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Pedagógiai psychotherápia.
Irta: t  Sulyomi-Schulmann Adolf.

A  beszédfelfogás folyamatának helyreállítását célzó munkánk 
első feladatrészét az képezi, hogy egy gondosan kiépített lélegzési 
és izomfesztelenítési kezelésmód, valamint egy egyszerű es általá
nos ritmikai beszélési készségre és hallásos beszédszabályozasra 
való ránevelés által a testi zárómechanizmusokat feloldjuk. A  be
szédbeli kifejezőképesség fejlesztése és a beszédöröm kinevelése 
beszédjavító munkánk második, nem kevésbbé fontos feladatrésze. 
E két feladatrész megoldásához kapcsolódik közvetlenül és; egyide
jűleg a lelki zárómechanizmusok feloldása. A  dadogót tehát úgy 
testi-lelki, mint lelki-szellemi vonatkozásban részesítjük egész egyé
niségét, ül. személyiségét átfogó kezelésben, mert „a test és a lé
lek. nem két különálló valami, hanem egy és ugyanazon életnek, ele
ven történéseknek két különböző megjelenési formája; ugyanazon 
elv két kifejezője, amelyek feloldhatatlanul vannak egymással osz- 
szekapcsolva és állandó vonatkozásban állanak egymáshoz (Heyer) ” .

A  lelki gátlások feloldását egy tervszerű persuasio (-rábe
szélés) és suggestio (-ráhatás) útján törekszünk elérni: az önbiza
lom helyreállításával, az ideges össz-személyiség átképzésével, 
resocializálással (-visszatársadalmosítással), a dadogó belső átál
lításával a világhoz és saját Én-jéhez,

Ily  messzemenő psychikai kezelésre minden bizonnyal nem 
lesz szükség minden esetben és a kezelésmód esetenként a beszéd- 
bántalom időnkénti állapotához és a dadogó személyiségéhez fog 
igazodni.

íg y  egészen fiatal dadogóknál —  kisgyermeknél élettani da
dogással, ujonciskolásnál kezdeti dadogással —  a psychikai kezelés 
tisztán negatív lehet, amennyiben beszéd közben a gyermeket bé
kében hagyjuk és beszédhibájára külön nem figyelmeztetjük. Elég, 
ha a gyermekben az a meggyőződés ver gyökeret, hogy vele nem 
történik semmi, ha beszéd közben egyszer-többször meg is akad. 
Rousseau-nak e szavai: „Óvakodni kell annak látszatától is, hogy 
itt valami történik” a negatív psychotherápia értelmezése szerint 
főleg a hívatlanoknak szolgáljon intelmük Ezért a szülőket és hoz
zátartozókat külön tanácsadó órákban kell felvilágosítani, hogy 
bennök titkos társnevelőket nyerjünk; hasonlóképen az iskola taní
tóit is. Nyomatékosan figyelmükbe ajánljuk, hogy a beszédhibások
kal szemben a szükségtelen szigort kerüljék, a visszaeséseket nyu
godtan eltűrjék és segítsék abban, hogy eredetileg gondtalan és 
vidám természete visszatérhessen. A  nyugodt bánásmód és okos ser
kentés gyógyít. A  folyamatos beszéd visszatértével egyidejűleg 
többnyire eltűnik "a bátortalanság, lehangoltság és kisebbértékűség 
érzése. %

A  motoros-dynamikus szakban levő dadogóknál, akiknél 
tehát lelki kóros tünetek még nincsenek, a dadogó lelki befolyáso
lásához az úgynevezett kis psyhotherapiát alkalmazzuk, amelynek 
eszközei a felvilágosítás, a rábeszélés és az önsuggestio.
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^Sulyomi-Schulmann Adolf:

Mindenekelőtt azt a munkamódot alkalmazzuk, amelyet Du- 
bois ,,persuasio” -nak (-rábeszélés) nevezett el. Azt a kezelésmódot 
értjük alatta, amely arra irányul, hogy az esetest rábeszélje, meg
győzze arról, hogy panaszai minden szervi alapot nélkülöznek és 
tisztára hamis feltevéseken alapulnak. Ilyen úton-módon igyek
szünk elérni, hogy az esetest a beszéléssel kapcsolatban egy meg
változott lelki beállítottságba hozzuk.

A  dadogónak körülményesen és pontosan megmagyarázzuk a 
bántalmat, annak keletkezését, veszélytelenségét és javításmódját. 
A  megértés előmozdítására jó szolgálatot tesznek a képletes össze
hasonlítások. A  beszédgátlás lényegét (dr. Horn szerint) pl. egy 
félénk autóvezető példájával érzékeltethetjük, aki egy vele szem
ben jövő nagy tehergépkocsi láttára az összeütközéstől való félel
mében ösztönösen meghúzza a féket és így a kocsi futását leállítja. 
Hasonlóképen hat a beszédneurotikusra is a felsüléstől való félelem; 
mihelyt neki beszélnie kell, működésbe lép a beszédfék. Ezt az 
egyszerű hasonlatot minden gyermek megérti. A  következőkben 
levonjuk ennek tanulságát: Nekem tulajdonképen épen úgy nincsen 
beszédzavarom, mint ahogyan az autónak sincs, motorzavara; csak 
az a baj, hogy meghúzom a beszédféket. Miként a fékezés lefolyá
sát a fék emeltyűjén, rúdján és nyomtatóján keresztül a kerék 
leálltáig követni tudom, ép úgy követhetjük a beszédféket is lépés- 
ről-lépésre, a beszédszorongás ill. félelem affektusától, a lélegzési 
és hangadási fékezésen keresztül egészen a beszédzárig. Ezt a fo
lyamatot egy következő megbeszélésen magyarázzuk meg.

Megmagyarázzuk a dadogónak, hogy akadt meg a beszédben 
egy bizonyos helyzetben elsőizben, hogyan éledt fe l a beszédgátlás 
ugyané helyzet megismétlésekor, amely azután ezt a képzetet kel
tette benne életre: „most nem tudok beszélni” . (I. szak.) E z . a 
képzet, miután a zavar már némi ideje fennállott és. a környezet 
erre helytelenül reagált, az ócsárlástól és kinevetéstől való félelmen 
át a beszédtől való félelem érzéséhez vezet (II. szak.). A  következő 
időszakban a fékhatás a lelki területről a testi területre terjed át 
és pedig arra a testiműködésre, amely mint élettani jelenség mint
egy hidat képez a iélek és a test között, a lélegzésre. A  félelem ha
tására a mellkas hirtelenül extrém inspirációs —  (belélegzés bor
daemeléssel), ritkábban exspiratiós helyzetben merevedik meg, a 
lélegzés ritmikus lefolyás^, megszakadt. A  félelem érzése lélegzési 
zárhoz (3. szak.) vezetett. Minthogy azonban a beszéléshez szük
ségszerűen levegőt kell használni, a jevegő kibocsájtását a hason 
keresztül kísérli meg, ami menthetetlenül hasizompréshez vezet. A  
hasizomprés azonban, nevezetesen a rekeszizomé, synergistikus 
(összműködő) kapcsolatban áll a glottisműködéssel és pedig a' 
hangrés görcsszerű zárjához vagy görcsszerű nyitvamaradásához ve
zethet (tónikus görcsök). Mindkét helyzet daaogónál gégefőtükör- 
rel kimutatható. Mindakét esetben a hangadás megvan szakítva, a 
lélegzési zár következésképen hangzárhoz vezetett (4. szak). A
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dadogok gondos megfigyelésénél azt tapasztaljuk, hogy sokan és 
pedig az ú. n. hosszannyujtók vagy vontatók (Langzieher), a ma- 
gánhangzós dadogok és az elnémulok már ebben a szakban felad
lak a küzdelmet. A  többiek ellenben megkísérlik az artikulatiós 
szervek, az arcizomzat, sőt a kar és láb izmainak túlzott megeről
tetésével a fékhatást leküzdeni; ily esetekben beszélünk „együtt
mozgásokról” , Trömer szerint helyesebben ellenmozgásokról. A  
hangzárból teljes beszédzár keletkezett (5. szak.). A  képzet, hogy 
„nem tudom kimondani” — a félelem érzete —  lélegzési zár —  hang
zár —  beszédzár az a circulus vitiosus, amely ellen minél erőszako
sabban küzd, annál jobban lesz rabjává.

Ha a dadogó ezeket az összefüggéseket helyesen felfogta, úgy 
már lényegeset nyertünk. A  tanítvány bizalmat kap, úgy érzi, hogy 
nemcsak őt értik meg, hanem bántalmának mivoltát, amellyel szem
ben eddig teljesen értetlenül állott, ő is megérti és megsejti egysze
riben a szabadulás útját.

