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Niért más az érzékszervi fogyatékos lelkisége?
Irta: Füzesi Árpád.

A modern lélektan azt vallja, hogy a világ külső képéről érzék
szerveinken keresztül nyerünk fölvilágosítást és alkotunk magunk
nak fogalmakat. A lélek az érzékszerveken keresztül felvett nyers
anyagot dolgozza föl. Ez azt jelenti, hogy a tudattartalm ak kiala
kulása igen nagy mértékben függ az érzékszervek minőségétől. Az 
inger felvevő-állomásoknak a „normálistól” való eltérése az egész 
egyén életsorsára döntő jelentőségű. Az érzékszervi szerkezetszövet 
(struktúra) nagy fontosságát igazolja az is, hogy az e téren fo
gyatékos egyének, külön gyüjtő-néwel jelöltettek meg (érzékszervi- 
fogyatékosok) és egészen különleges oktatási eljárást igényelnek.

Az érzékszervek alapvető jelentőségének nemleges szélsőséges
sége (negatív extrémitása) adja meg a lehetőségét annak, hogy mi 

gyógypedagógiai oktatásügy szakemberei e téren világosabb és 
részletekbe menőbb ismeretekkel rendelkezhetünk. A problémában 
való elmerülés nyomán a gyakorlati munkaterület szükségszerűen 
azt is megköveteli, hogy állandóan kutassuk, fogyatékosaink lelki 
berendezése miben és hogyan más, hogyan és miben éreznek és érez
hetnek, gondolkodhatnak másképen, mint mi épérzékűek?

A kérdésnek nagy és értékes irodalma nem zárja ki azt, hogy 
a párhuzamos (parallel) tudományok újabb meglátásait és megálla
pításait is ne kísérjük figyelemmel. Sőt egyenesen szaktudományi 
érdek, hogy a rokontudományok értékeit, fejlődésünk és tisztánlátá
sunk javára érvényesítsük.

Lelki jelenségeket közvetlenül csak önmagunkban észlelhetünk. 
Másnál csak közvetve, azaz ugyanúgy, ahogyan fölismerhetjük pl. 
azt, hogy egy testben van-e és mennyi villamos energia: tehát köz
vetett mérőmódok, eszközök útján, melyek a vonzás-taszítást, hőt 
vagy fényt állapítják meg.  ̂ Ezek igazolják azután, hogy valóban 
áram kering a testben. Tehát a mozgás (rezgés, igazolja a villamos
ság jelenlétét.
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Csak így közvetve észlelhetjük a lelki jelenségeket is. PL az 
öröm arc- és testmozgásban, a fájdalom a tapasztalat által meg
ismert torzulásokban, jelekben, mozgásokban nyilvánul. Tehát min
denféle lelki folyamat végső eredménye: mozgás. (Magasabb erők 
föllépése folytán ezt a mozgást önuralommal, gátlásokkal tudatosan 
kendőzhetjük. Ez esetben a lelki folyamat az észlelőre nézve rejtve 
marad, nem hozzáférhető.) A mozgás, cselekvés tehát a lelki lánc 
végső szeme. Ezzel férhetünk legjobban a lélek kiaknázásához,.1

A fogyatékosok előbb említett negatív extremitásának megis
meréséhez kerestünk valóságosan szélsőséges (positiven extrém) te
rületet, mely ténylegesen más, mint az emberé. így jutottunk el az 
állatlélektan tudományának rendkívül érdekes, általában kevésbbé 
közismert területéhez. Tanulságai a mi szakterületünkön sem lehet
nek teljesen közömbösek.

Az állatpsyehológiában sok olyan érdekes kérdés, eljárás és 
érték van, amely megérdemelne hosszabb vizsgálódást. így pl. az 
intelligencia, figyelem, abstrahálás, logikus gondolkodás területei, 
vagy a szelidítés és idomítás eljárásai. Problémánkkal kapcsolatban 
azonban csak az állatok érzékszerveiről óhajtanánk néhány szót szó
lam. Pontosabban, főképen azokról az érzékszervekről, amelyek 
gyakran érdemben és minőségben mások, mint az emberéi.

Az állatlélekkel kapcsolatban az általános felfogás vagy nagyon 
kevés, vagy nagyon sok lelki jelenséget ítél meg az állatvilágnak. 
A problémát már másfél évezred óta feszegetik. Phorphyrios: (Kr. u. 
233—304) állította már, hogy az emberi és állati tulajdonságok kö
zött elvileg csak fokozati különbség van, mert nagyjában ugyan
azokkal a lelki képességekkel rendelkeznek. Assisi Szt Ferenc (1182 
—1226) testvéreinek mondta az állatokat. A középkor skolasztikus 
és babonás felfogása után Charles Georges Leroy (1723—1789) a. 
modern felfogás első képviselője, aki a lelki képességet az érzékszer
veken keresztül a szervezetbe bevezetett ingerekből származtatja le.

Általános fejtegetések helyett vegyünk néhány példát az állat
lélektan gazdag anyagából.

A kutya különlegesen kiváló szaglása bonc-élettanilag is igazolt 
(Krichler). ü gy  a szagló idegek agyi központja, mint azok szét- 
sugárzása az agyból rendkívül nagy. Orr nyákhártyája kiterítve ak- 
köra lenne, hogy az egész állatot be lehetne vele fedni. Elképzelhető, 
hogy ilyen szaglókészülékkel a szaglás egész képzeletvilága más. 
A szagi tudattartalm ak sokkal gazdagabbak, úgyannyira, hogy a 
kutya egész „szagszinfóniákat” él végig.

H aehet-S oup le t, a  neves á lla tp sy ch o ló g u s és a tu d o m án y o san  
v eze te tt á lla tsze lid ítés  kérd ése in ek  képviselője, so k a t fo g la lk o zo tt a

i Dr. C seretzky: „Psychom otorik”. — D r. S teif A ntal: Az autóm on m oz
gásm ód v izsgálata , —  B alázs Géza: A testgyako rla tok  hatása, a  szellemi fo
gyatékosok testi és szellemi fejlődésére.
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kutyákkal is. Kutyája szaglás útján, egy függöny mögött pontosan 
megerezte gazda ja hangulatát.2 Csak akkor engedelmesekedett ha 
gazdaja jókedvű volt. Ha haragos volt a gazda leültT f f e  ét a 
laba köze dugva, reszketett. Ennek állatlélektani magyarázatát a 

vetkezőkben kapjuk: Az ember szellemi állapota vegyi változáso-
Tudű!k°Zha SZeuVeZetben,1eZ VÍSZOnt miri&yváladék útján7 szagolható Tudjuk, hogy bizonyos elmebajosoknak (katatonia) sajátságos sza-
ketek-aí\a k o k  I r t ^ o ^ 81? ^ 86^ 11 ^  kajJ'aI együtt megszünik. (Si- 
közismert előttiink l fA0§yatekosok “ tezeteinek „különleges szaga” Közismert előttünk.) A harag az ember szagló-szerve útján nem ilen
erzekelheto emanaciókat idéz elő, de a kutya jobb szaglószerve fel
fogja. Az ingerek mar egy másodperc csekély tört része alatt is 
bizonyos mirigyekben reflex elválasztással járnak

s  m 4 s - m á s  ~ i4t
d é liv e l2 l e h e f ' Í T ^ l o f h 01 t ,UdJák’ h° Sy csak  n y u S o d t ,  d e rü lt  k e déllyel leh e t az á lla th o z  bem enni.3 A z idom ító  m eg je lenésére
akar azaz“1'?  „ esetbm . „f.85 ösztönét követi és menetűim 

• r í ” 1 “  távolság” létrehozására töret- 
szik. Ez a menekülési távolság, minden állatnál más és más Az ál 
lat -  ha közeledünk feléje -  először hátrál, ha i o n h T t ú t ö z t  
eajuk, azaz a menekülési távolságát átlépjük, támad. A távolságon 
túl engedelmeskedik csupán. A szelidítésés idom ításlerüfetén te 

a távolság-tartas igen fontos. A szelidítés azonfelül határozott 
modort es fellépést kíván. Az állatokkal való bánásm ód nem S ü -  
lozi a beszedet sem. Sommer állatpsychológus egyenesen rám utat 
arra, hogy az eberfeldi lovak idomúéitól n |y a n a T  a h a n r to r“
s z é L ó S 6L S  ^  “ “ fStMűlandót gyakran ismételgető be- 
a t “  re“ rő &  mmt ^  » “ * * *  istolákb4“  ‘“P ^ a l t

