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Gróf Klebeisberg Kiino államtitkár v, b. t. t.

Ritka ember az, aki midőn közpályára lépett, annyi reményre 
jogosított, de még ritkább, aki ezen reményeket oly tökéletesen 
beváltotta, mint gróf Klebeisberg államtitkár úr.

Dúsgazdag életéről szinte kifogyhatatlanul mind újat meg 
újat lehet mondani, eddigi tevékenységét azonban e helyütt, mikor 
úgyszólván minden órája üdvös munkával teljes, nem részletesen 
méltatni, de érinteni is alig lehet. Csudálattal állunk meg ezen 
munkabírás ősereje előtt, mellyel mint a bányász a nemes ércet 
hozza napvilágra a nemzeti művelődés bányájának mélyéből a 
magyar kultúra kincseit. Pályafutása tüneményesen gyors, méltó 
ritka készültségéhez és mély tudásához. 1898-ban hivta meg a 
miniszterelnökségbe báró Bánfíy Dezső s 1914-ben már mint kul
tuszminiszteri államtitkárt látjuk.

Gróf Klebeisberg államtitkár úr több Ízben részesült már magas 
királyi kitüntetésben, legutóbb pedig Ő cs. és kir. apostoli Felsége 
1916. évi de.cember hó 30-án kelt legfelsőbb elhatározásával a 
valóságos belső titkos tanácsosi méltóságot adományozta részére. 
Díszes kitüntetése osztatlan örömet keltett nemcsak barátai, tiszte
lői és munkatársai körében, de az egész magyar közvéleményben 
is. Gróf Klebeisberg államtitkár úr működését az alkotások egész 
sorozata jellemzi, tud erről minden müveit magyar ember s így 
kitüntetése nem lepett meg senkit, sőt várta azt mindenki.

Államtitkári felülvizsgálata alá tartoznak a gyógypedagógiai 
intézmények ügyei is, ezért magas kitüntetése bennünket is közel
ről érint.

Eddigi rövid, de alkotásokban annál gazdagabb államtitkári 
működéséből örömmel állapíthatjuk meg, hogy a testi és szellemi 
fogyatkozásban szenvedő gyermekek szépen fejlődő intézményei, 
valamint az azokban működő tanszemélyzet ügye egy igazán humá
nus gondolkozásu és szociális érzékű férfiú kezében van letéve.



2 Magyar Gyógypedagógia

Személye teljes garantia oktatásügyünk fejlődésére s minden 
okunk meg van a bizakodásra. Hiszen gondoljunk csak vissza a 
közelmúltban elhangzott, mesterien felépített beszédére, melyben a 
többek között mondja: „Ki kell érezni az aktából az aggódó, 
remegő lelket, mely sugalmazza, .meg kell látni a reszkető kezet, 
mely benyújtja, az aggódó tekintetet, mely kiséri. Azzal a folya
modvánnyal, mely az iskola bevégeztével állást, a betegségben 
szabadságot és szükségben segítséget kér, egy élet, egy jövő sorsa 
dől el. Akinek lelkét nem hatja át az ilyen ügyek intézésének rend
kívüli felelőssége, annak nem lesz helye a jövő Magyarország hiva
talaiban.“ . . . .

Aki így beszél és érez, az a szívnek embere a szó legjobb, 
legnemesebb értelmében. De e sziviósággal kapcsolatban gazda
gon meg van áldva genialitással, előkelő tapintattal, mély koncep- 
tióval, íettrekészséggel és gyors elhatározási- és cselekvési képes
séggel is. E ritka kvalitások már is messzeható szociális, humánus 
és kulturális alkotásokat eredményeztek. Ügyosztályunk körén kívül 
eső, sokirányú alkotásai közül csupán a gyógypedagógiával egyéb
ként is szoros kapcsolatban lévő rokkantügyet emeljük ki, melyet 
számos áldásos intézményeivel együtt rövid pár hónap alatt a 
semmiből oly fényesen szervezett meg, hogy a németek, a szerve
zés nagymesterei is, legnagyobb elismeréssel emlékeztek meg erről.

Ügyosztályunk keretében legutóbb a gazdasági viszonyok 
javítása céljából az önálló mezőgazdasági népiskolák s az önálló 
szaktanitós tanonciskolák szervezésére mély körültekintéssel orszá
gos programmot dolgozott ki. A többtermelés fokozása s a tovább
képzés előmozdítása céljából intézményesen megszervezte az ön
álló mezőgazdasági népiskolák szakfelügyeletét, melynek jelentő
ségét a közel jövő lesz hivatva igazolni.

Marosvásárhelyen egy kulturtelep létesítését kezdeményezte, 
melynek főcélja a szétszórtan élő székelység nemzeti kultúrájának 
megerősítése. Kapcsolatban ezzel egy 50 ágyas internátusos gyógy
pedagógiai intézet szervezését is tervbe vette. Itt fognak elhelye
zést nyerni, nevelésben, oktatásban és kiképzésben részesülni, a 
férő hely arányában, az erdélyi siketnéma és vak gyermekek, vissza
adván őket kiképzésük után a. munkás magyar társadalomnak. 
Nagyjelentőségű intézkedése még Klebelsberg államtitkár urnák, 
hogy a vakok tanterve alapján kiképzett vak növendékek végbizo
nyítványát a polgári iskola negyedik osztályának bizonyítványával 
egyenlő értékűnek nyilvánította, valamint hogy az elemi népiskolai
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végbizonyítványok kiadására vonatkozó 1913. éviXXXVil. t.-c. érvé
nyességét a kisegítő-iskolákra is kiterjesztette. A kultúra és huma
nizmus nevében nagy örömmel üdvözöljük a fogyatékos érzékű 
és képességű gyermekek további megmentésére irányuló ezen 
nemes elhatározásait.

íme némi vázlat valóban termékeny, három éves államtitkári 
működéséről, mely már is első helyet biztosít számára a magyar 
tanügy és kultúra történetében. Pedig ez a munka csak kezdet, mert 
a férfias tetterőnek egész teljében levő gróf Klebelsberg államtit
kár űr számára még nagy feladatokat tartogat a jövő.

