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Dicső Honvéd seregeink a Legfelsőbb H adúr parancsára, m a m ár 
szent Hazánk ezeréves déli halára in  állanak! Ism ét kiegészült egy rész- 
szel a  Csonka Haza s ez a  rész örökre a  m agyar kuli árközösség szerves 
részeként fog élni tovább velünk! Lélekben leborulunk a M agyarok Iste 
nének szent színe előtt és elmondjuk a legbuzgóbb m agyar im át: Hiszünk, 
M agyarország feltám adásában. Á m en!

Meghalt egy magyar, egy igaz magyar. Meghalt egy nagy ma
gyar, egy a legnagyobbak közül. Feláldozta magút a hazaszeretet 
szent oltárán úgy, ahogyan hazája üdvéért aggódó, tépélödő lelke 
elengedhetetlennek vélte. Nincsen magyar szív, mely őszinte fájdal
m at ne erezne e váratlan elmúlás fe lett s nincsen magyar lélek, me
lyet mélységes gyászba ne borított volna a hazát ért veszteség.

Gróf Teleki Pál kivételesen nagy volt, m int államférfi. Csonka 
hazánk területi meg gyarapodása érdekében történelmi értékű m un
ká t végzett. Nagy volt, m int földrajztudós s enmeM révén, hazánk 
nemzetiségeinek elhatárolódása kérdésében, európuilag elismert szak- 
tekintéllyé lett.

De gróf Teleki Pál mindezek m ellett és felett, m int társadal
mat, m int nem zetet és m int pedagógusokat nevelő nagy pedagógus, 
áll hozzánk pedagógusokhoz még sokkalta közelebb. Vallás- és köz- 
cktatásügyi minisztersége — úgy érezzük — életének legboldogabb 
íidőszaka lehetett. Mert m int professzor, it t  fe jthe tte  k i szívének-lel- 
kének minden nemes törekvését és itt, ebben az igazán szakkörben 
áraszthatta legmegtermékenyítőbben Istentől kapott tehetségsuga
rait. Szerette és magymbecsülte a pedagógusrendet. Most is fülünkbe 
csengnek azok a nemes veretű szavak, m élyekkel 1938-ban a Népta
nítók Lapja utján szólt a magyar tanítórendhez s am elyeket m i is 
közöltünk annak idején. A többi között ezeket mondta: „Mi nem
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vagyunk sem munkások, sem hivatalnokok. Mi a nevelés, a pedagó
gia katonái vagyunk, nekünk a nevelés az élethivatásunk. Lehet ta 
nítva nevelni szóbeli ráhatással, de a legfontosabb mégis a példán 
adás lesz mindig. A  pedagógust a sors a nem zet ifjúságának, tehát 
a nemzet legnagyobb kincsének őréül állította. E z t szem előtt kell 
tartania és egy percre sem. szabad magáról megfeledkeznie, m egfe
ledkeznie arról, hogy a nevelés m unkájának legfőbb eszköze a pél
daadás. A  tanárnak minden cselekedetét tízszeresen jobban kell mér
legelnie, m int másnak, m ert ő nemcsak maga cselekszik, hanem  
utána cselekszik azoknak az egész serege, akiknek a gondozása rá 
van bízva és akiknek gondolkodását neki kell helyes irányba te
relnie”.

Ezeket mondta gróf Teleki Pál nekünk, pedagógusoknak s éle
tében és halálában ezek szerint is cselekedett. Életében példát adott 
a legnagyobbfokú kötelességteljesítésre s  az önzetlen hazafiúi mun
kálkodásra, halálával példát adott az áldozatot nem mérlegelő haza
szeretetre.

Em lékét nemzedékeken keresztül megőrzi a magyar haza! N yu
godjék békében, abban a szent magyar földben, m elyet senki nem  
ismer úgy, m int ahogyan ő ism ert és' amelyet nálánál senki jobban

Irta és felolvasta: Herodek Károly, a Magyar Gyógypeda
gógiai Tanárok Országos Egyesületének 1940 november 
hó 16-án tartott közgyűlésén.

A vakok természetes ösztönüknek és vágyuknak megfelelően a 
szabadság felé vágyódnak. A természet foglyai lelkében kiolthatat- 
lanul él annak vágya, hogy ők is a munkás társadalom integráns 
tagjainak tekintessenek. Ezt a vágyat ami emberileg teljes mérték
ben érthető, nekünk és mindenkinek, de legfőképen nekünk kell 
értenünk és azok teljesítését legszebb feladataink közé kell soroz
nunk. Őszintén örülhetünk, hogy immár elértünk ahhoz a rubikon- 
hoz, amelyen túl a kötelékek feloldódnak és ők is az épérzékű mun
kásokkal egyetemben szabad életet élhetnek és szabad levegőt szív
hatnak. Ez a mindig nyugtalanító gondolat oda vezette őket, hogy 
helyzetük felismerésében kerüljék a kötött, interátusos rendszer felé 
vezetőt útat, s keressék az önálló életet élő, családias jellegű elhe
lyezkedési életformát,

nem szerethet! (  Örs.)

Á vakok r  r l l  r ■es célkitűzéséi

(M ásod ik  közlem ény .)

5. Vak munkás a gyári üzemekben és ipartelepeken.
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L Noha a külső, családokra tagozódó élet jelentős anyagi meg
terheléssel jár, és a központi igazgatásra súlyos feladatokat ró 
mégis nekünk meg kell érteni az erre irányuló törekvéseket és hó- 
nuk alá nyúlni azoknak, akik ilyen élet u tán  vágynak és a rra  meg
felelő felkészültséggel bírnak. Hiszen a nevelő- és tanintézetekben 
a tanulókat a szabad mozgásra, az önálló cselekvésre nevelik és lel
kűkben elhintik az önállóságra való törekvés magvait. A szabály
zatnak ide illő szakasza is világosan kifejezésre ju tta tja , hogy a kép
zés célja. „A fölvett vakokat erkölcsösen nevelni és mindazon teo- 
retikus és praktikus ismeretekkel ellátni, am it tőlük a társadalom  
nehez fogyatékosságuk dacára is joggal megkívánhat, s amire m a
guknak is szükségük van, hogy idővel megkereshessék kenyerüket”.

A dolgok aztán lassan odaérlelődtek, hogy új irányváltozásokra, 
célkitűzésekre került a sor. A jelszó most m ár az volt: „Gyárakba 
es gyári üzemekbe kell bevinni a vakokat, s o tt szám ukra megke
resni azokat a ̂ munkanemeket, amelyeket a kialvadt szemek mel
lett a szakszerűen és gondosan nevelt tapin tóujjak  sikeresen de 
mindenesetre kenyértadóan tudnak végezni”. Ez a komoly törek
vés f óképen az ipari államokban já r t  sikerrel, s nálunk is hova
tovább megérlelődött a gondolat.

;Pe vájjon alkalmas-e minden egyes világtalan az ilyen élet- 
paiyaKra!

A vilagtalan munkások elhelyezkedése kettős irányzatot m utat 
Az egyik csoport a zá rt intézeteket keresi fel szívesen, s azokban 
ta taija  fel eletboldogulásának lehetőségeit, a másik része a helyhez 
nem kötött elet felé vágyik, rendszerint háztűzhelyt alapít magá- 
nak es így akar beilleszkedni a munkás társadalom  tag jai sorába. 
Mind az egyik, mind a másik csoport törekvése tiszteletet érdemel 
részünkről pedig a legőszintébb m egértést és tám ogatást.

A vakoknak gyári üzemekben való foglalkoztatása kétségtele- 
nu az uj kor legszebb vívmányai közé tartozik, éppen ezért a leg
nagyobb körültekintéssel kell e tekintetben eljárni. Első és leg
fontosabb feladatunk lelkiismeretes pontossággal kipuhatolni azokat 
a munkanemeket, amelyek végzésére alkalmas a  vaknak fejle tt ta- 
pmtoerzeke és megfigyelőképessége. Minthogy pedig nem lehet cé
lunk kirakatszerű dolgot művelni a vak munkásokkal, figyelmün- 
^  , k.e^  terjesztenünk a rra  is, hogy a jónak és általa művelhe- 
conek kiszemelt munkanemek ne csak pillanatnyilag foglalkoztas
sak okét, hanem huzamos, szinte állandóan nyújtsanak alkalm at a 
ioglalkoztatasra. Mindezek mellett a világtalan munkások há ta  mö- 
gott egy nemeslelkületű segítőnek, mentornak kell állania, aki védi 
segíti tám ogatja őket úgy, am int a helyzet és a körülmények azt 
kívánatossá teszik.