, ^  állaltélektanban az állati lélek megismer ésének alap iát az 
kepezp milyen mennyiségű és milyen fa jta  ingert képesek a tuda 
tokba bevezetni. Az összehasonlítás hordája  mindig: az Í n t e r
az ált»ZtokSkskllt? 0b 6S az egyes érzékszervek terénaz állatok kozott igen valtozo. A kutya szaglási képességeiről már
szo lo ttunk . A  sas  lá tá s i  ingerküszöbe igen a lac so n y t V ilágos hogy 
nagyobb  e rze ttö m eg e t b ír  ezzel szerezni. ’ g y
, eiíí,Der érzékszerve á lta lá b a n  egységesen  g yengének  m ond-
n a to  Az á lla to k n á l egyoldalú  fe jle ttsé g rő l b eszé lh e tü n k  in k áb b  A 
p rim itív em be r  érzékszerv i berendezése jobb. Kell is, hogy  jo b b  le-

2 Dr. Révész Béla: „Á llatlélektaji”.
3 B r. K olosváry Gábor: „Á llatidom ítás”.
4 Dr. Som m er: „Tierpsychologie”.
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gyen, mert a kultúra és a civilizáció vívmányai nem támogatják mű
ködésükben (írás-olvasás, távcső, telefon, stb.). Ezzel szemben a 
kultúr-embernek fejletteb az agyrendszere s a nyert érzetek feldol
gozását sokkal alaposabban végzi. A kultúr-ember érzékszerveinek 
tökéletlenségét szélességben és mélységben kiterjeszteni igyekszik, 
sőt egészen új találmányok létrehozásával új érzékszerveket teremt 
magának! röntgen, rádió, navigáció, stb.).

Az állatok egyoldalú érzékszervi fejlettségére példa a kondor
keselyű, mely csaknem siket, mikor alszik, mert hallószerve gyöngén 
fejlett. Gyenge a szaglása is. Látása annál élesebb, mert 3000 mé
te r magasból is tudja követni kiszemelt áldozatát.

A tyúk és a galamb a színkép kék és ibolya színeit nem látja. 
Érdekes Hess würzburgi tanár kísérlete, aki ezeket az állatokat rizs 
és búzaszemekkel telehintett színkép-sávokra bocsátotta. A kék- és 
ibolya-sávokon otthagyták, a vörös pásztákon megették az eledelt. 
Ellenpróbánál: kék üveggel világított búzát nem ették meg, mellette 
a piros fényben lévőt igen. A vöröset még akkor is megették, ha 
olyan gyenge fényt sugároztak rá, hogy az észlelő nem is látta  a 
szemeket.

Egyes majomfajták több színt különböztetnek meg, mint az 
ember, tehát színesebbnek látják a világot.

A rovarok érzékszervének világa nagyon különbözik az emberé
től, úgy annyira, hogy az emberhez hasonlítva (morphológiai homo- 
lőg'ia) semmire sem jutott a tudomány ezeknek a megfigyelését ille
tően. Nem szólva a  mozdulatlan, hatszögű mezecskékből (facetták) 
álló szemek valószínűtlenül nagy felfogó-erejéről, olyan szervekkel 
is rendelkeznek, melyeknek a működését, érzés, képzet- és fogalom- 
alkotó képességeit el sem tudjuk képzelni. .Ilyen a jól repülő rovarok 
homlok-szeme (ocelli). A hangyák topokémiai érzéke nemcsak a 
testek vegyi tulajdonságait, hanem alakjait is képes szaglás útján 
felfogni (Forel).

Ezek a távoli, de kirívóan szélsőséges példák jó szemléltetők 
arra  nézve, hogy a fogyatékos egyének érzékszervi működését ob
jektívebben ítéljük meg. A hallási fogyatékos „puhábban” látja  a 
világot. A sürgés-forgás zaja, távoli zörejek összefolyó barátságos 
zsongása nem köti le figyelmét, a vakot nem zavarja a fényjáték. 
A siket csaknem hasonlóan érzékeli a világot, mint ahogyan mi a 
néma film alakjait látjuk mozogni. A fogyatékos egyén jobban 
„egyedül” van, többet van egyedül, könnyen unatkozik tehát. Ezt 
nevelésüknél tudnunk kell.

Főiskolánk németországi tanulm ányújával kapcsolatban a 
drezdai nagyothallók-iskolájába,n egy igen érdekes bemutatást lá t
tunk és hallottunk. Egy szinfónikus zeneművön, majd emberi beszé
den mutatták be, hogyan hall a fokozatosan egyre jobban siketülő 
egyén. A torzulást úgy hozták létre, hogy meghatározott hullám- 
magasságú hangokat kiszűrtek a zenedarabból, illetve a beszédből.
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A kísérlet dr. Perwitzschy breslaui egyet, tanár (Schallplatten- 
demonstration) nevéhez fűződik.

Bizonyos, hogy a normális tudattartalm ak feltétele normális 
mennyiségű és minőségű érzékszerv, mert a lelki élethez szükséges 
alapanyag ezeken a kapukon jön be (Érzékszerv alatt a végkészülé
ket, idegvezetest és agycentrumokat értjük).

Vázlatosan a következő rajz fejezi ki ezt a gondolatot:

Zz/e/és
Szog/aó ¿áfás

fap/nfáz 
<¿5 /zom-érz A tudaffarfa/mah összeőéae  /é/eft 7

//a'/Jós
Az ajoficw szerzed  
fogalmak rétege/] 
fA fant fáz, eredménye J

Az épé/zé/rueÁ b/opiycfoé& a/hara.

A külső körgyűrű a test (sorna), a belső kör területe a tudat- 
tartalm ak összessége. Ezt jobb gyűjtő-fogalom híján nevezzük lélek
nek. A különböző értékű, ennélfogva különböző területű érzékszervi 
mezokon felfogott ingereket a lélek dolgozza föl. Az érzékszervek
nek egyem tökéletlensége, területi szélessége egyébként bizonyos 
határon belül változó. Másképen ezt így is fogalmazhatjuk: az ér
zékszervek és az értelmi feldolgozás minőségi és mennyiségi mun
kája (gyöngébb-erősebb, hajlamos vagy kevésbbé hajlamos volta) 
a tudattartalm i szövetet lazábbá vagy tökéletesebbé, kisebb-nagyobb 
fokban szükségszerűen hézagossá, üregessé (kavernássá) teszi.

Az érzékszervi fogyatékosoknak ezek a kavernái, szükségkép
pen nagyok, rendszertelenek, nehezen ellenőrizhetők. Ezt nap-nap 
mellett tapasztalja a ̂  szakember, amikor olyan kiesésekkel találko- 
zik amelyek előtt szinte értelmetlenül áll (primitív alapfogalmak 
(betűk) elfelejtene, logikai zavarok, stb.). Ezek a lelki üregek a 
szellemi struktúrában valóságos csapdák. A tanár soha sem tudhatja 
előre,^hol tűnik el a lelki talaj a tanítás anyaga alól, mikor épít a 
levegőbe, tehát mi van kiesésre ítélve. Ezek a megállapítások azon
ban nemcsak képességi- és tudattartalm i szempontból helytállók 
hanem karakterológiailag is igazoltak. Egyes területen a lélek az 
érzékszerv fogyatékossága m iatt szinte művelhetetlen. Az összegyé- 
mseg ki nem egyensúlyozott volta így szükségszerűen bekövetkezik 
Ez legjobb esetben bizonyos naivabb világszemléletben, kezdetleges 
eletfelfogasban nyilvánulhat meg.
kezők Z érzékszervi f°gyatékosok biopsychés alkatai tehát a követ-
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hctíási-
fogyatékosak

Látást-
f  o -g ig a té h o so k

¿Lrfc/mt -
f o g y a t é k o s o k  

- " " / z .  "  "

L '■

A z é rzé k szerv i fo g ya té ko so k  biopsyctrzs a /ka ta i.

A meglévő érzékszervi területeken épít a szakoktatásunk. A ki
esési területeken a gyógypedagógia csak kivételesen tud dolgozni. 
Munkája tehát a jól működő érzékszerveknek megfelelő lelki terüle
tekre szorul s ott épít ki fogalom-tartalmakat. (A hallás-ébresztés, 
és hallás-nevelés (dr. Bárczi) egyik biopsychés értéke és újdonsága, 
hogy a részlegesen vagy teljesen kiesett területen is munkát^ kezd. 
Törekvései tehát egy szükségképen harmónikusabban képzett és fej
lesztett individium kiépítését segítik elő. Milyen áldást jelentene a 
látás-fogyatékosok gyógypedagógiai területén hasonló kísérlet vagy 
lehetőség. (Úgy emlékszem, Amerikában már történtek ilyen kísér
letek, de eredményeiről nem tudok.)