A  beszéd lefolyásút, a hangzók keletkezését és a dadogásnál 
elkövetni szokott hibákat is megmagyarázhatjuk, de csak a leg
egyszerűbb módon. Liebmann szerint a következőképen járhatunk 
el: a tanítványnak egy fejminta keresztmetszetét mutatjuk és ezt 
mondjuk neki: E mintán a szájüreget látja a felső- és alsó szájka
poccsal és a felső és alsó ajakkal. Felül az íny választja el a száj- 
üreget az orrüregtől. A  szájüregben fekszik a nyelv, amelyhez itt 
lent a gégefedő van erősítve. Ha be- és kilélegzünk, -— a gégefedő 
nyitva van, ha nyelünk, csapóajtószerűen ráfekszik a gégefőre és 
a falat a gégefő mögött levő nyelőcsőbe csúszik. Ha belélegzem, —  
a levegő az orron vagy szájon át a garatba, innen a gégefőbe, 
azután a légcsőbe áramlik, —  amely utóbbi a nagy, kisebb és leg
kisebb hörgőkbe, valamint a tüdőüregekbe ágazik szét. Kilélegzés
nél fordított úton távozik a levegő; a garatba jut és a szájon vagy 
orron át kiáramliik. Be- és kilélegzésnél a hangszalagok, amelyeket 
itt lát, jól nyitva vannak. Ha azonban.egy magánhangzót ejtek, úgy 
a hangszalagok a hangrés felé közelednek és a kilélegzési levegő 
által rezgésbe jutván, hangot adnak. Ha különböző magánhangzókat 
ejtek, úgy látni fogja, amint a szájüregem minden egyes, magán
hangzónál más és más alakot vesz fel. A  szájüreg különböző alaku
latai folytán a gégefőre minden esetben egy másik visszhangszek
rény illeszkedik és ezáltal a gégefőhang hangszíne megváltozik. Jól 
értse meg, hogy minden magánhangzó a hangszalagok ugyanazon 
mozgása által keletkezik és, hogy minden magánhangzónál a levegő 
a hangrésen át áramlik. A  magánhangzóknál tehát a kilélegzéses 
levegő semmiféle ■ellenállásba nem ütközik.

Fontos megjegyezni azt, hogy magánhangzók ejtésénél a 
hangszalagokat nem szabad összeszorítani, különben hang nem ke
letkezhet. Ha ezt a hangvillát megnézi, láthatja, hogy semmiféle 
hang nem keletkezhet, ha a hangvilla csúcsait szorítom. Pontosan 
így van ez a hangszalagoknál. Ha valamely szót akarok kiejteni,
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^Sulyomi-Schulmann Adolf:

amely magánhangzóval kezdődik és amellett összeszorítom a hang
szalagokat, úgy hang, magánhangzó nem keletkezhet.

A  mássalhangzók a magánhangzókkal ellentétben, úgy kép
ződnek, hogy a kilélegzéses levegő az ajkakon, a fogakon vagy  az 
ínyen ellenállásba ütközik. Azáltal, hogy a kilélegzéses levegő ezt 
az ellenálást elhárítja, zörej, mássalhangzó keletkezik. H a pl. ezt a 
szótagot „bá”  mondom ki, láthatja, amint az ajkak egy pillanatra 
összezárulnak, amely zárlatot aztán a kilélegzéses levegő szétrob
bant és a „b ”  mássalhangzói létrehozza. Hasonló módon keletkezik 
a „d ”  a nyelvhegy és a fogak közötti zárlat által, valamint a „ g ” 
a nyelvhát és íny közötti zárlat által. Mihelyt én evvik mássalhang
zónál az ellenállást túlerőssé teszem, úgy a kilélegzéses levegő ezt 
az ellenállást vagy egyáltalán nem, vagy csak sokára tudja elhárí
tani és szünet keletkezik, —  a dadogás.

A  normálisan lefolyó beszélés feltétele, hogy a beszélő normá
lisan viselkedik beszédével kapcsolatban. Ha az ember valam it ki 
akar mondani, úgy a beszédszerv úgy működik, hogy más egyebet 
nem tesz. Gépies beszéd esetén valójában más tennivalónk nincsen, 
mint a beszédszervet magára hagyni, hogy a bennerejlő sajátos 
törvényei szerint működhessék.

A  beszélés lefolyásáról többet mondani aligha ajánlatos, mert 
az a veszedelem fenyeget, hogy a dadogó gondolkodását a beszéd
aktusra irányítjuk, amelynek normálisan történő automatikus le fo
lyását ép az ellenőrző tudat gátolja. E gy  ilyen „functio-analysis” 
teljesen elegendő ahhoz, hogy a dadogó meggyőződjék arról, hogy a 
kezelő által ajánlott rendszabályok és utasítások tudományos alap
pal bírnak és őt a folyamatos, természetes beszéd megszerzéséhez 
segítik. De mást is érhetünk el egy ilyen vázlatos functióanalysis- 
sel. Nevezetesen, —  a dadogó saját symptomáit analysálván, sok
szor ahhoz a belátáshoz jut el, hogy alapjában véve csekély hibák
kal áll szemben, amelyeket könnyen elháríthat, ha a belső dadogást 
elhessegeti és a symptomák nagyításával felhagy.

Ilyesféle kioktatásokkal látszólag a dadogó értelméhez fo r 
dulunk. Valójában azonban itt nem tudományos értelemben vett 
kioktatás történik, hanem oly ráhatásos eljárás, amellyel a dadogó 
hamis és káros beszédképzeteit hasznos és gyógyító hatású képze
tekkel akarjuk felcserélni. E hamis képzet helyére: „N em  tudok 
beszélni” , a helyes képzetnek: „m eg vagyok arról győződve, hogy 
tudok helyesen beszélni”  kell, hogy lépjen.

Bizonyára egyetlen beszédpedagógus sem ringatja magát ab
ban a hitben, hogy a dadogón pusztán felvilágosítással segít, de 
mindamellett elég gyakran történik m eg,.hogy behatóan, a lelki ál
lapothoz mély betekintéssel vezetett felvilágosító beszélgetés az 
egész zavarkomplexumot csökkenti és a tudatot tehermentesíti. A  
dadogó értelmi fokához mérten megmagyarázzuk még azt is, hogy 
a lelki symptomák forrása, amelyekben szenved, félelm i érzetekből 
fakadt autosuggestiókon nyugszik. Gyakran pedig először a lelki
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symptomáira felépített, saját elméleteit kell okos felvilágosító be
szélgetéssel eltávolítani, mielőtt a felvilágosító eljárás eljuthatna 
oda, hogy zavaró érzéseket, érzelmeket, és indítóokokat önmaga há
rítson el. Ez a legjobb esetben is hosszantartó munka, mert még 
elért javulás esetén is, könnyen állhat be visszaesés.

Jobb eredményt érünk el, ha a felvilágosítási eljárást meg
győző rábeszéléssel és bátorító serkentéssel kapcsoljuk össze. Rá
beszéléssel azonban nem az okok logikai erejére kell a hatást alapí
tani, hanem a módban, ahogyan az érveket kifejtjük, •—  a lelki be
hatolásban, a hang melegségében, a rokonszenvben, amelyek a szó
ból kiérezhetők, a szeretetreméltóságban, amellyel a beszélgetést 
vezetjük és az előnyökben, amelyek kilátására remény nyílik. Ha 
azonban a rábeszélés helyett a bíztatás, serkentés formáját választ
juk, akkor még közelebb jutottunk a valódi suggestiós eljáráshoz. 
A  dadogó típusától függ, jobb-e, ha oly eljárással élünk, melynél 
a bíztatás a hanggal megerősített tekintélyen vagy pedig a reményt 
nyújtó rokonérzés hangulatán nyugszik.

A  kezelőnek azután a jövőbeni javulás hitét kell tanítványá
ban felébreszteni és megerősíteni. A  mesterségesen előidézett meg
erősítéshez tartoznak közelebbről mindazok a. külső behatások, ame
lyek azon érzést keltik, hogy_ egy erős mellékbefolyás közreműkö
dik. Például az orvos által rendelt gyógyszer, villamos készülékek 
alkalmazása igen enyhe árammal vagy anélkül. A  hitkeltéshez gyak
ran elég már az is, ha a beszédpedagógus tanítványát arról bizto
sítja, hogy máris javulás érezhető. A  gyógyulásban való hit egyik 
legmegbízhatóbb útja, ha már az első találkozásnál, ill. megbeszé
lésnél ügyesen olyképen vezeti a beszélgetést, hogy a dadogó —  ha 
csak rövid időre is —  a gátlásmentes beszéd lelki állapotába jus
son. A  dadogó gyérmeket és felnőttet egyaránt határozottan bizto-' 
sítjuk arról, hogy: „Mindent tudsz kimondani. Nem kell félned a be
szédtől. Valamennyi hangzót és szót helyesen tudod képezni.” En
nek igazolásául néhány szót és rövid mondatot előmondunk és ő 
ezeket utánozza. Az előmondás példaadóan történjék, nyugodt és 
kellemes hangsúlyozással, ritmikus tagoltsággal, hogy az ő hallá- 
sos utánzóképességét észrevétlenül befolyásoljuk. A  helyes beszéd
teljesítmény igazolására ez a legjobb suggestiv segítség.

Sokszor szükséges, hogy a suggestiv hatás elérését ne csak 
kívülről kíséreljük meg, hanem autosuggestiók alkotására hívjuk 
fel. Gyakran történik meg, hogy hiába suggeráljuk a tanítványnak, 
hogy neki megvan az eréje a dadogás alapját képező kényszerkép
zeteket leküzdeni. Ily  esetekben az autosuggestió kitartó űzése hoz
hat jó eredményt. Ha esténként és reggelenként hallható hangon 
önmagának mondja, hogy biztosan és gátlás nélkül tud beszélni, úgy 
a kívánt hatás sokszor valóban beáll. Amellett a positiv autósug- 
gestió mindig hasznosabb, mint a negatív és előmozdítható, ha elő
zőén alkalmas motoros reakciókkal lesz alátámasztva.
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Az autósuggestiv hatás értékesen fokozható, ha a fokozott 
suggestibilitásunk valamely szakát használjuk ki, pl. az éjjeli nyu
galom előtt az ébrenlét és elalvás közti rövid időszakban. A  dadogó, 
aki ilyen félálomban egy belső hanggal arra bíztatja önmagát, hogy 
a jövőben nem fog félni beszélni, hogy minden helyzetben bátran és 
nyugodtan fog beszélni, oly tudatalatti képzetekre tesz szert, ame
lyek gyakran meglepően kedvező eredményt hoznak, különösen, ha 
ezt az autósuggestiv eljárást hosszabb időn át űzi.

