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MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI 
TANÁROK KÖZLÖNYE

Státusunk mérlege.
Lapunk 1941. évi 9-ik számában ismertettük az 1942. évi ál

lami költségvetésnek gyógypedagógiai oktatásügyünkre vonatkozó 
részét. Azóta már megjelentek a költségvetésben előirányzott ki- / 
nevezések is. Betöltést nyert a nyugdíjazás következtében megürese
dett egy VI. fizetési osztályú állás, az átszervezett egy VI. fizetési 
oszátálybeli állás, a költségvetésben felvett 26 új rendes tanári ál
lás, az üresedésben volt 6 rendes tanári állás és 4 helyettes tanári 
állás. Ha ezeket a számokat hozzáadjuk a régi számadatokhoz, meg
állapíthatjuk, hogy a státus 202 főre emelkedett. Ebből 6 igazgató 
és tanár a VI. fizetési osztályban, 192 rendes tanár a X— VII. fize
tési osztályokban és 4 helyettes tanár a főiskolai minősítéshez kö
tött gyakornoki fizetésű állásban van. Ezenkívül van még 5 nevelő 
tanári állásban lévő kartársunk.

Ha pedig megnézzük az 1939 márc. 1-én összeállított státus- 
kimutatást, amelyet lapunk 1939 évi 2— 3. számában közöltünk és 
megfigyeljük az ott felsorolt teljes gyógypedagógiai tanári névsort, 
kitűnik az, hogy valamennyi okleveles gyógypedagógiai tanár — 
azok kivételével, akik másfelé helyezkedtek el vagy akik nem óhaj
tottak a gyógypedagógiai tanári pályán működni —  a fentebb fel
sorolt tagozódás valamelyikében megtalálható. Állásnélküli, öklévé^ 
les gyógypedagógiai tanár tehát nincsen.

A  költségvetés ismertetésekor már kifejeztük a gyógypedagó
giai tanárság örömét: és megelégedését azzal a ténnyel kapcsolatban, v 
hogy az új rendes tanári állások .szervezésével megszűnik a fiatal 
tanárság bizonytalan várakozása. Most, hogy a kinevezésekkel a 
költségvetési terv valóra vált, még nyomatékosabban adunk kifeje
zést az ügyünket intéző feletteseink iránti köszönetünknek és há
lánknak. Nyugvópontra jutott az a kérdés, amely az ifjú tanár- 
nemzedék sorsa miatt hosszú éveken át nyugtalanította tanári egye
sületünket s amely olykor-olykor panaszra nyitotta ajkunkat.

Státusunk mérleg-egyensúlya helyreállo++
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Bács László:

Ami megoldatlan kérelmeink még vannak, azok főrészben azo
nosak más tanári státusok hasonló kérelmeivel. Ezeknek jó meg
oldását türelemmel és bizalommal várjuk. Az eddigi elintézések 
alapján bizton reméljük, hogy a kedvező megoldásokból ezután sem 
fogunk kimaradni. Ez a reménységünk megingathatatlanul szilárd, 
mert ügyünk felső fokú intézése ügyünket szerető gondossággal 
munkáló férfiaknál, a legjobb kezekben van. (Gy. Á .)

Á fejhang keletkezése és javítása.
Irta: Bács László, a sikeínémák kaposvári intézetének tanára.

A  tiszta kiejtés egyik alapfeltétele a zönge. Ha a siket gyer
mek zöngéje jól megalapozott, biztos és színezete kellemesen csengő, 
úgy a beszéde is érthető, emberies lesz.

Ott, ahol általában érintetlenül és idejekorán, minden előzetes 
kontárbeavatkozás nélkül kerül a siket gyermek a szakpedagógus 
kezei közé, nincs is különösebb baj a zöngével, de ahol rendesen a 
szülők, legalább a „pá” -t és a ,,papá” -t szeretnék gyermekük ajká
ról hallani, sokszor olyan zöngét „fejlesztenek” , aminek a leküzdése 
és javítása csak hihetetlen fáradsággal és türelmentúli munkával 
lehet sikeres.

Tudjuk, hogy a zönge a hangszalagok rezgésének az eredmé
nye. A  hangszalagok úgy rezegnek, mint a hegedű kifeszített húrja. 
A  zönge, annak minősége a hangszalagok hosszúságával és a fe
szítő erő nagyságával van fizikai törvényszerűségben. Minél rövi- 
debb a húr, annál nagyobb a rezgésszám és annál magasabb a hang, 
—  hosszabb húr pedig kevesebb rezgésszámot és mélyebb hangot 
eredményez. Ha a hangszalagok nem rezegnek egész terjedelmükben, 
hanem azoknak csak kis, szűkített része rezeg, akkor egy igen 
magas és vékony hang, fejhang keletkezik. (Van egyéb elmélet is. 
Szerk.)

A  beszéd két fizikai eleme: a tüdő levegőadása, a hangszala
gok rezgése testi munka. A  beszédhez igénybevett szervek az inté
zeteinkbe kerülő gyermekeknél bizonyos mértékig satnyábbak, fe j
lődésükben visszamaradottabbak, működésük pedig renyhe, a gyer
mekre nézve fárasztó.

Ha megfigyelés tárgyává tesszük énekművészeink énekét, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy a mellhangról akkor térnek át fej- 
hangra, amikor már képtelenek a nagyon rövidre szűkített hangsza
lagjaik rezgésbehozásához megfelelő erejű levegőt elindítani, de 
vannak, akik a fejhangon kezdett magashangot fokozatosan, a le
vegő kellő adagolásával fejlesztik ■ mellhanggá. Láthatjuk, hogy 
egy halló ember számára is nehéz feladat a»-fejhangot mellhanggá
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A  fejhang' keletkezése és javítása.

transzponálni, de mennyivel nehezebb a helyzete a siket gyermek
inek egy ilyen szűkreállított izomnyalábbal szemben? Honnan is 
venné ilyen esethez azt a nagymennyiségű levegőt, ami a rezgést, 
a tulajdonképeni zöngét hozná létre? A  fejhang így valójában le
vegőhiánnyal jár, mert nincs ami a jó zöngeadáshoz szükséges hang
szalagrezgést megindítsa és egyenletesen működésben tartsa.

A  fentiekből következőleg a fejhang javításánál és mell
hanggá való transzponálásánál abból kell kiindulnunk, hogy a fe j
hangot adó gyermek hangszalagjai túlrövid beállításúak, aminek 
rezgésbehozásához nincs elegendő mennyiségű és erejű levegője, 
mert a tüdeje renyhe működésű.

Ha így megállapítottuk a bajt, az orvosságot is könnyen 
receptre írhatjuk és előírhatjuk annak adagolását és használatát. 
Ez tapasztalataim alapján a következő:

1. Fokozottabb lélegzési és fúvási gyakorlatok.
2. Zöngés-mássalhangzók, fejlesztése és gyakorlása egyedül 

és vokálisokkal kapcsoltan.
Eljárás:
A  szokásos —  szájon be, orron ki stb. —  lélegzési gyakorla

tok. Hosszantartott be- és kilégzés, majd hosszú belégzés és gyors 
kilégzés —  gyors belégzés és lassú kilégzés, végül gyors be- és 
gyors kilégzés.

A  fúvási gyakorlatok: papírszelet-, szélmalom-, duda-, síp- 
fúvás stb., egy belégzéssel hosszantartóan.

A  lélegzési és fúvási gyakorlatok együttes ideje 8— 10 perc, 
nehezebb eseteknél 15 perc naponta.

A  zöngés-mássalhangzók fejlesztésére legalkalmasabb a „v” , 
amely folytonosságánál fogva könnyen ¡kapcsolható vokálisokkal és 
ami igen fontos, könnyen is érzékelhető a mellen, a gégefőn és az 
ajkon. A  továbbiakban bármelyik zöngés-mássalhangzót vehetjük. 
A  lényeg az, hogy a zönge ne legyen mosódott, erőtlen, hanem erő
sen hangzó.

A  vokálisokat egyedül, önállóan ne vegyük, hanem csak kap
csoltan. Erre legalkalmasabbak a kevésbbé nyitott szájállásúak, az 
„a” és az ,,ó” .

Magam a következő gyakorlatokat veszem:
V—  v—  a—  v—  ó—-
M— m—• a— m— ó—•
Z—  z—■ a—- z— ó—
B ba—  bó—
A  gyakorlás ideje fokozatosan 5— 20 perc naponta.
Előfordul, hogy a zöngés-mássalhangzó után kapcsolt voká

lis zöngéje bizonytalan, vagy éppen fejhang. Ez esetben a zönge 
érzéketlensége mellett a genfieket tartalék-levegőjének kibocsátá-
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Veres János:

,sára késztessük a mell-, illetve a hasüregre gyakorolt gyönge nyo
más által.