Az érzékszervek, mint a tudattartalm ak kapui a fogyatékossá
gok esetében tehát nemcsak mennyiségi, hanem minőségig(kavernás) 
csökkentértékűséget is jelentenek az egyén és az oktatás számára.

A biopsychés alapképek nyomán világosan megrajzolhatjuk az 
egyes fogyatékossági ágak szükségképpeni felfogó típusainak átla
gos képét. (

Az laénAMLk* és fe&atOtoaaA szüksigAépent dt/agfsJ/ogó Aj/ausoi.

Vagyis a hallás-fogyatékosoknak látás és mozgás felfogó terü
lete azokkal az erőkkel gazdagodik, melyek a hallás igénybe nem 
vett területeiről fölszabadultak. (Kísérletileg beigazolódott, hogy 
ott, ahol hallási maradvány van, a látásos és mozgásos felfogas 
csökkenő erőt mutat, mert a meglévő hallásra is támaszkodik az 
egyén.) A látási fogyatékosok ugyanígy lesznek halló-motoros tí
pusokká. Az értelmi fogyatékosokat pedig főleg a minden térén 
való mennyiségi és minőségi csökkent-értékűség jellemzi.

h'af/ási-
fog ya ték o s

L á tás i -
fog y a ték os
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Mindezekből, a fent elmondottakból, mit tud leszűrni a nevelés
oktatás gyakorlata?

Ezek a biopsychés alkati megállapítások gyakorlati szempont
ból azt jelentik, hogy úgy az oktatás, mint a nevelés területén, mód
szeres eljárásunkban éppen úgy, mint a m agatartás megítélésénél 
fokmérőnk soha sem a „normális gondolkodás” vagy a „normális 
magaviselet” legyen, hanem minden esetben igyekezzünk átérteni 
és átérezni azt a hiányos érzékszervi életen fölépült lelki struktúrát, 
amely megnyilatkozott. Ez azonban csak az eszköz. Ugyanekkor ne 
tévesszük szem elől a célt, mely: a normálisok társadalmába való 
belehelyezés, tehát az adott lehetőségek fölhasználásával a normálist 
megközelítő összegyéniség kiépítése.

A gépírás tanításának nevelő hatásai 
a vakoknál.
Irta: Gáldy Andor.

E dolgozatommal arra  a kérdésre próbálok feleletet adni, hogy 
a vak növendékek oktatásánál a tulajdonképpeni célon felül a szel
lemi és testi nevelés érdekében hogyan használható fel a gépírás 
tanulása is?

A gépírás tanulásának az a célja, hogy a vak növendék az is
kolában oly mértékben megtanulja az írógép kezelését, hogy kint az 
életben az ő egyszerűbb magán- vagy üzleti levelezését látó segítsé
gének igénybevétele nélkül el tudja intézni. Sajnos, a másik cél el
érése, hogy t. i. gépírói tudását hasznosítani is tudja, a mostani 
nehéz viszonyok m iatt csak szerény óhaj.

Röviden elmondom a gépírás tanítása alkalmával szerzett ta 
pasztalataim at arról, hogyan próbáltam- és próbálom felhasználni a 
gépírás tanítását is vak növendékeink szellemi és testi nevelésénél.

A gépírás a vak gyermeket az épérzékűvel együtt egyenlő fel
adatok elé állítja. Sőt a mai követelményeknek megfelelő írásmód 
a „vakírás” tanulásánál a vak növendék határozottan fölényben van 
látó társával szemben. A billentyűket tapintás — helyzet-ismeret — 
útján kell megtanulnia, ami a vak növendéknek különösebb nehéz
séget nem okoz. Míg a csökkentlátó a tilalom ellenére le-lenéz a bil
lentyűre s a betű alakja után is igyekszik megtanulni a billentyű 
'helyét. Sok esetben látja is a betű alakját, de legtöbbször tévesen 
ismeri fel, nem tudja megkülönböztetni egyik betű alakot a másik
tól; nem tudja magát pontosan ellenőrizni a „hengeren” sem, írás
módja kapkodó, munkája hibás lesz.

Nálunk pl. — kivéve a gyenge kézügyességgel rendelkező telje
sen vak növendéket, aki természetesen gépírásból is elmaradott, —
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a dolgozatok közül ki lehet választani a teljesen vak és a részlege
sen látó növendék dolgozatát. Ezt a körülményt szükségszerűleg 
minden esetben hangsúlyozom is.

Az a tudat, hogy bizonyos adott körülmények között ő a  látó
val egyenlő értékű munkát tud felmutatni, sőt még némi előnyben is 
van, lelkében valamelyes bizakodó érzést vált ki. Önbizalom támad 
lelkében saját munkájának értéke iránt. A nevelőnek a feladata az
után, azt helyes irányba terelni és más téren is kibontakozáshoz se
gíteni.

Az egyik növendék kezdetben a gépírás alapgyakorlatait is csak 
nagy nehézségekkel küszködve tudta elvégezni. És bizony az sem 
volt kifogástalan. A sikertelennek látszó munka teljesen hatalmába 
kerítette, úgy annyira, hogy minden óra sírással kezdődött. Azt 
panaszolta, hogy ő azt a sok betűt nem fogja megtanulni soha. Igye
keztem megértetni vele azt, hogy ne azzal a sok betűvel törődjék, 
hanem csak igyekezzék a billentyűk helyét megismerni, neki sokkal 
könnyebb, mint sok látó társának. A többszöri bátorításnak, próbál
kozásnak végre meglett az eredménye. A gyenge gépírónak induló 
gyermekből jó közepes gépíró lett.

Az előbb említett egyöntetűségre való törekvés alkalmat ad 
arra, hogy magunk előtt láthassuk a különböző munkateljesítménye
ket. Egymásmellé állítva vizsgálhatjuk az ugyanazon idő alatt vég
zett munkamennyiségét és milyenségét. Láthatjuk, hogy egyik nö
vendék több, a másik kevesebb hibával végezte el feladatát.

Gyakran meg-megismétlődik, hogy egyik-másik növendék hal
kan megkérdezi, előző órán írt dolgozatára célozva: „Ötnél kevesebb, 
vagy több?” — t. i. a hibák száma. Ha a felelet kedvező, örömmel 
hajlik szomszédja felé, s közli a hallott választ.

A hibák megbeszélése alkalmából természetesen mindenki tudo
mást szerez az elkövetett hibák milyenségéről és mennyiségéről. Nem 
tapasztaltam még, hogy a  leggyengébb gépíró növendéket is elked
vetlenítette volna a jó osztályzat hiánya a további sikeresebb pró
bálkozástól. Sőt több esetben azt láttam, hogy versenyre kelt a jobb 
eredménnyel dolgozó társával, vájjon kinek a munkája lesz jobb a 
következő órán? És ha történetesen a szerepek megcserélődnek, ak
kor elfelejti a múltbeli kedvezőtlen osztályzatot, s fokozott munka
kedvvel fog hozzá új feladatának megírásához.

Amennyire csak lehetséges, ki is használom ezt az önként kí
nálkozó nevelési eszközt, s növendékeimet a mindig jobb és tökéle
tesebb munka elvégzésére buzdítom. Az a törekvésem, hogy lelkűk
ben tudatossá tegyem a régi tétel igazságát: csak a pontos, kifogás
talan munkának van értéke, és később kint az életben is ettől a gon
dolattól vezérelve igyekezzenek feladataiknak minden tekintetben 
megfelelni.

A figyelem is, mint annyi más lelki-működés, bizonyos mérték
ben fejleszthető.
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A látó gépírónak nem okoz nehézséget a folyamatos szövegírás 
gyakorlása. A gépíró előtt ott fekszik a szöveg, olvassa és írja. 
Időnkint ellenőrzi írásának helyességét a „hengeren”.

A  vak gépíró előre mondott szöveg leírásával gyakorolja a fo
lyamatos írást. Csupán hallására támaszkodhatik. A hallás azonban 
— tekintve az előállható zavaró jelenségeket, mint az írógépe által 
okozott zörej, külső zaj, szavak hangzásbeli egyezése, stb. — sok
szor nem nyújt kellő biztosítékot a szövegnek megértésére és így 
annak helyes leírására.

Ennek igazolásául felemlítek néhány példát: kutatók-mutató, 
csillapítótag-csillapítónak, adjanak-kapjanak, semmit-tenni, harc- 
ban-kvarcban, hídeg-güvek, kora-foka, szalag-falak, kapta-szabta, 
többletet-ötletet, alakítják-alapítják, műtéteknél-művészeknél, hasá
bos-határos, távolabbra-tábiaablak, rádió-rábíró, erejét-elejét, féle
élet, száguldásában-szájtudásában, hűvös ősz volt-tűzön gőz volt, 
sebész főorvos-segéd főorvos, éjnek évadján-ének-e vagy gyám.

