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A háborúban fellépő beszédzavarokról.
Irta és felolvasta: Istenes Károly, a gyógypedagógia képző e'öadó-tanára.

Mai felolvasásom mintegy folytatása a ma két hete tartott
felolvasásomnak. Akkor a „Háborúban megsiketült és megnémult
katonákról“ tájékoztattam szives hallgatóimat, ma a „Háborúban
fellépő beszédzavarokról“ kivánok szólani ugyanazzal a céllal és
szándékkal, mint múltkor.
Hogy e két felolvasás között nyilvánvalóan megvan a szoros
kapcsolat, az már az első tekintetre alig szorul bővebb magyará
zatra akkor, ha ezt a fogalomszavat: „ beszédzavar“ úgy értelmez
zük, hogy kifejezője akar ez lenni a beszédet illető minden abnormitásnak.
Ilyen értelmezés mellett a némaságot minden további magya
rázat nélkül beszédzavarnak minősíthetjük.
Ha pedig a hallást úgy bíráljuk el, mint a beszéd normális
lebonyolithatásának, megérthetésének egyik elengedhetetlen eszkö
zét, érzékszervét, akkor a siketség is beosztható indirekte a be
szédzavarok sorába.
S hogy e kettőről mégis külön szólottám, azt egyrészt azzal
indokolhatom, hogy a harctéren egy karakterisztikusan háborús ok
következtében — mint azt kimutattam volt — párosával szokott
fellépni e kettő; másrészt pedig azzal, hogy a beszédzavarok kö
zül — eddigi megfigyeléseink szerint — ez a kettő lép fel legna
gyobb arányszámmal.
Ez a kitétel, hogy legnagyobb arányszámmal, mintegy maga
után kviánja azt a kérdést is, hogy hát e kettőn kívül, milyen ter
mészetű beszédzavart eredményezhet még a háború? Az eddigi
megfigyelések alapján dadogást, remegő beszédet, aphoniát, pőszebeszédet és aphasiát.
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Végezzünk csak előbb egy szükségesnek mutatkozó distinctiót olyan értelemben, hogy mit értünk az itt felsoroltak alatt?
Ha az u. n. „ beszédzavar“ itt említett öt fajtáját meg akarjuk
határozni, a beszédnek három jelenségére kell ügyelnünk. Azt kell
nevezetesen figyelnünk, hogy nincs-e megakasztva a beteg beszé
dének folyékonysága, tiszták-e a beteg beszédhangjai s végül, hogy
a felfogó, vagy tartalmi és alaki kifejezőképesség szempontjából
nem változott-e meg a beteg beszéde ?
Ha- a beszéd folyékonysága megakasztott, dadogással, vagy
remegőbeszéddel-, ha a beszéd tisztasága hagy maga után kívánni
valót aphoniával, vagy pöszebeszéddel- s végül ha a felfogó,
vagy alaki és tartalmi kifejezőképesség mutat fel elváltozásokat,
aphasiá.val állunk szemben. Ezek megértéséhez szükséges egyéb
tudnivalókról a részletezésnél lesz szó. A részletkérdések könnyebb
ellenőrzéséhez pedig kívánatos lesz megismerkednünk a localisatióstan elméletével.
Ennek az elméletnek úttörő munkása Wernicke, a viiághirű
elmeorvos volt. S hogy az általa oly sok odaadással kultivált
íocalisatióstan nem puszta elmélet, azt már régóta beigazoltnak
látták és tudták á vele speciálisán foglalkozó idegorvosok. A még
most is dúló világháború pedig egyenesen sok fényes példáját
szolgáltatja ezen tan reális voltának.
Mi az alaptétele ennek a localisatióstannak ? Az, hogy az
agy egyes körülhatárolható és fellelhető területein bizonyos képes
ségek localisálódnak, kötődnek helyhez.
Az e tannal foglalkozó tudósok egyike pld. fellelte az
agyban a beszéd központját. Voltak, akik a hallás, látás, izlés és
tapintás központját fedezték fel az agyban. Ismét mások annak
jöttek nyomára, hogy van egy-egy olyan külön központja is az agynak,
amely az Írással, olvasással, számolással stb. van szoros kapcso
latban, mint központtal.
Az idevágó kezdő kutatásokat nagyobbára csak állatokon
végezték. Megtalálták és kivették pl. egy galambnak azt az agyrész
letét, amelyik a repülést szolgálja. A galamb nem volt képes
repülni, dacára annak, hogy szárnyait nem bántották. Egy kutyá
nak pl. az ugató központját roncsolták szét az agyban, a kutya
többet nem ugatott, - •
,
Évtizedes munka kellett ahhoz, mig e téré-n egy-egy biztos
lépéssel előbbre juthattak az idegkórtan orvosai. Háborúnak kellett
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jönni, hogy e sokat vitatott elmélet nagyobb tömegben embereken
legyen megfigyelhető, szemlélhetőleg demonstrálható, mert a békés
polgári élet csak elvétve adott a tudósoknak erre alkalmat, tanul
mányozható és megfigyelhető médiumokat. A kíméletlen, kegyetlen
háború azonban ezrével szolgáltatja a megfigyelésre s tanulmányo
zásra orvosi és gyógypedagógiai szempontból is alkalmas sérült,
vagy beteg anyagot.
Hogy a localisatióstan elméletét és gyakorlatát ismervén
orvosaink, micsoda fényes s kézzelfogható eredményeket érnek el
sebesült, vagy sérült katonáink gyógyítása; terén, annak illusztrá
lására álljon itt a sok közül a következő példa: Hónapokkal
ezelőtt egy olyan beteg került az „István-úti hadikórház“ -ba, aki
tántorogva járt. Járás közben olyan széles, tántorgó kilengései vol
tak, mint egy keskenyebb fajta folyosószélesség. A vizsgálat során
az igazolódott be, hogy agyának az a része szenvedett, ahol az
egyensúly-érzék képessége localisálódik. Ezen a helyen az agy,
koponyahorpadás miatt folytonos nyomás és izgalom hatása alatt
állott, mely oknál fogva képtelen volt egyensúlyban tartani a testet,
ilyen körülmények között előállott a szükségessége az operatív
beavatkozásnak. Dr. Fischer Aladár, a kórház sebész-tanára feltárta
operatíve a megfelelő koponyacsontrészletét és tényleg meg is
találta az okot feltételező behorpadásos elváltozást. A horpadást
kiegyengette s a koponyacsontot újra visszahelyezte eredeti helyére.
Az "operatív beavatkozás kívánta seb begyógyulása után a beteg
rövidesen felkelt s azóta jár egyenesen, zavartalanul, mint sérülése
előtt. Kell-e ennél fényesebb példa a localisatióstan elméletének
gyakorlati demonstrálására ? Azt hiszem, hogy nem !
Ha most már igy demonstrálva láttuk egy képességünknek
— az egyensúly képességnek — agybeli localisáltságát, nem
indokolt-e annak a feltevése, hogy a beszédnek is van, illetve
vannak ilyen agybéli központjai ? Nemcsak hogy indokolt, hanem
jogos is, mert az idevágó kutatások alapján részben beigazolódott,
részben pedig feltételeztetett, hogy ugyanígy állanak localisált
területek a tudatos, hangosbeszéd szolgálatában is. Ezeknek egyike
pld. arra szolgál, hogy érzékelje a fül által felfogott, a hallóidegek
által pedig vezetett hanghullámokat, amelyek aztán e központban,
az úgynevezett hallómezőben, (sensoriusos centrumban) hallási
érzetekké válnak. Ezek a hallási érzetek nem tűnnek el
nyomtalanul, hanem a hallómezőben nyert újabb ingerületek kö
vetkeztében egy állomással tovább jutnak, az u. n. értelmi köz-
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pontba. Ebben a központban válik aztán tudatossá, értelmessé
a beszéd.
Ha most már az értelmi központban tudatossá vált beszéd
tartalmánál fogva olyan természetű, hogy feleletet is követel, az
értelmi központ indító szerepre is vállalkozik. Ingereket is küld
ki magából a mozgató mezőbe, (motorikus centrumba). — Az ér
telmi központ küldte ingerek ráparancsolnak erre a mozgató
mezőre, hogy a tudatos hangosbeszéd létrehozásához szükséges
mozgásokat szedje rendbe, összrendezze e központ. így állanak
munkába a légző- (nagy mellizmok, bordaközti izmok és a rekesz
izom) hangotadó- (gége-, garat-, pajzsporc-, gyűrüporc- és
kannaporcizmok) és szótagoló (ajak,- arc,- állkapocs,- nyelv- és
lágyiny) izmok és izomcsoportozatok, a tudatos hangosbeszéd
szolgálatába. Ez a sok és complikált izommozgás összrendezettsége eredményezi aztán a fonetikai értelemben vett tudatos han
gosbeszédet.
Az itt elmondottakat próbáljuk meg rajzzal is szemlélhetővé
tenni. Ismételjük csak az előbb mondottakat!
(Szóbeli magyarázat).

1. á b r a .
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1) F =» A hallás külső szerve a fül.
2) H = A hanghullámokat érzékelő hallómező.
3) É =>= A tudatos hangosbeszédet megértő központ.
A) M = k beszédszervizmokat munkába szólító s osszrendező mozgatómező.
5) N y = A beszédszerveket jelölő betű.
Megértvén igy a localisatióstannak a beszédet illető elmé
letét is, lássuk a beszédzavarok részletes magyarázatát. Vegyük
azokat sorra! A már említett beosztás szerint lássuk először a
dadogást.
Meghatározása olyképpen szólott, hogy az a beszéd folyé
konyságának a zavara. Ez a zavar vagy úgy áll elő, hogy a dadogó
a szókezdő hangokat egyfolytában szükségtelenül hosszú ideig
hangoztatja, vagy csak erőlködik az első hangnál, de hangot
egyáltalában nem ad, vagy pedig azokat egymásután többször,
ugyancsak szükségtelenül ismétli. Igen súlyos esetekben ezek a
megakadási jelenségek nemcsak a szókezdő hangoknál észlelhetők,
hanem a szó közepén is. Sokszor oly süniek és hosszantartók
ezek a megakadási jelenségek, hogy kin kivárni a dadogó egy-egy
szavát. Ezekhez a megakadási jelenségekhez aztán még egyéb
tünetek is társulnak. így pl. a beszédében megakadt dadogó arca
kivörösödik, arcizmait élénken mozgatja, homlokát ráncolja, ajkait
rángatja, száját mereven tátogatja, nyelvét görcsösen megfeszít,
vagy kiölti, arcát felfújja, nyakerei kidagadnak, szemével hunyorgat, fejét rángatja, karjait dobálja, helyéből kilép, vagy jobbrabalra dülöng. Mennél súlyosabb fokú dadogó valaki, a fentemlítettek közül annál több jelentkezik nála. S vájjon mik ezek s miért
lépnek fel ? Együttmozgások. Fellépésük a dadogó erőlködésére
vezethető vissza. Erőlködik, mert mindenáron folyékonyan akar
beszélni. Amikor aztán látja, hogy a beszédszervek erőltetése nem
elég az akadályok leküzdésére,
munkába
szólítja azokat
az izmait is, amelyekről már az előbb szólottám s ame
lyeknek igénybevétele eredményezi aztán az együttmozgást. Ezek
kel a szükségtelen erőlködésekkel és együttmozgásokkal aztán
nemhogy segítene magán, hanem éppen ellenkezőleg, még kíno
sabbá teszi beszédét úgy magára, mint pedig a hallgatóra nézve.
Fontos szerepet játszanak még a dadogónál az együttmoz
gásokon kivül az úgynevezett psychikai tünetek, amelyek azonban
csak akkor lépnek fel, amikor már a dadogó tudatára ébred hibá
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jának s kezdi hibáját szégyenleni. Ilyenek a túlságos ingerlékeny
ség, nyugtalanság, a beszédtől való félelem, beszédgyávaság.
Térjünk most át annak megismerésére, hogy a dadogás
milyen körülmények között lép fel a háborúban, hol kell e baj
okát keresni, s mik az orvosi és gyógypedagógiai kezelés módjai ?
Azt már tudjuk, hogy a dadogás a beszéd folyékonyságának
a zavara. A locaüsatióstan elméleténél azt is láttuk, (Lásd az 1,
ábrát!) hogy van az agynak egy központja, amelyik kifejezetten
arról gondoskodik, hogy a beszédbeli izommozgásokat összrendezze, gondoskodjék a beszéd folyékonyságáról. . Nyilvánvaló
tehát, hogy a dadogás okát ebben a motorikus központban (Lásd
az 1. ábra Af-rnel jelölt területét!) kell. keresni. Ez a központ van
valahogyan úgy képesítve, hogy a reá váró összrendezést nem
tudja akadálytalanul elvégezni, könnyen ingerelhető voltánál fogva.
Hogy ezen központ ingerlésére igen alkalmas terrénum a harctér
s általában a háborús izgalmak, az azt hiszem nem szorul bővebb
magyarázatra, ha a következőkre utalok: Mindannyian hallottak
már bizonyára a kezdő szónokok, vagy a vizsgázó diákok lámpa*
lázáról s annak külső, látható, vagy hallható megnyilatkozásairólt
A kezdő szónok, vagy a nagy nyilvánosság előtt vizsgázó diák
arca elvörösödik, vagy elhalványul. Az a tudat, hogy most min
denki őt figyeli, több-kevesebb ideig tartó izgalmat vált ki lelké
ben. Ez az izgalom hajtja arcába a vért, vagy űzi ki azt onnét.
Ehhez képest lesz az arca vörös, vagy sápadt. Ez a lámpaláz
nemcsak ezt szokta kiváltani. Látható ezenkívül egyiknél-másiknál
a test nyugtalan, ideges mozgása, közben-közben nagyokat nyel
a kezdő szónok, vagy drukkoló diák. Hangja elkezd remegni, sőt
meg is akad többször-kevesebbszer beszédközben. Mint mondani
szokás, elkezd hebegni, dadogni ez izgalmak hatása alatt. Ha most
már el tudják képzelni e lényegtelen izgalmak mellett a háborúval
járó izgalmakat ad maximum, akkor megérthetik, hogy a harctér
izgalmai ilyen és ehhez hasonló tüneteknek egész sorozatát ho
gyan s miért válthatják ki.
Ez az értelmezés azonban annyira tág, hogy ez szerint min
den — hasonló izgalmakon átesett — katonának dadogónak kel
lene lenni. S hogy mégsem lesz mindegyike az, hanem csak egynémelyike, arra a róluk felvett kortörténetek egyes adatai világíta
nak rá. Az tűnik ki ugyanis ilyenkor, hogy vagy dadogok voltak
már polgári életükben is, de beszédük a harctéren rosszabbodott;
vagy gyermekkorukban voltak dadogok s most a háború izgalmai
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újra lepattantották náluk a dadogást; vagy pedig személyszerint
ők nem voltak ugyan dadogok, de a családjukban terheltségsze-r
rüen mutatható ki a rossz beszéd, a dadogás. Eljutottunk im ez
esetek felsorolásával a terheltség felvételéhez, vagyis ahhoz, hogy
az illetők beszédét mozgató központja vagy rosszul volt már ere
detileg begyakorolva, vagy pedig származásuknál fogva nem ren
delkeznek jól képesített beszédet mozgató központtal.
Ha most már ki-ki ilyen rosszul begyakorolt, vagy terhelt
mozgatóközponttal kerül a harctérre, a háború borzalmai és a
a velejáró szenvedések lelkében rettegést, félelmet és izgalmat
váltanak ki. Ez a psychikus hatás könnyen érthetően azoknál a
katonáknál s ott fog kiváltani az agyban működéses abnormítást,
ahol azok a legérzékenyebbek, a motorikus központban. A felingerelt, uyugtalanná lett beszédmozgató-központ az összrendezés
alkalmával vagy túlságosan erős, vagy keledénél több, vagy pedig
igen heves ingerületeket juttat el a beszédszervi izmokhoz. Az
izmok e szokatlanul sok, erős és heves ingert nem tudják kiszol
gálni, vagy többször egymásután húzódnak össze, vagy pedig tar
tósan megfeszülnek. Tartós (tónusos), vagy többször ismétlődő
(clonusos) görcsös állapotba jutnak. A beszédszervizmoknak ez a
a görcsös állapota eredményezi azután a dadogást. Fellépésük
kiváltó oka pedig ez esetben a háború okozta psychikus hatásokra
vezethető vissza.
Lehetséges egy másik ok is. Amikor ugyanis nem a psychi
kus izgalmak befolyásolják károsan a mozgató központot, hanem
egy elszenvedett agysérülés, vagy agyrázkódás hatása miatt ^lett
a motorikus központ abnormális, folyékony munkát végző műkö
désre alkalmatlan.
Ilyen esetekben a sérült agynak sebészi kezelése, vagy a le
vált csontszilánknak operatív úton való eltávolítása, avagy éppen
már a múltkor is hangoztatott pihentetés, rendesen feleslegessé tesz
minden egyéb természetű orvosi, vagy gyógypedagógiai beavat
kozást, vagy tanítást, mert a beteg beszéde enélkül is rendbe jön.
Ennek is volt már több érdekes, bizonyitó példája az István-úti
hadikórházban. N. főhadnagy kerül Sarbó professor, főtörzsorvos
úrhoz. Megvizsgálja őt. Agyrázkódás utáni állapot volt nála jelen,
súlyos dadogással. A vizsgálat után megnyugtatásul azt hallja a
beteg, hogy nincs komoly baj, kipiheni magát és teljesen^ rendbe
jön. Mintegy két hónap alatt rendbe is jött teljesen. Gyógyulása
után bevallja a főtörzsorvos úrnak, hogy az orvosi vizsgálat után
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bizonyos kétségei voltak, amelyek bántották is őt. Amikor azt hal
lotta, hogy nem csinálnak vele semmit, magától meggyógyul, úgy
gondolkozott, hogy hát akkor miért került a kórházba? Kezelést
várt, mert mint aktiv főhadnagynak, különösen fontos érdeke volt
a gyógyulás, nehogy pályáját abban kelljen hagynia. Szerencsére,
kétségei mellett is türelmesen várta a gyógyulást. Most már be
látja, hogy teljesen helyes volt a baj felismerése s az egyszerű
pihentetés, mint gyógymód, teljesen helyén való volt.
Más elbírálás alá esnek azonban azok a dadogok, akiknél
hogy úgy mondjam, nemhogy visszafejlődne a dadogás, hanem
mindinkább fokozódik, állandósulni kezd.
Orvosi szempontból való kezelésük odairányul, hogy a fel
ingerelt, felizgatott idegrendszert, spéciéi a motorikus agybéli
központot megnyugtassák, kipihentessék. S ha a szükség úgy kívánja,
bróm beadásával segítik elő a megnyugtatást.
Gyógypedagógiai szempontból is kezelés alá vesszük őket.
Ismervén a baj okát, tudjuk azt, hogy a beszéd folyékonyságát
megakasztó izomgörcsök a légző-, hangoiadó- és szótagoló izmok
ban lépnek fel, módszeres pedagógiai gyakorlatokkal ezeket veszszük gyakorlás alá. Ezt megelőzőleg tudatossá tesszük előttük a
beszédet, ráhatási képességünkkel hozzászoktatjuk őket a lassú,
nyugodt, nyújtott beszédhez.