Ilyen autosuggestiÖk alkotására a tanítványt beható megbe
szélés után vezetjük rá. Az autósuggestiók körülbelül ilyenformán 
hangozhatnak:

1. Jó hangulatban a beszéd szabályait (kedélynvugalom, gon
dolatösszpontosítás, lassúbb beszéd) könnyen tartom be. Tanárom
mal majdnem egészen folyékonyan beszélek. Csak ritkán akadok 
meg, tehát már jól beszélek vele.

2. Ha nyugodt hangulatban egyik emberrel jól beszélek, más
sal is jól fogok tudni beszélni.

3. Igyekszem; mindig jó hangulatban, nyugodt lenni és a be
szédtől többé nem félek.

A  dadogó ezeket egy keményebb papírra felírja és napjában 
többször elolvassa. Ez legyen az ő logopaediai imádsága. Később a 
következőkkel helyettesítendő:

4. Ura leszek hangulatomnak. A  mindenapi élet kellemetlen
ségei által nem engedem magam befolyásolni, felettük fogok állani 
és uralkodni fogok magamon.

5. Beszélés közben nem engedem magam a hangulat által be
folyásolni, sőt rossz hangulatban is jól fogok beszélni.

Később így alakul az önsuggestió:
Nemes érzelmű, magasabb szellemi és erkölcsi tartalmú mű

vek olvasása és megbeszélése felnőtt és művelt; dadogónál, kiválóan 
ható eszközök. A  tanár példaadó beszédmodora kiválóan érvényesül
het, mint ráható és irányító tényező. A  mérséklet itt is fontos, ne 
túlsókat akarni nyújtani, inkább kevesebbet, de mindig jót.

6. Ha észreveszem, hogy rossz napom van, úgyhogy könnyen 
dadognék, azért nem búsulok, nem esem kétségbe, nem adom át 
magam harc nélkül. Inkább nyugalmat erőszakolok magamra és 
közlöm magammal a parancsot: Uralkodj magadon, őrizd meg hi
degvéredet és józan értelmedet.

Lassabban fogok beszélni, —  de beszélni fogok és miután 
megnyugodtam, jól fogok beszélni. Kiharcolom magamnak a nyu
galmat rossz napokon is.

Néhány további suggestió:
„Ha nyugodtan dolgozom, minden jól sikerül. Ezért senkitől 

sem engedem magam megzavartatni.
Egyenesen előre megyek célom felé.
Nem búsulok, ha itt-ott meg is akadok a beszédben. Többé 

nem félek a beszédtől.
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Ha munkámat nyugodtan és kitartással végzem, bizonyára 
célhoz érek.”

D,adogó tanulóknál mindig egyszerű formában nyújtandó a 
suggestió, pl. a feladat jól sikerült megoldása esetén, különösen pe
dig, ha beszédnél ügyesen alkalmazott segítséget, mint a folyamat 
lassítását, hangsúlyt, stb., még jobb, ha ez a szülők vagy idegenek 
jelenlétében történhetik. Minden megfelelően alkalmazott dicsérő 
szó suggestióként hat. A  dadogó beszédét általában úgy kell ve
zetni, hogy beszédbeli kisiklások lehetőleg ne forduljanak elő, ak
kor minden leckeóra hatásos suggestióvá válik: Ma nem akadtam 
meg, —  holnap sem fogok megakadni — , nemsokára egyáltalán 
nem akadok meg, napról-napra jobban beszélek.

Rendszeres fesztelenítő, izomlazító, lelki feszültséget oldó és 
a gyakorlási kezelésmód által, valamint az említett psychothera- 
piás eljárások segítségülvételével —  amilyenek a tekintélyen ala
puló meggyőzés, a hitkeltés, a logikus felvilágosítás és a rábeszélés, 
ellenképzetek felkeltése, kifejező mozgások begyakorlása, hallásos 
szabályozás és mindenekelőtt az ébersuggestiók ápolása —  többnyi
re sikerülni fog a lelki gátlásokat kisebbfokú dadogási formáknál, 
tekintetbevéve természetesen a környezet megfelelő társnevelői köz
reműködését és a tanítvány egészséges , igyekvését, feloldani és 
megszüntetni.

Hansen dr. költői szavait idézem befejezésül: „A  testnek és 
léleknek azt a titokzatos nyugalmi állapotát, amelyről tudjuk, hogy 
az öngyógyulás, az újjáéledés feltétele, megszerezzük: ha olyan 
psychotherapiát alkalmazunk, melyben az eljárás lényege nem me
rül ki technikai fogásokkal, nem tanulható el, ami csak a szív ősi 
titokzatos segítő ereje által lehet magunké.”

Áz 1943-évi állami költségvetés.
Az 1943. évi állami költségvetés V II. füzetében az Egész

ségügyi szakoktatás és iskolaegészségügy főcím alatt szerepelnek a 
Gyógyítva nevelő iskolák. Ebből a részből közöljük a következőket: 

Személyi járandóságok:
Rendszeres állandó illetmények (fizetések, lakáspénzek, családi pót

lékok, stb.) I-.....................................   1,187.540 P.
Nem rendszeres illetmények (tiszteletdíjak, bérek) . 180.470 P.
Jutalmak és s e g é ly e k ..................................................... 1.000 P.

Összesen: 1,369.010 P.
Dologi kiadások:

Beszerzési költségek (irodai szerekre, leltári tárgyak beszerzése és 
karbantartása, posta szállítási költségek ¡stb.) . . 700.004 P.

Elhelyezési költségek (házbérek, fűtés, világítás stb,) 78,506 P. 
Egyéb dologi kiadások (lapok előfizetése, stb.) . . . 5.790 P.
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A z 1943. évi állami költségvetés.

Kiküldetési; és átköltözködési költségek . . . . . .  4.500 P.
Gyógypedagógiai tanárképző főiskolai hallgatók ösz

töndíjára ...............................................  , 4.800 P.
Összesen: 793.600 P.

Végösszeg: 2,162.610 P.
A státus létszáma az új költségvetésben a következő: 

a) Tanszemélyzet: 217.
8 igazgató, tanár a VI. fizetési osztályban.

197 igazgató, tanár a V II— V III— IX — X. fizetési osztályban.
5 helyettes tanár.
6 kézimunka mesternő a XI. fizetési osztályban.
1. gimnáziumi tanár.
b) Üzemi szak: 1.
1 üzemi intéző a IX. fizetési osztályban.
e) Kezelési szak: 5.
2 Braille-könyvtáros és nyomdász a X. fizetési osztályban.
1 Braille-könyvtáros és nyomdász á XI. fizetési osztályban.
2 díjnok.
d) Altisztek és szolgák: 57.
57 szakaltiszt, iparosmester, altiszt, ápolónő, felügyelő, ki

segítő szolga.
A  személyzet teljes létszáma: 280.
A  költségvetésben státusunk javára a következő intézkedé

sek történték: 2 rendes tanári állás átszervezése VI. fizetési osz
tályú állássá, 4 helyettes tanári állás átszervezése rendes tanári 
állássá, 2 új XI. fizetési osztályú kézimunkamesternői állás szerve
zése, 1 új rendes, 5 új helyettes tanári, 2 új felügyelő II. osztályú 
altiszti állás szervezése.

Ezek között az intézkedések között legértékesebb a 2 hato
dik fizetési osztályú állás szervezése. Ezzel egy lépés történt annak 
a szándéknak megvalósítása felé, hogy a státus 5 százaléka kerül
hessen be a VI. fizetési osztályba. Reméljük, a legközelebbi költ
ségvetés valóra váltja ezt.

Miután ez a költségvetés lényeges haladást jelent a múlt 
költségvetéseivel szemben és a jövő reménysége komoly alapokra, 
támaszkodhatik, a gyógypedagógiai tanárság hálás köszöneté jus
son el ezekkel a sorokkal is mindazokhoz a tényezőkhöz, akiknek: 
részük van ebben a megnyugvást és bizakodó reménykedést keltő- 
elhatározásokban és intézkedésekben.

Egy kívánságunk van csupán és ez az, hogy a VI. fizetési 
osztályba történő kinevezések továbbra is az eddig gyakorolt módon, 
a szolgálatból leghamarabb kilépő kartársak sorrendjében történ
jék. Ez t. i. az egyedüli lehetőség arra nézve, hogy minden gyógy
pedagógiai tanár az egyformán megérdemelt VI. fizetési osztályból 
mehessen nyugdíjba.
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I Schulmann Adolf
1883—1942

Ismét kiszakadt egy 
igazi érték a m agyar'gyógy
pedagógiai oktatásügy kis
ded táborából. Kiszakadt má
ról-holnapra, váratlanul, sok 
értékes terv megvalósítása 
előtt, végtelen nagy kárára 
beszédpedagógiai szakoktatá
sunknak. 1942. október hó 
26-án halt meg rövid szenve
dés után Sulyomi-Schulmann 
Adolf, a hibásbeszédűek m. 
kir. áll. intézetének igazgató
ja és október hó 29-én kí
sérte őt örök pihenő helyére, 
a Hűvösvölgyben lévő reme
tekertvárosi Szentlélek temp
lom kriptájába az árván ma
radt család és a kartársak, 
jőbarátok, tisztelők és tanít
ványok gyászba borult népes 
társasága.

A  koszorúkkal, virá
gokkal borított ravatalnál 

Füzesi Árpád, a siketnémák budapesti m. kir. áll. intézetének igaz
gatója mondotta a búcsúbeszédet.

