a szótagolással.

A szótagolásnak természetes elöljárói a másolás és a tollba
mondás. Tehát ezekkel vezetjük be tudatos szótagolási munkánkat 
a III. osztályban . ..

I-ső dolgozatunknak a címe: „Kis- és nagybetűt írok“. Ezt úgy 
oldjuk meg, hogy a kisbetűket előbb közösen írjuk fel a táblára 
abc sorrendben feladatul: kidolgozásképen pedig a növendékek 
írják le a füzetbe a kisbetűkhöz a nagybetűs párokat (a=A). Köz
ben a megfelelő rámutatás mellett mondjuk és mondatjuk: „kisbetű, 
nagybetű“.
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II. dolgozatunk másolás lesz a Szép-féle olvasókönyvből. Ma
gyarázatul 1-2 mondatot közösen írunk elő a táblára, amit majd a 
füzetben folytatnak. Ennek a címe lehet: „Könyvből írok“. „Pont 
kell, vessző kell“ féle szólások már itt tanítandók helyes kimon
dással.

III. feladatul tulajdonneveket és közneveket íratunk. „Nagy
betűvel és kisbetűvel írunk“, cím alatt. Táblára előkészítésképen 
írjuk és mondjuk: „Béla,“ nagybetűvel kell írni; „bab,“ kisbetűvel 
kell írni; „a szó után vessző kell“. Tollbamondással folytatjuk ezt a  
munkát a füzetben, amikor a gyermekektől is elvárunk hasonlóakat, 
ami csak érdekessé teszi a munkát. Itt jegyezzük meg, hogy a 
gyermekek közreműködését minden dolgozatnál alaposan fel kell 
használni, mert különben gépilegessé válik a munka.

IV. feladatként egy rövid olvasmányt másolnak a könyvből, 
de egy sorba csak 1 mondat jön. Címe: „Mondatot írok“. Minden 
mondat után mondjuk: „A mondat után (végére) pont kell“. így 
lassankint gyakorlatilag tanulják meg, hogy a nagybetűtől a  pontig 
terjedő rész egy mondat.

V. dolgozatnak valamely beszédtanítási leckéből írunk fel mon
datokat a táblára, kihagyván egy-egy jól ismert szót, helyét annyi 
ponttal jelezve, ahány szótag van benne, amit a növendékek lehe
tőleg emlékezetből töltenek ki. Meg, is mondjuk: „Hiányzik egy 
szó“. Címe is ez lehet a feladatnak. így megszokják minden külö
nösebb magyarázat nélkül a szót, mint kisebb beszédegységet és 
a szótagból is kapnak ízlelítőt.

VI. Közismert szavak hiányzó szótagját jelző vonalára oda
íratjuk a  kiegészítést színes krétával, pl. táb-la, aj-tó, zseb-ken‘dő, stb. 
„Szótag (darab) hiányzik“, mondjuk, ami címnek is szolgálhat en
nél a dolgozatnál. Ezzel szinte észrevétlenül jutottunk el a  tudatos 
szótagoláshoz. — Harmadik osztályunkban ilyképen gondolnám a 
sn. gyermek értelmiségének a felhasználásával a szótagolást bevezetni.

A IV. osztály másolás, tollbamondás, szótagolás munkálatai 
Nagy Péter olvasókönyve alapján folytatódnak, de mindig már tár
gyalt, ismert olvasmányokon.

I-ső dolgozatunk könyvből való másolás, címe: Leírjuk a 3. 
olvasmányt“. Minden mondat után elmondjuk, hogy „a mondat 
végére pont (kérdőjel, felkiáltójel) jel“. „Pont (kérdőjel, felkiáltójel) 
után nagybetűt kell írni“. A sorokat azonban végig szigorúan tele
íratjuk, hogy így mintegy kényszeresük növendékeinket az eddig 
végzett szótagolási munkák hasznosítására, a helyes szóelválasztásra.

II. közös feladatunknak a címe: „Szótagolás“. A tanár ismert 
olvasmányt diktál szavankint s minden egyes szónál felhívja a ta
nulók figyelmét arra, hogy hány szótag van a szóban. A szótagolást 
pedig az újjakon mutatva hangosan mondjuk. Amikor pedií egytagú 
szóhoz érünk, megmondjuk, hogy ezt nem lehet szótagolni, mert 
ebben a szóban csak egy „a“ v. egy „e“ hang (betű) van, amelyet 
hangosan (kiabálva) lehet kimondani. Megmondjuk, hogy az „a, á, 
e, é,“ stb. magánhangzók. Egy szótagban csak 1 magánhangzó le-
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hét. Majd felsoroljuk a mássalhangzókat, amelyeket nem lehet ilyen 
hangosan kimondani. A könnyebb megérthetés és a jobb megrögzí
tés kedvéért a magánhangzót az erős fiúval, a mássalhangzót a 
gyengébb leánnyal személyesíthetjük és így fiúkkal és leányokkal 
behelyettesítve a szó egyes hangjait, játékszerű szótagolást is végez
tethetünk. Egyelőre minden további magyarázat nélkül tesszük ezt, 
de szükséges már a IV. osztályban ezeknek a felemlítése, hogy az 
V. osztályban további értelmezésükre utalhassunk. III. dolgozatul 
kiírják valamelyik rövid olvasmányból előbb a magánhangzókat, 
majd a mássalhangzókat. Címe: „írjátok ki a 4. olvasmányból elő
ször a magánhangzókat, azután a mássalhangzókat!“

IV. , „Szótagolunk, címen szereplő dolgozatunkban rámutatunk 
arra, hogy minden következő szótag csak 1 mássalhangzóval kez
dődhetik. Ezt kétféle színes krétával tesszük jól szemlélhetővé, oly- 
formán, hogy a mássalhangzókat közrefogó 2 magánhangzót pl. sárga 
krétával írjuk le, míg e kettő közé eső mássalhangzókat pl. piros 
krétával jelezzük, a következő szótagba átviendő mássalhangzót még 
függőleges vonallal el is vágjuk a többitől: templom =  temp-lom, 
ablak =  ab-lak. — A gyengébb gyermekre való tekintettel célszerű 
más gyakorlatoknál is ugyanezeket a színezéseket használni.

V. feladatként egy olvasmány önálló szótagolása szerepel 
„Szótagoljatok! címmel, amellyel próbára teszük a növendékeknek 
az önálló szótagolásban való jártasságát. Természetes, hogy ezt a 
dolgozatot rendre közösen javítja l,i az osztály a tanár irányítása 
mellett.

így haladva gyakorlati úton értik meg növendékeink, hogy mi 
a  mondat, a szó, a szótag, a magánhangzó, a mássalhangzó, miköz
ben a tudatos helyesírásban is szépen haladnak. -— Bővebb ma
gyarázatok csak az V. osztályban következnek az órarendszerűen 
beállított fogalmazásnál. —

Az V. osztályban a tudatos szótagolás fokozatos kiépítését a 
szók megszakítására vonatkozó következő szabályok irányítják:

1) Ha 2 magánhangzó van egy szóban egymás mellett, akkor 
az egyik az első, a másik a második szótaghoz tartozik (fi-am).

2) Ha 2 magánhangzó között csak 1 mássalhangzó van, akkor 
ez mindig a rákövetkező magánhangzóhoz tartozik (ke-zem).

3) Ha 2 magánhangzó között 2 mássalhangzó van, akkor az 
első mássalhangzót a megelőző, a második mássalhangzót az utána 
következő magánhangzóhoz vesszük (aj-tó).

4) Ha 2 magánhangzó között 3 mássalhangzó van, csak a 
harmadikat visszük át a rákövetkező magánhangzóval a másik szó
tagba, illetve sorba (temp-lom).

5) az összetett szavakat összetételük szerint szakítjuk meg 
(fel-állt).

6) Az összevont kétjegyű mássalhangzókat külön-külön kell 
kiírni a szótagolásnál (ősszel=ősz-szel).

Természetes, hogy ezt a 6 szabályt nem tanítjuk be az V. 
osztályos siketnémának, mert erre szellemileg még nem elég érett.



A szótagolás a fogalmazás szolgálatában. 61

Mindegyik szabálynak azonban külön-külön szentelünk egy dolgo
zatot, legalább 2 példa szemléltetésével úgy, hogy a szabály jelleg
zetességét 2 színes krétával és egy függőleges elválasztó vonallal 
domborítjuk ki következőképen:

1) ti edB ti-ed, fi úk =  fi-úk ;
2) ne'Kem:=ne-kem, ka|pál =  ka-pál;
3) szeklrény =  szek-rény, táb;la =  táb-la ;
4) tempilom =  temp-lom, Györgyitől =  György-től;
5) megiáll =  meg-áll, kertiajtó=  kert-ajtó ;
6) néggyel =  négy-gyei, tavasszal =  ta-vasz-szal.
Bárha az V. osztályban nem tanítjuk még meg a fenti 6 sza

bályt, mégis már itt szükséges az egyes szabályoknak megfelelően 
némi nyelvi magyarázatot nyújtani azzal, hogy a színezésre egy-két 
szóval rámutatunk Pl. 2 magánhangzó van egymás mellett, egyik 
magánhangzó marad, a másik magánhangzó tovább megy stb.

A VI. osztályra hárul a tudatos szótagolás begyakorlása, amely
től el nem tekinthetünk még a siketnémáknál sem, mert ez egyúttal 
a  helyesírásnak is egyik főpillére. Éppen ezért a szótagolásnak eddig 
gyakorlgti úton megismert 6 szabályát tanulóink szellemi képessé
gének, valamint nyelvkíncsének megfelelően magyarázzuk meg és 
le is íratjuk, hogy aztán a VII.—VIII. osztálybeli ismétlés kapcsán 
megrögzíthessük azokat.

Kiindulásunk a beszéd. . . Tegnap a lóról tanultunk: „A ló szép 
állat. Szőre rövid. Csak a  farkán van hosszú szőr és a nyakán a 
sörény. A lábán csak 1 ujja van, a  pata. Erre veri a kovács a pat
kót. Fiát csikónak hívják. A ló növényekkel táplálkozik.“ — Sokat 
beszéltünk, sokat mondtunk a lóról. Sok mondat van itt. Az első 
mondatban 4 szó van. A második mondatban csak 2 szó van. Eb
ben a szóban „ál-lat“ 2 szótag van. „Táp-lál-ko-zik“ szóban 4 szó
tag van. „Szép“ szóban csak 1 szótag van, mert csak 1 magán
hangzó van benne (é), mássalhangzó 2 van benne (sz — p). 
Minden szótagban csak 1 magánhangzó lehet; mássalhangzó több 
lehet 1 szótagban.

Hogyan szótagolunk tehát ? . . .
I. Ha 2 magánhangzó van egy szóban egymás mellett, akkor 

az egyik magánhanzó marad, a  másik magánhangzó tovább megy, 
pl. fi át =  fi-át.

II. Ha 2 magánhangzó között csak 1 mássalhangzó van, akkor 
a  mássalhangzó tovább megy, pl. rö;vid =  rö-vid.

III. Ha 2 magánhangzó között 2 mássalhangzó van, akkor az 
első mássalhangzó marad, a második mássalhangzó tovább megy, 
pl. pat|kót =  pat-kót.

IV. Ha 2 magánhangzó között 3 mássalhangzó van, akkor 2 
mássalhangzó marad, a harmadik mássalhangzó tovább megy, pl. 
Györgyitől =  György-től. (Ez utóbbi példánál már felhívjuk a tanulók 
figyelmét arra, hogy a  „gy“ kétjegyű mássalhangzó, éppenúgy, amint 
a  „43“ kétjegyű szám.)
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V. Az összetett szavakat külön-külön kell szótagolni, pl hóiem- 
ber =  hó-ember, meg;áll =  meg-áll. — (Itt rövidesen rámutalunk az 
összetétel útján való szóképzésre, amikor két különálló és értelmű 
szóból egy új szót kapunk.)

VI. Az összevont kétjegyű mássalhangzókat külön-külön kell 
kiírni a szótagolásnál, illetve a sorvégi megszakításnál, kalapáccsal =  
ka-la-pács-csal. — Itt mutassunk rá a szótagolásnál megkettőzött 
kétjegyű mássalhangzó eredetére : Mi ? kalapács. Mivel ? kalapács
od/ =  kalapács-dsa/ =  kalapáccsal.

Növendékeink ilyenkor látják csak meg igazán, hogy a szavak 
helyes leírására legtöbbször a szótagolás, a szavak boncolása vezeti 
rá az embert. Ezzel pedig a helyesírásra nézve egy igen fontos út
mutatást adtunk a siketnéma kezébe, mely bőségesen fizet a több 
évre elosztott szótagolással járó bíbelődésért. . . Amilyen egyszerű, 
olyan nehéz is lehet, ha nem találjuk el a módját. Olyan ez, mint 
a  „Kolombus tojása.“. .
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Tallózás ném ely va k ü gyi kérdés körül.
I r t a :  E c k  P é te r .

A vakok általános életviszonyainak megtárgyalása végett múlt év de
cember 2-án a Vakokat gyám. orsz. egyesület keretében értekezlet hivatott 
össze, amelynek az volt a célja, hogy az elméleti kiképzésben részesült és 
a gyakorlati életre bizonyos mértékben előkészített vakoknak boldogulási 
lehetőségeit és existenciális érdekeit új irányban előmozdítsa, főként pedig 
egy különálló ipari és mezőgazdasági irányú szakképzés bevezetésével azok 
határozottabb jövőjének kialakulását hatályosan biztosítsa. Ezen kérdésekben 
történt előkészítés után ugyancsak múlt évi december hó 16 és 17-én tartott 
vakokat gyámolító egyesületeinek országos elnöki ülésén már kikristályo
sodott formában azok újra napirendre kerültek és a vakok jövőbeli képzésé
nek módjait illetően különböző javaslatok alapján végleges állásfoglalás 
történt.

Megértő együttműködés.
Anélkül, hogy bírálat tárgyává kellene tenni a vakok ipari és mező- 

gazdasági szakképzés új irányzatának helyes, vagy helytelen voltát, —  mert 
hiszen az idő meg fogja a valóságban mutatni, mennyiben javítja meg az 
a vakok életviszonyait, —  de szóvá kell tenni azt a gondolatot, hogy a vakok 
életproblémáinak és azok gyakorlati megoldásának kérdései állandóan aktuá
lisak és azokkal foglalkozni a vakokat gyámolító szerveknek éppúgy, mint 
a vakok nevelésével foglalkozó gyógypedagógusoknak legfontosabb köteles
ségei közé tartozik. Annyira életbevágóan fontos és jelentőségteljes ez a 
kívánalom a vakok létérdeke szempontjából, hogy közös megértéssel minden 
ezirányú kérdésre fel kell figyelni, mert ezek szabják meg a vakok célszerű 
nevelésének és képzésének irányelveit és adják meg a vállvetett közös mun
kából származó eredményeknek azt a lehetőséget, amelyre megnyugodott 
lelkiismerettel lehet visszatekinteni mindazoknak, akik a vakok életsorsával 
hivatásszerűen foglalkoznak. Szolidáritásra, együttműködésre és ezt megelő
zően kölcsönös megértésre van szükség, miután a pedagógiai munkának és 
a gyakorlati irányú tevékenységnek egymást kiegészítvén, egymással szoros 
viszonyban kell állania, mintahogy a két működésnek egymással való össze
függésben is kell haladnia az egységesen meghatározott célja felé. Az egy
mással szerves vonatkozásban álló kultúrtevékenységben nem hiányozhat az 
összhang és ha azt a megértés szelleme nem hatja át, a vakok érdekei nem 
vihetők előbbre, sorsukat lelkiismerettel nem szolgálhatjuk és valódi ered
mények nem lesznek elérhetők. Amidőn a vakok pedagógusai, mint háború
ban a tüzérek, nevelési közrehatásaikkal alkalmassá teszik a művelési tere
pet, hogy a vakok részére is az emberi boldogság elérhetővé váljék, addig 
a gyakorlati irányú tevékenység, amely a gyámolító egyesületek hatáskörébe 
tartozik, elszánt közelharcokban érvényesíteni törekszik, hogy a vakok élet* 
sorsa minél jobban kialakíttassék és megszilárdíttassék. Tehát az egymást 
kiegészítő ilyirányú tevékenység eredményezi a vakok egyetemes ügyének 
egész jelentőségét és amely körül felmerülő kérdések a vakok létérdekei 
előnyére csak együttes jóakarattal oldhatók meg.
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A humanizmus h a n y a t l á s a .

Amikor hivatásunk területén a vakügyi feladatainkat végigtekintjük 
és azokat a mindennapi élet megnyilvánulásaival vonatkozásba hozzuk, meg* 
kell mindenekelőtt állapítanunk, hogy a mai kor új szellemáramlatában a 
vakok életproblémája szorongatott helyzetbe került. Úgy az állandóvá vált 
munkanélküliség, mint a mindjobban elterjedt szociális nyomor felette sok 
gonddal terheli közéletünket, úgy-kogy ügyünkkel szemben az az észreve
hető változás állott be, hogy nem részesül abban a közfigyelemben, mint 
amit méltán elvár. A humánus jelszavak a mai társadalomban mind kevésb- 
bé találnak visszhangra és csak akkor, ha azok a legmagasabb helyről 
hangzanak el. Az emberbaráti jótékonyság komoly válságban sínylődik, 
elvesztette régi hatóerejét, amelyből a maga szükséges erkölcsi és anyagi 
erőit egykor előteremtette. Hasztalan használunk fel úgynevezett enyhén 
alkalmazott kényszerű eszközöket és hiába kíséreljük meg az erkölcsi erő
szakkal élni, az eredmények mindinkább szűkülnek, sorvadnak és mind 
ritkább a meggyőződésből való adakozás. Ügyünknél ennek a hordereje sú
lyos jövőt tár fel és alig lehetünk reménységekkel eltelve, hogy kedvező 
változás, esetleg jobbrafordulás a mutatkozó jelen helyzetet meg fogja vál
toztatni.

Kétség nem fér hozzá, hogy a jótékonysági célkitűzések túltengésben 
szenvednek amiatt, hogy minden jelentéktelen társadalmi mozgalmat is a 
jótékonyságon keresztül oldanak meg. A közönség pedig kimerülvén a rája 
kényszerített túlsokoldalú kötelesség alatt, maga mind hangosabban szük
ségét látja annak, és valljuk meg: teljes joggal, hogy az emberbaráti fela
datokat és ebben a vakok sorsát a szociális gondoskodás keretében az állam- 
hatalom saját hatáskörében oldja meg. Legyünk tárgyilagosak és ne ámít
suk magunkat, a közélet következetes fejlődéséből adódik ez elő és termé
szetes folyamata dolgainknak. Ez a felfogás már régtől úrrá lett a nyugati 
nemzeteknél, ahol törvényekkel, szociális intézkedésekkel biztosították a 
vakoknak az életlehetőségeit, úgyhogy a művelt nyugati nemzetek e tekintet
ben megtették a vakokkal szemben való azt az útmutató lépést, amelyet 
előbb-utóbb a magyar államhatalomnak is követnie fog kelleni. Ami pedig- 
múlhatatlanul az állam vállaira háramlik, nemcsak magasztos és szép, ha
nem szükségszerű és szociális feladatot jelent, amely gondoskodásra világ
talanjaink érdemben is sokszorosan rá vannak utalva.

A vakokat gyám. orsz. egyesület és annak társegyesületei sorra ma is 
arra vannak kényszerülve, hogy emberbaráti törekvéseiket az elavult mód
szer mellett keresztülhajszolt adománygyűjtésekből és a nagy nehézségekkel 
előteremtett anyagiakból valósítsák meg, ami aránytalan energiapocsékolá- 
son kívül hovatovább több erkölcsi kárt és hátrányt okoz a vakok ügyének, 
mint előnyöket, vagy hasznot. Csak vissza kell tekintenünk az elmúlt esz
tendők során lebonyolított országos gyűjtések alkalmával szerzett tapaszta
latokra, vagy számba venni azt a sok világtalan szerencsétlent, akik gyakor
lati kiképzésben azért nem részesülhetnek, mert az illetőségi községek nem 
hajlandók, vagy képtelenek viselni az ezzel járó eltartási költségeket. Gyá- 
molító egyesületeinknek —  szerény véleményem szerint —  egyik legsürgősebb 
teendői közé tartozik, hogy az államhatalomnál oly tárgyalási fonalat kez
deményezzen, amely gyámolító intézményeinknek biztosabb, szilárdabb alap
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jait megteremti és azokat a teljesen bizonytalanná vált emberbaráti jóté
konyság köréből kivonva, államhatalmi intézkedésekkel gondoskodik a 
vakok gyakorlati irányú kiképzéséről és foglalkoztatásáról.