Sajnos, e szándékunk több esetben — a beteg részéről észlelt
akaratlan fegyelmezetlenség miatt — sok nehézségbe ütközik.
Eredményes kezelés csak azoknál várható, akik képesek az önfe
gyelmezésre. A sikertelenül kezeiteknél megvan még a lehetősége
annak, hogy idővel, a nyugodt, izgalom nélküli polgári életben
szintén meggyógyulnak.
A beszéd folyékonyságának másik zavarát remegőbeszéd
névvel jelöltem meg. Mint hangutánzó szó, azt hiszem annyira ma
gán viseli az általa megjelölt beszédzavarnak képét, hogy további
értelmezése teljesen fölösleges. Legföljebb egy másik fogalomszóval
festhetném még élénkebben, kézzelfoghatóbban, s ez a reszketőbeszéd.
Bár a dadogás is, a remegőbeszéd is a beszéd folyékony
ságának zavara, mindamellett is a kettő között nagy a különbség.
A dadogásnál nyomatékosan rámutattam az izomgörcsökre, együtt
mozgásokra és psichikus tünetekre. A remegőbeszédnél ezek egyike
se lelhető fel. Az egész, amit tapasztalunk az, hogy hangjuk s egész
beszédük remegő, reszkető. Miért? Azért mert a beszédmozgató
központjuk a strukturális elváltozás miatt egyensúlytalan. Ez az
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egyensúlytalanság remegve, reszketve bonyolítja le a beszédbeli izom
mozgásokat.
A beszéd remegését a szemmel könnyebben ellenőrizhető
egyéb remegéssel hasonlítsuk össze.
Százával látják az utcán a remegő fejű-, kezű-, vagy lábú
katonákat. Ezt a remegést mi idézi elő egyik-másik esetben?
A megfelelő agyi központoknak mikrostrukturalis eiváltozottsága,
amikor is a megfelelő agyi központok egyes agysejtjei között
hiányzik az egyensúly. Az általuk mozgatott végtagok, vagy test
részek egyensúlya, nyugodt tartása és biztos, szabályos mozgatása
megszűnik. Ennek az egyensúlytalanságnak lesz aztán látható kife
jezése a fejnek, kéznek és a lábnak remegése. Ha most már ez
az agybéli nyugtalanság, egyensúlytalanság a beszédet mozgató,
motorikus központban van jelen, a bajt, külső megnyilvánulásában
a beszéd szenvedi meg. Amint az előbbi esetben láttuk a fejnek,
kéznek és a lábnak a remegését, éppen úgy képzeljük el a be
szédszervek remegését is. Ehhez az elnevezéshez, hogy remegő
beszéd, hozzá kell még kapcsolnom azt a megfigyelést is, hogy az
ilyenek beszéde hangtanilag gyakran siró, fájdalmas, panaszkodó.
Megismervén igy a remegőbeszéd mibenlétét, azt nézzük most
már, hogy orvosi és gyógypedagógiai szempontból milyen elbírá
lás alá esnek e betegek ?
Ezt kutatván, az előidéző ok szerint két csoportba oszthatók
e betegek. Ha direkt sérülés érte az agy beszédmozgató központ
ját, sebészi eljárásnak van helye. Megszüntetik az esetleges
genyesedést, vagy eltávolítják a beszéd mozgató központot nyomó
csontszilánkot. Ilyen esetekben a gyógypedagógiai beavatkozás
teljesen fölösleges, mert a genyesedés és a csontszilánk által
nyomás alatt állott, de felszabadított agy, magától is visszanyeri
normális funktió-képességét. Ha gránátrobbanás az oka a
remegőbeszédnek, az egyes agysejtek egyensúlyának helyre
álltáig pihentetni kell a beteget. Gyógypedagógiai szempont
ból legföljebb arra ügyelünk, hogy ne erőltesse a beteg minden
áron a beszédét, mert ennek kárát vallja. A mindenáron való
siettetés késlelteti a gyógyulást. Van pld. egy olyan betegünk,
akinél a gyógypedagógiailag hozzá nem értők más kórházban azt
a tanácsot adták a betegnek, hogy mindenáron csak beszéljen,
erőltesse csak a beszédet. Az eredmény mi lett? Az, hogy az
illető beszédbeli állapota rosszabbodott. így válik aztán a min
denáron való siettetés a gyógyulás akadályává. Ez a példa is arra
10
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inti a velük foglalkozókat, hogy hagyják őket békében, ne inge
reljék a mindenáron való siettetéssel; be kell várni a strukturális
elváltozás szükségképpeni gyógyulási idejét. Ilyen esetekben az idő
biztosabban gyógyít, mint a gyógyszer, vagy a tanítás. A tapaszta
lat azt bizonyítja, hogy a remegőbeszédüek absolut pihenés mellett
aránylag rövid idő alatt gyógyulnak, mig a mindenáron való siet
tetés mellett visszaesnek, gyógyulásuk ideje lényegesen kitolódik,
Térjünk át most már a beszédhibák második csoportjára,
még pedig arra, amelyet úgy határoztunk meg, hogy az a beszéd
tisztaságának a zavara, hibája, azaz: a beszéd tisztasága hagy
maga után kívánni valót. Ide soroztuk az aphoniát és a pöszebeszédet. Vegyük ezeket sorra.
Lássuk először azt, hogy mit értünk aphonia alatt ? Hangt
talanságot. Beszél ugyan a beteg, de a hangszalagai nem rezeg
nek húrszerüen, nem ad az úgynevezett zöngét; susogva, alig
hallhatóan beszél. Okait kutatván, három dologra mutatunk rá,
A hangadás (zöngeadás) környéki (külső), és központi (belső) szer
veinek megbetegedésére, bántalmazottságára s a hystériás alapon
álló aphoniára. A környéki szerveket érheti, tartósan, vagy
időlegesen megbéníthatja, erős áthűlés okozta hurut, (Az igy előálló
hangtalanságot ugyan egyszerűen rekedtségnek is nevezhetjük)
lövés, vagy egyéb sérülés. Ha erős áthülés okozza a hang
talanságot, arról gégetükrészetileg úgy győződnek meg, hogy a
hangszalagok erősen vörösek és duzzadtak. Gyógyításuk, mint az
ilyen esetekben közismert, gégeecseteléssel történik. E mellett aztán
semmiféle gyógypedagógiai beavatkozásra nincs szükség, mert a
gyógyításnak egyedüli módja a fentemlitett orvosi kezelés, azzal
az utasítással, hogy a beteg lehetőleg keveset beszéljen, ne igyék
szeszt, ne dohányozzék s általában kerülje a füstős, poros levegőt.
Környéki okokra vezethető vissza az aphonia akkor is, ha a
gégét lövés éri. Ha a lövés oly szerencsétlenül érte a gégét, hogy
a hangszalagokat beállító u. n. gégeporcok (pajzsporc, gyűrűpore
és kannaporc) pusztulnak el, roncsolódnak széjjel, úgy azonban,
hogy gyógyulásuk után e porcok szabad mozgásukban tartósan
meggátoltatnak, gyógyíthatatlan aphoniával állunk szemben. A
beteg örök időkre hangtalanul, susogva fog beszélni. Ha a sérülés
csak daganatot, vagy olyan bonctani elváltozást idézett elő, amely
a begyógyulás, forradás után nem akadályozza a gégét, illetve
annak porcait a szabad mozgásban, időleges, gyógyuló aphoniával
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állunk szemben. A gyógyulást sebészi beavatkozás s pihentetés
eredményezi. Egyéb beavatkozásra nincs szükség.
Az aphoniának leggyakoribb oka szintén központi eredetű.
Ilyenkor az ok idegkórtani alapokon nyugszik. Localisáltságát
kutatván, a nyulíagyra kell rámutatnak, mert a gégebeídégző
idegmagvak itt vannak elhelyezve. Azt is mondhatnék, hogy ilyen
esetekben az aphonia egy gyengébb fajtája a némaságnak. Csak
hogy a mig a némaságnál a hangszalagok cadaver, u. n. hulla
állásban vannak, addig az aphoniánál a hangszalagok legalább
is annyira képesek mozogni, hogy a susogó hangadás beállításál a
képesek. Ilyenkor az ok előidézői ugyanazok, mint a hasonló eredetű
némaságnál. A nyultagyban elhelyezett gégebeidegző központ az
ágyúrobbanás okozta légnyomás következtében beszorul a koponya
kimenetelét alkotó öreglikba, ahol ez a központ nyomás
alá kerül; területén kisebb mérvű strukturális
elváltozás
lép fel, mint a némaságnál. Az egyensúlyukban megzavart sejtek
pihentetés mellett visszanyerik a régi egyensúlyt viselt helyzetüket,
visszatér a hang is, megszűnik az aphonia. Ezt az értelmezést,
ugyancsak az István-úti hadikórházban kézenfekvő péloával igazolja
egy aphoniás beteg, akinél az egyszerű pihentetés révén, naprólnapra erőteljesebb lesz a hang, a zönge. Ezekben az esetekben is
szemelőtt kell tartani tehát a pihentetéssel , járó lassú, de biztos
gyógyítás elvét, mert a mindenáron való siettetés megboszulhatja magát.
Az aphoniával kapcsolatosan szótanom kellene végül a hys
terias alapon álló aphoniáról. Hogy lényegében mi is az a hys
teria, annak magyarázatába bele se fogok, mert ez még ma is
nyilt kérdés még azok körében is, akik ezzel mint idegorvosok
hozzáértéssel foglalkoznak.
Nagyjában csak annyit róla, hogy ez is a megfelelő agyál
lomány megbetegedése, de nem strukturális, hanem funkctionalis
alapon. Azaz: nem az agy szerkezete beteg, hanem annak műkö
dése befolyásolt psychikai okoknál fogva. Hogy hogyan, hogy nem,
az a vele, nem szakszerűen foglalkozók előtt, még inkább nyitott
kérdés maradhat. Ezzel kapcsolatosan meg csak azt kivánom meg
említeni, hogy amint a hysteriás alapon álló némaságot, vagy
dadogást egy-kétszeri hypnotizálással meg lehet gyógyítani, éppen
úgy a hysteriás alapon álló aphoniát is. Ez azonban már szigorúan
orvosi kérdés, tehát a részletkérdések nem ide tartoznak.
Térjünk át a beszéd tisztaságát befolyásoló másik be
lő*
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szédhibára, a pöszebeszédre. A pöszcbeszéd nevezet alá tartozik
a beszédnek mindaz a hibája, amikor a beszéd egyes hangjai
képződnek hibásan, hamisan; vagy amikor egy-egy hangot más
hanggal kénytelen felcserélni a beteg. Minthogy katonáinknál a
beszédszerveknek lövés által való sértettsége okozza e beszédhibát,
náluk tehát szervi pöszebeszéddel állunk szemben. A beszéd szervei
közül sérülés érheti az ajkakat s általában az arcizmokat, fogso
rokat, állkapcsot, nyelvet s végül a kemény- és lágyszájpadlást.
Az ajkakat s általában az arcizmokat olyképen érheti sérülés,
hogy az azokat mozgató nervus fatialis (arcideg) tevődik tönkre.
Az ilyen alapon előálló arcideghüdés rendesen csak egyoldali
szokott lenni. Mi mutatja az ilyeneknél az arcideg hüdöttségét?
A beteg oldalon az ajkak mozdulatlansága, lelógása, az arc merev
volta, a szemhéjak mozdulatlansága, (A beteg nem képes a beteg
oldalon levő szemét lezárni.)ahomlokféloldalisimasága. Abetegfélarca
sphinxszerü képet mutat. Az egészséges oldalon lévő szájzuga,
mivel nincs a másik oldalon fékezője, oly erősen elhúzódik beszédközben, hogy a beteg, mint népies nyelven mondani szokás:
féreszájú lesz.
Ilyen esetken az első teendő az operatív beavatkozás. A
hűdött, munkaképtelen arcideget másikkal pótolják, s a beteg be
széde, az új arcideg működése révén nagyobbára teljesen rendbe
jön. Félsikeresetén helye van a gyógypedagógiai kezelésnek is. Idevágó
arcizom és ajakgyakorlatokkal működésben segítjük elő a nervus fatialist. Jelezni kívánom még, hogy arcizom hüdéseknél a beszédhangok
közül az o, ö, u, ü, p, b, m, f, v, s, zs, és cs szenvednek többkevesebb változást. Ugyanilyen hibák tapasztalhatók az olyan eset
ben is, mikor lövéses sérülés révén az ajkak roncsolódnak
széjjel. Az operatió után ugyanolyan gyakorlatoknak vetjük alá a
betegeket, mint a fenti esetben.
A fogsor és az állkapocs szintén szenvedhet lövéses sérülés
következtében. A sérülést a beszéd is megszenvedi. Az ilyen hi
básan, tisztátalanul ejti az $z, z, c, s, zs és cs hangokat. Az igy
sérültek mű állkapcsot és mű fogsort kapnak. Valószínű azonban,
hogy emellett még gyógypedagógiai beavatkozásra is szükség lesz,
különösen az olyan esetekben, amikor a beteg mesterséges áll
kapcsa, vagy fogsora mellett nem tudja majd a nyelvét az emlí
tett hangoknak megfelelően jól elhelyezni a szájüregben. Ilyen
esetet közvetlen tapasztalatból még csak egyet láttam. A nála
észlelt megfigyelésem szerint, feltétlenül előáll majd a pedagógiai
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beavatkozás szükségessége is. Ennek javítására is megvan a
kipróbált módszerünk.
Hogy a mesterséges állkapocs és fogsor betétele után is
előállhat a gyógypedagógiai beavatkozás szükségessége, azt a kö
vetkező példával illusztrálhatom: Évekkel ezelőtt felkeresett egy
helybeli fogorvos, aki egy vidéki uriasszonynak, aki fürdőre
volt menedő, fogsorokat készített. A próba után kétségbeeséssel
veszi észre a patiens, hogy a sziszegő hangokat (sz, z, e, s, zs,
cs) nem tudja tisztán kiejteni. Nézem az új fogsort a beszéd
szempontjából s látom, hogy az, az eredetivel szemben valami
vel szükebb. A patiens nyelve ezt a kis eltérést sem volt képes
eltűrni a fenti hangok kiejtése közben. Ennek a kis diferentiának
kiigazítása után helyre állott a tiszta beszéd is. Már ez az egy
példa is mit bizonyít? Azt, hogy a műfogsorok készítésénél a
phonetika kívánta követelményekre is ügyelnie kell a fogorvosnak.
A nyelv sérülései, hacsak nem csonkul meg a nyelv, csak
kezdetben befolyásolják a beszédet. A seb gyógyultával a vele
járó daganat is elmúlik s helyre áll a nyelv szabad mozgása.
Tartósan csak akkor fog szenvedni a beszéd nyelvsérülés mellett,
ha a nyelv megcsonkul. Ilyen esetekben a t, d, 1, r és az n,
hangok szenvednek majd változást. Pedagógiailag úgy segítünk e
hibán, hogy a fenti hangokat a megmaradt nyelvtest erre alkalmas
részével s a szájüreg megfelelőbb helyén képeztetjük.
Ha a sérülés a kemény-, vagy lágyszájpadot éri, orrhangzós
beszédüvé válik a beteg. Az orrhangzós beszédnél sokkal kelle
metlenebb a betegre nézve az a dolog, hogy az étel nyelés köz
ben az orrüregbe nyomódik be s visszacsurog az orron át,
nem tud tehát a beteg rendesen táplálkozni. Operatív úton azon
ban manapság már oly ügyesen tudják e hiányokat pótolni, hogy
a beteg úgy a táplálkozás, mint pedig a beszéd szempontjából
teljesen rendbe jön.
Abban az esetben, ha az operatív úton behelyezett új lágy
száj pad nem elég mozgékony, nem emelkedik egészen a garat
falához, hogy kellőképpen elzárja a szájüreget az orrüregtől, villa
nyozás mellett gyógypedagógiai gyakorlatokat is alkalmazunk az
operált sérültnél. Erre is megvan a kifejlődött módszerünk. (Lásd:
Sarbó, a „Beszéd“ cimü könyvének „Nyitott orrhangzós beszéd“
cimű fejezetét).
Feltehető, sőt gyakorlatilag is demonstráltatott már kórhá
zunkban annak a lehetősége is, hogy néha nem magukat a kör
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nyéki beszédszerveket éri direkt sérülés, hanem az azokat beidegző,
vagy mozgató agybéli központokat éri veszedelem, sérülés, vagy
agyrázkódás formájában. Ha a környéki beszédszervek működésképtelensége igy áll elő, ez esetek, orvosi és gyógypedagógiai
szempontból úgy itélendők meg, mint azt láttuk volt már a többi
központi eredeti megbetegedésnél és beszédbeli elváltozásnál.
Legutoljára hagytam a boncélettani szempontból legkompli
káltabb beszédzavart, az aphasiát. Tisztázzuk először ennek a szó
nak az értelmét. Az első „ A “ fosztóképző; a ,,phasia“ pedig be
szédet jelent. így fejezhetnők ki tehát az értelmét: beszédképtelenség;
annak a hangsúlyozásával, hogy az értelmét nem szabad szószerint
venni, azaz nem azt jelenti, hogy a beteg egyáltalában nem tud
beszélni, hanem azt, hogy a beszéde megzavart; de nemcsak a
köznapi értelemben vett hangos beszéde, hanem a gondolatkifeje
zés minden egyéb jelensége. Ide számítjuk a tudatos hangos be
szédet, hangos olvasást, betümegértést, tudatos Írást, irásmegértést,
másolást, diktandó írást, a zenei képességet, jelelést stb. Az ide
tartozó esetek annyira komplikáltak és sokfélék, hogy legjobb lesz
ha egy adott esetet irok le tüneteivel együtt.
N. beteg a baloldali halántékán sérült meg. Beszél mindent,
de beszéde tartalmilag összefüggéstelen. Nagyobbára harmadik
személyben beszél, mint ahogy a kis gyermek szokott úgy 2—3
éves korában. A hozzá intézett kérdéseket megérti, parancsoknak
eleget tesz. Kérdéseinkre, amelyeket bár megértett, nem ad sem
tartalmilag, sem alakilag szabatos választ. Hibátlanul másol.. Dik'tá^s utáni irása hibás. Akaratlagos irása még hibásabb. Hangosan
olvas, de az elolvasottat nem mindig érti meg biztosan. Legna
gyobb hibája, hogy bár a tárgyakat felismeri, (Parancsunkra, vagy
kérésünkre behúnyja a szemét, becsukja az ajtót stb.) azokat meg
nevezni nem tudja. A legközönségesebb tárgyaknak, vagy szemé
lyeknek a nevét nem tudja megmondani. Hogypedig az érdeklődés
tárgyait és személyeit felismeri, arról .úgy, győz meg bennünket,
hogy a Kivánt fogalomszavat vagy körülírással, vagy pedig jellel
fejezi ki. Ennek példái: Mutatjuk neki az „órát“ . így fejezi k i:
Meg kell nézni, hogy féltizenkettő, (Az óra ugyanannyit mutatott).