„Arcunk sápadt, szemünk könnyes, ajkunkra nehezen jön a szó. 
Szívünket a fájdalom szorítja. Értelmünkön erőt kell venni, hogy elhigy- 
jük: itt a pillanat, amikor búcsúznunk kell Tőled, drága Barátunk.

Legközvetlenebb kartársaid, a siketnémák budapesti m. kir. áll. 
intézetének tanári testületé áll itt Előtted. Azok a munkatársak, akikkel 
naponként fogtál kezet, akikkel egy épületben áldoztad magad nap-nap 
mellett aszketikus ügyszeretettel a munka oltárán.

Tehetetlenül a kegyetlen Sors ismeretlen törvényei előtt, lehorgad 
fejünk. De az emlékezés Hozzád emeli, s ime, jóságos arcod, finomsza
bású fejed fölött glória gyullad. Újra látjuk mosolygó szemed, halljuk 
puha szavadat. Glóriát von fejed köré a földi életed, a lelked, munkád, és 
szerető melég szíved.

Tudós voltál. Európai nevű tudósa a beszéd gyógyító-nevelésének. 
A tudomány sokszálú dús szövetének gazdag tömegében szakmunkád 
szerves szálat alkotott. Nevedet ismerik mindenütt, ahol ez a tudomány
ág él. Beszédgyógyító gyakorlati munkád nyomán százak és ezrek áld
ják neved, akiknek viszaadtad önmagukba való hitüket és egészséges
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kiegyensúlyozottságukat. Rajongója, szerelmese voltál az általad munkált 
tudomány-ágnak. Áldozata lettél szent lelkesedésednek s a tudomány 
harcterén, intézeted falai között az utolsó percig dolgozva, hős módjára 
estél el. Mikor Alkotó Istenünk, angyala eljött lelkedért, munkaasztalod
hoz kellett lehajolnia, szorgalmas munkában levő kezedre kellett rátennie 
.elpihentető kezét. Külön emberi tragédiád, hogy Isten küldönce akkor 
ragadott el, amikor gondos, lelkes munkád nyomán nagyértékűvé kiépí
tett intézeted munkádhoz méltó, új kereteket kapott, s melynek olyan 
tiszta, szinte gyermekes örömmel tudtál örülni.

Ember voltál. Igaz-ember, férfi, aki krisztusi mosollyal jártad a 
világot. Csak barátod volt, mert csak barát tudtál lenni. A  férfias eré
nyek minden nemességét klasszikusan őrizte lelked. Az i g a z i úr belső 
és külső csiszoltsága volt egyéniséged jellemzője. Puha szavadban pallé
rozott elméd és meleg szíved szava zengett. Szemedből apostoli jóság és 
kristályos értelem sugárzott. Mindenki szeretett, mert csak szeretni tudtál.

Német nevedben, véredben tisztelted őseid kulturéletét. De mara
déktalanul magyar volt minden szívdobbanásod. Társadalmi munkád 
széles területén izzó hazaszeretetedet is példának látjuk magunk előtt, 
azzal a remegő telítettséggel, amellyel Te aggódtál a Délvidékért.

A siketnémák budapesti áll. intézetének tanári testületé és alkal
mazottai, valamint Tanáregyesületünk nevében és szerény személyemben 
gyászbaborultan búcsúzom Tőled, drága jó Barátom. Pihenj békében az 
őszi hant alatt. A kultúrának áldozott testedet ölelje magához az anyai 
szeretető drága honi- föld. Lelked olvadjon vissza maradéktalanul a Nagy 
Alkotó örök Tökéletességbe. De e m l é k e d  mienk és mindazoké, akik 
csodáltunk, tiszteltünk és nagyon, nagyon szerettünk. Isten Veled!”

Ezután Jónás László tanár a hibásbeszédüek m. kir. áll. in
tézetének tanári testületé nevében, Wallrabenstein Frigyes tanár pe
dig a Magyar Phonetikai Társaság nevében, vett búcsút Schulmann 
Adolftól az igazgatótól, illetve a Társaság alelnökétől.

Schulmann Adolf Qravicabányán született 1883 dec. 22-én. 
Elemi iskolai oklevelét a temesvári m. kiír. állami tanítóképzőinté
zetben 1902-ben, gyógypedagógiai oktatásra kéoesítő oklevelét pe
dig Budapesten szerezte 1906-ban. A  temesvári tanítóképző elvég
zése után, igazgatójának ajánlására néey évig Németországban, 
Wormlageban működött, mint házi tanító. Már itt kivirágzott lelke 
vágya és a berlini, gubeni, hallei, drezdai, lipcsei és lübbeni gyógy
pedagógiai intézetekben hospitált. 1905 szept. 1-től 1920 jún. 14-ig 
a siketnémák ungvári intézeténél működött;, 1915 jún. 23-tól, mint 
igazgató. A  cseh megszállás kezdetén Ungvárról kiutasíItatván, a 
siketnémák budapesti m. kir. állami intézetéhez osztatott be. Itt két 
évig mint h. igazgató, három évig mint oszályvezető tanár műkö
dött. 1925 szept. 29-től a hibásbeszédüek budapesti állami intéze
téhez neveztetett ki igazgatónak. Tagja volt a gyógyoedagógiai in
tézetek orsz. szaktanácsának és a gyógypedagógiai tanárképző fő 
iskola tanári karának.
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Első szakközleménye a Magyar Siketnémaoktatás 1908. évi 
számaiban jelent meg, s azután számos cikket írt ennek a lapnak 
jogutódaiban. Nagyobb dolgozatai: 1. A  siketnémaoktatás jövő fe j
lődésének útjain. 2. A  beszéd és a beszédhibások gyógypedagógiai 
védelme. 3. A  gyógypedagógiai beszédiskolák szükségessége és azok 
szervezete. 4. A  beszed vedelme. 5. Újabb felfogások a beszedj ki’ 
és gyógytana köréből. 6. A  dadogó az alkatelemzés megvilágításá
ban. Könyv alakban jelent meg: 1. A  beszédhibák elhárítása, külö
nös tekintettel a dadogásra. 2. A  farkastorok okozta beszédzavar és 
javításának módja. Több tanulmánya jelent meg a Néptanítók Lap
jában, a Szabolcsi Tanítóban, az Emberismeretben. A  párisi szak
lapokban ismertette a hazai siketnémaoktatás-ügyet és egyéb ̂ ese
ményeket. Német nyelven is több tanulmánya jelent meg a külön
böző német szaklapokban. Előadásokat tartott több tudományos 
egyesületben és külföldön a Brandenburgischer Lehrervereinben, 
az Internationale Gesellschaft für Phonatrie und Logopädie V. és 
VI. nemzetközi kongresszusán (Wien, Budapest), stb. Alapító tagja 
veit a Magyar Gyógypedagógiai Társaságnak és a Magyar Irásta- 
nulmányi Társaságnak. Rendes, vagy tiszteletbeli tagja volt a Ma
gyar Gyógypedagógiai Tanárok Orsz. Egyesületének, a Magyar 
Phonetikai Társaságnak, az Országos Siketnéma Otthonnak, a Si
ketnéma Sportklubnak, a Közszolgálati Alkalmazottak Egyesületé
nek, a Felvidékiek Szövetségének, az Erzsébetvárosi Keresztény 
Kaszinónak, a Fehérház Bajtársi Egyesületnek, a Deutsche Ehren- 
legion-nak, az Internationale Gesellschaft für Phonatrie und Logo- 
pädie-nak (W ien).

A z engesztelő szent Mise áldozatot november hó 18-án mu
tatták be az Egek Urának a Ferencrendiek Apponyi-téri templo
mában, melyen a siketnémák budapesti m. kir. áll. intézetének ta
nári testületé is megjelent.

Isten iadjon a drága jó kartársnak és barátnak csendes pihe
nést. Emléke örökké élni fog közöttünk! (Gy. Á .)

Könyvism erte tés.
A  pszichiátria feladatai a svájci büntetőtörvénykönyv fiatal

korúikra vonatkozó részében. Irta: M. Tramer (Solothurn). Gyermek- 
pszichiatriai folyóirat 5. füzet, 1941. külön száma, a svájci büntetőtör
vénykönyv fiatalkorúakra vonatkozó részének életbeléptetése alkalmából. 
(Aufgaben der Psychiatrie im Schweizerischen Jugendstrafrecht von M, 
Tramer (Solothurn). — Zeitschrift für Kinderpsychiatrie. Heft 5. 1941. 
zur Einführung des Schweizerischen Jugendstrafrechts.

Ismerteti: Kerényi József gyógypedagógiai tanár.
1930-ban kezdték meg Bernben az új, korszerű büntetőtörvény

könyv kodifikálását, amely magában foglalja a fiatalkorúakkal szemben
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követendő büntetőjogi eljárásokat is. Ez az új büntetőtörvénykönyv az 
1942. évben lépett életbe s ennek különösen a fiatalkorúakra vonatkozó ré
sze a pszichiátriai szempontokat is érdeme szerinti figyelemre méltatja.

A törvény első vázlatait, a francia jogfejlődés figyelembe vétele 
mellett, még az 1893. évben Kari Stoos svájci jogtudós fektette le s így 
a fejlődés folyamata közel 50 éves.

1893 előtt a büntetőjogi felelősség korhatára Svájcban a 12. élet
évvel kezdődött. Ott már akkor vizsgálták a fiatalkorú szellemi és er
kölcsi érettségét, de 12 éves életkorban még csak kivételesen alkalmaz
tak javítónevelést. 1893-ban a korhatárt a 14. életévben állapították 
meg.