A mai közszellem szerint a könyör adomány ok utján való gondoskodás
nak alig van egyébként is alapja, mert a vakok kérdése mindinkább ember
baráti jelentőségéből átcsúszott pedagógiai, közegészségügyi és szociális 
feladattá, amelynek megoldása elől az államhatalomnak elzárkóznia arn úgy
sem lehet.

Közegészségügyi nézőpontok.
Az általános közegészségügy rohamos fejlődése áldásos kihatással van 

a vakságra nézve is, miután kedvező jelenségek mutatkoznak abban az irány
ban, hogy a vakság okainak csökkenésével a vakok száma is állandóan és 
örvendetesen csökken. Intézményeinknek ezzel a körülménnyel komolyan 
kell számolniok és szemelőtt tartaniok, hogy a közegészségügy törekvé
seibe szintén bekapcsolódjanak és pedig azzal, hogy a kötelékükben elhe
lyezett vakok és gyengénlátók rendszeres szem vizsgálatokban részesüljenek. 
Állandóan gondos figyelemmel kell kisérni, hogy a látásmaradvánnyal, vagy 
fényérzékkel bíró vakok látóképessége további romlásnak ne legyen kitéve. 
Közre kell hatnunk, hogy szakavatott és speciális szemorvosi kezelésben 
részesüljenek gyámoltjaink és amikor arra szükség mutatkozik és annak 
lehetősége fennforog, szemoperáció segítségével is a látóképesség meg
javításán, erősítésén, esetleg helyreállításán közremunkálkodni. Az ismét
lődő szemvizsgálatok és az ideirányuló figyelem sokszor talált már vakjaink
nál gyógykezelésre alkalmas körülményeket, miáltal már több eset adódott 
elő, amikor a látóképesség olymérvű megjavítását sikerült elérni, hogy 
gyámoltjaink egészen új életfonalat vehettek fel és kedvezőbb körülmények 
között pályát változtathattak. Szép eredményekkel járt ez a vakok szegedi 
intézetével kapcsolatosan, ahol Ditrói Gábor dr. szemészprofesszor, ezidő- 
szerint egyetemi rektor gyakran ismétlődő vizsgálatokat végez az ottani 
gyámoltak között és mindig talál egy-két alkalmat a szakszerű közbelépésre. 
Ugyanezt követi a miskolci intézet is, amely intézetnél hasonlóan több eset 
fordult elő, amikor Vajda Géza dr. egészségügyi főtanácsos, szemspeciálista 
szemorvosi közbelépésével sokat lehetett javítani némely gyámolt látóképes
ségén. Ezeknek a szemorvosi vizsgálatoknak rendszeresítésével szolgáljuk 
a közegészségügyet és javára vagyunk az intézeteinkben elhelyezett gyá- 
moltjainknak.

Intézményeinknek azonban ennél továbbra is kell menniök a vakok 
közegészségügyének szolgálatában és pedig ki kell terjeszkedniük az intéze
ten kivül álló vakokra is, akik eldugott vidéki helyeken, szegénység és 
elhagyatottság között szemorvosi vizsgálatban, vagy szakszerű kezelésben 
egyáltalán soha nem részesültek. Intézményeink céltudatos hivatást töltené- 
nek be, ha a saját működési területükön élő vakokról megbízható jó 
katasztert létesítenének s minden egyes vakról közegészségügyi vonatko
zású adatokat tartanának nyilván és az illetékes községek, vagy egyéb 
közületek közreműködésével intézményeink székhelyére hoznák azokat, akik
nél szakorvosi közbelépés mutatkozik szükségesnek. Ilyirányú munkálkodás
sal szemben embervédelmi szempontokból az államhatalom közömbösséget 
bizonyára nem fog tanúsíthatni.
Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1936. 1—4 sz.
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A gyakorlati képzés jelentősége.
Ami a vakok gyakorlati képzésének és foglalkoztatásának kérdését 

illeti, meg kell állapítani, hogy egészen megnyugtató eredmények állnak 
rendelkezésre, amelyek kétségtelenül igazolják, miszerint az ezirányú tevé
kenységnek nemcsak további változatlan jogosultsága, hanem annak gon
dos kiépítésére és tökéletesítésére múlhatatlanul szükség van. Hogv a vakok
ban munkaerők szunnyadnak és e munkaerők egészséges felhasználásáról 
gondoskodnunk kell, azt irányítóan megszabja az a cél, amelyet magunk 
elé tűztünk. A vakoknál a munkaerő jelentős értéket képvisel, amelyet 
gyakorlati irányban elő kell hivni, mert ez dönti el a vakok jövő életsorsát. 
Hogy a vakok munkaképessége milyen hatalmas értéket tud felmutatni, 
azt megállapíthatjuk a gyámolító egyesületek évi számadásaiból és ha 
i o o O/o - o s  produktivitásról nem is számolhatnak be, —  mint, ahogy ezt a 
látókhoz viszonyítottan a vakok adott különös helyzete folytán nem is lehet 
elérni, —  mégis oly eredményről tesznek tanúbizonyságot, amelyek a vakok 
életboldogulása mérlegén tekintélyes súllyal birnak. Ez a gyakorlati irány 
teljesen bevál t, jónak bizonyult, ezt a haladó viszonyokhoz alkalmazni, 
kiegészíteni és tökéletesíteni lehet, de attól eltérni annyit jelentene, mint 
e működésből elvonni a benne rejlő minden értéket és tartalmat. Ha pedig 
a vakokkal csak 5o o/o-os, vagy még több esetben ennél is kevesebb produk
tivitást tudnánk elérni, csüggedésre akkor sincsen semmi ok, mert a mun
kát adjuk a kezükbe, amely munka mindig többet jelent számukra lelki 
vonatkozásban, mint az anyagi ellenértékek mérlegelése által.

Szabadipari érvényesülés.
A vakok ipari képzésére és foglalkoztatására irányuló minden törek

vés szabad érvényesüléséhez a lehető legtágabb utat kell megnyitni, mert a 
vakok életboldogulásának összes feltételei ehhez fűződnek. Ae mérlegeljük 
azt, milyen százalékban arányosodik munkaképességük a látókéhoz viszo
nyítva, a fontos az, hogy ittasuljanak át a munka szeretetétől, találják meg 
önbizalmukat és legyen munkateljesítményüknek látható jele és sikere. 
A vakok munkateljesítményének belső értéke sokkal nagyobb, mint 
amennyivel a mindennapi élet azt anyagi ellenértékben beváltja, mert 
időben és erőben ugyanaz a teljesítmény a vakoknál természetszerűleg 
többet vesz igénybe, mint a látóknál, tehát azok lényeges előnyben vannak 
emezeknél. Ezért a fennálló különbségek kiegyenlítődésére találni kell vala
milyen módot, ami törekvő vakjainknak megnyugvására szolgál, sőt minden 
hivatott tényezőnek közre kellene munkálkodnia, hogy ezek a különbségek 
eloszlattassanak. Ezeknek a ki nem egyenlített különbségeknek kívánom 
tulajdonítani, hogy vakjaink, amikor az intézmények falait elhagyják, 
többször nem azzal foglalkoznak, amiben kiképzést nyertek, hanem a 
könnyebb kereseti lehetőséget nyújtó, legtöbbször nem épületes foglalkozá
sokra adják magukat. Sajnos, eme oldalfoglalkozások több keresetet nyúj
tanak és szabadabb, függetlenebb életet is biztosítanak, mint a rendszeres, 
állandó tisztes ipari munka. Tehát erkölcsi különbségek is állanak fenn, 
amikor a vakok ipari érvényesülésének kérdésével foglalkozunk és nem 
találhatjuk korántsem megnyugtatónak, hogy a tisztes ipari munka felett 
erkölcsiekben kifogásolható foglalkozások fölényességet, vagy kedvezőbb 
látszatot gyakoroljanak.
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Ha a látókhoz való viszonylatban a vakok javára pótlást keresünk, ez 
a pótlás még indokoltabb, hogy abban a vakok általánosan részesüljenek 
és kiegyenlítődő szociális támogatásukról gondoskodás történjék. Említés
képen hozom fel, hogy Miskolcon 8 család él, akik tisztes ipari munkával 
keresik meg mindennapi kenyerük nagyobb részét, de állandó segélyben 
is részesülnek, tehát szorgalmas munkateljesítményük és a kereseti viszo
nyuk között lévő különbség ezzel a segéllyel kiegyenlítődvén, alkalmuk van 
megállapodott életfolyamatot élni. Ezt a kiegyenlítődést államhatalmi köz
belépéssel országosan minden vak számára biztosítani kellene és pedig az 
Angliában és egyéb kulturnemzeteknél már bevezetett állami járadék formá
jában. Szegeden 5— 6 családos vak iparos mellett akadtak többen, akik 
újságárusítással cserélték fel ipari készültségüket és úgy tapasztaljuk, hogy 
a fővárosban is meglehetősen gyakran kell találkoznunk azokkal a volt intézeti 
növendékekkel, akik képzettségükkel ellentétes foglalkozásokkal keresik meg 
•a létfenntartásukhoz való szükségleteket.

Ezek a kinövések azonban általánosításra nem alkalmasak, ezek je
lenségek, amelyeket nem szívesen nézünk és inkább a vakok egyéni lelkü- 
letének és származásának kell tulajdonítani, mint intézményeink hibás 
célkitűzéseinek. Intézményeink életrevaló szervezetei meghatározott céljaik
nak és törekvéseiknek megfelelnek és elég rámutatnunk azok csupa élettől 
duzzadó, igen fejlődött ipar-kereskedelmi munkásságára, köztük pedig külö
nösképen a budapesti és szombathelyi intézetekre, amelyek a külföldi 
hasoncélú intézmények sorában is tekintélyben és nívóban első helyet 
foglalnak el.

A vakok képzésének ipari irányzatában előtérbe került annak a meg
határozása, hogy a vakok önállóságára-e, vagy pedig szervezett foglalkoz
tatói tömörülésben egyoldalúan kifejtendő részletmunkákra irányuljon-e 
ez a tevékenység, mely utóbbi esetben nagyobb kereseti lehetőségek kínál
koznak. E kérdésben a vélemények igen különbözők és még szakavatottak 
között is merően ellentétes álláspontok jutnak kifejezésre. A szabadság és 
önállóság mindenesetre oly emberi vágyódások, melyeknek útjában állani, 
vagy azokat megakadályozni nem volna összhangban azokkal a törekvések
kel, amelyeket intézményeink főelvként fennen hirdetnek. Gyakorlati példák 
igazolják, hogy a vakok bizonyos hányada a megsúlyosodott élet harcai 
dacára helyét jól megállja, önállóan a maga lábán és szabad elhatározással 
intézi sorsát és ha módban ez némileg kívánnivalót is hagy maga után, 
kárpótolva vannak attól, amit a szabad élet egyéb tekintetekben számukra 
nyújt.

A gyámolító intézetekben folyó gyakorlati képzésnek, de már a nevelő- 
intézetekben folyó nevelés-oktatásnak is általában az önállóságra kell irá
nyulnia, miután kielégítőbb megnyugvást ad a vakoknak, ha kilátás nyílik 
arra, hogy életük sorsát egymaguk intézhetik. Ezt a gyámolító intézeteknek 
közrehatásaikkal alá is kell támasztaniok és hatékonyan elősegíteniök, hogy 
működésük értékei kibontakozhassanak és a vakoknak az életben való 
•érvényesülése valóra válhassék. Meg kell ezzel állapítanunk, hogy az a vak, 
akinek rátermettsége, képzése és intelligenciája közel tudott férkőzni a látók 
életfelfogásaihoz, —  és itt a vakok nevelőinek nagy horderejű munkájára 
ismét rá kell mutatni, —  a szabad életben a maga életboldogulását meg is
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h>gja találni s minden törekvése oda fog irányulni, hogy önálló életet 
folytathasson. Az ipari intézetek kötelékében viszont azok maradnak, akik
ben az önállóság iránti vágyódás különösképpen nincs meg, nem táplálnak 
olyirányú ambíciókat, hogy a Iátokkal egyrangú létküzdelmet megvívjanak. 
Ezek gyámolító intézményeinkben különösebb életcél nélkül azoknak inkább 
terhét képezik, semhogy számbavehető támaszai, vagy megbízható erősségei 
volnának ez intézmények ipari vállalkozásainak. Legtöbbje gvenge munka
teljesítményt szolgáltat, pazarolják az ipari anyagot, s így több kárt, 
mint hasznot okoznak intézeteinknek. Természetesen ezeknek eltartásáról 
gondoskodni kell, tekintet nélkül arra, fedezik-e azt a munkakereseteik, 
vagy sem. Kétségtelen viszont az is, hogy gyámoltjaink sorában természeti 
alkatuknál fogva gyenge képességűek is vannak és pedig elég magas száza
lékban, akiknél épp azért, mert velük csak gyenge eredmények érhetők el, 
emiatt el nem hanyagolhatok. A róluk való gondoskodást másra áthárítani 
nem lehet, intézményszerű és tömörült elhelyezésükről gondoskodni kell. 
Ezeknél az államhatalmi támogatás segítőkezének különösképen közre kell 
működnie, hogy a csekélyebb jelentőségű munkateljesítmény se kallódjék 
el és részbeni eltartásukra felhasználtassék.

Feltétlen intézményszerű elhelyezést igényelnek a női vakok, akik 
természetükből eredő önállósági törekvések nélkül túlnyomórészt ilyen 
elhelyezkedésre okvetlenül rászorulnak.

Mezőgazdasági foglalkoztatás-
A vakok mezőgazdasági irányú foglalkoztatásával a háború alatt és. 

azután is a vakok temesvári intézete kísérletezett és pedig igen kedvező 
körülmények között, amennyiben az ahhoz szükséges előfeltételek rendel
kezésre állottak. Ez a kisérlet azonban a gyakorlatban semmiképpen sem vált 
be s inkább erőszakolt volt, semhogy annak számbavehető eredményessé
géről szó lehetett volna. Ugyanilyen kisérletezések folytak annakidején 
Ausztriában és Németországban is, ahol a legjobb tudomásom szerint, jóval 
előbb szüntették be a mezőgazdasági irányú foglalkoztatást, mint a temes
vári intézetnél. Ugyanitt ezt a tevékenységet idővel átváltoztatták az intézeti 
ellátás gazdasági könnyítésére, de az akkori élelmiszerhiányok dacára így 
sem járt ez különösebb előnyökkel.

Bolgárkertészetet, takarmánytermesztést és állattenyésztést kultiváltak 
Temesvárott, amely utóbbi célra 6 schweizi tehén, 4 anyasertés, ioo-nál 
több vegyes baromfi és i ló képezte az állatállományt, mind adományokból 
előteremtve. A gazdaság el volt látva modern tehénistállóval, borjúetetővel,, 
különálló tojáskeltető gépházzal, azután sertésfiaztató és elkülönült 
hizlalóval, különféle baromfiólakkal, valamennyi könnyen tisztogatható 
cement berendezkedéssel. Igen szűkreszabott személyzeti kiadások mellett 
sem volt a gazdálkodásból olyan számszerű eredmény kihozható, ami 
indokolta volna annak folytatását, vagy célszerűbb kifejlesztését.

Az újonnan felvetett mezőgazdasági foglalkoztatói gondolat —  úgy 
vélem —  vakokkal aligha lesz sikerrel megvalósítható. Csökkentlátásuakkai, 
ha azok látásmaradványa megüti a 60— 90 o/0-ot, úgy valamicskét lehet 
majd produkálni, ha ennek a mezőgazdasági tevékenységnek adminisztrá



Tallózás némely vakügyi kérdés körül. 69

ciója a gazdaság terhére anyagi áldozatokba nem kerül, vagyis ha ezt a 
törekvést szakember rendelkezésére bocsájtásával az állam elősegíti és 
gondoskodik a gazdálkodáshoz múlhatatlanul szükséges felszerelésekről és 
berendezkedésekről.

A víjjíok foglalkoztatása szempontjából, de gazdaságosabb internátusi 
ellátás céljából sem tartom a mezőgazdasági tevékenységet különösképpen 
alkasmasnak arra, hogy rendkívül előnyös egyéb körülmények nélkül 
intézményeinknél ez bevezettessék.

Végső meghatározások.
Amidőn gyámolító intézményeink a főfigyelmet céltudatos működé

süknek a mai kor szellemében való kiépítésére irányítják, szemelőtt kell 
tartaniuk, hogy ez a működés egyéni és aprólékos nem lehet, mert a minél 
nagyobb általánosításra kell törekedni, hogy ezáltal minél több vaknak 
javát lehessen szolgálni. Próbálgatásokat és kísérletezéseket, ha azoknak 
komolyabb és távolabbi céljuk nincsen és azok a vakok nagyobb hányadára 
jelentőséggel nem bírnak, a jobb időkre kell félretenni, amikor több 
alkalom fog nyílni az ilyen reprezentatív tevékenység kifejtésére.

A gazdasági életben ma általános depresszió uralkodik, az ipar és 
kereskedelem ádáz harcot vív existenciájáért és oly elszánt versenyre van 
utalva, aminél nap-nap mellett áldozatok esnek el és existenciák mennek 
tönkre. Hasonló a helyzet a mezőgazdaságnál is, hacsak nem súlyosabb. 
Ily viszonyok között gyámolító intézményeink feladatai megnehezültek, 
erősen indokolt tehát, hogy ezek az intézmények szorosan egymásra támasz
kodva, közös megértéssel, vállvetett komolysággal és magabízósággal az 
eléjük tornyosuló akadályokat átküzdve, szembenézzenek a jelen rendkívüli 
állapotoknak, azzal az akarattal, hogy a vakok ügyének akkor is javát 
keresik, amikor az talán a legnehezebbnek és a legkilátástalanabbnak 
látszik.

Intézményeink a társadalomra és annak támogatására bizonyossággal 
már nem számíthatnak és ezért intézményeink államosítását nyomatékosan 
szorgalmazni kell, amit indokol a vakok gyakorlati irányú képzésének és 
foglalkoztatásának kiterjedtebb megvalósítása, szerveink közegészségügyi 
irányú szerepének betöltése és a vakok szociális gondoskodása. Gyámolító 
egyesületeinknek pedig egységes összefogással arra kell törekedniök, hogy 
az államhatalom az országban tengődő s önálló életet folytató vakoknak 
sivár, szerencsétlen helyzetét felkarolja és támogassa őket az angolhoni 
rendszerhez hasonló évi járadék biztosításával. Ezeket a kérdéseket napi
rendre hozni, közösen megtárgyalni, az egységes vélemény kialakulásával 
megvalósításuk érdekében a haladó szellemet szolgálni és ezzel a vakok 
egyetemes érdekeit előbbrevinni, azért bir aktuális jelentőséggel, mert 
ettől a tevékenységtől várják a ránk utalt világtalan gyámoltak életboldogu
lásuk jobbrafordulását.
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A  g-yalíorlati m u n k a  köréb ő l.

Szemléltető eszköz a törtfog-almak Ismertetéséhez.
Z s e m b a i F e r e n c .