A munkaadó és munkavezető megértő gondolkozása, felsőbb- 
rendű szelleme nelkülözhetetlen szám ukra a gyári üzemekben. Az ő 
joakaratu  tám ogatásuk nélkül még a kapuk sem nyilnak meg előt
tük, s ha m ar egyszer bent vannak a falakon belül, az ő embersé-
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ges megértésük teszi lehetővé szám ukra a többi munkásokkal való 
egyenlő elbánás elvének gyakorlati alkalmazását. A dolgok elbírá
lásában ne az legyen a mérvadó, hogy ki csinálja, hanem, hogy ho
gyan csinálja azt az illető munkás. Az ilyen szempont mellett so
hasem kerülhet hátrányos megítélésbe a világtalan munkás, éppen 
a fizetési eszközök tekintetében. Sőt! m ert az életérzet mindenki, s 
így a világtalan munkások szám ára is azt diktálja, hogy a színvonal- 
különbségeket lehetőleg mérsékelni, az életfeltételeket pedig min
denki szám ára szabaddá kell tenni.

Mindaz, am it e téren jónak és kivitelezésében gyakorlatiasnak 
látunk, a  fe jle tt nagy ipari államokban jórészt megvalósítást nyert, 
sőt tovább kell mennünk e téren, amidőn kijelentjük, hogy mind 
Angliában, mind pedig az Északam erikai Egyesült Államokban a 
vakok széles tömegei részére szinte minden gátlás nélkül nyitva 
állanak a különféle életpályák és az állam, és a társadalom  sok meg
értéssel, vállvetve igyekszik segítségükre. Ez érthető is, m ert nincs 
szebb és emberiesebb feladat, mint a sors által sú jto tt em bertár
sainkat segíteni, őket szam aritánus kézzel felemelni és vágyaiknak a 
munkateljesítés vonalán eleget tenni. Ford, a nagyhírű amerikai 
gyáros, szintén a vak munkások egyik nemeslelkű m entorának vallja 
magát, amikor kijelenti, hogy a  vakokban sok értékes képesség re j
lik, am it nem szabad parlagon hagyni, hanem a mnka^ dinam ikájá
ban hasznosan gyümölcsöztetni kell. Az ilyen^ helyről kisugárzó 
energiaforrás ha tása  a la tt széles rétegekben érezhető az ember
bará ti érzelmek eredményes kihatasa. Tapasztalatból állítjuk, hogy 
az A tlanti óceán túlsó partján, az Egyesült Államokban a humanisz
tikus ügy szolgálatából minden polgár szívesen kiveszi a m aga ré
szét. Odaát a vakok ügye magasabb erkölcsi régiókban sugározza 
ki jótékony hatását, a fogékony lelkekbe. Valami megható látnunk, 
hogy a közönség mennyire szívébe zárja a világtalanokat. Hoower 
elnök és neje 1931-ben a nála tisztelgő vakságügyi világkonferencia 
delegátusait megkülönböztetett szeretettel fogadta a washingtoni 
Fehérházban, s első sorban a hírneves Keller Ilona vaksiket úrnő
nek nyújto tták  kezüket.

A humanizmus fo rrása éppen o tt buggyant ki legerőteljesebben, 
ahol egykoron a szabadság eszméi ülték diadalukat. Boston, ez^ a 
hatalm as és gazdag kereskedelmi empórium iskolapéldáját szolgál
ta tta , miként kell a vakokat felkarolni és m it kell érdekükben cse
lekedni Szomszédságában fekszik a nagyhírű Perkins-intézet Wa- 
tertauban, amely éppen a szabadság glórifikált eszméinek bűvköré
ben olyan széles skáláját m utatja  a vakok élethivatási pályára való 
kiképzése tekintetében, amilyent m ásutt hiába is keresünk.

Ámde ezen kitérő után térjünk  vissza, bár szűk keretekben és 
szegényes körülmények közt működő, de szívünkhöz legközelebb álló 
hazai viszonyok ism ertetésére és keressük azokat az érintkező pon
tokat, amelyek alkalmasak célkitűzésűnk eredményes eléréséhez.

Az út, amely eddig elvezetett bennünket, kétségtelenül a hasz
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nos ism eretek és tapasztalatok bőségével van telehintve, s a rra  sa r
kall, hogy minél gyorsabban és hatályosabban tegyünk és csele
kedjünk a gondjainkra bízott hum anitárius ügy érdekében. I t t  a 
stagnálás, az egy helyben való tipróöás káros és veszedelmeket 
re jt magában. Nekünk ny ito tt szemmel kell nézni és magunkba 
szívni mindazt, am it m agyar világtalan em bertársaink javára tenni, 
illetőleg megvalósítani lehetséges.

6. A vakokat gyámolító egyesület feladatai.

A felnőtt világtalanok sorsát hazánkban a V akokat Gyámolító 
Országos Egyesület intézi. H árm as talajrétegbe bocsájtja le gyö
kereit: az állam,, a társadalom , az ipar és kereskedelem rétegeibe. 
Mint társadalm i egyesület, főképen a címben megjelölt területről 
véli működéséhez és fenntartásához az anyagi eszközöket megsze
rezni, s e téren valóban figyelemreméltó munkásságot fe jt ki. Ebbe 
kapcsolódik bele az egyesület ipari és kereskedelmi tevékenysége, s 
e kettő voltaképen képezi azt a szilárd alapot, amelynek dinamiká
jában világtalan emberek százairól gondoskodhatik.

Az 1931. évi népszámlálás adatai szerint Magyarországon 6.749 
vak él, ezek közül 4.046 férfi és 2.703 nő. A megszámlált vakoknak 
— állapítja meg a statisztika — alig egyharm ada kenyérkereső. 
E zt a szomorú m egállapítást lényegesen enyhíti az a körülmény, 
hogy a vakság a magasabb életkorban sokkal nagyobb mérvben 
szedi áldozatait, amikor m ár az egyén fizikai és lelki készsége új 
életpálya kezdésére és abban való teljes kiképzésre nem elég rugal
mas. 30 éven alul mindössze 990 vakot ta lá lt a statisztika, 30 és 
60 év között 2700-at, a többi 3070 mind 60 évesnél idősebb. Ben
nünket az egyharm ad kenyérkereső vak érdekel, akiknek száma a 
fenti adatok figyelembevételével 2240-re tehető. Nagy szám ez, kü
lönösen ha meggondoljuk azt, hogy a vakokat gyámolító m agyaror
szági egyesületek internátussal egybekötött foglalkoztató intézetei
ben még a félezret sem haladja meg a dolgozó vakok száma. Fel
teheti valaki a, kérdést, hogy hát m iért nem engedi be a kapukon 
a többieket. Én azt hiszem, hogy ezt, ha valaki fájlalja, akkor az 
az intézmény, vagy mondjuk intézmények, a vakok egyesületei, ame
lyek a gyámolító jelzőt címükben hordozzák. Ezek elkövetnek min
dent, hogy minél több szerencsétlen em bertársunk vállairó! leve
gyék a súlyos gondot és beirányítsák őket a rra  a területre, ahol 
visszanyerik lelki nyugalmukat és életcélokat tűzhetnek ki maguk 
elé.

A dolgozó társadalom ba bekívánkozó vakok kívülrekedése nem 
a m agyar társadalom  humanisztikus érzésének csekélységén, vagy 
elégtelenségén múlik, hanem csak egy kérdésen, mégpedig a pénz 
kérdésén. Egyesületeink mindent megtesznek, sőt talán túlzásba me
nően is megtesznek mindent, hogy a közönség figyelmét a vakokra 
és intézményeik tám ogatására felhívják. Ipar- és kereskedelmileg
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maximumát szolgáltatják azoknak az erkölcsi tényezőknek, amelyek 
az üzemek rentabilitását, sőt azon felül fejlődőképességét bizto
sítják. D acára ezeknek a nagy energiát kiváltó nekitüremkedések- 
nek, hogy mégsem képesek a parlagönt m aradt ugart jól gondo
zott televényfölddé változtatni, az az anyagi eszközök csekélysé
gében ta lálja  m agyarázatát.

Minden em berbarátnak jóleső érzéssel tölheti el keblét, hogy 
egyesületeink nemes elhatározással, mélyreható komoly munkával 
keresik azokat a  módozatokat, hogy a gondjaikra bízott világtalan 
em bertársainkat képességeiknek és tudásuknak megfelelő kereseti 
forráshoz ju ttassák . Azokat az iparágakat, amelyeket ősiparágak
nak nevezhetnénk, milyenek a kefe- és seprűkötés, ecsetkészítés, 
kosárfonás, szövés stb., egyesületeink szinte teljes integritásukban 
céljaik szolgálatába állították. Ezek az iparágak ma is sok száz 
vaknak adnak kenyeret, s ha a kenyérkaraj kicsi és sovány is, 
de meg van az a m egnyugtató tudata  annak, aki kapja, hogy 
biztos kenyér.