Az új büntetőtörvénykönyv a megtorlás gondolatának a fiatal
korúakkal szemben való teljes kizárása mellett, a nevelés szükségessé
gének, illetve a nevelés lehetőségének kérdését helyezi előtérbe s csak 
egy kivételt ismer, a haza elleni vétséget, amely miatt fogházbüntetés is 
kiszabható.

Azt, hogy a fiatalkorúnak mennyiben van szüksége nevelésre,, 
vagy mennyiben nevelhető, a 18 éves életkor betöltéséig mérlegeli, mert 
ezen a koron belül zajlik le a pubertás, mely idő alatt a fiatalkorú testi 
és lelki tulajdonságai változáson mennek át s ez a körülmény a maga- 
trtásváltozásnak is predisponál. A 18 éves koron innen, még a beszá- 
míthatóság kérdését sem teszi vizsgálat tárgyává.

A fiatalkorúaknál egyébként 3 korcsoportot különböztet meg a 
nevelés szempontjából.

Az első korcsoportba tartoznak a 6—14 évesek, ezeket gyermek- 
korúaknak nevezi.

A második korcsoportba a 14—18 éveseket sorolja s fiatalkorúak- 
nak nevezi őket.

A harmadik korcsoport a 18—20 éveseké s ezek a kiskorúak.
Mindhárom korcsoportbeliek azonban nemcsak mint bűnözők, ha

nem mint sértettek vagy tanúk is szerepelhetnek a bíróság előtt. Nagy 
jelentőségű tehát a büntetőtörvénykönyv második része, amely két 
utóbbi minőségükben foglalkozik a fiatalokkal.

A felnőtt bűnözők is mindig érdekelték a pszichiátriát, de foko- 
zottab mértékben áll ez azonban a gyermekekre és fiatalkorúakra, mert 
hiszen az egész törvénynek végső célja a megjavítás és reszocializálás.

A bűnöző egyéniségének tervszerű kivizsgálása, tehát a tulajdon- 
képeni és az egész eljárást meghatározó feladata, a fiatalkorú felett ítél
kező bírónak.

Egy ilyen módszeres személyiségvizsgálatnál 3 szempontot kell fi
gyelembe venni, még pedig

1. a biológiai szempontot (átöröklés, általános testi fejlettség, 
szomatikus és szexuális rendellenességek, szomatikus betegség- és trau
ma-következmények, amennyiben ezek a konstitucióra befolyással voltak),

2. a pszichológiai szempontot (pszichikai fejlettség, a kritikus 
korszakok lefolyása, intelligentia, temperamentum és jellem, különösen 
etikai-moralis qualitásai),
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3 a szociológiai szempontot (a szülők anyagi és szociális helyzete,, 
lakásviszonyai, a család pszichikai atmoszférája, a gyermeknek az isko
lával, tanítójával, hivatásával, az utcával, s az egész környező világgal, 
való viszonya).

Ezeket a vizsgálatokat a megfigyelő-állomásokon orvosoknak, or- 
vos-pszichológuSoknak, gyógypedagógusoknak, szükség esetén pszichiá
tereknek kell teljesíteniök.

Az így megvizsgált gyermekeket a vizsgálat eredményéhez képest. 
3 csoportba osztják, még pedig

1. az erkölcsileg elhanyagoltak, romlottak vagy veszélyesek,
2. a különleges kezelést igénylők, tehát lelkibetegek, gyengeelmé- 

jüek, vakok, siketnémák, epileptikusok,
3. az ú. n. „normálisok” , tehát pseudokriminálisok csoportjába.
Az első csoportba tartozókkal szemben a „felügyelet alatt való- 

nevelést” , a második csoportbelieknél a „különleges kezelést” rendelik el, 
a harmadik csoportba tartozóknál „fegyelmi intézkedéseket” kell tenni.

Az elgondolás tehát az, hogy differenciál-diagnózis felállítása nél
kül nem lehet intézkedni, mert csak ennek ismerete alapján lehet alkal
mazni, illetve csak ez határozhatja meg a helyes differenciál-terápiát.

Felvetődött az a kérdés, hogy orvosok, gyógypedagógusok tagjai 
legyenek-e a fiatalkorúak bíróságának?

A  kialakult vélemény az volt, hogy ez nem: lenne kívánatos. T. i. 
jobb, ha az orvos és gyógypedagógus csak mint' összekötő kapocs szere
pel a nép és bíróság között. így egyrészt kötetlenebb a gyermekkel és. 
szülővel szemben, másrészt ezek nem félnek tőle mint bírótól s nem igye
keznek őt ügyüknek megnyerni, minek folytán tisztább és megbízhatóbb 
képet tudnak szerezni az esetről s ennek titkos rugóiról is.

A  törvénynek az a része, amely a .gyermekekkel mint sértettel 
foglalkozik, más korhatárt állapít meg, még pedig a 16 éves életkor be
töltését. Szigorúan bünteti az ennél fiatalabb gyermekek megszöktetését, 
elcsábítását, ilyeneknek szeszes italokkal való egészségrontását, stb.

A  pszichiáterek véleménye szerint nem helyes a korhatárok éles 
körülhatárolása, noha belátják, hogy ez jogi szempontból elkerülhetetlen. 
Szerintük nem az életkort, hanem a fejlettségi kort kellene alapul venni. 
Meg kellene különböztetni 1. a testi fejlettség korát, 2. a nemi fejlettség 
korát, 3. az intellingentia korát, 4. a' jellemfejlettség korát, sőt ha to
vább akarnánk menni, még'a motorikus fejlettség korát is, mert ezek a 
fejlettségi fokok csak harmonikus fejlődés feltételezése mellett egyeznek 
az életkorral, egyébként azonban sokszor messze esnek egymástól.

Ugyancsak különleges elbírálást igényelnek a 18— 20 évesek is, 
amely kor szintén átmenetinek mondható, mert bár az e korban levők az 
életben felnőtteknek számítanak, valóban még nincsenek a teljes cselek
vőképesség birtokában.

Amikor a gyermek tanuskodási képességéről kell szakértői véle
ményt mondani, a bírót a gyermek szavahihetősége, vagyis tanúvallomá
sának megbízhatósága érdekli. Itt tehát első sorban az ezt befolyásoló 
faktorokat, mint pl. a gyermek optikai, akusztikai képességét, emlékező
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képességét, stb. kell vizsgálat tárgyává tenni. Különös tekintettel kell 
lenni itt a gyermek képzeletére és befolyásolhatóságára (phantasie- 
beschaffenheit und Suggestibilitát).

A  pszichiátriának a svájci büntetőtörvénykönyv fiatalkorúnkra 
vonatkozó részével kapcsolatban végeredményében a következő feladato
kat jelölhetjük ki.

1. A szakértői működés kifejtését. Itt nem a bészámíthatóság meg
ítélése a főfeladat, hanem a reszocializálás lehetőségének a kérdése. Csak 
a 18— 20 év közötti kiskorúaknál vetődik fel a bészámíthatóság kérdése.

2. A  differenciál-diagnosztikából lehet megbízható következtetést 
vonni a helyes differenciál-terápiára. Hogy ez a munka eredményes le
gyen, fontos a pszichiáter és a fiatalkorúak bírájának szoros együttmű
ködése. A pszichiátria feladata inkább a szakértői (expert) tevékenység 
legyen, a pszichiáter ne igyekezzék bejutni a bíróság tagjai közé.

3. Ne csak a kérdés tudományos tárgyalásánál, hanem a törvény- 
hozás előtt is hangoztassuk a korhatárok merev és önkényes elhatárolá
sának tarthatatlanságát.

4. Ha a pszichiátria positiv működésével és eredményeivel bebizo
nyítja alapvető jelentőségét, hova-tovább nélkülözhetetlenné teszi magát 
a fiatalkorúak feletti bíráskodás terén is s az a felfogás, hogy a pszichiá
ter bevonása (meghallgatása) nem kötelező, hanem csak a bíró meg
ítélésétől függ, mindig jobban kompenzálódik.

5. Minden megfigyelő és javítóneveiő intézet pszichiáteri ellenőr
zés alatt legyen, sőt kívánatos, hogy minden pszichiátriai intézetben kü
lön gyermek-osztály legyen.

Mindezeknek azonban előfeltétele, hogy megfelelő gyermek
pszichiáterek ki- és továbbképzésére olyan gond fordíttassék, amilyet az 
e szempontból most tárgyalt svájci büntetőjog feltételez.

Ezek a pszichiátria nagy és jövő feladatai, amelyeket a svájci 
pszichiátria remélhetőleg ugyanolyan jól fog megoldani, mint ahogy az 
eddigiekkel is megbirkózott.’

Amint a közöltekből láthatjuk, a fiatalkorúakkal szemben köve
tett eljárás tekintetében sem alapelgondolásában, sem pedig végrehajtá
sában nem állunk a svájciak mögött. A pszichiáter meghallgatásának 
szükségességét a magyar büntetőnovella is elismeri, sőt a fiatalkorúak 
bírái szükség esetén, az intézkedés megtétele előtt már évek óta beké
rik a pszichiáter szakvéleményét, nem is szólva arról, hogy a budapesti 
áll. átmeneti javítónevelő intézetnek több mint 10 év óta állandó pszichiá
tere van. Adott esetekben, a fiatalkorúak bíróságának felkérésére a M. 
kir. Gyermeklélektani Intézet is eszközöl bíróság előtt álló gyermekeken 
pszichiátriai vizsgálatot s szakértői véleményt is ad. A szociális szempon
tok kivizsgálására lelkes pártfogói gárda áll a fiatalkorúak bíróságának 
rendelkezésére.