Ha a „v” zöngéje megfelelően zöngésíti már a hozzá kapcsolt 
.vokálist, megkezdhetjük a szavak képzését is. így a „páva, mama, 
baba, tó, teve” stb. szavakkal megindulhat az I-ső osztály anyagá
nak a feldolgozása.

Az előzetesem előírt gyakorlatokról azonban egy napon se 
feledkezzünk meg, mert könnyen visszaesés mutatkozik, s ez úgy a 
gyermeknek, mint pedig a tanárnak kedvét szegheti. Jól jegy eszük 
meg: csak szeretetből fakadó, kitartó és sokszorosan ismétlődő 
'munka hozhatja meg az eredményt, ami lehet unalmas és egyhangú, 
fárasztó és meddőnek látszó, de bizonyos., hogy hatványaiban ered
ményes lesz. Az eredményre pedig büszkén tekinhetünk, mert a 
megoldott ajak hangja kezünkben formálódott, alakult és lett em
berivé !

Néhány szó a beszéd eredetéről.
Irta: Veres János, a siketnémák ungvári intézetének tanára.

Még a legdurvább anyagelvűség hívei is elismerik, hogy a be
széd az, ami az embert az állatoktól leglényegesebben megkülön
bözteti.

Az állatoknak is vannak szellemi képességeik. Hogy bennük is 
megvan az érzés, emlékezet és értelem, ezt nem fogja kétségbe vonni 
senki, aki az állatok életét figyelemmel kíséri. De az állatokban oly 
tulajdonságokat is fedezhetünk föl, melyeket megszoktunk az ember 
erkölcsi tulajdonaihoz és érzelmeihez számítani, s amelyek több te
kintetben az ember erkölcsi jellemét képezik. A  magasabbrendű 
állatok a szégyenérzet és büszkeség jeleit mutatják és vannak pél
dák, amelyekben az állatok háladatosságot, tartós ragaszkodást 
vagy gyűlöletet tanúsítanak. Azt is tapasztalhatjuk, hogy némely 
állat kilesi az alkalmat arra, hogy bosszút állhasson azokon, akik 
megsértették.

Mindezt nem lehet csak az úgynevezett állati ösztönből kima
gyarázni. E tényekben az értelemnek is része van, amit az állatoktól 
elvitatni nem lehet. De míg az ember szellemi tehetségei által ma
gasabb tökéletesbülési képességgel bír és nyelvet alkotott, az állat 
ennek példáját nem adja. Ez a tökéletesbülési képesség volt az, mely 
a létért folyó küzdelemben az embert a művelődés mai magas fokára 
emelte. A  nyelv keletkezése, s bizonyos határig még fejlődése is 
azonban egyike azoknak a —  létünket környező —  csodás talányok
nak, amelyeket kielégítőleg még eddig megoldani nem sikerült.
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Néhány szó a beszéd eredetéről.

Arra a kérdésre, miképp jutott az ember az értelmes beszéd 
birtokába, csak kétféle felelet adható: vagy egyenesen Istentől 
nyerte az adományt, vagy fáradságos úton maga szerezte. Az első 
föltevést mellőzni fogom, mert a Biblia szerint is, az ember hatá
rozta meg az állatoknak a nevét. Marad tehát a második feltevés, 
hogy az ember maga alkotta a beszédet. De hogy ez miként történt, 
erre nézve igen eltérők a vélemények.

Nem tagadható, hogy az állatokban is megvan a természeti 
képesség, hogy egymást tudósítsák a veszélyről. A  hangyákról tud
juk, hogy midőn élelmiszerek után járnak-kelnek, vagy valamely 
másik hangyaboly ellen háborút indítanak, érthetővé tudják tenni 
szándékukat és akaratukat társaik előtt.. Még több' példáját mutat
ják ennek a madarak és az emlős állatok, kiknél különféle hangokat 
különböztethetünk meg, amikor fiaikat az ételhez szólítják, vagy a 
veszélyt akarják tudtukra adni. De még az is tény, hogy az állatok
nál gyakran megvan a képesség a tagolt beszédre is, A  kajdács az 
abc minden hangját ki tudja ejteni, a kutya különböző érzelmeit 
külön hangokkal képes kifejezni. Teljesen megértjük ugatását, ha 
örömét, haragját, fájdalmát, a veszélytől való félelmét, vagy harc- 
vágyát akarja jelenteni. A  kutya ugatását úgy lehet tekinteni, mint 
a tagolt beszéd gyarló kísérletét. Érdekes, hogy a kutya ezt az em
ber társaságában tanulta meg. A  puszta szigeten maradt európai 
kutyáknál tapasztalták, hogy elfelejtették az ugatást, de emberi tár
saságba visszajutva, ismét megtanulták azt.

Az állat tehát bír egyes hangokkal, ki tudja fejezni érzelmeit, 
beszélni azonban csak az ember tud. S ez képezi az ember és az ál
latok között azt a választfalat, amelyet az. utóbbiak soha sem lesz
nek képesek átlépni. Ha egyes természettudósok azt hiszik, hogy az 
ember képességeit fölfedezhetik a magasabb szervezetű állatokban, 
s az ember csak kegyeltebb állata a természetnek, ezen okoskodásra, 
föltéve, de meg nem engedve annak helyességét, oly érvvel felelhe
tünk, amelyet meg nem cáfolhatnak, s ez az emberi értelmes beszéd. 
Az ember tehát a nyelvvel oly magasabb képességet nyert a termé
szettől, amely őt kétségbevonhatatlanul megkülönbözteti még a leg
finomabb szervezetű állatoktól is.

Hogy erre a kérdésre: miképpen jutott az ember a beszéd bir
tokába, megfelelhessünk, legtanácsosabb lesz magát a természetet 
megkérdeznünk. Caspari szerint beszédképességét abban az időben 
nyerte az ember, amikor hozzászokott: két lábon járni, mert véle
ménye szerint az első emberek úgy kúsztak a fán, mint a majmok. 
A  vadállatok ellen való védelmének ösztöne kényszerítette az embert 
két lábra állani, hogy karjaival, fütykös vagy kődarab segélyével 
visszasújthasson ellenére. Véleményét a fejlődési elmélet követői 
többnyire elfogadták. De ez még nem fejti meg a tagolt beszéd ke
letkezését. Hogy az egyenes járásnál a tüdő szabadabb, hogy köny-
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Verés János: Néhány szó a beszéd eredetéről.

nyebben löki vissza a levegőt s légcsövünk sajátos alkotásánál fog
va könnyebben ad hangot s hogy erre az ember, mint négy lábú, nem 
lett volna képes, azt mind megengedjük, de nem találjuk elegendő
nek arra, hogy abból az ember értelmes beszédének keletkezését 
megmagyarázhassuk.

A  nyelv keletkezését természetes úton, kétféleképp gondolják 
megf e jthetőnek: vagy a hangutánzás, vagy az indulatszók kimon
dása által. Az első megfejtési módban való hiedelem leginkább a 
múlt század elején dívott. Ma már hitelét vesztette, amint ezt Müller 
Miksa is kimutatta a nyelvészetről írt munkáiban, bár meg kell val
lanunk, hogy minden nyelvben, a magyar nyelvben is, igen sok szó 
van, mely ily származásra látszik mutatni. A  másik megfejtést, a 
nyelvnek az indulatszókból, s a fölkiáltásokból való eredetét, melyek 
önkénytelenül törnek ki az emberből, amidőn valamely hang, vagy 
tünemény képzeletét erősen megragadta, Müller Miksa szintén elég
telennek tartja a nyelv keletkezésének megfejtésére. Ő a maga ré
széről, egy harmadik elméletet állít föl. Szerinte t. i. ha „a. nyelvek
ben előforduló szavakat elemezzük, mindig gyököket kapunk s min
den gyök valami általános fogalmat fejez ki” . Vájjon tulajdonnevek 
vagy köznevek voltak-e az első szók, mindkettőre példát lehet föl
hozni :

A  Duna vagy Tisza mellékének egyszerű lakója, bizonyosan 
minden folyót Dunának vagy Tiszának fog nevezni; de az is meg- 
eshetik; hogy a folyó partján lakó a Dunát; vagy Tiszát egyszerűen 
víznek vagy folyónak s bármely újabban látott folyamot ismét csak 
folyónak fog mondani. Müller tehát az emberi észben találja föl a 
nyelv eredetét, mert úgymond „bármely szót elemezzünk is, azt fog
juk látni, hogy az olyan általános fogalmat fejez ki, mely tulajdon
sága annak az egyednek, amelynek nevét vizsgáljuk” .