„Pohár“ — így, (Itt jeleli az ivást.) aztán inni. „Kulcs'1 — feleli
a zarást-nyítást. Rámutatunk a „villanylámpá“ -ra. Ezt igy határozza
kif . . igy> (JeleIi a vezetéket és a felgyújtót.) este világos,
sto. Beszede közben, anélkül azonban, hogy izomgörcsei lennének
hangokat es szóiagokat ismétel.
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lm, itt áll előttünk lefestve az aphasiának egy tipikus képe.
Az a kérdés most már, hogy mivel magyarázhatjuk meg az
apahsia fellépését. Ezt megértendő, megint csak a localisatióstanra
gondoljunk. A baloldali halántékán sebesült meg. Az ezen belüli
agyféltekében vannak elhelyezve az általános értelemben vett be
szédbeli megnyilvánulások központjai. Ezeket a központokat egy
mással idegrostok kötik össze. Aphasiás esetekben ezek az össze
kapcsoló idegrostok sérülnek meg, vagy kerülnek vérzés,^ avagy
nyomás alá. Az szerint most már, hogy melyik és mily mértékben
szenved, áll elő az aphasiának legváltozatosabb tünetcsoportozata.
A fent leirt esetben azok az idegrostok szenvedtek leginkább,
amelyek a fogalomszavak felújítását és kifejezésre való juttatását
szolgálják. Szenvedett az érzékelő központja is.
Szenvedtek a többiek is, de nem oly nagy mérvben, mint
;az említett. E beteg aphasiás voltának photografiája még nem
■ egészen teljes és hű, mert napról-napra újabb és újabb dolgok
kerülnek nála felszínre a megfigyelésnél és vizsgálatnál. Egymaga
egész tanulmány ez a beteg.
A fent leirt esetet s annak tüneteit próbáljuk meg leolvasni az
alábbi sémáról.

(Sarbó : A beszéd.)

136

Magyar Gyógypedagógia

1. Sz. = A szem.
2. F. = A fül.
= A kéz.
3. K .

5. L. A látómező
6. H. A hallómező.
7. I. Az Írásbeli mozgásokat
összrendező mező.
4. N y. = A nyelv.
8. M . A beszédszervek mozgását összrendező mező.
A
beszéd
mozgásait
megérző mező.
9. T.
10. É . = A feltételezett értelmi központ.
12. /. = A látó ideg.
13. h.
A halló ideg.
14. i.
A kéz izmait beidegző ideg.
15. m.
A beszédszervi izmokhoz vezető ideg.
16. t. = A társító rostok.
Ez esetnek úgy a gyógyítása, mint pedig a tanítása nagyon
nehézkes és hosszadalmas. A bántalmazott, de gyógyulófélben
lévő agyat fárasztani a minduntalan való vizsgálattal és a
mindenáron való tanítással nem szabad. Nála például úgy öt percig
tartó tanítás elég ahhoz, hogy teljesen kifáradjon. A legapróléko
sabb és leglassúbb tanítás mellett már annyira haladtunk vele,
hogy mintegy 30 fogalomszavat önállóan meg tud nevezni körül
írás, vagy jelelés nélkül.
Igaz, hogy hosszú idő múlva, de teljesen meg fog gyógyulni.
Beszéde abban a mértékben fog javulni, amilyen mértékben javul
nála a boncélettani elváltozás.
Nem akarom ismétlésekkel szives türelmüket még továbbra
is igénybe venni, éppen azért a hibás beszédű katonák kezelését
és tanítását célzó kérdésekben, nem különben pedig jövő sorsu
kat illetőleg utalok a ma két hete tartott felolvasásom ezt illető
részére. A mi e tekintetben áll a siket- és néma katonákra, indo
kolt esetben áll, vonatkozik a hibásbeszédü katonákra is.
Ezekben számoltam volna be a háborúban fellépő beszéd
zavarokról. Érzem azt, hogy csak halvány képét adhattam mind
annak, a mi e téren fellelhető és megfigyelhető. De nem is töre
kedtem egyébre. Mindenesetre szerencsésnek érezném magamat,,
ha e célomat elértem volna.
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A gyakorlati képzésről.
Kétségtelen, hogy a gyógypedagógiai képző munkája minden
vonatkozásában nemcsak szakszerű, de gyakorlati is. Még a leg
szigorúbb tárgyilagossággal Ítélve is, ezt a tényt a képző kormány
zatának következetesen végrehajtott elve gyanánt lehet és kell tekin
tenünk. Igaz, a kimondottan szakszerűséget szolgáló cél más elvet
el sem igen tűrne; de hogy ez a rendelkezésre álló munkaidőben a
legteljesebb mértékben megvalósulást is nyer, ez a céltudatos veze
tésnek már dicséretet érdemlő, a munka eredményességéhez mért
nagy méltánylást kivivő mozzanata. Hogy azért a képzőnek vannak
terei, hol a haladás és fejlesztés még fokozottabb intenzivitásra
serkent, az az iménti elvszerüség mellett épenséggel nem titkolandó.
Sőt! Az elvi nyilvánulás egyenesen felbátorít arra, hogy ily
irányban vizsgálódjunk s hogy részemről a képző egyik elsőrangú
munkájának: a tanításra való képesítés, a gyakorlati képzés reform
járól szóljak.
Megjegyezni kívánom, hogy fejtegetéseim pusztán a gyakor
lati képzés szószerinti értelmezésére vonatkoznak, mely értelmezés
magában foglalja a gyakorlati hospitálásokat és gyakorlati taní
tásokat.
Az évvégi miniszteri kiküldöttek jelentéseiből kiviláglik, hogy
az a munka, melyet a képző a gyakorlati érvényesülés szempont
jából végzett és végez, általában mindig kielégítő, sok esetben
pedig nagyon jó, sőt dicséretes számonadáshoz vezetett, annak
dacára, hogy fiatal kartársak gyakorlathiányos, egy-két évnek bi
zonytalansággal jellegzetes, autodidaktikus működéséről volt szó.
Ez, mint örvendetes konkrétum, megnyugvásra kellene, hogy bírjon
bennünket, ha nem ismernők teljes nagyságában és személyes
tapasztalás, átélés révén azt a rengeteg küzdést, energia kifejtést,
sok-sok aggodalmat, gondot, nem ritkán kétségbeesést, hetekig
vívott munka helytelen irányát, a gyakori metodikai csalódást és
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sok tévedésnek uj erővel és akarattal való kijavítását, újból való
megmunkálását, mely ez évvégi sikeres eredmény mögött hosszú
tanévek kezdetbeli küzdelme gyanánt felhalmozódott. Korántsem
mondom, hogy ez ezentúl ne legyen így. Hiszen el sem tudom
képzelni a pedagógust szakadatlan igyekvés, javítani akarás, lelkes,
reménykedő törekvés nélkül. Még kevésbbé a gyógypedagógust,
ki oktatásügye természeténél fogva az ezerszámra torlódó nehéz
ségek közepette újból és újból újat kezd, soha meg nem elégedett,
mindig többre törekszik, mert végzetes lelkiismerete fogyatékosai
val szemben a sokat is kevesli. Mondom: nem azt akarom, hogy
ezentúl ne legyen így. Azonban azt már határozottan kívánom,
hogy legalább ne legyen ennyire így. Mert bár fölöttébb fontos a
kezdetnek lehető legnagyobb szabású igyekvése, mégis az a párat
lanéi álló szuggesztiv erő, melyet minden gyógypedagógus a kép
zőből visz magával az életbe, ne emésztődjék fel kizárólag a szó
szoros iskolai tanítás céljaira: maradjon belőle elegendő az általá
nos, nagy, széles rétegű pedagógia eszméinek, gondolatainak meg
munkálására, pedagógiai én né való áthasonítására. Ez a cél anynyira közel áll specializálódott feladatainkhoz, hogy különösebb
megindokolását kicsinyítésnek vélem. S hogy elérhető, ahhoz mód
kínálkozik abban a reformmunkában, melyet a képző jelenlegi
gyakorlati képzésénél megvalósítani haladéktalanul szükségesnek
mutatkozik.
A reformmunkálat eszerint kettős célban nyilvánulna: a) már
hallgató korában a jelöltet a tanításban annyira járatossá tenni,
hogy
b) kilépve a gyakorlati életbe, a lehető legnagyobb mérték
ben mentessék a kizárólagos autodidaktikus eljárások alól.
A módot hozzá megadja az eddigi szokásos gyakorlati kép
zés kritikai vázolása, felderítvén azáltal egyes momentumokat, mik
kiküszöbölve, illetőleg módosítva feltétlenül a gyakorlati képzés
intenzitásához vezetnének, de amelyek — a legnagyobb jóhisze
műség mellett is — oly helytállóknak tűntek, hogy róluk eleddig
szó nem igen esett. Vizsgáljunk csak!
A gyakorlati képzés értelmezésében fennebb már jeleztem
volt, hogy ez a céltszolgáló munkakör két nemét foglalja magában.
Nevezetesen a hospitálásokat és a gyakorlati tanításokat.
Minden jelölt, ki a képzőre felvételt nyer, a gyógypedagógiai
oktatásügy nehéz munkájához kész lelki diszpozíciót hoz magával,
mely a pedagógiai magasabb színvonalra való emelkedés vágyával,
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a normálistól teljesen eltérő, uj, különleges eljárások, módok s
követett utak iránti nagy érdeklődés, eszményi munkakészségre való
erős hajlandóság által pontosan körülrajzolható.
Ily ideális lelkitartalommal felfegyverzetten lép be majdnem
kivétel nélkül minden jelölt az első hospitálási órára. Mohó kíván
csisággal figyel, tekint. Mindent, amit észrevesz, megítél s meg
indokol normálpedagógiájának kevés gyakorlati, több elméleti tudá
sával. Sajnálja a délelőttöt, mely ily hamar telt; alig győzi várni
a holnapot, hogy újból lásson, újból Ítélhessen. S a harmadik
napon már egy különös sejtés kezd derengeni lelkében, mely bé
nítja, köti szabad pedagógiai érvényesülését: hiszen itt egy mély
séges misztikumról van szó, melybe belelátni, sőt annak idején
épenséggel belehelyezkedni ő sohasem lesz képes. Azonban nem
kell több, csak két-három heti megszokottság s az ifjú jelölt már
disztingválásra is képes. ítél a gyógypedagógiai oktatás egyik vagy
másik ágának szebb volta felett, kezd párhuzamot vonni normál
és abnormál pedagógia között, elhalványodnak lassan előtte spe
ciális tanítási eljárásainknak kezdetben éleseknek látszott határai s
miKor ezenközben metodikánk mindjobban világosodik előtte peda
gógiai tudása által, akkor hovatovább már gyönyörködni kezd mun
kánkban, pályánk szépségei őszinte, nyílt elragadtatásában nyernek
kifejezést, s magával hozott ideális vágya tevőleges munkához a legodaadóbb figyelemre serkenti. Ebben az időszakban az iskolai
osztálymunka abba a fázisba lép, mikor túl a gyermeki lélek szün
idei lazaságán, a gondos, elmélyedő, komoly, speciális célokat szol
gáló, pontról-pontra haladó lassú tanítás folyik. És ez az idő az
ifjú jelölt részéről egy eddig eléggé nem mérlegelt, nem egyszer
súlyos kihatású reakció kiváltója. Mert szembe kerül akkor jelleg
zetesen aprólékos, a tudás egy-egy parányi területe megvívásáért
folytatott munkánk gyógypedagógiai eljárások megfigyelésére még
képtelen, de — mint már említém — a produktív munka vágyától
azért mégis már magas fokra emelkedett, általános pedagógiai
tudással alapozott figyelmet tanúsító jelölttel. A tudnivágyás ener
giája mindenképen észrevenni, tanulni, valamit a látottakból, hal
lottakból gyógypedagógiailag átszűrt tapasztalattá tenni kíván. S teszi
is. De óriási tévedésekkel, a dolog természetéből folyó felületes
séggel vegyes megállapodásokban. Mert míg a gyakorlott gyógy
pedagógus mentői többet s tovább tanít, annál inkább javít s fej
leszt magán; mig lelkiismeretes munkája közepette évről-évre vál
toztat azon, mit előzőleg helyesnek s tökéletesnek vélt; míg szók-
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ráteszi őszinteséggel évről-évre teljes kiforrottságának hiányát vallja:
addig a fiatal jelölt mind, kivétel nélkül, öt-hat heti hospitálás után
már bizonyos benne, hogy most már tudnának őkis tanítani. És miért ?
Azért, mivelhogy gyógypedagógiailag észlelni és észrevenni nem
képesek, A jelölt lelkesedéssel figyel, tudnivágyása nagy, de a mi
hamarabbi megismerés :ránti törekvése csak a szélesvonalú álta
lánosságot láttatja vele, a külső formát, azt a nagy buzgalmat és
igyekvést, mellyel a holnap, holnapután még mindig a mainak
anyagát, tárgyát munkálja, sürgeti és nem láttatja vele azt a pon
tot, mely észrevétlenül hozzákapcsolódott az egyik napnak munká
jából az előző napnak munkájához. Pedig ezek a pontok a mi
erősségeink. Ezek szemek, melyekből az egész lelki élet lesz
hivatva alakulni. Olyan aprólékos fundamentumok, melyekre a
kultúrának fontosságában súlyos mennyiségét akarjuk rakni.
Hiányozzék e szemek közül egy is, már süpped, merül, elvész a
későbbi tudás. Azért természetes, hogy a gyógypedagógiának ezek
adják meg a metodikai lényegét. S művész, alaposan felkészült
munkás legyen az, ki ezeket a maga helyén, a maga idején tudja
bölcsen elhelyezni! És bár pontokról van szó, mégis mindnyájunk
előtt világos, hogy amikor egy fejlődni induló lélek annyira üres.,
hogy ezekre szüksége van, akkor a legnagyobb óvatossággal és
gondossággal kell megmunkálni őket, hogy megszabott időre a kellő
rendelkezési erővel és biztonsággal álljanak készen abban a rnenynyiségben, mely a hasonló korú normális lelkűidet e tekintetben leg
alább megközelítse, sőt utói is érje. Természetesen ily gondos és fontos
munkálkodásban az osztályvezető tanár figyelme egy percre sem
hagyhatja el növendékseregét. Nincs az a pillanat, melyben jobbra
s balra tekintgethetne. Nem juthat oly megosztott figyelemhez alka
lom, hogy a lényeges fordulatokra, jottányi haladásokra felhívhatná
a figyelő hospitáns érdeklődését. Ezt a komoly és nehéz, amellett
nagy anyaggal küzdő tanításba való elmerűlése, a növendéksere
gével szemben tanúsítandó lelkiismeretessége, hivatása iránti becsü
letes kötelességérzete teljesen kizárja. A jelölt tehát műhelytapasz
talataiban túlságosan magára van hagyatva, jólehet az elméleti
képzés keretében idővel megkapja a kellő útbaigazítást. De csak
idővel, miután a fokozatos haladás kényszerűsége nem terjeszkedhetik ki spontán és egyénenként sokféleképen változó szükséges
ségek érdemleges és alapos taglalására. Magára van hagyatva s
mivel véleménye szerint — a korábban említett fontos pszichikai
momentumok érvényesülése folytán — a gyógypedagógiai oktatás,
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végrehajtására ő is képesnek érzi már magát, az aprólékosság miatt
pedig újat, folyton újat nem igen vesz észre, kezdi a szigorú érte
lemben vett tanítás iránti érdeklődésének tetemes százalékát elveszí
teni s a hospitálási idő következő hónapjai alatt nem egyszer meg
történik, hogy igazán nem a hospitálás keretébe tartozó egyéb sok
féle munkával, a többé-kevésbbé fellépő unatkozást pótló szóra
koztató foglalatossággal tölti el idejét. S megesik akkor, hogy egye
nesen zavarólag hatnak a jelöltek erősen csökkent, más felé tere
lődő figyelműkkel a komoly osztálymunka igen kényes menetére,
így hát még kevésbbé tudják a tanítás lényegét mértékelni. A kon
centrikus fejlesztő s képző munka egységét a maga részleteiben
fel nem ismerik s ha önálló osztályvezetésre rendeltetnek, akkor
szemtől szembe találván magukat a nagy és nehéz munka nagy
feladataival, minden idejüket és erejüket az autodidaktikus próbál
gatásban, saját kárukon való tapasztalásban emésztik.
A dolog lényegén azután valamelyest javít a számszerűit 12
próbatanítás. De bizony csak valamelyest, miutáh a mintatervezet
elkészítésére szánt előzetes munka, majd pedig magának a terve
zetnek végrehajtása korántsem a tanítás lényegét, velejét fedő tény
kedés. Amit a hospitálási figyelem meglazulása mint a szerzendő
tapasztalatokban való hiányosságot feltüntet, azt a tanítási tervezet
előkészítő munkálatai alkalmával folytonos útbaigazítás kérésével,
állandó tanácsadás sürgetésével igyekszik a jelölt kiküszöbölni. És
amikor az egész menet kezd kivilágosodni előtte, akkor bizony
már vajmi kevés benne az önálló gondolat, még kevesebb az
egyéni intuíció. Magát a tanítást még megelőz egy-két próbálkozó
kísérlet is s ha elérkezik a számonadás tulajdonképeni ideje, akkor
külső formáiban végig hallgathatunk egy látszólagosan majdnem
tökéletes tanítást, melynek azonban tónusa, elevensége, ereje mes
terkélt, tartalma pedig épenséggel nem a gyermekekkel való közös
ségérzetéből eredő. Ez legfeljebb csak arra jó, hogy megmutassa:
miként párosultak az osztályvezető útmutató és részletkérdésekre
is kíterjeszkedő gondolatai a jelölt egyéni modorosságával. Nos,
igen kevés kivételt feltüntető ilyen próbaíanításnak sok haszna
nincsen sem kidolgozásában, sem tárgykörében, mely mint az egész
évi anyagból kiszakított s egyedül álló rész semmi esetre sem fej
leszt abban a munkában, hol rész a részhez végzetes és roppant
szigorú következetességgel kell, hogy kapcsolódjék. Itt a korábban
említett haszon csak abban nyilvánul, hogy az osztályvezetők által
nyert útmutatások eszméltetik az érdekelteket a tanításnak apró-
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lékosságokkal párosult fokozatosságában rejlő nagy-nagy, soha
eléggé ki nem puhatolható magas művésziességére. Hogy azután
a későbbi, gyakorlati életben kivívott eredmény mégis jó, s álta
lában a pedagógiai középszerűséget jóval túlszárnyaló fokra emel
kedik már az ifjú gyógypedagógusnál, az 'azzal az eszményi lelke
sedéssel, eszményi munkavággyal indokolható, melyet a gyakor
lati érvényesüléshez a képző elméleti előadásaiból folyó, sohasem
halványodó szuggesztiv erő éltet s szilárdít benne. De ennek a
kezdetbeli jó munkának az ára igen nagy: folytonos, szakadatlan
küzdés a hospitálási tökéletlenségek révén támadt hézagok áthi
dalásáért, rengeteg csalódás a munka egységének kiépítésében, és
kizárólagos, egyoldalú energiakifejtés az osztálytanítás követelte
ismeretek megszerzésére, fejlesztésére, tökéletesítésére. Az ifjú kar
társ akkor csak osztálypedagógiát ismer s minden más vonatko
zású pedagógia egyoldalú buzgóságának kielégítésére szükséges
összes fizikai idején kivűl esik. Ez pedig annyi hátránnyal jár,
hogy szóval eléggé nem is méltatható. Ha azonban mentesitjük öt
a folytonos újrakezdés felesleges energia-pazarlása alól, akkor
egyúttal időben is megadtuk a módját ahhoz, hogy kevesebb fárad
sággal, küzködéstől óvottabb, nyugodt lélekkel mélyítse szakpeda
gógiáját az általános pedagógia őserejű elveinek immár tapaszta
latból is megítélni képes tanulmányozásával.