Számtani oktatásunkban meglehetős nehézséget okozott a törtek szem
léltetése. Bár a Schaffer-féle törtszámológép ezt a célt szolgáló eszközünk 
volt, tapasztalatom szerint azonban ez nem vált úgy be, mint ahogy ezt 
elvártuk volna. A Schaffer-féle törtszámológépnek az a hátránya, hogy egy
részt meglehetősen terjedelmes, másrészt pedig előállítása eléggé drága. 
A szemléltetést pedig nem szolgálja tökéletesen. T. i. egyenes rúd szolgál

mint egész a szemléltetés alapjául. Alatta vannak aztán az egyes törteknek 
megfelelő részek. Leszámítva azt, hogy nem tudom a gépről levenni az 
egyes törtrészeknek megfelelő darabkákat, különösen zavarólag hat, hogy 
végeredményben mindig egy rudacskát kapok és legfeljebb a nagyságban 
van különbség s csak az összehasonlítás, illetőleg a legnagyobb rúdhoz 
való viszonyítás alapján tudom a gyermekeknek jól-rosszul szemlélhetővé 
tenni a törtet. A Schaffer-féle törtszámológépen nem tudom szemléltetni 
az áltörtet, épp ezért az egynevezőjű törtek összeadásának és kivonásának 
a szemléltetése maximum az egy egészig terjedhető.

Ezeket a hibákat eltüntetendő, az én elgondolásom az, hogy olyas 
valamiből kell kiindulni, aminek már a formája is jelezze, hogy ez valami
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nek a része lehet. így jutottam el a körformához, illetőleg a koronghoz.
11 drb. egyforma nagyságú és vastagságú (kb. 8 és i és 1/2 cm-es) 

keményfakorongot készítettem s ezeket fűrészeltem szét a középpont irá
nyában pontosan az egész részeire. Szemléltethető az egész, fél, negyed, 
nyolcad, harmad, hatod, tizenketted, ötöd, tized és heted.

Ha most a felosztott korongok valamelyikéből elveszünk egy részt, 
ennek két egyenes és egy körív által határolt formája (cikk) szemlélete
sebben mutatja a Schaffer-féle törtszámológépnél, hogy ez nem egész, 
hanem csak egy rész.

O
J2 közöns és tizedes toré egymáshoz vafó v-u .o 

nyának szembettetáse.
A különféle törtek szemléltetését szolgáló korongok mindegyikét kis 

—  neki megfelelő nagyságú —  kerek dobozkába teszem, hogy könnyen 
legyen kezelhető. Ha azután a leírt sorozatot többszörös példányban készít
jük el, mint ahogy magam is csináltam, akkor könnyen szemléltethetjük 
az áltörtiét s a törteknek az egy egészen is túlmenő összeadását és kivonását.

Az egész kollekciót kis fiókos kazettába helyeztem (egy-egy sorozatot 
egy fiókba) s kész a törtszemléltető eszköz, mely kis helyet foglal el, köny- 
nven kezelhető s ami a fő: olcsó, mert a faműhelyben kis fáradsággal ma
gunk is megcsinálhatjuk.

Elkészíthető ugyanez kéregpapírosból is, ennek azonban az a hátrá
nya, hogy megfelelő vastagság híján nem tudjuk egyszerre összefogni 
egésszé az egyes részeket s így a szemléltetés többé-kevésbbé nehézkessé 
válik. Kipróbálásom szerint legjobban vált be a leírt forma.
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Kiegészíthetjük meg' ezt a szemléltető eszközt úgy, hogy a közönséges 
törtnek tizedes törtté (tizeddé, századdá) való átváltoztatását is szemléltet
hetem. A közönséges tört szemléltetésére való korongok átmérőjének meg
felelő kört rajzolunk (ezt megcsinálhatjuk valamelyik fióknak a fenekén 
is ); ezt beosztjuk tizedekre s a tizedeket századokra. Ha most egy korong
cikket, mely valamely közönséges törtnek felel meg, ráhelyezek a rajz meg
felelő helyére, akkor leolvashatom a vele egyenlő értékű tizedet, illetőleg 
századot, ami után következhetik a közönséges törtnek tizedes törtté való 
átszámítása a számlálónak a nevezővel való elosztása formájában.

A. V akokat Gyám olító  
»élm agyarországi E gyesü let  
közgyűlése.

A Vakokat Gyámolító Délmagyarországi Egyesület f. évi január hó 
26-án tartotta országos nevű, néhai Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
elnök elhunyta óta első közgyűlését. A közgyűlést Dr. Ditrói Gábor 
társelnök, rektor magnificus nyitotta meg, aki elsőnek a kultuszkormány 
jelenlevő képviselőjét, Dr. Kisparti János kir. tankerületi főigazgatót 
üdvözölte, majd a V akokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek képvise
letében megjelent Dr. Tóth Zoltánt és Klug Péter ny. orsz. szakfelügyelőt.

Dr. Ditrói Gábor elnök, a mai súlyos gazdasági helyzet felemlítésével 
kiemelte azt a küzdelmek dacára is eredményes munkát, mellyel egyesü
letünk a maga elé kitűzött feladatokat megvalósítani törekedett. Azok az 
isy,\esületek, amelyek a társadalomtól várják eredményes működésüknek 
lehetőségeit, ma súlyos megpróbáltatásoknak vannak kitéve. A vakok egye
sületének mindezek dacára az egymás között való szoros összefogás lehetővé 
teszi azoknak megmentését, akik tőlünk várják mostoha sorsuknak fel
karolását.

Az elnöki megnyitó után a közgyűlés néhai Dr. Somogyi Szilveszter 
örökét Dr. Pálfy József polgármesterrel töltötte be, aki elnöki székfoglaló
jában a következőket mondotta:

«Tisztelt Közgyűlés! Hálásan köszönöm Ditrói Gábor elnöktársam 
megtisztelő, szíves üdvözlő szavait, köszönöm társaim bizalmának és ragasz
kodásának megnyilatkozását, mérlegelve Egyesületünk nemes célkitűzésé
nek és feladatkörének közérdekűségét, respektálva hivatali elődömnek már 
szokásjoggá érvényesült elhatározását, melyszerint a vakok gyárnolításának 
ügyét a város mindenkori polgármestere vette kézbe, a felajánlott elnöki 
tisztséget én is elfogadom és azt ezennel átveszem. —  Amikor valóban nagy 
és sokirányú hivatali elfoglaltságom mellett a Vakokat Gyámolító Déí- 
magyarországi Egyesület elnöki tisztségét vállalom, teszem azt emberbaráti 
kötelességből és abban a föltevésben, hogy a szegedi intézmény élén álló, 
kihmő és ügybuzgó szakember, Molnár Béla igazgató úr személyében’ 
elnöktársaimban, a tisztikarban és választmányban olyan munkatársakat 
kapok, akiknek lelkes tamogatasara mindenkor számíthatok és reményem
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lehet arra, hogy szerencsétlen embertársaink javára eredményeket tudunk 
elérni. És talán hivatali állásom súlyával és tekintélyével is segítségére 
tudok lenni az ügynek. —  Elnöki működésemben ugyanazon szellem fog 
vezetni, amely nagynevű hivatali elődöm működését is irányította, amelynek 
útja a társadalom szívéhez vezet. Atyja, barátja, pátronusa akarok lenni 
azoknak a támogatásra legráutaltabb embertársaimnak, akik nélkülözik a 
földi élet egyik legnagyobb értékét, a látás örömét és boldogságát. Ezen 
szerencsétlen embertársaim felé elsőnek akarom kezemet kinyújtani, nem 
a szánalom és könyöriilet leereszkedő gesztusával, hanem a bensőség- 
teljes szeretet és emberbaráti kötelességteljesítés felemelő érzetével. Tudom, 
hogy példámat követi Szeged társadalma, amely a szenvedőkkel való meleg 
együttérzésének, áldozatos jószívűségének mindenkor bizonyítékát adta. 
Keli is, hogy ez a város, amely többszörösen érezte a sorscsapások súlyát, 
de ugyanakkor élvezte a segítő kezek támaszát, melegebb szívvel érezzen 
szerencsétlen embertársaink iránt. —  Amikor ezen a közgyűlésen a vakok 
tervszerű megsegítéséről és az őket gyámolitó egyesület működésének 
beszámolójáról lesz szó, elsősorban legyünk tisztában azzal, hogy a vakok 
segítése egészen más, mint az általános Caritas, legtöbbször ellenszolgál
tatás nélküli segélynyújtásának dilettantizmusa, amit alamizsna osztoga- 
gatással elintézhetünk. —  A vakok nem kéregetők, nem alamizsnagyűjtők, 
hanem nagyon is önérzetes, megbízható, szorgalmas, dolgos emberek, akik
nek legfőbb vágva, hogy az államnak hasznos polgáraivá váljanak és becsü
letes munkával biztosítsák maguknak a megélhetést és irtóznak a nekik 
oly fájdalmas gondolattól, hogy nyűg legyenek az állam, vagy társadalom 
nyakán. Ezért, amikor a vakok segítését szervezni akarjuk, a legnagyobb 
tapintatossággal kell eljárnunk és számolnunk kell a belső életet élő embe
rek psyhologiájával, fokozott érzékenységével, amely ösztönösen tiltakozik 
a kegyelmi megnyilatkozás ténye ellen. —  Ezért és mert a segítésnek 
legegészségesebb, legszociálisabb és legmodernebb fejlődési iránya a rá
szorultaknak lehetőség szerint ellenszolgáltatás ellenében való segítése, a 
vakok segítésénei a hangsúlynak azon kell lenni, hogy munkaképessé téte
lükben, munkaalkalmak megteremtéséhez és munkateljesítményük, normális 
jutalmazásában van a lényeg és a mi legfőbb feladatunk csak az lehet, 
hogy erről felvilágosítsuk a társadalmat és mondjuk, az üzleti konkurenciát 
jobban elbíró gyári árú helyett, vásároljunk a vakok boltjában. —• A tudo
mány, a kultúra és civilizáció egyik legemberségesebb vívmánya, a huma
nizmus helyes útjának iránya az, hogy a testi fogyatkozásokat lehetőség 
szerint bekapcsolja a társadalomba, a napi életbe és a Hazának hasznos 
polgáraivá tegye. Ez nem csak jószívűség kérdése, nem csak emberbaráti 
kötelesség, hanem jól átgondolt nemzetgazdasági érdek, aminek előnyeit 
az állam és társadalom, a fogyaték nélküliek és fogyatékosok egyaránt 
élvezik. —  Ezért van a gyógypedagógiának, a gyógypedagógia fejlődésének 
szociális, kultúrális, karitatív szerepén felül, jelentős nemzetgazdasági hiva
tása. Mindannyian részesei, de egyben tényezői, részei vagyunk a nemzeti 
vagyonnak. Ennek a nemzeti vagyonnak viszont egyik legnagyobb értéke a 
munka, amit az állam polgárai egyedenkint és egyetemesen szolgáltatni képe
sek. Egészen természetes tehát, hogy annál nagyobb a nemzeti vagyon értéke, 
minél teljesebb a nemzeti vagyon alkotó elemeinek épsége. És így, ha a Caritas
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érzéketlenül hagyná is az embereket embertársaink nyomorúsága iránt, kell, 
hogy jól felfogott állami és állampolgári kötelesség arra indítsák az államot é ; 
társadalmat, hogy összefogva arra törekedjenek, hogy testi és szellemi fogyaté 
kosságú embertársainkat is lehetőség szerint megmentsük és konzerváljuk 
az államgazdaság javára. Ezt a célt szolgálja a vakokat tanító és foglal
koztató szegedi intézmény is, melynek felügyelete, támogatása elsősorban 
ennek a nemes hivatási! egyesületnek a feladata. A V. Gv. D. E. azt a 
magasztos célt szolgálja, hogy a Délvidéken élő ifjú vakokat intézeti elhe
lyezésben részesítve, őket iskolai és ipari kiképzés után a társadalomnak 
hasznos, produktív tagjaivá teszi. A Vakokat Gyámolító Délmagyarországi 
Egyesület intézménye nagy Magyarország testéhez szabatott és a boldog 
gazdasági jólét idején zavartalanul töltötte be nemes hivatását. Fenn
tartója az állam meílett a magyar társadalom volt, mely ma a legszentebb 
oltáron sem igen áldozhat. Miután a nemes intézmény fenntartói közül a 
társadalom kidűlt, e körülményt az intézménye erősen megsínyli. 
A V. Gy. D. E. a gazdasági viszonyok miatt megszűnt társadalmi támogatást 
azzal igyekszik pótolni, hogy a keblére ölelt vak ifjaknak kiképzésével, az 
általuk előállított ipari termékeknek értékesítésével szerzi meg azokat az 
anyagi eszközöket, amelyeket azelőtt a társadalmi akciók eredményeztek 
neki. A V. Gy. D. E. ma a társadalomnak nem adományokban nyújtandó 
segítségét kéri, hanem arra hívja fel a figyelmet, hogy az ifjú vak férfiak 
által készített ipari terméket jóakaratú megértéssel vásárolják tőlük. Azzal 
segít a társadalom, ha minél több munkát juttat a vakoknak. A V. Gy. D. E. 
vezetősége azon törekszik, hogy a gondjaira bízott ifjú vak férfiaknak sere
gét ne koldusnak, hanem olyan iparilag kiképezett munkásoknak tekintse 
a nagy társadalom, akik ebben az értelemben érdemesek a támogatásra. 
Meg vagyok győződve, hogy azok, akik Isten különös kegy elméből mente
sek ettől a legszomorúbb testi fogyatékosságtól, teljes niéríékben átérzik 
kötelességüket, amivel szerencsétlen embertársaiknak tartoznak és mindent 
el fognnak követni, hogy a sorsukon enyhítsenek. Nagyon szomorúan 
csalódnék városom társadalmában, ha nélkülözném azt a segítő készséget, 
amit a kifejtettek szerint ezen hazafias és emberbaráti ügy megérdemel. 
Elnöki székfoglalóm alkalmából, úgyis, mint a város polgármestere felké
rem, felhívom Szeged társadalmát, álljon mellém és egymással nemes ver
senyre kelve, a látók biztos és határozott mozdulatával nyújtsa kezét a 
vakok felé, hogy ne legyen ebben a városban egyetlen egy bizonytalanság
ban botorkáló vak testvérünk sem, akik a reájuk borúló örök éjszakában 
még elhagyóttságot, árvaságot is érezzenek. —  A vakok kifelé nem, de 
befelé annál élesebben látnak és meglátják, megérzik a szeretet melegét, 
amely lelkűkben tükrözik. Szerezzük meg nekik minél gyakrabban, minél 
teljesebb mértékben legalább ennek a belső látásnak örömét és boldog
ságát. —  Ezekkel a gondolatokkal foglalom el az elnöki széket és büszke 
leszek városomra, ha hívó szavamra mellém áll és ebben a munkámban is 
segít».—

lDr. Pálfy József polgármester elnök székfoglalója után Dr. Kisparti 
János kir. tankerületi főigazgató, mint a kultuszkormány képviselője 
üdvözölte az egyesületet, rámutatván arra a komoly felkészültséget kívánó 
munkára, amelynek eredményeiképpen, az érzékszervi fogyatékosságban
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szenvedő embertársaink is produktív tagjaivá válhatnak a társadalomnak. 
Ez a különös pedagógiai eljárásokat kívánó oktatási ágazat rendkívüli fi
gyelmet érdemel, mert a fogyatékosságból folyó lelki állapot alapulvételé
vel nyújtja mindazokat az ismereteket, amelyekre azoknak is szükségük 
van, akiket az érzékszervi hiány miatt ez ismeretekhez csak különleges, 
eljárásokkal juttathatunk.

Majd választások következtek, amelynek során Dr. Pálfy Józsefnél 
elnöknőnek, Dr. Tóth Bélelné helyettes polgármesternét alelnöknőnek vá
lasztották meg. Molnár Béla igazgató mindenre kiterjedő jelentése után 
Dr. Várkonyi Hildebrand egyetemi tanár a «Szegedi Pedagógusok Köré
nek» elnöklésével tartotta meg Dr. Tóth Zoltán pedagógiai előadását, 
melynek címe «A gyógypedagógia szerepe az egyetemes nevelői gondolko
dás “kialakulásában»' Dr. Tóth Zoltán kifejtette, hogy e gondolat kialakí
tásánál igen hasznosítható szerepe jut a gyógypedagógiának. Az oktatói 
irányzat megalkotta a gyermek fejlődésére nézve az életkorhoz viszonyított 
egyetemes értékű emberszemléletet. Ez a szemlélet azonban csak arra nézve 
ad tájékozódást, hogy a különböző ismeretanyag mily mértékben és meny- 
nyiségben alkalmas az életkor szerinti gyermekcsoportok számára. Nem 
nyújtott azonban ez a sablon oly szemléletet, amely a fejlődő egyén testi 
és lelki változásaira nézve ad oly értelmű tájékozódást, amelynek figye
lembe vételével az egyén valódi értéke az élet különböző kívánalmaival 
szemben megállapítható és amely szemlélet alapján oly nevelő tevékenység 
valósítható meg, amely elvezeti a gyermeket és ifjút a különböző irányú 
életfeladatok megoldásához. A psyhológia különböző ágazatai csak előké
szítik a nevelő gondolkodás és tevékenység számára kialakítandó ember
szemléletünket, azonban egyoldalúságuk, némely esetben a részletekig ki 
terjedő túlzott aprólékosságuk, vagy pedig nagyon általánosságban mozgó 
fogalmaik miatt nem jelenthetik azt a szemléleti tartalmat, amelynek 
alapján nevelői tevékenységünket tudatosan végezhetjük. A lelki életnek 
nevelői értékű szemlélete több —  és sok esetben más, mint az egyoldalú 
psychologiai szemlélet, éppen azért keresni kell a nevelői gondolkodásnak 
és tevékenységnek azokat az alapjait és egységeit, amelyek a mindennapi 
életben jutnak mint cselekvések és változások kifejezésre és ezek szerint 
kell megteremtem nevelői értékű emberszemléletünket. A gyógyító neve
lés területén találkozunk a testi és lelki életnek azokkal az egyoldalú 
kieséseivel, értékcsökkenéseivel és értékemelkedéseivel, amelyek világosan 
mutatják azokat a tárgyi egységeket, amelyeken keresztül az egyén fejlő
désmenetét szemlélhetjük és nevelői értékű tervet készíthetünk e szemlélet 
alapján a fejlesztésre vonatkozó gondolkodásunk és tevékenységünk szá
mára. A nevelő gondolkodásnak az volt egyik legfőbb hibája, hogy első
sorban a távolba kivetített emberszemléiettel foglalkozott. Azokat az 
értékeket nézte, amivé az egyént nevelni kell és e mellett nem látta meg 
a fejlődő egyén folyton változó és alakuló életét. Egy másik hibája az 
eddigi fejlődésnek az, hogy a normális élet területén kívánta a testi és lelki 
értékváltozásokat megismerni. Ez olyan, mintha a természettudományos 
gondolkodás fejlődése a mikroszkopikusan finom szemléletekből indult 
volna ki és a könnyen észrevehető makroszkopikus változásokat nem vette 
volna figyelembe. Ezt a szükséges makroszkopikus szemléletet adja meg
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a csökkentértékű gyermekek szemlélése azokban az egységekben, amelye
ken keresztül az emberi élet változásait legcélszerűbb szemlélni. Ezért vált 
ma már a gyógypedagógiai a nevelői gondolkodás legtermészetesebb alap
jává, ezert nem tudunk ma már elméletileg külön gyógypedagógiáról és 
normál-pedagógiáról beszélni, hanem ily értelemben csakis egyetemes ne
velői gondolkodásról szólhatunk.

A nagy tetszéssel fogadott előadás után Dr. Várkonyi Hildebrand 
egyetemi tanár, elnök megköszönte Dr. Tóth Zoltánnak értékes előadását, 
mely után a Hymnus eléneklésével a gyűlés véget ért.
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Tanítási Kísérletem az aforisztiKus módszerrel.
P á n i  K u n z e . ( H a lle )

„Sonderschule“ 1935. októberi számából,
5. jelentés.

A német sn. oktatás újjáalakításának alapgondolatairól.
A siketnémák hallei tartományi intézetének 100 éves jubileuma alkalmából 
írta P. Kunze.