így, hogy a magyar nyelvből csak egy-két példát hozzunk fel, 
a lélek szó összefüggni látszik a leli és lehelet szókkal, a szellem s 
régiesen széliéit hihetőleg a szél, szellő szavainktól veszik eredetü
ket, tehát -a régi gyökből újabb fogalom származott, de e mellett azt 
is meg kell állapítanunk, hogy mind a két képzésben hangutánzás 
is rejlik.

Ha most már ezeket a különböző nézeteket összeegyeztetjük, 
kimondhatjuk, hogy egyik elmélet sem forrása kizárólag a nyelvnek, 
hanem hogy ennek eredetét mind a hangutánzásban, mind a föl- 
kiáltok használatában, mind pedig az összehasonlító emberi észben 
egyaránt kell keresnünk.
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Gyulai László: t Rottenbiller Fülöp.

| Rottenbiller Fülöp |

irta: Gyulai László, a Magyar Gyógypedagógiai Társaság főtitkára.
1 „

. . .  —  Es szól Pál apostol:
„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet 

pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő' érc vagy 
pengő' cimbalom.. .  —  és ha minden titkot és minden tudományt 
ismerek is és ha egész bitem van is . . szeretet pedig nincsen én 
bennem: semmi vagyok. —  A  szeretet hosszútűrő, kegyes; a szere
tet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik f e l . .. 
nem keresi a maga hasznát. Mindent elfedez, mindent hiszen, min
dent remél! A  szeretet soha el nem fogy. . .”

. . .  —  És így szól a megemlékező:
Élt egyszer egy ember, aki nem. irigykedett, nem kérkedett, 

nem furalkodott fel. Aki sohasem kereste a maga hasznát! Élt egy 
ember, akire nem azért néztünk föl, mert megfejtette talán a leg
nagyobb titkot —  vagy mert. tudott minden tudományt! Nem!

De: fölnéztünk rá, mert Pálnak a szeretet himnusza életének 
a szeretetévé, a cselekedetévé vált. Valóban.: Rottenbiller Fülöp élete 
maga a .szeretet, himnusza. A  szeretet himnuszával pedig együtt jár 
a szenvedés himnusza is. Krisztus azért vállalta a Golgotát: mert 
Szeretet volt. Ez a legnehezebb sors! De ez a legnagyobb jóság is!

—  Rottenbiller Fülöp a Magyar Gyógypedagógiai Társaság al- 
elnöke, majd elnöke. Vájjon mi késztette őt, hogy vezető tisztséget 
vállaljon a Társaságban? Foglalkozás szerint nem tartozott a neve
lők, még kevésbbé a gyógyítva nevelők táborába. Munkája rengeteg. 
Nemcsak azért, mert sokfelé dolgozott, hanem mert mindent felelős
ségteljes lelkiismeretességgel látott el.

Hogy mégis szívesen, vállalta a Magyar Gyógypedagógiai Tár
saság munkáját, —  tette azért, mert hivatás-nevelő, mindent re
mélő kegyes lélek, akiből a szeretet soha el nem fogyott.

A  Magyar Gyógypedagógiai Társaság munkájáról: mint „Ha
zánk felvirágoztatása körül vállalt gyönyörű misszióról” ír egyik le
velében.

Mély baráti kapcsolatok szövődtek közte és a Társaság áldott 
emlékű néhai főtitkára, dr. Tóth Zoltán között.

Mikor 1940 őszén e sorok írója nála járt Társaságunk ügyé
ben, szóba hozva Tóth Zoltánt, ezt mondta Rottenbiller Fülöp: „ha 
10 Tóth Zoltán lenne Magyarországon, meg tudnánk oldani a gyer
mek és az ifjúság körüli problémákat.”

Az emlékező pedig így szól:
Ha 10 Rottenbiller Fülöpünk és 10 Tóth Zoltánunk lesz: meg

oldjuk az egész magyar nevelés egyetemét!
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Müller Lajos:

E két férfiúnak erős kapcsolata pedig egy egvetems jelkép is 
nekünk „fiataloknak” , akik „holnap” már nemcsak írunk, beszélünk 
és tüzeskedünk —• hanem irányítunk, vezetünk és döntünk!

• • • ■— A  szeretet embere, immár meghalt. Teste már porlad. 
De Ő már megérkezett oda, ahol a szeretet talán szenvedés nélküli. 
S Rottenbiller Fülöp most már bizonyára megkapta igazi méltóságát.

A  Magyar Gyógypedagógiai Társaság köszöni a kapott talen
tumot: hűségesen fog vele sáfárkodni. Rottenbiller Fülöppel Isién 
vele!

lóé Sándor
1885— 1942.

Irta: Miiller Lajos, a vakok szombathelyi Intézetének ig. helyettese.

Gyászlobogó lengett a vakok szombathelyi intézetén . . .  Meg
halt Joó Sándor, az intézetnek hosszú éveken keresztül volt igazga
tója. Váratlan halála mély gyászba döntötte hozzátartozóit és mind

azokat, akik közel állottak 
hozzá, elsősorban gyámolt- 
jait, akiknek gondos és 
szerető atyjuk volt. De 
nemcsak a hozzá közelál
lók gyászolják, hanem a 
város egész úri társadal
ma is, amelynek egyik 
közmegbecsülésben álló 
tagja volt.

Joó Sándor Buzsákon. 
Somogy megyében szüle
tett 1885-ben. Középisko
láit Veszprémben, a taní
tóképzőt pedig Pécsett vé
gezte. Egy évi tanítói mű
ködés után a gyógypeda
gógiai tanárképző hallga
tója lett, ahol 1909-ben 
szerezte meg a gyógype
dagógiai tanári oklevelet. 
Ezután a siketnémák váci 
kir. érsz. intézetének lett 
a tanára, ahonnan saját
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t Joó Sándor.

kérelmére, az ifjú vakok szombathelyi in tézetéhez helyezte át a val
lás- és közoktatásügyi minisztérium. Itt 1910-től 1921-ig mint tanár, 
1921-től pedig mint az intézet igazgatója működött 1942 január hó 
22-én bekövetkezett haláláig.

A  legnehezebb időkben, a háború és forradalmak után vette át 
az intézet vezetését, amikor a szerencsétlen gyámoltak, akik között 
több háborús sérült is volt, elhelyezése és élelmezése a legnagyobb 
nehézségekbe ütközött. Agilitása és törhetetlen energiája ezeket a 
nehézségeket hamarosan leküzdötte és az intézetet az ország egyik 
legelismertebb gyógypedagógiai intézetévé fejlesztette. Az intézet 
ápoltjai a legnagyobb szeretettel ragaszkodtak hozzá.

Működése alatt az intézet életét korszerű alapokra fektette. Az 
intézet hármas célját: az ifjú vakok elméleti és ipari oktatását és 
a teljeskorú vakok foglalkoztatását olyan kiválóan oldotta meg, 
hogy az intézet az ország legelső ilyen intézményévé küzdötte fel 
magát.

Különösen kiváló érdemei vannak az intézet anyagi ügyeinek 
rendezése terén.

A  háborús idők után súlyos anyagi válságba került az intéze
tet fenntartó Vakokat Gyámolító Dunántúli Egyesület. Ekkor az in
tézet elnökségével fáradhatatlan munkássággal és ernyedetlen ügy
buzgalommal gyűjtési akciót indított, amelynek révén sikerült olyan 
összegű anyagi javakat szerezni, amelyek évekig biztosíthatják az 
intézet működését. Uj iparágakat honosított meg a vakok foglalkoz
tatása terén. Nagy érdeme az is, hogy a vakok intézete mellett, en
nek területéti kibővítő, a vakok üdülése céljára alkalmas kerti terü
letet s ezenkívül még Tanakadj községben 10 hold mezőgazdasági 
ingatlant is szerzett, amely a vakok kenyérszükségletét ellátja.

Az intézet és az egyesület anyagi ügyeit olyan eredménnyel 
sikerült rendeznie, hogy a foglalkoztató intézet s az ezzel kapcsola
tos ipari üzem teljes önállóságra juthatott s függetleníthette ma
gát, mert az ő működése előtt az a Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesületnek volt a fiókja.