Azonban nem áll meg ennél a pontnál, az evolúciós elvnek 
gyakorlati megoldását keresi. Az iránytű olyan pályák felé m utat, 
amelyek eddig elzárt területeknek voltak mondhatók. A gyári “és 
egyéb iparüzemek területe sok olyan m unkafajt rejteget, ahol a 
világtalan emberek tapintóérzéke előnyösen érvényesíthető, s így 
tulajdonosaiknak m unkaalkalm at tá rnak  fel. A közelmúltban felénk 
viliódzott az illetékes tényezőknek jóakarata  megnyilatkozása, ami
kor az a rra  illetékes szakférfiaknak megadták a lehetőséget meg
felelő munkanemek kiszemelésére és a rra  a területre a vakoknak 
való bebocsájtására. Történelmi idők, rendkívüli eseemények te t
ték ezt indokolttá: a hadivakok voltak azok a szerencsés embe
rek, akik beju thattak  ezen az úton a gyári és iparüzemek eddig 
elzárt területeire. Sajnos, ez a hasznosnak és jónak megítélt terü let 
nem sokáig állott a hadivakok rendelkezésére, elsodorta a kom
munizmus szennyes áradata. A hadivakok szétszóródtak, visszatér
tek otthonaikba. A gondolat azonban mindenek általános örömére 
nem tem etődött el. A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület 
1936-ban az Országos Elnökségi gyűlésből kifolyólag kezébe vette 
az ügyet. M egkereste a M agyar Gyáriparosok Országos Szövetsé
gének elnökét és vázolta az e téren szerzett tapasztalatait, ame
lyek nyomán rám u ta to tt arra, hogy a vakoknak fejle tt tapintó- 
érzéke sok oly munkanem elvégzésére alkalm assá teszi az egyént, 
amelyekkel ők is megkereshetik mindennapi kenyerüket. Indokolt
nak ta ro ttuk  rám utatn i a rra  a körülményre is, hogy külföldi vi
szonylatban ezt a kérdést a m ár megoldott kérdések közé sorolják. 
Úgy véltük, hogy mindez és egyéb nyomatékos okok felsorolása 
elegendő alapot szolgáltat a kérdésnek kedvező elintézéséhez. Azon
ban ebben csalódás ért bennünket, ami annyival is inkább kellemet
lenül érintett, m ert csupán előzetes tájékozódásról volt szó. Nem 
széliünk perbe ezzel a felfogással, de a felvetett gondolatot nem
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látjuk  eltemetettnek, ny ito tt kérdésnek ta rtjuk , amelyet megoldani 
feladatunknak ismerünk. Máris némi rem énysugár csillan meg bi
zonyos oldalról, ami bennünk jogos reményeket kelt fel a  jövőt ille
tőleg. De térjünk  á t a realitások ismertetésére.

7. Szociális intézkedések a  vakok foglalkoztatására.

A hatalm as Német Birodalom, amely egyébként is mindig élen 
haladt a humanisztikus ügy felkarolásában és a kor szellemében 
való kialakításában, törvényileg szabályozta és a vakokra is k iter
jesztette a munkajogot. Minden nagyobb gyárban, vagy gyári 
üzemben, ahol a vakok szám ára megfelelő m unkaterület kínálkozik 
legalább 2— 3%-bán, vak iparosokat kell alkalmazni, s őket mun
kateljesítm ényük arányában ép úgy kell fizetni, m int a normális 
érzékszervit, ugyanazon teljesítm ényt felm utató munkásokat. Ez az 
igazi szociális tevékenység — mondja H itler Adolf — , am elyért nem 
já r  köszönet, m ert az nem kegyet osztogat, hanem az igazságot 
állítja helyre.

Ugyanezen az úton halad Benito Mussolini Olaszországa is. 
A Duce és fasiszta-korportiója mindenütt o tt van, ahol a szegé
nyeken és elesetteken segíteni lehet és kell. Odavetette aTvakok felé 
is a mentőhorgonyt, hogy felemelje őket a szociális jólét szféráiba. 
Az ő megbízásából Nicolodi Aurél a világháborúban szemevilágát 
veszített százados példát adó szilárd és időtálló szervezetet dol
gozott ki a vakok számára. A fasiszta állam minden munkálkodni 
tudó tag ja  részére biztosította a munka jogát és azt törvényileg 
is szabályozta. Az 1934. évi október hó'11-én hatályba lépett olasz 
törvény kimondja, hogy minden vakot, aki produktív m unkára ké
pes, testi, vagy szellemi téren tevékenykedni akar, nem szabad 
megfosztani a kenyérkereseti lehetőségektől. Kimondja továbbá 
ugyanez a törvény, hogy az állam és az államtól függő intézmények 
kötelesek rendes forgalmi árak mellett a vakok készítményeit a 
mutatkozó szükségletek 10%-áig megvásárolni.

Ezen törvényes intézkedések alátám asztására, m ásrészt pedig 
arra, hogy a vakok milyen, a munkaeredmény szempontjából ko
molyan értékelő kézügyesség és megfigyelőképességgel bírnak, 
szolgáljanak követendő és buzdító példa gyanánt az alábbi esetek.

A hírneves és a közönség részéről méltán felkarolt Junghans- 
óragyár egyik igen fontos bizalmi állását betöltő szakm unkása vi
lágtalan ember. Ebből az üzemből nem ju tha t ki eladás végett óra, 
hacsak előbb a világtalan szakmunkás kezén á t nem ment. Finom 
hallószervével és megfigyelőképességével a legkisebb h ibát és elté
rést is észreveszi, s azt az ő döntő súllyal bíró szakvéleménye alap
ján a gyár haladéktalanul rendbehozatja.

A  vakok történelme nyomán gyakran találkozunk olyan világ



A  v a k o k  é le tú tja i és célk itűzései.

tá lán  egyénekkel, akik bonyolut mechanikai szeerkezetek összeállí
tásához kitűnően értenek.*)

Felism erte a vakok munkateljesítményének előnyös oldalát a 
hírneves bázeli Naegelin-szappangyár vezetősége is, amely m ár 1925. 
óta sikerrel alkalmaz vakokat a szappangyártásban és a produktu
mok forgalombahozatalában. A foglalkoztatásban résztvevő vakok 
és csökkentlátásúak kitűnően megállják helyüket. Néhány napi. 
gyakorlat elegendő ahhoz, hogy jó végezzék a munkát, s mindent 
úgy rendezzenek, hogy a m unkát minél könnyebbé és gyorsabbá 
tegyék. Ez az egyszerű, de a gyakorlati megvalósításban fontos sze
repet játszó szempont teszi lehetővé, hogy a munkások igen jó fi
zetéshez jutnak. Heti 48 órán á t dolgoznak itt a vakok, szabad a 
szombatdélutánjuk és órabérük az 1 svájci frank körül mozog.

(Vége következik.)
*) A  V akok  Jó z se f  N ád o r K ir. O rszág o s In té z e té n e k  n y o m d ásza  s z in 

té n  ren d k ív ü l ü g yeskezü , é les m eg figye lési k épességge l b író  egyének  közé ta r - ' 
toz ik , a k i  a  k isebb  f a j ta  d y n am ógépek  keze lésé re  szak k ép es íté sse l rendelkezik .

Á siketnémák oktatásügye és az 1940. évi 
XX. t. c.

»
Irta: Györgyfy Ákos.

Az iskolázási kötelezettségről és a 8 osztályos népiskoláról szóló 
1940. évi XX. te. a mindennapi tankötelezettséget a 14. életévig te r
jesztette ki. Siketnéma oktatásügyünk szempontjából elsőrendű fon
tosságú ennek a törvénynek komoly tanulmányozása. Siketnéma ok
tatásügyünk különleges célját nem érintve, az ism eretnyujtás mér
tékében jelenleg t. i. a 6 osztályos népiskola szintjének megfelelően 
van felépítve. A politikai jog gyakorlása szempontjából is a VKM 
103.357—1906. sz. r. értelmében a siketnéma intézeti végbizonyít
vány egyenértékű az elemi iskola VI. osztályának végbizonyítványá
val. Ha már, m ost a népiskola 6 osztályról 8 osztályra fejlesztetek, 
okvetlenül kell történnie valaminek a siketnémák oktatása terén is, 
hogy az eddigi egyenrangúság továbbra is fennmaradjon.

