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Neveljünk munkaszeretetre.
Irta: Völker József ny. siketnéma-intézeti igazgató.
Annyi a tennivaló a nevelés-oktatás, a siketnémák sorsának eligazítása
terén, hogy pillanatnyira: sem vonhatják el figyelmünket a gyakorlattól, az.
élet követelményeinek számbavételétől!, a, -becsületes és következetes megol
dás vállalásától. Jártunkban-keltünkben, megszokott társaságunkban, vagy
épen hivatalos .helyről olykor kapjuk-vesszük a hírt, hogy itt,-ott feltűnt va
laki munkanélküli kéregető tanulatlan — , néha azonban iskolát végzett si
ketnéma is. A szánakozó részvét, — ha olykor segítségére is sietne a sze
rencsétlennek — , hiábavalónak bizonyul. A jófélék, — miért nem fülik hozzá
a foguk, szinte gőgös lenézéssel utasítják vissz,a az étel, ital, valamint meg
térítés fejében felkínált napszámot. Ásásról, kapálásról, favágásról tudni sem
akarnak, Nem sokra megyünk, ha a sors, különös kedvezése folytán, esetleg
szakmunkához: segítenék egyiket-másikat. A lig telik bele egy-két nap, már
hült helyét találjuk. Tovább áll, hogy ,az,tán mint gyűjtő-, képet árusító
tűnjék fel újból az ország más részében. A vége, a törvénnyel gyűlik meg
baja. Viszont sok nemes, gyámolításra szoruló intézmény ,ép a lelkiismeretlemség kóbor lovagjainak ilyen üzelmei miatt szenved károsodást. Vannak
kétségtelenül feles számmal, hallók i,s ebből a fajtából. Ámde ez. aligha, szol
gálhat t,akaróul. Ellenkezőleg. Itt is, ott is mindent el kell .követni, hogy a
lelki műveltség, lelkiismereti érzékenység, a munkaszeretet, kötelességteljesí
tés tudatának kifejlesztésével a hibát, a napbanézö kényelem hajlamát irtogassuk, a bűn tenyészetét elfojtsuk.
A munka, az élet sava,-borsa, „Müssiiggang ist aller Laster Antalig”
— mondja a német. „A ki nem' dioilgozik, az ne i,s egyék” , — feleli rá kemé
nyen a, magyar. Egyébként: is naplopónak bélyegzi meg a henyélőt. Igyeke
zetei, munkát, dologtevést követel meg minden ép,kéz-láb ernib,értől a: meg
élhetés, az egyéni érvényesülési, a család boldogulásának gondja, a társada
lom, az állam gazdasági fellendülésének lehetősége. A magunk és mások jó
létéért: -végzett miunka eredője ¡és: hordozója a felemelő erények: a szorga
lom!, önfeláldozás:, a, szeretet, a kitartás, becsület és becs,ültetés, az, öröm és
megelégedés, az ízlés, művészi érzék, a jóság kisarjadzásiának, virágbaborulásóaak. A munka szeretet«, öröme, sikere további tevékenységre, alkotá
sokra serkent. A jól végzett munka eredményében a megnyugvás, a, megelé
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gedettség, az elismerés jutalmát élvezzük. A hanyag-, rest, dologkerülő em
bert nem szívesen tűri m eg a 'dolgozók nagy társadalma. Nem -kíván közös
séget vállalni vele. Legszívesebben száműzné azok táborából, akik az írás
szerint arcuk verejtékével keresik m eg kenyerüket.
A munkának az egyén és a. köz hasznát szolgáló megnemesítö jelen
tőségét tekintve, mind nagyobb mértékben.hárul minden közreható tényezőre
a feladat és kötelesség: kövessen e l mindent, köhögéssé, ápolja .a gyerm ek
ben az önálló cselekvés;, az; -alkotás, a termékeny dologtevés szunnyadó-, je 
lentkező-, elirán yítá sra váró erőit.
Közkeletű szólás-mondás: A z alma nem messze esik a fájától. Való
ban: a -gyermek s-ok olyan öröklött testi, vérségi, liélefcalkati sajátságot, tu
lajdonságot hoz magával a világra, amelynek egyike-másika jő, vagy rossz
irátíyban befolyásolhatja, egyéniségének, jellemének kialakulását; ösztönző
erővel előmozdítja, va gy pedig hátráltatólag gátolja
szellemi
előretörését,
munkaképességének kifejlődését, nyugodt ¡állandósulását.
A csikó vadságát m eg lehat tömi. Okkal, jó bánásmóddal, türelemmel,
kitartással megszelídíthetjük, hozzánk édesgethetjük. Hozzáértő ember keze
alatt hámba is fogható. És ha eleinte lázadozva toporzékol, lassanként megjühúszkodik, m egadja magát sorsának. Később meg már minden idegszálával
gazdája akaratát követve, repíti hintóját, büszkén-délce-gen hordja hátán
lovasát.
A felnőtt, meglett ember a kisgyermek esetében a faslő, lassan kibon
takozó- értelemhez szól, óv, int, figyelmeztet, irányt mutat, követelést ¡szab,
megfontolásra, mérlegelésre, végeredményben következtetésre késztet,. A
másra, a kisebbre, a szellemiekben alacsonyabb szinten állókra; gyakorolt be
folyás, ;a t-apasztailatszenteisiítette -törvényszerűség ,szerint alkalmazott helyes,
nevelő-oktatói ráhatás:, mindenke-pe-n elősegíti és hozzájárul ahhoz, hogy az
örökölt fizikai-pszichikai képességeket, hajlamokat mederbe -tereljük;, a, jó, a
szükséges, hasznos és kívánatos felé vezetői út sóik akadályát elegyengessük,
a rossz; irányba indulót, avagy Ktfeába-bűnbeesőt visszatartsuk.
A z élet küszöbén elsősorban -a szülei házra, az otthonra, az apára,
anyára, a környezet érettebb tagjaira háramlik a kötelezd feladat, hogy a
gyermeket bova-továihb bőségesebben felvértezze a reáváró küzdelmekre és a
boldogulás eszközeihez, hoizzá,segítse» A szülei ház, -az -apa és anya féltő sze
retette, aggódó gondja, reménye mindig őrt áll a ¡kis, gyerm ek mellett és
éberen vigyáz annak, mind testi-, mind lelki megnyilvánulásaira. Amennyire
rajta van, hogy a 'csecsemő, m eg ne fázzék, testében tiszta, legyen, megkapja
rendszeresem a neki való táplálékot, a szervezet fejlődésének meglegyenek a
kedvező feltételei, ugyanannyira kötelessége körébe vág, -hogy cselekedetei
vel, példájával, akaratának- végrehajtásával elindítsa, nevelje, táplálja, mind
azokat a, belső erőket, amelyleknek: egészséges összhangja kitermeli a tiszte
letreméltó, erkölcseiben, szokásaiban, tevékenykedésében hasznos embert.
Tételünk, a ¡mlunka,, ;a munkaszeretet kérdésének taglalása. Vizsgáljuk
meg, állapítsuk meg, m it tehet a cél elérése, m egvalósítása. érdekéb en a*
szülő, m it Vállalhat belőle az iskola, milyen feladatot róhatunk a mesterre,
munkaadóra, a társadalomra és mennyivel tetézheti az eredményt meg az
élet ?
A család életéinek puha; melege, a derű és napfény, a szeretet kis-ugárzáisá, -a .közvetlenség -és bizalom, a biztató, bátorító jóakarat, ,a gy er
mekhez leereszkedő jóság, a szelídség, a megelégedettség 'szelíd mosolya, a
dicséret és jutalom-, -a könnyes bánkódás; a megütközés!, a feddés, korhold®,
va gy büntetés, a harag keserűsége, a pörlekedések Visszataszító példája; az
áháíatos imádkozás nyílt, tudatos kötelességvégzése; -a' hétköznapnak .odaadó
munkával,,verítékkel, — az; ünnepinek,; vasárnapnak Isten dicsérétével, hódo
lattal, teimplomszolgálattal való megszentelése, v a g y ezzel szemben a ká
romló igazságtalanság, a bántó tréfa, durva bánásmód, az • egyén szokásaiban,
erkölcseiben megnyilvánuló össze® jelenségek mint finoman szitáló szemecs-
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kék ú'íat találnak, és lerétegeződnek a gyermek lelkében, hogy Hatásukban a
szülők, ¡a testvérek viszonyán át formálják, gyúrják, felemeljék,, va gy lesújtsák, erősítsék, s csökkentsék a jövötaelátás esélyeit.
A z apa, az anya, a nagyobb testvér mestersége, foglalkozása, az igye
kezet, szorgalom, a nekiállás, a mód, ahogyan az egyiknek, a másiknak is a
keze rájár a munkára, a kielégülés, a siker felett érzett öröm látszata beleidegzödik a gyermeki létekbe és senkit sem lephet még, hogy a kis apróság
játékból ugyan, de komoly nekiszánással tenni, cselekedni akar, fúrni, faragni,
rajzolni, mászni, ásni, kapálni, gereblyézni, fűrészelni, seperni, főzni, dajkálni,
mosni, súrolni próbái, mindem látott dolgot utánozni törekszik, s felfogása,,
meglátása,, testi alkalmassága szerint: pontosan és lelkiismeretesen kivitelezni,
végrehajtani igyekszik. Minél ügyesebb, szorgalmasabb és kitartóbb valaki,
annál vonzóbb a példa és ígéretesebb a haszonkulcs.