Hogyan történhetik e mentesítés? Az eddigiekből világosan
látjuk, hogy a gyakorlati képzés mostani legfőbb elemének, a hospitá
lásnak a jelölt szempontjából három, pszichikailag különhatárolható
fázisa van. Az első az idegenszerűségből fakadó csodálat; a második
a kezdő megértéssel párosult lelkesedés és öröm ; a harmadik pedig
az érdeklődés fokozatos, lassú csökkenése. A második és harma
dik fázis közötti forduló pontban rejlik fejtegetésem indokoltsága
és céltudatossága.
Amennyiben az az erőtőke, mely a második fázisnak a rajon
gásig emelkedett lelkesedéséből eddig a hospitálás további egy
hangú, színtelen folyama alatt lassan-lassan veszendőbe ment, a
magam részéről ezt a pszichikai erőt a cél és az ügy érdekében
a legtökéletesebb érvényesüléshez óhajtanám juttatni. Még pedig
azáltal, hogy e fordulópontnál — körülbelül a hospitálás 6 .- 7 .
hete — a hospitálásokat beszüntetném s a jelöltet a tevőleges
tanításba vonnám. Vájjon mit eredményezne ez általam igen fon
tosnak vélt változás?
Első sorban egy pszichikai folyamatot, mely a pályára való
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előkészítés munkáját az ifjú lélek eleven, érdeklődő, ambícióban
dús erejéhez csatolva, annak természetes folytonossággal fejlődő
alkalmat biztosít. Másodsorban kétségtelenül növelné a cél
tárgyi kívánalmait, amennyiben a tanítás olymérvű intenzitásához
vezetne, mely öntudatos megértést s megértő betekintést biztosítana
a jövendő munka minden egyes gyakorlati vonatkozásaiba, rész
letkérdéseibe már a kezdet kezdetén is.
Tapasztalatból tudom, hogy azok a kartársak, kik jelölt koruk
ban véletlen alkalmak folytán többszöri helyettesítésekkel bízattak
meg, sokkal rationálisabban, fejlődöttebb rátermettséggel és keve
sebb küzködéssel, annál több helyesen, időben alkalmazott eljá
rással munkálták növendékeik kényes lelkét. Mennyivel nagyobbak
lennének általában e készségi feltételek, ha valamennyi a munka
közvetlen hatása alatt a gyakorlott osztályvezető instruktiv beavat
kozásai mellett növekedne!
A változás maga most már olykép volna eszközlendő, hogy
október végével a hospitálás beszüntetendő, mikor is a tényleges,
tevőleges tanítások kezdődjenek. Minden hallgató mindennap egy
órát tanítson heti ciklusokban váltakozva gyógypedagógiai ágazatok,
osztályok és tantárgyak szerint. Az osztályvezető tanár adja ki előre
egy heti anyag tárgykörét, gondosan megválogatva s megállapítva
a folytonosságot és a minimálisan elvégezhető mennyiséget. A
jelöltnek bőven van alkalma a gyógypedagógiai intézetek heti aránylagosan csekély anyagára tárgyi szempontból készülnie megjegyez
vén, hogy bemutatásra kerülő Írásos mintatervezet mellőzendő lenne.
Felkészülve a tanításra, az osztálymunkát ezen napi egy óra
keretében most már ketten végeznék: a jelölt tevőlegesen, az osz
tályvezető pedig irányító, kisegítő, esetlegesen javító, de minden
esetben ténylegesen demonstráló útmutatásaival. Kezdetben fárad
ságos, nehéz munka kínálkoznék, de hova-tovább a jártasság anynyira emelkednék, hogy a jelölt céltudatos, mindinkább a gyer
meki lélekhez közeledő, saját kívánalmait a gyermek énes szükség
letéből fakadó, megvalósításra váró feladatokként bontakozó, mond
hatnám teljesen helytálló tanítást adhat. Hogy ez megvalósulhat,
abban bizonyos vagyok. Mert nem kell egyébre hivatkoznom, mint
csupán a képzésnek ama rendkívüli erejére, óriási kamatokkal gyü
mölcsöző elhelyezésére, melyet a gyakorlat terén egy-egy demon
strativ útmutatás ad. Vergődik az ifjú pedagógus-lélek nagy
igyekvésében, küzd, hogy értsék, erőszakoskodik, hogy nyilna már
meg a zárkozott értelem; előtte még a sok, munkája nyomán még
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mindig semmi; lazul a fegyelem, oszlik a figyelem; s akkor csak
egy szó, egy ecsetvonás a gyakorlott osztályvezető részéről s egy
varázscsapásra megváltozik a kép. Mosoly ül a gyermeksereg arcára,
figyelem sugárzik a lélek tükréből, felemelkedik az iménti erőlkö
dés terhe alól és szárnyal, könnyedén szárnyal csupán egy-két
mondat után is már arra és oda, amerre s ahová az előbbi hosszú
küzdés meg sem tudta indítani. Ez az útmutatás azután többet ér
éves elméleteknél, ez szép szavak helyett a.tett erejével rakódik
az ifjúi lélekre, egyben nemcsak tapasztalathoz juttat, hanem elmél
kedésre, soha el nem maradó elmélyedésre ösztökél.
íme a különbség, ime maga az eredmény! Ily előzmények,
ilyen képzés után biztos fölénnyel fog az ifjú kartárs műhelyébe
lépni, s nem fogyasztván erejét kizárólagosan a korábban említett
osztálypedagógiájának mélyítésére, többet, sőt sokat foglalkozhatik
majd oly szükséges tudományokkal, melyek őt a gyógypedagógus
régi, iniciativás magaslataira emelhetik.
Természetesen ezen reformintézkedéssel némely arányszám
alapos változást szenvedne. Az eddigi határozmányok alapján hos
pitálásra a képzési munkaidőnek csaknem 60%- a jutott. Ez hospi
tálási órákban kifejezve — eltekintve a szünnapok elmaradt óráitól,
de hozzászámítva átlag 12 hallgató egyenkénti 12 próbatanításának
végig hallgatását — majdnem pontosan 500 órának felel meg.
Ezzel szemben egy-egy jelölt által adott tényleges tanításra csak
12 óra esik az egész első évben. Most már jelenlegi megállapo
dásaim szerint e százalékszám csupán az első 6-7 hétben maradna
meg. Azután pedig teljesen elenyésznék a tényleges tanítások
javára, melyeknek száma a reformintézkedés alapján 12-ről legalább
110-120-ra emelkednék. Tehát óriási módon növekedne a valós,
gyakorlati képzést szolgáló alkalom és lehetőség, ebből folyólag
pedig egyúttal a cél intenzivebb megközelítése annak dacára, hogy
a napi négy órai hospitálás helyébe csupán napi egy órai aktiv
tanítás lépne.
Ezzel tulajdonképen azután kettős célt is értünk e l: a
gyakorlati készség szempontjából már több Ízben vázoltat s a
képzési idő alatti óramennyiség csökkenését. Nagyon fontos nye
reség ez utóbbi is. Mert mig eddig szinte felesleges túlzottságban
való elfoglaltságot jelentett a kevés haszonnal járó sok hospitálási
óra, addig az igy fenn- s betöltetlenül maradó körülbelül 280
óra — nem teljes, hanem csak mérsékelt felhasználással —- más igen
fontos, de ez ideig bizony nélkülözött képzési tényezők életbelép-
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tetősére volna igénybevehető. A fennmaradó órák nem teljes felhasználását azért tartom hangsúlyozandónak, mivel eddig a jelöl
tek amúgysem rendelkeztek elegendő idővel ahhoz, hogy pályájuk
nagy fontosságához mérten foglalkozhattak volna tanulmányokkal.
Ami pedig az említett s ezideig nélkülözött képzési tényezők életbe
léptetését illeti, arra nézve szolgáljon irányadóul s indokolási erő
vel az, , hogy már előttem is újabban többen adtak érvelő kifeje
zést a szemináriumi gyakorlatok szükségességének. Íme, eddig ez
—- legalább úgy vélem — csak fizikai lehetőségek miatt nem léphetett
életbe. Most pedig könnyűséggel volna beleilleszthető a képző munka
s időrendjébe. Feltétlenül meg kell honosítani! Mert mig eddig
sok-sok felesleges óra telt el csekély hasznú hospitálással, addig
ezen idő egy .részének szemináriumi gyakorlatokra való fordításával
ismét csak a képző elvét szolgálhatnék: a céltudas, gyakorlatban,
de elméletben is egyaránt magas színvonalon álló gyógypedagógiai
képzést.
Egy másik, az élőbbemnél már ujabbszerű, de — remélem —
azért mégis intéző hatóságainak bölcs figyelmében részesülendő
intézkedés lenne annak a tervnek megvalósítása, hogy a képző
székhelyén lévő gyógypedagógiai intézetek tanárai azt a tudást,
mellyel a gyakorlati képzés terén vannak hivatva a hallgatókat élet
pályájuk tulajdonképeni mivoltába bevezetni, adandó, de hova-tovább
rendszeresítendő alkalmakkor, elméleti előadásokkal is tegyék nyil
vánvalóvá. Ezen előadások igy mintegy a szemináriumi gyakor
latok alapjai, tárgyai, munkaanyagai lehetnének.
Az eddigi gyakorlat megerősít abban a feltételezésemben,
hogy miként a múltban, úgy a jövőben is — sőt tán még foko
zottabb kritikai mérlegeléssel — a képzőnek gyakorló-iskolai inté
zeteihez a gyógypedagógusi karnak mindig legkimagaslóbb egyé
niségei fognak kerülni. Ez az alkalmaztatás melletti megkülönböz
tetés már eleve is biztosíték arra nézve, hogy tervem szerint az
osztályvezető tanár minősítéssel bírjon arra, hogy a képző hallga
tóinak necsak gyakorlati, de — mindenesetre a szakelőadó tanár
intencióitól függően — egyúttal elméleti irányadója, istápolója is
legyen. A szakelőadó tanár eleve ismervén munkarendjét, a meg
felelő időre előre tűzhet ki általános vonatkozású tárgykört, mely
ből egy-egy részlettételt a vállalkozó osztályvezető tanár tetszés
szerint megállapítván, azt előadás keretében kifejthetné a képző
hallgatói előtt. Úgy vélem, igen nagy horderejű szolgálat lenne ez
a szakelőadó tanárok ama nehéz munkájában, mely a progresszív
11
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haladás rendszeressége mellett, a rendszeres képzés szigorú szemmeltartása mellett sokszor nem is terjeszkedhetik ki részlettémák
újabb és újabb elmélyedésébe. A felszabadult órák tehát ezen igen
fontos képző munkálathoz is megadják a bő lehetőséget.
Egy harmadik, fontosságban szintén -igen magasrangú intéz
kedés lenne a képző németül nem tudó hallgatói részére a rend
szeres németnyelvi oktatás behozatala. Bővebben indokolni ezt
feleslegesnek tartom. Csupán csak rámutatni kívánok arra a fon
tos körülményre, hogy a német pedagógiai irodalom mindent felölel,
mi az egész világ pedagógiájának bármely kérdésében valaha fel
vetődött. Ezt a gazdag irodalmat azután csupán az aránylagosan
könnyen megszerezhető német nyelvi tudás hiánya miatt nélkülözni,
voltaképen bűn a pedagógiai fejlődéssel szemben. Nem kellene
több e célra heti 4 óránál, s egy év eltetével olyan biztos alapo
kat nyerhetne minden egyes hallgató, hogy további elenyészően
csekély önképzés által a német szakirodalmi stílus megértését fel
tétlenül elérné. És idő jutna hozzá bőven a felszabadult órákból!
Tudom, hogy propozicióim némely vonatkozásai gyógype
dagógiai ügyünk intézői, a szaktanács, de minden esetre annak
előadója előtt máris járt nyomokon haladnak. Hiszen a képző álta
lános reformjának gondolata egy-két Ízben már komoly tervezések
megállapítására adott alkalmat. S természetesnek tartom, hogy ott
ilyen, vagy ezekhez nagyon hasonló eszmék megtalálták szószóló
jukat olyan célzatossággal, hogy a reform keresztülvitele alkalmá
val tényleg meg is valósíttassanak, életbe lépjenek. Ámde e reform
munka közeli években — úgy érzem — nem fog befejeződni, még
nem fog életet nyerni, Ennélfogva szükségképeni, hogy az, ami
a cél érdekében elengedhetetlenül szükségesnek’ mutatkozott már
a múltban is, akkor, amikor im a nagyobb megterheltetés nélkül is
könnyen foganatosítható, haladéktalanéi megvalósuljon.
Ezzel azután újból vissza kell térnem még egynémely, a meg
változott hospitálás, illetőleg most már aktív tanítással összefüggő
kérdésre.
Közöttük első helyen áll annak az osztályvezetői lelkiismeret
nek a megnyugtatása, mely a tanítási idő minden percét a maga
egészében, a legnagyobb lehetőséggel való kiaknázhatósága mellett
a növendékek előbbrevitelére kívánja szánni. Most pedig'nemcsak
percekről, hanem órákról van szó, melyek az osztályvezetői direkt
és teljesmértékű beavatkozásokon kívül esnének. Azonban az ennek
folytán támadt idő- s eredményveszteség csak látszólagos. Hiszen
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a gyakorlatban ilyen lehetőség nem állana elő, miután a központi
intézeteink nagy osztályszámai mellett osztályonként csak minden
ötödik, legfeljebb negyedik héten lenne naponként egy-egy óra a gya
korlati tanításra lefoglalva. Azokon pedig végzetes hibák nem igen
fordulhatnának elő, mivel az osztályvezető javító beavatkozása min
dig készen áll s a folytonos gyakorlat alapján a hallgatók annyira
tudnának tanítani, hogy csak a kezdet hozna több kiegészíteni
valót, a későbbi idők pedig egyenesen közvetett hasznot rejtené
nek magukban. Gondoljunk csak arra, hogy gyógypedagógiai inté
zeteink bármely ágazatánál mily roppant mértékben hatna fejlesztőleg a növendékek lelkének alkalmazkodó képességére, rugékonyságára az a körülmény, hogy koronként idegen vezetésnek a meg
szokottól eltérő eljárásához, természetéhez kellene simulniok. Ha
pedig ezen távolálló ciklusokban mégis történnék hiba, vagy téve
dés, akkor is: az osztályvezetői gyakorlottság rendelkezik annyi
művészi erővel, hogy csekély, jelentéktelen fáradsággal a lehető
legrövidebb időn belül pótolhasson, javíthasson. Mindenesetre e
tekintetben is több haszon kínálkoznék a régi hospitálási rend
életbenmaradásával szemben, mert ki tagadná, hogy a lanyhult
figyelemmel hallgató, vagy éppenséggel egyebekkel foglalkozó
hospitáns többet s mélyebben zavar, mint az a gyakorlathiányos
tanítás, melyben kellő aktivitással magunk is javíthatunk, meg
előzhetünk, sőt vezethetünk
Ilyen gyakorlati képzés mellett minden év áprilisának máso
dik felében minden hallgató részéről ágazatonként csak egy-egy
u. n. mintatanítás volna tartandó az illetékes szakelőadó tanár
részvételével. Akkor azután az írásos mintalecke nemcsak az óra
tárgyának, tételének részletes kidolgozására terjedni ki, hanem
egyúttal annak az egész tárgykörnek vázolására, melybe a tétel
beleszövődik, részletesen utalva azokra az előzményekre, melyek
nek az uj tétel mintegy folyománya. Ezt a körültekintést igénylő
munkát annyi gyakorlat után bátran meg lehetne követelni s akkor
az ágazatonkénti egy-egy tanítás tökéletesen elég lenne ahhoz, hogy
a hallgatók tanítási képességéről valósvéleményt, biztos meggyő
ződést szerezzen a szakelőadó tanár. Mert ilyen értelmű tervezet
csak pedagógiai jártassággal bíró, a tanítás igazi mivoltát magában
rejtő koncepciós felépítés mellett jöhet létre s akkor csupán csak
egy megértő tekintet és biztos Ítélet alakul a képesség fokáról.
Ezzel is nem csekély energia és időnyeréshez jutnának főké
pen a szakelőadó tanárok, mert míg eddig pl. a siketnémák tani-
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tásánál 12X6, vagyis 72 óra, a vakok intézeténél s a gyógyped.
nevelő intézetnél egyenként 12X3, vagyis 36 óra fordíttatott próba
tanítások megbírálására, addig ezentúl ágazatonkint csak 12— 12
óra lenne ily célra lekötve.
Az év vége felé tartott próbatanítások adnák meg termé
szetesen az osztályzati minősítéshez az alapot is, de akként, hogy
az osztályvezetőknek írásos indokolással adott külön osztályzataik
teljes figyelemmel méltányoltassanak. Az erre vonatkozó indokolás
erejét abban találom, hogy a tárgyilagos ítélkezéshez felette fontos
az a tapasztalat, melyet a hallgatók tanításai közben az osztályvezetők szerezhettek egy egész évi velük való foglalkozás révén.
Reformajánlataim szerint május elejére a hallgatók minden
ilynemű kötelező munka alól felszabadulnának. Céltudatosan és
alaposan kiképezve a pedagógiai belátás és ítélkezés olyan tőkéjét
szerezhették meg maguknak, melynek révén most már érdemleges
kritika tárgyává tehetnek minden oktatási eljárást. S akkor e tehet
séggel felruházottan térjenek be újból egyszer-kétszer ismét mint
hospitánsok egyes, szabadon választott osztályokba és lássanak
újból tanítani. De úgy, hogy az osztályvezető előre megállapítja a
témát s azt a végső célt, melyet most ő lesz hivatva elérni. Ismerve
a munka feladatát, a hallgató — teljességgel mérlegelni tudván
az eljárás minden fordulatát, kitérését, szabályos vagy szabályellenes voltát — óriási haszonnal fog ezen néhány tapasztalati óra
emlékeire gondolni. Gyémánt csak a gyémánt által: tanítás csak
a tanítás által csiszolódik. E tanítások hallgatása folytán a hallgató
tehát meg fogja kapni a tanítás elméletére vonatkozó utolsó fino
mításait, tökéletesítő tényezőit.
Ugyanabban az időben a feltétlenül rendszeresítendő, évrőlévre megismétlődő tanulmányi kirándulások is hozzájárulnának
elvitázhatatlan fejlesztőképességgel azoknak az alapoknak szilárdí
tásához, melyekből a jövő gyógypedagógiájának még hatalmasabb
lendülettel szárnyaló magassága fogna támadni.
Schreiner Ferenc.
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Az iskola és a íöbbtermelés.