A  korhatárok megállapítása s a helyes szelekció keresztülvitele, 
nemkülönben a terápia alkalmazása tekintetében kétségtelenül vannak
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még megoldásra váró feladatok, ezek azonban a háború befejezése után, 
amikor a büntetőnovella korszerű reformjára sor kerül, minden bizony
nyal megnyugtató megoldást fognak nyerni.

Egyesületi élet.
Választmányi ülés.

' A  Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesületének: 
nagyválasztmánya ülést tartott 1942 október hó 24-én Budapesten, a si
ketnémák m. kir. állami intézetében. Jelen voltak Szép József elnöklete 
alatt: Angyal József, Füzesi Árpád, Góts Ottó, Györgyfy Ákos, Győrffy 
Pál, Hochrein Lajos, Kerényi József, Krupa Pál, Magyar László, Rédiger 
Károly, Révász Kálmán, Simon Etel, Ujvárosy József, Vida Lajos, Wesze- 
lovszky Lajos és Zsenaty Dezső választmányi-, illetve egyesületi tagok.. 
—  Horváth Frigyes és Pánczél Imre kimentették távolmaradásukat.

Az ülés megnyitása után Szép József elnök megrendültén, de ma
gyar szívből fakadt magasszárnyalású beszéddel emlékezett meg arról a 
súlyos veszteségről és gyászról, amely Kormányzóhelyettes Urunk hősi 
halálával érte Hazánkat. A nemes veretű beszédet a jelenvoltak megha- 
tódottan, állva hallgatták végig.

Az előző ülés jegyzőkönyvének felolvasása után, a mostani ülés 
jegyzőkönyvének hitelesítésére Krupa Pál és Ujvárosy József választmá
nyi tagokat kérte fel az elnök.

Zsenaty Dezső főtitkári jelentésében előadta, hogy közgyűlésünk 
óta egyesületi életünk legkiemelkedőbb eseménye volt elnökségünk tisz
telgő megjelenése új Miniszter Urunk Önagyméltósága előtt. Elnökünk 
üdvözlő szavaira és előterjesztésére Miniszter Urunk biztosította a kül
döttséget, hogy a gyógypedagógia ügyeire, státusunk kívánságaira épúgy 
gondot kíván fordítani, mint közoktatásügyünk bármely más részére. —• 
Közölte a főtitkár azt is, hogy a beadott emlékiratot egy új ponttal bő
vítette ki az elnökség és ebben a VII. fizetési osztályban lévők számára 
a VI. fizetési osztály cím- és jelleg adományozását kértük, amit más 
státusokban már régóta gyakorolnak. —  A küldöttség ezután dr. Szu- 
kováthy Imre min. ¡tanácsos, ügyosztályunk főnökéhez ment jelentésté
telre. Öméltósága nagy érdeklődései hallgatta az előadottakat és a leg
messzebbmenő támogatásáról biztosította az elnökséget. A  polgári isko
lai internátus-vezetők tiszteletdíjának megfelelően a gyógypedagógiai 
nevelő-otthonok vezetőinek is kérjük a hasonló díjazást. — A választ
mány a főtiktári jelentést köszönettel tudomásul vette.

Weszelovszky Lajos pénztáros jelentése szerint az egyesület jelen
legi pénztári egyenlege 2.525.55 pengő. A  tagdíjakat általában pontosan 
fizetik a tagok. Csak néhány tag van, aki makacsul nem fizet. Ezeket 
még egyszer felhívja alapszabályban foglalt kötelességük teljesítésére, 
mielőtt ügyüket az egyesület ügyészének átadná. — A választmány a 
pénztáros jelentését köszönettel tudomásul vette.
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Györgyfy Ákos szerkesztő jelentette, hogy a folyó évben szakla
punkból eddig 8 szám jelent meg, ami megfelel a’ sajtótörvény kívánal
mainak. Ebben az évben még két szám fog megjelenni. Megfelelő cikkek
kel a lap el van látva. A szerkesztés során a korszerűséget és a szak- 
szerűséget igyekszik szolgálni minden vonatkozásban. Ismételten kérte 
az egyes intézeteket, küldjék be a kebelükben történt események leírását, 
a híreket. A lapnak ez ad színt, érdekességet. Jelentette, hogy a Sajtó
kamara ez év decemberében szaksajtó-kiállítást rendez, amelyen az elő
írásnak megfelelően lapunk is részt vesz. E célra kibérelt egy négyzet- 
méter területet 25 pengőért. Végül a szerkesztői tiszteletdíj korszerűsí
tését kérte. — Kerényi József azt kérdezte a szerkesztőtől, hogy az er
kölcsi fogyatékosok tárgyköréről miért nem jelennek meg cikkek, tanul
mányok szaklapunkban? Az alapszabályok tiltják-e ezt vagy pedig va
lami más ilyen irányú megállapodás? — Szerkesztő kijelentette, hogy en
nek csak lapunk 20 oldalra korlátozott terjedelme az egyedüli akadá
lyozója. A nála lévő ilyen tárgyú cikk közlése legközelebb megtörténik. 
Türelmet kér a cikk íróktól. — Elnök kéri a szerkesztőt, hogy különös 
éberséggel ügyeljen az egyensúlyra, hogy a jövőben még félreértésre se 
legyen alkalom. — Kerényi József köszönettel és megnyugvással vette 
tudomásul az elhangzott válaszokat. — A választmány a szerkesztő gon
dos munkáját megköszönve, jelentését tudomásulvette és a szerkesztői 
tiszteletdíjat, erre az évre szólóan, száz. pengővel kiegészítette.

Györffy Pál, a kiadóhivatal vezetője jelentette, hogy a lap szét
küldése fennakadás nélkül történik. Kéri, hogy a kartársak a címválto
zást időben jelentsék. — A jelentést a választmány köszönettel tudo
másul vette.

Elnök jelentette, ■ hogy Angyal József né, Berkes Béláné, Erdős 
Árpádné és D. Dalmay Mária kartársak rendes tagnak való felvételüket 
kérik. — A választmány a nevezetteket az egyesület rendes tagjai so
rába felvette. — Imréné Barcza Erika és dr. Kulitz.yné Papp Sarolta az 
egyesületből való kilépésüket jelentették. A választmány a kilépéseket, 
az alapszabályok rendelkezéseinek betartásával, tudomásul vette.

Az indítványok során az elnök jelentette, hogy 1. a Siketnéma 
Sport Club elnökségétől kérelem érkezett, melyben a Cházár András 
Országos Siketnéma Otthon kirendelt hatósági biztosának, Györgyfy 
Ákos tanárnak a siketnéma társadalom egységét munkáló megbizatásá- 
hoz, feladatához egyesületünk fokozott segítségét kéri. — Többek hoz
zászólása után a választmány a teljes erkölcsi támogatás megadását és 
ennek a körülménynek a hozzánk fordult egyesülettel való közlését ha
tározta el. — 2. Ujváry Ferenc a mai súlyos helyzetnek illetékes helyen 
való feltárására kérte fel az elnökséget. — Elnök közölte, hogy az el
nökség, amint azt már a titkári jelentés is ismertette, mindent megtett 
amit célszerűnek látott megtenni. Újabb lépésre szükség' nincsen, mert 
az általános tisztviselői helyzet javításának szorgalmazása nem ami szük- 
körű egyesületünkre, hanem a tisztviselői egyetemességre tartozik. — 
Erről az indítványtevőt értesíti. 3. Elnök javasolja, hogy Istenes Ká
rolyt, mint egyesületünknek kiemelkedőén értékes tagját, nyugalomba
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vonulása alkalmából nemcsak munkája elismeréseként, hanem önma
gunk megtisztel éseiil, a választmány javaslata alapján, a közgyűlés örö
kös tiszteletbeli elnökké válassza. —  A választmány egyhangúlag ma
gáévá tette a javaslatot és a közgyűlés elé terjeszti. —- 4. Györgyfy 
Ákos megismételte a siketnémák polgári iskolájának létesítésére vonat
kozó, előbb tett indítványát azzal a kéréssel, hogy a választmány szor
galmazza annak az 1943— 44-ik tanévben való megnyitását. — Többek 
hozzászólása után a választmány megállapította, hogy ezzel a kérdéssel 
már folyó évi május hó 16-án foglalkozott. Érdembeli tárgyalás céljából 
az illetékes —  siketügyi és beszédpedagógiai szakosztályhoz — teszi át.
— 5. Hochrein Lajos örömmel állapítja meg, hogy az elnökség munká
jában a cselekvő tevékenység jutott túlsúlyra, amiért köszönetét mond 
az elnökségnek az egész státus nevében. —  Különösen kiemeli Szép Jó
zsef elnök és Zsenaty Dezső főtitkár odaadó eredményes munkálkodását. 
-— A  választmány egyhangú lelkesedéssel csatlakozik az indítványtevő 
megállapításaihoz és teljes elismerését fejezi ki az elnökségnek. —  El
nök az elismerés legnagyobb részét megértő felsőbb hatóságainkra, mun
katársaira és az indítványtevő Hochrein Lajos kartársunkra hárítja át.
—  Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárta. — (Angyal József 
jegyzőkönyve nyomán.)

A  Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Egyesületének Siketügyi 
Szakosztálya felhívja a szakosztály tagjait, hogy mindazok, akik a szak
osztály ülésein előadást óhajtanak tartani, témájuk címét és igen rövid 
tartalmát a szakosztály elnökségével mielőbb szíveskedjenek közölni. Ha 
a nehéz közlekedési viszonyok miatt a szerző a munkáját személyesen nem 
adhatná elő, a szakosztály készségesen vállalkozik arra, hogy ilyen elő
adót felkér. Füzesi Árpád, a szakosztály elnöke.