• Az em lített törvénynek fontosabb intézkedései ezek: 2. §. a nép
iskolának 8 osztálya van. A népiskola két tagozatra oszlik. Az alsó 
tagozat az első, második, harm adik és negyedik, a felső tagozat pe
dig az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztályokat foglalja 
magában. 4- §■ Az iskolázási kötelezettség a gyermek hatodik élet
évének betöltésével kezdődik és 9 éven á t szakadatlanul ta rt. 8 éven 
á t mindennapi oktatásban és nevelésben, avagy 6 tanéven á t minden
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napi népiskolai és két tanéven á t mindennapi mezőgazdasági népis
kolai oktatásban és nevelésben, a 9-ik évben pedig gyakorlati gaz
dasági oktatásban részesül a gyermek. H a a tanuló a 8 tanévre te r
jedő mindennapi népiskolai tan ítás a la tt a tantervben m eghatározott 
ismereteket és készségeket nem sa já títo tta  el, a népiskola lá togatá
sának kötelezettsége egy évvel meghosszabbítható. 7. §. A 9-ik év
ben a szorgalmi idő összesen legfeljebb 40 gyakorlati tan ítási napra 
terjedhet. 9. §. A nyilvános népiskolából rövidebb, vagy hosszabb 
időre kizárandó az olyan gyermek, akinek a) oly szervi fogyatkozása  
van, amely a tanulmányokban a megfelelő előhaladást lehetetlenné 
teszi, b) ragályos, vagy undort keltő betegségben szenved, c) elme
beteg, vagy gyengeelméjű, d) a többi gyermekek erkölcsiségét ve
szélyezteti. A  nyilvános népiskolából kizárt gyerm ekek iskolázási 
kötelezettsége fennmarad; oktatásunkat és nevelésünket a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben rende
lettel szabályozza. 11. §. Az a tanuló, aki a népiskola felsőbb tago
zatának minden osztályát az átlagot meghaladó eredménnyel végez
te el, felvételi vizsga sikeres kiállása esetében tanulm ányait az 1938 : 
XIII. te. harm adik részében szabályozott gazdasági középiskolákban 
folytathatja. 13. §. Azt a gondviselőt, aki a gondviselése a la tt álló, 
iskolaköteles korban lévő gyermeket a rendes iskolai beiratások al
kalmával be nem Íratta, a községi elöljáróság (a polgárm ester) meg
felelő határidő kitűzésével írásban felhívja kötelezettségének telje
sítésére és mulasztásának igazolására. H a a gondviselő a beiratási 
kötelezettségnek a kitűzött határidő a la tt sem tesz eleget, az isko
lába be nem írt gyermeket a községi elöljáróság (a polgárm ester) 
megkérésére az illetékes népiskola helyi hatósága hivatalból beírja 
a népiskolába. 18. §. Ez a törvény az 1940. évi szeptember havának 
1. napján lép hatályba s ezzel az 1868. évi XXXVIII. te. 52—56. §-ai, 
valamint az 1921. évi törvénycikk hatályukat vesztik. — A törvény 
indokolása szerint, a 8 évig kötelező mindennapi oktatás megvaló
sítása, mintegy 5 év ala tt remélhető. A z indokolásból közöljük még 
ezeket: „A 8 osztályos népiskola művelődési anyagát olyan módon 
óhajtom meghatározni, hogy ez az iskola valóban az élet iskolája le
gyen. Amikor az élet iskolájáról beszélek, korántsem  gondolom azt 
úgy, hogy a mindennapi tankötelezettség két évvel való kibővítése 
után az eddigi népiskola tan ítási anyagát is lényegesen bővíteni 
akarnám. A népiskola közismereti tárgyainak eddigi anyagát — ki
sebb változtatásokkal — tervszerűbbé téve a hathatósabb nemzet- 
nevelésre — iktatom  m ajd be az új népiskola tantervébe. Ezenfelül 
pedig az a törekvésem, hogy az új tan terv  ölelje fel mindazokat a 
gyakorlati ism ereteket és kézségeket, amelyekre a népiskolából ki
kerülő ifjúságnak az életben való derekas helytálláshoz szüksége van 
és amely ism ereteket és készségeket valóban hasznosítani is tud. 
Ezeknek a készségeknek gyakorlati és lehetőség szerint önálló fel- 
használására és alkalm azására kívánja megtanítani tanulóit az új 
népiskola az utolsó, 9. év összesen 40 gyakorlati tanítási napjában.
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A nyolc osztályos népiskola azonban mégsem szakiskola. Egészen 
téves lenne az a hiedelem, hogy a gazdasági irányú szakintézetek
kel óhajt versenyre kelni. Célja inkább az, hogy a tanulók gazda
sági élethivatását az alapvető ismeretek közlésével ápolja és ilyen 
irányú továbbképzésüket előkészítse. A falusi és városi népiskolák 
részére a tan terv  különbözik ugyan, de mindkettő általános gazda
sági természetű, tehát a mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi isme
retek leglényegesebb elemét egyaránt tartalm azza. Csak a tanulók 
társadalm i és gazdasági viszonyaihoz simulva, behatóbban vagy a 
mezőgazdasági, vagy az ipari ismeretek közlésére veti a főgondját”.

*
A népiskolák új tan tervét a VKM 1467/1925. eln. sz. rendele

tével léptette életbe. Ennek a tantervnek részletes U tasításá t pe
dig a VKM 2495/1932. eln. sz. rendelete adta ki. Már az em lített 
Tanterv kiadásakor éreztük, hogy a VKM 1907. évi 141.525. sz. ren
deletével m ódosított és kiadott tantervűnk nem felel meg többé a 
kor kívánalmainak és annak különösen reáltantárgyi részét á t kell 
dolgozni. A tan terv  átdolgozására a sikenémák budapesti áll. inté
zetének tanári testületé kapott is megbízást a VKM-től és ezt nagy 
buzgalommal sikeresen el is végezte. Ezt az átdolgozott tan tervet 
néhai nagynevű Borbély Sándor is átnézte, különösen a beszédtani- 
tási részt vizsgálta felül s az 'átdolgozást, tudomásunk szerint, si
kerültnek minősítette. Ez az átdolgozott tan terv  a Szaktanács elé 
került s a Szaktanács annak tárgyalását meg is kezdette. Az elő
készítő osztályra vonatkozó részét teljesen letárgyalta s azt a mi
nisztérium ideiglenesen életbe is léptette. Ennek már több, m int 12 
éve! M iért nem tö rtén t meg ennek a tantervnek teljes letárgyalása 
és várt életbeléptetése, nem tudjuk! Hol fekszik ez a nagy gonddal, 
munkával átdolgozott tanterv, azt sem tudjuk! Csak egy a bizonyos: 
a tanterv-m ódosítást, átdolgozást most m ár halogatni nem lehet! 
H a tárgyanként vizsgáljuk és hasonlítjuk össze a mi tantervűnket 
és a népiskolák részére kiadott 1925. évi Tantervet, óriási különb
séget találunk az ismeretkörök felsorakoztatásában, amit még te 
téz a VKM 3304/1937. eln. b) sz. rendeletével kiadott tan terv  és 
utasítások a népiskola VII—VIII. osztálya számára.

A tankönyvkérdés megoldása is halaszthatatlan már. Legelső 
teendő lenne a beszédtanítás kötelező anyagának katekizmus-szerű 
előírása az alsó osztályok számára. Ezzel a beszédtanítás tervszerű 
felépítése teremtődnék meg. Szigorúan elő kellene írni azt az anya
got, am it józan megbírálás szerint közepes tehetségű növedékekkel 
nemcsak el lehet, de el is kell végezni ezekben az ósztályokban. 
Em ellett hely m aradna azonban az alkalomszerűségek szabadon való 
tanítására . Az olvasást egészen a folyékonyságig kell szorgalmazni 
úgy, hogy a 3. tanév végén teljes bizonyossággal tudjon olvasni 
minden tanuló. Kezdetben különösen a szótagolt olvasás művelése 
lenne a fontos, a jó kiejtés érdekében. Az asszimiláció külön feje
zetet kapna. Kezdeti olvasókönyvnek jó a Borbély-féle Abc, de azu-
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"tán a Szép-féle olvasókönyv következzék. Ezek gondos megmun
kálása után a Nagy Péter-féle olvasókönyv kellemes taneszköz lesz. 
Döcögve olvasó gyermek kezébe olvasókönyv, olvasm ánytárgyalás 
céljából nem való. Azután a korszerűen felépített tan terv  többi tan 
tárgyainak megfelelő tankönyvek megírása következnék országos 
pályázat, vagy megbízás alapján.

Ha a népiskola évfolyamát kettővel megtoldották, akkor a mi 
osztályaink számát is legalább kettővel kell megtoldani. így  a siket- 
némák tankötelezettsége 10, illetve 11 évben állapíttanék meg, ami 
indokolt és szükséges is. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a 
siketnémák szám ára se polgári iskola, se egyéb továbbképzési le
hetőség nincsen. A tankötelezettséget a törvény a siketném ákra is 
kiterjeszti, habár a siketném a szóval nem is találkozunk benne. Ott 
van a 9. §-ban: „A nyilvános népiskolából kizárt gyerm ekek isko
lázási kötelezettsége fennmarad”. Ezt tehát a törvény alapján ke
resztül is kell vinni.

 ̂ Biztosan számítunk arra, hogy soraink illetékes helyen meg
értésre találnak s a siketnémák oktatásának, nevelésének korszerű
sítése nem fog elmaradni. A m agyar oktatásügynek egyik lánc
szeme a siketnémák oktatása-nevelése is. Miért m aradna a már 
átcsiszolt láncgyűrűnek csak éppen ez az egy szeme rozsdásan?!

Egyesületi élet.