A  világháború kitörésekor a kaposvári 44-es gyalogezredhez 
vonult be és ezredével részt vett a szerb és olasz harctereken vívott 
harcokban.

Temetése január 24-én volt Szombathelyen. Schnitzl Gusztáv, 
a vakok József Nádor kir. orsz. intézetének igazgatója a Vakokat 
Gyámolító Országos Egyesület és Elnökség nevében, Görög Sándor 
ny. pénzügyi főtanácsos alelnök pedig a Vakokat Gyámolító Dunán
túli Egyesület és az intézet nevében búcsúztatta a halottat. —  Ked
ves, jó barátunk, érdemes kartársunk nyugodj békében! Emlékedet 
szeretettel és kegyelettel ápolja a kartársi hűség és a szíved-lelked 
jóságával megvigasztalt sok-sok világtalan tanítványod, gyámoltód.
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Egyesületi élet.

Egyesületi élet.
A  Gyógypedagógiai Tanárok Temetkezési Segélyegyesülete 1941. évi 

december hó 19-én Budapesten Schannen Péter ny. igazgató elnöklete mel
lett választmányi ülést tartott. Elnök mély sajnálkozással emlékezett meg 
a legutóbb elhunyt Hobler Rezső soproni ny. kartársunkról. A  választ
mány néma felállással adózott kegyeletes emlékének. Góts Ottó titkár je
lentésében megállapította, hogy a legutóbbi közgyűlésünk óta hála Isten
nek csak egy temetésünk volt. Néhai Hobler Rezső özvegye 800.—  P te
metkezési segélyben részesült. A  választmány az. Egyesület új tagjai so
rába felvette: dr. Soóky Gáborné, Vissi Margit, Molnár Kálmán, Hany- 
váry Pál, Erdős Árpádné és Ujváry Ferenc kartársakat. A jelenlegi tag
létszám így összesen: 166. A  visszacsatolt területek intézeteinél működő 
kartársakhoz felszólítás ment, hogy a közgyűlés legutóbbi határozata ér
telmében nevezett kartársak utólag is beléphetnek az Egyesületbe. Miután 
eddig még nem jelentkeztek belépésre, a választmány a felhívásnak szak
lapunkban újólag való közzétételét határozta el. Bors Vilmos pénztáros 
bemutatta az 1940. évi zárszámadást, amelynek adatai a következők. Be
vétel: 6393.43 P. Kiadás: 2467.96 P. Egyenleg: 3905.47 P. Hobler Rezső 
ny. tanár elhalálozásával esedékessé vált XVIII. hozzájárulási díjakból 
eddig befolyt 999.50 P. (Segélyegyesületünk alapszabálya úgy intézkedik, 
hogy aki az elhalálozást követő hónap 15-ig az életkorának megfelelő hoz
zájárulási díjat nem fizeti be, kilépettnek kell tekinteni, kártérítést nem 
igényelhet s elhalálozása esetén családja segélyben nem részesül.) Egye
sületünk 1932-től, megalakulásától számítva a mai napig 17 esetben ösz- 
szesen 13.331.40 P-t fizetett ki segélyként. A  pénztár jelenlegi állapota: 
Postatakarékpénztári csekkszámlán van: 4132.77 P. Kézipénztárban: 2.25 
P. Összesen: 4135.02 P, mely összeg 800 P-s kifizetéseket alapul véve: 5 
temetkezésre elegendő alaptőke. Az Egyesület fennállása óta ez az eddig 
elért legmagasabb összegű vagyoni alap!

Felhívás a visszacsatolt területek intézeteinél működő kartársakhoz! 
A  magyar gyógypedagógiai tanárok még 1932-ben létesítették a Gyógy
pedagógiai Tanárok Temetkezési Segélyegyesületét. Az elv az volt, hogy a 
kartársak minél kisebb megterhelésével segítsünk egymáson. Segítsünk 
ott, ahol arra a legnagyobb szükség van. Egy családban előforduló halál
eset többnyire anyagilag készületlenül találja a hozzátartozókat. Különö
sen akkor, ha a halálesetet hosszabb ideig tartó betegség és az ezzel járó 
kiadások (orvos, gyógyszer, műtét stb) előzték meg. Mily jól esik ilyen
kor, ha az özvegy gyors anyagi segítséget kap, amely a temetkezéssel 
járó súlyos anyagi gondokon van hivatva segíteni. —  A  magyar gyógy
pedagógiai tanárság e célból alakította meg évekkel ezelőtt a Gyógypeda
gógiai Tanárok Temetkezési Segélyegyesületét, amelyben a kartársi 
együttérzés és önsegélyezés nemes gondolatával a gyógypedagógiai tanár
ságnak úgyszólván teljes összesége tömörült. Tagjainak száma jelenleg. 
166. Nem biztosító társaság ez, hanem csupán segélyegyesület s így nem
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Egyesületi élet.

havi vagy évi tagdíjat szed, hanem csakis halálesetenkint kell hozzájáru
lási díjat fizetni, amely így a kartársaknak kisebb és csak időnkénti meg
terhelésével jár. így pl. 30 éves korig ez a hozzájárulási díj: 2.— P, 40 
éves' korig 3.— P és így tovább 40—45-ig 5.— P, 45—50-ig 6.— P, 50— 
55-ig 7.— P és 55 évtől kezdve végig 8.— pengő. Ezekből a hozzájárulási 
díjakból olyan összeg gyűlik össze, hogy pl. a legutóbbi halálesetnél 800.— 
P segélyt fizetett ki az Egyesület. Ez már oly szép összeg, amely a bajba
jutott családnak tetemes segítséget jelent. A  legutóbbi közgyűlésen hozott 
határozat lehetővé teszi, hogy mindazok a kartársak, akiknek önhibájukon 
kívül (pl. elszakított területen voltak) a Temetkezési Egyesület alakulá
sakor nem állt módjukban az Egyesületbe való felvételüket kérni, ameny- 
nyiben egyébként az alapszabályok által megkívánt feltételeknek (pl. ma
gyar állampolgárság, feddhetetlen jellem, „Belépő nyilatkozat” kitöltése) 
megfelelnek, az Egyesületbe utólag beléphetnek. Ennek gyakorlati vég
rehajtását illetőleg úgy határozott a közgyűlás, hogy az így később tör
ténő — a választmány által is jóváhagyott —  belépéseknél esetenként ál
lapíttassák meg az az összeg, mely a tagok részéről kezdettől fogva a 
mai napig történt elhalálozásoknál befizettetett és ezt az Összeget vagy 
a belépéskor teljes egészében fizeti be az új tag, vagy pedig az új tag 
elhalálozása esetén az özvegynek, férjnek stb., egyszóval: a segélyt fel
venni jogosult személynek kifizetendő segélyösszegből levonásba vétetik. 
A belépési korhatár: 50. életév. Mindezeknek előrebocsátása után kar
társi szeretettel és a magyarság összefogásának gondolatával hívunk fel 
minden egyes — a magyar szent koronához visszatért területen működő 
kedves kartársat a csatlakozásra és a fentnevezett egyesületbe való tö
mörülésre! Ezzel minden újonnan belépő tag nemcsak a magyar kar- 
társi együttérzés tanújelét adja, hanem baj esetén családtagjainak, hoz
zátartozóinak is jelentős anyagi segítséget biztosít —  aránylag kevés 
anyagi megterheléssel. A belépni szándékozó kartársnak készséggel küldi 
meg az Egyesület alapszabályait és a kitöltendő kérdőívet az Egyesület 
titkára (Budapest XIV., Ajtósi Dürer-sor 39. Vakok József-nádor inté
zete.) Jelentkezési határidő: a felhívás megjelenésétől számított 15 nap!

Góts Ottó, titkár.
Választmányi- és bizottsági ülés. Egyesületünk nagyválasztmánya 

1942. február hó 21-én d. u. 4 órai kezdettel ülést tart Budapesen, a si
ketnémák állami intézetében. — Ugyanezen a napon d. u. 3 órakor a stá
tus-bizottság tartja ülését ugyanott. Kérjük a választmányi- és státus- 
bizottsági tagok, valamint az érdeklődő kartársak pontos megjelenését. 
Zsenaty Dezső, főtitkár.



Hírek, vegyesek.

Hírek, vegyesek.
Változás a VKM ügyosztály-beosztásában. Lapzártakor értesültünk, 

hogy a gyógypedagógiai ügyek a IV. ügyosztályból az V. ügyosztályba 
kerültek. Az ügyosztály vezetője dr. S z u k o v á t h y  Imre min. taná
csos lett.