A gyógypedagógiai iutézetek képviseletében Berkes János 
szaktanácsi előadó vezetése mellett egy küldöttség üdvözölte Ő 
Nagyméltóságát kitüntetése alkalmából. Az üdvözlést nagyon szí
vesen fogadta s biztosította oktatásügyünket s munkásait legjobb 
akaratáról.

A „Magyar Gyógypedagógia“ szerkesztőbizottsága feliratban 
adott kifejezést jókivánatainak, amire az államtitkár úr meleghangú 
levélben válaszolt.
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JELENTÉS
A GYÓGYPEDAGÓGIA! INTÉZETEK ORSZÁGOS SZAKTANÁ
CSÁNAK 1916.-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS A GYÓGYPEDA

GÓGIAI OKTATÁSÜGY JELEN ÁLLAPOTÁRÓL,

A gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa immáron 
a harmadik jelentését adja ki a háború viharai között. Ebben a 
jelentésben megállapítja azt, hogy az 1916., harmadik háborús év 
intézményeinket még az előző két évinél is nagyobb megpróbál
tatások elé állította.

Sok egyéb baj és nehézség között intézményeinknek ebben 
az évben különösen a már alig elviselhető fokra emelkedett drága
sági viszonyokkal kellett megküzdeniük.

A nehéz megélhetési viszonyok egyes intézetek későbbi meg
nyitását, a tanévnek korábbi befejezését idézték elő. Továbbá, bár 
a segédszolgálatra minősített gyógypedagógusoknak a katonai szol
gálattól való felmentésével intézeteink munkás kézben sokat nyer
tek, mindazonáltal még az ebben az évben is érezhető tanerőhiány 
az osztályok összevonását, az órák kevesbítését tette szükségessé, 
így intézeteink rendes munkálkodási képe tanügyi szempontból 
sem volt visszaállítható.

Ha azonban a rendkívüli idők ebben az évben is erősen 
próbára tették intézményeink munkálkodását, de mégsem bénítot
ták meg.

A lelkesen kitartó, de egyébként csendes és zajtalan mun
kásság ebben a nagy erőpróbában is odairányult, hogy intézmé
nyeink minél eredményesebben tölthessék be nemes hivatásukat.

A szaktanács kötelességéhez híven mindig egyengette az oda
vezető utakat, azon volt, hogy a háború okozta hézagok a lehe
tőség határai között kitöltessenek.

A szaktanács az 1916. évben 10 gyűlést tartott. Ezeken a 
gyűléseken vitatta meg, egyéb feladatai között, a gyógypeda
gógiai intézetek ügyes-bajos dolgait. De a gyűléseken kívül 
eső időkben is állandóan az oktatásügy javára és az intézetek
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jólétén, a lehetőség határai között nagyobb zavarok nélküli műkö
désén munkálkodott.

A szaktanács tagjai sorában ez év folyamán változás nem 
volt. Az előadói tisztet Berkes János látta el. Ő végezte az ügy
kezelést is, amely 1352 számot tett ki.

A szaktanács működéséről részleteiben a következőkben szá
molunk be:

A szaktanács az 1916. év folyamán a gyógypedagógiai inté
zeteket és iskolákat egyszer vizsgálta meg. Ezúttal különös gon
dot fordított annak megállapítására, hogy a háború nyomában mily 
hézagok, hiányok támadtak és hogy a gyógypedagógusok nevelői, 
tanítói munkálkodása elé milyen feladat vár, hogy e hiányokat, 
hézagokat kipótolni, helyreállítani lehessen.

Gondos figyelemmel kísérte a szaktanács a gyógypedagógiai 
tanítóképző működését. Véleményezte a tanári testület jegyzőköny
veit, a hallgatók vizsgálatai, felvétele tárgyában hozzáérkezett 
javaslatokat. Véleményezte a képzőnek szemináriumi gyakorlatok
kal való kibővítése iránt kidolgozott tervezetet és tantervet.

A siketnémák oktatásügyét illetőleg javaslatot terjesztett elő 
az intézetek segélyezésére.

Megbírálta a szaktanács Dr. Bihari Károly »Fonetikai abc-és 
könyv“, „Az én könyvem“, „Az én képeskönyvem“ címeken a 
siketnémák oktatásügyének szolgálatára írt munkáit. Igen beható 
lélektani és didaktikai alapokon rámutatott a munkák hibáira, jó 
oldalait sem hallgatta el, végeredményében azonban a munkákat 
államsegély mellett való kinyomtatásra és használatra való enge
délyezésre nem találta elfogadhatóknak.

Véleményezte a szaktanács egy gyógypedagógusnak a meg- 
siketült, megnémult, hibásbeszédüvé vált katonák tanítására vonat
kozólag kidolgozott tervezetét,

A siketnémák debreceni intézet ével kapcsolatosan létesített 
gazdasági iskola szervezete a szaktanácshoz utaltatván, bírálta 
ennek az iskolának szabályzatát, tantervét. A szabályzatot ideig
lenes használatra elfogadhatónak találta. A tantervre vonatkozólag 
azonban az volt a véleménye, hogy azt a normális gyermekek 
gazdasági iskoláinak tantervéhez közelebb kell hozni, hogy a kettő 
céljában, tantárgyakban fedje egymást. Kívánatosnak mondotta ki 
továbbá a szaktanács, hogy a gazdasági iskolába oly siketnémák 
is felvétessenek, akik bár nem földmívelő szülők gyermekei, de a 
gazdálkodásra hajlammal bírnak. Végül, hogy a siketnéma leányok
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se zárassanak ki, az iskolából. Véleményt mondott a szaktanács a 
siketnémák debreceni intézete igazgató tanácsának a gazdasági 
iskolával összefüggő telekvásárlás iránti felterjesztésére.

Ugyancsak a siketnémák debreceni intézete igazgató-tanácsá
nak az intézet államosítására vonatkozó kérvényét is tárgyalta a 
szaktanács. A mai időt azonban az államosításra nem találta alkal
masnak. Ellenben azt javasolta a szaktanács, kerestessenek meg 
az intézet körzetéhez tartozó vármegyék, hogy a debreceni siket
némák intézetét hathatósabban támogassák.