Ezekből a példákból kitűnik, hogy az előbb említett zavaró je
lenségek mennyire akadályozhatják a mondott szöveg helyes meg
értését és a hiba nélküli munkát. A látás hiánya az ellenőrzést le
hetetlenné teszi. A vak más segítő eszköz keresésére kényszerül.

Ez a segítő eszköz: a figyelem.
Ha a vak növendék hibátlan, vagy legalább is kevés tévedéssel 

akarja elvégezni munkáját, kénytelen figyelmét fokozottabb mérték
ben igénybe venni.

De ahogy bármely szellemi képességnek, vagy a test izmainak 
állandó tervszerű foglalkoztatása, gyakorlása azok fejlődését, erő- 
beli gyarapodását eredményezi, éppen így a gépírás tanulása is hoz
zájárulhat a többi tantárgy nevelő hatásai mellett a figyelem és vele 
kapcsolatosan az értelem tudatos fejlesztéséhez.

A gépírás tanítása közben azonban nemcsak szellemi téren 
igyekeztem és igyekszem felhasználni a kínálkozó nevelési alkalma
kat, hanem ahol szükség mutatkozott, a testi rendellenességeket sem 
hagytam figyelmen kívül.

A vak növendék általában vagy magába zárkózott, s akkor visz- 
szavonultan asztala előtt, vagy a padban görnyed, vagy ellenkező
leg izeg-mozog, hajlong, ugrál, karját lóbálja — tikkel. A gépírás 
semmi felesleges mozgást nem tűr. A gépírás egészen mozdulatlan 
de nem farasztoan merev törzs-tartást kíván. Előrehajlott, görnyedt 
est mellett a vízszintes kartartás lehetetlen s jó munka sem végez- 

heto. A törzs mozgása közben a kéz könnyen félrecsúszik és az uj
jak tévés helyzete miatt az írás hibás lesz.

Egy kedves példával is szolgálhatok arra, hogy hogyan sikerült 
egyik növendékemet törzsének állandó himbálásáról részben leszok
tatni. Elorebocsatom, hogy az írógépek között van régi rendszerű 
„vakirasu írógép is, — Remington 7-típusú. Ettől a géptől nehéz
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kés volta miatt irtózik minden növendékem. Ezt az ellenszenvet 
használtam fel célom elérésére.

Eleinte magyarázhattam a görnyedt testtartás és testhimbálás 
hátrányait. Az én növendékem nem akart a szóból érteni. Végre azt 
moiyitam: „Édes fiam! Ennél a gépnél így nem lehet írni. Ülj á t a 
7-eshez!”

Meg is lett az eredmény. Egy hét múlva már visszaülhetett a 
régi gépéhez. Most már különösebb panasz nem, merül fel. Olykor- 
olykor még meg-megbillen, de azon nyomban kihúzza magát s igyek
szik rossz szokását legyőzni.

Az írás gyakorlás mellett így használom fel a gépírás-nyujtotta 
lehetőségeket is növendékeink testi épségének fejlesztése és a hely
telen szokások kiküszöbölése érdekében.

Röviden összefoglalva az elmondottakat, ha sikerül a gyáva, 
magával szemben is bizalmatlan gyermeket magabízóvá, öntudatos 
munkáját értékelni tudóvá tenni; ha sikerül a szép, tökéletes mun
kára való törekvés vágyát lelkűkben felébreszteni; ha megtanulják, 
hogy minden tudás alapja az osztatlan figyelem, s végül ha sikerül 
a testi rendellenességeket némileg is csökkenteni: úgy a gépírás 
tanulása is hozzájárult a vak növendékek szellemi és testi nevelésé
nek munkájához.

Néhány szó az átképző tanfolyamról.
Irta: Rótt Lajos.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr rendeletével a felvi
déki és erdélyi gyógypedagógiai tanárok részére rendezett átképző 
tanfolyamon 36-an gyűltünk össze Budapesten, hogy tudomást sze
rezzünk a gyógyítva-nevelés és oktatás ügyének mai állásáról.

Én, aki már 25 év óta a gyengeelméjű gyermekek nevelésével 
és tanításával foglalkozom, ebben a vonatkozásban kívánnék a tan
folyam eredményével foglalkozni.

Amikor először értesültünk erről a tervbe vett tanfolyamról* 
felvetődött az a kérdés, vájjon mi ú jat hozhat nekünk ez a tanfo
lyam?

Az érdeklődés igen nagy volt bennünk és örömmel indultunk 
útnak, hiszen eltekintve útunk tulajdonképeni céljától, leírhatatlan 
öröm volt nekünk, erdélyieknek az; a gondolat, hogy végre útlevél 
nélkül láthatjuk viszont szeretett hazánk gyönyörű fővárosát, Buda
pestet. — Fővárosunk vonzóereje, rég nem látott kartársainkkal 
való találkozás, ifjúságunk szép emlékei mind eleven erővel törtek 
útat, s türelmetlenül vártuk megérkezésünk időpontját.
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Az ott töltött idő, a rövid, de annál tartalmasabb tanfolyam, 
minden várakozásunkat és elképzelésünket felülmúlta. — Azokra a 
kérdésekre, amiket gondolatban felvetettem, — tanultunk-e vala
mit, tapasztaltunk-e előrehaladást nevelési és tanítási kérdésekben ? 
— „igen” a felelet.

Sok és értékes anyaggal gyarapítottuk eddigi ismereteinket és 
tapasztalatainkat. A gyengetehetségüek intézetében gyökeresen meg
változott minden. Megváltozott elsősorban a növendék anyag, ami
nek természetszerű folyamánya a nevelés és tanítás módjának a 
megváltozása is.

Eddig is fontos tényezőnek ismertük a nevelést, legalább is 
egyenrangúnak a tanítással, most azonban a legelső és legfontosabb 
tényezővé vált, cél lett a gyengeelméjű növendékek intézetében. E r
dély megszállt területén ipariskolákká fejlesztettük a gyengeelmé- 
jüek intézeteit és sokszor kérdeztük önmagunktól: lehet-e célunk 
rossz iparosokat képeznünk a gyengetehetségű gyermekekből? Ha
zánkban most azokat a gyengeelméjű gyermekeket vesszük fel a 
gyógypedagógiai intézetekbe, akikre azelőtt a képezhetetlen kifeje
zést használtuk s akiket intézeteinkből eltávolítottunk. — így volt 
ez Romániában is. Csak a legjobb anyag nyerhetett elhelyezést in
tézetünkben, s ezáltal kitaszítottak lettek a gyógyítva nevelésre leg
jobban rászorulók.

Hosszú évek során foglalkoztam az iskolán kívül is az ilyen 
minőségű gyermekek nevelésével. Szociális szempontból óriási je
lentőségét látom ennek az új irányzatnak, mert így éppen azok a 
szerencsétlen gyermekek és szülők részesülnek a gyógyítva-nevelés 
áldásaiban, akik erre a legjobban rászorulnak. S ha a család szá
mára, vagy pedig ̂ ha annyira megneveltük, hogy már az iskola szá
mára is elviselhetővé vált a gyermek, akkor nemzetgazdasági szem
pontból is igen sokat tettünk, mert nemcsak az egyént mentettük 
meg, hanem az egyén ápolására a családban lekötött munka erőket 
is felszabadítottuk.

Sok fáradságos utánjárástól és tapogatódzástól szabadított meg 
bennünket ez a tanfolyam. Most biztos kézzel, újult erővel és azzal 
a biztos tudattal fogunk a munkához, hogy jó úton járunk.

Egyesületi élet.
A temetkezési segélyegyesület közgyűlése.
Közli: Góts Ottó titkár.

A Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési Segélyegyesülete 1940 
évi november hó 16-án tarto tta  VIII. rendes közgyűlését. Klug Péter 
elnök, majd Góts Ottó titkár kegyeletes szavakkal emlékezett meg a 
legutóbb elhúnyt Vető (Vollmann) János, Deschensky Nándor, dr.
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Tóth Zoltán és Piroska Károly egyesületi tagokról. Titkár beszámolt 
még arról is, hogy több felszólító levél ment az; újonnan kinevezett 
kartársakhoz, hogy az egyesületbe lépjenek be, mert az alapszabály 
szerint a kinevezéstől számítva csakis egy éven belül kérheti minden 
kartárs az egyesületbe való felvételét.