A M agyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete nagyvá
lasztm ánya ülést ta r to t t  március hó 29-én Budapesten, a siketnémák ál
lami intézetében. A népes ülésen Szép József igazgató elnökölt. A múlt 
évi rendes közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása u tán beszámolt az, elnök 
arró l a ténykedésről, mellyel sérelmeinket és kéréseinket ju tta ttu k  a mi
niszter úr, az állam titkár úr Őnagyméltóságához, ügyosztályunkat vezető 
m iniszteri tanácsos ú r Öméltóságához, Balassa Brúnó Öméltóságához s 
a pénzügyminisztérium illetékes tényezőihez. Az egyesületből kilépett Vissy 
János soproni, Supka Károly kecskeméti nyug. tanár. Üj tagul beléptek: 
Gáspár Á rpád Vácról és Kallós Erzsébet Sopronból. A választm ány két 
ifjú  k artá rssa l egészítette ki a s tá tu s ügyeinket figyelemmel kísérő állandó 
bizottságot.

A nagyvóJasztmányi ülés u tán  a siketügyi- és beszédpedagógiai szak
osztály ta r to tta  meg ülését. Ennek egyetlen tá rgya  az elnök-kérdés meg
oldása volt. H atározatba m ent: Szép József m arad a szakosztály elnöke 
a legközelebbi közgyűlésig.

Az É rtelm i és Erkölcsifogyatékosságügyi Szakosztály 1941. évi m ár
cius hó-29-én d. u. 5 órakor Budapesten, az Állami Kisegítő Iskola elő
adó term ében Pánczél Imre elnöklésével szakülést ta rto tt. W allrabenstein
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Frigyes gyógypedagógiai tan ár „Az 1940. évi bécsi gyógypedagógiai kong
resszus m agyar szemmel” címen számolt be a bécsi kongresszuson szer
zett tapasztalatairól. Több előadást részletesen ism ertetett. Megnyugvá
sunkra szolgál, hogy a m agyar gyógypedagógiai oktatásügy kiválóságát a 
kongresszus a legilletékesebb nyilvánosság előtt elismerte. A felolvasott 
beszámolót a  szakosztály szép számmal összejött tag ja i és vendégei nagy 
érdeklődéssel hallgatták . Elnök a felolvasásért köszönetét mondott. A 
szakosztály az ism eertésnek szaklapunkban való közlését javasolta, (le.)

Szemle.
„Gyermek és alkohol” címen dr. Móritz Dénes egyet. ny. rk. tan ár 

cikket ír t  az „Egészség” f. é. márciusi számában. A cikkből bennünket a 
következők érdekelnek :

Az alkoholnak a  gyermekre gyakorolt hatásánál két szempont fon
tos: 1. a szülők alkoholizmusának következményei az utódokra és 2. ma
gának az alkoholnak a gyermeki szervezetre k ife jte tt hatása.

Ami az első szempontot illeti, m ár a legrégibb idők óta tudo tt dolog, 
hogy a gyermeknél fellépő különböző megbetegedések, abnormis konstitu- 
ciók, szellemi fejlődésben való visszamaradás, egyes degeneráció,s jelek a 
szülők alkoholizmusára vezethetők vissza. Hiszen m ár az ókorban is azt 
ta rto tták , hogy a szülők ak u t alkoholizmusában fogant gyermek gyenge 
idegrendszerű, epilepsziás vagy idióta lehet. (Hippocrates, P lutarchos, 
Plató, Lykorgos). B ár alkoholizmus és fogyatékosság között kétségtelen 
összefüggés van, mégsem mondható tisztázottnak az alkohol és csírasérü
lés kérdéséé. Az alkoholisták gyermekeinél található  testi és szellemi 
csökkentértéküségek nagy része a kedvezőtlen milieu hatásaként foghatók 
fel. Az alkohollal együtt nyomor is költözik a családba s ez ráü ti bélye
gét a gyermek testi-lelki fejlődésére; sőt sokszor gyógyíthatatlan  sebeket 
ejt a gyermek érzékeny, fogékony lelki világában.

Ami a második kérdést illeti, szerző statisztikai adatokkal m u tatja  
Id, hogy alkoholista gyermekek majdnem mindig alkoholista családból 
vagy környezetből származnak, „Ezek a gyermekek népesítik be a kisegítő 
iskolák padjait, a gyengeelméjűek otthonait, az epilesziások menhelyeit, 
fogdákat és dologházakat” .

Szerző az alkoholizmus elleni védekezés szempontjából a  következő
ket ta r t ja  szükségesnek: 1. gyermeknek a  legkisebb mennyiségben sem sza
bad alkoholt adni, 2. a szülők szolgáljanak jó példával abstinenciá jukkái, 
m ert a gyermek nem meggondolás és belátás, hanem példa alap ján  tanul, 
3. fokozott társadalm i és iskolai propaganda, amelynek azonban nem is 
annyira az alkohol káros h a tásá t kell fejtegetnie, m int inkább a  tej, gyü
mölcs, méz és egyéb egészséges tápszerek megkedveltetésével az alkohol 
fogyasztását kell háttérbe szorítania. — rab  —-
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Dr. Feilerer Károly Gusztáv: Zene a családban, iskolában és o ttho
nokban (Musik in Haus, Schule und Heim). Megjelent a  freiburgi (Svájc) 
egyetem gyógypedagógiai szemináriumának kiadásában.

Szerző szerint mind az érzékszervi, mind a szellemi fogyatkozásban 
nevelésben, ezért erről szóló m ondanivalóját könyvének külön fejezetében 
tárgya lja : „Zene a gyógyítónevelésben” címen. Bennünket ez a rész ér
dekel.

Szerző szerint mind az, érzékszervi, mind a szellemi fogyatkozásban 
szenvedőknek kedélyképzésében, nemesítésében döntő szerep ju t a zené
nek. Élm ényt nyújtó tan ításban a  zene elengedhetetlen, különönsen a szel
lemileg fogyatékosoknál. G átlásokat oldó hatásánál fogva a zene ú ta t nyit 
a nevelés legkülönbözőbb területeibe is. A dal, az éneklés különösen moz
gással egybekötve élénkítő hatással van a m unkára való nevelésnél.

Az éneklés előmozdítja az egyenletes légzést és növeli a tüdőkapaci
tást, ami szellemi fogyatékosoknál, hibás beszédüeknél (dadogok, hada
rok, pöszések, orrhangzósok, siketek) egyaránt fontos,. M agánhangzók és 
m ássalhangzók éneklés közben való hangoztatása megkönnyíti a hang- és 
beszédképzés m egindítását.

Vakoknál a hiányzó vizuális élmények elengedhetetlen helyettesítője 
a zene.

Siketeknél a  vibráció1 érzékelése fontos zenei tényező, m ert nem csak 
általános akusztikai benyomásokat, hanem zenei élményt is nyú jthat. A 
„belső hallás”-nak nagy lelki jelentősége van. Beethoven esetében látjuk, 
hogy az ilyen hallás, milyen m agas koncentrációig fokozható. Sok nagyot
halló zeneélvezetéből tudjk, hogy m it jelent neki a zene lelkiekben is.

A nehezen nevelhetők, idegesek, környezetük által károsultak  és zül
lötteknél a  zenének lelki vonatkozásai még fontosabbak. Ilyeneknél a zene’ 
valósággal javító, gyógyító, jellemképző tényező. E  téren még nagyon 
sok kutatn i való vár a gyógyító nevelésre, m ondja a szerző.

A m uzsikálásban rejlő öröm, oka a zene élményszerűségében kere
sendő; ez az öröm viszont alapja minden nevelési eredménynek. A mu
zsikának eme lelki hatása  művészeti értékében rejlik. A gyermekek sok
kal fogékonyabbak e művészeti érték iránt, semmint azt általában vélik.

A zenének a gyógypedagógiában való nagy jelentőségének és hasz
nálhatóságának felismerése és fe ltá rása  szerző szerint a mai kor feladata, 
amely feladaton, zenészek és gyógypedagógusok lélektani ism eretek alap
ján  vállvetve dolgozhatnak. — rab- —

Die Deutsche Sonderschule. 1941. február havi (2) szám. F ritz  Zwan
ziger a hallási fogyatékos tanoncok szakkiképzése és szakiskolái (Berufs
ausbildung und Berufsschule fü r gehörgeschädigte Lehrlinge) címen’érte
kezik. A kérdésnek az ad időszerűséget, hogy a bayreuthi ilyen irányú 
magániskola O tto Link korai elhalálozása folytán vezető nélkül m aradt 
és további fennállása is veszélybe került. Németországnak ez az egyetlen 
ilyen irányú intézménye és így a megmentésére és jövőjének biztosítására 
a Reichfachschaft V (gyógyped. tanárok egyesülete) igyekszik minden ere
jé t latba vetni, hogy az intézet állam osítását elérje.



Szem le.