Részletesen foglalkozott a szaktanács a siketnémák budapesti 
intézetének házirendjével. A tanulatlan siketnémákat foglalkoztató 
váci intézet szabályzata ez év folyamán újból napirendre került 
és az lényegtelenebb módosítások eszközlése után a szaktanács 
részéről jóváhagyásra ajánltatott. Véleményezte a szaktanács ugyan
csak a váci foglalkoztató intézet igazgató tanácsának kamatmen
tes kölcsön engedélyezése iránti kérelmét.

Javaslatot terjesztett elő a siketnémák váci intézete rajztanári 
állásának betöltésére, egy gyógypedagógusnak a siketnémák önképző
körei használatára kidolgozott szabályzattervezetére.

Az izr. siketnémák budapesti intézete egyik tanerőjének minő
sítése iránti kérvényét megfelelő véleménnyel terjesztette elő.

A vakok oktatásügyét illetőleg a szaktanács a következő jelen
tősebb munkát végezte:

Javaslatot terjesztett elő, hogy a vakok budapesti intézetének 
címe ekként állapíttassák meg: „A vakok budapesti kir. orsz. inté
zete“. Ezt a javaslatot ő Excellentiája elfogadta. A vakok budapesti 
kir. orsz. intézete igazgatóságának jelentése alapján megállapította 
a vakok végbizonyítványának szövegét. Kimondotta, hogy azok a 
vak növendékek, akik az intézetnek a háború okozta szünetelése 
miatt az összes évfolyamokat a szabályzatilag előírt korhatáron 
belül nem végezhették el, a 18. életévük betöltése után is mind
addig az intézet kötelékében maradhassanak, amíg a tanulmányaikat 
egészben be nem fejezik. Ezen az elvi alapon a vakok budapesti 
kir. orsz. intézete igazgatóságának ide vonatkozó jelentését párto- 
lólag terjesztette elő.

Bírálta a szaktanács a vakok budapesti intézete igazgatójá
nak a Braille rendszerű írás ismertetését célzó munkáját. Azt a 
hozzácsatolt könyvtári jegyzékkel együtt elfogadásra, kinyomatásra 
ajánlotta. Véleményt mondott az irgalmas nővéreknek felügyelőnőkül 
való alkalmazása tárgyában tett igazgatói jelentésre.
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Kellően indokolt jelentésben javaslatot terjesztett elő, hogy a 
vakok budapesti intézete a katonai célok szolgálata alól teljesen 
mentesíttessék, hogy így a növendékek testi nevelése, ipari okta
tása az intézet feladatának megfelelően legyen megoldható.

javaslatot tett egy vak növendéknek megjutalmazására, aki 
a saját költségén egy, figyelemreméltó Braille-féle írókészüléket 
szerkesztett.

Foglalkozott még a szaktanács egy vak növendéknek magán
tanulóul való felvételével, magánvizsgálatának kérdésével, a vakok 
budapesti intézeténél egy Braille könyvtáros alkalmazásával, egy 
vak-siketnéma leány továbbképzésének kérdésével, a vakok buda
pesti intézeténél az orgonatanítás megvalósításával.

A vakokat gyámolító orsz. egyesület elnökségének felterjesz
tése kapcsán javasolta a szaktanács, hogy ennek az egyesületnek 
fenntartása alatt álló intézetek igazgatóságai minden jelentésüket, 
az ügymenet egyszerűsítése céljából, a központi egyesület utján 
terjesszék elő. Továbbá, hogy az igazgatók kötelesek legyenek, az 
ügykezelés mellett, az intézetek gazdasági vonatkozású dolgait is 
ellátni.

A vakok kolozsvári és eperjesi intézetének fejlesztésével is 
foglalkozott a szaktanács, ezt a fejlesztést azonban, tanerőhiány 
miatt, egyelőre el kellett halasztania.

A szellemileg fogyatékosok ügyét illetőleg kimondotta a szak
tanács, hogy az ilyen növendékek oktatásával foglalkozó intézetek 
gondoskodjanak arról, hogy az intézetből elbocsátott, munkára 
kevésbbé, vagy éppen nem alkalmas növendékek kórházban, sze
gényházakban, vagy más megfelelő helyen elhelyezést nyerjenek.

Szeged szab. kir. város közönsége a város területén működő 
kisegítő iskola helyzeti viszonyának, fenntartásának kérdésében 
felterjesztéssel élt. A szaktanács az e felterjesztésre tett jelentésében 
megállapította, hogy az iskolával szemben milyen vállalt kötele
zettsége van a városnak és az államnak és e tekintetben felter
jesztéssel élt. Javasolta egyszersmind, hogy a jogok és kötelezett
ségek a két fél között szerződésileg biztosíttassanak.

A szaktanács tapasztalván azt, hogy a kisegítő iskolákba 
egyes esetekben oda nem való növendékek is felvétetnek, az évfo
lyamán többször is behatóan foglalkozott az elemi népiskolákból 
a kisegítő iskolákba utalt növendékek kérdésével. A gyógypeda
gógiai intézeteknek a kisegítő iskolákra is kiterjesztett szervezeti 
szabályzata ugyan félreértést kizáró módon intézkedik, hogy milyen
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növendékek vehetők fel a kisegítő iskolákba és kik nem vehetők 
fel oda, de mivel a tapasztalat szerint a gyakorlatban a szervezeti 
szabályzat ide vonatkozó rendelkezései nem minden esetben érvé
nyesülnek : a szaktanács hatékonyabb intézkedések foganatosításá
nak a szükségességét mondotta ki és e célra tervezetet fog kidol
gozni. Ezzel kapcsolatban a helyifelügyeletet és ellenőrzést is ren
dezni fogja.

Javaslatot terjesztett elő a szaktanács a gyengetehetségüek 
oktatására képző szünidei tanfolyam tartására. Pártolta a budapesti 
áll. iskola igazgatóságának szünidei telep létesítése iránti beadvá
nyát. Véleményt mondott a szegedi áll. kisegítő iskola évzáró vizs
gálatáról benyújtott jelentésre.