Bizonyos és kétségtelen, hogy háború után az á nemzet fog
először talpra állani, amelyik aránylagosan legtöbb produktiv mun
kát tud kifejteni.
E tétel tárgyalása első pillanatra a mi munkakörünktől na
gyon távolesőnek látszik. Ha azonban e kérdéssel tüzetesebben
foglalkozunk, látjuk, hogy a tárgyalás elől a bűnös mulasztás
vádja nélkül ki sem térhetünk.
Tudjuk valamennyien, hogy a háború az alkotó munkára
nem alkalmas időpont. A ma alkotó munkája főleg a háborút
szolgálja, részben közvetlenül, részben közvetve. E pillanatban
minden más cél mellékes, másodrangú, alárendelt.
De azt is tudjuk, legalábbis várjuk, hogy háború után a tár
sadalomban változások, eltolódások, átalakúlások lesznek. Tehát
egy előre meglehetősen világosan látható adott helyzet fog bekö
vetkezni, amely helyzet irányításának előkészítése mindenkinek
szent kötelessége, akit a sors a dúló harcok alatt rendes munka
körétől el nem szólított.
Nekünk pedagógusoknak kétszeres kötelességünk az e kér
déssel való foglalkozás. Kötelességünk, mint állampolgároknak;
kötelességünk, mint nevelőknek.
A tanár és tanító iskolai munkájának célja nem a szorosan
vett jelen irányítása, hanem a jövő előkészítése. De azért a taní
tóság a nagy társadalmi mozgalmakat és ezek eredményeit hiva
tásánál fogva kénytelen tudomásul venni, mert munkássága anél
kül nem lehet tudatos. Ismernie kell az életet. Mert nem nevelhet
az az életnek, aki elzárkózik korának igaz megismerése elől.
Őszinte meggyőződésem, hogy a tanárság és tanítóság épen
úgy kiveszi részét a háború után való munkából, mint amilyen
lelkiismeretesen és eredményesen megfelelt kötelességének a háború
előtt és e háború alatt. Egy pillanatig sem kételkedem abban,
hogy ez az osztály a háború utáni produktiv munka fokozásában
is elsőrendű tényezőként fog szerepelni.
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Az első kérdés, amelynek tisztázása szükségszerű, az, hogy
mi hol és mennyiben vehetünk részt ezen munkában ?
Bizonyos, hogy a háború után az ország munka erejében
csökkenés áll be. Ez idő szerint még megközelítő statisztika sem
áll ez irányban rendelkezésünkre. De azért határozottan állíthatjuk,
hogy a múlt és jövő között e tekintetben nagy differenciák lesznek.
A munkaerő megváltozásában 3 tényező fog szerepelni: 1.
a hősi halált haltak száma; 2. a munkaképtelenek száma. 3. a
csökkent munkaképességűek száma.
Ma még számszerűen a három tényező egyike sem állapít
ható meg, s igy csupán föltevésekre szorítkozhatnánk. Föltevésekre
pedig programot építenünk nem szabad, mert szomorú és káros
csalódásokra ébredhetnénk. A 3 tényező közül egyiket sem tekint
hetjük tehát olyan alapnak, amely cselekvésünket döntően befo
lyásolhatná. Olyan megoldást kell keresnünk, amelyen e tényezők
bármely arányszáma sem okozhat változást. Ha ezt elérhetjük, úgy
megtaláltuk azt a pozitív alapot, amely a sikeres eredményt biz
tosíthatja.
A kutatásban a tanítóság munkakörétől el nem távolod hátik,
mert ismeretlen területre érve, ott csak mint idegen mozoghat.
Meg kell tehát maradnunk az iskolában: a gyermeknél.
Tudjuk, hogy békeidőben még a gyári munkának is bizo
nyos hányada a gyermek munkaerejének eredménye. Ha tehát ez
igy volt a múltban, még fokozottabban lesz úgy a jövőben. Ha a
munkásviszonyok következtében az ország gazdasági állapota már
békében is munkába törte a gyönge gyermeki erőt, mit várhatunk
e tekintetben a jövőtől? Itt van az a pont, ahol kell, hogy az
állampolgári érzést befolyásolja a tanító kötelességérzete.
Az iskola eddig úgyszólván kizárólag kulturális célokat
szolgált. Ennek továbbra is változatlanul kell maradnia. Mert
kipróbált és szükségszerű alap elhagyása vagy lényeges módosí
tása egész oktatásrendszerünk összeomlását jelentené, ami vég
eredményben az országot veszélybe dönthetné. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy a „kizárólagosság“ további fönntartása hazánk
életszükséglete. Nem. Sőt! A változott viszonyokhoz az iskolának
is alkalmazkodnia kell, különben célját csak egyoldalúan, vagy
sehogysem töltheti be. A gyermeki erőnek a köz szolgálatába
való beállítása elkerülhetetlen lesz. De ezt a munkát a tanítóság
nak kell végeznie. Nem szabad a vezetést laikus elemekre bízni,
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mert ezek — anyagi érdekeltségük révén is — erre tökéletesen
alkalmatlanok.
A megoldás legkényelmesebb formája föltétlenül az volna, ha
e tekintetben törvényhozási intézkedést sürgetnénk. Ez részünkről
a munka elől való kitérés és a felelősségnek másra vagy másokra
való áthárítása volna csupán, de a célt egyáltalán nem szolgálná.
Ilyen megoldás kérése a magyar tanítóság múltjának egyenes
megtagadása volna. A kezdeményezést, az irányítást, a vezetést
tehát magunknak kell végeznünk, hogy az iskolát azzá tegyük,
amivé háború után lennie kell; hogy a tanítóságnak megbecsülést
és elismerést; a népnek jólétet és a hazának vagyonosodást sze
rezhessünk.
Jól tudom, hogy a tanítóság ilyen irányú munkája bizonyos
körökben ellenszenvet támasztana. A mi elhatározásunkat az ér
dekeltség bármely megnyilatkozásának sem szabad befolyásolnia.
Kell, hogy bennünket magasabb szempontok irányítsanak; kell
hogy bennünket az a közgazdasági szempont vezéreljen, hogy
ebben az országban parlagon heverő energia ne legyen, bármily
csekélynek mutatkozzék is az. A gyermeki erő összessége pedig
nagy energiát képvisel, tehát ennek fölhasználása életérdek is lehet.
A többtermelés elérését illetőleg a gyógypedagógiai intézetek —
szervezetük révén — előnyben vannak minden más iskolával
szemben. Tehát a mintát nekik kell szolgáltatniok.
A gyakorlatiasság azt kívánná, hogy — az elmondottak kie
gészítéséül — a megoldás lehetőségéről és mikéntjéről szóljak.
Ezt azonban taktikai szempontból nem teszem, mert bizonyos,
hogy bármely javaslatnak még a vázlata is mellékvágányra terelné
a kérdést. S igy akkor, mikor az erők kihasználásáról tárgyalunk,
mi magunk a saját energiánkat pocsékolnánk.
E helyett a kérdés megvitatását és megvalósítását az Orszá
gos Gyógypedagógiai Szaktanács szives figyelmébe ajánlom.
Szántó Jenő.
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A vakok rövidéit Írása.
Sára Lajos.

A vakok domborunyomású könyveinek előállításánál minden
kor az képezte a nagy akadályt, hogy az ily könyvek nagy terje
delműek s aránylag sokba kerülnek. A helymegtakarítás és az árcsök
kentés adta meg az első lökést arra, hogy az egyoldalas írás mellett
a kétoldalas sorközi és a pontközi Írást bevezessék részben az
iskolában, részben a könyvek nyomásában*
Éreztük ennek nehézségét mi magyarok is az intézetben s
ezért már jó ideje berendezkedtünk modern lemeznyomó géppel,,
mely a fenti előnyöket mind magában hordja.
A gépet beszereztük, nyomtatunk is lemezeiről; azonban egy
dologban elmaradtunk nyugati szomszédeinktól és ez a rövidített
irás bevezetése.
A bostoni (Amerika) intézet pecsétjének latin szövegű felirak
— „ Semper aliquid melius“ „Mindig valami jobbat“ — adta meg
nekem az inditó impulzust, hogy a magyar vakok rőviditett írá
sának kérdését beledobjam abba az üstbe, melyben a modern
irányú többi eszmék mellett talán ennek is el fog érkezni a kijegecesedés ideje nálunk i s !
Legelsőben az angol Frere és Lucas foglalkoztak kísérlet—
képen a vakok rövidített Írásával. Nevezettek fonetikus módszere
a kiejtésnél erősen hallható hangok megrögzítésében állott. Ez a
kísérlet Németországban azonban nem talált követőkre, mert nem
akartak ily radikális szakítással a látók Írásától eltérni.
Ugyancsak nem talált visszhangra Knies ama törekvése sem,
mely szerint egynémely rövidítést eszközölt a latin betűs irásformában.
1845- ben Lachmann (Braunschweig) a német nyelvben feles
legeseknek mutatkozó francia jeleket a német nyelvben gyakrabban
előforduló ragok számára foglalta le, mely némi rövidítésnek volt:
már tekinthető.
* Tudomásom szerint a mi intézetünk a másolóknak verses munkánál
5 fillért prózai munkánál 7 fillért és tudományos munkánál 8 fillért fizet ivenkinL
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1850. év vége felé Flemming (Hannover) körülbelül 12 jellel
szaporította Lachmann jeleit, melyet sokáig használtak is az akkor
kikerült vakok.
Ez a rövidítés azonban — tekintve az elért eredményt —
alig jöhetett számításba!
Az első alaposan átgondolt s tervszerűen felépített rövidített
írás módszerének megteremtése tehál az angolok nevéhez fűződik.
1871-ben a vak Dr. Armitage közhasználatra bocsájtja az
általa konstruált rövidített Írást, amellyel Angliában kedvező ered
ményt ért el. Németország azonban erre is begombolkozva maradt
s nem tulajdonított Armitage módszerének sem különösebb fon
tosságot.
Végre 1882-ben a frankfurti kongresszuson Krohn (kiél) az
angol eredmények által ösztönözve előterjesztette rövidített irásmódszerét. Ez kibővült Mohr (Hannover) anyagával s igy meg
született a német rövidített irás is, melyet több lényeges javítás
után végre az 1885-'\k\ amsterdami kongresszus el is fogadott.
A német rövidített irás alaptételei a következők:
A rövidítésre szoruló betűk, szótagok és szók kiválasztását
a használat gyakoriságától teszi függővé. Ezek rövidítésére a braille-f.
íráshoz e nyelvben fel nem használt jeleket, Írásjeleket, számjele
ket és végül az idegen szavak Írásánál használt (c q x y) betű
formákat veszi fel. A szórövidítésnél a legjellegzetesebb betűt veszi
alapul a rövidítés szempontjából.
Ezek illusztrálására szolgáljai az alábbi példa:
Betű- és szótag rövidítések:
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Szóröviditések :
(A rövidítések vastag betűvel vannak jelezve)
1. Egyszerű rövidítések:
aber, bei, das, gégén, hatte, kannl lásst, mán, nicht, oder, sie,
und, von, was, zu, íiber, auf, such, schon, dér, mit, durch,
voll, dass, stb.
2. Összetett rövidítések:
bis, bist, doch, denn, dorf, ganz, habé, hier, hat, sondern,
wird, entweder, stb.
A betű és szótag rövidítések száma 27-, az egyszerű szórö
vidítéseké 47- és az összetett szórövidítéseké pedig 36 jelzést adnak,
ami kereken 110 jelnek felei meg.
A német rövidített írás tudomáson szerint tehát 110 jelet
használ fel módszeréhez.
Az igy felépített rövidített irás 25-30jn helymegtakaritást hoz
létre az Írásban és nyomtatásban. A helymegtakarítás oldalankint
egy negyed részre redukálja a költséget, más szóval: ha rövidített
írással Írjuk-vagy nyomtatjuk könyveinket, úgy m i n d e n n e g y e 
dik kötet k ö n y v i n g y e n e l ő á l l í t t o t í n a k t e k i n t h e t ő
a teljes betűs Írással szemben. Nagy előnye még az Írásra fordított
időben megtakarítás is.
A rövidített írás praktikussága mellett szólnak a külföldön
nagyszámban nyomtatott könyvek és folyóiratok. Ugyancsak ezt
mutatja az, hogy a felsőbb fokon mint kötelező tantárgy szerepe!
az intézetekben..
Nem lennék következetes, ha a rövidített irás előnyei mellett
nem szólnék annak hátrányairól is!
Hátránya a módszer megtanulásával járó fáradság, mely
azonban 110 jelről lévén szó (a német nyelvben), nem hiszem,
hogy oly nagy hátránynak volna tekinthető.*
Hátránynak volna minősíthető még a helyesírás törvényeinek
a megsértése és a rendes írásban már megállapított jelek más
nemű felhasználása.
Ez a hátrány is elesik, mert a rövidített irás nemcsak hogy
hátrányára nem szolgál a helyesírásnak, hanem ellenkezően annak
hasznos szolgálatára van.
Aki röviditetten ir, annak a szavakat alkatrészeire kell bon
tani, tehát már eleve alapos tájékozódással kell bírnia a nyelvtan —
* A komplikált hangjegy irás sokkal nehezebb.
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s igy a helyesírás törvényeivel, hisz máskép el sem igazodnék az
írás és olvasás közben a máskülönben érhetetlennek látszó jelzéseseken, illetve szavakon.
Az eddig teljes Írással irt vagy szedett könyveket nem tán
gálnák a rövidített módszer szerint nyomtatott Későbbi munkák,
mert azok azután is olvashatók maradnának a teljes irás ismerete
alapján.
A rövidített írást annak elfogadása után — úgy mint a néme
teknél — nálunk is be kell majd vezetni megfelelő fokon az inté
zetekben.
A rövidített írást az angol intézetekbe már 1885-ben beve
zették s azóta nincs angol intézet, amelyben ne tanítanák az an
gol rövidített írást.
Az angol rövidített irás jeleinek száma meghaladja a 100-at.
Módszerük magyarázatára 40 szabályt állítottak össze. Az elért
helymegtakarítás náluk 25'Vo-ot eredményez. Könnyen zavart okoz
nak a nem angoloknak a szóvégzetek rövidítéseire használt jel
zéseik, viszont néhány jelzéseik megegyeznek a német jelzésekkel,
A német- és angol rövidített irás rövid ismertetése után
tekintsük meg a francia rövidített írást is.
A francia rövidített irás megalapítója a vak Maurice de la
Sizeranner aki módszerét /SS3-ban tette közzé. Módszere három
részre oszlott és pedig; hang- szó- és szólásmódok rövidítésére.
Az első csoport 28 jelet tartalmaz, melyek közül 24 jel két
hangból és 4 jel három hangból áll.
Minthogy a francia nyelv nem követi a fonetikus irás sza
bályait, a braille-f. írásjelek majdnem mindegyikét felhasználta,
nagyon megnehezítette a rövidített irás módszerének összeállítását.
A franciák a szavak rövidítésére részben 1-, részben 2 jelet
használnak. Az első csoportba 38-, a másodikba 91 szó tartozik.
Három- és több jelű rövidítés a francia nyelvben egyáltalában
nem fordul elő. A 38 egy jelű rövidítés közül 20 önkényes rövi
dítés, vagyis a rövidítésre használt jelek semmiféle összefüggés
ben sem állanak a rövidítendő szavakkal. A harmadik csoport
egész közmondásokat rövidít s 15 jelet ölel föl.
Ez utóbbi csoportot sem az angol, sem a német nem vette át.
A francia nyelvben a rövidítésre használt jelek száma 172.
A heiymegtakaritás 25-30°/» között válalkozik s igy sokkal nehe
zebb a megtanulása mint a német és angol rövidített Írásnak.
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Tudomásom szerint hasonló elveken épült föl Olaszország
ban és Dániában is a rövidített irás.
A rövidített irás szekerének nálunk is meg kell indulnia, mint
megindult Németországban Kidben; sok idő telt el mig Drezdán
át Münchenig ért, hol tető alá kerülhetett.
Nálunk is lesznek kezdetben — mint voltak a többi államok
ban —a még ki nem forott iránynak e l l e n z ő i , őkazonban kité
ríthetik, akadályoztathatják útjában a megindult kultur alkalmatos
ságot több-kevesebb évre is, ez azonban kanyargós útjában nálunk
is tetőt fog előbb-utóbb találni!
Fel tehát kedves kartársaim a munkára, hisz ha mi nem értjük
meg a bostoni szállóigét, megérti majd az utánnunk jövő generáció
s mulasztással fog vádolni!
Ne higyje a magyar vakok tanárai közül egy sem, hogy a
magyar rövidített irás kérdésének én leszek a Kolumbusa, — nem !
Ezt a nehéz és fogas rendszert — a vakok iránti szeretet
által ösztönöztetve — közös segítéssel kell majd tető alá hoznunk.
Németországban is hosszú évek múltak el az elfogadásig s
azt hiszem nálunk sem lesz hamorosan véglegesen megoldottnak
tekinthető a rövidített irás módszere. Én a következő számban
csak, vázlatát fogom nyújtani ama módszernek, melyen a végleges
forma tovább épülhet, illetve elkészülhet.
Körültekintő s alapos kutatást igényel e kérdés s éppen ezért
van szükség mindannyiónk munkájára.
Hogy ezen munka minél áldásosabb legyen hazai vakjainkra,
— szivemből kívánom!
(Folyt, köv.)
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A háború vakjai.
Rovatvezető: Kirschenheuter Ferenc.

A vak köszörüsmesternél.
Hamburgból értesültem, hogy „Heldsdorf bei Kronstadt in
Ungarn“-ban él egy Rosen nevű vak kefekötömester, aki köszörülő
gépet csilláit magának s kitünően, jövedelmezően dolgozik rajta. Nosza
ment a levél Rosennek Heldsdorfba s jött a válasz Rosen Mártontól
Höltövényből, Brassó szomszédságából. A hír tehát nem kacsa, igaz.
Dehát kérdés milyen a Rosen munkája, nehéz-e, jó-e, nem-e vesze
delmes, csakugyan jövedelmező-e, hátha lát is még valamit a mes
ter? A kérdéseket tisztázandó a rokkantügyi hivatal vakok inté
zete vezetősége május 20-án kiküldött Höltövényre. Sietős volt,
mert levelében Rosen azt írta, hogy németországi intézetek már is
szerződtetni akarják a köszörülés tanítására.
Höltövényben, a szép szász falu közepén patak partján lakik
Rosen Márton, az első vak köszörüsmester saját házában öreg édes
anyjával. Egy szoba, konyha az egész. A tágas konyha egyben
műhely is. Tudja, hogy jövök, már a konyhában vár. Magas szőke,
intelligensarcú férfi. Fölemelkedik a székről, de lábai inognak, tér
deit, ahogy lép, magasra emeli, szemnyilásai tágultak, mereven föl
felé oldalt néz. Azt hiszem, a szomorú diagnózist nagyon könnyű
megállapítani. Engem lehangol ez a körülmény, de ő örömmel,
bőbeszédüen fogad. Mögötte a takaréktűzhely mellett áll a híres
köszörülő gép, körülötte és fölötte a falon fémmunkákhoz való
finom, legújabb fúró-faragó és keíekötő-szerszámok, odébb egy
remington-írógép.