A népiskola az iskolaköteles koron túl nem törődik többé növendé
kével. Az élethivatásra való kiképzés a szülők feladata. A m últban a si
ketek iskoláiban is ez volt a felfogás. Akadtak azonban olyan tanárok  és 
igazgatók is, akik az élethivatásra való kiképzést követelték és a  gyakor
latban  azt elő is segítették. Az egyetlen helyes ú t csak az lehet, hogy a 
nevelő- és tanintézeti kiképzéshez szorosan hozzákapcsolódjék a növendé
kek keresetképessé tétele is. A keresetképesség, ül. az élethivatási kikép
zés terü le té t az író az ipari pályán látja. Hogy az ipari szakmunkás, vagy 
a kézműipari kiképzés kerüljön-e előtérbe, azt külön eldöntendő vita tá r 
gyává teszi. A kézműipari m estervizsgára csak a különös hajlam m al bí
rókat bocsátaná. Az önálló iparűzést a  siketném a csökkent érintkezési 
készsége nagyon megnehezíti, de ezen a téren egyébként is csak az ilyen
irányú hajlam m al és készséggel rendelkezők érvényesülnek?

A növendékek kiképzése szempontjából kétféle lehetőség van: a  siket 
gyermek éppen úgy, m int épérzékű tá rsa  beláll egy m ester mellé tanonc- 
nak, vagy pedig megfelelő műhellyel rendelkező szakiskolában részesül 
kiképzésben. Az első esetben, mivel kevés helyen van siketek részére 
ipari szakiskola, a siket tanonc semmiféle, vagy — az épérzéküekkel 
együ tt oktatván — csak igen kevés elméleti oktatásban részesülhet, tehát 
kiképzése tökéletlen. E zért a második lehetőség a helyes, a siketeknek 
intézményes élethivatási kiképzése, amely szükségszerint külső műhely
oktatással és intézetbéli elméleti tanítással is megoldható. Az ilyen szak
oktató és kiképző intézet term észetesen éppen úgy, m int a siketnémák 
nevelő- és tanintézetei állandó anyagi tám ogatásra szorul, hogy eredmé
nyes m unkát végezhessen. Angyal.

Létesítsünk óvodákat a  beszédhibás gyermekek számára (Schafft 
K indergärten fü r Sprachgeschädigte) címen értekezik Von H erbert Wei
ne! i, Az első iskolaévben igen sok gyermeknél észlelhetünk beszédhibá
kat, amelyek nagyrészt minden beavatkozás nélkül eltűnnek. Sok esetben 
azonban megm aradnak és nagy nehézségeket okoznak a gyermeknek ké
sőbbi életküzdelme során. Ennek kiküszöbölését szolgálnák a beszédet gyó
gyító iskolák.

Gyakoriabbak a beszédhibák a kisgyermek-korban, amelyek sok eset
ben von tato tt beszédfejlődésre vezethetők vissza. A gondos szülő azonban 
mégis aggályoskodik gyermeke sorsán, ha beszédje nem, teljes iskolakö
teles korára. Súlyosabb esetekben az ilyen gyerm eket egy évre v isszatart
ják  az iskolától, de ez csak ritkán  já r  jó eredménnyel, m ert a gyermek 
semminémű tám ogatásban, kezelésben nem részesül s ha a szülő mégis 
segíteni akarna ra jta , rendszerint inkább ron t gyermeke beszédjén, sem
m int ¡azt m egjavítaná. E zért szükséges, hogy m ár az iskolaköteles kor előtt 
az óvodában részesüljenek az a rra  rászoruló beszédhibás gyermekek szak
szerű gyógypedagógiai kezelésben. A kérdés nem oldható meg propagan
dával, a szülők felvilágosításával, irányt m utató pedagógiai előadások 
tartásával, m int azt a gyakorlat beigaozlta. Éppen egy ilyen irányú elő
adássorozatból született meg Németország első beszédhibás gyermekek ré
szére szolgáló óvodája. Angyal.
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A „Deutsche Sonderschule” 1940. évi dec. számából. Max Nadoleczny- 
Milliód, Svájc. „Nagyothallók L ap ja” 1940.

Megjegyzések a  szájról való leolvasás kérdéséhez. — Nadoleczny, a 
neves ném et pedagógus a svájci nagyothallók szövetségének 1939-ben ta r 
to tt  értekezletén rám u ta to tt arra , hogy elméletileg és gyakorlatilag m ár 
a régi Gutzmann-iskola is foglalkozott a  szájról való leolvasás kérdésével. 
M egérttette továbbá azt isi, hogy ennek a  ,,kombináció”-nak B-féle leküz
dése teljesen téves volt, am int azt Copfért és Goldmann vizsgálatai is iga
zolják. A kérdés megoldásánál a következők veendők figyelembe:

1. A  beszélő, annak szókincse, fonetikai és m ondattani beszédmódja, 
beszédüteme, jelelése, mozdulatai, a megvilágítás. 2. Az előmondás, annak 
időben történő lefolyása, a ritm us, a  hangok mozgási alakjai, a mondat 
alakja, ta rta lm a (való-elvont, ism ert-ism eretlen). 3.  A  leolvasó, a n n a k  
kora és neme, szókincse, elképzelési típusa, figyelmi típusa, m agatartása, 
gondokodási módja, gyorsabb vagy lassúbb felfogóképessége, alkalm az
kodó- és tanulási képessége, mondat- és hangbeli begyakorlottsága és 
végül általános képessége.

Schwarz: Az öröklött siketség és kór jóslata. A m unka két részre 
oszlik. 1. Az öröklött siketség és kórjóslata. 2. A testi korcsképződmé
nyek fejezetére. A könyv nemcsak szakorvosok, hanem pedagógusok és 
a tudom ánnyal komolyan foglalkozók szám ára is készült s ezért felöleli 
a fül részletes bonctanát és annak mindennémű vizsgálati m ódját. Az örök
lődés jelentőségének figyelembevételével a m unka nem kizárólag az azo
nos típusú bántalm akra szorítkozik, hanem a tisztán  paratípusos siketség- 
ről is értekezik. Ehhez kapcsolódik az endemikus nagyothallás, az idült 
családi fülgennyesedés és a megsiketülés. A szakmunka sok, eddig a 
gyógypedagógus előtt is tisztázatlan  kérdése nyú jt tájékozta tást. A testi 
korcsképződményekről, valam int a nyomorékság megelőzőséről dr. Eck
h ard t H elm ut értekezik. A munka a különböző kórképek öröklés-élettani 
jelentőségének élethű és világos áttekintését és összfoglalását nyújtja .

Egyebek m ellett a könyv az egyes korcsképződmények lényegét, kli
nikai különlegességét, kór- és bonctani alapjait, annak a fejlődési folya
m atra  való vonatkozásait, valam int az okszerű szárm azással kapcsolatos 
ism ereteket és gyakorlati tapasztalatokat összesíti. Különösen az álkép
ződménynek az örökléssel való összefügését emeli ki. Dr. Tornow.

A „Deutsche Sonderschule” 1940. évi nov. számából.



Hírek, vegyesek.
Nyugalombavonulás. Supka Károly kecskeméti kartá rsunk  hadiévei- 

n.ek betudásával 41 évi szolgálat u tán  február 1-én nyugalomba vonult. 
Nyugalombavonulása alkalmából március 1-én meleg, bensöségen ünne
pély keretében búcsúzott tőle az intézet tanári kara  és a  növendékek. 
Harminc éven á t  szolgálta a  fogyatékosok ügyét a siketnémák áll. s. kecs
kem éti intézetében és a vele kapcsolatos siketném ákat gyámolító egyesü
letben, amelynek titk á ra  és jegyzője volt, jelenleg pedig — nyugalom ba
vonulása u tán  is — annak pénztárosi tisztségét tö lti be. A tanári kar 
nevében L ett József igazgató búcsúztatta. M éltatta pedagógiai m unkássá
g á t és kérte, hogy nyugalombavonulása u tán  se szakadjon el az intézet
től, m ajd arró l b iztosította, hogy ezután is az a  szeretet veszi őt körül, 
amely szeretet a  jó k a r tá rsa t mindig kíséri. Kívánta, hogy kiérdemelt nyu
galm a hosszú és boldog legyen. Volt növendékei közül Vizi Teréz VII. o. 
tanuló köszönte meg a siketném ák érdekében k ife jte tt sok fáradozását.

Eljegyzés. D a l i k  M ária gyógypedagógiai tan árt, eljegyezte B e r é -  
n y i Ü. Sándor kartársunk , a siketném ák szegedi intézetének tanára.

'Közérdekű figyelmeztetés! Felhívom a K artársak  figyelmét az 1912 : 
LXV. te. 30. §-ának rendelkezésére, mely szerint a nyugdíja beszám ít
ható  35 szolgálati év eltelte u tán  nem kell nyugdíjjárulékot fizetni addig, 
am íg 39 év, 6 hó és 1 napi szolgálat le nem telik. Azután újból kell fizetni. 
A 35 évbe beszám íthatók a hadi évek is. Hadi évnek számít, ha valaki a 
világháború a la tt, a nap tári évben legalább 3 hónapig te ljesíte tt tényle
ges katonai szolgálatot. A nyugdíjjárulék 35 év utáni levonásának beszün- 
tését a M. Kir. Központi Illetm ényhivataltől kell kérni. Budapest, I., 
Vár. (H. L.)