Temetkezési Egyesületünk válsága.
— V a g y ... vagy?! —

Irta : Bors Vilmos.
Vagy elfogadjuk a „Várományfedezeti rendszert” , vagy feloszlat

ják Temetkezési Egyesületünket. A  pénzügyi hatóság Egyesületünket 
Biztosító Egyesületnek nyilvánította. Ez egyben azt is jelenti, hogy min
den egyes tag számára biztosítani kell azt a bizonyos 800 P temetési se
gélyt, amit elhalálozás esetén szoktunk kifizetni. E kifizetendő összeg 
nem lehet sem kisebb, sem nagyobb, sem ma, sem holnap. Ezt azonban 
a mai járulékfizetési rendszer mellett megoldani nem lehet. Hogy miért 
nem . lehet, arra mindenki maga adhatja meg a választ, ha az alábbi 
adatok alapján —  a valószínűségek figyelembevételével —  számításokat 
végez.

A  jelenlegi taglétszám 162. Ebből a ma élő alapító tagok száma 
127. A  többi 25 közül az alapítást követő évben 10-en léptek be Egyesü
letünkbe. így tehát 9 éven át csupán 15 taggal gyarapodott Egyesüle
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tünk taglétszáma. Ezzel szemben 20 haláleset történt ezidő alatt. Az: 
utóbbi 2 évben nem volt belépés. A  162 tag közül 97 tag 50 éven felüli, 
34 tag 40 éven felüli, 31 tag 30 éven felüli életkorú. Tagjaink közül 
60-an fizetnek 8 P-t, 2 özvegy annak felét, 32-en 7 P-t, 2-en annak felét, 
20 tag 6 P-t, 18-an 5 P-t és 28 tag 3 P-t.

162 tag részére biztosítandó 800 P segélyösszeg 129.600 P-t tesz 
ki. Ebből az összegből levonandó a közben kb. 32.000 P-re felszaporodó 
tartalék alap.

Egyesületünk taglétszáma jelenleg stagnál. Növekedéséről szó sem 
lehet, mert a következő 10 év alatt valószínűen nagyobb lesz a halálo
zások száma, mint az, elmúlt 10 év aaltt volt. A  legtöbbet fizetők elvesz
tése a bevétel összegét erősen lecsökkenti. A  tartalék alapra így keve
sebb jut, sőt a 800 P kiegészítése a tartalék alapból történik majd, 
még akkor is, ha közben természetszerűen még a ma fiatalok idősebbekké 
lesznek. Tehát taglétszámunk — és így a befizetések — csökkenésével 
10 év múlva erősen csökkenni fog a 800 P-ős segélyösszeg. Már pedig 
ennek nem szabad megtörténnie!

A pénzügyi hatóság alapos számítás után kimondta, hogy vagy 
fel kell oszlatni Egyesületünket, vagy át kell térnie a „Várományfede- 
zeti rendszerre” . Ez utóbbi rendszer mellett mindenki számára biztosítva, 
lenne a 800 P. Igaz azonban, hogy a 162-es létszám mellett az eddigi
nél nagyobb anyagi megterhelést jelent ez a rendszer.

Most röviden ismertetem a „Várományfedezeti rendszert” .
A  Temetkezési Biztosító Egyesületekre vonatkozó törvényes ren

delkezés 7. §-ának 2. és 3. bekezdése utal a „Várományfedezeti rend
szerre” . Egy alapos, szakszerű, előretekintő számítással állított II. Táb
lázat felsorolja 15. életévtől 74. életévig azt az évi járulék összeget, amit 
100 P-ős haláleseti szolgáltatás esetében életfogytiglan fizetni tartoznak 
a tagok. A  fizetendő összeg állandó és nagysága attól függ, hogy hány 
éves a tag belépéskor. (E rendszerre való áttérés új belépést nem jelent.)
E rendszert az alábbiakban példával mutatom be:

Aki ma 60 éves és 1932-ben lépett be az Egyesületbe, annak ma 
a belépési kora 50 év és így az egyéni járulékot ennek megfelelően fi
zeti életfogytiglan. Akinek a belépési kora tehát 50 év, az 100 P-ős ki
fizetés után életfogytiglan évi járulék címén tartozik befizetni 3.97 P-t. 
Ha egyösszegben fizeti, akkor csak 3.82 P-t. Ez nettó összeg. Ehhez még 
10% költségpótlékot kell hozzászámítani. így tehát, ha a befizetés egy
szerre történik, 3.82 P évi járulékot és 38 fillér költségpótlékot, vagyis 
4.20 P-t kell befizetnie 100 P-ős haláleseti szolgáltatás ellenében. 800 P-s 
haláleseti szolgáltatás esetén évenként nem 8X4.20 P-t, hanem 8X3.82 
P-t +  3.60 P költségpótlékot kell fizetni, ami összesen 34.16 P-t tesz ki.

Eddig az 50 éves életkorú tag fizetett évi 3 halálesetet számítva 
21 P-t. Ha ez az 50 éves tag 1932'. évben lépett be az Egyesületbe, an
nak belépési kora 40 év. 40 éves tag a „Várományfedezeti rendszer” 
mellett 100 P-ős haláleseti szolgáltatás ellenében 2.56 P-t fizet, 800 P 
után költségpótlékkal együtt 22.98 P-t fizet. Ez a múlthoz viszonyítva 
2- P megterhelést jelent, de legalább biztosítva van mindenki számára
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Temetkezési Egyesületünk válsága.

a 800 P-ős temetkezési segély. Az évi járulék összegét — tekintet nél
kül a halálozásra — mindenkor be kell1 fizetni. A befizetés egyösszeg
űén, havonta, sőt hetente is történhetik. A  részletben történő befizetés 
esetén pár fillérrel többet kell fizetni. Ha a várományfedezeti rendszerre 
térne át az, Egyesület, abban az esetben minden tag rendelkezésére fog 
állni a számítási táblázat. E rendszerrel megmenthetjük e szociális in
tézményünket a feloszlatástól.

Feloszlatás esetén a 4.500 P-ős tartalék alapot arányosan kellene 
szétosztani 162 tag között. Ennek megfelelően pl. aki 1873-ban szüle
tett és alapító tag, annak vissza kellene kapnia 168 P-t, 60 tagnak leg
kevesebb 80—80 P-t stb. Ezt ebből az összegből visszafizetni nem tud
juk. 20—25 P az az összeg, ami a tagok rendelkezésére állhat a tarta
lék alapból. Feloszlatás esetén esetleg felvetődhetik az a gondolat is, 
hogy lemondanak a tagok a tartalék alapról és azt egy létesítendő 
„Üdülő-ház” céljaira átengednék. Az a gondolat is- felvetődhetik, hogy 
esetleg más Egyesületbe olvadjon be a mi kis Egyesületünk. Remélhető
leg erre nem lesz szükség és éppen ezért fogadjuk el a pénzügyi ható
ság jó tanácsát és ha némi áldozattal is, de mégis térjünk át a „Váro
mányfedezeti rendszerre” . Meg kell említenem még azt is, hogy a váro
mányfedezeti rendszer a viszontbiztosítás kötelezettségével jár, ami to
vábbi megterhelést jelent.

Végül felhívom tagjaink figyelmét arra, hogy ezzel a kérdéssel 
kapcsolatosan a közeljövőben rendkívüli közgyűlést hív össze Temetke
zési Egyesüeltünk, ahol majd mindenkinek módjában áll e kérdéshez 
hozzászólni.

//

Q u i n t  i l i a n  M a r c ú  s F  ab i u s  római nevelő- és 'peda
gógiai iró a történelem feljegyzése szerint Kr. u. J/2-ben született 
Calagurrisban (Spanyolország) és 117 táján halt meg Rómában. 
Müveiben igen sok gyógypedagógiai vonatkozású megállapítással 
találkozunk. A hibás és rendellenes egyedek születéséért nem a ter
mészetet, hanem az erkölcstelen embereket teszi felelőssé. Szerinte 
a tanítónak tekintettel kell lennie a képességek különbözőségére. A 
gyenge képességűek (és nem. gyenge tehetségüek!) nevelőoktatása 
érdekében a képességek (és nem tehetségek!) szerint való elkülö
nülést tartja célszerűnek. Quintilian felfogásának helyességét a mai 
pedagógiai gyakorlat igazolja. Írásait a g y ó g y p e d a g ó g i a i  
g o n d o l k o d á s  hatja át. —  Adózzunk ma néma hódolattal a 
gyógypedagógiai gondolat eme 1900 év előtti úttörőjének!

Wallrabenstein Frigyes.
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Hírek, vegyesek
Kormányzói elismerés. A Budapesti Közlöny 1942. november 4-i 

számában a következő legfelsőbb kézirat jelent meg: „A magyar királyi 
vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy 
Istenes Károly, a Magyar Királyi Állami Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola igazgatójának nyugalomba vonulása alkalmából, a gyógypeda
gógiai oktatás és tanárképzés szolgálatában szerzett érdemeiért elisme
résem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1942. évi október hó 31. napján. 
Horthy s. k. — dr. Szinyei Merse Jenő s. k.” — Istenes Károlyt kar.társi 
szeretettel és az, érdemnek kijáró igaz tisztelettel köszöntjük eme Legfel
sőbb Helyről történt kitüntetése alkalmából, amely betetőzése mindannak 
az elismerésnek, amit lapunk hasábjain szakműködéséről feléje nyúj
tottunk.