Kinevezések. A Kormányzó Ur Őfőméltósága a magyar kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Molnár Andor miniszteri 
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsost — 
ügyosztályunk vezetőjét —  miniszteri tanácsossá, Csákány Gyula min. 
számv. tanácsost, min. számv. II. oszt. főtanácsossá nevezte ki, —  Hé- 
rány Ferenc miniszteri számvizsgálónak a miniszteri számvevőségi taná
csosi címet és a VIII. fizetési osztály jellegét adományozta, Rédiger Ká
roly budapesti áll. siketnéma intézeti tanárt és Lett József kecskeméti 
siketnéma intézeti igazgatót a VI. fizetési osztályba kinevezte, Krupa 
Pál váci orsz. siketnéma intézeti tanárnak és Szaucsek István székesfő
városi községi gyógypedagógiai intézeti tanárnak az igazgatói címet ado
mányozta. — A  m. kir. vall.- és közokt. min. Kováts Béláné Szulyovszky 
Lilla, Prohászka Béláné Csulei Kornélia, Erdős Árpádné Nagy Ilona, 
Pesky Mária, Tálas Istvánná Láng Mária, Pataki Lászlóné Szalai Vilma, 
Laborfalusi Gyula, Vissi Margit, Nagymajtényi László, Duráczky Jó- 
zsefné Neu Klára, Kondra Pál, Bojtay Béla, Molnár Kálmán, Hanyvári 
Pál, Csömör Anna, Szőllősi Sándorné Szemeshegyi Klára, dr. Karátsony 
Istvánná Katona Margit, Fehér Sándor, Illyés Gyuláné dr. Kozmutza 
Flóra, Győrffy Pálné Salfay Ida, Gorbayné Konkoly Mária, Essősy Jó
zsef, Kapitány János, Máriafalvi Zoltán, Bojtay Béláné Tóth Adél, Simon 
Etel, Máriafalvi Zoltánná Havas Mária helyettes tanárokat, Knisz Ilona, 
Gáspár Árpád, Kiss Vera, dr. Barabás Tiborné Jónás Erzsébet és Nagy 
Györgyi segélydíjas tanárokat gyógyítva-nevelő iskolai rendes taná
rokká, Pocskay Lászlóné Mittermayer Magda segélydíjas tanárt, Du.s 
Lászlóné Dalmai Mária, Fizáry Marianna és Dalik Ilona nevelőtanárokat 
gyógyítva-nevelő iskolai helyettes tanárokká nevezte ki. (47.365— 1941. 
IV. 2. szám. — 1941. dec. 30.)

Nyugalomba vonulás. Láng István szegedi gyógypedagógiai intézeti 
igazgató kartársunk szolgálati idejének teljes kitöltésével, Berinza János 
budapesti vak-intézeti tanár kartársunk pedig egészségi okból nyuga
lomba vonult. — Pályánktól megvált kartársainknak —  érdemes mun
kálkodásuk után méltán kiérdemelt pihenőjükhöz nagyon hosszú, békes- 
séges életet kívánunk.

Személyi hírek. A  Kormányzó Ur Őfőméltósága Szentgyörgyi Gusz
táv igazgató kartársunkat és Révász Kálmán tanár kartársunkat a 
Nemzetvédelmi Kereszttel tüntette ki. —  Füzesi Árpád igazgató 
kartársunk 1942. évi január hó 7-én a Királyi Magyar Pázmány Péter 
Tudományegyetem Lélektani Intézete fölkérésére, a VKM megbízásából 
az ipari középiskolai tanárok részére rendezett gyakorlati lélektani tan
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folyamon, „Gyakorlatok a rajz és’ írásvizsgálatok köréből” címen, ja
nuár 17-én Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Népművelési Bizott
sága fölkérésére, az Angol Munkamisszió művelődési telepén, „A  babona 
és reklám” címen, január 30-án pedig az Individualpsychológiai Társa
ságban, a Közgazdasági Egyetemen, „A  rajz jelentősége a karakteroló- 
.giában” címen tartott előadást. —  Jávor Gyula debreceni siketnéma- 
intézeti tanár kartársunkat, a nagyváradi egyházmegye püspöksége, a 
debreceni egyházközség képviselőtestülete és egyháztanácsa tagjává ki
nevezte. —  Kelemen Géza gyógyped. tanár, a debreceni áll. kisegítő is
kola igazgatója, január 8-án előadást tartott a debreceni Bulgár-Magyar 
Társaságban a „Bulgár közoktatás szervezetéről’. —

Gáspár János kartársunk a református továbbképző népiskolák II. 
osztálya számára kiadott, most megjelent olvasókönyvbe „A  gyermek 
élete 1—6 éves korában.” „A  gyermek beszédének fejlődése.” „Mivel se
gítse, mivel ne gátolja a szülő gyermekének beszédfejlődését?.” „A  be
szédhibák.” „A  gyermek játéka.” cimen egészségtani olvasmányokat írt.

Istenes, Károly tanulmányi felügyelő december hó 11—13-ig tett 
hivatalos látogatást- a siketnémák debreceni intézetében. 13-án este a ta
nári testület összejövetelt rendezett, amelyen Tóth Árpád igazgató és 
Molnár Kálmán tanár köszöntötték a tanulmányi felügyelőt és búcsúz
tak el tőle. A tanulmányi felügyelő közvetlen szavakkal, meleghangú 
beszéddel mondott köszönetét áz üdvözlésért és a rendezett összejövetel
lel is kimutatott kartársi szeretetért.

A  szegedi siketnéma-intézet növendékei kedves karácsonyi ünnepélyt 
rendeztek. A  műsor változatos és szívbemarkoló volt. Közreműködött a. 
tanítőnőképző énekkara is. Az ünnepély után bőséges ajándékot kaptak 
az intézet jelenlegi és volt növendékei.

Felvették a gyógypedagógiát a debreceni Védőnőképző Intézet tan
rendjébe, A  debreceni M. Kir. Tisza István-Tudományegyetem Ápolónő- 
és Védőnőképző Intézet igazgatója, dr. Fornet Béla egyetemi ny. r. ta
nár, értesítette Gáspár János kartársunkat, hogy a debreceni Védőnő- 
képző Intézet részére készített tervezetét elfogadta és a gyógypedagó
giát a védőnőképző tanrendjébe beiktatta. Örömét fejezte ki, hogy a ve
zetése alatt álló Intézet lesz az első, mely a gyógypedagógiai előadásokat 
tanrendjébe felveszi és felkérte Gáspár János kartársunkat a gyógype
dagógiai előadások megtartására.

Magyar gyártmányú Braille-táblák. Vitéz dr. Kassay Béla elnök
lete alatt álló Vakok Szövetsége feladatául tűzte ki, hogy az eddig kül
földről importált Braille-táblák előállítását Magyarországon fogja esz
közölni. A  kétségtelenül üdvös elhatározást nyomon követte a cselekedet. 
Kísérleteket végeztettek Hecht Miklós műszerésszel a táblák előállítá
sára, s a kísérletek úgy az anyag, mint kivitelezés szempontjából teljes 
mértékben kielégítették a hozzáfűzött várakozásokat. Minthogy pedig
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az ilyen fémből készült speciális, pontrendszerű táblák anyagiak hiányá
ban aligha volnának előállíthatok, a Vakok Szövetsége kereste és meg
találta az utat és módot, hogy megfelelő összeg birtokába juthasson. A 
Magyar Nemzeti Bank sietett vitéz dr. Kassay Béla elnök segítségére és 
-2000.—  P adományozásával lehetővé tette a tábláknak kivitelezését. Két
ségtelenül örvendetes tény ez már csak azért is, mert e téren sem fogunk 
a jövőben behozatalra szorulni. A  magyar Braille-táblák az ismeretes 
prágai és bécsi rendszer szerint készülnek azzal a figyelemreméltó kü
lönbséggel, hogy a pontok befogadására alkalmas öblöcskék úgy magas
ságban, mint szélességben az eddig használatban lévőkkel szemben ki
sebb terjedelemben terveztetnek anélkül, hogy ezáltal az olvasás-gyor
saság hátrányt szenvedne. Sőt, azáltal, hogy a pontok a mutatóujj első 
ízületének szélső peremével egyszerre behatárolhatók lesznek, az olvasás 
gyorsabb és biztosabb lesz. Például az eddigi táblás rendszernél bizo
nyos stagnációt jelentett a nagybetűjelnek és az utána következő betű- 
képnek egyszerre való átfogása, ez a jelenlegi magyar gyártmányú táb
láknál meg fog szűnni. Itt említjük meg, hogy a századforduló első évei
ben néhai Török Gyula intézeti tanár foglalkozott módosított Braille- 
táblák előállításával. Többféle átalakítást eszközölt a használatos prá
gai táblákon, amelyek azonban nem a tábla anyagára és pontok terje
delmére, hanem inkább a táblák kivitelezési formáira vonatkoztak. A 
Török-féle módosított táblák néhány példányát a Vakok József Nádor 
Királyi Országos Intézete tanszermúzeuma őrzi.