Berinza István  pénztáros betegsége miatt eme tisztségéről le
mondott, éppen azért helyette Bors Vilmos terjesztette elő az 1939. 
évi zárószámadást, mely szerint: Bevétel: 4091.43 P. Kiadás: 786.73 
P. Pénztári egyenleg: 3304.70 P. Az egyesület megalakulásától szá
mítva 16 esetben összesen 1 ¿*.531.40 P-t fizetett ki eddig segélyként. 
Jelenlegi pénztári állapot: Postatakarékpénztári csekkszámlán van: 
3899.34 P. A kézi pénztárban: 3.79. Összesen: 3903.13 P. A legutóbbi 
XVII. hozzájárulási díjat 158 tag fizette be, összesen 987 P-t. Ennek 
megfelelően (80%-a) a legközelebb kifizetendő temetkezési segély 
összege 790 P lesz.

A segélyegyesülettel kapcsolatos egyes függő kérdésekre vo
natkozólag igen fontos elvi jelentőségű határozatokat hozott a köz
gyűlés, nevezetesen:

1. A közgyűlés az alapszabálymódosítást nem ta rtja  indokolt
nak, tehát az alapszabálymódosítás kérdését elveti. Egyben szüksé
gesnek ta rtja  annak a megállapítását, hogy a Gyógypedagógiai Ta
nárok Temetkezési Segélyegyesülete nem biztosító társaság, csupán 
segély egyesület, s mint ilyennek az alapszabálya kifogástalan, telje
sen egyezik a kitűzött céllal.

2. Mindazok, akiknek önhibájukon kívül (pl. elszakított terü
leten voltak) a Temetkezési Egyesület alakulásakor nem állt mód
jukban az egyesületbe való felvételüket kérni, amennyiben az alap
szabály 5, 6, 7, 9 és 11. §-ának megfelelnek (magyar állampolgárság, 
feddhetetlen jellem, „Belépő nyilatkozat” kitöltése, stb.), az egyesü
let tagjai lehetnek.

3. Az: így később — a választmány által is jóváhagyott — be
lépéseknél esetenkint állapíttassák meg az; az; összeg, mely a tagok 
részéről kezdettől fogva elhalálozás esetén befizettetett és ezt az 
összeget, vagy a belépéskor teljes egészében fizeti be az új tag, vagy 
az új tag elhalálozása esetén az özvegynek, férjnek stb., egyszóval 
a segélyt felvenni jogosult személynek kifizetendő segélyösszegből 
levonásba vétetik.

4. Mind az a tag, ki önként más pályára lép (pl. orvos, ügy
véd, magánzó, stb.) az. egyesületből is kilépettnek tekintendő. Erre 
különben is az alapszabály 5. §-a is feljogosítja az egyesületet, mely 
szerint: „Az egyesület tagja lehet minden gyógypedagógiai intézet
nél működő tanár, oktató, tisztviselő és azok családtagjai.”

5. Az özvegyek, mint családtagok az életkoruknak megfelelő 
díjtétel ötven százalékos kedvezményében csak abban az. esetben ré
szesülhetnek, ha az; özvegyi nyugdíjon kívül — a kedvezményben 
részesítendő tagnak — más jövedelmi forrása nincs. Amennyiben az
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özvegy a nyugdíjon kívül még más keresettel is bír, ebben az eset
ben az ötvenszázalékos kedvezményt nem igényelheti, ellenben ta r
tozik életkorának megfelelő díjtételt teljes egészében meg- illetőleg 
befizetni. ’

6. A közgyűlés sok sajnálatos eset miatt nyomatékkai felhívja 
az egyesület tagjait, hogy mindenféle címváltozásukat, továbbá a ki
fizetendő segélyösszeg felvételére jogosított személyi változást, stb. 
késedelem nélkül azonnal jelentsék be az egyesület elnökségének 
(Budapest, XIV. kér. Ajtósi Dürer sor 39. Vakok József-nádor Inté
zete), mert annak elmulasztásából eredő károkért az egyesület sem
minemű felelősséget nem, vállal.

Ezután a közgyűlés az, új tisztikart és számvizsgáló bizottságot 
egyhangúlag a következőképpen választotta meg:

Elnök: Schannen Péter. Társelnök: Ujvárosy József. Titkár: 
Gots Ottó,, Pénztáros: Bors Vilmos. Ellenőr: Zsenaty Dezső. Vá
lasztmányi tagok: Ehling Jakab, Istenes Károly, Kanizsai Dezső, 
Cseresnyés Ferenc, Schnitzl Gusztáv, Karnay Árpád, Sándor Lajos’ 
Galdy Andor, Györgyfy Ákos. Póttagok: Szomor Endre, Zalán Jó
zsef. Számvizsgáló bizottság: dr. Baranyai Géza, Rédiger Károly 
Konrád György. Póttag: Magyar László.

Végül a  közgyűlés Klug Péter távozó elnöknek, aki az Egye
sületet kezdettől fogva nagy buzgalommal, odaadással és lelkiisme
retességgel vezette, továbbá Berinza István lemondott pénztárosnak, 
aki a pénztárosi teendőket az egyesület keletkezése óta dicséretre- 
méltó pontossággal végezte és aki az egyesület megalakulásánál is 
már annakidején tevékeny részt vett, jegyzőkönyvi köszönetét feje
zett ki.

Beszámoló az állandó bizottság eddigi m nkájáról. É rtesítjü k  tisztelt 
K artársainkat, hogy az 1940 december hó 16-án ta r to t t  közgyűlésünk ha
tározata  értelmében, kiküldött állandó bizottság eddig két értekezleten 
foglalkozott státusunk  sérelmes ügyeivel. — Az első értekezlet 1940 dec. 
19-én ü lt össze. E kkor csak a legsürgősebb kérdéseket tá rg y a lta  s azo
k a t em lékiratba foglalva, az elnökség ú tján  e lju tta tta  ügyosztályunk fő
nökéhez. — Az összes kívánalm ainkat, sérelmeinket felölelő emlékiratunk 
tá rgya lására  (melynek benyújtása az 1942. évi költségvetés tárgya lását 
megelőzően, február hó elején tö rtén ik ), január hó 11-én ült össze is
mét az állandó bizottság. — Az em lékiratot ham arosan véglegesen meg
szövegezzük, és kellő példányszámban sokszorosítjuk, Az elnökség gon
doskodik arról, hogy a m iniszter ú r Őexcellenciáján, kívül mindazok ke
zeihez is eljusson, kiktől ügyünk hathatós tám ogatásá t rem élhetjük. — 
Tisztelettel kérjük  mindazokat a K artársakat, kiknek m ódjukban áll ér
téket jelentő tám ogatók megnyerésével, kívánalmaink eredményre vite
lét előmozdítani, — szíveskedjenek ezt idejekorán tudom ásunkra hozni, 
hogy az elnökség velük együtt dolgozva, a további lépéseket megtehesse.

A mai közlekedési viszonyok igen sok akadályt és költséget jelen
tenek, ezért választm ányi ülést nem hívunk addig össze, míg annak  ko
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Zseniaty D ezső: B eszám oló az, á llandó  b iz o tts á g  eddigi m u n k á já ró l.

moly szükségessége "nem mutatkozik. A kiküldött bizottság tudatában van 
a  reája  bízott teendők fontosságának, s a siker érdekében teljes erejé
vel munkálkodik.

E m lékiratunkat annak idején egész terjedelmében közölni fogjuk. (Az 
állandó bizottság tag ja i: Herényi F., Gogola A., Györgyfy Á., Hochrein 
L., Konrád Gy., dr. Krieger Gy., Rédiger K., Simon J., Szép J., V ajda L., 
Zsenaty D.)

Ilymódon adunk teh á t h írt mindaddig, amíg a megbeszéléseink nyo
mán elért eredményekről a választmányi ülés elő tt teljes részletességgel 
számot nem adhatunk. Zsenaty Dezső főtitkár.

Hirek, vegyesek.
Lapunk legközelebbi száma m árcius 12-én jelenik meg. Lapzárta : feb

ru á r 28.

Címadományozás. M agyarország Főméltóságú Korm ányzója a  m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére, Vas, János soproni 
állami gyógypedagógiai intézeti tanárnak  és U jvárosy József budapesti 
állami gyógypedagógiai intézeti tanárnak  az, igazgatói címet adományozta.