A kis siketnéma jö bánásmód mellett szívesen, nagy kedvteléssel sürgölödik-forgolódik apja, anyja, testvérei, a gazdaságban, műhelyben dolgozó
nagyok körül, Kl-beisétál a konyhába, az udvarra, a kertbe, az; istállóba, ott
találhatjuk a kamrában, padláson, az, ól körül, kijáró,gat a mezőre, szántóra,
az, erdőbe, megfordul a boltban, érdeklődik az állatok, a szárnyas jószág
iránt. Minidig és mindenütt szerét ejthetjük, hogy szolgálatát igényibevegyük,
erre-arra ráfogjuk. Az, 5— 6 éves kisleányka is segíthet, anyjának, nővérének
a isepregetéistoen, porolásban, törlésben:, tisztogatásban, hordhat fát, tüzelőt,
vizet, elszaladhat a boltba, vihet üzenetet ide-oda, megkeresheti a fészekalját
és imég játékát is úgy lehet és kéül elirányítani, hogy abból a házias szor
goskodás termékenységbe eredjem és felkeltse, fejlessze benne az otthon
rendje,, csínja, tisztasága;, a tőle telhető könnyebb házi teendők pontos elvég
zése iránt való érzéket. A siketnéma fiúcskát is könnyű szerrel fel lehet:, de
fel is; kell használni saját javiáira az erejét meg nem haladó kisebb dolgok
ellátására. A gazdaságban, iparban, vagy más környezetben sok felesleges lé
péstől, 'erőpazarlástól kímélheti im,eg magát ,a felnőtt, ha eaért-azért, hirt,ele
mül szükségesért, szegért, kalapácsért, fűrészért a körülötte figyelő, lélekszerint a munkába elmélyült gyermekét' küldi el. Megfigyelheti bárki. De saját
példánk isi előrevetít a múltból Ha a viszony, a légkör megfelelő, a gyer
mek feledve játékot, más szórakozást, mindig Szívesen szegődik a nagyok:
apja, anyja nyomiába; és kedves, jóakarat ú tessákelésre örömmel, élvezettel
fo g ebbe-abba. amit tőle jó lélekkel megkívánhatnak. Soh.se akadjunk meg
azon, ha a gyermek önszántából kezébe veszi a kalapácsot, ásót, kapát, sar
lót, gereblyét, fúrót, trónt, reszelőt, ha átt-ott ügyeskedik. Ne lohasszuk ked
vét! Inkább arra törekedjünk, hogy gyakorlati útmutatással fokozzuk ráter
mettségének érzését. Ha olt van a dologtévő mellett, ne vegye •lábatlankiodásnaki. Ellenkezőleg! AikaratmegnyilvániUlást, beteljesedésre váró' ígéretet kell
benne megsejtenünk, amelyet ápolni, növelni, kiaknázni szülőnek, nevelőnek,
kenyéradómak (egyaránt előnye és kötelessége. Szorgalmas, » munkától vissza
nem riadó, abban örömüket találó embereknek rendszerint igyekvő', jőraValó
gyermekeik; vannak:. Korán kell hajlítani ;a fát: A z éleíbölcseség leszűrte ez
a sarkiigazság áll ;az emberire, a gyermekre is. Nem, kezdhetjük elég korán a
nievteléist', é hajlítási. Tiszta sor, hogy a hibák, ¡retesz 'Szokások, félszeg kinö
vések dudiváit a gyökéreresztés kezdetén hamarább, sokkal könnyebben ¡rio
gathatjuk, minit később, amikor úgyszólván már belevették, belemarták ma
gukat a lélek .szövevényeibe. Tapasztalatból is megállapíthatjuk, hogy
mennyire nehéz, sokszor hiábavaló fáradozás a, nagyobb, a kifogást ésszel
is felérő' gyermeket jobb belátásra bírni, bűneitől, hibáitól megszabadítani
Am i ösztönös igyekezetét, serénykedő buzgalmat a gyermek az otthon pél
daadása, irányítása:, serkentése nyomán tartalékolhat, annál 'értékesebben
hasznosítható hozománnyal rendelkezik, az élet elég korán, jelentkező követel
ményeivel szemben.
A fürge, eleven, otthon mozgékonyságra, foglalkozásra szoktatott gyer
mek a z iskolában is az ügyeskedők, a tanulni-, tennivágyók számát gyarapítja.
A tunya tétlenségben feíesepererlettek ellenben mindig a tehetetlenek, á gon
dot, tetézett fáradozást igénylők táborát szaporítják.
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Századunk szelleme a szociális igazságkeresés szeneimében a munkát,
a munkateljesítményt állítja homloktérbe. A lelkiek művelése, gondozása mel
lett az; iskolának mindvégig arra Is kell törekednie, hogy a gyermek testi
képességeit fejlessze, az értelemmel párosítsa, az előmenetel szolgálatába
állítsa és hasznosítsa, Egyébként rögtön ési nehézség nélkül kiválogathatjuk
azokat az; ágazatokat, tárgyakat, amelyeknek gyakorlati figyelembevétele a
munkahajlamot és az arra való alkalmasságot mozdítják ellő.
A kis siketnéima az intézettbe kerül. A z osztályban már az első órán
bőséges lehetőséig adódik a szemlélődésre, megfigyelésre, majd annak meg
állapítására, hogy a gyermek mit és mennyit hozott magával, hol és hogyan
kapcsoljuk bele a, nevelői-oktatói eljárást a kiegészítő és továbbépítés mene
tébe. A játék — amely a némának is éltető eleme és amelynek mindig
kellő teret kell biztosítanunk — kínálva-kínálja a tanulságokat. A teljes oda
adással, gondnélkül űzött játék alatt elemekre, ízekre oldódik a lélek és a
tervszerűen szemlélőnek bőséges alkalma nyílik minden egyed ügyességének,
fürgeségének, gyorsaságának, mozgékonyságának, kitartásának, vagy az el
lenkezőknek a megfigyelésére. Természetes, hogy e tulajdonságok, a kiütköző
egyéb lelki sajátságok, az erények és hibák napvilágra kerülésével is sza
bad kiválasztás, számbavétel alá esnek, E z a boncoló’ szétszedés, a jónak,
értékesnek felhasználásával alap lerakása, amelyik annál bizonyosabb, minél
szilárdabb egységbe tudnak olvadni a tartó tényezők és mennél inkább ki
tudják vonni a feszítő, romboló elemeket. A rra azonban gondosan ügyeljünk,
hogy amit vizsgálódásunk során jónak, hasznosíthat ónak ismertünk fel, azt
ne ejtsük el. Vélt, kellően nem ismert előnyöket ne toljunk előtérbe a már
kipróbált, sokszor beváltak rovására, A dolgok megfogásában, eljárásunkban
legyünk következetesek, álljunk résen, mert a hiba, vagy tévedés megboszszúlhatja magát és védencünk énjének kibontakozását ferde irányba terelheti.
A szoktatás, a bevezetés, a komoly foglalkoztatás, az írási előgyakorlatok, az írási, rajzolgatás, majd rajz, a kézimunka, kézügyességi tárgyak,
vagy egyéb teljesíthető követelmények során a türelem és szeretet a. komoly
elhatározottság társtényezője. A z első időkben megelégedhetünk az akarat és
igyekezet láttán a kevéssel, a nem nagyon sikerült megoldással isi. A z idők
múlásával azonban kettőzött; ellenőrzéssel, buzdítással, útmutatással keli.
megkövetelnünk és attól nem szabad tágítanunk, hogy a gyermek a, legjob
bat, a tőle telhető' legpontosabbat, legszebbet, legtisztábbat, szóval a leggondosafobat nyújtsa. Netürjük, hogy ide-oda hányt vetett betűkkel, formátlan
rajzocskákkal, hanyag írással, képzeletét nyilván .semmi irányban nem fo g
lalkoztató, ellesett tárgyaik, készítmények sikertelen utánzásával feladatát elintézettnek tekintse. A jó, hivatása magaslatán álló tanárnak a szeme állan
dóan az osztályon van. Semmi sem kerülheti el figyelmét. Különösen az alsó
osztályokban sokszor és sokat kell egyénileg foglalkoznia a gyermekekkel.
Ilyenkor nem lehet közömbös előtte, hogy a csendes foglalkozásra beosztottak,
mivel, hogyan töltik idejüket, m it ■tesznek és hogy az óra alatt bárkit is; a
hamar-roisszúl végzett miunka után az unalom kikezdjen, álomba ringasson,
vagy akadékoskodásaival társait faúsítsa, feltartsa. Kitartással, szorgalommal,
következetes eljárással, az idő percnyi kihasználásával, a feladatok ellátálsának igazságos; elbírálásával célt, -eredményt lehet érni. Sok tanárt ismertem,
itthon, külföldön egyaránt, soknak eljárását láttam, m eg tapasztaltam. H iva
tásomból kifolyólag sokét ellen is őriztem. Tudok jó néhányat, akinek keze
alól sohasem került ki pongyolán, nyeglén, felismerhetetlenüL író, rajzoló,
kézimunkázó’ gyermek. A kiállítás;, a külcsín tekintetében sem találtam ezek
növendékeinek füzeteiben, könyveiben, készítményeiben kifogásolni valót. E l
lenkezőleg! Jó lélekkel, örömmel el tudtam gyönyörködni ¡a becsületes köt.elességfáradozás terméshozamán. Valóság és megfigyelhető! A
rendhez, a
pontossághoz szoktatott, va gy szokott ember nem tud megbarátkozni a ren
detlenséggel. A z ilyen egész életén át munkájának tökéletes ellátására törek
szik. Házatája tükör, személye ajánlólevél. Hamar, megismerem, kisiparos,
kereskedői, földmíves;, napszámos, tisztviselő, cseléd viszi bele egész, lelkét
munkájába. E zt óhajtjuk elérni a, néma esetében is. A zt akarjuk és várjuk,
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hogy a jól, helyesen, okos tervszerűséggel nevelt és rászoktatott, siket szíve
sen vegye 'kezébe a szerszámot és ne tekintse járombafo-gás-nak a dologtevést.