Száz esztendő, különösen ha az első száz évről van szó, sokat jelent egy 
intézet történetében. Ez idő alatt sokat fejlődött intézetünk. Ma a növendé
kek létszáma meghaladja a ioo-at. És míg első otthona alacsony helyi
ségekkel, szűk udvarral bíró bérház volt, addig most játszótérrel, torna
teremmel —  nagy kerttel rendelkező tekintélyes épület. A tanítás pedig a 
tapogatódzó kísérletek helyett szakszerű munkává fejlődött. Hálával 
kell megemlékeznünk a fenntartó hatóságok hathatós támogatásáról, segítsé
géről és az áldásos munkásságról, —  amely különösen az utolsó évtizedek
ben volt érezhető intézetben. Bár melegen óhajtjuk —  hogy az egészségügyi vi
szonyok javulásával-— a siketek száma a német nép soraiban mindinkább 
megfogyatkozzék, sohasem zárhatjuk le teljesen a siketnémaság lényege, 
a minél eredményesebb tanításmód elérése érdekében a tudományos kutatást. 
E jubiláló intézetben jelenleg az ú. n. «aphorisztikus módszerrel» 
folynak kísérletek. Ezeket Kunze előadása alapján a német siketn. int. 
tanárok birodalmi egyesülete az i g 3o-ban Breszlauban tartott közgyűlé
sén élénk érdeklődéssel fogadta. így indult meg aztán hatósági engedély- 
lyel a hallei intézet egyik osztályában az említett módszer alapján a tanítás.

Hatodik éve folyik a munka és 1938. húsvét táján ér véget. Ez a 
tanítási eljárás az évtizedes követelésnek engedve, meg akarja reformálni 
a német módszert. Nagyobb teret akar biztosítani az írásnak, megengedi 
a természetes jelek használatát és ideiglenesen alkalmazza az aforisztikus 
kifejezésmódot, hogy így több anyagot tudjon elvégezni.

Nagy merészség a megszokott iránnyal szembeszállani és azt új útakra 
terelni. Nem is lehet zúgolódás, ellenkezés nélkül megvalósítani. De ez ne 
tántorítsa el azt, aki eszméinek igazságáról meg van győződve, aki többet 
akar nyújtani, elérni és a tanároknak a nagyobb siker, a jobb eredmény 
jegyében a munkát meg akarja könnyíteni.

Elvont gondolatok és elméletek ritkán meggyőző erejűek. Teljesen 
hatástalanok az olyanokra, akik mindennapi munkájukat a kitaposott és 
jónak mondott pályán végezik. Nem is tehetünk kifogást ellenük, mert 
már sokszor tűntek fel —  a mi pályánkon is —  megváltást hirdető nevek és 
módszerek, amelyek aztán adósak maradtak az ígérettel.

Kunze a továbbiakban így folytatja:
Szándékosan vártam e módszer alapelemeinek fejtegetésével mind

addig, amíg a kísérleti osztály gyakorlati munkájával meggyőző eredmé
nyekkel nem tudom igazolni és bizonyítani a mondottakat és azok értékét.
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A tanítás menetéről évenkint tettem jelentést. Az eddigi 4 jelentésben 
egyszerűen és szemléleti módon ismertettem a munkát.

A mostani 5. jelentésem összefoglalja, ismerteti az eddigi eredménye
ket és ezek alapján a német siketnémaoktatás újjáalakításának alaptételeit 
tárja elénk.

A német sikefnéma-oktatás hangbeszédfanííás.
Ez volt és ez marad munkánknak megingathatatlan alapköve. A siket

némát csak úgy adhatjuk vissza a halló- és beszélő társadalomnak, ha meg
tanítjuk a hangbeszédre, képesítjük annak szóbeli- és Írásbeli kifejezésére.

A természetéhez közelfekvő jelnyelv, oktatásunkban csak annyiban 
nyerhet alkalmazást, amennyiben az fenti célunk eléréséhez szükséges. 
A jelnyelv tehát sohasem lehet öncél.

A néma hangbeszédének alapját fáradságos munkával, a leolvasás és 
tapintás útján rakjuk le, majd mesterséges úton fogalommagyarázatokkal 
és a nyelvtörvények megismertetésével építjük fel. A siketnéma oktatás mód
szere nem lehet tehát azonos a népiskola módszerével, hanem egészen kü
lönleges követelményei és saj átlagos törvényei vannak.

Karban való beszédgyakorlatok.
Eddig többnyire az volt a gyakorlat, hogy a tanulókat egymásután 

és egyenkint beszéltettük. A kísérleti osztályban a karban való beszéd a 
szabály. Ez a tanár különösebb megterhelése nélkül lehetséges, mert a 
siketnémák osztályai aránylag kis létszámúak s ritkán lépik túl a io- 
12-es számot. Az egyes tanulók beszédgyakorlása szempontjából igen nagy 
fontosságú, hogy a sok éven át tétlenül maradt beszédszervet az iskolázás 
folyamán, a lehetőség szerint állandóan használják. Kívánatos ez azért 
is, mert a beszéd a szellemi megnyilatkozás mellett mechanikai tevé
kenység is, amelyet akár a tornázást, vagy a zongorázást nemcsak leolva
sással, hanem gyakorlással is kell elsajátítani. Azt az ellenvetést, hogy 
ezzel a beszéd érthetősége szenved, megcáfolja a kísérleti osztály felmuta
tott gyakorlati eredménye.

A tanár éles megfigyelése, a gondos ellenőrzés és a közbeiktatott 
egyénenkénti beszéltetés megakadályozzák a netán föllépő kiejtési hibákat. 
Vannak kiejtési hibák, amelyeknek eredete a beszédszervek rendellenes 
voltában keresendő és ezért csak bizonyos mértékig tudjuk kiküszöbölni, 
csiszolni őket. A kísérleti osztályban például egyeseknél előfordultak a 
következő gátló körülmények: hiányos fejlődésű felső állkapocs, magasan 
ívelt szájpadlás, keresztbeálló fogak, túlnagy felső metszőfogak, tökéletlen 
állkapocszárlat. A hibásan kiejtett szónak írásos képe megérteti a 
tanulóval, hogy a hanyag, vagy rossz kiejtés megmásíthatja a szónak értel
mét és ez állandó önellenőrzésre sarkalja.

Bizonyos hangoknak és hangkapcsolatoknak következetes és alapos 
begyakorlása megteremti a beszédszerveknek a kiejtéshez szükséges finom 
érzékét és lehetővé teszi, hogy a legkisebb erőkifejtéssel és legkényelmesebb 
száj-, nyelvállással természetes és érthető legyen a beszéd.

A beszédelsajátítás könnyebbsége érdekében a nehezebb hangkapcsola
tokat, (mint bla, bli, blu, blei, blau) különösen jól kell begyakorolni.
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Szintúgy ajánlatos egyrészt a külső hasonlóság miatt, másrészt a je
lentésbe]! különbség fölismertetése céljából a rímelő szavak, mint gében- 
wében-lében-hében-schwében-rében begyakorlása.

Ritmika és dinamika.
A halló ember beszédének a melódiája, ritmusa és dinamikája 

adja meg érthetőségét, hangsúlyát és élénkségét.
Dallamosságot a mi tanulóink beszédében —  eltekintve a nagyothallóké

tól és később megsüketültekétől —  semmiféle eszközzel sem érhetünk el. 
Némileg befolyásolhatja azonban a megnyilatkozást az érzelmi- és hangu
lati mimika.

Nagyon fontos, hogy a sn. beszédét, amennyire ez a nehéz körülmé
nyek között lehetséges, legalább a ritmussal és erősségi hangsúllyal élén
kítsük. A rövidítést és nyújtást, a szó- és mondathangsúlyt leolvasással és 
tapintással is érzékeltethetjük. Hatásosabb azonban a megfelelő testmozdu
latok igénybevétele e célok elérésére.

a pk e kérdő mondatot tanítjuk: «Hol van az alma?», az álló 
tanár (aki áll) a hol és az al szótagoknál kissé meghajlítja térben a lábát, 
hogy ezzel jelezze a hangsúlyt. (Térdcsuklást végez).

A nyújtást két kezünk széthúzásával, jelezhetjük.
A tanulókat állandóan figyelmeztetnünk kell, hogy a rövidítés és nyúj

tás az írásos szóban is fölismerhető. így hosszúak a kettős mássalhangzók, 
és a vonással ellátott magánhangzók.

A rövidítés és nyújtás fontosságának bizonyítására állítsunk egymás 
mellé ilyen szavakat: tör— tőr, szór— szór, var— vár.

Ha a beszédszervi mozgásokat ritmikus testmozgásokkal kötjük össze, 
akkor az emlékezőtehetséget támasztjuk alá és megakadályozzuk a görcsös 
beszédet. A ritmus és hangsúly alkalmazása érthetőbbé teszi a sn. amúgy 
is egyhangú beszédét.

Az írás nagy mértékben támogatja a hangbeszédet.
A dolog természetében rejlik, hogy a karban való beszédtanítás csak 

ott lehetséges, ahol az ahhoz szükséges teljesen világos és biztos alap (előz- 
mény) is megvan. Ez semmiképpen sem található meg a hangbeszéd homá
lyos, elmosódott szájképeiben. Erre csak a siketnémák számára is egyértelmű 
és világos írásos forma alkalmas. Amit elmondunk, azt rendszerint le is 
írjuk a falitáblára. És ami ott le van írva, azt ki is mondjuk és beszéd- 
technikailag be is gyakoroljuk.

Az írásnak a hallásnélküli szememberek tanításába való nagyobbmérvű 
bevonása megfelel sok előrelátó szakemberünk évtizedes követeléseinek, 
(Forchhammer, Göpfert és mások,) akik a gyakran nagyon is fogyatékos 
tanítási eredményt, —  különösen a gyengébb tehetségű siketnémák eseté
ben —  joggal az alkalmatlan, sokszor nem érthető szóbeli magyarázó esz
köznek előnyben részesítésének tudták be. Ők mutattak rá arra, hogy e 
módszer mellett a tanulók állandóan ködben tapogatódénak és tanulási 
vágyuk is megbénul. A nagyobb mértékben alkalmazott írás, mint a hang- 
beszédvilágosságot derítő segédeszköze biztosan előmozdítja a siketnéma 
szunnyadó tehetségeinek teljes kifejlődését.
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A szájról való olvasás.
Siketnémáinknak ez a nagy művészete, amelynek hallatlan nehézsé

gét a halló ember el sem tudja képzelni, az egész tanítási idő alatt való 
állandó gyakorlásnak az eredménye. A szájrólolvasás annyira nehéz 
és oly rendkívüli fontosságú a siketnémára, hogy a «tiszta hangbeszéd mód
szerének» megteremtői ezt tették a tanítás kizárólagos alapjává. És miatta 
száműztek a tanításból mindenféle megvilágító és szemléltető eszközt. A 
túlhajtás termelte ki az utolsó évtizedben azt a tanártípust, aki m int valami 
beszélőgép, mozdulatlan merev arccal, hátratett kezekkel áll az osztálv előtt 
és minden üdvösséget a ködös ajakmozgások biztos megértésétől vár.

Kétségtelen, hogy a leolvasási készség fokozása továbbra is egyik főfela
data a siketnémaoktatásnak, de mi azért szívesen lemondunk az ú. n. 
«tiszta» leolvasási gyakorlatokról és megkönnyítjük azt kísérő gesztusokkal 
és érzékelhető (látható alakítás, dramatizálás, magyarázó jelekkel ?) 
alakításokkal. Erre tanít különben a való élet akár a siketnémák, 
akár a hallók esetében. Önkéntelenül is alkalmazzuk ezeket. A beszédet 
taglejtés kíséri és ezek elől a siketnémák tanárának sincs oka kitérni, ha 
tanítványaival beszédbe elegyedik.

Az írásra alapított tanmód is állandóan gyakorolja a leolvasást, mert 
hiszen a karbeszédet vezető tanár szájára figyel az egész osztály.

Külön, tisztán a leolvasást szolgáló gyakorlatok is előfordulnak- 
akkor, amikor a már letárgyalt anyagból kérdéseket teszünk fel, amikor 
szabad beszélgetést folytatunk, vagy amikor szóbeli utasításokat adunk.

Jel és dramatizálás.
Eljutottunk az ú. n. «tiszta hangbeszédmódszer» újabb hátrányához. 

Legfőbb ideje, hogy az évtizedek óta a legjobb szándékkal bevezetett termé- 
szetellenességet kiküszöböljük.

A tiszta hangbeszédtanítás megteremtői a siket egyéniségének meg
felelő jelet halálos ellenségnek látták és ezért azt a legnagyobb szigorral 
elnyomták. A megnemesített vadrózsatő hasonlata lebeghetett előttük, 
amelynél a vadhajtásokat állandóan le kell nyesni, hogy így a nemes ág 
teljesen és szépen kifejlődhessék. A tanításon túl is éberen őrködtek, 
hogy a jel erőre ne kaphasson. A siketek szüleinek meg mindenkor azt a 
tanácsot adták, hogy az intézetbe lépéséig kerüljenek, tiltsanak el min
den jelet, hogy így a hangbeszéd vetéséhez gyomnélküli talajt találjanak 
a gyermek lelkében. Ez a követelmény figyelmen kívül hagyta azt a tényt, 
hogy milyen nagy jelentőségű már a halló embernél is a belső gondolatme
netnek külső kifejezése. Gondoljunk a gyermeki játékra és a felnőttek 
beszédgesztusaira. Világos, hogy a túlzott szembehelyezkedéssel célkitű
zésüknek legtöbbször éppen az ellenkezőjét érték el. Erőszakkal fojtották 
el a ¡gyermek szellemi fejlődését és ezzel éveket vesztettek el. Ha meg ezen
felül még a tanulási idő alatt is elnyomták a jelet, a kár, különösen a 
közepes és a gyenge tehetségűeknél a teljességi fokot érte el. A képzelő
tehetség és teremtő fantázia elnyomorodása, az emlékezet elgyengülése 
és általában az összes szellemi erők fejlődésének elsenyvedése következett be.

Egészséges, indokolt reakció következett tehát be, amikor a gondolkodó 
és érző sn. tanárok, majd felnőtt siketnémák is küzdöttek e természetébe-
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nességgel szemben. Heidsiek rámutatott a kínos, fejetetejére állított tan
módra, hangoztatván, hogy a jelbeszéd a siketnémák természetes nyelve. 
A felnőtt siketnémák is kongresszusi határozatok alapján és beadványok
ban kérték az illetékes hatóságoktól a jelnek a tanításban való alkalmazá
sát, megtörését. Schneider M. gondos könyvtanulmányában igyekezett a 
jelnek a siketnémák gondolkodása és beszéde szempontjából való értékét 
ismertetni.

A jajkiáltás nem volt hiábavaló. A sn. tanárság közben jobban és 
többre értékelte a jelet és helyes alkalmazásától a természetellenesség 
megszűnését, jobb taneredményt remélt. Csak a «hogyan» «hol» és 
«mennyi» kérdése okozott még nézeteltéréseket.

Az aforisztikus tanítási mód a mimikát és akciót, a jelt és drama- 
tizálást sokféle formájában a tanítási eljárásba iktatta. Néhány példa 
megmutatja, hogyan.

Könnyen és keresés nélkül alkalmazhatják pl. a fa, a golyó, a kávés
csésze, az irón stb. főnevek természetes jelét. E jelek, utánzó alakjukkal, 
vagy a használati módra való rámutatással eszünkbe juttatnak oly tárgyakat, 
melyeket ismételten szemléltettünk, de amelyeket gyakorlati okokból nem 
tudunk mindig előráncigálni, ha valamely szónok jelentésére nem emlékez
nék a tanuló. Az igék természetes jelei a megfelelő tevékenységeket jelzik: 
megy, áll, alszik, fenyeget, gondolkodik.

Hasonló az eset a melléknevek, viszonyok, határozószók jeleivel, bár 
ezek kifejezése már nehezebb, és sokszor igénybe veszi a mesterséges jeleket 
is, amelyeket jobbítani, tökéletesíteni kellene.

A tulajdonságok fokozati különbsége magassági-, hosszasági jelekkel 
világíthatok meg. A két kezünk egymástól való különböző távolságával, 
nemcsak a i 5, 2 5, 5o— 100 cm-ek közötti különbséget, hanem a 
különböző méretek, a városok, a tehetségek, a szívjóságok, a beszédérthető
ségek stb-ek egymáshoz viszonyított nagyságát is kifejezhetjük.

így átjutunk a jelképes (szimbolikus) jelek alkalmazásának szükséges
ségére és lehetőségére: Valaki egészséges —  szívbeteg lesz —  ismét föl
ép ül=jelképileg kifejezve: a mellkesban lobogó tűz (élet) egyszerre gyen
gül, orvosság által aztán ismét élénkül. Hasonló módon járunk el, ha azt 
akarom kifejezni, hogy majd meghal, de ha vizet iszik, ismét magához tér. 
Ez is tehát egyik módja a fogalomalkotásnak, az érzékeltető alakításnak.

Többszörösen összetett viszonylatokat, amelyeket a tiszta hangbe
széddel csak körülményesen és nagy fáradsággal tudnánk megmagyarázni, 
érzékelhető, látható alakításokkal és néhány beszéd morzsával pillanat alatt 
meg tudunk világítani. (Kopenhága —  kevés villamos —  feltűnően sok 
kerékpáros —  ott is sn. int. van —  tanítás írással és ujjábécével). Persze 
rámutatok arra is, hogy a hangbeszéd megtanulása mennyire hasznos ké
sőbbi életükre.

Összetettebb cselekmények, vagy egész történetek ilynemű bemutatá
sánál nagyobb nehézség mutatkozik, mert a tanárnak egyedül kell az 
összes szereplőket és szerepeket megszemélyesítenie, betöltenie. Később 
már a gyermekeket is bele lehet vonni e munkakörbe. A «brémai zenészek» 
c. mese tárgyalásakor előbb csak a tanár játsza a szamarat, a kutyát, a 
macskát, a kakast, a rablóbanda viselt dolgait, majd meg az örvendező
Sikelnémák és Vakok Oktatásügye 1936, 1— 4. sz.
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zenészt is. Később a tehetségesebb gyermekek bevonásával beszédtöredékek 
kíséretében lehet lebonyolítani a mese egész cselekményét. Ez a képzeleti 
kialakítás, képletes kiformálás a reáltárgyak tanításába is élénkséget, moz
galmat visz bele és ezért e szempontból nagy jelentőségű. Még csak ennyit: 
az alakító fantáziának fölébresztése és fejlesztése siketnémáink szempont
jából nagyon jelentőséges, mert lényeges ellenszere a gváva gondolkozás
képtelenségnek. A mesevilág határtalan lehetőségeibe való bekapcsolódásunk 
felszabadítja a gyermekek képzelőerejét és a bátorságnak, a vállalkozási 
hajlamnak útját nyitja meg.
A töredékes beszédfok méltatása.

Minden halló gyermek onogenetikai, valamint a népek filogene
tikai beszédfejlődése az aforisztikai, töredékes kifejezési fokon átmegy 
—  és ment át mindenkor. Ezt a tényt megerősíti ama jelenség is, 
hogy aki idegen nyelvet kezd tanulni, eleinte csak töredezve beszéli azt. 
A siketn. szülöttek beszéde a sok iskolai, grammatikai tanítás mellett is, —  
ritkán v. sohasem egészen folyamatos. A különleges körülményekből meg
magyarázható ritka kivételek csak megerősítik a szabályt.

Az előadottak alapján levonhatjuk a következtetéseket az aforisztikus 
módszernek a siketnémák oktatására való hatását illetőleg, amit röviden 
így foglalhatunk össze: Nem köti a kis kezdő siket gondolkodását és beszé
dét idő előtt a nehezen felfogható grammatikai és szintétikai törvények
hez, hanem megengedi a tanult szavaknak töredezett formában is szabad 
alkalmazását. A laza beszédmorzsáknak tarka, zavartalan, folyton változó 
csoportosítása szellemi kaleidoskópszerűen hat. A szavakkal való játék meg
elégedést, örömet kelt és fölébreszti a vágyat, hogy mindjobban behatoljon 
a hangbeszéd titkaiba, amellyel a hallók olyan könnyen értetik meg magu
kat. Termesztés, hogy a nyelv grammatikai és szintetikai alkatrészei 
sem maradnak teljesen figyelmen kívül és hogy csak a kellő időben és 
szisztematikus rendben kerülnek sorra a beszédfelépítésben. Erről külön
ben később esik még szó.
Élményoktatás.