Javaslatot terjesztett elő a kisegítő iskolák záróvizsgálataira.
A szatmári kisegítő iskola, bár egyike a legrégibb iskoláknak, 

ez ideig különböző okokból fejlődni nem tudott. Állandóan a 
lét és nem lét kérdése lebegett felette. Az év folyamán pedig oly 
annyira válságba jutott, hogy a szaktanács a kényszerhelyzetnél 
fogva az iskola beszüntetését javasolta.

Az ideges gyermekek alsó- és középfokú áll. intézetét illető
leg véleményezte a szaktanács ez iskola polgári iskolai tanulóinak 
előkészítése és vizsgáztatása iránt hozzáutalt jelentést.

A gyógypedagógiai oktatás valamennyi ágazatát érdeklő kér
dések is voltak napirenden.

így rendezte a szaktanács a gyógypedagógusok esetleges 
magánfoglalkozását.

A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól kiadott történeti 
szemléltető képsorozatnak a gyógypedagógiai intézetek részére 28 
példányban való engedélyezésére tett javaslatot.

Visszaállította azt a rendet, hogy az intézetek a következő 
tanév munkálkodásának tervezetét, a vonatkozó elvi jelentőséi ren
delet értelmében, az előző tanév végén tartott évzáró gyűlésükből 
terjesszék elő.

Egy konkrét eset kapcsán behatóan foglalkozott a szaktanács 
a gyógypedagógiai intézetek szervezetének és adminisztrálásának 
kérdésével. Igen beható tanulmányában részletességgel rámutatott 
arra, hogy intézményeink átszervezésének kérdését csak az ötlet- 
szerűség hozhatta napirendre. A gyógypedagógiai intézetekben nem
csak a tanítási eljárások különlegesek, hanem a különleges viszonyok 
ezeknek az intézményeknek igazgatása, felügyelete és fenntartása 
tekintetében is a pedagógia más ágazataitól eltérő gyakorlatot
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■honosítottak meg. Ezért volt szükséges a gyógypedagógiai intéze
tek részére külön szervezetet adni ki. A külön szervezeti szabály
zat intézkedései a gyakorlatban jól beváltak, intézményeink e sza
bályok mellett úgy extensive, mint intensive dicséretes munkál
kodást fejtettek ki. Intézeteinkben megvan a rend és fegyelem, meg 
vannak a fejlődésnek biztosítékai. Az anyagiakról való gondosko
dás tekintetében megvannak a felügyelő-bizottságok, igazgató-taná
csok, amelyekben az illető város és törvényhatóság legelőkelőbb 
tisztviselői és férfiúi foglalnak helyet. E szervek is elismerésre 
méltóan töltik be hivatásukat. Intézetünk jelenlegi szervezetének 
megváltoztatására, vagy csak módosítására tehát nem lehet tárgyi 
okot felhozni.

Gyermekgondozónői tanfolyam szervezése iránt javaslatot 
terjesztett elő. Ezzel a javaslatával azt a célt kívánta szolgálni, 
hogy az internátusos gyógypedagógiai intézetek növendékeinek a 
tanítási időn kívüli felügyeletére olyan nőket lehessen alkalmazni, 
akik az érzéki és értelmi fogyatékos gyermekek testi állapotát, sajá
tos lelki életét legalább főbb vonásokban ismerik, ezek nevelésébe 
is betekintést szereztek, a növendékekkel szabadidejükben haszno
san tudnak foglalkozni; egyszersmind az ápolási alapelvekkel, a 
kórházi ápolással ismerősök és az első segélynyújtásban otthonosak.

A gyógypedagógiai intézetek nagyobb része az 1916. évben 
sem tudott nyomtatott értesítőt kiadni. Ezek az intézetek írott jelen
tésekkel számoltak be az 1915/16. iskolai évi működésükről. A 
szaktanács e jelentéseket bírálta és megfelelő jelentésekkel terjesz
tette a vall. és közokt. miniszter úr elé.

Javaslatot tett a szaktanács a gyógypedagógiai státusban 
eszközölhető kinevezésekre, a tanerők beosztására, az áthelyezé
sekre, a szaklap segélyezésére, katonai célokra lefoglalt egyik
másik intézetnek a felszabadítására.

Mindezeken kívül egész éven át foglalkozott a szaktanács a 
gyógypedagógiai intézetek tantestületétől beérkezett jegyzőköny
vekkel. Több elvi döntést e jegyzőkönyvek alapján foganatosítta
tott. Az intézetek órarendjeit is gondosan felülvizsgálta és csak az 
esetben hagyatta jóvá, ha azok egyrészt a tanterv, másrészt a 
pedagógiai-lélektani követelményeknek megfelelően dolgoztattak ki. 
Az órarenddel kapcsolatban tett javaslatot a szaktanács az óratöbb- 
leti- és tiszteletdíjak engedélyezésére is.

A gyógypedagógiai oktatásügy egyes ágazatainak működésére 
és háborús viszonyaira vonatkozólag külön a következőket jelent
hetjük :
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1. A gyógypedagógia tanítóképzőn a háborús viszonyok 
különösen a hallgatók kisebb létszámában éreztették hatásukat. A 
képzőre az 1916/17. iskolai évre csupán 8 hallgató volt felvehető. 
Ebből 2 hallgatónak katonai okokból vissza kellett lépnie. A képe
sítő vizsgálatok június hó második felében tartattak meg és pedig 
alapvizsgálatot 5-en, szakvizsgálatot 6-an tettek. Egy alapvizsgázó 
javító vizsgálatra utasíttatott, de ez sem járt kielégítő eredménnyel.

A gyógypedagógiai képző szervezetében nagyobb jelentőségű 
változás eszközöltetett az által, hogy szemináriumi gyakorlatokkal 
egészíttefett ki. A cél ezzel az, hogy az elméleti előadások a gya
korlatban hasznosan egészíttessenek ki és hogy a hallgatók a 
fogyatékos gyermekek tanulmányozásába önálló búvárkodással 
bevezettessenek. A szemináriumban december hó folyamán kezdőd
tek meg a munkálatok.