Munkára, kitartásra késztet különben a tanítási idő maradéktalan kihasz
nálásával végzett elméleti oktatás is. Amikor hangot fejlesztünk, azt csiszol
juk, hajlítjuk, ha kapcsolatokat teremtünk és! <a hangok egymásutánját fogal
mak megjelölésére, majd gondolatok közvetítésére használjuk fel és a gyer
mektől megkívánjuk, hogy a nyelv törvényei és szabályai szerint a jóhan-gzás követelményeinek megfe-lelőleg nyilatkozzék, akkor teljes összeszedettséget igénylő munkát végez;. Szellemi munkát jelent különben, ha a számok
rengetegében, <a nyelv viszonylataiban, a térség, terjedelem méreteiben, a jo 
gok, kötelességek útjain, a történeti események szövevényeiben, a hazai, a
külföld,, a. földkerekség tájaiban, felületében, víziéinek, hegyeinek, városainak,
a természet kincseinek;, természeti erőknek, gazdasági ágazatoknak szemlé
letében el kell igazodnia, A lélekkel végzett tanítás m egfogja és leköti, a
gyermeket, neveli és táplálja a tudásszomjat és azzal együtt ;a többre-nagyo-bbrajutás vágyát, végeredményében a szorgalmat, a bensőbben azt a ser
kentő erőt, amelyik alkotni, teremteni, szerezni, összefogni -akart és a mun
ka gyümölcsét saját hasznára megtartani kívánja. A z iskolai oktatás a ta
nár pedagógiai felkészültsége, korszerű elhivatottsága szerint megkönnyítheti
a tanítvány! munkáját, segítségére van a, dolgok, az anyag lényegének feltá
rásában, felfogásá-ban, -de ez a támogatás sammiesetre se menjen olyan m-eszszire, hogy a kis siketnéma az elsajátításban csak a tűrő, a szenivedölegese-n
befogadó szerepét töltse -be. Nem! Saját verítékünk gyümölcse mindig éde
sebb, ízeseim, mint a -más hasznából feltálalt legfinomabb falatoké. A gyer
mek ám dolgozzék mindig tevőlegesen szívvel-,lélekkel velünk együtt. De ami
kor lehet, kutassa, keresse, találja meg magától a lehetőségeket és akkor bi
zonnyal rövidebb és- biztoisafofo úton halad az önállósulás, a nmnkakedv feléb
resztésének célja felé.
A z iskola, az osztály, a berendezési tárgyak, eszközök rendbcntartása, a
tisztaság, külcsín megóvása, könyveknek, füzeteknek, ruházatnak, kezeknek,
lábaknak ellenőrzés© egyetemleges kötelessége a tanárnak; é;s az osztály nö
vendékeinek. A gyakorlatban legyünk azonban óvatosak. Semmi ne essék a
komolyság rovására. A rend és tisztaság szolgálata az osztályból lasanként
átterelődik a folyosóikra, a tantermekre, lakrészekre, -szobákra, termekre, az
udvarra, kertre, majd az egész intézetre egyaránt. Nem kemény, megerőltető
munka,baá,Másra gondolhatnak, de már arra igenis, hogy ahol kell, ahol szük
séges, álljon a gyermek rendelkezésre. N e reistelje megfogni a seprőt, törlő
rongyot, szivacsot, vegye számiba, —• figyelembe az asztalt, táblát, székeket,
szekrényt, képeket, a falakat, Rendezkedj ék, vagy hívja fel a, figyelm et erre,
yaigy arra a hibára, bajra-. Forduljon meg a leányka, a konyhában, hálóban!
Ügy-e-s vezetés, okos felhasználás mellett itt is, ott is találnak rá módot, hogy
a takarítás, a főzés titkainak -cselekvő előkészítésébe beavassák. A z intézet
növendéke nem nebántsvirág. Nem olyan valaki, -aki körül inasok, kiszolgálók
lebzselnek. A játékon túl is lehet üres, szabad ideje, néha lyukas órája.
Semmi sérelem -sem -esik rajta, ha olyankor — , természetesen felügyelet alatt
1
— kertben, udvarban, -konyhában egyetmást tesz-vesz. M ég fontosabb volna,
ha a, gyermek koráho-z mért, meg nem erőltető kertészeti, -gazdasági gyakor
latokat lehetne beosztani az intézetben. Elemieta-, -középiskolás-, sőt hallgató
koromban mindig kitünt-eté-sm-ek vettem,, ha, tanítómnak, tanáromnak valami
szolgálatot, szive-sségefc tehettem. Ma sem tudom- megérteni, ha valaki főben
járó hibának minősíti-, va gy kárhoztatja az udvariasságnak, a szolgálatkész
ségnek okkai-módda! v-a-ló igénybevételét. Ismerem, figyelembe veszem az, el
lenkező álláspontot. Meggyözödés-em mérlegének serpenyőjét azonban erősen
lenyomja, hogy ezzel is foko-z-om -a gyermekben -a cselekvési hajlamot.
A z élet szakadatlan láncolata a létért, a felszínen való maradásiért
folyó- küzdelemnek. A munka szeretett*, vagy (kényszere kivitelében azonos
sínen fut. Azonban más- az; és eredményében is kiütközik, ha valamit élvezet
tel, fetó-jzott lé-l-e-kkel, becsvággyal és a siker reményével tótok el és más,
ha imimel-áanmal, maga/m-b-aros-kadtam csak azért fogok hozzá valamihez, hogy
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nagynefeessen jól-rossaúl el legyen végezve. A z iskolának, az, előbbi és nem
utóbbi példányt (típust) kell kitermelnie és mindenképen a munkaszeretet
elérésiére törekednie.
A z értelmi képzés1 során a tanulóknak nem, csekély hányada nehézsé
gekkel küzd. Ha közelebbiről számbavesszük és megvizsgáljuk az eseteket,
csakhamar rájöhetünk, az előmenetelt sokban korlátozza, az a körülmény,
hogy a gyermek nemi tud, nem tanult m eg tanulni. A következmény: kedvet
lenség, félelem, önbizalomhiány, sokszor határozott, ellenszenv a szellemi
munka iránt. Kétségtelen, az, iskolának elsőrangú feladata, hogy a tanu
lásra sok tekintetben az; emlékezés mikéntjére, az, ismeretek elsajátítására és
megtartására útmutatást adjon. A gyermekek legtöbb esetben lélek nélkül _beszajkóznak valami leckét, vagy közömbösen viselkednek, és m,eg sem nézik
a, füzetet, könyvet. Ha aztán értelemszerű feleletet várunk tőlük, ha számon
kérjük a lényeget, a, tartalmat, csődöt mond a tudományuk. A beszédképesSég és — készség szempontjából inkább tehertételnek könyvelhetjük el az
üres magolást, amelyik; a tartalom figyelm en kívül hagyásával csak a, sza
vak egymásutánjára, mondhatmók, kongására van figyelemmel. Beszédet,
nyelvtudást csak folytonos,, állandó gyakorlással, beszélgetéssel, a tartalom, az;
alak, a viszony mieigérzékitésével, megértetésével, a társalgási változó fordu
latainak kiaknázásával lehet elérni. H a egy-, vagy több' órán át valaanit. le
tárgyaltunk:, ha beszédtanítás,-, földrajz, számtan, természetrajz, természet
tan, történelem, clvasniáhytárgyalás folyt, az csak akikor nevezhető eredmé
nyes oktatásnak, ha a gyermek az eredeti szövegtől és annak, menetétől eltérőleg is — talán kisegítő kérdésekkel is támogatva — számot tud adni
arról, amit látott-hallott, vagy amit emlékeztetőnek leírt. A következő nap,
vagy óra, leckefelmondását igazán hasznothajtónak csak úgy tudom elkép
zelni, ha tisztára száműzzük az anyag lélek- és gondolat nélkül való 'led-aráltatását és helyette változtatott beállításban, változtatott viszonyítással más
kifejezési form át Választunk. A szellemi munka varázsa, akkor ejt meg, ha
eredményében cselekvő1
, teremtő részem van. Sok, amit a siketnémáik tanárától
elvárok. De érdemes vállalni. A megfeszített igyekezet, a hév sodróereje,,
könnyen magával ragad. A tanár példája lendületbe hozza, a gyermeket; is,
köiltöge'.i benne a, cselekvés, együttműködés, továbbjutás ösztönét, tehát bő
ségesebb gyümölcsözés Ígéretét hordja méhében, Ezért; mindig helyesnek tar
tottam, másnak is ajánlom, hogyha a tervbevett anyag letárgyaltjával, kap
csolatban, az elő-, 111. leírás alkalmával egyidejűleg, vagy később^ módot nyújt
tanítványainak ,a nyert benyomások érzelmi tapasztalat kiegészítésére. Téte
lem fejtegetése során kitértem az; elméleti képzés kérdésére is, mert bizonyos,
hogy az ismeretek elsajátításában kifejlődő szorgalom és kielégülés, hűsé
ges társául szegődik; a gyermeknek és .lelki tartozékául válik a munkában,
a, gondosan elsajátított mesterségben, élethivatás betöltésében is.
Volt ;a, siketnémaoikta,tásna,k olyan korszaka, amikor az elméleti isme
retek közvetítésén és a beszédelisajátításán túlmenőieg az életfenntartás és
hivatásvállailás céljából valami iparágban is kiképzést nyerhetett a növendék.
Szokásban volt régebben, sőt! talán most is dívik egyik-másik köztiartásos in
tézetben, hogy a; nagyobbacska leánykákat a .konyhában, főzésnél, takarítás
nál való felhasználás kedvéért egyes élni. órák alól nehány napra, esetleg
egész hétre; felmentik,. Intézményeink m ég minidig beváltásra, tökéletesítésre
váró ígérete ■a nyelv-, a. beszéd-, a közhasznú ismereteknek olyan mértékű
megtanítása, hogy a siket egyenrangú tényezőként követelhesse a társadalom
megbecsülését, az épéiraéküvel való azonos elbírálást. Tanárától tehát ne von
junk el senkit. Növendékeinknek másirányú foglalkoztatása csakis; üres; ide
jükre esketik, de akkor m eg használjuk fel őket isaját érdekükben és azért,
hogy ne szokjanak; a tétlenséghez. Mint a katona a harcmezőn, legyenek
mindenkor készültségben.