A  villanyszem felolvas a vakoknak. Külföldi híradások szerint már 
hosszabb ideje kísérleteznek egy készülékkel, amely lehetővé teszi a va
koknak bármilyen nyomtatott szöveg olvasását. A  készülék fotocellából, 
lencséből, egy fényforrásból, rádiócsövekből, relékből és gombok soro
zatából áll, amelyek a készülék alkatrészeit tartalmazó szekrény fede
léből állnak ki s hol kiemelkednek, hol alásüllyednek. A fotocella a len
csével meg egy kis villanylámpával közös tartóban foglal helyet s azt 
a vak lassan végigvonja a könyv lapjain. A  tokba zárt lámpából, haj- 
szálfínom, résen át fénysugár éri a betűket s azok alakjuknak, rajzola
tuknak megfelelően több vagy kevesebb fényt vernek vissza a fotocellá
ba. így a cella, a betűk váltakozásának ütemében, váltakozó erősségű 
áramot gerjeszt s az, a rádiócsövekben fölerősítve, több vagy kevesebb 
gombot emel ki a szekrény síma lapjából. Minden betűnek egy bizonyos 
számú és bizonyos helyen kiemelkedő gomb felel meg, úgyhogy a vak a 
gombok letapogatásával szerez tudomást róla, milyen betű van éppen a 
fotocella alatt. „Olvasás” közben tehát a gombok szakadatlanul hullám- 
zanak fel és alá a fedélen s miközben a vak egyik kezével a fotocella 
tartóját mozgatja, a másikkal a gombok hullámzását tapintja a szek
rénylapon s így szerez tudomást a szövegről. Minthogy a gombok válta
kozó fölemelkedése felel meg az ábécé egyes betűinek, az olvasásnak ezt 
.a módját, a feltaláló beismerése szerint is, nehezebb megtanulni, mint 
.a ÍBraille-írást, viszont mindenféle nyomtatott szöveget eredetiben tesz
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hozzáférhetővé a vakok számára. így pótolja, a rádiótechnika még a vi
lágtalanok hiányzó látószervét is a maga finom műszereivel. (P. H. 1941. 
— Rádió hírek.)

Kérjük az intézetek igazgatóit, hogy a tagdíjakat és a lapelőfizetése
ket mindig Horváth Frigyes vakintézeti tanár, egyesületi pénztáros cí
mére: Budapest, XIV., Ajtósi Dürer-sor 39. szám szíveskedjenek küldeni.

Győrffy Pál siketnéma-intézeti tanár címére csakis a nyomtatványo
kért járó összeget küldjék. Címe: Budapest, VIII., Festetics-u. 3. Min
den más címzés helytelen és csak felesleges munkát ró arra, aki a pénz
küldeményt illetéktelenül kapja. Igen kérjük a fentiek szíves tudomásul
vételét.

Kérem az intézetek igazgatóit és a hírek beküldésével megbízott 
kartársakat, hogy az intézetük keretében történő eseményeket és sze
mélyi vonatkozású híreiket minden hónapban a lapunkban mindenkor 
feltüntetett lapzártáig okvetlenül beküldeni szíveskedjenek. A közlésnek
a késedelmes beküldésből származó elmaradásáért, késééért történő 
szemrehányást, már eleve elhárítom magamtól. — A szerkesztő.

A  gyógypedagógiai tanárság fizetése 1941. december 1-tól 
A  szolgálat 1— 2— 3 évében: 192.50 P =
a 4. és 5. évben: 203.50 P =
a 6 évben: 215.—  P =
a 7., 8. és 9. évben: 
a 10., 11. és 12, évben: 
a 13., 14. és 15. évben: 
a 16., 17. és 18. évben: 
a 19., 20. és 21, évben: 
a 22., 23. és 24. évben: 
a 25., 26. és 27. évben: 
a 28., 29. és 30. évben: 
a 31. évtől:

226.—  P =  
243.—  P =
260.50 P =  
288.—  P =  
305.—  P =
327.50 P =
365.50 P -
404.50 P =
443.50 P  =

X. 3. 
X. 2. 
X. 1. 

IX. 3. 
IX. 2. 
IX. 1. 

V III. 3. 
V III. 2. 
VIII. 1. 
VII. 3. 
VII. 2. 
VII. 1.

Fizetés a VI. 3-ban: 499.— , a VI. 2-ben: 556.50, a VT. 1-ben 615.50 P. 
Főiskolai minősítéshez kötött állású fizetés: 154.—  P,
Fizetés a XI. 3-ban: 163.— , a XI. 2-ben: 172.— , a XI. 1-ben: 181.—  P. 
A nyugellátások megállapításánál alapul veendő beszámítható javadal

mazások összegei a következők:
Xl-ben: 144.— , 152.— , 159.—  P, X-ben: 166.— , 175.— , 185.—  P. 
IX-ben : 190.— , 205.— , 222.—  P, VlII-ban: 241.-—, 259.— , 277.—  P, 
VH-ben: 315.— , 343.— , 373.—  P, VT-ban: 418.— , 467.— , 520.—  P. 

Intézeteink székhelyei a következő lakáspénzosztályokba tartoznak:
I. =  Budapest. II. =  Debrecen, Kaposvár, Kolozsvár, Sopron, 

Szeged, Szombathely, Ungvár. III. =  Eger, Kecskemét. IV. =  
Gyula, Losonc, Munkács, Nagyszőllős, Vác. V. =  Kisújszállás.

Véss Imre, a siketnémák budapesti áll. intézetének derék felügye
lője, labdarúgó mérkőzésen a „Salamon Kupa” érmét nyerte el. Ennek az 
éremnek átadása nevelési szempontból értékes formában történt meg.
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ixo-ka január 18-án, az egybegyűlt ifjúság jelenlétében, megfelelő beszéd 
kíséretében tűzte Vass Imre felügyelő mellére — aki előzőén szintén 
cserkész volt —  a győzelmi érmet.

Helyreigazítás. Lapunk előző számához mellékletként csatoltuk az 
1941. évi tartalomjegyzéket, amelyben közöljük munkatársaink nevét is. 
E névsor szerinti összeállításban a „Wallrabensteinné Géhl Klára’ nevet 
a következőre helyesbítjük: Wallrabensteinné Farkas Gizella.

A siketnémák debreceni intézetének karácsonyfa ünnepélyén de
cember  ̂18-án színdarabot, élőképeket, némajátékot adtak elő a növen
dékek és verseket szavaltak. Az ünnepi beszédet Lindenberger János 
apostoli kormányzó mondotta s ő ajándékozta meg szeretetcsomagok- 
kal a növendékeket. A szép ünnepélyt G. Konkoly Mária tanár rendezte. 
A  szeretet ünnepét felhasználta. Tóth Árpád igazató arra, hogy a Nagy
váradra helyezett apostoli kormányzótól, az intézet jótevőjétől, a tanári 
testület nevében elbúcsúzzék. A növendékek nevében Katona Magda VIII. 
o. tanuló virággal kedveskedett és mondott búcsúszavakat. A közönség 
is meleg ünneplésben részesítette a közszeretetnek örvendő főpapot, aki 
megköszönvén az ünneplést, szeretettől áthatott szavakkal kérte Isten 
áldását az intézet további. munkájára. Az ünnepélyről szép fényképfel
vételt közöltek a debreceni lapok, amelyen az apostoli kormányzót ked
ves siketnémái között láthattuk. (K. V.)