2. Az ideges gyermekek alsó- és középfokú állami intézete 
az egész éven át zavar nélkül folytathatta működését. A növen
dékek száma gyarapodott, ennek megfelelően a tanerők száma is 
emelkedett.

3. A siketnémák oktatása teréről megemlíthetjük, hogy az 
1916/17. iskolai évben már valamennyi intézet működésben van. 
És pedig 3 intézet kivételével, amelyek október folyamán nyíltak 
meg, a többi intézet rendes időben, szeptember elején kezdte meg 
a működését. Igaz, hogy jelenleg is még 5 intézet épülete — neve
zetesen az ungvári, pozsonyi, soproni, kolozsvári, kecskeméti — 
katonai célokat szolgál, azonban a növendékek oktatására vagy az 
intézet épületében tartottak fenn helyet, vagy pedig az illető város 
területén más épületben gondoskodtak megfelelő helyről.

Habár a segédszolgálatra minősített gyógypedagógusoknak a 
katonai szolgálat alól való mentesítésével intézeteink számot tevő 
tanerőhöz jutottak, mindazonáltal a még mindég érezhető tanerő
hiány miatt a növendékek száma, több intézetet illetőleg, ebben az 
évben sem érhette el a békés idők növendék számát.

A tanerők hiánya a tanítás terén is nehéz helyzetet teremtett. 
Az általános jóakarat pedig nem tudott mindent pótolni. Nemcsak 
osztályokat kellett összevonni, de a tananyagot is mérsékelni kel
lett. Egyik-másik intézetnek még az előző évek munkáját is pótol
nia kellett. A tanítás eredménye tehát nem volt, mert nem lehetett 
olyan, mint a békés időben. Ez különösen a siketnémák intézetei
ben volt tapasztalható, amely intézetek tanítási menetére hat leg
inkább gátlólag a világháború.
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A siketnémák oktatása teréről feljegyezzük még, hogy több 
intézetnél a méhtenyésztés örvendetes lendületet vett. Ezt nagyban 
elősegítette a földmívelésügyi miniszter úr, amennyiben iskola
méheseket, méhcsaládokat, méhészeti felszereléseket adományozott 
az intézeteknek. Jelenleg már a siketnémák váci, kecskeméti, kolozs
vári, debreceni, kaposvári, ungvári intézeténél foglalkoznak méh- 
tenyésztéssel.

A siketnémák debreceni intézetével kapcsolatosan 1916. évi 
szeptember hó 1-én megnyílt, a gyógypedagógiai oktatásügyünk 
terén az első gazdasági iskola, 5 tanulóval. Az iskola vezetésével 
férfi tanerő hiányában egy gazdasági szaktanítónő bízatott meg 
egyelőre tiszteletdíj mellett,

4. A vakok intézetei közöl a budapesti anyaintézet a háború 
kitörésekor kórház céljaira foglaltatott le és csak a folyó évi január 
hó 7-én kezdte meg újból működését. Az intézet azonban még-ez 
idő szerint sem egyedül a vak növendékek érdekeit szolgálja. 
November hó elején mintegy 130 vak katonának adott helyet. Mivel 
pedig a növendékek száma is nagy, a túlzsúfoltság nevelés-okta
tási, de higiénikus szempontból is nehézségeket ró az intézetre.

A lovag Wechselmann Ignác stb. vakok intézete és az ifjú 
vakok szegedi intézete ez év őszén szabadult fel a hadikórház alól, 
működésüket csak az 1917. év elején kezdik meg. A kolozsvári 
intézet később nyílt meg. A tanév elején részint a katonaságnak, 
részint a menekülteknek adott helyet. A tanítások november elején 
kezdődtek.

Az oláh betörés következtében menekült családok vak gyer
mekeit a kolozsvári és a budapesti anyaintézet vette gondozás alá. 
Megemlítjük még, hogy a vakok budapesti intézete a saját nyom
dájában készült tankönyvekkel látta el a vidéki intézeteket. Ugyan
csak a budapesti intézet az országban törekedett a Braille rend
szerű írást népszerűsíteni. E célra jó szolgálatot tett az intézet 
igazgatójától írt és „A vakok Braille rendszerű írásának ismerte
tése“ címen megjelent füzet.

A budapesti intézet a Kéller Terézia-féle hagyatékból ez év
ben 30 ezer koronás alapítványhoz jutott.

5. A szellemileg fogyatékosok oktatásügye teréről megemlít
jük, hogy az 1916. évben 6 kisegítő iskolában tartatott záróvizs
gálat és pedig Budapesten az állami, a Miklós-téri és Berzencze- 
úti községi iskolában, továbbá a kecskeméti, egri, debreceni áll. 
iskolákban. A záróvizsgálatokra a szaktanács tagjai küldettek ki 
biztosokul. Ez alkalommal 25 növendék tette le sikerrel a záró
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vizsgálatot és kapta meg a végbizonyítványt. Az eredmény teljesen 
kielégíthetőnek mondható.

A gyengetehetségüek oktatására képző 1916. évi szünidei 
tanfolyamon 31-en vettek részt. Valamennyien megszerezték a 
gyengetehetségüek oktatására képesítő bizonyítványt.

A szellemileg fogyatékosok oktatásügyét szolgáló intézetek 
és iskolák működését a háborús viszonyok ez év folyamán legke- 
vésbbé zavarták. A brassói kisegítő iskola nem kezdhette meg 
csupán az 1916/7. tanévet. Brassóból az oláh betörés következté
ben menekült tanerők a szegedi és a nagybecskereki iskolákhoz 
osztattak be ideiglenes szolgálattételre. A többi intézmény, bár nem 
valamennyi saját iskolahelyiségeiben, de a rendes tanulószám mel
lett működött, a tananyag is legnagyobb részben feldolgoztatott.

Az év folyamán fejlődött a debreceni, marosvásárhelyi kise
gítő iskola.