László Géza igazgatót a Kaposvári Levente Egyesület elnökévé vá
lasztotta. Az új elnök p rogram ját részletesen kifejtette, amely tömören 
így szólt: Isten  segítségével édes hazánkért!

Gáspár János k artá rsunkat a légoltalom terén k ife jte tt kiváló szol
gála ta ié rt a Légoltalmi Liga debreceni csoportjának elnöki tanácsa dicsérő 
elismerésben részesítette és díszes emléklappal tü n te tte  ki.

Nagym ajtényiné-Tóth Jolán kaposvári kartá rsunk  díjas nevelő-tanár
lett.

A kaposvári intézet 5 növendéke résztvett a 20. cserkészőrsvezetői tá 
bor simonfai táborozásán a várm. cserkészszerv és az int. igazgatóságá
nak tám ogatásával.

A Vakok Kolozsvári Intézete növendékei m árcius 22-én szokásos házi 
estélyeik keretein belül mozgó nyilvános ünnepélyt rendeztek, melynek 
bevételét, az általuk önkéntes adom ányként egybeadott összeggel együtt 
m integy 40 pengőt, az árvízkárosultak felsegélyezésére fordíto tták . — Az 
estély, melyet Petőfi Sándor emlékezetének szenteltek, igen szép erkölcsi 
sikerrel zárult.

A budapesti m. kir. áll. gyógypedagógiai nevelő intézet a kolozsvári 
gyógypedagógiai nevelő intézetet 1941 évi január 23-án ta r to t t  rendkívüli 
tanári testü leti ülésén „testvérintézetté” fog ad ta .'E rrő l az intézet igazga-
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tó ja  meleghangú á tira tban  értesíte tte  az intézet igazgatóságát s egyben 
150 kö te t könyvet adományozott az intézet könyvtárának. E zt a  tényt a 
kolozsvári intézet 1941 m árcius hó 1-én ta r to t t  tanári testületi ülésén 
tá rg y a lta  és ez úton is köszönetét mond azért a m eleg szeretetért, melyet 
testvér intézetünk felénk sugároz, — K érjük, tám ogasson bennünket, m int 
kisebbik testvérét, hogy igaz m agyar szeretettel szolgálhassuk a  gyógy
pedagógiai oktatás ügyét. (R ó tt Lajos.)

A V ak o la t Gyámolító Erdélyrészi Egyesület, melynek szervező bizott
sága a kolozsvári gyógyítva-nevelő intézetek tanári karaiból alakult meg, 
m árcius hó 28-án ta r to tta  alakuló közgyűlését. Ezen a Vakokat Gyá
molító M agyarországi Egyesületek Orsz, Elnöksége nevében, m int annak 
előadója és kiküldöttje, Schnitzl Gusztáv budapesti kir. orsz, vak-intézeti 
igazgató, országos tanulm ányi felügyelő is megjelent. B iztosította a meg
alaku lt Gyámolító Egyesületet az anyaországi so rstársak  erkölcsi és 
anyagi tám ogatásáról.

Kegyelete® megemlékezés. Néhai dr. Tóth Zoltán, a  főiskola, egyben 
a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület volt igazgatója minden év m ár
cius hó 8-án szokta megünnepelni névnapját. Ma m ár, sajnos, nincs kö
zöttünk a jeles férfiú, m indazonáltal a vakok Herm ina-uti intézetének la
kói nem feledkeztek meg egykori igazgatójukról. H orváth Kálmán inter- 
nátusi vezető-tanár kíséretében felkeresték a boldogult s írjá t a Kerepesi- 
útí temetőben, hogy lerójják  kegyeletüket egykori, nemeslelkű vezetőjük 
emléke iránt.

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület M unkásai hazafias kere
tekben ünnepelték meg március 15-ét. A világtalanok tömegei vettek részt 
az ünnepélyen és átszellemült érzéssel hallgatták  az ünnepi szónoknak, 
vitéz dr. Kassay Béla egyesületi igazgatóhelyettesnek, a Vakok Szövet
sége elnökének tarta lm as és igen szép beszédét. A hazafias érzés foko
zásához a Homeros Énekkar művészi számaival já ru lt hozzá.

A közigazgatási tanfolyam résztvevői a vakok intézetében.
A m. kir. belügyminisztérium a közigazgatás vezetői részére (főszol

gabírók, főjegyzők, orvosok, stb.) évenként tanfolyam ot ta rt, amelynek 
egyik célja, az is, hogy annak résztvevői megismerjék azokat az intéz
m ényeket és üzemeket, amelyek ügyeivel hivatásuk közben találkoznak, 
íg y  vetődhetett fel az a gondolat, hogy a fogyatékos gyermekek ügyét 
is megismerjék, aminek eredményeképen a belügyminisztérium felkérte Si
mon József tanügyi tanácsost, hogy e tárgyró l bem utatással kapcsolat
ban tartson  előadást. Ez a bem utatás m árcius 14-én d. u. 3 és 7 óra kö
zö tt tö rtén t a Vakok József Nádor Kir. Orsz, Intézetében és ezen, az 
em lített tanfolyam  résztvevői közül több m int 50-en jelentek meg. A meg
jelenteket Schnitzl Gusztáv igazgató üdvözölte az intézet dísztermében és 
.szavaiban rám u ta to tt arra , hogy a gyermekek szempontjából csak az az 
óhaj áll fenn, hogy azokat a  megfelelő intézetbe irányítsák. Nehezebb a 
a  kérdés a tanköteleskoron tú l levő fogyatékos gyermekekkel és a fel
n ő tt korban levőkkel szemben, akiknek jövője és sorsuk jobbrafordulása
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jórészt a közigazgatás kezében van letéve, m ert ha annak h ivatott köze
gei ismerve a fogyatékosok ügyét, azokat tám ogatják, lehetővé teszik, 
hogy a községek és közületek anyagilag segítsék az intézetekben való ki
képzésüket és foglalkoztatásukat, úgy az, életet jelent számukra. A be
m utatást a vak növendékek énekkara ny ito tta  meg hatásos énekével, 
amelynek precíz előadása Fiedler Lajos c. igazgató m unkáját dicséri. 
Egym ás után  következtek azután az elméleti tárgyak  szakszerű bem utatói 
Fizáry, Zsenaty, Schreiner, Zalán, k a rtá rsak  rendkívül érdekes összeállí
tásában és kidolgozásában, m ajd a kézimunka oktatás megtekintése Fi
záry Bódogné vezetése m ellett. A testgyakorlást a nagyfiúkkal Bors Vil
mos m u ta tta  be. A rendkívül fegyelmezett, precíz és m utatós szabad- 
gyakorlatok és szertorna-m utatványok nagy h a tá s t válto ttak  ki a nézők
nél. Majd a kefekötés és kosárfonási m unkákat tekintették  meg, ahol elis
meréssel találkozott az elkészített tárgyakból rendezett kiállítás is. Visz- 
szatérve a díszterembe, Járm er Lajos művészi előadása a  zongorán, elis
merő tap sra  ragad ta  a megjelenteket.

A bem utatás utolsó számait a  Kormányzó és Király-díjas „Homeros” 
énekkara m u ta tta  be Schnitzl igazgató vezetésével. Az énekkar nagyszerű 
előadása megémegújuló tapsorként vá lto tt ki művészi teljesítményével. A 
bem utatások u tán  Simon József tanügyi tanácsos ta r to tta  meg m élyre
ható, szakszerű, a gyógypedagógiai ügy mind a három  ágazatá t felölelő 
hatásos előadását. Pvámutatott a gyógyped. ügy felkarolásának tá rsad al
mi, nemzetgazdasági és szociális fontosságára és a tö rténeti m últból ki
indulva, vázolta a gyógyped. mai helyzetét és a  nála ism ert rendkívüli szó
noki készséggel meggyőző érveléssel biztosította a közigazgatás m egje
lent képviselőinek jó indulatát a jövőre nézve fogyatékos érzékű ember
társaink szám ára. A bem utató azzal a biztos tuda tta l zárult, hogy sike
rü lt ügyünknek segiteniakaró jóbarátokat szerezni, akik. az eléjük kerülő 
vakok, siketek, vagy szellemi fogyatékosok ügyét nem aktaszerűen, h a 
nem szívbéli megérzéssel fogják intétzni.

Külön köszönet illeti a  m. kir. belügyminisztériumot a gondolatért és 
az alkalom adásért, hogy a közigazgatás tényezői is betekintést nyerhet
tek  műhelyünkbe és m int ők mondták, m egállapíthatták, „hogy a fogya
tékosok ügye érdemes a tám ogatásra”. Kívánatos volna hogy a köz
igazgatási tanfolyam  vezetői a gyógypedagógiai ügy megismerését célzó 
bem utatókat a közigazgatási tanfolyam  során rendszeresen állítanák be.