Kinevezések. M agyarország Főméltóságú Kormányzója, a  m. kir. val
lás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére: Láng István  szegedi si
ketném a-intézeti ta n á r t a VI. fizetési osztályba kinevezte. — A VKM Me- 
mesdfalvy József okleveles gyógypedagógiai intézeti tan árt, Tapodi Ernő, 
a budapesti áll. kisegítő iskolához és Csizmazia Kálmán, a  szegedi siket- 
néma-intézethez beosztott helyettes tanárokat gyógypedagógiai intézeti 
rendes tanárokká, özv. Bója Kálmánná született Vánky Mária kecskeméti 
siketném a-intézeti óradíjas helyettes kézimunkamesternőt gyógypedagó
giai rendes kézimunkamesternővé kinevezte. — A VKM Borsos László, 
Zékány Iván, özv. Répay Gyuláné született Bonkáló Mária, Gyulay Jó 
zsef és, Kalabiska János nagyszőllősi állami gyógypedagógiai nevelőinté
zeti, Veres János, és Zékány Sándor ungvári állami siketnéma-intézeti 
képesített szaktanítókat állami gyógyitvanevelő iskolai rendes tanárokká 
kinevezte. — A VKM Kovács Kálmán ipariskolai ellenőrt a  siketném ák 
váci kir. orsz. intézetéhez gyógyitvanevelő iskolái üzem. ellenőrré a  IX. 
fizetési osztályba kinevezte.

Űj tankerületi főigazgatók. M agyarország Főméltóságú Kormányzója 
Balogh Ányos tanügyi tanácsost a szegedi tankerület, vitéz U jváry La
jos tanügyi főtanácsosi címmel felruházott állami gimnáziumi igazgatót, 
helyettes tankerületi kir. főigazgatót a kassai tankerület, dr. Simon Lász
ló hatvani állam i gimnáziumi megbízott igazgatót a szombathelyi tanke
rü let királyi főigazgatójává az V. fizetési osztályba kinevezte.

László Géza igazgató kitüntetése. A siketnémák kaposvári intézeté
nek igazgatóját, László Gézát, a Társadalm i Egyesületek Szövetségének 
Országos Elnöksége jubiláris érdem keresztjével tü n te tte  ki. A TESZ orsz.
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elnöksége a kitüntetéssel ak arta  jutalm azni azt az önzetlen m unkát, am it 
László igazgató, még Sopronban, m int TESZ kerületi fő titkár 5 éven át 
végzett. A díszes érdem keresztet s ennek ok ira tá t december 19-én nyúj
to tta  át- az intézet karácsonyfa ünnepélyének bezártával az; erre  az al
kalom ra Budapestről ideutazott Borsody Gyula korm ányfőtanácsos, TESZ 
orsz. társelnök, aki gyönyörű beszédben m élta tta  László Géza igazgató
nak, mint h ivatásá t teljesítő embernek és mint önzetlen hazafinak mun
kásságát. Az ünnepélyes érdem kereszt átadása után, a  megjelentek 
együttérző szerencsekívánatukkal halmozták el László Gézát.

László Géza kaposvári igazgató k artá rsu n k at „A Somogy Vármegyei. 
Múzeum E gyesület” rendes tag jává választotta.

A Nemzeti Mimkaközpont „Becsüld a m unkát” szabadidő szervezete 
Stefler Dezső, N agym ajtényi László, H orváth Lajos, Pesky M ária és Hel
lebrand Gizella kaposvári kartá rsa in k at tanács-tagjává, míg Bács László 
kartá rsunkat titk á rjáv á  választotta.

A siketném ák debreceni intézetében dec. 20-án ta r to tták  a karácsony
fa-ünnepélyt Konkoly M ária tan á r rendezésében. Uray Sándor ref. püs
pökhelyettes m ondott ünnepi beszédet.

A siketném ák szegedi intézetében dec. 5-én M ikulás-estet, dec. 20-án 
pedig karácsonyi ünnepélyt rendeztek. Az ünnepélyek főrendezője Dalik 
Ilona nevelőtanár volt. A karácsonyi beszédet Kató István rk. hitoktató 
m ondotta.

Budapest szkfv. polgárm estere a „Fővárosi K éptár” szám ára két da
rab Füzesi képet vásárolt. A nagym éretű olajfestmények címe: „Pihenő” 
(125X125 cm) és „K ultúra” (115X115).

„Szebb Jövő t!” címmel heti 100.000 példányszámban új levente lap 
indult meg, melynek művészeti m unkáira a  szerkesztő bizottság Füzesi 
Árpád k artá rsu n k at kérte föl.

Gyógypedagógusok előadásai. Schulmann Adolf igazgató 1941 január 
21-én a M. Phonetikai T ársaság 38. tudományos ülésén „A gyermek be
szédfejlődése a beszédgyógytan szempontjából” címen ta r to t t  előadást. — 
Füzesi Árpád tan ár Bpest szfőváros iskolánkívüli népművelésének kere
tében az angol ‘munkamisszió munkásnő otthonában január 18-án „Fi
gyelő séta a lélek, birodalm ában” címen, január 18-án és 22-én pedig a . 
kir. Pázm ány Péter tud. egyetem lélektani intézete által a VKM megbí
zásából az ipari középiskolák műszaki oktató személyzete szám ára ren
dezett lélektani tanfolyamon Harkai-Schuller Pál egyet. m. tan á r felké
résére „A rajzolás psychológiájáról” ta r to t t  előadást.

A M agyar Psychológiai Társaság Gyakorlati Lélektani Szakosztálya 
(a, Kir. Magy. Pázmány Péter Tudományegyetem Filozófiai könyvtárában, 
Budapest, M úzeum-kőrút 6. I. em.) 1941 február hó 12-én (szerdán) este 
7 órakor előadást ta rt. Előadó: Füzesi Á rpád: A ra jz  szerepe az ok ta tás
ban. — Vendégeket szívesen látunk. Belépés díjtalan.

Budapest szfőv. Gyógypedagógiai Tanárainak Egyesülőiében f. é. feb
ruár, hó 1-én Füzesi Árpád „Alapvető (biopsychés) lélektani kérdések” cí
mén ta r to t t  előadást.
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A siketnémák kaposvári intézetének karácsonyfa ünnepélye decem
ber 19-én a kát. Egyházközség nagyterm ében folyt le és ismét teljes 
sikerrel fo rd íto tta  Kaposvár társadalm ának figyelmét a. siketnéma-inté- 
zetben folyó embermentő munkára. Az ünnepélyt U jváry Ferenc tan á r 
tömör, kedves m egnyitója vezette be, aki egyébként a műsorszámok kö
zötti szüneteket is szellemes, apró történetekkel tö ltö tte  ki, m elyeket a 
siketnéma oktatás m últjából m erített. Az, ünnepély főrésze az a 40 per
ces szabadelőadás volt, melyet Bács László int. tan á r ta rto tt. E lőadá
sában kiválóan eltalálta  azt a hangnemet, ahogyan egy intelligens, de 
oktatásügyünk szempontjából laikus közönséghez kell szólni. A mindvé
gig lebilincselő előadással nagy szolgálatot te t t  az, intézet ügyének s meg
érdem elten a ra to tt  nagy sikert. Az ünnepélyről a helyi sajtó  (Új Somogy 
és Somogyi Ú jság) igen kimerítően és nagy elismeréssel számolt be.

(Duráczky.)
Szentgyörgyi Gusztáv, lapunk felelős kiadói tisztéről lemondott. Az 

elnökség Györgyfy Ákost bízta meg e tisztséggel, aki a mostani számtól 
kezdve szaklapunknak felelős szerkesztője és kiadója. A Sajtókam ara is 
tudomásul vette és beik ta tta  ezt a változást. — Mint szerkesztő i t t  bú
csúzom el Szentgyörgyi Gusztávtól, a felelős kiadótól, akivel mindig a 
legteljesebb összhangban végezhettem szerkesztői .feladatom at. Szent
györgyi Gusztáv m int kiadó is hűséges segítője, tám ogatója volt szak
lapunknak és mindenkor készséggel m egtett mindent, ami a lap révén, a 
gyógypedagógiai tanárság  jav á t eredményezhette. E zért a m unkásságáért 
m ert az közügyét szolgált, a köszönet egyéni részét, ezúton rovom le. 
(A szerkesztő.)

Elhunyt főigazgató. Dr. K isparti János, a szegedi tankerület kir. fő
igazgatója, a  m agyar piarista rend egyik büszkesége, 1940 dec. 23-án 
életének 56-ik, pedagógiai pályájának 31-ik, főigazgatóságának 6-ik évé
ben, hosszas szenvedés u tán  elhunyt. Dec. 27-én tem ették el a  szeged- 
belvárosi templomból.