Ma már általánosan elismert dolog, hogy siketnémák részére a legfon
tosabb és legalkalmasabb beszédanyag a személyes élmény. (Hála Sclinei- 
der Mátyás műveinek).*).

Amit a tanulók a családi otthonból, az utcáról, az iskolaudvar
ról magukkal hoznak, az mindenkor elsősorban tarthat igényt a megtár
gyalásra. Ez az, ami elsősorban a figyelem központjába kerül és szinte 
kiáltva követeli a szóbaöntést, mondatbaformálást.

Időről-időre, egy-egy iskolai, v. tanulmányi kirándulás kapcsán, szán
dékosan is gondolkodhatunk nagyobb közös élmények keletkeztetéséről.

Szeretném fordító szíves figyelmét felhívni a teremtett és a véletlen 
alkalomszerűségre. Mi más az, mint élmény, átélése egy jelenségnek, eset
nek, amelynek középpontjában cselekvő-, szenvedő tényezőként a gyermek 
áll. Nem szükséges tehát minden körülmények között idegenbe menni és 
onnan venni, behozni azt, ami itt már elv volt, amikor Schneider gondolata 
még talán meg sem született. ( > t t - Szerk.
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A tanár ilyenkor írónt és füzetet vesz elé és ott a helyszínen megadja írás
ban és szóban az új szemléletek kifejezéseit, amelyet aztán a következő 
napon tanítás tárgyává tesz.

Sok részlet magyarázatát mondatalakítás nélkül, pusztán bemutatással 
s néhány kiszakított szóval intézhetünk el. Csak így lehetséges az élet ezer
nyi ezer jelenségeiből a legtöbbet megismertetni és azért csak keveset 
tudunk a tiszta hangbeszéd módszerével közvetíteni. Az élményoktatást kö
veti a szisztematikus leíró szemléleti oktatás, és a reáliák oktatása.

A  reóltárgyak tanítása.
Nem valljuk azt az elvet, hogy a reál tárgyakkal addig várjunk, amíg 

•a tanulók összes napi élményeiket és szükségeiket grammatikailag korrekt 
formában ki nem tudják fejezni. Nem akarjuk korlátozni érdeklődési 
körüket, de ki akarjuk tágítani szellemüket, és azért a távolabb fekvő 
életterületekre is kívánunk nekik rövid bepillantást engedni. Ezt az aforísz- 
tikus rövid bemutató (eljátszó) alakítással könnyen lehetővé teszi.

A gyermekek sokszor több érdeklődést mutatnak némely távollevő, 
mint a közelfekvő dolgok iránt. A honi tartomány fontosabb városainak, 
folyóinak, hegyeinek és nevezetességeinek ismertetése után áttérhetünk a 
Németbirodalom és más országok városainak, hegyeinek és folyóinak ismer
tetésére. Néhány sorozat jó földrajzi képgyűjtemény segítségével a gyerme
kek nem holt szavakat tanulnak, hanem világos tiszta képzeteket is nyernek.

Az egyes városokról csak a legfontosabbat közöljük és rögzítjük meg 
;a földrajzi füzetben. Pl. Straszbarg: a Rajna mellett —  székesegyház —  
magas torony —  egyik teljesen kész —  a másik félig —  legelőször német 
város volt —  1681-ben elfoglalták a franciák —  1870-ben a németek 
visszafoglalták —  1918-ban ismét a franciáké lett. (A harc és ismételt 
birtokoscsere eljátszandó.).

Ez a tanítási eljárás kriagadja a tanulót sötét tudatlanságából és kö
zömbösségéből és viszonylagosan gazdag tudást nyújt neki a dolgokról, 
.azok keletkezéséről, és mindarról, amit az életben megismert. Természetes, 
hogy ezt a módszert a többi reáltárgy tanításában is alkalmaznunk kell.

■Önálló olvasás.
Az önálló olvasás annyit jelent, mint az olvasmány gondolatait akár 

a szerző maga, megérteni és átélni,
Ennek előfőltétele, hogy az olvasó az olvasmány szavait helyesen értel

mezze [és a megkívánt viszonyításba hozza. A logikai viszonyok az olvasmány 
grammatikai és szintétikai formái közé vannak építve. Ezeket az olvasó 
tárgyismerete és természetes logikája révén minden nehézség nélkül annyi
ra könnyen felismeri, hogy csak ritkán kénytelen a grammatikai és szinté- 
tikai területén külön játszótársat keresni. Ez az aforisztikus kiválogatás a 
gyakorlott olvasó részére lehetővé teszi a részletek felfogását kizáró egész 
szakaszok és oldalak áttekintését.

Az olvasásnak ezt a psychológiai menetét nekünk sn. tanároknak szem 
előtt kell tartanunk és olvasás tanítási módszerünket ehhez kell igazíta
nunk. Az olyan módszer, amely kérdésekkel akarja a tartalmat kiszedegetni, 
nem felel meg a követelményeknek. Emiatt nem jutnak előre a siketek és 
.ezért olvasnak keveset. Alig próbálkoznak az önálló olvasással.
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Hogy e helyzeten javítsunk, valósítsuk meg az alábbi követelményeket:
1. Az olvasási anyag legyen minél érdekesebb. Legyen tele jóirányú 

szenzációkkal, amelyek megmozgatják a kedélyt és kedvet adnak az olvasás
hoz. Az olvasókönyvek szerkesztői vegyék figyelembe, hogy a halló emberek 
olvasási kedvét mily nagy mértékben mozdítják elő a mesék, a humoros, 
elbeszélések, a kalandos történetek, a regények, a bűnügyi és egyéb érdek
feszítő történetek.

2. Az anyag mindig oly formában nyújtandó, amely a gyermekek 
értelmi színvonalának megfelel. A legnagyobb olvasási kedvet is lehűti és végül 
megsemmisíti az olyan olvasmány, amelynek minden harmadik szava ismeret
len s így megértése nehézséget okoz. Ezért a főbb fogalmakat és gondolatokat 
előzetesen tanácsos megmagyarázni.

3. Vezessük be fokozatosan a tanulót a pszihológiai olvasás menetébe: 
A tanár a falitáblára írt, vagy olvasótáblákra nyomott, olvasmányt bemutatja 
a tanulóknak. Aztán a szöveg tartalmát látható alakítással mondatonként 
megmagyarázza. Utána még a tanulók előbb egyenkint, majd közösen olvas
sák és alakítják az egészet.

Ilyenformán lassanként megértik, megszokják a pszihológiai olvasási 
eljárást, amire megkívánhatjuk, hogy ilyen módon új olvasmányokat is 
önállóan elolvassanak. A külső alakítás egyideig még támaszul szolgál a 
belső tartalom megértésére.

Az olvasmányok önálló alakítását házi feladatnak is kijelölhetjük. Még 
jobb, ha a tanulók aztán a szöveget is hozzáírják. A leírás miatt tovább 
időznek a szavaknál, kifejezéseknél s így elmélyedhetnek azokba.

Vigyázni kell, hogy az olvasási tevékenység nem az egyes fogalmak 
megértésére szorítkozzék, hanem főleg és elsősorban a viszonyítások fel
fogására irányuljon, Könnyen lehetséges, hogy valaki megérti az egves. 
fogalmakat, de az egészet nem fogja fel. Az ilyen gyermek a fától nem látja 
az erdőt. Kezében tartja a részeket, de hiányzik nála az ezeket összefűző 
szellemi kapocs.

Erősítsük, gyakoroljuk a teremtő fantáziát. Nagyon alkalmasak e célra 
a mesék, a kiválasztott szenzációs újsághírek, az izgalmas cselekményeknek 
eljátszása és utánoztatása és a karöltve járó köznapi szólamoknak, köz
mondásoknak, szójátékoknak felhasználása. Hasonló módon mutathatjuk 
be (dramatizálással) a kultúr- és társadalmi élet ezer jelenségei közül a gya
korlati értékűeket, hogy így a korlátolt fantáziát a lehetőségek határtalan 
birodalmába bevezessük. A tanuló nem meri, és nem képes az olvasottat 
képzeletben átélni (kialakítani) ha erre őt rá nem vezetjük, rá nem szoktat
juk.

A Lehetőleg korán vezessük be az újságolvasásba, és szoktassuk rá 
őket az üzleti- és családi jellegű apróhírek olvasására. (Ezek amúgy is afo- 
risztikus rövidségűek és lényegük vastagabb betűkkel van nyomva.) Magya
rázzuk meg, mi késztette a hirdetőket ezek közzétételére. Később a kövér 
betűs napihíreket is elmagyarázhatjuk nekik.

A szöveg grammatikai és logikai-grammatikai tárgyalása.
Az aforisztikus beszédfelfogás és alkalmazás mellett természetesen 

mielőbb meg kell ismertetnünk és használnunk a nyelv grammatikai viszo
nyait is. De ebben sorrendet kell tartanunk.
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Elsősorban azokat az alakokat tanítjuk, amelyek a tisztán konkrét 
gondolkodás keretében mozognak.

így figyelembevehetjük a következő alakokat:
A főnevek, igék és melléknevek többesszámú alakjait. —
A viszonyszavakat egyelőre névelő nélkül. (Szekrényre —  szekrény 

alatt —  mögött —  ben —  mellett).
A ka- ke, cska- cske kicsinyítő képzőt.
A névmásokat (személyes, birtokos stb.).
A melléknevek fokragjait. (A különbségi viszonyokat alakítással, 

mimikával érzékeltetjük.).
A visszaható igéket.
A főnevek ragozását legjobb, legcélszerűbb a szöveg logikai-gramma

tikai tárgyalása közben bemutatni.
Egészen különleges gyakorlást igényel az igeragozás.
Az ige alakját nemcsak a vonatkozó személy, hanem az idő és szám 

szerint is változtatja. (A törvényszerűséget, bőséges szemléltetéssel gyako
roljuk be.).

A rengeteg és könnyen zavart keltő anyagot korlátozandó, az alakok 
végtelen sorából kiválasztjuk a leggyakrabban előfordulókat. Ezeket a biz
tosságig gyakoroljuk. —  Ne mulasszuk el olykor egy-egy igét végig ragoz- 
íatni minden időben, személyben és számban.

A mondat-kötőszavakat csoportosan szemléltessük és gyakoroljuk. 
(V. ö. a mi tantervűnk idevonatkozó utasításaival!).

Szóbeli önkéntes, (spontán) megnyilatkozások.
A legtöbb halló ember nagy nehézséggel küzd, ha olyan nyelven akar 

szólani, amalyet hallás, olvasás útján sajátított el, amelyet megért, írásban 
is ki tudja magát fejezni, de azt már hiába kívánnók meg tőle, hogy e 
nyelven önállóan is beszéljen.

Ugyanezt tapasztalhatjuk még talán nagyobb mértékben a siketnél is. 
Ö is megérti a neki való olvasmányokat, vagy a napihíreket több-kevesebb 
helyességgel, írásban is ki tudja magát fejezni, de élőbeszéde töredékes, 
aforisztikus s azt rendszerint jelekkel is kíséri.

Amit megbocsátunk a hallónak, azt a siketnek se vegyük rossz néven.
Ne feledjük, hogy a halló ember előnyösebb helyzetében saját beszé

dét—  sokszor szinte mámorittasan—  örömmel hallgatja és így saját szavai 
erősíthetik, és buzdíthatják. A siketnéma ellenben saját hangbeszédéből 
nem vesz észre többet, mint beszédszerveinek tompa beidegzését és hang
talan munkáját. Minden akusztikai érzet és inger kikapcsolódik az ő vilá
gából.

Ily körülmények között elsősorban kötelességünk, hogy a siket gyer
mek belső beszédvágyát élénkítsük.

A beszédvágy közlési vágy. Ez pedig akkor a legerősebb, amikor szen
zációs hírekről van szó, amelyeknek hatását másokon is ki akarjuk próbálni, 
vagy amikor a vonzalom valamely személyhez oly nagy, hogy epedve kíván
juk a vele való szellemcserét.

Mindezeket tartsa szem előtt a siketnémák tanára. Kettőzött figyelem
mel, érdeklődéssel fogadja a tannulók szóbeli közlését és az ijedtséget, cső-
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dálkozást, együttérzést, részvétet a remélt mértéknél is túlzotlabban
éreztesse, mutassa. Egyébként is olyan legyen a gyermekhez való magatar
tása, hogy szívesen és örömmel bármilyen csekély vagy jelentéktelen
mondanivalóval is bizalommal forduljanak hozzá.

A fentiekből következik, hogy az ily szóbeli spontán megnyilatkozások 
alkalmával nem követelhetünk alakilag is tökéleteset. Itt legyünk nagyvona
lúak (elnézők): «Beszélj te csak a magad módján!» Az alaki hibákat azzal 
a türelemmel fogadjuk, ahogy a belátásos pedagógus a hibás távlatú gyer
mekrajzokat megnézi s ráadásul még meg is dicséri. A túlságos, vagy 
haragos helyreigazítás megöli a beszédkedvet. A barátságos elismerés és 
dicsérő buzdítás ellenben további bátorságot és önbizalmat ad.

írás-fogalmazás.
A szóbeli kifejezés mellett az írásbelit is szorgalmasan gyakoroljuk. 

Itt azonban eleitől fogva a nyelvalakokra is ügyeljünk, mert hiszen több 
idő van a megfontolásra. A gyakorlati cél a tanulót képessé tenni arra, 
hogy közléseit, kívánságait érthető formában vesse papírra. Tanulja meg* 
tehát a látott és bemutatott, megérzett v. megkívánt dolgokat rendezetten, 
egyszerűen kifejezni, az egyes fogalmakat és logikai vonatkozásokat benső- 
leg felismerni, taglalni és a gondolategységek számára a megfelelő szavakat 
és grammatikai formákat kiválasztani, ami az ő viszonyai között hatalmas 
teljesítmény.

Ennek módját mintákon, példákon mutassuk meg. Ily mintafogalma
zást legcélszerűbben képleírással adhatunk, mert itt az anyag állandóan 
szem előtt áll. Hogy a tanulókat a tervezett tanításra fogékonnyá tegyük, 
próbaképpen buzdítsák őket egyszer arra, hogy valamely képről önállóan 
fogalmazzanak. A nehézségek és zavarok, amelyeket ilyenkor éreznek, föl
keltik az érdeklődést arra a fogalmazásra, amelyet a tanár most már a 
táblán elvégeztet. E mintán mindenekelőtt a gondolatok helyes elrendezését 
mutatjuk be. A szöveget logikailag és grammatikailag kifejtjük —  végül az 
egészet leíratjuk és házifeladatul betanultatjuk. Ily mintafogalmazást idő
ről-időre ismételten is végeztetünk.

Közben némi útmutatással egészen önállóan készült képleírást is 
megkivánunk az osztálytól. Hellyel közel egy-egy jobb tanulóval a fali
táblán is végeztünk leírást, amelyet azután közösen javítunk ki. Képeket 
is osztassunk ki néha, amelyekről házifeladat keretében önálló leírást 
készítenek.

A sétautakról és élményekről írásos beszámolókat is követelünk 
időnként. Ezekben az igék múlt idejű alakjukban szerepelnek és a gondo
latokat időrendben sorakoztatjuk fel. A képleírások jelen idejűek.

A leíró- és elbeszélő fogalmazványok mellett a mindenféle rövidebb 
és hosszabb levélközlemények összegyűjtésére tartsunk egy nagyobb füzetet. 
Ebben őrizzék meg a hozzátartozókhoz küldött és azoktól vett leveleket, 
levél-mintákat. Később kiegészítjük olyan mintákkal, amilyeneket későbbi 
életükben küldhetnek, vagy kaphatnak.
A gyermeki kedély felhasználása a tanulásnál.

A siketnéma oktatás a tanárra, de még inkább a tanulóra fárasztó, 
nehéz munka. Ezért nagy fontosságú, hogy azokat a hajtóerőket élénkítsük,
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amelyek az amúgyis fogyatékos (korlátolt) lelkeket a legjobban mozgásba 
hozzák.

A régi módszer, amely ellensége a jelnek, és szükségtelenül elvet 
minden könnyítést, túlzott szigorúságra és keménységre vezetett. A 
keménység és szigor abroncsba szorítja a gyermeklelket és csírájában fojtja 
el az életet. «A kényszer haragot szül, míg a szabadakarat megnyil
vánulása vidámmá teszi a szíveket». A gyermekiélek örömmel fordul oda, 
ahonnan melegség sugárzik feléje. A sorstól annyira sújtott lények, akik i o 
hónapra el vannak szakítva apától, anyától, akik az életben amúgyis oly 
ritkán találkoznak olyanokkal, akik valódi megértéssel vannak irányukban, 
teljes szívüket ajándékozzák annak, aki ért hozzá, hogy apjuk, anyjuk 
is legyen egyidejűleg. Ilyenek előtt fölmelegszik a kedély, megélénkül 
az akarat, földerül a szem és megjavul az emlékezet. A mandulafa a 
hideg északon csak sínylődik, és nem is sejti, mi lenne belőle a trópusi 
melegben. Ez volna az a szempont, amely a siketnéma tanár alkalmazásá
ban, kiválasztásában elsősorban jöhetne számításba.

Eredmények, bírálat és végleges ítélet.
Aki valamely új tanításmód előnyeit akarja kézzelfoghatólag bebizo

nyítani, annak feltűnő eredményeket kell felmutatnia. Ilyenek természetesen 
leginkább az olyan A.) osztályokban mutathatók ki, amelyekből a gyen
gébb tehetségűek ki vannak véve, és amelyekben többnyire csak nagyot
hallók és később siketültek vannak.

A tanítási kísérlet az aforisztikai módszerrel sajnos csak az egyik 
B.) osztályban folyik, amelyben a tanulók kisebb fele közepes és gyenge 
tehetségű. Aki valaha tanított ilyen B. osztályt, az ismeri a helyzete!:. Bár 
az osztály nagyobb fele használható anyagot mutat, mégis minden egyes 
kisebb értékű, mint az Á.) osztály leggyengébb tanulója. És az egész osztály 
haladását ezenfelül hátráltatják még a gyengébb tanulók.

Mégis azt merem állítani, hogy e módszer előnyei e B.) osztályban 
már is, de a jövőben még fokozottabb mértékben mutatkoznak.

A német sn. tanárok egyesületének 1933. pünkösdjén Halléban tartott 
közgyűlésén alkalmam volt e kísérleti osztályt (harmadik évében) nagy 
számú kartárs előtt bemutatni. A siketnémák berlini áll. intézetének igaz
gatója, Lehmann, 1933 őszén a tanárképző hallgatóival tanulmányozta 
az itt folyó munkát. Sokan, mások is felkerestek. Dicsérő elismeréssel 
szóltak valamennyien munkámról. Végleges ítéletet csak az 1938-ban 
lefolytatandó alapos vizsga alapján mondhatunk, amikor is e kísérleti 
osztály növendékei kilépnek az intézetből.

A megitélés akkor lehet igazságos, ha ezt az osztályt egy másik 
B.) osztály ugyanazon évfolyamával hasonlítjuk össze.

Az Á.) osztállyal való összehasonlítást természetesen nem fogadom 
el, mert az csak arra lenne jó, hogy a fáradsággal elért eredményt elhomá
lyosítsa és az ítéletet meghamisítsa.

Csak olyan B.) osztályok jöhetnek tekintetbe, amelyek hasonló körül
mények között lettek összeállítva. Kérem az összehasonlításnál szóbajöhető 
B.) osztályok vezetőit, hogy már most közöljék velem e tervüket, hajlandó
ságukat, nehogy kénytelen legyek egy megfelelő B.) osztálynak hivatalból
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való kijelölését kérni. Ezt a javaslatot a megfelelő hatóságnál idejében 
tenném meg.

A siketnéma oktatás nemcsak fáradságos munka, de nemes munka 
is. Keresésre kutatásra ösztönöz. Bár sok az alkalmazható eszköz, s az 
elért eredmény látszólagos, a német sn. tanárság mindenkor jó lelkiisme
rettel mindent megtesz annak fokozására. A fogyatékos embertársunk 
érdekében végzett hűséges munka nem kisebb értékű, mint a tehetséges 
érdekében való erőfeszítés. Ez is a nemzet egészének a javát szolgálja, és 
kifejezője az igaz baráti- és népi közösségnek.