Évek hosszú során ¡át megfigyeltem, tanulmányoztam a siketnamak
mjzoktatását. Bepillantásom-volt és van az épérzéküek teljes tagozatú iparostanoMciiskoiájának s tárgyból elkönyvelhető sikereibe. A ^rajzban is az ízlés-,
csín-, a formaérzék, a pontosság mellett a gyakorlati irányzaté, a jövő. A z
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iparosnak ma nélkülözhetetlenül fontos szakmakelléke a rajzoinitudás. Helyes
számvetést tenni, tervet készíteni a földművesnek,. kertésznek, iparosnak, bár
mily rendű-rangú hivatást betöltő embernek egyaránt kell,
A remihez, pontossághoz való szoktatás, a gyors végrehajtás, a szolgá
latkészség, az önállóság- elérése, az erély, határozottság, a testi ügyesség ki
fejlesztése, az edzés céljából szinte felbecsülhetetlen nevelő értéket képvisel
nek a tornán kívül a cserkészet, va gy leventegyakorlatok. A z intézetek cser
készcsapatai mindig példátadó, hatással vannak a többi növendékre.
A z iskolai oktatással és neveléssel összefüggően elmondottakat össze
gezve, nem vitatható, hogy a, dolgos, munkás életre az előkészítés1
, a kötelessógérziet költögetése, a lelkiismeretes miünkiateljpsítési, az abból származó
öröm és megelégedés tudatosítása elsősorban a nagyok — , siketnémák, eseté
ben majdnem kizárólag az intézetek fáradozásának az eredménye.
A z intézet elvégzése után sincs megállás. Sőt! A z élet küszöbén1foko
zott mértékben rá van) utalva; a siketnéma, is, más is, ismeretednek, tudásá
nak mélyítésére, kiegészítés éré, képességeinek miniéi szélesebb terjedelemben
való kibontására és igénybevételére. A serdülő ifjú kora a válságok ideje.
Szülőnek, gazdának, mesternek, de meg az intézetnek is egyaránt feladata,
hogy továbbra is rajta tartsa szemét védencén és hogy tőle telhetőle,g eliga
zítsa a rá leselkedő! veszedelmeik rengetegéiben. Vigyázzon ás vigyáznia kék
minden tényezőnek arra, hogy az ifjú erkölcseit, m eg ne mételyazze a nyegle,
hányaveti, túlokosi társak, köztük néha-néha hallók is, mérgező, befo-lyásváladéka; hogy továbbra isi a hit, a szeretet, a tisztaságtudás, a szerénység, a
szorgalom é® kitartás, az egészség megóvása, a tisztaság, a magyarsághoz,
a nemzethez, való tartozan,dóság érzése, a becsületes igyekezet, a, lelkiisme
retes munkatevés legyen az; a- vezére,szőrme, amelyre jövőjét fel, kívánja épí
teni. H a a siketnéma elszegődik tanoménak, munkásnak, napszámosnak, vagy
otthon) talál foglalkozást a. gazdaságban, legyen emberséges bánásmódban
része,. Mégkövetelhető, tőle, bármely vonatkozásiban a kemény munka.
Annak az állapotnak azonban, hogy csak kifutó legyen, a konyhaleány
szerepét vállalja, vagy a pesztomka. helyett nyűgös,ködjeik a gyerekekkel, meg
kell. szűnnie végérvényesen. A siket elvégre azért szegődik el és áll be vala
hová, hogy a, mesterséget,', gazdasági ismereteket gyakorlatilag alaposan elsa
játítsa, megtanulja. A múltban akárhányszor csak kontárok kerültek ki
egyik-másik mesternek, gazdának a keze. alól. Nem csoda, hogy az, ilyenek
nem sok örömet leltek ¡munkájukban, és vevő-, megrendelökö,rü,k, vagy megbíziástadóik száma összezsugorodott és ezért; felhagytak mesterségükkel, vagy
más téren próbáltak boldogulni.
Mesterdarabokat alapos előképzettség birtokában tud bárki is előállí
tani. A szakmáját, annak minden csinját-binját ismerő ember könnyen m,egy
előre,. A z ilyen sohasem jut lejtőre, mindig el tud helyezkedni. A magam, kö.rébem tapasztaltam,, hogy egyes mestereknél a síkéin, tanoncok mindig dicsé
retet arattak. Hs ha néha -egyik-másik a tapasztalatszerzés okáért másfelé, is
megpróbálkozott, mint; megbízható segéd, ha visszakerült, mindig, számítha
tott foglalkoztatásra. .
' A k i szereti a munkát és szívesen dolgozik, megérdemli a mindennapi
kenyereit. Rá is szolgál a pártolásra és arra, hogy szorgalmának gyümölcsét
tetézve élvezhesse, öregségének napjai elé nyugodt bizalommal tekinthessen.
Ha minden arra, hivatott tényező megteszi ,a kötelességét, ha nem, en
gedi felbuirjánozmi a jóra való restség bűnét ős mindenkit saját hasznának
nem is terhes1 hámjába igyekszik fíagni, akkor iá siker ős beteljesedés arányáben természetté, kellékké magasztosul a siketnémában; a munkaszeretet.
Már pedig a társadalmi kiegyenlítődés, a szociális igazsiágtevés köve
telését csak akkor állíthatjuk küzdelmének homlokterébe, ha, tudjuk és fele
lünk érté, hogy a1 tanult siketnémák alkotó munkával7 hálálják tneg a velük
törődő gondosságot.
,
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Alaposság
Néhány évvel ezelőtt cikket; írtam lapunkban — a „K i-k i magának” —
hangoz, atásávai — kezdő növendékeink
érdekében s abban elég" érhetően
vázoltam azt a keretet, amelynek szem előtt tartása mellett sikejtnémaoktiataisunk alapvető munkáját elképzelem s a jövő szempontjából irányelv
nek, zsinórméirl'iékmek Ismerek és tartok.
Fejtegetéseimben nem elméleti okoskodások
által felépített
utakon
vezetve kívántam, a sikert biztoííiaini a jobb és több eredmény kivívása érdie
kében, hanem a gyakorlat nyújtotta előnyök helyes kihasználásával, — ami
ket egy-tegy kis jóakarattal és önzetlenséggel mindenütt m eg lehetne való
sítani.
Nem akartam egy árnyalattal sem újítónak látszani, de kapaszkodni se
akartam senki köpenyegébe, hogy ezen a réven vihesisem, előbbre a sokszor
döcögős úí!r a tévedt kocsink kerekét. — Nekem mindig megadta egyéni rá 
termettségem azt a helyes irányelvet, ahová állva ss amely alapra lépve —
önerőmből — a legtöbbet tehettem gyám oltjaink érdekében. — Bevallom
a zt Is, hogy minden ilyen verejtékes-en szerzett tapasztalatom és megálla
pításom csak Imi! -amott talált visszhangra ,s követőivé is csak az utóbbi
időben lettek, dacára, hogy én;, annál fanatikusabban hirdettem a ,,K i-ki ma
gárnak” m egterem tő alapot. Sajnos, de elmaradt az a feltételezett propagan
da, am i minden nemes ügy előhbrevitelekor ki kellene járjon a kai társak
részéről. — N em elég az egyszerű tudomásulvevés, a ma;gunkban való he
lyeslés, az;t nyíltan be is kell vallani, annak szolgálatába kell állani, mert
a többség hangos követelésére a (elsőbbség is felneszei és a mindig 'elgán
csolni szeretők is lesz-eraltetnek már a z első rohamukra, és jóidőre elm egy a
kedvük a lábatlankodástól.
Ma, hogy ismét aktuálissá lett. az a gondolat, hiszen lapunk hasáb
jain, szafcüléseinken mind e tá rgy körül m ozogva tanácskozunk, hogy ho
gyan is tehetnek érthetőbbé gyám oltjaink beszédjét s hogyan javíthatnék
m eg az itt-am ott felfedezett kiejtési hibákat és hiányokat? Ilyen nagymérvű
megmozdulás láttán,, senkinek sem lehet érdeke, hogy visszatartassunk a
fejlődés szabta folyam at lassan hömpölygő árjában. — De tud-e, képes-e,
— bárki em berfia legyen is, — gátat,vetni ebbe a fellépésnek elébe? A v a g y
szabad volna-e egyáltalán engedni, hogy holmi kicsinyes, egyéni érdek jus
son érvényre és tartson vissza e g y lendületbe hozott gép ezetet?1
Én akkor, mint az ügy önzetlen munkása — Igyekeztem meghúzni
a vészharangot s gátat vetni a helytelen áramlatnak, hogy am íg nem késő,
a helyes mederbe terelteissék az. A z t hittem és gondoltam, hogy fellépésem
visszhangra fo g találni -s a lelkekben egy percre se marad kétség a helyes
ség és alaposság tekintetében, és végre -sikerül egy egységes, önzetlen -aka
rattal olyan lökést adni a fejlődésre rászoruló
ügyünknek, amely
aztán
— eredményeiben — - mindannyiunk lelki gyönyörűségére fo g szolgálni.
A hit-emben csalódtam, m ert m,ég ma is erős, ósdi alapokon álló ka
pukat döngetünk.
Egynek ¡azonban, mégis csak örülök, hogy a közelmúltban éppen a
szakértekezletünkön hangzott el a mindannyiunk óhajtotta álla-p-ot m egte
remtésének ¡a szükségessége.
N e is Vegyük le a napirendről e témánkat s vigyü k a köz'udatba a
helyesebb megfátá®, az ügyre gyümölcsözőbb hatással levő minden elkép
zelhető! mozzanataink megvalósítását. Közös -erővel munkálkodjunk az aka
dályok elhárításában.
Jelen cikkem megírásában az a v á g y indított megszólalásra, vajha a
megindult alaposság nem lenne a multihoz hasonló -eredmény nélküli munka.
Ennek érdekében tehát., -engedjünk sz-abad folyást minden, eb-ben az irány
ban célravezető mozgalom megnyilvánulásának.
Bpest, 1944. május hó.111
B édiger K ároly ny. tanár.