Űj vezetőt kapott a kór- és gyógytani laboratórium. A VKM 63.402/ 
1940/IV. 2. sz. rendeletével a Gyógypedagógiai Tanárképzővel kapcsola
tos kór- és, gyógytani laboratórium  vezetésével megbízott dr. Szondi Li- 
pót idegorvost ezen, m egbízatása alól 1940 dec. 31-i hatállyal felm entette 
és a laboratórium  további vezetésével dr. Bárczi Gusztáv budapesti áll. 
gyógypedagógiai nevelő-intézeti igazgató-orvost 1941 jan u ár hó 1-i ha
tállyal megbízta.

A visszacsatolt területek gyógypedagógiai tanárai részére ren
dezett átképző tanfolyam 1940 december 27-től 1941 január 4-ig ta r
to tt Budapesten, a siketnémák állami intézetében. A tanfolyam szer
vezője és vezetője Istenes Károly igazgató, tanulmányi felügyelő 
volt. A tanfolyamot vitéz Fraknóy József, a budapesti tankerület 
kir. főigazgatója nyitotta meg. Megnyitó beszédében rám utatott an
nak fontosságára, hogy az elmúlt 22 év alatt hazánkban történt 
tanügyi változásokat, haladásokat a visszatért területek tanárai is 
megismerjék és ennek birtokában igazi magyar hűséggel neveljék, 
oktassák növendékeiket a korszerű elvek szerint a szükséges isme
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retekre és a magyar haza szeretetére. A kir. főigazgató úr 2 elő
adást maga is meghallgatott.

A tanfolyam előadói a következők voltak:
Istenes Károly: Fonetika.
Dr. Bárczi Gusztáv: Hallásebresztes-hallasnevelés. A szellemi fo

gyatékosok nevelésügye.
Füzesi Árpád: Kísérleti lélektan.

, Hochrein Lajos: Igazgatás, köztartás vezetés. Az előkészítő osz
tály módszere.

Murányi A ntal: A siketnémák beszédtanításának módszere.
Schnitzl Gusztáv: A vakok intézményeinek szervezete.

, Schreiner Ferenc: A vakok lélek- és neveléstana. A vakok ok
tatásának módszertana.

Simon József: A magyarországi tanügy szervezete.
A tanfolyamnak 36 hallgatója volt, és pedig: Dulya Antal, Ka- 

nozsay József, Kenderessy Gyula, Pálinkás Sándor, Prekopp Ferenc, 
Prekopp Ferencné Losoncról, Kuczin István, Aranyi József, Ba- 
leczky Bertalan, Bulecza János, Madarász János, Szukovszk’y Mi
hály, Veres János, Zékány Sándor, Aranyiné Nagy Katalin, özv. Ta- 
Kácsné Ember Ilona Ungvárról, Tudós József Sopronból,’ Borsos 
László, Zékány Iván, Gyulay József, Kalabiska János, özv. Répássy- 
né Bonkáló Mária Nagyszőllősről, Stilicha Sándor, Szitár István, Ju- 
ricskó Malvin, Richter Gyuláné Munkácsról, Szabó Dezső, Ürmös’i Je
nő, Nagy Lajos, Szírt János, dr. Hayer Márton, Fergete T'raján, Garai 
Ödön, Rótt Lajos, dr. Hayer Mártonná és Pavlenkóné Kolozsvárról.

A tanfolyamot Istenes Károly, a tanárképző főiskola ügyeinek 
vezetésével megbízott igazgató zárta be. A hallgatók nevében Szabó 
Rezső mondott köszönetét elsősorban a vall- és közokt. miniszter ú r
nak, azután a vendéglátó intézet igazgatójának a meleg, magyaros 
fogadtatásért és végül az előadóknak, akiktől sok értékes gondola
tot kaptak s akik igaz barátsággal vették őket körül. ___ (Úgy tud
juk, hogy a visszacsatolt területek tanárai részére még lesz több he
tes tanfolyam, amelyen a szakismereteken kívül a nemzeti tárgyak 
megismerésére is sor kerül. Véleményünk szerint az összes tanár
ság részére is hasznos volna tanfolyam rendezése úgy, amint az 
az oktatásügy más ágazatánál is történik. — Szerkesztő.)

A Rádió h íradása nyomán közöljük, hogy a VKM Kecskeméten egy 
27 holdas alapítványi tanyabirtokon siketnémák szám ára földmíves iskola 
létesítését határozta  el.

G yertyagyújtás a vakok országos menházában. A kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepén, szent karácsony napján a vakok újpesti Országos 
Menházában szép és bensőséges ünnepségben volt részük a  gyámoltak- 
nak, am elyet Jankóvich Lajos igazgató sok fáradsággal és körültekintő 
m egértéssel készített elő. A gyertyagyújtáson m egjelent dr. Hess Pál h. 
polgárm ester, a Katolikus Nőegylet elnöknője Licthnecker Mihályné, a 
Pesti  ̂M agyar Kereskedelmi Bank újpesti fiókintézetének igazgatója 
Bellyei Ferenc és mások. Az igazgató szép és tarta lm as beszédben vá-
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zolta a  szeretet ünnepének bensőséges és m agasztos voltát, egyben őszin
te köszönetét fejezte ki azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a  sze
gény vakok karácsonyának öröm teljessé és boldoggá tételéhez. A Mén- 
ház elnöke pedig egyénenként kereste fel a szegény öreg vakokat, s őszin
tén osztozott abban a  felfokozott érzésben, amely ezen ünnepi percek
ben a kialvadt szemeken és lezárt szempillákon á t a vakok leikéből ki
sugárzott.

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület december hó 24-én ren
dezte meg a világtalan női munkások szám ára a karácsonyestet. Az ün
nepségen részvett az Egyesület elnöke, dr. sipeki Balás Béla ny. főispán 
is. Az ünnepi beszédet Jám bor M ária világtalan iparos mondotta. Az ér
tékes beszéd mélyen belem arkolt a  jelenvoltak szívébe. Azután Csokonai 
Vitéz Gizella karácsonyi alkalmi jelenetét ad ták  elő a  világtalan női m un
kások. Ezután az Egyesület elnöke intézett meleg szavakat a vak m un
kások népes, csoportjához, s m egadta a  je lt a  gazdag és értékes ajándé
kok szétosztására. Az ünnepség Schnitzl Gusztáv igazgató zárószavaival 
ért véget. Az ünnepély karácsonyi hangulatosságának emelésére szolgált 
az a szép betlehem, amelyet Hikkel István gondnok készített ez. a lka
lomra.

Igazgatói értekezlet. A vakokat gyámolító egyesületek igazgatói de
cember hó 21-én a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület székházában, 
értekezletet ta rto ttak . Fontos és a jövő fejlődését biztosító kérdések ke
rültek  tárgyalásra.. Ezek egyike volt az intézetek, illetőleg egyesületek 
tagozatai átszervezésének és korszerűsítésének kérdése, továbbá a mis
kolci egyesület, jövőbeni sorsa. 'A, tervbe vett átszervezés, folytán Szege
den és Szombathelyt a. férfiak, Munkácson pedig a nők szám ára ifjú  
vakok, illetőleg iparostanonciskola lenne. A módosítás az, hogy Budapes
ten megszűnnék az ifjú  vakok iskolája s megkapná Munkács. Dűlőre se
gítette  vinni az. értekezlet a budapesti ipari és kereskedelmi szakiskola 
kialakulásának ügyét is. A gyakorlati részt a  V akokat Gyámolító Orszá
gos Egyesület ipari műhelyeiben bonyolítanák le, míg az elméleti szak
ism ereteket az Országos. Intézetben sajá títanák  el a tanulók. — Az or
szág területének gyarapodásával kapcsolatban elkerülhetetlenné vált az 
egyes intézmények működési területeinek módosítása, illetőleg újabb te 
rületek kijelölése. E rre  igen alaposan: statisztikai adatokkal és- térkép 
m egrajzolásával készült fel a  központ. — A belterjes és intenzív ipari * 
munkálkodás, egyben, fejlődés biztosítását szolgálja m ajd az. a tervbe vett 
intézkedés, amely a kefefa megmunkálásához sa já t gépi berendezést kí
ván igénybe venni, sőt az egyszerűbb keféknek ú. n. stancolás ú tján  
való előállítását fogja lehetővé tenni. Mindehhez megfelelő anyagi tő 
kére van szükség, am it olyképen vél. megszerezni, hogy minden egyes 
egyesület bizonyos összeggel járu lna  á  költségek fedezéséhez. —  Tanügy 
terén a tantervrevizió kérdése került homloktérbe, s  vele kapcsolatosan 
a dombornyomásé tankönyvek előállításának ügye foglalkoztatta az é r
tekezletet. Az előbbi revíziós m unkálatok végzésére Joó Sándort, a Va
kok Dunántúli Egyesületének igazgatóját kérte fel Schnitzl Gusztáv, m int 
az -értekezlet elnöke, am it Joó Sándor bizonyos türelm i idő m egadásával
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el is fogadott. A diombornyomású tankönyvekre vonatkozóan pedig ha
tározatba ment, hogy ezen a címen minden egyes tagegyesület 2— 300 P -t 
állít be a legközelebbi költségvetésébe.