A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő intézet tantestülete, 
mint segélyző-bizottság, a gyengetehetségű hadiárvák érdekében 
mozgalmat kezdeményezett. E célból tervezetet dolgozott ki és ter
jesztett illetékes helyekre, amelyben a segélyző-bizottság a gyenge
elméjű hadiárvák részére egy külön intézet felállítását javasolta. 
A tervezet kedvező fogadtatásra talált. Nemcsak erkölcsi, de anyagi 
támogatás is kilátásba helyeztetett. A segélyző-bizottság a fogya
tékos képességű hadíárvák összeírását már elhatározta s az e 
tekintetbeni adatok összegyűjtése folyamatban van. Ugyancsak a 
budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő intézet tantestülete az erdélyi 
betörés menkültjei közül 2 gyengetehetségü gyermeket pártfogásába 
vett. Az intézet bejáró növendékeiül felvétette és ingyenes ellátás
ban, tanításban részesíti őket. Ezenkívül 6 teljesen szegény gyer
meket a Berkes jános-féle alapból felruházott.

Meg kell emlékeznünk arról a példás munkálkodásról, melyet 
a szegedi áll. kisegítő iskola igazgatónője, Szamosiné Tóth Margit, 
az iskola növendékeinek szünidei gyermektelepe érdekében kifejt. 
Az 1916. év nyarán is szervezett ilyen telepet, amelyen nemcsak 
az iskola növendékeinek, hanem a hadiárvák és hadbavonultak 
gyermekeinek nyári védelmét is megvalósította. Mintegy 200 gyer
mek élvezte a szünidei telep áldását. A telep főbb mozzanatait fel
tüntető fényképfelvételek és a gyermekek háborús munkáiból össze
állított sorozati anyag a berlini gyermekvédelmi kiállítására kül
dettek ki.

6. A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam ez évben
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is hármas cél érdekében munkálkodott. Szolgálta a tanítóképzést, 
a szokásos rendeléseket megtartotta, gyógyító tanfolyamokat rende
zett hibás beszédüek részére.

A szaktanítóképzés ezúttal csupán a gyógypedagógiai tanító
képző hallgatóira terjedt ki. Ellenben a szokásos szünidei 
tanfolyam elmaradt. A képzői hallgatók az elméleti előadásokon 
kívül részben hospitáltak, részben gyakorlati tanításokat tartottak 
a beszédhibások gyakorlati tanfolyamán.

A szokásos rendelések a szombati napokon tartattak meg. 
A hibásan beszélők orvosilag és pedagógiailag megvizsgáltattak, 
egyszersmind a szülők, a hibásan beszélő gyermeküket illetőleg, 
szakszerű orvosi és pedagógiai tanácsokkal láttattak el. E rende
léseken a képző hallgatói is résztvettek és a hibásbeszédű gyer
mekek felvételének módozataiban gyakoroltattak.

A vezetőség az 1916. évben hibásbeszédüek részére két 
gyógyító tanfolyamot rendezett. A január-juniusi tanfolyamon 17, a 
szeptember-decemberi tanfolyamon 25 hibásbeszédű és később 
megsiketült vett részt, akikkel szemben igen szép eredmény éretett el.

Különösen ki kell emelnünk azt a gondoskodást, amelyet a 
tanfolyam vezetője, Dr. Sarbó Artur egyetemi tanár, főtörzsorvosi 
és kórházparancsnoki minőségében a háborúban megsiketült, meg- 
némult és hibásbeszédüvé vált katonák gyógyítása érdekében kifejt. 
Nevezett egyetemi tanár kórházában eddig több mint 100 ilyen 
katona fordult meg. Ezekről a vizsgálat és a tanítás során a leg
apróbb részletekre is kiterjedő orvosi és pedagógiai megfigyeléseket 
végeznek s ezeket a „kortörténet-megfigyelés“ lapra jegyzik fel. 
A katonák gyakorlati tanítását Istenes Károly tanár végzi elisme
résre méltó ügyszeretettel és eredménnyel.

A katonák bántalmazottságainak okairól eddig Dr. Sarbó 
Artur egyetemi tanárnak több  értekezése jelent meg, részint 
egyes orvosi lapokban, részint küiönlenyomatban. Ezeknek az érte
kezéseknek címei a következők: Az idegbelileg rokkantakról. Ideg
bajok és háború. A gránát- és srapnellrobbanás okozta u. n. ideg
sokk. A gránát- és srapnellrobbanás okozta siketnémaság és 
kóroktana. A gránát- és srapnellrobbanás okozta állapotokról. Neue 
Beiträge zur Kriegstaubstummheit. Granatferneidungsfolgen und 
Kriegshysterie.

Ugyan e tárgyról Istenes Károlynak is megjelent egy érte
kezése küiönlenyomatban e címmel: „A háború siketéi, némái, 
siketnémái és hibásan beszélői“.
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Dr. Sarbó Artúr egyetemi tanár érdemeinek elismeréséül meg
kapta a másodosztályú hadiékítményes vöröskereszt tisztelet jelvé
nyét és a Ferenc József rend lovagkeresztjét a hadiékítménnyel.

A beszédhibások érdekében kifejtett mozgalmak közül meg
említjük még, hogy a székesfőváros iskoláiban is szaporodtak a 
tanfolyamok. Skultéty Lajos 2 gyógyító tanfolyamot tartott. Kiss 
Sándor rózsahegyi gimu, tanárnak a szaktanács javaslatára meg
engedtetett, hogy hibásbeszédüek részére tanfolyamot rendezhessen.

7- A gyógypedagógiai psychológiai laboratórium működése 
a háborús viszonyokhoz alkalmazkodva folyt tovább. Összes férfi 
erői a harctéren küzdenek. így a laboratórium segédletét női erők 
látták el. A laboratórium egyik legértékesebb tagja, Erő Mátyás 
középiskolai tanár, június havában a barnovi ütközetben százada 
élén ellenséges golyótól találva hősi halált halt.

A laboratórium egyébbként folytatta tovább az agysérült és 
idegsérült katonák psychológiai vizsgálatát és gyógypedagógiai 
kezelését megfelelő eredménnyel.

A laboratórium vezetője, Dr. Ranschburg Pál egyetemi m. 
tanái, az év folyamán a következő munkáját adta ki: Die Lese- 
schwache und Rechenschwáche dér Schulkinder im Lichte des 
Experimenís, melyet megbízás alapján írt meg.