Püspöki látogatás a vakok szombathelyi intézetében. Horváth 
Frigyes, a vakok szombathelyi intézetének Joó Sándor elhalálozásával 
megüresedett igazgató székre kinevezett igazgatója, állásának elfogla
lása alkalmával a város illusztris egyéniségeinél — egészen helyesen — 
tisztelgő látogatást tett. Elsősorban a római katolikus egyház fejét, dr. 
Grösz József megyéspüspök urat kereste fel, aki a helybeli humaniszti
kus ügy reprezentánsát illő tisztelettel és meleg rokonszenvvel fogadta. 
A püspök úr a látogatást rövidesen viszonozta Horváth Frigyes lakásán, 
amely alkalommal meleg érdeklődést tanúsított a vakok sorsa és kereseti 
viszonyai iránt.

SOPRONI HÍREK. Dr. Szukováthy Imre min. tanácsos, egészség- 
ügyi főtanácsos, ügyosztályunk főnöke, mint az iskolai egészségügy or
szágos felügyelője f. évi november hó 4-én Sopronba érkezett, hogy az 
itteni iskolákban ellenőrző szemlét tartson. Ez alkalommal meglátogatta 
a siketnémák intézetét, ahol a helyiségek megszemlélése után megfigyelte 
a tantermekben folyó munkát is. Wayán Ferenc igazgató meleg szavak
kal köszöntötte a magas vendéget, egybekapcsolva azzal, hogy éppen 
Imre napra esett ez a látogatás. Az ügyosztályfőnök urat kellemesen 
lepte meg a tiszteletnek ez. a közvetlen formájú megnyilatkozása és 
hosszasan elbeszélgetett a tanári testület tagjaival. — A VKM Knapp 
Margit soproni oki. kézimunkamesternőt, óradíjas helyettes kézimunka- 
mesternőül a siketnémák soproni intézetéhez osztotta be.

Igazgatói megbízás. A VKM a siketnémák szegedi intézetének igaz
gatásával Gábor-Lajos c. igazgatót bízta meg, aki a szegedi intézetnél 
kezdte meg tanári működését 33 év előtt. Az intézetet Hérány Ferenc 
miniszteri számvevőségi tanácsos adta át az új igazgatónak október 
hó 26— 27—28-án.

A  budapesti tankerület kir. Főigazgatója a Hibásbeszédüek Állami 
Intézete igazgatói teendőinek ideiglenes ellátásával Füzesi Árpádot, a 
siketnémák budapesti m. kir. áll. intézete igazgatóját bízta meg.

Csizmazia Kálmán szegedi siketnéma intézeti rajztanár képkiállí
tása úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben a legszebb eredménnyel vég
ződött. Szeged város két festményét vásárolta meg a múzeum képtára 
részére, a közönség pedig 19 képet vett meg. Ezek a vásárlások is ékes 
bizonyítékai a szakkritikai elismerésnek.
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Hírek, vegyesek.

A  Magyar Cserkészmozgalom országos parancsnoka Zsembai Fe
rencet, a siketnémák váci kir. orsz. intézetének tanárát, aki a budapest- 
vidéki cserkészkerületnek hat éven át ellenőrzője volt, ugyanezen kerület 
ügyészévé nevezte ki.

A  Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szabad szemináriumi elő
adás sorozatában november 5-én Jankovits Miklós: Környezettanulmá
nyok a fővárosi gyermekeknél címmel, november 12-én Oldal Anna: 
Reformírás címmel és november 19-én Háros Antal: A fogalmazás ta
nítása címmel tartottak értékes előadásokat. Györgyfy Ákos folytatta a 
Jelbeszédről szóló előadássorozatát.

Előadás a Magyar Phonetikai Társaságban. Füzesi Árpád, a siket
némák budapesti m. kir. áll. intézetének igazgatója november hó 17-én 
előadást tartott a Magyar Phonetikai Társaság XLIV. tudományos ülé
sén: A  siketnéma növendékek audiometrikus hallásvizsgálatáról. Ez a 
vizsgálat a sn. bpesti áll. int. hangtani laboratóriumában folyó munkál
kodásnak egyik eredménye. A hangtani laboratórium karöltve dolgozik 
az állami gyógy- és kórtani laboratóriummal és a gyógyp. tanárképző 
főisokai hallgatóinak egyik tanulmányi helye. Dr. Bárczi Gusztáv, a fő
iskola igazgatója is itt tartja hangtani vonatkozású előadásait. — Az 
említett előadáson dr. Bajkay Tibor egy. m. tanár elnökölt. Kegyeletes 
szavakkal emlékezett meg az, elnök a váratlanul elhunyt Schulmann 
Adolf igazgató érdemeiről és munkásságáról, aki a Társaságnak alel- 
nöke volt. Az előadást hozzászólás követte s ennek során vitéz dr. Tát- 
rallyay Zoltán egy. tanár, a klinika igazgatója kijelentette, hogy az, amit 
itt látott és hallott, több mint amit annak idején dr. Urbantschitsch 
Béesben bemutatott, akinek hallásvizsgálati munkáját és eredményeit 
személyesen látta és ismeri. Kifejezte óhaját, hogy a laboratórium mun
káját közelebbről is megismerje. — Füzesi Árpád előadása során a la
boratórium kísérleti harmonikazenekaráról és az intézet szavalókórusá
nak előadásáról készített gramofon lemezeket mutatott be.

Tamás István c. igazgató a Debrecenben elhelyezett sebesült hon
védeket tanítja balkezes írásra.

Az ungvári intézet növendékei közül miniszteri rendeletre 30-at a 
debreceni intézet vesz át. A növendékekkel együtt megfelelő számú ta
nár és felügyelő is érkezik az intézethez,

Gáspár János debreceni siketnéma-intézeti tanárt a cserkészmoz- 
galom orsz. főparancsnoka a VI. Cserkészkerület férficserkész-vezető- 
tisztjévé nevezte ki.

A  siketnémák debreceni intézetével kapcsolatos hibásbeszédüek 
tanfolyama, október második felében e tanévben is megnyílt.

, A  siketnémák debreceni intézetében megtartott füsttelen napon 
ezernei több cigaretta gyűlt össze. Ezt a helybeli kórházakban, a se
besült katonák között fogják kiosztani a növendékek.

Lapunk legközelebbi száma december 30-án jelenik meg. Lapzárta 
december 15-en.
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Hírek, vegyesek.

Néhány szó a finn vakokról. A  finn testvérnemzet fiai a béke
éveiben szívesen keresték fel a vakok hazai intézeteit. így az első világ
háború előtti időszakban üdvözölhettük körünkben a Kuopio városban 
működő vakok intézetének egyik tanárát. Majd 1929-ben Budapesten 
tartott eszperantó kongresszuson két intelligens világtalan egyén for
dult meg, akiket a vakok József Nándor királyi országos intézetében 
láttunk szeretettel. Ők sem mutatkoztak hálátlanoknak a tapasztalt fi
gyelemért. Egy asztali nemzeti zászlócskát ajánlottak fel az igazgató
nak néhány kedves verssors kíséretében. Aztán tőlünk is megfordultak 
Finnországban. Most a V. V. folyó évi júliusi számában olvasunk érde
kes adatokat a finn vakokról és inétzményeikről. E pontírásban készült 
lapból vesszük át a következőket:

Finnországnak két tanintézete van vakok számára, az egyik Hel
sinkiben, a másik Kuopióban. A  nevelésoktatás ezekben az intézetekben 
10 évre terjed, amely idő alatt megadják mindazt, ami az életben való 
boldoguláshoz szükséges. Ezenkívül van egy államilag segélyezett iskola 
is, amelyben a későbbi korban megvakultak részesülnek oktatásban. A 
vakok ismert iparágai mellett sokan tanulják a masszázst, mert ez bi
zonyul legjobb keresti forrásnak. Ismeretes a finneknek az ú. n. szaunák
ban való tisztálkodása, fürdése, amely után a test izmainak és egész 
konstrukciójának masszálása következik. Gyárakban nálunk eddig még 
nem sikerült kielégítő számban vakokat elhelyezni, kivéve a szappan
gyárat, amelyben 20—30 vak talál munkát. 1907-ben alakult meg a finn 
vakok szövetsége, amely hasonló a -hazai szövetségünkhöz, s jelenleg 500 
vakot számlál. Ezenkívül 17, látók által vezetett ú. n. segélyzőegyesület 
fejt ki áldásos tevékenységet. Valamennyit központilag irányítják, ki
véve a hádirokkantak (vakok) egyletét, amely egészen különálló. A  
Suomen Sokeain Liittó —  ez jelenti a vakok szövetségét —  egy pontírású 
folyóiratot ad ki, s kölcsönkönyvtárt tart fenn. A nemzetközi érint
kezésben nagy előszeretettel használják az eszperantó nyelvet. Finnor
szágban a munkaképtelen és keresetnélküli vakok évi 300 márka segélyt- 
kapnak.

A vakok „Szebb jövő” zenekara. Lapunk olvasói előtt nem isme
retlen, hogy a művelt világtalan zenészek Rerindán László okleveles he
gedűtanár agitatív működése folytán zenekarba tömörültek és a neve
zett tanár vezetése mellett megkezdték működésüket. A zenekar azóta 
szorgalmas gyakorlásaival gazdag anyagra és figyelemreméltó játéktech
nikára tett szert, ambíciójuk és munkakedvük pedig szinte napról-napra 
növekszik. November hó 10-én meghallgatta a zenekar működését Mol
nár Antal, a M. kir. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára, s nagy 
megelégedéssel szólott a zenekar művészi színvonalon mozgó értékéről. 
Itt említjük meg, hogy a zenekar komoly lépéseket tett arra, hogy egyik 
nagy kultúrintézményünknél elhelyezkedést találjon, s így a zenekar 
működését gyakorlati irányba terelje.
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