— Most 35 éves vagyok, beszéli Rosen előbb németül, majd
magyarul. Tizenöt éves koromban inasnak adtak a zernesti papír
gyárba. Munkavezető, majd gépmester lett belőlem. A finomköszö
rülés hozzátartozott mesterségemhez. Katonáskodás után megnő
sültem s kimentem Németországba. Mint gépvezetőnek egy kis
találmányomért az egyik papírgyár igazgatósága 200 márkát adott,
ami aztán, miután szabadalmaztatta, ezreket hozott a gyárnak. A
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badeni Mannheimból 27 éves koromban ki akartam menni Ame
rikába. Óvatosságból azonban előbb megvizsgáltattam magam orvos
sal. Az orvos gyengének találta a szememet, amit én nem tapasz
taltam. Egy fél év alatt teljesen megvakultam. A vakok mannheimi
otthonában megtanultam a kefekötést s aztán Mannheimben ön
állósítottam magam. Segédekkel dolgoztam s kefeüzletet nyitottam.
Napi jövedelmen 4—6 márka volt. Sokszorosítógépen törtem a
fejem. Meg is csináltam. Remington-írógépemhez hozzászereltem
egy emelytűszerkezetet s ezt összeköttetésbe hoztam egy olyanféle
kottarendszerrel, mint a zenélőautomatákban van. Az egészet egy
ládába helyeztem, kézzel úgy forgattam a hajtóját, mint a verklit
s gépem gyorsabban dolgozott, mint akármelyik létező sokszorosító.
Pénzeltem a lapokat s meghívókat nyomtattam, hogy nyilvánosan
bemutassam. De előadásaimon a helybeli írógép- és sokszorosító
gyárak, vállalatok fölfogadott emberei egyik skandalumot a másik
után rendezték, mint közönség követelték, hogy mutassam meg,
mi van a ládában ? Bemutatásaimat megakadályozták, pőréim
támadtak, ellenem fordultak a lapok, míg végre is a gépemet,
melybe beleöltem kefeüzletemen szerzett pénzemet, kocsira raktam,
kivittem a mezőre, ráöntöttem öt kiló benzint s fölgyújtottam. Pőréi
mét otthagyva három évvel ezelőtt hazajöttem, feleségem ott maradt.
Itthon két évig csak kefét kötöttem, műveltettem 8 hold földemet
s disznót hizlaltam. A kefekötés jövedelmét, évi 700—800 koronát
keveseltem. Hiába, kicsi a forgalom itt falun s a kefének üzlet kell.
így jutottam a köszörülés gondolatára. Megvettem a szomszéd
rossz varrógépét hat koronáért, ledobtam a varrószerkezetét, csak
lábhajtókészülékét használtam föl s az asztalára — mint itt tetszik
látni _ rászereltem ezt a három követ. Ez kétezernégyszázat, az
háromezret, amaz meg négyezret fordul percenként. Az forog,
amelyiket bekapcsolom. Ez szárazon fut, arra meg víz csepeg.
Míg Rosen mester megteszi az előkészületeket a köszörülés
hez, konstatálom, hogy itt különösebb találmányról nincs szó. Egy
találékony praktikus elme meglevő kész dolgokat srófolt össze,
egy egésszé, mely kitünően szolgálja a célt. Ennyi az egész. És mi
a speciális benne a vakság szempontjából? Kettő. Az egyik az,
hogy Rosen szűk helyre szorította össze eszközeit, úgy, hogy helyváltoztatás nélkül mindent könnyen, gyorsan megtalál, minden a
kezeügyében van. A másik az, hogy az állva dolgozó látómeste
rekkel szemben ő ülve köszörülhet. Ez azért fontos, mert ülő hely
zetben fölső teste rögzítve van, karjainak nyugalmát biztosíthatja
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az asztalra való lekönyökléssel s így teljes figyelmét kezeinek,
ujjainak izomérzésére koncentrálhatja. A köszörülőasztalon a szer
számok összekötő és kiegészítő fa- és fémrészei mind a vak mes
ter keze munkái. Az egész fölszerelés 150 koronába került. Kez
detben gyűszűket alkalmazott gyűrűs ujjain védelmül, mikor meg
közelítette a forgó köveket. A gyakorlat azonban ezeket fölöslegessé
tette.
Rosen elkéri a zsebkésemet s aztán kezdődik, amit izgalom
mal várok, a köszörülés egy 12 cm. átmérőjű kövön. Semmi külö
nös. A látó köszörűs a penge két végét fogja s a két szemét a
közepére helyezi. Ő ugyanezt csinálja. Az ő két szeme a két hü
velykujja, melynek párnáit a kés lapjára tapasztja. Golyós csap
ágyain hangtalanul vágtat a kő, hüvelykujjai alól szikrák szóród
nak. Hüvelykujjait emelgeti s fülel. Megnézi, végigugráltatja az
élén a hüvelykujját hosszában keresztben, közben konstatálja, hogy
rossz, puha acél, márványkövön lecsiszolja s percek alatt kész.
Nézem, egy helyen rajta maradt az élen a sorja. Visszaadom, föl
fedezi a helyet s lecsiszolja. Jól vág. De megállapítom magamban,
hogy nem finom munka s meg is mondom neki, hogy egyenlőt
len a penge lapján a köszörült felület. Ezen segít a polirozás —
válaszol a mester, — de az ehez való gummikövem javításon van
Brassóban. Nézem a köszörült ollóit, jól vágnak, de ezeknek meg
az éle egyenlőtlen. Erről azonban már hallgatok, a munka jóságába
vetett bizalmam nem teljes.
— A szecskavágótó! — beszéli Rosen — a borotváig már
mindent köszörültem. Kezdetben nehány ollót szétvertem, mikor
kiszedtem belőlük a szeget, de most mát az is gyerekjáték. Itt
van hozzá a készülék első modellje fából, Brassóban már készül
a végleges fémből, evvel még akarva sem üthet többé a szeg
mellé a vak. Kijártam az ősszel vidékre is mint vándorköszörűs.
Csak azt az egy követ csavartam le, táskában cipeltem. Egy lány
vezetett, az szedte össze a köszörülni valókat, darabja után 5 fil
lért kapott, és hajtotta kézzel a korcsma asztalára csavart követ
is. Kerestem 15 koronát is egy nap, de abba hagytam, mert nem
kaptam szállást, a söntés padján kellett aludnom. Még nem ismer
nek eléggé itthon se, bizalmuk sincs hozzám az embereknek, így
hát kevés a köszörülni valóin, körülbelül egy koronát hoz na —
ponta a konyhára, igaz, hogy egy óra hosszat se dolgozok érte. A
köszörűs nagyon könnyen keres. Sohse mondja a kundsaftnak,
hogy — várja meg, hanem ezt, hogy — holnap kész lesz. Pedig
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tíz perc az egész. Aztán új borotvát, ollót, kést, villát raktáron
kell tartani, mert ezt keresik.
Hogy halljam Rosen mester munkájáról a munkaadók kriti
káját. vasárnap lévén, elmentem a korcsmába, kaszinóba. Kevesen
ismerték. A szecskavágójára egy gazda nem panaszkodott, de nem
is dicsérte. Az ollóit egy szabó dicsérte, sőt hozzátette, hogy Brassó
ban elrontották, de Rosen mind a hármat rendbehozta. Egy román
gazda azonban szidta, mert tönkre tette a borotváját. Tessék már
most itt eligazodni. Nem vagyok köszörűsszakértő, de a látottak
nem nyugtattak meg teljesen, a hallottak meg részben ellentétesek.
Reggelre kelve megvolt a terv. A legkényesebb jószág a borotva.
Elmentem hát a borbélyhoz. Hans Scheip a hosszúhajú figaró
nagyot néz, hogy a legrosszabb kését kérem. Ő azért nem köszörültetett eddig a vak köszörűssel, mert nem meri rábízni a borot
váit. Egy vakrozsdás késsel aztán elindultunk Rosenhez. Tizenki
lenc perc alatt kész volt. A vizsga az én arcomon folyt le a bor
bélyműhelyben. — Pompás, nohát ezt nem hittem volna — ismé
telte Scheip, — most már csak az k;rdés, hogy nagy csorbákat is
ki tud-e egyenlíteni, akkor nem viszek többé kést a városba. A
munkájára magam is egyest adtam Rosennek.
Egy és másban még a községházára mentem. A jegyző derék,
szorgalmas embernek ismeri Rosent. Mikor vakon hazajött Német
országból a luteránus hitközség segélyt, forgótőkét ajánlott föl
neki. Semmit se fogadott el, azt mondta, tud ő dolgozni, megél
ő a maga emberségéből is. A postamesternél egy érdekes gyógy
pedagógiai hírt is szedtem föl. A brassómegyei Szászmagyaroson
Scheiner N . luteránus pap síketnémákat tanít. Egész kis intézete
van, adományokból tartja fönn. A höltövényi siketnéma gyerekek,
mint minden más gyerek, tizenöt éves korukig a helybeli kilencévfolyamú (!) luteránus iskolába járnak, ahol megtanulnak írni
olvasni, aztán Scheinerhez küldik, aki hangos beszédre tanítja őket.
Most vagy tizenöt tanítványa lehet. Rosent a postamester nagyon
élelmes embernek tartja, mert postacsomagokban is hozat Német
országból különleges keféket s itt mindent jól értékesít.
Vak mesteremmel most már nyugodtan állapodtam meg a
föltételekben, melyek szerint a német intézetekkel a tárgyalásokat
megszünteti s a köszörülésre a háborúban megvakult magyar kato
nákat fogja tanítani. A kölcsönös bizalomban fölmelegedve Rosen
aztán még elmondott nehány érdekes dolgot múltjából és jövő
terveiről.
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— Mannheímban — beszéli — mint mesternek egy félkarú vak
inasom volt. Minden kefénél csak az első hurok készítéséhez használta
a száját. A lukkeresésnél a kefefát térdével szorította az asztalhoz, a dró
tot a derekán átvetette s a pamat behúzásnál derekának meggörbitésével húzta meg. Lassan indult a munka, de később már 15 kefét
is behúzott egy nap. Hogy hogyan helyezi be a pamatot a hurokba
egy kézzel, ennek a részleteit sohase bírtam megtudni tőle, titkolta
előttem a fogásait. A gyors munkát azonban sokáig nem bírta,
mert kifáradt a dereka . . . Itthon jól érzem magam, mert mindig
dolgozom. Csak a lakással nem vagyok megelégedve. Ez a ház
nem vaknak épült. Ha én építenék magamnak, az ajtókat nem a
falak közepére helyezném, minden ajtónak a helyiség egyik sarká
ban kellene benyílnia, úgy hogy a belépésnél mindjárt támaszul
találjam a falat. Ez biztosabbá tenné mozgásomat s gyorsabbá
. . . A háború anyaghiánya ráterelte a figyelmemet a cirokra
meg a tollszárra. Jövőre bevetek a nyolc holdamból egy darabot
cirokkal. Itt van egy súrolókefe lúdtollszárból. Ezt a tollszárat még
késsel hasítottam szilánkokra, de már itt van hozzá a kis masina
első modellje, kézi vagy lábhajtásra a köszörülő asztalon. Magam
konstruáltam. Most még a kefefakészítés van hátra, mert abban
sem akarok másra szorulni. A fát hozzá itt olcsón kapom s a
munkám se lesz lassú. Elméletben már kész van a fűrészelő is
meg a fúrókészülék is. Addig nem halok meg, mig ezeket meg
nem csinálom a vakoknak . . . Még disznóimat nézze meg tanár
úr. Négy darab, meisseni fajta. Egy fiú minden héten egy hatosért
kitakarítja az ólukat, egyébként magam látom el őket. Ez is hoz
évente nehány száz koronát, tavaly négyszázat . , .
Visszanézek a kapuból, Rosen a konyhaajtó felé inog, meg
kerüli az egyenlőtlen, faragatlan terméskőlépcsőt, lábait a túlsó
oldalra idegezte be, a merre a disznóól van, ott kapaszkodik föl,
megy a tűzhely mellé, az amerikai fúróihoz, fémfürészeihez, finom
mérőeszközeihez és én elhiszem neki, hogy ő addig meg nem hal,
mig azokat a gépeket meg nem csinálja a vakoknak, mert — akarja.
Izgatott kíváncsisággal mentem Höltövénybe és mély tanul
ságokkal, meghatva jöttem el. Láttam az emberi észt és akaratot,
mely megtalálja az útat a sötétségben s láttam az emberi energiát,
amint győzedelmeskedik a sorson . . .
*
A M. Kir. Rokkantügyi Hivatal Vakok Intézete javaslatom
alapján szerződtette a vak mestert s most már csak az a kérdés,
12
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hogy szükséges-e a köszörüléshez föltétlenül a Rosen technikai
előkészültsége, kiváló izomérzése és fenomenális kézügyessége. Ha
nem, akkor a vakok ,egy új iparággal, vagy legalább is egy igen,
jövedelmező mellékfoglalkozással gazdagodtak.

C zakó Elem ér dr a m. kir. Rokkantügyi hivatal Vakok
intézete igazgatóját Ő felsége a vaskorona-rend III. osztályával
tüntette ki és ugyanakkor a Nemzeti Muzem osztályigazgatójává
nevezte ki, fogadja részünkről is meleg üdvözlésünket.
A M. Kir. Rokkantügyi Hivatal Vakok Intézetében jelénlég 149 megvakult katona részesül elméleti és gyakorlati kikép
zésben. Az oktatásvezető-mühelyfőuök kimutatása szerint a katonák
az év első negyedében 15.000-03 kor. értékű nyers anyagot dol
goztak föl, készített cikkeik értéke 21605'47 kor., munkadijak címén
2199'58 koronát kaptak kézhez.
A m egvakult katonák könyvtára. Vakjaink szellemi szük
ségleteit eddig a vakok kir. intézete és a vakokat gyámolító orsz.
egyesület nagy braille-könyvtárai elégítették ki. Most egy harmadik
könyvtár van keletkezőben, a megvakult katonáké. Az ügyet meleg
szeretettel és ambícióval karolták föl előkelő hölgyek úgy a fővá
rosban, mint a vidéken. Eddig 36 kötetet írtak. A szervezésben a
törekvés odairányul, hogy a könyvtár a katonák speciális és gya
korlati céljait szolgálja. Szórakoztató irodalmi művekkel a meglevő
könyvtárak bőven elláthatják katonáinkat, de nélkülözik a szak
irányú munkákat. Közvetlen szükség volna már most megvakult
tisztjeinknek pedagógiai, orvosi, jogi és teológiai müvekre. Ha a
hölgyek lelkesen megindult munkája kitartásban folytatódik, úgy
a könyvtár gyarapításában a szakirány lesz a vezetőgondolat.
A zene. Körülbelül minden negyedik-ötödik megvakult katona
azzal a tervvel lépi át az intézet küszöbét, hogy zenét tanul. Leg
nagyobb részét sikerül meggyőzni tervének célszerütlenségéről s
eláll tőle. Eddig öten nem tértek el szándékuktól. Ezek közül is
hárommal megegyezés jött létre: tanulnak muzsikálni, de nem
azzal a céllal, hogy zenészek, hanem hogy hangolok lehessenek.
Hozzáfogtak hát zongorázni. S amire a tanács nem volt képes,
meghozta az idő, a tapasztalat. Belátták, hogy a muzsika nem kézi
munka, még a zongorahangolás sem az, ráeszméltek, hogy ahhoz
nem elég az akarat, hogy ahhoz tehetség, jó zenei hallás és ami
nekik a legdrágább, hosszú idő kell. Félévi tanulás után most
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ketten belátták a céltalan küzdelmet, még mielőtt megismerték volna
a hangolókulcsot, búcsút mondtak a zongorának s más irányban
keresik boldogulásukat. A félév ugyan elveszett, de megmaradt egy
biztosabb jövő reménye.
Diktafon használata mellett gyakorolják újabban a megva
kult katonák a gépírást.
A kártya. Tavaly márciusban, mikor megkezdődött a háború
vakjainak oktatása, nehéz föladat volt lelket, életet önteni a sötét
világ új jövevényeibe. Előkerült minden lehető eszköz, mód, hogy
mosolyt hozzunk a fáradt, nemtörődöm arcokra. Mint katonáinknál
sok mindenben, úgy itt is el kellett tekinteni a szigorú pedagógiá
tól. A cél szentesíti az eszközt, előkerült hát a kártya is. Csodás
hatása volt. Eddig bizonytalanul tapogatózva kérdeztek, még bizony
talanabbul, egyhangúbban válaszoltak. De mikor a máriásban megint
segítségül tudták hivni a zöld disznót, egyszerre pattogni kezdtek a
szavak, keresetlenül, kedélylyel, mint régen. Minden játékhoz, szórako
záshoz hívni, csalogatni kellett őket, de a kártyához hangos szóval,
mókával egymást invitálták. A kártya szeretete a magyar embernek
gyengéje. De az ő kártyázásukban nem ez nyilvánult meg. Más. Amit
nem reméltek, visszakapták egy régi szórakozásukat, amelyben segít
ség nélkül, mindenkitől függetlenül érvényesülhetnek, amelyetönállóan
élvezhetnek. Tehát a most megvakult embernek az első aktív szórako
zásban megnyilvánuló öröme, amely talán először éreztette velük,
hogy még nem veszett el minden, — ez csengett ki az ő játékukból.
Az első napokban valóságos kártyaláz uralkodott köztük s bár
babra ment a játék, már-már gondolkodóba ejtette az intézet veze
tőségét. De múlt az idő, embereink tanultak, ügyesedtek. Amint
nekibátorodtak, föloldódott helyhez kötöttségük, mozgalmasabbá
vált a napi élet, abban a mértékben szállott le a kártya értéke a
normálisra, arra a fokra, ahol azelőtt volt, sőt még lejebb.
Az újonczok most is gyakrabban, de az öregebbek már csak
néha-néha szedik elő.- Az intelligensebbeket s a tiszteket a
közönséges kártya nem elégítette ki. Domború jelzést kapott tehát
a tarok negyvenkét lapja is, amely mint újság hamarosan átterjedt,
a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület Vakok Társaskörébe is, ahol
mint a közönséges kártyánál tartalmasabb szórakozást örömmel
üdvözölték.