Az e munkában fejtegetett tárggyal kapcsolatban a labora- 
tóriumnak egyik katonai szolgálatot íeijesitő asszisztense, szabad
ságának ideje alatt, 30 magyar, földmíves katonán folytatta az 
olvasási, számolási és emlékezési vizsgálatokat. Így a vizsgálat 
kisebb műveltségű egyénekre is kiterjesztetett. A vizsgálatok kivá
lóan érdekes anyaga feldolgozás alatt áll.

A laboratórium munkálkodása a külföldi irodalomban ez év
ben is többirányú méltánylásban részesült.

8. A személyi természetű kérdéseknél elsősorban fájdalmas 
veszteségekről keil megemlékeznünk. Oktatásügyünknek két kiváló 
munkása hunyt el az év folyamán: Adamcsik István, aki a siket- 
némák körmöcbányai intézeténél és Fáklya Károly, aki a siketné
mák ungvári intézeténél működött.

Kineveztettek: 3-an a Vili. fizetési osztályba, 4-en a IX. fize
tési osztályba, 7-en a X. fizetési osztályba, 7-en a XI. fizetési 
osztályba. A gyógypedagógiai tanítóképző első évfolyamát végzett 
3 hallgató állami tanítói állásra neveztetett ki. Betöltetett a siket
némák váci intézeténél szervezett rajztanán állás is.

Áthelyezés volt egy, kirendelés, visszarendelés 5 esetben. 
Igazgatói pótlék 2 igazgatónak utalványoztatok.
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Begidsánné-Zattler Ida, a siketnémák koldzsvári intézetének 
kézímunkatanítónője, szeptember hó folyamán töltötte be 25-ik 
szolgálati évét. Ez alkalommal nevezett eredményes munkálkodá
sáért a vallás- és közoktátásügyi miniszter úr részéről elismerés
ben részesült.

9. Külön óhajtunk megemlékezni intézeteink tanerőinek hadi 
munkálkodásairól és háborús jótékonyságairól. Az alábbi adatok 
bizonyára tanúbizonyságot tehetnek arról, hogy tanerőink e tekin
tetben folytatólagosan is lankadást nem ismerő kitartással tettek 
eleget hivatásuknak.

Rendes tanerőink közül jelenleg 68-an teljesítenek katonai 
szolgálatot. A gyógypedagógiai képzőre felvett hallgatók három
negyed részének kellett az előadások hallgatását félbeszakí
tani és katonai szolgálatra bevonulni. Hadifogságban van 21' ren
des tanerő és adataink szerint 3 képzői hallgató, elesett 3, inter
nált 2. Többen léptek elő hadnaggyá, zászlóssá, többen kaptak 
kitüntetéseket.

A hadimunkásságban és jótékonyságban és minden hazafias 
mozgalomban gyógypedagógusaink szinte vetélkednek egymással. 
Szeretettel karolják fel a menekülteket, saját lakásukban hetekig 
hajlékot adnak nekik. Rokkant-ház javára előadásokat tartanak 
a tüdőbetegek javára hangversenyt rendeznek. A bolgár vöröske
reszt és a török félhold támogatására alakult bizottságokban tevé
kenykednek, a hadsegélyző hivatalnak, nemzeti áldozatkészség 
szobrára, az osztrák flotta egyesület javára, a menekültek felsegé
lyezésére, a katonák karácsonyfájára, kárpáti falvakra, hadisír- 
alapra gyűjtenek, adakoznak. A vöröskereszt irodájában vállalnak 
munkát. Buzdítólag hatnak a növendékek szüleire, ismerőseik 
körében, hogy mindenki dolgozzék és adjon. Adjon annyit, arneny- 
nyit csak tud. A nemes vetélkedésből a növendékek is kiveszik 
az erejükhöz mért részt, de részt kérnek abból a gyógypedagógu
sok családtagjai is. A földmíves szülők erőteljesebb gyermekei még 
a tanév befejezése előtt hazabócsáttattak, hogy otthon a mezei 
munkában segédkezzenek. De az intézet falai között való tartóz
kodásuk ideje alatt is szederleveleket, csalánokat, fémeket, hadi és 
közönséges levélbélyegeket gyűjtenek.

Asszonyaink varrnak, kötnek, foltoznak, adakoznak, gyűjtenek 
mindig és mindent csak a katonák javára.

A IV7. és V. hadikölcsön jegyzésében is szerepelnek intéze
teink. Az intézetek jegyzése: 255.250 korona, a tantestületi tagok
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jegyzése: 85.700 korona volt. Hozzáadva a megelőzőleg, az 1-111. 
kölcsönre jegyzett összegeket, megállapíthatjuk, hogy intézeteink 
összes jegyzése : 592.200 koronát, a tantestületi tagoké: 236.700 
koronát tesz ki. Ennélfogva az I—V. hadikölcsön jegyzés együttes 
összege: 834.100 korona.

Tekintélyes az az összeg is, amelyet a szülök és ismerősök 
a gyógypedagógusok hathatós buzdítására jegyeztek. E tekintetben 
azonban teljesen áttekinthető adatok nem állanak rendelkezésünkre.

Gyógypedagógusainknak a háborúban megsiketült, megnémult 
és beszédhibássá lett katonák érdekében kifejtett ügybuzgósága az 
1916. év folyamán éreztette különösen jótékony hatását. A háború 
e rokkantjait gyógypedagógusaink nagy lelkesedéssel karolták fel. 
Itt különösen a budapesti siketnémák intézete tantestületének önzet
len és önfeláldozó munkásságát kell kiemelnünk, amely nemcsak 
a szorgalmi hónapokra terjedt ki, de a nyári szünidő folyamán is 
állandóan működésben volt. A tantestület tagjai részint az István- 
úti hadikórházban, részint az Angelina kórházban gyógykezelték a 
katonákat.