Fordította: i. s.

Az ezres deszka.
Segédeszköz a számlán (anításhoz.
Fritj Kemolltdl.
A „Sonderschule“ 1935 évi decemberi számából.

Szükségtelen rámutatni mindama nehézségekre, amelyekkel meg kell 
küzdeni a kisegítő-iskola tanárának. Eléggé ismeretesek ezek a megfelelő 
szakirodalomból. A kisegítő iskolás tanulónak azért okoz oly nagy nehéz
séget a számolás, mert hiányzik nála az elvonóképesség. Ha tehát a tanár 
valamelyes eredményt el akar érni velük, lehetőleg konkrét legyen a taní
tása, vagyis szemléleties legyen minden vonalon. Az alsófokan ez a szem
léltetés könnyen és természetes úton is végrehajtható. Mihelyt azonban a 
10-es kört átlépjük, már nem elegendők a természetes szeml. eszközök, 
hanem mind több -és több mesterséges eszközhöz kell folyamodnunk.

Ilyen segédeszköz az 1000-ig való számoláshoz az ezresdeszka. Nem 
állítom, hogy ez egészen új találmány. Bizonyára minden kisegítő iskolás 
tanár, aki gyermekeit az életre akarja nevelni —  készít magának efféle 
segédeszközöket. A szakirodalom azonban nem tesz említést erről az ezres
deszkáról. Miután azonban a famunka keretében is könnyen előállítható, 
továbbá, mert vele jó eredményt értem el —  megpróbálom azt itt ismer
tetni. Néhány évvel ezelőtt magunk állítottuk elő a famunka órákon. (Az 
asztalos tökéletesebb kivitelben 6 márkáért készíti el).

A deszka cm. vastag, 75 cm. hosszú és 17 cm. magas. Kissé 
álljon el a faltól, hogy a dugók ki ne essenek belőle. Ezt egy kis lécecs- 
kével érhetjük el. Az előtte lévő szekrény —  amelybe rakjuk a dugókat —  
9 cm. mély. Az írófelület 8 cm. magas. A dugóknak megfelelő nagyságú 
köralakú kivágások átmérője az ezresnél 60 mm., a százasoké 4o mm., a 
tízeseké 20 mm. és az egyeseké xo mm. Minden dugó 4 cm. magas és 
circa 2 cm-nyire kiáll a deszkából. Mi készítettünk 2 ezrest, i 5 százast, x5 
tízest és 2*0 darab egyest. Az ezres sárga, a százasok zöldek, a tízesek 
kékek, az egyesek pirosak. A dugók köralakú felületei a megfelelő érték- 
színre festendők —  csupán 1 darab legyen fehér színű. Az írófelület 
fekete, a deszka többi része világos-szürke, hogy a színes dugók jól 
(kiemelkedjenek) fölismerhetők legyenek. Ha valamelyik helyiértékét ki
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akarjuk kapcsolni, pl. ha csak százasokkal és tízesekkel akarunk számolni, 
akkor az ezrest és az egyeseket eltakarjuk. E célra szolgálnak kicsiny 
világos-szürke deszkalapok, amelyek a deszka hátlapjához vannak erősítve 
és áthajthatok. Minden egyéb megismerhető az alábbi rajzból.

És most következik az alkalmazás. Egészen a tanárra bízom, hogy 
mely fokon és hogyan vezeti be az ezresdeszkát. Fontos azonban, hogy 
minden gyermek tudja, hogy melyik dugó miféle értéket képvisel, és

hogy hol van az egyes, a tizes stb. helye. Ezért célszerű e segédeszközön 
ismételten bemutatni annak az egységnek a fölépítését, amelyben számolni 
akarunk. Mi elsőízben az 1000-es számkörben való számolásnál alkal
maztuk az ezresdeszkát. A számok olvasása, a számok írása, a tizedes 
számok írása és az 1000-ig való kiegészítés (kipótlás) okoztak nehézsé
geket a tanulóknál. E nehézségeket leküzdendő, a feladatokat e segéd
eszközön szemléltettük. E körből fogok néhány feladatot bemutatni.

A deszka beosztásának és a dugók értékének megmagyarázásával 
egyidőben gyakoroljuk a számok olvasását. Kezdjük az egyesekkel; foly
tatjuk a tízesekkel, ezután tízesek és egyesek; százasok; százasok és tízesek; 
százasok, tízesek és egyesek. Az utolsó feladatra mutat, példát a 2. ábra.

#  =
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1 Gr 1
Amint elkezdtük a xoo-on fölüli számok írását, jelentkeztek az 

ismert hibák. 101 helyett 1001-et írtak. A deszka- és az írófelület alkal
mazásával ez a hiba nem fordulhat elő. A gyermekek a számok olvasása 
közben, a dugók alkalmazása útján maguk is keletkeztetnek új számokat, 
és így nem okozott nekik nehézséget a 101-es szám helyes kirakása és 
leírása. Az írófelületen pontosan ugyanazt kell leírniok, amit a dugókkal 
kiraktak, tehát x százas, o tizes, 1 egyes. A számok hibás írása tehát ki 
van zárva. L. a 3. ábrát.
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Számolunk m-rel és cm-rel és tudjuk, hogy deszkánkon 2 százas. 
200 cm-t, vagy 2 m-t jelent. Itt jelentkezik egy újabb nehézség: a tizedes, 
számok írasa. Ezeket is jól szemléltethetjük. Megmagyarázzuk, hogy a 
magasabb mértékegység neve a szám végére Írandó, és hogy hol van a 
vessző? (nálunk tizedes pont). Pl. Leírandó tizedes törtekkel: 2 m. 5 cm. 
Először is az írófelület jobboldali végére írjuk a m-t, azután leírjuk a 
vesszőt (t. pontot) a m-értékek (százasok) után. A 2 m-t százas dugókkal 
szemléltetjük. A tizes és egyes lyukak most cm. értékek. Az 5 cm-t nem 
szabad a tízesek helyeire bedugni, mert akkor 5o cm-t jelentenének. Az 
5 cm-t tehát egyes dugókkal kell láthatóvá tenni és így a tízesek mezeje 
üres marad. Miután így a 2 m 5 cm helyesen van kirakva a deszkán, 
annak leírása tizedes számokkal már nem nagy művészet. A tanuló tehát 
nem 2.5 111-t fog írni, hanem 2.o5 m-t. L. az 5. ábrát.
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Vegyünk most km-t és 111-t és ezekkel gyakoroljuk a számok olvasását. 
Mit jelent a kilométerkövön a o.5 km? (A km követ lerajzoljuk a táblára.) 
1 k m = io o o  m. Szükségünk van tehát az ezres-dugóra. A tizedes pont 
előtt vannak a km-rek. Feladatunkban o km szerepel. Tehát az ezres 
mező üresen marad, és o-t írunk e mező alá. A o mögé írjuk a tizedes
pontot, ez után az 5-ös számjegyet. A deszkán is kirakjuk az 5 darab 
százasdugót és így már könnyen fog menni az olvasás: o .5 k m = o  km 
5oo m. L. a 4- ábrát.

E feladatokat tetszés szerint lehet bővíteni, kiegészíteni a kg és g, 
a hl és 1, a P és f szemléltetésével is.
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Midőn az 1 ooo-ig való kipótlást akartam szemléltetni, megint kellett 
tapasztalnom, hogy sohasem lehet megtenni a második lépést az első előtt. 
Ezúttal is a «legkisebb lépés módszerét» kellett követnem. E feladatnál 
ugyanis —■ mint új mozzanat —  az egyeseknek tízesekké stb. való átváltása 
merült föl, amit a tanulók a deszkán még nem gyakoroltak. így tehát elől-
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ről kellett kezdenem, nevezetesen a io-ig való kipótlással, hogy eljuthassak 
az iooo-ig való kipótláshoz. Ez előkészítő feladatokat az ezresdeszkán már 
az alsóbb osztályokban lehet gyakorolni. Ha ott nem történtek meg, akkor 
a felsőfokon elölről kell kezdeni a gyakorlatokat, hogy itt a nehezebb felada
tok sikerülhessenek. A következőkben röviden vázolom e módot:

i. Kipótlás io-re. Feladat: 5 + ? = i o .  Szemléltetés: 5 egyest (piros 
színűt) bedugunk. Az üres lyukak mutatják, hogy még 5 egyes hiányzik.

+ -  ’
■

—

— -- --

Még 5 fehérszínű egyest is bedugunk. A io  egyest átváltjuk i  tízessel. 
6. ábra.

2. Tisztán tízesek kipótlandók százasra. Feladat: t\0 -j- . . .  =  ioo . 
Szemléltetés mint fent.

3 . Tízesek és egyesek kipótlása roo-ig. Feladat: g5 4 - . . .  =  ioo. 
A 95-s szám szemléltetése tizes és egyes dugókkal. Nehézség : üre

sen marad 5 egyes mező és i tizes. A tanulók esetleg így oldják meg: 
hiányzik i 5 a io o  ból.— Először a hiányzó egyeseket (fehér színűekkel) 
helyezzük a deszkába. így az egyes mező megtelt. Van tehát 9 tízesünk 
meg 5+5 egyesünk= 100, vagy 9 5+ 5= 10 0 .

?■
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A 10 egyest azonban 1 tízesre kell átváltanunk. Ha ezt megtettük 

beláttatjuk, hogy csak 5 új egyest adtunk hozzá —  a többi tevékenység csak 
átváltási művelet volt. Ez a beváltás ilyenformán még néhányszor gyakor- 
landó a 90-es körben. Később ezt már nem kell megtenni, csak arra kell 
gondolni, hogy az üres tizes lyukba beváltjuk a 10 egyest. így válik lassan
ként világossá, hogy egy lyuk mindig szabadon marad a beváltásra és azt 
nem kell beleszámítani (hozzáolvasni). Ha a kipótlás 91— 99-től 100-ig 
biztosan be van gyakorolva, akkor mehetünk át más feladatokra mint pl. 
75 +  .-■ . . =  100. L. a 7. ábrát.

4- Tisztán százasok kipótlása 1000-re. Feladat: 800 + . . .  =  xooo. 
Szemléltetés mint az 1. pontnál.

5. Százasok és tízesek kipótíása 1000-re Feladat : 960 +  . . . =  1000. 
Szemléltetés mint a 3. pontnál.
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6. Százasok, tízesek és egyesek 1000-re kiegészítendők. Itt a felső 
fok számára való feladatokhoz jutottunk. Pl. 9 1 9 - f . . .  =  1000. Ha az 
előbbi feladatokat megoldották, akkor ez nem fog már nehézségeket okozni, 
holott itt már két átváltó mezőnk akadt —  egy a tízeseknél, a másik a száza
soknál. L. a 8. ábrát !

E feladatokat később azzal nehezíthetjük, hogy a hiányzó dugókat már 
nem helyeztetjük el. A tanulók az adott számból és az üres lyukakból találják 
meg a keresett számot.

Végül már egyáltalában nem szemléltetünk.
Szemléltető eszközünket azért készíttettük, hogy az eddig jelzett nehéz

ségeket leküzdjük általa. Tapasztaltuk azonban, hogy még más feladatokat 
is szemléltethetünk vele. Csak néhányat akarok megnevezni: a számok 
szétbontása, a számsor fölépítése, összeadás és kivonás tízesek átlépése 
nélkül. Természetesen hibái is vannak e számolódeszkának. Ezek kü
lönösen szembetűnőek a tízesek illetőleg százasok átlépésével járó össze
adások és kivonásoknál. Az átváltás hosszabb időt vesz igénybe, amiköz
ben a feladat elfelejtődik. A távolabb álló bíráló talán még több hibát is 
találhat, vagy esetleg még néhány előnyt is fölfedezhet rajta. Mégegyszer 
hangsúlyozom, hogy az ezresdeszkát azért készíttettem, hogy az 1000-es 
körben a számok olvasását, írását, a tizedes törtek írását és a kipótlást ha
tásos módon érzékeltessem, és hogy ezáltal esetleg belső szemléletek kelet
kezzenek. Remélni merem, hogy ez a cél elérhető lesz.

Végül még megjegyzem, hogy e segédeszköz magától értetődőle? 
eleven számtantanítás keretében kerül alkalmazásra és a közölt feladatok 
csak a rövidség kedvéért ilyen kurták és szárazok.

Fordította — i — s.

H azai lapokiból . . ,
A «Gyógyászat» i g 35 . évi j 2. számában Kepes Pál dr. és Kanizsai 

Dezső «Kísérletek hallószervüktől megfosztott kutyákon» c. alatt «előzetes 
közleményt» bocsájtottak közre érdekes kísérleteikről, amelyet hét kölyök
kutyával végeznek az izr. siketnémák budapesti intézetében s amelyeknek 
végső következtetéseit későbbi időpontban fogják lerögzíteni.

A «Teleia» 1935. évi októberi és novemberi számában s különlenvo- 
matban jelent meg Kanizsai Dezső siketnéma-intézeti igazgató «A fogya
tékos erzékuek, szelleműek es erkölcsitek sexualitásáról» c. közleménye 
melyet a Teleia egyesületben i g 35 . március 3-án adott elő.

Tamás Lajos, a siketnéma fiúk foglalkoztató intézetének tanára «Si
ketnéma cserkészek között» c. alatt hangulatos ismertetőt írt a váci kir. 
orsz. siketnénia-intézet^ cserkészeiről a «Magyar Cserkész» 1936. évi febr, 
hó ro-i számába. A cikket két felvétel díszíti s helyet kapott ugyanebben 
a számban Nagy Ernő verse is, «A kis cserkész», amely a váci kir. orsz. 
intézet volt növendékének e téren való készségét, tehetségét dicséri.
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A «Debreczeni Újság» i g36 . március 10-i számából, «A magyar 
tornászsport diadalmas ünnepe volt a D. T. E. dísztornája» című közle
ményből vettük a következő sorokat:

í«A siketnémák intézetének mintacsapata zenés ritmikus gyakorlattal 
keltett méltó feltűnést és vívta ki a közönség legteljesebb elismerését, 
melyből jelentős rész illeti a kitűnő Tienschmidt Ernő gyógypedagógiai 
tanárt.».

A «Debreczen» i g 36 . március hó 12-i számában «A jövő olimpikon
jai» c. cikkben pedig az olvasható:

Vasárnap délben a színházban végignéztem, végig gyönyörködtem a 
debreceni tornász ifjúság bemutatóját. Fölemelő érzés, a nagy beérkezettek 
mellett, ennyi biztató, fényes ígéretet látni! Illesse őket, mindegyiket, a 
drága, ügyes kis siketnémákat is, szerény részemről is a méltó elismerés 
tapsa, bravója!

O k ta tó film .
í r j a  : — i  — v .

Űj rovatot indítunk el. Mi más lehet a célunk véle? Felhívni, ébren 
tartani a figyelmet az oktatófilm iránt, Be szeretnők kapcsolni az intéze
teinket is abba az áramlatba, amely az eleven szemléltetésnek ezt a leg
újabb formáját az iskolába, az osztályba, a tanításba beleviszi. A gondolat, 
a szándék nem új. Történtek már tiszteletre méltó kísérletek e téren. Ma
gyarország kezdettől vezetett e területen. Amit, s ahogyan azonban a magyar 
közoktatásügyi kormányzat ezidőszerint tevékenykedik, az példaképpen áll
hat még a nyugati országok előtt is. Gépek és oktatófilmek készültek és 
vannak munkában, amelyek rövidesen bevonulnak a magyar iskolákba és 
oly levegőt árasztanak majd széjjel, amelyek a magyar gyermekek nevelé
sének eredményességét csakis fokozhatják.

Megjelent a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium Oktatófilm. 
Kirendeltsége hivatalos Közleményei-nek első száma. Örömmel, bizonyos 
irigységgel, olvassuk, mert új korszak, új módszer áradozik belőle bőséggel. 
Rendeletek, szervezeti szabályzatok, szükséges tudnivalók láthatók benne, 
amelyek elrendelik, hogy néhány héten belül miképpen történjék az iskolai 
filmoktatás a közép- és középfokú iskoláinkban. Irigységgel olvassuk azért, 
mert a gyógypedagógiai intézetekről még nem esik szó, pedig ha valahol, 
úgy a fogyatékos érzékű, csökkent, normálisnál alacsonyabb tehetségű gyer
mekeknél ez a szemléltetés is legalább kétszeresen fontos és indokolt volna. 
Intézeteink és növendékeink iránt érzett szeretett, az, ami az irigységet felkelti, 
nem büntetendő érzelem tehát. Jól tudjuk, hogy az elemi iskolák filmokta
tása sem rendeltetett még el. Nem lép életbe ezúttal, azonban gyérszámú 
siketnéma-, valamint gyógypedagógiai intézetünk iskolai filmoktatása, sze
rény és tiszteletteljes megítélésünk szerint, igen könnyen volna egyelőre 
megoldható. Vannak ugyanis intézeteink, amelyeknek 16 miliméteres kes
keny szalagét vetítőgépjük van. Filmünk azonban nincs. Ami megfelelő
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volt, bemutattuk. Minden intézetben, ahol gép van, van hozzáértő tanár is. 
Ahogy eddig is tudtuk, úgy a jövőben is tudnának valamiképpen az igaz
gatók a méltányosan megszabott filmköltcsöndíjakról gondoskodni. Nem 
kérnénk egyelőre tehát semmi mást, mint hogy a Miniszter Úr Önagyméltó- 
sága,

«engedje meg azoknak az intézeteinknek, amelyeknek 
vetítőgépjük van, hogy igénybe vehessék az Oktatófilm 
Kirendeltségtől a filmeket méltányos kölcsöndíjak 
ellenében.».

A filmeket intézeteink úgy vennék igénybe természetesen, hogy azzal ne 
zavarják a Kirendeltség munkarendjét. Azokat a filmeket kérnők éppen, 
amelyek szabadok, s amelyeket az engedelem esetén csupán egy-két órára 
vennénk igénybe. Az összes növendékeknél valamennyi osztálynak egyszerre 
mutatnók be a filmeket úgyis s az intézeti tanárok szolgálnának megfelelő 
magyarázatokká! osztályonként a tanulóknak. Még az sem lehetetlen meg
oldás, hogy pl. a váci siketnéma-intézet aznap venné igénybe, esetleg d. u. a 
filmeket, amikor a váci középiskolákban délelőtt futnak a filmek s ilyenfor
mán a filmeket a közforgalomból nem vonnék ki, nem foglalnék le külön 
magunknak. Nem akarunk másokat megfosztani a filmektől, szeretnék 
azonban annak áldásait a magunk intézetei, a növendékeink teljesebb kikép
zése számára kiterjeszteni. Szükségünk volna azonban a filmekre azért is, 
mert internátusos intézeteinkben a növendékek a külvilágtól meglehetősen 
el vannak zárva, s ezért a jó film a darab kenyérrel egyenértékű örömet 
jelent.

Úgy hiszem nem kívánunk lehetetlent s úgy vélem, hogy jóakaratú 
mérlegeléssel, humánus lelkületű rendelkezéssel meg is valósítható az. A 
magyar iskolai filmoktatásnak csupán dicsőségére fog szolgálni, hogyha 
elmondhatjuk, hogy az a fogyatékos érzékű és gyengetehetségű gyermekekre 
is kiterjesztette már az elején is áldó gondoskodását.

*
Az Oktatófilm Közleményei első száma (1936. február) a következő 

tartalommal jelent meg, amelyeknek tüzetes áttekintését ajánljuk az érdek
lődő kartársak figyelmébe:

Új korszak, új módszer.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium oktatófilm ügyeinek szer

vezete.
A m. kir. minisztérium 10,400/1935. sz. rendelete az iskolai oktatásra 

szánt mozgófényképek megvizsgálásáról és engedélyezéséről.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 900/1986. eln. sz. rendelete a 

az iskolai oktatásra szánt filmek megvizsgálásáról és engedélyezéséről az 
Oktatófilmek Orsz. Bíráló Bizottságának szervezéséről, szervezetéről és 
feladatáról.