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Horváth Pál t 1944
(Bdcs László kaposvári siketnéma int. tanár megemlékezése.)
Kutatom, keresem az időt, hogy is volt az, amikor Horváth Pali bácsit
megismertem. Visszalapozok, — 1925. október — vénasszonyos nyárutó. Már
akkor is bottal járt, — fájtak a lábai, minden része, minden Ízülete, — de ki
felé derűs, mosolygó, tiszta öröm látszott ra jta s most, hogy magam elé idé
zem, ezt a tiszta derűt látom, — érzem, — érzékelem . . . Siketesen, —- ' udom,
— ismeremi, —• jó ember! A z volt, annak ismertem meg, annak maradt Hor
váth Pali ¡bácsi.
Kalocsán született 1880. január 18-án, — ott végezte középiskoláit, on
nan hozott magával hitet, ami bízóvá, acélos -lelkűvé, tetteiben igazán keresz
ténnyé tette. Fiatalabb éveiben titkára volt a Kaposvári Katolikus Körnek, —
később tagja a „Nagyboldogasszony Egyházközség” választmányának. A z ő
munkájának köszönhető nagyrészt, hogy a Katolikus Kör épülete felépült. Itt
fázott meg, innen szerezte reumáját, — ami ¡lassan elhatalmasodott rajta és
sodorta kikerülhetetlen végzete felé, bár közvetlen halálát nem a reumája
okozta, — a szíve ¡mondta fe l a ¡szolgálatot.
Horváth Pál egész ember volt, — jó tanár, — jó családapa, — jó kar
társ . A tanári pályát nem kenyérkereseti lehetőségnek -tekintette, hanem élet
hivatásnak. Növendékei, 1936-b-an történt -nyugdíjazása után, sűrűn felkeres
ték, ami tanári munkájának legbeszédesebb eredménye — s talán azok voltak
a legszebb napjai, amikor fiatalabb kartársai -ellátogattak hozzá és gondolat
szárnyain visszahozták őt 35 évi ¡munkájának színhelyére, a siketnémák kapos
vári intézetébe. Itt kezdte- tanári működését 1901-ben, — inneni vonult nyug
díjba 1936-ban. .Szerette, otthonának tekintette az intézetet, azért soha nem
tudott tőle valójában megszabadulni, ha 8— 10 évi helyhezkötöttsége miatt, —
néha kitaszítottnak, elhagyatottnak is érezte magát. Nehéz, rögös nemzetnevelö utat járt, — száraz ugarat szántott, abba vetette termékeny lelkének min
den nemes, magját -és sarjadz.o‘-t, nőtt a m ag és megérett az- emberi szere
tet, tudás, akarat gyümölcse, mert termékeny lelkév-el termékennyé tudta tenni
a kopárnak látszó siket gyermek értelm ét. . . Családja mellett ebben lelte örö
mét és találtja meg életének értelmét, — célját. Reggelenként most is várom,
hogy pontosan 8 előlit besántikáljon, bevo-nszolja magát az intézetbe, — pedig
már majdnem 10 éve nem jön és nem jön sohasem, — va gy mégis: hiába föl
delték el a kaposvári keleti temetőben, mert Horváth Pali bácsi jön, velünk
van és velünk marad mindenütt. ..

Lapszemle
Néptanítók Lapja 1944. évi 7. szám. — Dr. Szántó Károly: A gyer
mek és -a pályaválasztás kérd-ése. 496 népiskolai tanulónak, adták fel a kérdésti; Mi szeretnék ¡lenni és miért? —• A kérdésre 25 perc lefolyása alatt
kellett válaszolni. — A fiúk feleleteinek statisztikája a kővetkező: 30.3»/8
katonai-, 21.3.°/o műszaki-, 15.6'%» kereskedelmi és- ipari-, 11.4% közszolgálati
(nyugdíjas)-, 8.7%> kóznúves- és 12.8«/0 egyéb vegyes pályára szeretne men
ni. — Dr. Sármándi Sándor: Va-n-e szükség a népiskolában szelekcióra? —
Cikkíró negatív és: pozitív szelekciót különböztet meg. A negatív a népis
kolába nem való gyermekeknek onnan való kiemeléséit és gyógypedagógiai
nevelés ¡alá -helyezését jelenti. A -pozitív szelekció pedig a felismerhető haj
lam- nagyobb mérvű kibontakozását lenne hivatva elősegíteni. Erre szükség
is van, mieirt országos érdek, hogy minél több -ember -találja m-eg a helyét
az életben neme-sak -a maga kielégítésére, de különösen a közérdek előmoz
dításálra-. Ezi: ¡pedig csak úgy érhetjük eil, ¡ha -az ifjúság neveléséről már a
legalsóbb fokon is helyes formában történik gondoskodás. — Dezső L ip ót:
A bírálat. — A cikk gondolatmeneté az, ¡hogy a mai tanító lelki felvértezeftségéhez tartozik, hogy helyesen, tudjon -bírálni és a -személyét érintő bí-
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Tálatokat nyugodtan tudja, fogadni és megítélni. A tanítót nemcsak a fel
ügyelő hatóságok, a kiartársak és a szülök, hanem tanítványai is bírálják..
A tanító viszont kciales va gy kénytelen bírálat tárgyává tenni tanítványai
nak külső, belső megnyilvánulásait, .a szülök ténykedéseit, kartársainafc és
igazgatójának magatartását, illetve
intézkedéseit.
Ezeknek a tényezőknek
kellő összhangba hozása nagyon fontos a zökkenés nélküli tanítói .munka,
szempontjából. Lelkiismeretlen, felelőtlen és elhamarkodott bírálatokkal nem
szabad az; értékes tanítói energiából egy szemernyit sem feláldoznunk. —
Sípos Sámdor: Reál-idealizmus. — Ennek értelmét ez a példa magyarázza:
A fiatal fa oldalhajtásait, kinövései';
visszavágjuk. Helyes fejlődését így
biztosítjuk;. A kertész munkája ideális, mert így sokkal szebb, tetszetősebb
lesz a fa. De ugyanakkor reális is, mert. több hasznot hoz majd neki. Nem
reál-idealizmus ez?
(Gy. Á .)
Hangok színe és színek zenéje címen cikk jelent m eg a Nemzeti
Ú jság 1944 május; 7-i számában K állay Miklós1.ól. A z érdekes cikket a kö
vetkezőkben ismertetjük. A tudomány olykor szoros kapcsolatba léphet a te
remtő művészi képzelettel. A természettudomány, amely eleinte minden ter
mészetfölötti lehetőségét tagadta és a való tények kizárólagosságát hirdette,
kénytelen volt rájönni, hogy az a világ, amelyet felfedezett, rendkívül szűkhatárú. Rá kellett eszmélnie, hogy nagyon scik olyan láthatai lan jelenség van
a? érzéki észrevétel lehetőségének határán túl, amelyet be kell illesztenie
az eddig hiányos világképbe.
Tehát számolnia kell olyan tényezőkkel is,
amelyeket eddig mint vermészetfölöttieket, tehát a képzelet birodalmába tar
tozókat teljesen elhanyagolt. Ma a tudomány komoly kísérletekkel kezűi iga
zolni azt, ami egy-egy váteszi lélekben valami ösztönös megsejtés váratla
nul felvillanó fényénél, a pillanatnyi ihlet terem/lö izzásában született meg.
Lelkűnkben valamennyire
mindannyian költők vagyunk,
ha
egyeseknél
hiányzik is; a kifejezés képessége. A természet tele van fényekkel, színekkel
ö.s zengéssel. Minden fény és minden szín sugárzó érzés. A vághetetlen űrt
és benne a földi tereket sugárzó hullámok szelik keresztül-kaisul. A hullámok
nagy részét nem vesszük észre és a hangoknak is csak; egy részét hallja
meg a fül. Pedig lá|;ó érzékünk határán túl is vannak színek és halló érzé
künk határán túl is vannak hangok. A roppant világűrt az éjszaka csendjé
ben döbbenetes némának érezzük. Az, amit mi abszolút csendnek képzelünk,
tele van a legkülönösebb és a legváltozatosabb zajokkal, amelyeke, talán
egykor hallhatóvá tesz majd számunkra is a tudomány leleményessége, mid;
ahogy a rádió néma hullámai is beszédekké, zenévé lesznek a Marconi-készülék bonyolult szerkezetién átszűrve. Egészen kevés azoknak a rendkívül ér
zékeny szellemeknek a száma, akikben felmerül az a sejtelem, hogy a szí
nek és; a hangok talán nem. egészen idegenek egymástól, hogy a színek és
a hangok birodalma között nincs szigorú, áthághatatlan határ. Sói. italán kö
zeli rokonság van köztük, hiszen hullámrezgés a. szín is, m eg a hang is, csak
ezt a 'rokonságot m ég nem sikerült felfedeznünk, csak egy-egy ihletett pil
lanat fényénél villan m eg bennünk a, lehetősége. A költők voltak az elsők,
akik úgy érezték, hogy a hangoknak színei is vannak s akikben először
fogamzott meg a színes hallás lehetősége. Bizonyos hangok hallása sötétebb,
másoké derűsebb tónusokat idéz fel képzeletünkben. Nagyon sok elmélyedő
hallgatóban színes látomásokat idéz; fel a zene. Száz közül tíz emberben bi
zonyos színképekéi:; idéznek fe l a hangák. Viszont a színeket is le lehet kottázni rezgés; számuk szerint. Lassan-lassan (kifejlődheti a színes hallás és a
hangos látás tudománya és talán eljön az az idő,- amikor az ember érzék
szervei ránevelődnek iárra, hogy párhuzamosan érzékeljék a hangokhoz tar
tozó színeket és a színekhez tartozó hangokat. Lehet, hogy éppen ez a
szemnek is látható zene a jövő zenéje.
( Gy. Á .)