Halálozás. Rottenbiller Fülöp dr. ny. igazságügyi államtitkár, a 
Magyar Gyógypedagógiai Társaság elnöke, életének 75. évében, január 
1-én elhúnyt. Temetése jan. 4-én volt a Farkasréti temetőben, ahol a 
gyógypedagógia nagy halottja a székesfőváros által adományozott dísz
sírhelyen alussza örök álmát. A néhányszáz főnyi gyászoló közönség so
rai között megjelent Albrecht főherceg, valamint Antal István államtit
kár az igazságügyminisztérium tisztviselőivel. De megjelent sok olyan 
kisember is, akiknek az elhúnyt valamikor segített • vagy jót tett. Kép
viseltették magukat mindazok a társadalmi egyesületek, amelyeknek Rot- 
tenbill'er Fülöp elnöke vagy tagja volt. A  halottasház előtt a Bajza-utcai 
fiúotthon növendékei álltak sorfalat. Ez az otthon Rottenbiller munkás
ságának legfiatalabb hajtása volt. Búcsúbeszédet mondott Ghiezy Dénes 
államtitkár és Ripka Ferenc volt főpolgármester. Gyógypedagógiai rész
ről megjelentek: Schreiner Ferenc, Füzesi Árpád, Pirovits Jenő, Bors 
Vilmos és Wallrabenstein Frigyes. A Magyar Gyógypedagógiai Társaság 
nevében Wallrabenstein kartársunk búcsúztatta a halottat. Szavaiból ki
ragadjuk a következőket: „Az a sokoldalú tevékenység, ami Rottenbil- 
ler Fülöpöt jellemezte, kiterjedt az elesett, a fogyatékos, a gyámolításra 
szoruló embertársaink megmentésére is. Lénye csupa megértés, jóság, 
szív és szeretet volt és ez predesztinálta őt arra, hogy védencei érdeké
ben a Magyar Gyógypedagógiai Társaságban irányító szerepet vigyen és 
a Társaságnak két évtizeden át aktív elnöke legyen. Gyógypedagógiai 
működését két gondolat juttatja kifejezésre a legméltóbban. Az egyik 
az, hogy Rottenbiller Fülöp valóban élte és gyakorolta azt a krisztusi 
tanítást, amely szerint: „Aki csak egyet is befogad e kicsinyek közül,
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úgy az engem fogad be.” A  másik gondolat pedig ¡a gyógypedagógia tu
dományával kapcsolatos kulturális és társadalmi szerepét jellemzi és ez 
az, hogy Rottenbiller Fülöp tudta, hogy: „Amíg pedagógia a kultúra 
nemtője, addig gyógypedagógia a mentője!”

Rádió-morze szolgálat, A  Vakokat Gyámolító Országos Egyesület 
keretében több év óta működő rádiómorze-szolgálat intézményes formát 
öltött. Beigazolást nyert, hogy a mindkét nembeli intelligens vakok en
nek a finom műszernek kezelésére és az ezzel kapcsolatosan felmerült 
teendők ellátásában minden tekintetben alkalmasaknak bizonyultak. A 
pontírásban való nagy jártasságuk és a síkírású billentyűs szerkezetű gé
pek technikai kezelésében elért nagy'ügyességük, nemkülönben — és ta
lán elsősorban — fejlett intelligenciájuk, koncentrált figyelőképességük 
és kifinomult hallóképességük erre a szolgálatra egyenesen predesztinálja 
őket. Ma már ezen, a nekik teremtődött életpályán mintegy 50 intelligens 
vak talál alkalmazást és tisztességes polgári megélhetést.

Vakok a gyárakban és gyári üzemekben. Ezen a területen vakjaink 
igen szépen beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Ma már megköze
líti a félszázat azoknak a száma, akik a vakok eddig ismert ipara helyett
a gyári és gyárüzemi munkát vállalták, ahol a látó munkásokkal azonos 
bánásmódban és fizetési feltételekben részesülnek. Ezt, mint az újabb idők 
legszebb vívmányát kell tekintenünk, s önérzettel hivatkozhatunk arra, 
hogy vakjaink a szokványos ipartól eltérően gyárakban találhatnak el
helyezkedést. Köszönet és elismerés illeti meg azokat a férfiakat, akik ezt 
a magyar vakok számára is lehetővé tették.

Egy tudós professzor elhalálozása. Dr. Grósz Emil, a Corvin-lánccal 
feldíszített tudós szemészprofesszor, az I. sz. szemészeti klinika európai 
hírű igazgatója, vak embertársaink jóltevője és hivatott segítője, decem
ber hó 8-án elhalálozott. Érdemeiről annakidején a napilapok bővebben 
emlékeztek meg. Mi, méltányolva az elhúnyt szemészprofesszor kiváló ké
pességeit és gazdag tudását, még csak annyit említünk meg, hogy az 
1912 évi külön vakságügyi statisztikai gyűjtés végrehajtása s annak nyo
mán megjelent hivatalos kiadvány létrehozása körül dr. Grósz Emil pro
fesszornak döntő szerepe volt, nélküle ez alig láthatott volna napvilágot. 
De talán ennél is nagyobb érdeme a kiváló szakembernek az, hogy Ma
gyarországon a trachomajárvány megszűnt, s hogy ez a szembetegség ma 
már csak szórványosan fordul elő. Egyébként a Vakokat Gyámolító Or
szágos Egyesületnek egyik társelnöke volt, s a vakok ügye iránt, dacára 
sokoldalú elfoglaltságának, mindig melegen érdeklődött, a gyámoltakat 
pedig klinikáján megértéssel karolta fel és állott rendelkezésükre. Dr. 
Grósz Emil az 1914— 18-as világháború hadivakjai érdekében szintén so
kat tett. A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület december hó 11-i te
metési szertartásán képviseltette magát és ravatalára koszorút helyezett.

A  németbirodaimi vak-siketnémák egyesülete. A statisztika szerint 
Németországban mintegy 600 vak-siketnéma él. Ottó Vierling 1939 szep
tember 12-én megalakította, a vakok birodalmi szövetsége keretén belül
Weszelovszky Lajos tan.r, az intézeti ifjúsági cserkészcsapat - píyancs-

'j f á f a -  «2



Hírek, vegyesek.

működő, külön szakosztályukat, amelynek taglétszáma a legújabb érte
sülés szerint 150. Folyóiratuk is van, amelyet egy vak-siket gyári munkás- 
szerkeszt.

A vakok ügye Bulgáriában. 1905-ben létesült Szófiában a bolgár 
vakok első intézete. Szükség volt erre, mert ebben a hazánkkal meleg ba
ráti viszonyban élő balkáni vezetőállamban mintegy 3500 vak él. Amint 
Németországban és nálunk, úgy itt is megalakították 1921-ben a vakok 
szövetségét. Azóta egymásután létesülnek foglalkoztatók férfiak és nők 
számára. „Sadba” című folyóiratuk szogálja érdeküket.

Vakokra vonatkozó adatgyűjtés. A  Vakok Szövetsége szeptemberi 
választmányi gyűlésén úgy határozott, hogy összegyűjteti a magyar va
kok történetére vonatkozó adatokat. Hivatalos lapjában, a „Vakok Vilá
gáéban, felhívást intéz a tagokhoz, hogy mindazok, akiknek a régebbi 
időkből valamelyes feljegyzésük van, szolgáltassák be a Szövetséghez, 
amely azokat összegyűjti és alkalomadtán feldolgoztatja. Örülünk, hogy 
ilyen irányban is megindult a tevékenység.