Gépkezelő tanfolyamok.
Szükséges tudnivalók.
A m. kir. belügyminiszternek 167,550/1936. B. M. számú körrende-
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lete. A közép- és középfokú iskolákban mozgófényképekkel oktatás beveze
tésével kapcsolatos tűzrendészeti óvóintézkedések.

Mikor indul meg a filmoktatás?
Budapest székesfőváros filmoktatása: A filmoktatás jelentősége. írta: 

Dr. Felhay Ferenc.
A székesfőváros filmoktatásáról.
A fővárosi filmoktatás intézői.
A Székesfővárosi Pedagógiai Filmbizottság működése.
Kimutatás a székesfőváros eddig elkészült oktatófilmjeiről.
Budapest székesfőváros polgármesterének 86,995/1936-VIL sz. hatá

rozatával filmscenáriumok elkészítésére vonatkozó pályázati hirdetése.
Az Oktatófilm Közleményei havonkint jelennek meg, előfizetése egy 

évre 5 pengő. (A közleményeket a közép- és középfokú iskolák a filmdíjak 
fejében díjtalanul kapják.) A kitűnően szerkesztett folyóiratot, amely a 
filmoktatás mindenkori állapotáról lelkiismeretesen és alapos szakavatottság- 
gal és nagy szeretettel számol be, az érdekelt intézeteinknek ajánljuk figyel
mébe. Megrendelhető Budapesten, VIII. Csepreghy-utca A sz. alatt, ahol 
az Oktatófilm Kirendeltség is székel.
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DEBRECEN. A siketnémák intézete i g 35 . dec. hó 20-án d. u. 5 
órakor tartotta meg karácsonyfa-ünnepélyét, amelyen szépszámú közön
ség gyűlt egybe. Az ünnepi beszédet Lindenberger János dr. róm. kát. 
apostoli kormányzó, az intézet nemesszívű pártfogója tartotta s a növen
dékeket is ő ajándékozta meg süteménnyel, cukorkával. A műsort, amely 
kisded színdarabokból állott, Tinschmidt Ernő állította össze és az egves 
számokat is ő maga írta. A betanításban segítségére volt Tamás István, az 
Önképzőkör vezetője. A szép ünnepély Tóth Árpád megbízott igazgató záró
szavaival és az ajándékok kiosztásával ért végett.

A siketnémák intézete növendékei, és a végzett növendékek közül is 
ketten, résztvettek a M. 0 . T. Sz. kerületi jelvényszerző versenyén és 2 
bronz- és vasérmet nyertek.

KAPOSVÁR. Egész Kaposvár város társadalmát megmozgató és ese
ményt jelentő fényességgel rendezte meg a tantestület december 17-én 
karácsonyfa ünnepélyét. A szinpaddal felszerelt tornatermet zsúfolásig meg
töltötte az előkelő érdeklődők tömege. Ott volt Somogy vármegye első 
embere vitéz Igmándy-Hegyessy László főispán, kit annyira lenyűgöztek a 
látottak, —  az addig elképzelhetetlennek hitt nagyszerűség, hogy az elő
adás után még bosszú ideig maradt növendékeink között, elbeszélgetett 
velük és a tanártestület tagjaival s szemében a meghatódott öröm leplezbe- 
tetlen, nekünk oly jól eső, könnyei csillogtak. Az igaz, hogy még számunkra is 
meglepedést hozó precíz, szinte művészi magaslatú előadást produkáltak 
növendékeink, amiért e helyen is meg kell hajtani az elismerés zászlaját a 
négy rendező kartárs; Tatay Vilma, Farkas Mária, Pesky Mária és Boftay 
Béla előtt, —  mert az ez alkalomra írt kis színdarabok és élőképek valóban 
mind szakbéli, mind pedig technikai szempontból tökéletesek voltak. Az 
ünnepélyt Hámory igazgató zárta be, —  aki atyai jósággal gondoskodott 
arról, hogy a «szeretet ünnepe», hozzon a mi kis védenceinknek felhőtlen 
örömet, boldogságot, igaz gyermeki jókedvet. Megállt a csillogó karácsony
fa alatt, mely tömve volt minden gyermeki földi jóval. Kaptak a növendé
kek kegytárgyakat, imakönyvet, társasjátékokat és szeretetcsomagokat. Arcuk 
tündökölt a boldogságtól, a mi lelkünket pedig ritkán érzett, jóleső meleg 
járta át, amit nem lehet szavakba önteni, amit csak az imára kulcsolt kéz 
és néma ajak tud legkifejezőbben elmondani. (Duráczky József.)

SOPRON. Meleg karácsonyi ünnepséget rendezett a soproni intézet 
a karácsonyi szünet alatt ottmaradó növendékei részére; az ünnepségen, 
melyen csaknem minden tanár résztvetí, Völker József igazgató és Vas János 
tanár intéztek beszédet a gyermekekhez. A növendékek szavalatokkal emel
ték az ünnepség fényét.

Cserkészavatás volt a soproni intézetben Szalézi Szent Ferenc ünnepén, 
A védőszentről Vissi János mondott megemlékezést, míg a fogadalmat Végh 
Ferenc parancsnok vette ki az új cserkészektől. Utána misén vettek részt, 
amelyen két cserkész ministrált.
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.4 soproni siketnéma-intézet felügyelő bizottsága febr. 8-án tartotta 
ülését, melynek érdekessége abban állott, hogy azt az intézetben tartották 
i az intézet fennállása óta másodízben) s azon az új főispán, Ostffy Lajos 
dr. elsőízben elnökölt. Az ülés tárgysorozatán folyó ügyek és az intézet 
anyagi ügyeinek előbbrevitele szerepelt. Ülés után a bizottság tagjai a fő
ispánnal az élükön megtekintették az intézetet és annak újonnan épült ré
szét s a látottak felett teljes megelégedésüket fejezték ki.

Evek óta nem volt oly kielégítő a növendékek egészségi állapota a 
soproni intézetben, mint a jelen iskolai évben. Betegségokozta mulasztás 
elenyésző csekély, számbavehető járvány nem volt. Csupán egy baleset for
dult elő: az egyik növendék biciklizés közben leesett és karját törte.

Kán Ernő soproni tanár megbetegedett és operációnak kellett magát 
alávetnie. 3 havi szabadságot kért az orsz. szakfelügyelőségtől. —  Jobbulást 
kíván neki a szerkesztőség!

VÁC. A siketnémák váci kir. orsz. intézetében az a szokás, hogy két 
karácsonyi ünnepélyt tartanak. Az elsőn valamennyi növendék vesz részt, a 
másodikon, a szent estén azok, akik a karácsonyi szünidőre nem mehettek 
haza. Ezidén ezen, a második ünnepélyen kedves ünnepség folyt le. Szent- 
györgyi Gusztáv igazgató a miniszter úr engedélyével megfestette Gerstner 
Ödön rajztanárral Vattyai Ferenc igazgató arcképét, aki a leányfoglalkoztató 
intézetnek 32 éven át volt érdemes igazgatója s aki a fiú-foglalkoztató 
intézethez való áthelyezése alkalmával 1000 pengős alapítványt tett a 1. fogl. 
növendékek karácsonyi megajándékozására. Az alapítvány kamataiból ezen 
a karácsonykor először jutalmazták meg a leányfoglalkoztatós növendékeket. 
Az ajándékok között volt az arckép lepel alatt. A leleplezés után az igazgató 
kérésére az alapítványtevő osztotta ki az ajándékokat, amit Vattyai Ferenc 
meghatva tett meg, megköszönvén a nem várt ünneplést.

Istenes Károly siketnéma intézeti igazgató, tanulmányi felügyelő, ez 
utóbbi minőségében december x i, 12, i 3, és i 4- napjaiban és január 10 
és 1 i-én tett látogatást az intézetben és tapasztalatairól záróértekezleten 
számolt be. Látogatását felhasználta arra is, hogy sajátos módszerével vizs
gálat alá vette az intézet növendékeinek kiejtését s ennek érdekében a fel
sőbb osztályos tanulók beszédjét az osztály tanár, az igazgató és egy idegen 
megértése alapján vette vizsgálat alá.

A siketnémák kir. orsz. intézetében február 12-én tartott módszei'es 
értekezleten Wolkóber János tanár «A siketnémák érzelmi nevelése» című 
taixulmányát olvasta fel.

A siketnémák kir. orsz. intézete karácsonyi ünnepélyének műsora:
1. Ünnepi beszéd. Mondta Kontúr László tb. pápái káplán, hittanár. 2. Ka
rácsonyi vers. Szavalta intézeti növendék. 3. Tóth Árpád debreceni siket- 
néma-intézeti igazgató: Légy becsületes! c. karácsonyi színjátékának elő
adása. Rendezte Bíró Sándorné. 4- Élőképek. Rendezte: Wolkóber János. 
5. Kai'ácsonyi megajándékozás, zárószó.

A siketnémák kir. orsz. intézete cserkészcsapatának farsangi délután
jának műsora: 1. A kis cserkész. (Nagy Ernő verse). Szavalta egy VII. o. t.
2. Tréfás birkózás. 3 . Válogatós Jancsi. 4- Izzasztó erőpróba. 5. Almavásár.
Slkelnémák és Vakok Oktatásügye 1836. 1— 4. sz.
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6. A kötéltáncos. 7. Cserkész bűvészek mutatványai. 8. Tréfás ökölvívás. 
9. Oroszlánszelidítés. 10. Rajztrükk filmek.

A siketnémák kir. orsz. intézetében szorgalmasan folyik már kétéve 
a bélyeggyüjtés. Most már a rendezésnél tartanak. Egy-egy ország kb. 
5o— 5o fajta bélyegét külön-külön lapra ragasztják s az intézeti műhely
ben készült képkeretbe foglalják. A felesleges bélyegeket pedig külföldi 
országok siketnéma-intézeteibe, az ottani sors- és tanuló társaiknak küldik 
az intézet növendékei levél kíséretében. A levélre választ, a bélyegért cserébe 
ottani bélyegeket kérnek. Az eredményről beszámolunk. Az akciót az igaz
gató utasítása szerint Molnár Kálmán nevelőtanár irányítja.

M arkovics Árpád.

Nyugalomba vonult teljes szolgálatának kitöltése után, saját kérelmére.
Egyenlők között első volt, igazgató volt. Mint más, ő is a kötelességét 

teljesítette: dolgozott. Hogy jól dolgozott, hogy kötelességét jól teljesítette, 
arra tanuk: Vác, Jolsva, Ungvár, Debrecen.

Vácon kezdte működését 1900-ban. Öt év elteltével a jolsvai intézet 
élére került. Hogy az ottani intézet új épületet kapott, abban neki nagy
része volt. Az ungvári intézet nem sokáig látta őt fejének. 1913 novem
berében foglalta el állását ennél az intézetnél, de a következő év szeptem
bere már a harctéren találta őt. Beteg lett s haza került, majd az ungvári 
barokk-kórház gondnokává nevezték ki.

Gácsér József halála után a nm. miniszter úr bizalma i g i 5-ben a 
debreceni intézet élére állította. Ennek az intézetnek létrejöttében Gácsér 
József mellett neki is jelentős érdeme volt. 1902-ben együtt tartottak itt 
előadást a siketnémákról, s annak hatása alatt, valamint személyes buzdí
tásukra megalakult a Siketnémákat Gyámolító Egyesület, 1908-ban pedig 
2 osztállyal már meg is nyílt az intézet. i g i 3-ban új, impozáns hajlékot 
kapott a debreceni intézet. 100 növendék részére épült, de most 187 gyer
mek tanul benne. Aki akkor látta s most 20 év elmúltával tekintené meg, 
tudná csak elmondani, igazán megítélni, mit alkotott itt Markovics Árpád. 
Magán az épületen első tekintetre alig találna változást: új volt akkor, 
s ma is annak látszik, mert Markovics igazgató hihetetlen gondossággal 
tartotta azt rendben. Azonban belül a csupasz, rideg falakat úgy a folyosó
kon, mint az osztályokban eleven és színes képekkel borította. Az alag
sorban a mosógép zaja hallatszik. Itt a folyosó falát fával burkoltatta és 
fennebb a lábazatokat csempével rakatta ki. Az ebédlő falát is másfél 
méternyire tetszetős és praktikus fehér csempével borította be. Az élés
kamra mindig bőségesen ellátta a növendékeket élelemmel, amiről a rózsás 
arcok tettek tanúságot. A tornatermet elsőrangúan szerelte fel s a szintén 
torna- és játékszerekkel ellátott udvaron kívül beüvegezett tetejű terraszt 
építtetett a növendékek számára. Ennek falait siketnéma iparművész, Papp 
Ferenc díszítette, szemléltetésre igen alkalmas, tájképeket ábrázoló fest
ményekkel. —  A földszinten van a siketnéma leányok varróiskolája.
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18— 20 varróleánv szorgoskodik benne s minden évben 5 6 leány kezébe
adnak itt munkakönyvét, megélhetést, megbecsültetést. Előbb fiuk részére 
gazdasági iskolát létesített, de mivel a kert kicsinynek bizonyult a gazda
sági iskola céljaira, ez intézmény megszűnt s annak helyébe lépett a 
varróiskola, amely nemcsak a városbeli intelligens közönségnek dolgozik, 
de a növendékek mindenféle ruházatát is előállítja. —  Az épületben rend, 
tisztaság honolt minden időben. A fiú- és leányosztályokon a növendékek 
maguk teremtik a rendet, tisztaságot. Kicsinye-nagyja talál ott munkát, 
magának megfelelőt s végzi ellenőrzés alatt örömmel, büszkén. Markovics 
igazgatása alatt az ő kezdeményezésére és utánjárására nagy földterülettel 
bővült a kert. Hasznát terményben, pénzben megérzi az intézet.

De lássuk Markovics Árpád alkotását a szellemiek terén is. Az elsők 
között hangoztatta, hogy az egyöntetű haladás érdekében az I. osztály 
számára egységes hangsor alkotandó. ABC-s könyvet is írt az I. osztály 
számára, amelynek színes, kedves képeit Piroska Károly rajzolta. Hogy 
miért nem adta ki, csak ő tudná megmondani. Az bizonyos, hogy volt 
olvan jó. mint a már előbb és később megjelent azonos célú tankönyvek. 
Vem ölelt fel nagy anyagot, de minden tekintetben megfelelt a szokott kívá
nalmaknak. .

A tanárképző reformálását is régen sürgette, s bizonyára ennek is része 
volt a tanárképző mai kialakulásban.

Önálló muknája az 1933-ban megjelent: «Hangképzés és gyakorlatok 
a beszédhibák elhárítására» című könyve, amelyet nemcsak a szakkörök, 
de a pedagógiai pályákon működő más testületek, egyének is szívesen 
fogadtak és szereztek be.

¡számos előadást tartott oktatásügyünknél Debrecenben s vidékén: 
Máramarosszigeten, Munkácson, Kisújszálláson, Karcagon, Nyíregyházán, 
mindenütt meleg szeretettel igyekezett megismertetni a nagyközönséget a 
siketnémák oktatásával, oktatási eredményeivel.

Egyéniségéről is valamit. A szorgalmas, fáradságot, időt nem kímélő, 
dolgos és nyílszívű, nyíltszavú ember mintaképe volt; csendben, szerényen 
dolgozott. Mint szaktanácsunk tagja értékes felszólalásaival is mindig fel
hívta magára felsőbbsége megbecsülő figyelmét. Munkásságáért x 98 i-ben 
miniszteri elismerésben részesült. . .

Felettünk nagy rohanással száguldanak el az évek. Életünk ege több
ször borulatos, mint verőfényes. Az ő életének egét is nem egyszer borí
tották bánatfelhők, sokszor vész- és viharfelhők, ezeknek jégmagja végig
szántott megbántott lelkén! De ő erős volt, bánatot, megbántást, fájdalmat 
szótlanul, zokszó nélkül tűrt és kibírt. Az élet terhei alatt nem roskadt 
össze, teste acélos, lelke ép, sokszor derűs, nyugodt maradt. Jó erőben, 
büszke öntudattal, sebezhetlen becsülettel, jó egészségben ment a megérde
melt nyugalomba.

E* lap hasábjairól csak így búcsúzunk Markovics Árpádtól: Isten veled, 
Isten hozzon! —  Igen, hozzon közénk munkatársnak! Az intézet gondjai 
most már nem foglalják le idődet, dolgozni pedig még bírsz, tudsz, gyere 
hát, hozd magaddal bőséges tapasztalataidnak, tudásodnak gazdagságát 
hozzánk, hogy hadd okuljanak az okulni vágyók s nyerjen rajtad keresztül, 
általad oktatásügyünk, amelynek !\ 1 évig voltál buzgó, hűséges munkása!

Meleg kézszorítással a viszontlátásra!
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f  Hövényes Antal.
Irta és a sírnál elmondotta : 
Z s e m b a i F e r e n c

Megszűnt dobogni egy szív, elköltözött az élők sorából egy em ber!... 
Bármily keveset mondó szavak legyenek is ezek a világ napi forgatagában, 
hol ezrével tűnnek-mennek az emberek,. . .  nagyon-nagyon sokat jelentők 
nekünk, kik itt állunk e sír, az örök nyugvás kitárt kapuja előtt meg- 
döbbent lélekkel, sápadt arccal, remegő ajakkal. Tudjuk, ismerjük az 
örökérvényű szavakat: «Hódié mihi, cras tibi!» ..., tudjuk mindnyájan s 
lel is készülünk rá, hogy bármely pillanatban elszólíttathatunk “számot 
adandó földi sáfárkodásunkról. . .  és mégis,. . .  vagy talán épp ezért 
döbbenetes hatással van reánk ez a hirtelen távozás. Hiszen itt járt-kelt 
közöttünk mosolygó arccal, látszólag nyoma nélkül minden bajnak é s .. ,  
egyszercsak nincs többé!... Megölte a szíve, az a szív, mely nasT-nas'y 
szeretettel volt teli. ' 01 b"

Hövényes Antal kartársunkat szerető szíve vezérelte a siketnémaoktatás 
nehéz útjára s közel négy évtizeden át nyitogatta mint szakavatott pedagó
gus a lezárt ajkakat... s lezárult örökre most az ö v é !... Hosszú időn át 
oktatta-tanította a siketnémákat, hogy szívok a szépért, jóért, nemesért 
dobogjon... s nem dobban többet az ö v é !... Szerető ahaként állott 
növendékei közt osztályában s csepegtette beléjök a tudás cseppjeit.

De nemcsak növendékei közt érvényesült szerető szívének melegítő 
hatása,..._ tovább is terjedt az: mint egyik megindítója és éveken° át 
szerkesztője a «Siketnémák Közlönyé»-nek, az iskolából kilépett siketnémák 
továbbművelésénél is tevékenyen közreműködött. Érezték szereíetét pályatársai 
s oktatásügyünk egyaránt. Szerető kartárs volt, tele rajongással és lelke- 
sedéssel a pálya iránt. Ez a kartársi és ügyszeretet adta kezébe a tollat s 
ónálló .szakcikkeivel és szaktárgyú értékes fordításaival sietett kartársai 
munkájának megkönnyítésére, oktatásügyünk előbbrevitelére. Nemcsak ha
zai, hanem külföldi szaklapokban is megbecsülést szerzett a magyar siket
néma tanár nevének. —  Becsülettel szolgálta a maga pozitiójában á hazát!... 
Amikor azonban a haza sorsa úgy kívánta, önként, habozás nélkül cserélte 
fel a katedrát a harci bajjal-vésszel, toll helyett kardot ragadott keze s 
miként osztályában, úgy a kötelességteljesítés legnehezebbjében is becsü
lettel tett annak eleget, amit a haza tőle megkívánt.