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület választm ánya december hó 
28-án dr. sipeki Balás Béla elnöklete a la tt gyűlést ta rto tt. A választ
mányi gyűlés Schnitzl Gusztáv igazgató referátum ában foglalkozott rész
ben ¡azokkal az ügyekkel, amelyeket a  december hó 21-én ta r to t t  igaz
gatói értekezlet m ár letárgyalt, részben pedig azzal a javasla ttal, ame
lyet a Vakok Szövetségének átszervezése te t t  indokolttá. A eél ugyanis 
az, hogy a Szövetség szerves viszonyba kerüljön az Egyesülettel, s jö 
vőben vitéz dr. Kassay Béla, a Szövetség elnöke igazgatóhelyettesi mi
nőségben végezze az Egyesület irányítása m ellett a künn élő vakok szo
ciális ügyeit. Az: igazgató-helyettes m unkakörét és a Szövetség anyagi 
ügyeit a, k ö tö tt M agállapodás szabályozza, amely ideiglenes és két évre 
szól. Kikkel István  gondnok, az Egyesület foglalkoztatója ipari és ke
reskedelmi ügyeiről tá jékozta tta  a választm ányt és szakszerű előadásá
ban ism ertette  az Egyesületnek a  mai rendkívüli gazdasági viszonyok kö
zepeit k ife jte tt nagyarányú m unkásságát. Örvendetesen állap íto tta  meg, 
hogy a világtalan iparosok az egész vonalon el vannak látva munkával, 
noha a nyersanyagbeszerzés rendkívül nehézségekkel já r  és az egység
árak  m egállapítása is sok gondot és körültekintést igényel. A, választ
mány szükségesnek ta r t ja  a künnélő iparos vakok részére egy központi 
műhely felállítását, ami által esetleg egy újabb iparágat is m eg lehetne 
honosítani. H orváth Kálmán tan á r az Egyesület internátusi ügyeiről te tt  
jelentést, Szabó Sándor ellenőr pedig a boltok és raktárhelyiségek álla
potáról tá jékoz ta tta  a választm ányt.

A Vakok Kolozsvári Intézetének 40-ik alapítási évfordulóját a  ren
delkezésre álló idő rövidsége és a viszonyok rendkívülisége m ia tt nem le
h e te tt a  megillető formák között megünnepelni. Negyven esztendős mű
ködés u tán  még fokozottabban fog azon munkálkodni az intézet, hogy a 
benne elhelyezett fogyatékosokat a társadalom  értékes, m unkás tagjaivá 
tehesse. A fe lvett növendékek száma, amely a hazatérés idején 9 volt .(8 
román, 1 miagyar), ma m ár 26-ra növekedett (12 magyar, 14 rom án). Az 
átm eneti katonai közigazgatás a la tt megszervezett és végrehajto tt s ta 
tisztikai összeírás a tanköteles fogyatékosokról, a  vakokat illetően is el
szomorító eredménnyel zárult. Hiszen az így k im utato ttak  száma, ösz- 
szeadva az intézet á lta l ny ilván tarto tt létszámmal, elérte eddig a  108-at 
is. Ez a  szám azonban, — bizonyos jelekből következtetve, — sokkal több
re is tehető. M ár most is nagyon sokan keresik fel az intézetet kefe, seprű 
és fonott székek megrendelésével. Az igazgatósághoz rengeteg kérés é r
kezik a rom án uralom  a la tt m aradt területek  vak gyermekeinek szülői 
részéről, valam int olyan fe lnő tt vakoktól, akik gyám olítást, műhelyi mun
kaalkalm at, á llásb a ju tta tás t kérnek. Sajnos azonban, ¡a minden vonalon 
folyó beszervezés rengeteg erőfeszítést követelő m unkája egyelőre nem 
igen enged lehetőséget az a rra  h ivato tt közületeknek a dolgoknak ezzel a 
részével behatóan foglalkozni. (Garai Ödön.)
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Lélektani vonatkozású munkálkodás a tompaelméjüek intézetében. Az 
állami gyógypedagógiai nevelő intézetben m ár három  tanéven keresztül 
folyik a  lélektani vonatkozású kutató, kísérletező és megfigyelő m unkál
kodás. Ezen a téren  a kezdeményező az intézet mostani igazgatója. E n
nek a tevékenységnek a célja, hogy a gyerm eklélektanra támaszkodva a 
tompaelméjű gyermek helyzeti állapota lehetőleg tisztáztassék s ezáltal 
ez a lényeges fak to r a habitus megítélésénél felhasználható legyen. E b
ből a munkából a, tan ári testü le t minden egyes tag ja  kiveszi a részét. 
Az, adatok feldolgozása természetesen egy kézben van. Évkönyveink min
den egyes szava-mondata m ögött m egtalálható ez a lélektani vonatko
zás s ennek a m unkálkodásnak az eredménye az a rendszerezés, amely 
Szaklapunk egyik korábbi számában jelen t meg. Ezeket azért ta rto ttam  
szükségesnek i t t  előadni, m ert a  Szaklap legutolsó számában beszámoló 
jelent meg a budapesti siketném ák intézete psyehometriai osztályának 
működéséről azzal a  záradékkal, hogy a laboratórium  vezetője ism ertette 
azt a különleges munkát, am elyet az intézmény, mint az, ország egyetlen 
ilyen irányú lélektani kutató műhelye kifejt. Teljes mértékben értékeljük 
a  m unka jelentőségét s nem is akarunk abból semmit sem elvenni, csu- 
pán csak annyit, hogy az „egyetlen” csak a siketném a intézetekre vo
natkozzék. Serényi Ferenc.

(Ezeket a sorokat azzal a  megjegyzéssel k Szüljük* hogy mi
u tán  a siketnémák budapesti áll. intézetében működő lélekkutató labora
tórium  működése m ár elhelyezésénél és elnevezésénél (siketném ák bpesti 
áll. intézete lélekkutató osztálya) fogva is érthetően siketném ákra vonat
kozik, semmi sérelem nem történ t, m ikor a közlemény a lapunk m últ évi 
utolsó számában közölt form ában jelent meg. — A szerkesztő.)

A „M agyar Bethel” epileptikusokat és, gyengeelméjüeket gondozó és 
foglalkoztató budakeszi otthon, első tíz évéről számol be röplapon Wall- 
rabenstein Jakab, azr otthon tulajdonosa. E tíz év a la tt több m int 200 
szánandó em berpalánta ment á t az otthonon. Jelenleg 56 ápoltja van az 
otthonnak, akiket házi- és kerti munkával foglalkoztatnak. Az otthont 
nemcsak hazai, hanem külföldi érdeklődők is látogatták .

Bognár Elek: A  szónoklás és előadásművészete. II. kiadás. M árton 
Lajos művészi rajzaival, 200 oldal. Á ra 10 P. Megrendelhető a szerzőnél: 
Budapest, XI., Verpeléti-út 14. A gyógypedagógiai tanárnak  is, akinek 
m unkájában a beszéd a legnagyobb szerepet viszi, nagy hasznot jelent 
Bognár könyve, m ert a  jó beszéd feltételeinek gyakorlati, megismerésé
vel sok hasznos tapasz ta la to t szerezhet belőle. Tartalm i ism ertetés: Szö
vegtudás. Hinni kell abban, am it mondunk. Az akaraterő  szerepe a  siker 
kivívásában. A beszéd: a) Az érthető beszéd, b) A változatos beszéd, c) 
A hangos és halk beszéd, d) A beszéd terjedelme, e) A beszéd üteme, 
f) Szünetek a beszédben, g) Olvassuk, vagy kívülről mondjuk a beszé
det? h) M agyarosság a beszédben, i) Beszédgyakorlatok. Mozdulatok: a) 
T esttartás, b) Gesztus, c) A kezek lekötése, d) A gesztus hárm asszabálya, 
ej A gesztus fajai. A szemjáték. A szónok megjelenése. Nincsen száraz 
téma. A felolvasás. Védekezés a lámpaláz és indisz,pozíció ellen (S—Sch.)
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