Levél a vakok kolozsvári intézetéből. Kolozsvár, 1942. jan. 18-án. 
Nagyságos Simon József tanügyi tanácsos úrnak, Budapest. Mélyen Tisz- 
tetl Tanácsos Ur! Nagy lelki gyönyörűséggel olvastuk a Magyar Gyógy
pedagógiai Tanárok Közlönye múlt évi 10. számában megjelent azon b. 
írását, amelyben a vakok kolozsvári intézetének tulajdonjogi vitájával 
méltóztatott foglalkozni. Fogadja érte minden erdélyi vaknak rajtam ke
resztül a legmelegebb és leghálásabb köszönetét. Az intézet és a gyámo- 
lító vezetőinek napról-napra ádáz küzdelmet kell folytatniok azon foly
ton megismétlődő támadások ellen, amelyek az intézetet épületéből ki
tenni vannak elindítva. Minden eszközt megragadnak, hogy épületünket 
tőlünk elvitassák, a maguk céljaira birtokba vegyék és Erdély vakjait ki
tegyék az utcára . . . Minden nap azzal a gondolattal hajtja fáradt fejét 
intézetünk minden növendéke nyugovóra, vájjon holnap hol fog aludni, 
mert mindegyik jól tudja és érzi, mi folyik ellene. Tudja azt, hogy iga
zában van, hogy a jog és az igazság az ő oldalán áll, de tudja azt is, 
hogy itt Erdélyben sok az-oláhoktól örökségbe hagyott speciálisan oláh 
jogrend megrögzítésén dolgozó elem. A  nemzeti érdekek csillogó, de ha
mis palástjába burkolódzva odaállanak olyat követelni, mit a magyar 
jogrend tilt, —- és sok fül az ő hamis szavaikat hallja meg, mert azok 
modern, divatos szólamokban szólalnak, a vakügynél talán újabb és így 
nagyobb varázserővel bíró kérdésekben. Mi vakok, s főképpen az erdélyi 
vakok, jól tudjuk azt, hogy a haza érdekében áldozatokat kell még ne
künk is hoznunk, de jogainkból kifosztani nem hagyjuk magunkat! Tűr
tük, mint átmeúeti állapotot azt, hogy idegenek fészkeljék be magukat 
épületünkbe, hogy a vakoktatás és foglalkoztatás legszükségesebb helyi
ségeit elfoglalják, hogy ne legyünk képesek fejlődő műhelyeinket na- 
gyobbítani, hogy ne lehessen a mind nagyobb számban jelentkező vako
kat, elhelyezni, azonban ennek egyszer véget kell vetni. Mi, akik az intézet 
foglalkoztatottjaival és növendékeivel érintkezünk, már alig tudjuk őket
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arról lebeszélni, hogy valami botrányban ne robbantsák ki az egész kér
déskomplexumot. Ha valaha, akkor ilyenkor kell igazán nagyra értékelni 
minden olyan megértő és baráti megnyilatkozást, amely érdekünkben sza
vát felemeli, s főképpen akkor, amikor olyan alaposan átgondolt, ki
tűnő megérzéssel megírt szinte okiratról van szó, aminek az igen tisztelt 
Tanácsos úr cikkét neveznünk kell. Kérjük, fogadja érte mindnyájunk — 
a vakok, az erdélyi vakok, a vakok barátainak, és a vakokkal foglalko
zóknak — leghálásabb köszönetét. Vagyok az igen tisztelt Tanácsos úrnak 
szolgálatra kész híve. Teljes tisztelettel: Holley Béla, az, intézet nyom
dásza, oki. zeneszerző és középisk. énektanár. (Közöltük ezt a levelet, az 
„Évfordulódra érkezett, annak érveléseit erősítő visszhang jogán. --- 
A szerk.)

Horváth Attila elhalálozásának 20 éves évfordulója. A Vakok József 
Nádor Királyi Országos Intézetének egykori kiváló zenetanára: Horváth 
Attila 20 évvel ezelőtt távozott el az élők sorából. Ebből az alkalomból 
a Nemzeti Újság november 23-i száma, Bocskai Imre vak zenetanár fo
galmazásában, tartalmas és szakszerű cikket közölt róla. Megállapítja 
Bocskai Imre, hogy a boldogult korának legképzettebb muzsikusai sorá
ba tartozott.

Világtalan zienetantár a kassai rádióban. A kassai rádió sugározta 
Bocskai Imre zenetanár dec. 3-án megtartott előadását, amelyben kiváló 
világtalan zeneszerzők műveiből mutatott be szemelvényeket.

Vakok zenekara. Ámon István világtalan zenésznek a Vakokat Gyá- 
molító Országos Egyesület zenei korrepetitorának sikerült a fővárosban 
élő kiváló zenészek közreműködésével megalakítani, illetőleg újból életre- 
kelteni a vakok zenekarát. A „Szebb jövő” címet viselő zenekar élén Be- 
rindán László hegedűtanár áll, s tagjai kiválóan képzett világtalan ze
nészek.

Vak kántor játéka a biíbor os-hercegprímás jelenlétében. Racskó Jó
zsef a Vakok József Nádor Királyi Országos Intézetének volt növendéke, 
orgonajátékot mutatott be az esztergomi Ferencesek templomában most 
felállított és Serédi Jusztinián, bíboros-hercegprímás által megszentelt or
gonán.

Választmányi ülés és karácsonyi ünnepség. A Vakokat Gyámolító 
Országos Egyesület december hó 21-én választmányi ülést tartott dr. Si- 
peki Balás Béla elnökletével. Az igazgatói jelentésből örvendetesen vette 
tudomásul a választmány, hogy amíg eddig az Egyesület főbevételi for
rását a társadalmi bevétel képezte, addig most a vakok munkája, illető
leg ipari produktumának elárusítása képezi a bevétel lényeges részét. Ma 
az Egyesületben egyetlen olyan vak iparos sincsen, aki tétlenségben töl
tené idejét. Mindenütt munka folyik és ezzel az Egyesület erkölcsi szín
vonala is emelkedést mutat. A választmányi ülés befejeztével, nagyszámú 
közönség jelenlétében kezdetét vette az, Egyesület jóltevői tiszteletére ren
dezett műsoros matiné. Zene, ének és szavalat szerepelt a műsoron. Az
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elnök megbízásából Schnitzl Gusztáv igazgató fejezte ki az Egyesület há
láját és köszönetét a jóltevőknek és kérte további megértő támogatásukat.

A Magyar Művelődés Házában folyó évi február hó 11-én a Vakokat 
Gyámolító Országos Egyesület a Kormányzó úr fővédnökségével művész
estet rendez, a háborúban látásukat vesztett magyar hősök javára.

Köszönetnyilvánítás. Joó Sándor, a vakok szombathelyi intézete 
igazgatójának elhunyta alkalmából kifejezett jóleső részvétért fogadják 
ezúton az egyes intézetek igazgatói és tanári testületéi, úgy á Vakokat 
Gyámolító Dunántúli Egyesület elnökségének,. valamint az intézet ta
nári testületének és tisztvisfélőinek hálás köszönetét.
Lapunk 2-ik száma március 13-án jelenik meg. Lapzárta február28-án.

Szemle, könyvismertetés.
Helyreigazítás. A  „Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye” 

1941 évi III. (X L III.) évfolyamának 205. lapján „A  gyógyító nevelés 
rendszere” c. munkámmal foglalkozik. Az idézett írás 1. azt sejteti, hogy 
könyvem kiadójaként rosszhiszeműen szerepeltetek egy ismert kiadóvál
lalatot, 2. határozottan állítja, hogy a cég mitsem tudott munkám meg
jelenéséről. A valóság ezzel szemben, az, hogy a kiadó természetesen tu
dott könyvem megjelenéséről. Előzetes megállapodásunkon, amely sze
rint munkám a Kókaí Lajos cég kiadványaként jelenik meg (mint ré
gebbi könyveim is: „Hisztériás gyermekek” , „Milieu és gyermeki lélek” ), 
a kiadó az időközben életbe lépett sajtójogi rendelkezések következtében 
volt kénytelen utólag változtatni. „Azért kértem utólag, hogy cégem 
mint kiadó a könyvön ne szerepeljen — írja szóról-szóra a vállalat — 
mert időközben olyan sajtójogi rendelkezés, történt” , amely a fentemlí- 
tett megállapodást nem teszi lehetővé. Állításomat egyébként a kiadónak 
hozzám intézett levele bizonyítja. Budapest, 1942. január 12. Dr. Vértes 
O. József.

A  magyarázórajz elmélete. Tanárképző Főiskolánk e cím alatt sok- 
szorosíttatta kézirat jelleggel, F ü z e s i  Árpád főiskolánk előadó tanárá
nak magyarázórajzi előadásait. Folytatása kíván ez lenni a Főiskola azon 
törekvésének, hogy hallgatói részére egybegyűjtve biztosítsa azt az anya
got, amelyet meg kell hogy ismerjenek, mint leendő gyógypedagógiai ta
nárok. Füzesi ebben a munkájában lényegesen kibővítve adta azt as is
meretanyagot, amelyet két évtizede ad elő tanárképzőnkben s amely is
meretanyag beszédesen igazolja a magyarázórajz pedagógiai, —- még kö
zelebbről pedig gyógypedagógiai jelentőségét. Rajzokkal illusztrálva úgy 
van. összeállítva ez, a jegyzet, hogy abból azok is megismerkedhetnek a 
magyarázórajz elméletével és gyakorlatával, akik annakidején még nem 
hallgathattak magyarázórajzi előadásokat. Füzesi volt hallgatói pedig, a 
közben kitermelt új magyarázórajzi elgondolásokkal, kiegészíthetik belőle 
á tanárképzőn szerzett ilyirányú ismeretüket. Ezekre való tekintettel, 
igen melegen ajánljuk tehát ezt a sokszorosított jegyzetet is, intézeteink 
és kartársaink figyelmébe. (I. K.)
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