És ennek az embernek, ki hű fia volt hazájának és egyházának 
egyaránt, ennek az ideálokért égő embernek trianoni szomorú sors lett a 
jutalma. Az, ki ifjan került Yácról Pozsonyba tanárnak, ott fejtett ki áldá
sos működést sokáig, ott alapított családi fészket, ott találta meg földi 
boldogságát, a kényszerítő körülmények hatása alatt ott kellett hagynia 
azt a várost, melyet oly igen megszeretett, kezébe kellett vennie a vándor
botot s visszatérni ide, az «alma mater »-be, honnan kiindult és itt folytatni 
azt az embermentő munkát, melynek szolgálatába itt. Vácott szegődött
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annak idején. A trianoni tragédia tragédiája lett —  miként sok másnak —  
a mi kedves kartársunknak is. Szívébe belefészkelődött a bú, bánat, fájda
lom, keserűség és annak sorvasztó tudata, hogy nagy-nagy szeretete dacára 
sem tud segíteni elhagyott városa és szenvedő hazája sorsán. S bár férfias 
lélekkel és erős akarattal viselte a csapást, bár külsőleg nem mutatta 
fájdalmát, lelkén ott rágódott a szú, mely az életerős férfi fáját idő előtt 
döntötte le.

Elköltözött egy szebb, jobb, boldogabb hazába, az Isten kifürkész
hetetlen akaratának el tetszett őt szólítani körünkből s mi —  bár bánattal 
teli, de —  alázatos szívvel hajiunk meg a megmásíthatatlan előtt és bízó 
hittel hisszük, hogy a mindenség Kegyelmes Ura méltó jutalmát adja meg 
néki nagy szeretetéért, hiszen azok felé fordult szíve a földi életben, akik 
talán a legkevesebb szeretetet érzik: a siketnémákat gyámolította. Ura ni í 
jutalmazd meg őt jóságod és irgalmasságod szerint!

Kedves Tóni Bátyánk! Amikor a siketnémák váci kir. orsz. int. tanári 
testületé és az egész intézet nevében utolsó «Isten hozzád»-ot mondok 
néked, kérve-kérlek Téged, ki immár odafönn vagy a csillagok honában, 
esdekelj érettünk és hazánkért az Űr zsámolyánál. Földi porhüvelyed 
pedig leljen itt csendes, békés pihenést!

Harcodat megharcoltad,_jó munkát végeztél!
Isten veled!

*

Hövényes Antal ny. siketnéma-intézeti tanártársunk váratlanul el- 
húnyt. Haláláról a siketnémák váci kir. orsz. intézetének tanári testületé 
a következő gyászjelentést adta ki:

«A siketnémák váci kir. orsz. intézetének tanári testületé fájdalomtól 
megtört szívvel jelenti, hogy szeretett kartársa

HÖVÉNYES ANTAL
ny. siketnéma-intézeti tanár, a v. cs. és kir. 76. gyalogezred népfelkelő 
hadnagya, a hadiékítményes arany érdemkereszt tulajdonosa jámbor és 
munkás életének 60. évében Vácon f. évi március hó 21-én reggel váratla
nul elhúnyt. A drága halott földi maradványait március 2 3-án, d. u. 4 
órakor fogjuk a váci középvárosi temetőben a r. k. egyház szertartásai 
szerint nyugvó helyére kísérni.

Vácon, i g 36 március 21.
Istenben hívő lélek volt, gyújtott, világított, 

melegített, segített az elesetteknek egész életen át, 
bizonyára örök béke lesz, égi boldogság legyen ezért osztályrésze.'».

Temetése nagy részvét mellett folyt le. Számos tisztelőn és jóbaráton 
kívül megjelentek a budapesti testvérintézetek képviseletéljen Istenes Károly 
és Szabó Károly igazgatók, tanulmányi felügyelők, Konrád György, Pirovits 
Jenő és Rediger Károly tanárok, Vácról a siketnéma intézmények képvise
letében Szentgyörgyi Gusztáv igazgató vezetésével a tanárok, az intézet és 
a foglalkoztatók növendékei.

A szerkesztőség is fájdalommal vesz búcsút a korán elköltözött kar- 
társtól s kíván békés pihenést a viszontlátás, a feltámadás reményében!



1C2 Vegyes.

Helyreigazító sorok.
«Tisztelettel kérem a Tekintetes Szerkesztőséget, hogy nb. lapjának 

1935. évi 5— 10. számában közreadott tudósításommal kapcsolatban a lap 
legközelebbi számában alábbiakat pótlólag közölni szíveskedjék:

«.Értekezlet a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület székházéiban» cím 
alatt e lap legutóbbi számában megjelent tudósításból Vollmann lemos igaz
gatónak dr. Tóth Zoltán országos előadó felszólalására adott válasza kima
radt. Ez elmaradást ezúton kiválnom pótolni, amikor közlöm, hogy I oll- 
mann Jcinos igazgató dr. Tóth Zoltán országos előadónak az értekezlet 
végén tett felszólalására válaszolt. Válaszában Vollmann János igazgató ki
jelentette, hogy ő annak idején készséggel felajánlotta dr. Tóth Zoltán 
igazgatónak, hogy az általa bejelentett témáról a Vakok József Nádor Kir. 
Országos Intézete tanári karának előadást tarthasson, ez azonban.—r rész
ben dr. Tóth Zoltán orszáigos előadó, másnemű elfoglaltsága, —  részben 
felszólaló hivatalos vidéki kiküldetése, —  részben pedig a szokottnál ko
rábbi időpontban megállapított záiróvizsga terminusa, —  mint előre nem 
látható körülmények miatt —  megtartható nem volt.»

Kérésem megismétlésével maradtam
Budapest, 1936. január hó 31-én. .

a Tekintetes Szerkesztőség iránt teljes tisztelettel:
IIikkel József

- gondnok.

AZ ORSZ. KÖZOKTATÁSI TANÁCS ÚJJÁSZERVEZÉSE. A nm. 
vall. és közokt. min. 181 1936. eln. sz. rendeletével kiadatott az Országos 
Közoktatóisi Tanácsok újjászervezéséről szóló szabályzat. Eszerint a tanács
nak általános nevelési és oktatási, mezőgazdasági-, ipari- és kereskedelmi 
oktatási szakosztálya lesz. Miután a szabályzat egyéb rendelkezései sem utal
nak a gyógypedagógiára és az egyidejűleg történt kinevezéseknél sem véte
tett figyelembe ez az oktatási ágazat, azt kell hinnünk, hogy az 0 . K. T. 
hatásköre ezentúl sem fog a gyógypedagógiai intézetekre kiterjesztetni s a 
Gyógypedagógiai Intézetek Orsz. Szaktanácsa jól bevált jelen szervezetében 
továbbra is fenntartatik.

NEVELŐ-TANÁRI MEGBÍZATÁS. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter a váci kir. orsz. siketnéma-intézethez nevelő-tanári szolgá
lattal megbízta K. Katona Margit és Molnár Kálmán old. gyógypedagógiai 
tanárokat.

VÖLKER JÓZSEF IGAZGATÓ KITÜNTETÉSE. A TESz. orsz. 
elnöksége Völker József igazgatót a társadalom terén kifejtett áldozatos 
munkájáért a TESz. jubileumi érdemkeresztjével tűntette ki. Az érdem- 
keresztet v. Szepessy Aladár ny. altábornagy, kér. elnök nyújtotta át a 
Katolikus Kör fennállásának 70. fordulója alkalmával rendezett ünnep
ségen.

SZOLGÁLATI JUBILEUM. Bensőséges ünnepet rendezett a siketnémák 
soproni intézetének tanári kara a növendékekkel együtt február 8-án. Völker 
József igazgató meleg szavakkal üdvözölte Maár Jánost szolgálatának 2 5. éves



Vegyes. 103

évfordulója alkalmával s átnyújtotta neki az orsz. szakfelügyelőség és 
¡felügyelő bizottság üdvözlő és elismerő iratait. A tanári kar nevében 
László Géza köszöntötte az ünnepeltet. A növendékek jókívánságait két 
növendék tolmácsolta. Maár János meghatva mondott köszönetét a meg- 
tisztelésért és elismerésért. Este a Pannónia-étteremben társasvacsora volt 
az ünnepelt tiszteletére.

BILAU LŐRINC kisegítő tanárt a V. K. M. a soproni intézettől az 
újpest-wekerletelepi áll. kisegítő iskolához helyezte át.

AZ IGAZGATÓK HETI TANÍTÁSI ÓRÁI. A na. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 5 5.5 26/193 5. V. 2. sz. rendelete a gyógy
pedagógiai intézetek igazgatóinak kötelező heti tanítási óra megtartása 
tárgyában. A gyógypedagógiai intézetek részére egységes szervezeti szabály
zat kiadásáig, a gyógypedagógiai intézetek igazgatóinak kötelező heti óra
számára nézve az alábbiakat rendelem el. A gyógypedagógiai igazgatók köte
lező heti óraszáma az állami polgári fiú- és leányiskolák részére a 
106.000 1923. \I. sz. alatt kiadott «Rendtartási Szabályzat» 95. §-a 5. 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével, négyosztályú iskolában heten
ként 12, 5— 8 osztályúban heti 8, g— 12 osztályúban heti 6, a 12 osztály
nál, nagyobb iskolában pedig heti 4 óra. A heti kötelező óraszámba az 
osztálylátogatások nem tudhatok be. Budapest, i g 36. évi január hó i 3-án. 
Megjelent a «Hivatalos Közlöny» i g 36 . évi 5. számában.

A «HOMEROS» énekkar farsang estéjén a rádióban szerepelt. Erről 
a 8 Órai Újság a következőképpen emlékezik meg: Nem lehet szó nélkül 
elmenni amellett a nagyszerű produkció mellett, amely tegnap este helyet 
kapott a mikrof on előtt. A vakok «IIorricros»-énekk a rának műsorát 
közvetítette a rádió félnyolctól félkilencig és ez az egy óra, azt hisszük, 
minden hallgatónak igazi, nagy élvezetet szerzett. Az ötletes, színes prog- 
ramm szokatlanul tökéletes szórakozást nyújtott, mind komoly, mind 
humoros részleteiben. Igazi kórus-kultúra, ízlés és mértéktartás jellemezte 
a vakok szereplését, teljes fegyelem és óramű-pontosság uralkodott ebben 
az egy órában a stúdióban, anélkül azonban, hogy lélektelen mechaniz
mussá vált volna. A lelkes énekkar tudását és egész"jókedvét hozta a mik
rofon elé, amelynek már régen volt ilyen jó órája. A vegyes kórust 
Schnitzel Gusztáv vezényelte, zongorán kísért Jarmer Lajos és Solt, János. 
Kedvesek voltak Biermann Ferenc hangszerutánzásai és Kiss Erzsébet hang
játéka. Minden propagandánál, rádióautónál és hirdetésnél —  ezt elárulhat
juk az igazgatóságnak —  többet ér az olyan jó műsorszám, mint amilyen 
farsangkor a Homeros-énekkaré volt.

HÁZASSÁG. Varsányi Ilona, oki. keresk. isk. tanárnőt —  Varsányi 
Ferenc egri kartársunk leányát —  f. év febr. i-én vezette oltárhoz Czunya 
Miklós dr. pestszenterzsébeti gimn. tanár.

A VAKOKAT GTÁMOLÍ1Ó ORSZÁGOS EGYESÜLET április 2-ra 
tűzte ki a vakok «Homeros» énekkarának ezévi hangversenyét. Az énekkar 
e hangversenyével Liszt Ferenc emlékének kíván hódolni s' így műsorának 
legnagyobb része a halhatatlan mester karműveiből fog állani. A műsort
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Demény Dezső, Király-Köriig P. és Orszúigh Tivadar egy-egy műve egészíti 
ki a Zeneművészeti Főiskola nagytermében tartandó hangversenyen.

NÉVVÁLTOZÁS. A m. kir. belügyminiszter Faller Lajos áll. gyógy- 
ped. tanárnak (Eger) a «Gábori» családi név használatát engedélyezte.

A KISPESTI KATOLIKUS LEGÉNYEGYLETBEN Bárczi Gusztáv 
dr. főorvos, a venereás betegségekről és a másik néppusztító betegségről, 
a gümőkórról tartott érdekes és statisztikai adatokkal alátámasztott előadást. 
Kimutatta, hogy a háború előtt nálunk a betegségek két százaléka volt 
venereás eredetű, ma pedig huszonkét százalék! Ismertette a gyógykezeltetés 
módjait, amelyek között fontos az erkölcsi nevelés is. A nemzetnek ma 3o 
milliójába kerül évente ez a betegség. A nagysikerű előadás után Verseghy 
Károly törvényhatósági bizottsági tag mondott köszönetét a kiváló főorvos
nak.

EGY ŰJ ELEKTRO-AKUSZTIKAI TAPINTÓ-KÉSZÜLÉK. (A «Son
derschule igSS. aug. számából».) G. Pachetti Bianchi olasz tanárnő ismer
teti e készülékét a milánói «Contributi» c. pedagógiai szaklapban, amely 
a készülék fotográfiáját is hozza. A készülék neve: «Pachetti Bianchi-féle 
vibrátor.». A feltaláló azt mondja róla, hogy nem lehet vele csodákat mű
velni. De határozottan állítja, hogy a siketnéma intézetek egyik legértéke
sebb segédeszköze. A kiejtéstanításra nézve az a nagy értéke, hogy képessé 
teszi a sn. tanulót arra, hogy általa a saját hangját megérezze, ellenőrizze 
és kijavítsa, továbbá arra, hogy a kimondott szavak és mondatok hangsúlyát 
és ritmusát is szabályozza. — i — s.

A «Deutsche Sonderschuley>-\. i g 35. májusában kitiltották egész Ausz
tria területéről. (Valószínűleg a nemzeti szocialista eszmék propagálása 
miatt!)

CSEHSZLOVÁKIA. A prágai siketnéma-intézet ez évhen ünnepli 
1Ö0 éves fennállását. Sorrendben ez az ötödik intézet Európában. 1786-ban 
alapították. E i 5o év alatt megszakítás nélkül teljesítette hivatását, több 
mint 3ooo sn-t nevelt föl. —  Apostolkodása folytán egyre több ily intézet 
létesült országunkban. Jelenlegi számuk 17. —  Speciális módszere folytán 
néhány igazgatója a határokon túl is ismertté tette nevét. így: P. Frost 
és P. Kmoch. —  Az intézetnek most szép palotája van és 1 4o sn-t nevel. 
Az intézet jelenlegi igazgatója Novák Alajos. Oralmetódus szerint tanítanak 
benne. A i 5o éves jubileum méltó megünnepléséhez serényen folynak az 
előkészületek. Az ünnepségeken a köztársasági elnök védnöksége alatt résztvesz- 
nek az összes hazai intézetek tanárképviselői, a hatóságok és testületek’ 
képviselői, valamint az egykori sn. növendékek. Az ünnepségek időpontja 
június 28— 3o. —  A díszgyűlésen kívül —  tanáregyesületi közgyűlés is 
lesz szakelőadásokkal és kiállítással. —  Így alkalmuk lesz a külföldi vendé
geknek a csehszlovák sn.-oktatás történetébe bepillantást nyerniök, —  
megláthatják az oktatás jelenlegi állapotát —  és ápolhatják a kollegiális 
kapcsolatokat is. —  Amidőn jelentőségteljes jubileumunkra felhívjuk a 
figyelmet, egyúttal kérjük az azon való részvételt. —  Az int. igazgatósága 
és a Cseh-szlovák sn. tanárság tehát a legszívélyesebben meghívja önöket
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és meri remélni, hogy a jubileumi ünnepségeken egy népes küldöttség fog 
eljönni országukból. Föltesszük ugyanis, hogy az egész világ siketnéma 
tanárai e gy nagy családot alkotnak, és szükséges, hogy egymást közelebb
ről megismerjük —  és kapcsolatokat teremtsünk a közös munka érdekében, 
tudatjuk, hogy a résztvevők Csehszlovákiában utazási kedvezményeket 
fognak kapni és vendégei lesznek az intézetnek. Máris örülünk a f. évi 
június 28— 3o-i találkozásnak. A hivatalos meghívókat később fogjuk szét- 
küldeni. De már most kérjük a jelentkezéseket az alábbi címre: Prager 
Inslitat fiir Taubslumme. XVI. Iioleckova ul. c 13 n. Csechoszlovákia. A1



K a r iá r s a in k  k ö zé le ti szereplése

G YÖ RG YFY Ákos budapesti áll. sikelnéma-intézeli tanár Rákóczi imája» c. költe
ménye jelent meg a Hangya 1986. é\'i naptárában.

KANIZSAI DEZSŐ az izr. siketnémák orsz. intézetének igazgatója «A nevelés külső 
és belső nehézségei» címen előadást tartott f. évi január 22-én a Szülők Pedagóg¡urnában.

WOLKÓBER JÁNOS február 2 4-én «Történelmi anekdoták» címen tartott előadást 
a Váci Urániában.

SZENTGYÖRGYT GUSZTÁV kir. orsz. siketnéma-intézeti igazgatót a Népegészség
ügyi és Munkásvédelmi Szövetség, amelynek Lukács György dr., v. b. t. t., ny. kultusz- 
miniszter az elnöke —  legutóbbi rendes közgyűlésén az elnöki tanács tagjává választotta.

SZÉP JÓZSEF február 10-én a váci Sí ülők Iskolájában «Gyakorlati példák a nevelés 
köréből» címen tartott előadást.

TÓTH ÁRPÁD debreceni siketnéma-intézeti igazgató is részt vett ama zeneszerzők 
•között, akik az írókkal egyesülten sikerült szerzői előadó estet rendeztek Debrecenben, 
január 12-én, a Vitézi Székház dísztermében.

ZSEMBAI FERENC a Gombási Urániában január 26-án Rákóczi Ferencről, december 
16-án pedig a váci Szülők Iskolájában tartett előadást, ez utóbbi előadásának tárgya a 

vallásos és hazafias nevelés volt.

ZSEMBAI FERENCET, a X. cserkészkerületi közgyűlés ismételten beválasztotta az 
intéző bizottság tazjai közé. A  nevezett egyben a kerületi tiszti vizsgáztató és a fegyelmi 
bizottságnak is tagja.

VÖLKER JÓZSEF igazgatót a KANSz. sopxor.i választmánya 3 évre újból elnökévé 
választotta.

VÁC város részlegesen újjáalakult képviselő-testületének tagjai Szrntgyörgyi Gusztáv 
igazgató és Krupa Pál tanár, póttagja Vatlyai Ferenc igazgató.

Intézetein k életéből.

A VAKOK JÓZSEF NÁDOR intézetében a rendes önképzőköri és Vöröskeresztes 
gyűléseken kívül nyilvános és műsoros ünnepélyeket is szoktak rendezni a növendékek, 
így december 2 j-én karácsonyfa-ünnepélyük volt, amikor az ének- és zenekari számokon 
kívül a fiúk és a leányok is egy-egy megfelelő tárgyú színdarabot mutattak be. Az ügye
sen mozgó szereplők feledtették, hogy világtalanokkal állunk szemben!

A szent esté-n kiosztásra került a sok szép ajándék és édesség —  s boldog megelé
gedettséggel várták a kis Jézuska eljövetelét!

Farsang utóján víg, bohókás versekkel, ének- és zenekari számokkal mulattatták ön
magukat, s szórakoztatták a nagyszámban megjelent érdeklődőket!

Mindezek az ünnepségek testi és lelki épülésükre szolgáltak.

Kapisztrán-Nyomda Vác, Felelős üzemvezető: Farkass Károly.



B etűdoboz.

A betűvetésnek hasznos, já té k o s segédeszköze.

Tervezte és kiadja: Szentgyörgyi Gusztáv, a siketnémák váci 
kir. orsz. intézetének igazgatója.

Á ra (szám jegyekkel): 3 pengő.

Megrendelhető a kiadónál,
Vác, Konstantin-tér 6. — Távbeszélő 16.

T an k ő n yvp ó tló  je g y z e te k :

Záborszky: Földrajz. VI. o. számára. Ára 60 fillér.
» VII., VIII. o................ 70 »

Bartalos: Természetrajz. VI. o. 50 „
n VII. o. „ 60
>7 Történelem. VII. o. 70

Szép: Természettan. VIII. o. 70 »»

Záborszky: Alkotmánytan. VIII. o. 60 »»

Szép: Képes Olvasókönyv. Kicsinyeink 
számára. 52 időszerű olvasmány. Ára 3‘— P

Kiadja a Siketnémákat Gyámolító Egyesület, Vácon. 
Megrendelhető ugyanezen a címen.

Kapisztrán-Nyomda Vác. Felelős üzemvezető: Farkass Károly.