A „Nem zeti F igy elő ” 1944. m ájus 21-i számában M olnár János Bá
lint áll. polgáriiskolai tanár háti pontba foglalva sorolja fel, mit kíván a ma
gyar pedagóguskar? A felsorolt kívánságok mind olyan természetűek, ame
lyek megvalósulása valóban nemcsak kari, hanem egyúttal nemzeti érdek iss így az azok vonalán való haladás a fejlődéssel egyenértékű.
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L apu n k m ostani szám a 16 oldal terjedelmű. Valószínű, h ogy követ
kező szám ainkat is ilyen összeszűkítetten kell megjelentetnünk, az igen
m agasra emelkedett előállítási költségek miatt. T eh át: tömör, rövid cik
keket kérek. ( A szerkesztő.)

M ESTER M IKLÓ S a kultuszminisztérium új államtitkára május hó 1-én
vette át hivatalát. EZ alkalommal a következőket mondotta: A minisztérium
működésébe kifejtendő tevékenységieket a. magyar népi gondolat határozza
meg. A sürgős ‘teendőket, a mindennapi élet követelményei szabják meg, a
távolabbi teendőket pedig egy átfogó és1 szerves kultúrpolitikai reformtervbe
kell beilleszteni. Á t van h a tv a ,a valláserkölcsi nevelés nagy nemzeti jelentő
ségétől. Igen meleg szavakkal emlékezett m eg a magyar tanító- és tanárirénd munkásságáról: és hangsúlyozta, hogy a tanítóság és tanárság anyagi
és szociális helyzetének megkönnyítése munkásságának egyik
legfontosabb
célja. Feltétlen híve a teklntélytisziíeletnck, azonban csak a magyar nemzeti
közösségért' kifejtett munka jogán szerzett tekintélyeket ismeri el igazi te
kintélynek. —■ A gyógypedagógiai tanárság tisztelettel köszönti az ¡államtit
kár urat és teljes bizalommal várja többször előterjesztett, megokolt kéreC* cví T á p Í r

¡llfYfP'Q

17 í5 11" á CtQ T

A B U D A P E S T I ’ ÖSSZES G YÓ G YPED AG Ó G IAI IN T É Z E T E K tanulmá
nyi felügyeletével' Szép József szakelőadót bízta meg a budapesti tankerületi
.kir. főigazgató'.
TÓ TH Á R P Á D debreceni siketnéma-intézeti igazgatót, a kassai tan
kerületi főigazgató megbízta a siketnémák ungvári intézetének tanulmányi
felügyeletével.
DO KTO RRÁ A V A T Á S . Im re József né Barcza Erika gyógypedagógiai kartársunkat folyó' évi május hó 6-án, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, a
bölcsészeti tudományok doktorává avatták.
N Y U G D ÍJA ZÁ S IR Á N T I K É R V É N Y Ü K E T ' — tudomásunk szerint — a
következő VI. fizetési osztályban lévő kartársaink adták be: Pirovits Jenő, Ujvárosy József, Vas János és Zengő Péter.
OS. J. K A R T Á R S U N K IR T A A KŐ VETKEZŐ KET: „Talán hallottad, de
ha nem:, tudd meg most, hogy április harmadikán feleségemmel egy futóárokban
éltük át a bombázást. Háromszor egymásután terítették ránk a szőnyeget.
Óit csapkodtak a bombák körülöttünk, mellettünk néhány lépésnyire. Hol
egyik, hol másik végén ástuk ki magunkat a betemetett árokból. Isten csodá
ja, hogy élve kerültünk ki belőle” . — - Szerencsésen megszabadult kartár
sunkat szeretet" el üdvözöljük.
A V A K O K A T G Y Á M O U T Ó ORSZÁGOS EG YESÜ LE T G YÁSZA.
Május 6-én Balatonfüreden meghalt dr. sipekl Balás Béla, a, Vakokat
Gyámolító Országos Egyesület nagynevű elnöke. A z ügyvezet:-elnöki tisztsé
geit több mint két évtizeden át töltötte be, az 'elmúlt év decemberében vál.
meg tőle, de lélekben világtalanjaival volt és mint tiszteletbeli elnök szere
tettel tekintett egykori őrhelyére. Szívének meleg szeretétében mindig meg
értésre talállak a vakok, akiknek százai most imádságos lélekkel és éne
kes aljakkal búcsúztak el jóságos lelkületű pártfogójuktól, atyai jóságú„ ,eteöértékü munkásságát, majd a gyászmenet néhai Forinyák altábornagy SírboltDaliás férfiú volt, egy fejje l magasabb az átlagos embertípusnál, s ebiben
a szép szál, rokonszenves külsőiben nemes lélek, acélos jellem és jóságos szív
lakozott. A szegényhez, gazdaghoz egyformán szíves volt és: a zord időkben
éíéíiével vezetet, minldtnyájunkat az egy igaz Istenhez vezető úton, — álla
pítja meg róla a XIV., Hermina-inezei egyházközség elnöksége részéről k i
adott gyászjelentés. Valahogy már ifjú korában közel került a gyógyuőneveiés apostoli lelkületű munkásaihoz. A kegyesrendi atyák: budapesti fő
gimnáziumában szívta magába az emberi jóság és szeretet egy hosszú mun
káséletre kiható anya éjét. Ezzé’, a konstruktív érzelemmel el elve került az
igazságügyi minisztériumba, ahol nemcsak felismerték jellemét és meleg
szeretettől átitatott 'emberbaráti gondolkozását, hanem módot) is adtak annak
gyakorlására. A z erkölcsi defektusban szenvedő szerencsétlen nők ügyével
foglalkozott titkári
minőségében, s mint ilyen,
minisztere megbízásából
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gyakran szállt ki az Ipoly kanyargásánál magasló hon'i hegyek, bércek kö
zött csendesen. meghúzódó egykori pálos-kolostorba, a márianosztrai női büntetöintéizetfeie. Aztán cifct) látjuk öt az első világháború rokkantjai között, min:
Zala-vármegye főispánjait, aki mintaszerűt akar alkotni a hadirokkanta,k fe l
karolása és bánásmódja tekintetében. Hitvestársa a m egye székhelyén, Za
laegerszegen kórházat létesít és tart fenn, amelyet mintaszerűen berende
zett és a legjobb kezelésben vezette. A szeretet átható sugara jellemezte a
Ba lás-házaspár Itteni működését. A boldogult azonban egész szívét a vakok
nak adta. A z Egyesület egyik főtisztviselője hozta forgalomba nevét az el
nöki szék betöltésiénél, s a reá esett választás mindenképpen szerencsésnek
volt mondható.
Vele együtt térdelt a Domonkosok templomában az áldoz,ók zsámolyá
nál, ami ,a fötisztviselőt mélyen megihlette, s úgy gondolkozott, hogy akiben
hit él, abban van szemétet is. E kettői predesztinálta őt az elnöki méltóságra,
amelyet hozzáértéssel, lankadatlan buzgalommal és a vakok iránti igaz, sze
rétéit,el töltött be hosiszú évek során. át. Abban az időben került az elnöki
székbe, amikor a kommunizmus kártevő szennyes hullámai már elvégezték
erkölcsi és anyagi rombolásukat. Sebeket jött gyógyítani tehát a pietásos
lelkületű férfi, akinek a társadalom terén végzett humanitárius munkássága
előrevétetie fényét. Működésié alatt az. Egyesület főnlxmadárkéat emelkedett
ki összezúzott,ságából és poraiból, sőt m i több, izmosodott, terebélyesedett és
niépszerövé lett. Altruizmus jellemezte gondolkozását az elnöknek: mindent
a vakokért, önzetlenül és igaz szívből!
Mint a Homérosz-mozgó engedményese soha egy fillért sem vett fel
azért az erkölcsi gesacióért, amellyel szemben a világtalanoknak tartozott.
Neki sikerült védnökül megnyernie a vakok első intézete alapítójának, a pa
latínus főhercegnek, József nádornak dédunokáját, József Ferenc
királyi
herceget és hitvesét, Anna királyi hercegnőt. A fenségek többször tisztelték
meg látogatásukkal a z Egyesületet, ,s a nobilis gondolkozású elnök baráti
asztalánál is megkülönböztetett tisztelettel fogadta a fenségeket az Egyesü
let prominens vezetőinek társaságában. N a gy örömére szolgált, hogy az, ú.
n. Országos Elnökség alatt egységbe foglalhatta az országban működő gyámolító egyesületeket és azoknak széleskörű autonómiát biztosított. Eme leg
főbb irányító szervnek gyűlésein fáradhatatlan buzgalommal elnökölt és, okos
tanácsaival irányító befolyást gyakorolt annak tevékenységére. A közelmúlt
ban a M agyar Művelődés Házában megtartott
díszhangversenyre sikerült
megnyernie szeretett Kormányzó Urunkat, aki nagy élvezettel hallgatta a
vakok magas1 zenei kultúrájának egyes számait és azokban — mint azt: a
nála történt tisztelgés alkalmával mondta — nagy örömét találta. Május
10-én kísérték a vak gyámoltak, előkelő úri közönség mellett, pártfogójukat
a Kerepesi-úti temető halofctasházából utolsó útjára. A z egyházi szertartást
és a Hermina-miezei kápolnában május, hó 13-án megtartott gyászmiséit Mihalovics1 Zsigmond protonotárius-kanonoik, mint az egyházközség volt plé
bánosa végezte, aki búcsúbeszédében hálás, szavakkal emlékezett meg első
egyházközségi elnökéről és a hívek világi vezetőjéről. A z egyházi szer tar
tás végeztével báró Szalag Gábor államtitkár, nyug. posta, és távírda vezérigazgató, mint a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület jelenlegi elnöke,
meleg szavakkal méltatta a boldogulinaik az egyesületi életben kifejtett nagyértékű munkásságát, majd a gyászmene néhai Forinyák altábornagy sírbolt
jához vonult, aki egykor a boldogulnak gyám ja volt, s itt helyezték ideigleneiseni nyugalomra.
A vakok Homérosz énekkara Schnlfzl Gusztáv igazgató vezetésével
gyászdalokkal búcsúzott el szeretett elnökétől. (H . K .)