G yári m unkák. Desseivffy Emil grófnénak, a rokkantügyi
hivatal vakok intézete vezetőjének azon akciója, mely a megvakult
katonák gyárakban való alkalmaztatását tűzte ki célul, sikerrel járt,
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A grófnő március hó végén ellátogatott a csepeli tölténygyárba s
Weisz M anfnd tulajdonos vezetése mellett megtekintette az összes
szóbakerülhető munkákat. Kíséretében Kirschenheuter Ferenc, az
intézet oktatásvezetője a számtalan részletmunka közül a követke
zőket találta a vakok számára legalkalmasabbaknak: 1. A fegyver
töltények tárakba való rakása ötösével (magazinirozás). 2. A telt
tárak kartontokokba való helyezése kettesével. 3. A tokok fedéllel
való lezárása (kartonirozás). 4. A teli kartontokok ládákba való
csomagolása. 5. Kilőtt töltényhüvelyek kiszedése a tárakból. 6. Pré
selt fémlemezekről az olaj letörlése. 7. Srapnel- és gránáthüve
lyek vizsgálása, hogy méreteik megfeleíőek-e (revízió). Az utóbbi
munkacsoport egy egész termet foglal le s legalább öt-hatféle
változatában alkalmazhatók vakok biztos sikerrel. Érdekes megálla
pítani, hogy a munkák kiválasztása után Silex dr. berlini egyetemi
tanár ápr. hó 4-én kelt levelében közli, hogy Hirsch Betti vak
kartársnő, aki a spandaui muníció gyárban saját maga próbálta ki
a munkákat, ugyanezeket találta a legmegfelelőbbeknek s az ott
alkalmazott megvakult katonák Spandauban a fenti 1. számú mun
kát végzik, mig a Mix és Génért, valamint a Siemens és Schuckertféle gyárakban a fenti 7. számúakat. Egy munka, amit Spandauban
szintén végeznek a vakok, t. i. a töltények vizsgálása abból a
szempontból, hogy szorosan illeszkedik-e bele a golyó hüvelyébe,
a csepeli gyárban nem látható, mert ezt itt gép végzi. — Május
hó 17-én kezdte meg Csepelen a tölíénytárolást az első öt katona.
Weiss Manfréd, a gyár tulajdonosa nagy előzékenységet tanúsít a
katonákkal szemben, megfelelő közös hálót rendezett be számukra
a gyártelepen s alkalmazásukat véglegesnek tekinti.
Ugyancsak Dessewffy grófné megbízásából az oktatás veze
tője április hó elején tanulmányozta a dohánygyárak és egy doboz
gyár munkáit is. A lágymányosi állami dohánygyárban a következő
munkáknál véli a vakokat alkalmazhatóknak: 1. Dobozok lebélyeg
zése. 2. Dobozkartonok összehajtogatása dobozokká. 3. Csomagolt
dohány- és szivarosdobozok ládákba való rakása. 4. Ládácska- és
dobozszerelés (a dobozok papírral való kibélelése, szalagok ráragasztása). 5. Ládaszegelés szállításra készen. — Az óbudai állami
dohánygyárban ezeket a munkákat választotta k i : 1. Királyciga
retta csomagolása tízesével az ismert kis tokokba. 2. Princessas cso
magolása pléhdobozokba, a dobozok beburkolása papírba. 3. Hölgy
cigaretták csomagolása kétszázával (számlálni nem kell). 4. Purzicsánból és finom hercegovinaiból lemért mennyiségek dobozolása.
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5. Cigarettagyártás, melynél azonban egy egyszerű segítőeszköz
volna alkalmazandó. — A Dávid Károly és fia dobozgyárban 12
fajta munkát jelölt meg Kirschenheuter, rendkívül könnyűek, de
itt a munkabérek nagyon alacsonyak.
Brailletanfolyam. Keller Nándor megvakult hadnagy a meg
vakult katonák braillekönyvtárának gyarapítása céljából a Missziótársulatban (Gizella-tér 3.) május 3-ikától kezdődően sorozatos
előadásokban ismertette a braillet. Egy hölgytársaság elsajátította
a vakok Írását s könyvek írásához fogott.
Magyar pontgyorsirógépek. Vakok számára Íróeszköz
eddig vajmi kevés készült hazánkban. Ennek hátrányait még soha
nem éreztük annyira, mint most a háború alatt. A külföldi cégek
hónapok múlva tesznek csak eleget a rendeléseknek, el sem fogad
nak ilyeneket, mert — irja egy német — „mi most gránátokat
gyártunk.“ A megvakult katonák intézete most az Egyesült Villa
mossági R.-T. hoz fordult, hogy készítsen gyorsirógépeket. A válla
lat hajlandó a Picht-félékhez hasonló gépeket ugyanazon áron
gyártani. A gépeket a Vakokat Gyámolítő Orsz. Egyesület, mint
legtöbbet fogyasztó fogja raktáron tartani.
Vizsgálatok. Május 20-án a rökkantügyi hivatal vakok inté
zetében 12 megvakult katona vizsgázott sikerrel az elméleti okta
tás tárgyaiból, köztük négy volt analfabéta. Valamennyien Írták a
Klein-féle szúrtirást, akik látókorukban is tudtak Írni, azok bemu
tatták régi kézírásukat, mely valamennyi esetben újból olvashatóvá
vált, ketten írtak a Hebold-féle írást, hatan írták és olvasták a
braillet, négyen pedig Írtak a Picht-féle pontgyorsirógépen. A vizs
gálaton, mely számolással fejeződött be, megjelent többek között
Dessewffy Emil grófné az intézet vezetője, Fejérváry Imre báró a
M. Kir. Rokkantügyi Hivatal ügyvezető aieinök-helyettese Tóth Ist
ván dr. a gyógyp. ügyosztály vezetője, Dr. Kuún István gróf, Herodek Károly igazgató, mint kiküldött szakférfiú és Pásztor Árpád iró.
Bulgáriában és Törökországban. Még a múlt évben a
bolgár királynő a háborúban megvakult katonák kérdésének meg
oldása érdekében Károly István főhercegünkhöz fordult. A főher
ceg útján M ell Sándor, a vakok bécsi cs. és kir. intézete igazga
tója kapott meghívást Szófiába, ki helyett fia Mell Alfréd dr. őrnagy
utazott le. Bulgáriában azonban úgylátszik hivatásos szakembert
vártak s így az ottani német követség közvetítésével a porosz köz
oktatási minisztérium Matthies Manót, a vakok berlin-steglitzi
intézetének igazgatóját küldte ki Szófiába s egyúttal Konstantiné-
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polyba, aki a porosz kormány költségén az egész április hónapot
a Balkánon töltötte. Szófiában részben összegyűjtve találta a meg
vakult katonákat,-érdekükben még semmi sem történt. Matthies
nyilvános előadást tartott a háború vakjairól, melyen a királynő is
megjelent. Előadását a német követség tolmácsa tolmácsolta. A
balkánháború vakjairól se történt még gondoskodás. Egyeseket
otthonukban is meglátogatott. Közben egy német kartárs fölmen
tetett a katonai szolgálat alól, aki megérkezvén ugyancsak a porosz
kormány költségén átvette a katonák kiképzése céljaira sebtiben
szervezett intézet vezetését. Bulgáriában tehát megindult a munka.
De Törökországban még szomorúak az állapotok. A
török vak katonák szívesen hallgatták Matthiest arról, hogy mi min
dent tanulhatnának, de ő nekik még csak ígérték az oktatást. Matt
hies Konstantinápolyban is tartott előadást tolmács segítségével.
Az oktatás megkezdése iránti intézkedések tételét az illetékes körök
azonban csak a háború utánra helyezték kilátásba.
Szakem ber látogatása és m ég valam it. Matthies Manó, a
vakok berlin-steglitzi intézetének igazgatója a Balkánról jövet
kiszállott Budapesten. A Vakokat Qyámolitó Orsz, Egyesületben
szállott meg s- meglátogatta a Vakok Kir. Orsz. Intézetét és a
M. Kir. Rokkantügyi Hivatal Vakok Intézetét is. Matthies 1901-ben
járt utoljára nálunk, akkor a kir. intézet látta vendégül régi otthoná
ban a „Király-utcai sárgaházban.“ Akkor még sok tanulni valónk
volt a németektől, különös figyelemmel hallgattuk hát három napon
át a tapasztalt szakember szavait. Matthies most csendesen haladt
át az osztályokon, műhelyeken. Egyedül az 1902-ben alapított
tanszermúzeumban s a vakok reális oktatására nézve annyira fontos,
gazdagságával Európában csaknem páratlanul álló tanszertárban álla
podott meg rövid időre. Amiről Matthies nem szólott, de amiről nem
titkolható meglepetéssel győződött meg, azt mi, akiknek minden
évben módunkban volt összehasonlításokat tennünk, már jó néhány
éve tudjuk: intézményeink tizenöt év alatt a legfejlettebb nyugati
intézetek színvonalára emelkedtek. A vak katonák intézetében a
katonák számára átalakított telefonkapcsolószekrény iránt érdeklő
dött s föltűnt neki a katonáknak az egész vonalon folyó serény
munkája. Dessewffy Emil grófné, az intézet vezetője megismertette
a katonák jövőjének kialakításában nálunk követett elvekkel, melye
ket Matthies azonosoknak talált a Németországban követettekkel.
Előnyösebbnek látta a helyzetet nálunk annyiban, hogy a mi
katonáinkat nem vizsgálják fölül addig, mig kiképezve nincsenek,
amit Németországban — sajnos — nem vesznek figyelembe.
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1901-ben Pivár Ignác, a kir. intézet akkori igazgatója adott
banketet Matthies tiszteletére, most meg Szili A dolf dr. a Vakokat
Gyámolító Orsz. Egyesület elnöke terítettetett a Duna-szállóban,
Az estén a vendégen és a vendéglátón kívül megjelentek: Vitár R.
gondnok az egyesület tisztviselőivel, Bielek A. dr. főhadnagy, a
vak katonák parancsnoka, a kir. intézetből pedig Herodek Károly
igazgató, Séra Lajos és Tóth Zoltán tanárok. Matthiesnek tehát
ismét része volt a magyar vendégszeretetben. Vajon eszébe jutott-e
az érdemes öreg úrnak a Duna-szálló elegáns .termében, hogy
Stegliízben, ha szakembereink meglátogatják az intézetet, még
vezető-egyéniségeink mellé is csak egy alantas közeg jut kalau
zul ? Nem hisszük. Hisz ez ott oly természetes. Ők úgy tudják,
hogy a vendégszeretet barbár vonás, mely a nyugatnak kijár a
kelettől, melyért Westeuropäer csak egy tószttal tartozik megvere
getni a magyar vállakat, de amelyet otthon egy keleti jövevény
nyel szemben viszonzni nem lehet, mert az egyebek között az
egyenlő színvonal elismerését is jelenthetné. Vájjon mi történne,
magyarok, hogyha egyszer elmaradna a banket? Nagy -önmegta
gadásunkba kerülne, de a nívónk nem sülyedne az idegen szemé
ben, az egészen bizonyos. Sőt megeshetnék az is, hogy komolyab
ban vennének bennünket s többet törődnének dolgainkkal, meg
velünk is odakünn. Nem gondolják?
V ak je g y ző . A Württemberg! Weinsberg vak városgazdájá
nak méltó magyar kartársa Ertyey László a szólnok-dobokamegyei
Vasasszentgothárd vak körjegyzője. Nyolc évvel ezelőtt vesztette
el látását, megszakítás nélkül vezette tovább irodáját s ami községi
jegyzőinknél nem mondhatni épen mindennapi jelenségnek, köz
szeretetben tölti be ma is hivatását. A házasságkötéseket, mint
anyakönyvvezető segédjegyzője végzi, az adóbeszedést pedig, mint
újabban mindenütt, a községi adóbeszedő, minden egyéb fontosabb
hivatali teendőjét Írnoka segítségével ő maga intézi el. íme egy
eddig figyelembe nem vett életpálya megvakult tisztjeink számára.
Leánynézőbén a cime Gárdonyi Géza legújabb s talán leg
szebb elbeszélésének, mely a Pesti Hírlap áprilisvégi számaiban
jelent meg folytatásokban. Hőse, Olajos Pista, egy vak gordonkás. . .
A nagyközönség nem a szakirodalomból, hanem a szépírók müvei
ből ismeri meg a vakot, olyannak ismeri tehát, mint amilyennek
az írók ismerik. Az írók mind elismerik a vakok egyik-másik kiváló
képességét, sőt épen ezeknek a túlzásával hatnak az olvasók ide
geire, de egyebekben aztán rendszerint önmagukkal tehetetlen,
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gyámoltalan, szánalmas egyéneknek festik őket, akik mint novella
alakok izgatok, de akik a gyakorlati életben értéktelenek, akiknek
egyedüli jövedelmi forrásuk csak a jó emberek szíve lehet. És hol
végződik ez? Ott, hogy ha tanult vakjaink valahol bekopogtatnak
s alkalmazást kérnek, az emberek inkább a zsebükbe nyúlnak,
inkább készek ellenszolgáltatás nélküli adományok nyújtására,
mintsem hogy munkát adnának nekik, vagy hogy csak legaláb
meg is kísérelnék, képes-e a vak dolgozni. Óh nem akarom vádolni
az írókat, a társadalmak nevelőit. Nem csak ők az okai, hogy az
iskolázott vakok az élettől elzárva intézetekben kénytelenek leélni
napjaikat, ennek még sok más oka is van. Meg aztán annál
kevésbbé szabad az írókat vádolnunk, mert hisz nekik sejtelmük
, sincs, hogy hova lyukad ki gyönyörködtető írásuk. De föléled a
gondolat, hogy mennyire előmozdíthatnák, íróink a vakok ügyét,
ha előbb közelebbről megismerkednének a vakokkal mielőtt szere
peltetik őket. A szépirók kezében van a leghathatósabb eszközök
egyike a vakokkal és alkalmazásukkal szemben táplált előítéletek
letörésére. Gárdonyi Olajos Pistája behatóbb tanulmány eredménye.
Ő se még az igazi, bizonyos, de legalább önállóan mozog, nincs
misztikus hatodik érzéke, típust éreztet s nem kivételt, négy érzé
kével teljesen befejezett egyéniség, aki nem sóhajtozik az ötödik
után. Nem siratja az elveszett paradicsomot, hanem dolgozik egy
másikért s boldogul. Etelkája mint rokonszenves, tanult, figyel
mes férfit szereti meg, aki meg tudja keresni a kenyerét. Régóta
vártunk erre az Olajos Pistára, aki nem szánalommarci, akitől
nem kel! félnünk, hogyha egy fedél alatt vagyunk, vagy dolgo
zunk vele, állandóan pityergőre húzza a szánkat. Csak egyet saj
nálunk, hogy ö is még mindig csak — muzsikus. Sokkal kedve
sebb volna, ha kosarat fonna, gépen írna, telefont kezelne, kefét
kötne, masszálna, könyvet kötne, mintatáskával a hóna alatt üzle
tek után járna (hisz Olajos oly pompáson téjékozódik!), ha az
egyetem padjaiba faragná az Etelka nevét, zongorát hangolna,
vagy épenséggel gyárban dolgozna. No de igy is ő lesz az első
magyar vak, akit pontirásból ismernek majd meg vakjaink, még
pedig elsősorban megvakult katonáink, mert az ő könyvtáruk szá
mára készül brailleban a meséje. Hálával tartozunk Gárdonyi Gézá
nak Olajos Pistáért s türelmetlenül várjuk egy kékzubbonyos, zöldkötényes, vagy hivatalba járó társát.
Játékadó A szentendrei kaszinó egy fölhívásban azt java
solja, hogy minden klubban, kaszinóban, kávéházban és vendég
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lőbe.»n az egész monarchia területén helyeztessenek el perselyek. A
játékosok egyenkint 20, a kibicek 10 fillér bedobására köteleztessenek minden alkalommal. 8000 társaságot véve alapul ez évi
3.840.Ö00 koronát jövedelmezne, ami biztosítaná a háború összes
vakjainak megélhetését. — Az eszme életrevaló. Négy évvel ezelőtt
törvényhozásunk Polónyi Géza indítványára megadóztatta a tota
lizatőri s a befolyó évi félmilliót a kormány testnevelési eélokra
fordítja. Mért ne járulhatna hozzá a kártya — meg a bakasztal
megvakult harcosaink életének megkönnyitéséhez?

Újból föltalált találmányok. Érdekes, hogy a háború vak
jainak kérdése mennyire izgatja melegszívű laikusok fantáziáját.
Egy bécsi hölgy ,azt indítványozza, hogy gyarapítsák a vakok
könyvtárait brailleirógépek segitségével. Párizsban az Academie de
Medicineben az ötven éves heboldirótábla kezdetleges formáját
mutatták be. Az ausztriai Pforz'neimben Kamm, az ötvösiskola
tanítója újból megkonstruálta a százéves Klein-féle készüléket,
legújabban pedig egy németországi mérnök tapintható játékkár
tyákat készített.
A megvakult katonák kitüntetése. A lapok értesülései
szerint a hadseregfőparancsnokság vizsgálatokat végez a rokkan
taknak az ellenséggel szemben tanúsított magatartása kérdésében.
Az elv állítólag az, hogy ha az illetők rászolgáltak, általában a
nagy ezüst, a megvakultak pedig az arany vitézségi érmet kapják.
A vakok keresőképessége. A németbirodalmi vakok
egyesületeinek szövetsége kérdőivek alapján akart tájékozódni tag
jainak évi kereseteiről. A vakok fele a megadóztatástól tartván
vagy határozatlanul vagy egyáltalában nem felelt. 636 férfi és 175
nő: válaszolt határozottan. A férfiak átlagos keresete évi 642 márka,
ami körülbelül megegyezik a Vakokat Gyám. Orsz. Egyesület
künnlakó és otthon dolgozó vakjainak évi áflágával, mely 723 kor.
(L. Die Bündenwelt 1916. 2 sz. 21 1. és M. Gyp. 1916. 2 sz. 72 1.)
Megvakult tiszt katonai szolgálatban. E téren Lipowicz
dr. főhadnagy törte meg a jeget. Miután a felnőtt korban meg
vakultak bécsi intézetében elsajátitottta a szükséges ismereteket,
folytatta jogi tanulmányait s doktorátust' szerzett. Beadványban
javasolta a hadügyminisztériumnak, hogy alkalmazzon megvakult
tiszteket a katonai adminisztrációban olyformán, hogy egy aláren
delt fölolvassa az aktákat s az elintézést a tisztek írógépen végzik.
Ezévi január végén megjött a parancs, mely a piotrkowi hadbi-
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rósághoz rendelte szolgálattételre Orosz-Lengyelországba. Most is
ott teljesít szolgálatot.

Ausztriában a megvakult katonák foglalkozásuk szerint:
62% iparos és kereskedő (nálunk 25%) 30% ősfoglalkozású
(nálunk 69%) 8% szellemi pályán dolgozó (nálunk 6%).
Értesüléseinket magától Matthiestől vettük itt BudapestenNem tarthattuk távol magunktól a gondolatot, hogy a közvetlen
szomszéd és rokon bolgárok, kiknek uralkodója nyelvünket beszélő
magyar földbirtokos, ugyanazt a támogatást megkaphatták volna
Magyarországon is. Dehát ahhoz magyar diplomaták is kellettek
volna.
Irodalom. D as Invalidenwesen in Ungarn, A m. kír. rokkant
ügyi hivatal kiadása. Klebelsberg Kunó gr. államtitkár a rokkant
ügy szervezetét ismerteti benne, Dessewffy Emil grófné pedig a
háború vakjairól való gondoskodást.
„A Gyermek“ 1916. 1—2. számában Berkes János: A gyó
gyító pedagógiai egy-két háborús feladata címen a megvakult kato
nák gyógypedagógusokká való kiképzésének kérdésével foglalkozik.
Kirschenheuter Ferenc: A háború vakjai. A „Magyar Gyógy
pedagógia“ kiadása.