K ö v etésr emel tó példa. A gyógyítva-nevelő intézetek jótékonyhatású 
működésének felismerésében alig van kellemesebb m egállapítás, m int ha 
azt halljuk, hogy védenceink a m unka ütemében felveszik a versenyt ép
érzékű társaikkal, s ily módon képesek mindennapi kenyerüket minden kü
lönösebb segítség nélkül megkeresni. Vonatkozik ezen megállapítás első
sorban a világtalan munkásokra, akikről a társadalom, széles rétegeiben 
még ma is az a ta rth a ta tlan  vélemény van elterjedve, hogy elsőrendű é r
zékszervük kialvadásával munkaképességükben oly m érvű csökkenés állo tt 
be, ami lehetetlenné teszi a  rendes m unkássorba való beállásukat. Ez a 
felfogás a szakszerű oktatás és hivatásképzés fáklyafényénél idejét m últa, 
szinte anarchronizmusiszám ba megy. Kitűnő példáját szolgáltatja ebbeli
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álláspontunk alátám asztásának egyik vidéki jóhírnevű gyógypedagógiai in
tézetünk. —• A vakok szombathelyi foglalkoztató-intézetéről van szó, 
amelynek m unkam érlegét most készíti az intézet érdemes, igazgatója, Joó 
Sándor. E  kim utatás rendkívül érdekes ada tokat tarta lm az a  vakok ke
reseti viszonyairól. M egállapítást nyert, hogy a vak iparosok legjobb te l
jesítm ényt a cirokseprűkészítésben érik el. Nagy keletje van m a a cirok
seprűnek! Nemcsak a hazai piacot lá tják  el, hanem Németországba is ex
portálnak, ami az előállításban olyan lendületes ütem et diktál, hog 3̂ ha 
napi 1000 darabra is növelnék fel a  produkciót, még mindig messze elma
radnának a felmerülő szükséglet kielégítésétől. — A világtalan seprű
készítőmunkások keresete felér a látó munkások keresetével, ami kétség
telenül m egnyugtató jelenség. Vannak, akik 130—140 P -t keresnek havon
ként, de a leggyöngébb keresete is eléri a 80 P-t. Ebből havi 25 P -t fizet
nek be ellátási célokra, a többi fe le tt szabadon rendelkeznek. Sokan 
szülőiket is tám ogatják  keresetükből! — A seprűkészítés iparát a vakok 
hazai foglalkoztatóiban néhai dr. Tóth Zoltán honosította meg, s hogy 
milyen előnyös üzletnek bizonyult, mi sem m utatja  jobban, mint hogy 
átvették  az, összes hazai foglalkoztatók. Legjobban van kifejlődve a vakok 
budapesti foglalkoztató intézetében. I t t  a szombathelyihez hasonló kereseti 
viszonyokat találunk, mégis azzal a különbséggel, hogy míg1 Szombathe
lyen mind a  kötési, mind a varrási m unkálatokat férfiak  végzik, addig 
a herm inaúti foglalkoztatóban a v a rrá s t nők lá tják  el. Az amerikai inté
zetekben javarészt gépek segítségével készítik a cirokseprüket, s egy napi 
term elésük term észetesen felülm úlja a kézierővel előállított produktum ot. 
O tt férfiak  vannak az egész vonalon alkalmazva és kitűnő keresethez 
jutnak.

A vakok szaglóérzéke. Nem platonikus kijelentés, ha azt állítjuk, hogy 
a vakok szaglóérzéke a látóképesség kiesése folytán a szenzóriumok kol
laboráló háztartásában  hatályosabb tevékenységet fe jt ki, m int az épér- 
zékűeké, s így azt intenzitásában felülmúlja. A vakok oktatásában ennek 
az egyébként másodrendű érzékszervnek a  n y ú jto tt fogalm ak kiegészítése 
és tökéletesítése szempontjából jelentősége éppen, nem lekicsinylendő. 
Hogy egyebet ne említsünk, a  pomológia és a növényvilág objektum ainak 
felismerésénél hatékonyan tám ogatja  az intellektust. A szakoktatás nem 
is hagyja figyelmen kívül, s o tt és akkor alkalmazza, am ikor éppen a kö
rülmények azt indokolttá teszik. Annyi azonban kétségtelen, hogy igény- 
bevétele párosulva az, értelmi, működés tudatos tevékenységével, gyakor
latilag szüntelen erősödik, finomul és tökéletesbül. Azonban ez az érzék 
az esztétikai elemek kiépítésének is egyik szerve! Aki a vakok súlyos hely
zete irán t megfelelő érdeklődést m utat, mérlegelni tud ja  azoknak a hu 
m anistáknak törekvéseit, akik minden lehetőséget elkövetnek, hogy egy
felől a vakok lelkivilágába beállítsák a csökkentértékűség fogalm ának pa- 
ralizálására irányuló tényezőket, másfelől esztétikai elemek élvezetét reá 
juk is kiterjesszék. Az ilyen elgondolás vezethette a  nagy amerikai m et
ropolis, Chikago m agisztrátusát, ahol a vakok részére külön parkot léte
sítettek. A virágágyakat különösen intenzív illatú  virágokkal ü ltették  be, 
hogy a park  látogatói, ha  mindent nem is tudnak élvezni, a virágok illa
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tában  tökéletes öröm et találjanak. A virágokat aképpen választo tták  ösz- 
sze, hogy virágzási idejük lehetőleg szukeesszive következzék be.

Vakok a gyáripari üzemekben. Vannak bizonyos tanulságos jelen
ségek a vakok foglalkoztatásügye terén, amelyek tarta lm uknál fogva 
gyakran korszakot jellemző erővel bírnak és fontos adalékokat szolgál
tatnak  a  m ajdani krónikásnak. Ilyen jelentős lépésnek kell ta rtau n k  a 
polgári vakoknak gyáripari üzemekbe való bebocsátását, s ebben az élet
térben való alkalm aztatásukat. Régóta döngeti m ár a kapukat a  Vakokat 
Gyámolító Országos Egyesület, s m ost a  szüntelen kopogtatásra vegre 
megnyíltak. Egész kis tö rténete van m ár a mi portánkon ennek a  kér
désnek, amely —  mint annyi sok egyéb gyakorlati kérdés megoldása is — 
Németországból szárm azott á t hozzánk. De nézzük csak a kis pionircsa- 
patot, hol, m erre ta lá lta  meg a maga m unkaterét. Számuk egyelőre 20-at 
tesz ki, s  kivétel nélkül férfiak. A M agyar Optikai Művek Rt. 5 vak m un
kást 66 fillér óradíj mellett, — a Fémáru-, Fegyver- és Gépgyár Rt. 2 
vak munkás 65 fillér óradíj m ellett, — a Gama Finommechanikai és 
Optikai Művek Rt. 2 vak m unkást 45 fillér óradíj mellett, — a Mercur 
Műszaki és Vegyipari Rt. 2 vak m unkást 66 fillér óradíj m ellett, — a 
Weiss Manfréd Acél- és Fémművei Rt. 4 vak m unkást 50 fillér őradíj 
mellett, — s végül a M. kir. Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak 5 vak mun
kást 65 fillér óradíj m ellett alkalmaz. Mindegyik gyáripari üzemben na
ponként 8—10 órán á t foglalkoznak a munkások. Örömmel értesültünk, 
hogy a vakok m unkájával minden tekintetben meg vannak elégedve, 
s viseletűk is a lehető legjobb. A gyári üzem etkezdejében a vak m unká
sok 50 fillér ellenében ta rta lm as és bőséges ebédet kapnak. íg y  h á t na
gyon tisztességes kereset b irtokába ju tnak  a  hét végén, s megvan az a 
morális előnye, hogy ők is egyenrangú tényezőknek tekintik  m agukat az 
épérzékűekkel, ami feltétlenül előnyösen h a t önérzetükre. E  téren a Va
kokat Gyámolító Országos Egyesület igazgatóhelyettese : vitéz dr. Kassy 
Béla hadirokkant orvos-százados fáradozik, s minden köszönetünk ő t illeti.

A Szellemileg E lm arado ttakat Gyámolító Em berbarátok Országos 
Egyesülete 1941. március 23-án ta r to tta  1940. évi XI. rendes közgyűlé
sét. A mérleg megfelelő' leírások után  206.85 P-nyi veszteséget m utat, 
mely az egyesület vagyonából nyert fedezetet. A közgyűlés, melyen dr. 
E rődi-H arrach Tihamér m. kir. korm ányfőtanácsos elnökölt, a meglévő 
vezetőséghez még a következőket választo tta  meg: titkárnak  F arkas Pált, 
a Pesti M agyar Keresk. Bank nyug. fiókigazgatóját, a  számviszgálo bi
zottság tag jává  Edinger A rthu r gyárost és Györgyfy Ákos gyógypeda
gógiai tan árt, a választm ány tag jává pedig marosi dr. Máday István  ideg
orvost, egy. m agántanárt.

Lapunk ez évi 4-ik száma május 24-én jelenik meg. Lapzárta: május 
10-én.
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