EG Y V A K IN T É Z E T I Z E N E T A N Á R E L H A L Á L O Z Á S A .
Samu bácsi, a, felejthetetlenül melegszívű Borsay Samu zeneigazgató
távozott el 85 éves korában az élők sorából. Nem sokan ismerték ezt a
joviális, lelkes muzsikus katonát kartársaink közül, pedig dalai és egyéb
zenei sízerzeményei ismertté tették nevét szükebb hazáján, a, bérces Erdély
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határain) túl is. M i e helyt azért emlékezünk meg róla. kegyele.es sorokban,
mert hosszú éveken* át a vakok kolozsvári intézetének közszeretetben álló
énektanára volt. Sok szép dallal gyönyörködtette a vakok énekkara a kincses
v'áiFCis müveiül feözöaiségfé't. A z initéziet, akkori igazgatója,
Sdiannen Pét.ei
sokra értékelte zenetanárát és a későbibi években is csak elismeréssel szólt
róla. Egyébként Samu bátyánk .az erdélyi fővárosban székelő 21. honvéd
gyalogezred zenekarát szervezte meg 'és annak sokáig volt karnagya, s
mint alezredes-zeneigazigatő vonult nyugdíjba. (H. K.)
H ÍR E K A SIK E TN É M Á K LOSONCI INTÉZETÉBŐL.
A folyó tanévben az intézetnek 116 növendéke volt. Iskolába járt
86, varróiskolába 14, fiú foglalkoztatóba 16. Az. intézet kertészetében két
sikeitnémá dolgozott. A V III. osztályt elvégezte 9 növendék, felszabadult 9
nődiszatoó és 6 szövő.
A z intézet kertészetének 1943. évi bevétele 9.000 P.
Az intézet tanári testül&te 1944 február havában a Polgári Kör helyi
ségében bemutató előadást tartott a siketnémák oktatásáról. A z előadáson
a .siketnéma leányok torna,csapata is sikerré! szerepelt. A nagyszámú kö
zönség elismerését fejezte ki azért a munkáért, melyeit az intézet a siketnéma gyermekek megmentése, emberré való nevelése érdekében végez.
Az intézet igazgatója és tanári testületé a városi kulturális életben is
eredményesen közreműködött. Tinschmidt Ernő igazgató, mini: a Levente
Egyesület elnökei, a Losonci Hírlap társiszerkesztője, a. Losonci Atlétikai és
ETutball Club társelnöke, a Kármán Irodalmi Társaság alelnöke-, a Vármegyei
Társadalmi Együttműködés intézőbizottságának tagja;
Prekopp Ferenc,
mint a Tűzharcos Szövetség tiszti titkára, ia Losonci Atlétikái és Futb-allClub alelnöke, Pálinkás Sándor, -mint a Kármán Irodalmi Társaság főtitkára;
Kenderessy Gyula, mint a Losonci Da-legylet és- a Cecília kórus működő tag
ja; Karwzsuy József pedig, mint a Baross -Szövetség titkára szolgálta itt a
végeken a magyar kultúrát.
A 16 T A N K E R Ü L E T I K IR . FŐIGAZGATÓS ÁG A KÖVETKEZŐ: Bu
dapest, Budapestvidék, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen,
Miskolc, Komárom, Kassa, Kárpátalja, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Marosvá
sárhely, Újvidék (kirendeltség).
M IK É N T V IS E L K E D IK A V A K LÉG IVESZÉLY IDEJÉN?
A vak ember -érzékenyebb lelkülettel és idegrendszerrel bír, a külvilág
benyomásaira természetszerűen élénkebb-en reagál. A lelki és fizikai életnek
ezt a megnyilvánulását különös érdeklődéssel kísérhetjük most, amikor szerte
az országban -egyébről sem tárgyalnak, mint az ambarietlen^ légitámadásról
és annak az -ember idegrendszeréire történő káros kihatásairól. Akutális te
hát szólnunk arról, miképpen viselkednek a vakok légitámadás idején és ál
talában, hogyan viselik el az ezzel járó izgalmi állapotokat. A Vakokat Gyannolító Országos Egyesületben mintegy 200 vak ember dolgozik, akik_ k e harmadrészben női munkások, s így bőséges tapasztalat áll rendelkezésünkre
annak megfigyelésére, milyen hatással van rájuk a légi bombázás.
Szembetűnő különbség áz ép-érzékü és a vak ember magtárt ása tekin
tetében a bombázás tartama -ailatt nincsen. Általában azt mondhatjuk, hogy
a -bombázással járó fizikai és lelki megpróbáltatások elviselése az idegrend
szer kérdésié. It t is, mint az épérz-éküeknél: akadjak félénkek, bátortalanok,
gyenge idegzetüek, a nehezebb ráhatások elviselésére kevé'sbhé beállítottak,
vagyis olyanok, akiknek idegrendszere jobbam reagál a külbenyomásokra, A
szegényv-érüséigbem, idegrendszeri bán' almakban szenvedők nehezen tűrik a
légiveszély idejében fellépő izgalmakait. Ezek igyekeztek is -eltávozni az in
tézet kötelékéből, süti a vezetőség az olyanokat, akiknél előrelátható volt,
hogy viselkedésükkel a közszallemet normális állapotából kizökkentik, a szü
lői házba, vagy egyéb hozzál autózóikhoz küldötte, nemelyek saját jobb meg
győződésükből távoztak. Ezeknek száma 15— 20®/o-nál többre alig tehető.^
H a most aizt al kérdést vizsgáljuk, mik lehetnek azok az eszközök,
amelyek légitámadás idején a világtalan egyénekre m egnyugtatóig hatnak,
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■atoor elsősorban ks a vallásosságát em lőjük meg. A z Istenbe vetett hit igen
hathatos ^fegyverül szolgál a félelem leküzdéséiben,'. A vallásos ember, s ilyen
a vak nőiknek nagy százaléka, a mindenható Istenbe helyezi bizalmát és bát
ran hirdeti: nem félünk, mert Isten kezében vagyunk, az ő kegyelmétől függ
ele.unk! Itt nincs kézíiördélés, idegösszeomlás és egyéb kitörési jelenet ellen
ben- csendes imában való- elmlerülés, Isten akaratában való megnyugvás ol
vasható le a lehunyt is-zemp-illák mögötti lelkiállapotból.
Azonban befolyással ■''iáin rájuk a veszély elhárítására irányuló gon
doskodás is. A jó,l meglépi tét,t óvóhelyet teljes bizalommal keresik fel, mert
tudjak, hogy emberileg megtörtént minden arra nézve, -hogy a légiveszély
idiejen védve legyenek: minden bajtól és biztonságban érezzék magukat. Á
vakoknál, sokszor tapasztalhatjuk, hogy a megértő gondoskodási milyen szugg-eeiZtív hatással van rájuk. A fellsőbbiség rendelkezésében feltétlenül meg
nyugszanak, s minden zúgolódástól' mentesen, türelemmel viselik az őket
sem kímélő nehéz helyzeteket. Ha valaki megjelenik közöttük ési látja nyu
godt magatartásukat, csak felemelő érzés hathatja á t a lelkét és ;azon elha
lálozás, hagy bár én is követhessem! azt az utat, amelyen világtalan 'ember
társaink haladnak. (H. K .)

, A V A K M U N KÁSO K H E L Y T Á L L Á S A . A Vakokat Gyámolító Oirszia-gos _Kgye:sü!e1 ben elhelyezett. bennlakó és bejáró vakok szép .példáját
mutatják ^öinfagyelmezieUbségükniek és hazafias érzésűiknek, ¡amikor a ¡mai
renídMvütl viszonyok és a Fővárost ért eOenségas' repülő bomlbaitámadásck elleniére a honvédelem érdekében vállalt ipari munkát azzal a ¡kifogáistaillan szorgalommal és kötelessiéigtudással végzik, amely őket a béke
nyugalmas napjaiban, jellemezte.
„H A N G LE M E Z K Ö N Y V T Á R ” — V A K O K N A K . Régi törekvésnek űi
formában aidi Míejeiziés't ia diáin; v&lkiofeat igfylápxoTító1'téjnsaisáig". E tiáinsia^sjáig* isok évi
munka után megkezdte egy hatalmas „hangtemeizkönyvtár” kiadásiát. A dián
irodalom legszebb remieikieiit vették fel gramofcmlemezetare. Érdekes, hogy ki
számították, hegy egy 200 oldalas, regény feil-olívas-ását 10 hanglemezre lelhet
felvenni, s 1— 1 lemezre a felolvasásból 30 perc jut. Állam i -támogatással. 3
Hlyen beszélő-könyvet adnak ki havonta.
H O G YA N É L EGY V IL Á G T A L A N F A L U S I KOSÁRFONÓ. Aktuális
kérdés, ha tudjuk azt, hogy a vakok tömegei városokba vonulnak és a va
kok gyámolító éis foglalkozta.ó intézményei körül csoportosulnak. Vajta M i
hály számai be. saját tapasztalatairól világtalan társainak és az épérz-ékü tár
sadalominak arról az «k ü z d e le m r ő l, amelyet szüntelenül kifejt. ’ Nem könnyű
a sorsom, — írja — de mégsem' cserféfaém. fel kemény munkámat
.amit
sokan .előnyben részesítenek: ¡a koldulással. H ogy miből élek? Kosárfonásból.
Nincsen házam, tehát bérben lakom ős -a bérösszeget! is meg kell keresnem.