„Zeitschrift für das österr. Bl.-Wesen“ 1916. 4. sz. H. von
Chlumetzky, Brünn: Förderung d. geistigen Bestrebungen d. Kriegs
blinden. — Kriegsblindenfond (fontos határozatok). Az 5. sz.-ban
Direktor Dr. J. Hartinger, Graz: Über die geistigen Berufe der
Kriegsblinden.
„Berliner Klinische Wochenschrift“ 1916. 4. sz. W. Uhthoff
Breslau: Über Kriegsblinde u. Kriegsblindenfürsorge. — Dr. phil.
L. Cohn (vak): Der Blinde als Berater des Blinden und die Blin
denfürsorge.
„Blindenfreund“ 1916. 3. s z .: Brandstaeter: Irrtümer und
Schlagwörter (válasz Cohn dr.-nak). — Dr. Freund: Ansiedlung
von Kriegsblinden. — Bauer H alle: Bemerkungen zu den „Neuen
Wegen in der Kriegsblindenfürsorge von Prof. Dr. Silex. — V.
Baldus: Die Kriegsblindenfürsorge in der Rheinprovinz. — Az
1916. 5. sz.-ban: Die Kriegstagung zu Erörterung der Kriegsblin
denfürsorge in Berlin (A háború vakjaival foglalkozó szakemberek
tanácskozása).
„Deutsche Medizinische Wochenschrift: 1916. 13. s z .: Dr W.
Feilchenfeld: Kriegsblindenfürsorge.
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Dr. A. Bielschowsky : Blindenwesen u. Kriegsblindenfürsorge
(Julius Sprenger-Berlin kiadása.)
„Die Blindenwelt“ 1916. 5. sz. Mell-Zappler: Dér blinde
Gartner.
H. Peyer: Die Kriegsblindenfürsorge in Hamburg (J. Hinrich
Meyer, Hamburg kiadása.)
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A szaktanácsból.
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Gyűlések. I. A szaktanács f. évi május 13-án a következő
tárgysorozattal tartott gyűlést: L A gyógyped. képző tanári tes
tületének jegyzőkönyve. 2. A vakok végbizonyítványai. 3. A tanu
latlan siketnémákat foglalkoztató intézet ig. tan. kérelme. 4. Sza
bályzat-tervezet a siketnémák önképző-körei részére. 5. A váci
intézet jegyzőkönyve. 6. Egy vak segélyezése a vakok budapesti
intézeténél. 7. A siketnémák debreceni int. ig. — tan. jegyzőkönyve.
8. A siketnémák szegedi int. jelentése a tankönyvek használatáról.
II. A szaktanács f. évi. julius hó 6-iki és 8-iki gyűlésének
meghívója a következő tárgysorozattal adatott ki: l . A gyógyp.
képző alapvizsgálatán felvett jegyzőkönyv. 2. A gyógyp. képző
képesítő vizsgálatán felvett jegyzőkönyv. 3. A gyógypedagógiai
intézetek tanerő kérdése. 4. Az áthelyezési kérvények tárgyalása.
5. Egy segély iránti kérvény. 6. A brassói áll. kis. iskola lelkészé
nek tiszteletdíja. 7. Egy igazoló jelentés. 8. Helyettesítésért tisz
teletdíj uíalv. iránti kérelem. 9. A gyógyp. intézetek jövő iskolai
évi órarendjei. 10. A biztosi jelentések tágyalása.
A szaktanács elnökének üdvözlése. Abból az alkalomból,
hogy ügyosztályunk főnöke és a gyógypedagógiai intézetek orsz.
szaktanácsának elnöke Dr. Tóth István, valóságos miniszteri titkai rá
neveztetett ki, a szaktanács tagjai Berkes János előadó vezetésével
testületileg megjelentek előtte, sőt úgy a szaktanács, valamint a
gyógypedagógiai intézetek nevében üdvözölték.
Az üdvözlők
szónoka, Berkes János, rámutatott azokra a nagy érdemekre,
amelyeket az ünnepelt hivatalos minőségében a gyógypedagógiai ok
tatásügy terén szerzett. —■ Megállapította, hogy ennek az oktaiási
ágnak a minisztériumban ő a legalaposabb ismerője, meri hiszen
évek óta működik a gyógypedagógiai ügyosztályban, s igy az
ügyet is s az ügy munkásait is közvetlenül megismerhette.
És
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ennek a közvetlen kapcsolatnak köszönhető, hogy az ügy benne a
leghozzáértőbb és leglelkesebb vezetőt, az ügy munkásai pedig a
legigazságosabb s mindenki által nagyra becsült főnöküket tisztel
hetik. — Az a kedves harmónia, amely a gyógypedagógiai ügy
osztály főnöke s a szakemberek között általában minden tekintet
ben s így a személyes érintkezés terén is meg van a biztosítéka
annak, hogy az ügy fejlesztése körül szükséges munkálkodást si
keresen meg tudjuk majd oldani. — Kérte végül az üdvözöltet,
hogy úgy az intézményeket, valamint a személyeket, tartsa meg
ezután is meleg szeretetében, s irányítsa ezt az oktatásügyét azzal
az odaadással és nagy lelkesedéssel továbbra is úgy, mint eddig.
A nagy közvetlenséggel elmondott üdvözlést a szaktanácsi
elnök, igen szívesen vette, s válaszában biztosította a jelenlevőket,
hogy neki legnagyobb örömére fog szolgálni, ha azokat a várako
zásokat, amelyek működéséhez füzetnek beteljesítheti. — Kérte a
szaktanács tagjait s általuk a gyógypedagógiai oktatásügy minden
munkását, hogy neki ezentúl is hűséges munkatársai legyenek.
Szundidéi tan folyam . A v. és k. miniszter úr 50503/1916.
sz. rendeletével az idei szünidőre engedélyezte a gyengetehetségüek oktatására képző szünidei tanfolyam rendezését. A tanfolyam
június hó 26-án vette kezdetét s 5 hétig tart. Az előadások dél
előttönként a mosonyi-utcai áll kisegítő-iskolában, délután pedig a
budai áll. gyógypedagógiai nevelői intézetben vannak. Előadó-ta
nárok Berkes János, Éltes Mátyás, Dr. Ranschburg Pál és Dr. Rejtő
Sándor. Felvétetett a tanfolyamra 16 vidéki tanító, illetve tanítónő,
kik közül 12 az áll. gyógypedagógiai intézetben lakás és ellátás ked
vezményben, 3 csak ingyen lakás kedvezményben részesül, 1 pedig
önköltséges ; 16 fővárosi tanító, illetve tanítónő 3 0 -3 0 korona tan
díj fizetésének kötelezettsége mellett.
Kinevezések. A m, kir vall. és közokt. miniszter úr az 1916.
évi június hó 16-án 51.394. sz. a. kelt rendeletével Nécsey Jánost,
Tar Józsefet, Kondra Mihályt a Vili. f. o.-ba; Szentgyörgyi Gusz
távot, Láng Istvánt, Eötvös Lászlót, Schulmann Adolfot, a IX. f.
o.-ba, Hinnerné Griffaton Lujzát, Bessenyei Elemért, Hajdú Lajost,
Gogola Aladárt, Szabó Rezsőt, Z. Kiss Jánost és Gyömörei Alfonzt
a X . f. o.-ba, László Gézát, Leopold Rezsőt és Hribikné Schröder
Gizellát a XI. f. o.-ba nevezte ki.
Miniszteri biztosi kiküldetések. A m. kir vall. és közokt.
miniszter úr a 267.69/1916. rendeletével a gyógypedegógiai inté—
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zetek taneredményeinek felülvizsgálására a szaktanács tagjait ki
küldötte és pedig a következő beosztással : 1. Berkes Jánost a siket
némák aradi, kecskeméti, egri, kolozsvári intézetéhez,a vakok buda
pesti és kolozsvári intézetéhez, a borosjenői gyógypedagógiai inté
zethez, a kecskeméti és egri kisegítő iskolához. 2. Klis Lajost a
siketnémák temesvári, ungvári, jólsvai, debreceni intézetéhez; a deb
receni kisegítő iskolához; a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő
intézethez s az ideges gyermekek áll. intézetéhez. 3. Herodek Károly a
siketnémák budapesti, szegedi, pozsonyi, körmöczbányai intézetéhez,
a vakok szombathelyi intézetéhez és a szegedi kisegítő iskolához. 4.
Ákos Istvánt a siketnémák soproni, kaposvári, váci intézetéhez, a
budapesti áll. kisegítő iskolához. 5 Éltes Mátyást a csongrádi, nagybecskereki, brassói, marosvásárhelyi és szatmári kisegítő iskolához.
A nyári szabadság ügyében a v. és k. miniszter úr a 69.9391916. sz. rendeletével úgy intézkedett, hogy a tanerők általában
állomáshelyükön kötelesek maradni. — Kivételes esetekben meg
felelően indokolt kérvény alapján rövidebb időre szóló szabadság
engedélyezését azonban hajlandó a miniszter úr megfontolás tár
gyává tenni.
A mellékfoglalkozások bejelentése. A 40.116/1916. sz.
v. és k. miniszteri rendelet intézkedése szerint a gyógypedagógiai
intézetek tanerői 1916. szeptember 1-től kezdődőleg minden mellék
foglalkozásukat, tehát a családoknál végzett magánóráikat is kö
telesek igazgatóiknak bejelenteni, s a mellékfoglalkozásokhoz az
igazgatók előzetes engedélyét kikérni. — Ha ezzel kapcsolatban
vitás kérdések merülnének fel, úgy az ügy a szaktanács utján a
minisztérium elé terjesztendő döntés végett. — A társadalmi jó
tékony egyesületeknél, rokkantaknál kifejtett önzetlen tevékenységet,
avagy az intézettel kapcsolatos mellékfoglalkozásokat, a jövőben
sem kívánja korlátozni e rendelkezés.
A papirral való takarékoskodás tárgyában a v. és
k. miniszter úr 6812/1916. eln. sz. a. rendeletet adott ki, amely
úgy az irodai, valamint az iskolai papir fogyasztás korlátozására
utasításokat tartalmaz, s általában a papir- és irásszerekkel való
takarékoskodást mindenkinek szigorú kötelességévé teszi. — Az
iskolákra nézve kimondatott, hogy a füzetekben az egyes feladatok
ne új oldalon, hanem folytatólagosan kezdessenek. Felsőbb osz
tályba való lépés után a megelőző tanévbeli irkák is tovább hasz
nálandók A kijavított dolgozatok újból való ieiratása feltétlenül
elhagyandó.
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A Siketném a intézeti T an árok O rsz. E gyesü letén ek
választm ányi gyűlése V ácott. A S. T. 0 . E. választmánya szo
kásos virágvasárnapi ülését Borbély Sándor elnöklete alatt Vácott
tartotta meg. Ez a gyűlés a szokottnál sokkal látogatottabb és
ünnepibb volt, mert a rendes választmányi tagokon kivül meg
jelentek a bpesti intézet tanárai, a körmöczbányai, szegedi és kecs
keméti intézetek kiküldöttjei, továbbá Hermann Antal dr. egyet,
m. tanár, tiszteletbeli tag és több érdeklődő is.
A gazdag tárgysorozat egyik legkiemelkedőbb pontja a hábo
rúban megsiketült, megnémult, vagy hibás beszédűvé vált katonák
oktatásának kérdése volt. Istenes Károly titkár ismertette az egye
sület elnökségnek e tárgyban a Vöröskereszt Egyesülettel folytatott
levelezéseit, melynek eredményeképen egyesületünk hazafias köte
lességtől indíttatva felajánlotta szolgálatait a V. K. E.-nek oly
irányban, hogy a háború már előbb említett hőseit, tagjai által
díjtalanul oktatásban részesíti.
A Vöröskereszt Egyesület elnökségünk eme hazafias és önzet
len ajánlkozását elismeréssel tudomásul vette ugyan, de ez úton a
katonák oktatása megoldást nem nyerhetett, mert a hadügyminisz
térium a szóban forgó sérülteket mint ambuláns betegeket, a Szanítészség hatáskörébe utalta. A Szanítészség most gyűjti össze
hadtestenkint az ilyen betegeket, akik az Ónodi egyet, tanár igazga
tósága alatt álló klinika útján kerülnek a bpesti intézet tanárai
oktatása alá, minthogy ennek ellátására már előbb a Militárkommandó által felkérettek. Az eddig összegyűjtött és tanításra már
alkalmas fogyatékos katonák oktatása meg is kezdődött és pedig
két csoporban, melyek egyikét a gége nélküli némák, másikat a
hibásbeszédüek képezik. Az előbbiek tanításra VáradiZs. és Istenes
K., az utóbbiak oktatására pedig Derbész Bertalan és Bárci Gusz
táv tanárok vállalkoztak. Ettől teljesen függetlenül, a Sarbó egyetprofessor f. t. o. vezetése alatt álló Istvánuti honvéd hadikórház
ban már közel egy éve folyik a siket és beszédhibás katonák okta
tása, melyet Istenes K., Puha L., Derbész B ., és Simon j ., bpesti.
tanárok látnak el. Vissi János tanár, Váczon foglalkozik megsi
ketült katonánkat.
Miután Borbély Sándor az elnöki széket Gönczi Gyula alel-
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nőknek adta át, néhány még elmaradt pont letárgyalása után a
tagokkal és vendégekkel együtt ünnepi gyűléssé alakult át, hogy
egyesületünk érdemes elnökét, a váczi intézet igazgatóját, 25 éves
tanári szolgálata alkalmából üdvözölje. Ez az üdvözlés keresetlen,
egyszerű, de a lehető legbensőbb volt. Gönczi Gyula minden szava,
melyet az ünnepelthez intézett az őszintén átérzett szeretet és ra
gaszkodás kifejezése volt, melyet igazibbul talán senki sem érde
melt ki jobban, mint Borbély Sándor. És az egyesület, hogy ennek
a szeretetnek, meg az ügy érdekében kifejtett munkásságáért, a
hálának is maradandó emléket adjon, a szegedi tanári testület in
dítványára elhatározta, hogy a tagok adakozásából „Borbély Sándor
irodalmi alapítványt“ létesít, melyről szóló jegyzőkönyvet Gönczi
Gyula azzal a mindnyájunk által átérzett fogadalommal nyújtotta át
Borbély Sándornak, hogy a S. T. 0 . E. mindennekfelett nagyrabecsült elnökét el nem hagyja, jóban, rosszban, vele érez, vele kí
ván tenni és munkálkodni.
Borbély Sándor könyekig meg volt hatva az ünnepelésnek
akkora őszinteségétől, mint amilyen nagyot az ünneplők mindegyike
érezve mutatott és talán azokkal a szünetekkel köszönte meg leg
jobban és legszebben az egyesület eme figyelmét, melyek kifejezett
gondolatai között voltak. Miután a választmány elhatározta még,
hogy az idei közgyűlést Budapesten, julius 2-án tartja meg, az
ülés véget ért.
Puha László.

A siketnéma és beszédhibás katonák tanítása Temesvárott. Zádor Endre, a temesvári intézet igazgatója 1916. február
15. óta foglalkozik olyan rokkant katonákkal, akiknek kezelése a
siketnéma oktatás körébe vág. — Eddig 2 teljesen siket, 3 halló
néma, 1 hüdéses, 2 dadogó fordult meg kezelése alatt, akik közül
mindegyikkel szép sikert ért el. Zádor tanfolyamát gróf Klebelsberg
Kunó államtitkár úr is meglátogatta, s megelégedésének igen meleg
szavakban adott kifejezést. Az a terv merült fel, hogy a temesvári
hadtest egész területéről Temesvárra összpontosítanák a néma,
siketnéma és beszédhibás katonákat. Ha ez megvalósulna, bizo
nyára igen sok szerencsétlen rokkant katona nyerné vissza, vagy
pótolhatná elvesztett képességeit Zádor igazgató és a temesvári
kartársak ismert ügybuzgósága révén. — Itt említjük meg, hogy
Zádor Endre igazgató vörös keresztes hadi ékitményes ezüst kereszt
kitüntetést nyert.
Tanulmányi kirándulás. A gyógypedagógiai képző I. éves
hallgatói I s t e n e s Károly előadó tanárral meglátogattak a „Szere-
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tet“ egyesület rákosszentmihályi gyengeelméjüek intézetét, hogy a
gyengeelméjüek beszédhibáit megfigyeljék. Az intézet 1915-16.
iskolai évben 132 növendékkel működik, kik közül 12-t ápolásban,
20-t tanításban, a többit pedig foglalkoztatásban részesítik.
igazg ató i kinevezés. A vall. és közokt. minisztérium a
39756-1916. számú rendeletével özv. Szamosi Györgyné, Tóth
Margitot, a szegedi áll. kisegítő-iskola igazgatójává léptette elő, s
részére megfelelő igazgatói pótlékot utalványozott. •
Ú jab b hadi fogoíyok. Z. Kissjános hadnagy kartársunk junius
10-én a dobronutz mellett vivott ütközötben orosz hadifogságba
jutott. — Orosz hadi fogságból kaptunk rövid értesítést Leopold Rezső
hadnagy, kartársunktól is, akik sebesülten jutott az oroszok kézére.
S ik e tn é m á k a t G y á m o lító E g y e s ü le t g y ű lé s e U n g váron. Az „U ng“ c. lapban olvassuk, hogy S c h u l m a n n Adolf
ungvári sn. int. igazgató fáradságot és utánajárást nem kiméivé az
intézet számára 32.000 K.-t gyűjtött. Ez az összeg lehetővé tette,
hogy a S. Gy. E. f. é. május hó 25-én tartott közgyűlésen, Schul
mann igazgató indítványára, egyhangúlag 4 drb 8000 K-ás az
intézet nemes alapítói és állandó pártfogói nevéhez kötött alapít
vány létesíthessen a szegénysorsu snémák neveltetése s tanítása
céljából. És pedig:
1, gróf Sztáray Gábor,
3. Lőrinczy Jenő és
2. Nárai Szabó Sándor,
4. Hidasi Sándor
nevéhez kötötten. Schulmann beszámolójában rámutatott az ung
vári körzethez tartozó sn. beiskolázásának mostoha viszonyaira.
(Csak 9 százalék részesül oktatásban a tankötelesek közűi!) Tahy
Ábrahám főesperes iigyv. alelnök Schulmann agilitását s érdemeit
méltatta. — Magunk részéről Schulmann kartársunknak ügybuzgó
munkásságához továbbra is kitartást kívánunk, sikereihez pedig
Őszinte szívből gratulálunk.
A V a k o k a t G y á m o lító O r s z á g o s E g y le t és intézményei
tisztviselőinek és alkalmazottainak végkielégítési és segélyalapja
1916. junius hó 12-én (hétfő) d. e. 11 órakor tartott gyűlést, mely
ről részletesebb tudósítást legközelebbi számunkban közlünk.
Volt növendékek egyesülete. Az Izr. Siketnémák Orsz. Inté
zetének volt növendékei múlt hó 14.-én,Ja Pesti Izr. Hitközség ülés
termében tartott gyűlésükön elhatározták, hogy „Izr. Siketnémák
Orsz. Intézete volt növendékeinek országos önsegélyző Egyesülete“
cimen egyesületet alakítanak, Felvilágosítással Breuer Armin (Bpest,
V., Visegrádi-utca 23.) szívesen szolgál,