Kosárfonásból .az nem. telnék ki, mert hot nyersanyag nincsen, hol pedrf
hiába várok munkám,. Többnyire a megrendelő gazdák hozzák -az anyagot
lakásomra éls én felében, va gy diamfaszémra dolgozom fel. Feleségem minden
tavasszal hoz selyemhernyóit), ö -eteti és tartja tisztán, -én pedig a,z eiperfallevéliet hozom zsáksziajmra, A levéli írója azután elmondja, milyen ügyeis-en -tud
a fára felkúiszni éis a leveleket síziadni. Ebbéli munlkája után 45 P-t kapott
Debrecenben a gubóiárt. Majd így folytatja: Gyakran dolgozom a közeli ma
jor kertészetiében isi, -ősszel pedig -a fcru-miplliisziedésmél, ikukorioatöréisnél kap-o-k
munkát, de szüretkor iis tudnak ¡a gaizdák alkalmazni. Szőlőt taposok és daráílck. Minden vágyam az volna,, hogy nagybirtokon akármilyen kevés fcufcorliaaifölldlet kapják harmadában. Szeretnék baromfit nevelni, egy-fcét malacot
tartani, de -eiz egyelőre álom. Ezt az állmot segített némileg valóra Vál-tiani -a
M agyar Parlagi Baromfiakat Nemesít,ők Országos Szindikátusa, amfennyiblen
egy törzskönyvezett, nemesitet-tl magyar parlagi tenylésztyúkot ¡és ! 100 -diarab
keltető tenylészltiajást ¡aSdbmánjybzio-tit a vSljájgtialáu kosárfonónak.
V IL Á G T A L A N VARRÓNŐ. M-as-kó Saroillta Világtalan nő, ,az ifjú vakok
iskolájiámak -tíanulójia nem mindennapi varrókiépasaégTől tesz tanúságot. A n 
nak dacára, hogy tökéletesen világtalan, maga füzli be -a tűbe a cérnát, m ég
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pedig oilykéipetni, hogy ajka széléihez ¡fekteti a tüniak lyukas végét 'és ia oémiát
az ajiaik|cml ¡érzékelve irárnyfija bie a tűlyukba. Minthogy ez a művelet a folya
matosságot akadályozza s hogy pedlig a varrá,síi munkállatlokban fennakadás
ne történjék, több tűbe fűzött eléírná;. tart készületben. Elzláltal eléri azt, hogy
munkája folyamaik® és zökkenés nélküli lesz,. A llleány szabással is foglalko
zik, úgy, hogy a Vakokat! Gyámolító Országos Egyesületben: világtalan társ
női háiziruháik ¡eilköszátiéisét Maskó 'Saroltára bízzák. A vatnrás!t kézzel végzi,
noha találunk vakokat, akik gépein isr tudnak varrni. A külföldi intézetekben
be van vezetve a dienékalijkössííés, s ezt a 'miumíklát rendszeriint a vak házastár
siak végzik. A nő varrógépen' elkészüli ¡a, derékalj- 'tokját, ia, fé rfi pedig a belétöimött ilióiszört, vágy egyéb anyagot viarrja meg. Itt -emlékezünk m eg arról,
hogy a vakok között találunk számos igen fejteti kézügyességgel bíró egyént,
akik kitűnő1laszl'iailoismunfcátl végeznek, de olyan is akad, akii lóiraisaemkázet ja 
vításával foglalkozik, Szarvasom vian egy világtalan órás, méwszermt Pelkairik
János, aki nagy ügyességgel javítja m eg az órákat, varrógépeket és iegySb
ilyen készülékeiket.
ÚJABB GYÓGYMÓD A V A K S Á G M EGSZÜNTETÉSÉRE. Legnagyobb
kincsünk :a látás. A z -ember semmire sem vigyáz annyira, mjimíi s-zemiei vilá
gára. Érthető' ¡ez; hiszem talán a legnagyobb csapás,, amivel ia sors embert
mlegyebheti, a vakság. A z emberiség legnagyobb jótevője Kenne, aki ennek a
betegségnek megtalálná a gyógymódjait. A z orvosok teirmészietieisen állanldlóai!
feeireisiiik a, különbölzlő gyógymódokat, hályogopeirlálciók, .isizemh'áirl'.yák sérülései,
látóidegek beíiegsiégének orvosláslára. Most újabb gyógymódról számloiniak be
a niémiat lapiölk,. W. Wegener német egyetemi tanár kísérleteit' folytatott éjs ha1 ® ¡emberek BZiamhártyiáijiáit vak emberek szemléibe ültette ét. Kísérleteinek
háromnegyed része sikerrel járt, a vakok viBszainyemék látásukat. Gsak imarófolyadléikok okozta sziennsérüiliééélk esetében nem sikerült az átültetés.

A Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesü
letének tisztikara, választmány tagjai és szakosztályai
Közli: Zsenafy Dezső főtitkár
Tisztikar. Örökös tb. elnökök: Herodek Károly, a vakok József Nádor
kir. orsz. intézetének ny. igazgatója, Budapest, Klug Péter kormányfötanácsos, ny. orsz. szakfelügyelő:, Budapest, Schannen Péter, ny. gyógypedagógiai
igazgató, a vakok kolozsvári orsz. intézetének volt igazgatója, Budapest,
Völker József, a sikétnéimák soproni intézetének ny. igazgatója, Sopron, Is
tenes Károly, a sike némák budapesti intézetének ny. igazgatója.
Elnök: Szép József szakelőadó, Bpest. Telefon: 142— 903.
TárSieMökök: Füzesi Árpád, a budapesti áll. siketnéma, intézet igaz
gatója, Schreiner Ferenc c. gyógyped. igazgató, Budapest, Baranyay Géza, a
bpesti II. sz;. gyógypedagógiai iskola, igazgatója.
Főtitkár: Zsematy Dezső, az áll. gyógypedagógiai nevelő intézet tanára,
Budapest, XI., Gömbös Gyula-út 53. Telefon: 153—491.
Jegyző: Angyal József siketnema-intezeti igazgató', Vác.
Szerkesztő: G yörgyfy Ákos budapesti áll. siketnéma-intézeti, ¡tanár.
V IIL , Festeties-utica 3. Telefon: 420-—580.
A kxtdóhwatail vezetője és az egyesületi nyomtatványok kezelője:
G yörffy Pál budapesti áll. siketnéma,-intézeti tanár, V III., Festetiés-u. 3.
Pénztáros: Veszelowszky Lajos áll. sn. int. tanár, Bpest, Festetics-u. 3.
Ellenőr: Ujvárosy József, c. igazgató, Budapest.
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A z egyesület tisztikara. — Szerkesztői üzenetek.
Számvizsgálók: Magyar László Budapest székesfővárosi gyógyped. in
tézeti igazgató, Murányi Antal siket néma-intézieti tanár, Szaucsekné, Buzáth
Aranka gyógyp. int. tanár.
A választmány tagjai: Rendes tagok: Bács László, Berényi Ü. Sándor,
Gábor Lajos, Gogola Aladár, Hochrein Lajo;s, Jónás László, Kanizsai Dezső,
Krupa Pál, Kuezdni István, László Géza, Lett József, Leopold Rezső, Simon
József, Szabó Rezső, Tiinschmidt Ernő, Tóth Árpád, Vida Lajos, Wayán F e
renc, Záborszky Árpád a siketnéma szakoktatás képviseletében; Fizáry Bó
dog, Horváth Frigyes, Schnitzl Gusztáv, Vajda Lajos, Zalán József a vakok
szakoktatása képviseletében; Berényi Ferenc, Hajós Elemér, Kádas György,
Herényi József, Rótt Lajos, Tóth Ferenc, Vargha Béla, Zsenatyné, Szakszón
Gizella az, értelmi- és erkölcsi fogyatékosok szakoktatása képviseletében. Pót
tagok; Bács László, Gresz József, Végh. Ferenc, Zsembay Ferenc, dr. Tegyeiné
Ábel Vilma.
Tagsági díjak és Icnpelőfizetések: Weszelovszky Lajos címére Budapest,.
V III., Festetics-utca 3. sz,,
cikkek, hírek, cserepéldányok, ismertetésre szánt könyvek, kiadványok:
Györgyfy Ákos címére, Budapest, V ili., Fesóetics-u. 3. sz.
felszólamlások, nyomtatvány megrendelések és nyomtatványokért járó
pénzek: Györffy Pál címére, Bpest, V III., Festetics-u. 3. sz. küldendők.

Az egyesület szakosztályai
1. Siketügyi és beszédpedagógiai szakosztály: Elnök; Füzesi Árpád igaz
gató, Budapest, Titkár: Jónás, László tanár, Budapest.
2. Vakságügyi szakosztály: Elnök; Schreiner Ferenc c. igazgató, Bu
dapest. Titkár: Bors Vilmos tanár, Budapest.
3. É rtelm i- és erkölcsi fogyatékosságügyi szakosztály. Elnök: dr. Baranyay Géza igazgató, Budapest. Titkár: dr. Krieger György c. igazgató, Bu
dapest.
L apu n k legközelebbi szám a július 6-án jelenik
nius 24.

meg. Lapzárta

jú 

Szerkesztői üzenetek
T. E., Losonc. „Régi könyvekből” küldötteket köszönöm. Közlésük sor
ra kerül.
.
D. J., Kaposvár. Ú g y a hírt, minit pedig a megemlékezest rs,^ 3. sza
munk kinyomatása után kaptam meg. A hírt másoldalról kapott értesülés
alapján már közöltem. A megemlékez,ésti pedig most hozom.
A z intézetek igazgatóit kérem, hogy híreiket, külön felszólítás nélkül
is, lapzártáig — amit mindig közlök ;— beküldeni szíveskedjenek,
Cikkíró kartársmmat arra kérem, hogy cikkeiket géppel írva szíves
kedjenek beküldeni.
Többeknek. A legutóbb megjelent V K M rendelettel kapcsolatban azt
üzienhetem, hogy az Igazgatói státus felállításáról történt rendelkezés kivé
telével,, a polgári iskolai tanárokra vonatkozó miniden' más intézkedés ¡auto
matikusain a gyógypedagógiai státusra is vonatkozik.
íjaptulajdonos: M a g y a r G yógypedagógiai T an árok O rszágos Egyesülete.
Felelős szerkesztő és kiadó: G y ö rg y fy Á kos.
____________

vargyasi Máté Ernő könyvnyomdája, Budapest, V III., József-u. 41. T.: 139-259.
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