Munkásságuk nyomában meg is volt az eredmény. Dr. Sarbó 
Artúr egyetemi tanár, főtörzsorvos vezetése alatt álló István-úti 
hadikórházban 98 beszédbeli és hallásbeli bántalmazotiságú kato
náról vezettek nyilvántartást. Ezek között volt 32 siket és néma, 
8 siket, 10 néma, 1 gyermekkori tanulatlan siketnéma, 9 afóniás, 
4 afaziás, 23 dadogó, 4 remegő beszédű, 2 szervi pöszebeszédü, 5 
kifejezetten agyraválő. Ezek közül a kezelés után 27 harctéri szol
gálatra alkalmasnak találtatott, 16 segédszolgálatosnak minősítte
tett; 24 kezelés alatt ál! még, 6 minősíttetett katonai szolgálatra 
alkalmatlannak. A többi részint más kórházba került, részint pihen
tetés címén szabadságoltatott.

Az Angelina kórházban tartott tanfolyamon gyógypedagógu
saink 64 katonát tanítottak. Ezeket bántalmazottságuk szerint cso
portosították. Volt dadogok, afóniások, siketek, siketnémák cso
portja. Eltávozott részben gyógyulás, javulás, betegség és szimulálás 
gyanúja folytán 29. A többi jelenleg is kezelés alatt áll. Az ered
mény a siketnémáknál és afóniásoknál gyengébb, többieknél jó. 
Az eredmény fokozása végett lépések tétettek, hogy a sérült kato
nák külön lábbadozó otthonban helyeztessenek el, ahol az e célból 
kivezényelt, katonai szolgálatot teljesítő gyógypedagógusoktól egész 
napi oktatásban részesülhetnének.
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Az Alföldi-utcai hadikórházban 5 dadogót és 1 afóniás kato
nát tanít egy gyógypedagógusunk.

Méltóan sorakozik ide a siketnémák pozsonyi és soproni 
intézete tantestületének ügybuzgósága is. Előbbi helyen 54, utóbbi 
helyen 26, részint megsiketült, részint különféle beszédhibás kato
nát részesített oktatásban a tantestület. A siketnémák temesvári és 
kolozsvári intézetében is több rokkant katonát kezeltek.

A vak katonák ügyét az 1916. év folyamán is szeretettel 
karolta fel úgy a vakok budapesti kir. orsz. intézete, valamint a 
vakokat gyámolító orsz. egyesület elnöksége. A már eredetileg 
kitűzött cél érdekében, nevezetesen, hogy hazánk e hős fiait kere
setre képessé tegyék, minden lehetőt elkövettek. De elméleti kép
zést is nyújtottak nekik. Megtanították őket a vakok különleges 
írásmódjára is. Az elméleti képzés befejezése után pedig vizsgát 
tettek. A vak katonák vallásos és erkölcsös nevelésének használa
tára az anyaintézet házi nyomdájában elkészítette Braille írásmód
szerben szent Máté evangéliumát.

Beszélő számok és tettek ezek és csak azt bizonyítják, hogy 
a gyógypedagógusaink nemcsak a harctéren küzdenek, de annyi 
baj és. nehézségek között otthon is áldásos munkát végeznek.

A jelentésünkhöz csatoljuk gyógypedagógiai intézeteinknek és 
azok növendékeinek számszerű kimutatását.

Budapesten, 1916. évi december hó 31-én.

Berkes János,
szakt. előadó.

A Magyar Gyógypedagógia előfizetési ára évi 10 korona. 
Az előfizetési dijak a kiadóhivatal címére, (Budapest, I. kér. 
Alkotás-utcza 53.) küldendők. — A kiadóhivatali teendőket 

Ganyó Vilmos végzi.
A hátralékos dijak s az 1917. évi előfizetési dijak

beküldését tisztelettel kérjük.
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a) Siketnémák intézetei:

Váczi kir. orsz. in té z e t ....................... • 1802 14 4 4 15 21 25 12 21 20 25
2 Izr. orsz. in té z e t............................... • 1877 5 2 1 - 19 16 14 ¡3 17 —
3 Temesvári áll. s. i n t é z e t ................... • 1884 6 5 6 — 18 9 11 10 10 9
4 Aradi áll. s. intézet............................... ■ 1885 4 2 3 — 15 — 11 10 10 10
5 Bpest. szív, hozzájár, fennálló intézet ■ 1891 12 1 3 — 33 27 21 19 19 17
6 Kaposvári áll. s. intézet ■ • . . . . • 1897 5 2 5 — 16 12 8 9 9 9
7 Kecskeméti áll. s in téze t................... ■ 1900 7 2 5 — 17 18 5 10 6 7
8 Szegedi áll. s. in tézet........................... - 1901 9 4 7 — 30 12 13 15 17 14
9 Jolsvai Cliázár András-féle all. s. int. • ■ 1901 2 4 3 — — 7 7 10 — —

10 Kolozsvári áll. s. intézet...................  • • 1888 5 4 3 — 6 11 14 7 8 7
11 Egri áll. s. in té z e t ............................... • 1901 4 3 4 — 15 13 — 9 11 10
12 Debreczeni áll. s. in té z e t ................... ■ 1903 5 3 6 — 15 12 _ 14 9 8
13 Körmöcbányái áll. s. rntézet • • • • 1903 6 3 3 í 17 14 8 7 12 9|
14 Soproni áll. s. intézet • • • ............... ■ 1903 5 4 5 i 15 20 22 14 9
15 Ungvári áll. s. in tézet........................... ■ 1904 3 4 4 — — 12 11 11 16 —
16 Pozsonyi áll. s. in té z e t....................... • 1905 4 6 4 — 1 15 15 11 9 1

1
b) Vakok tan- és foglalkoztató intézetei: 

Budapesti kir. orsz. in té z e t................... 1826 16 2 4
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2 Kolozsvári áll. s orsz. intézet • • ■ • • 1900 4 1 3 — 6 10 10 10 10 — —
3 lovag Wechselmann-féle intézet • ■ ■ • 1908 _ — _ — _ _ _ —_
4 Szegedi ifjú vakok in té z e te ............... • 1908 2 1 _ — _ _ _ _ — _
5 Szombathelyi vakok intézete............... • 1908 2 — --- — - - 14 _ 8 — —
6 V. Gy. 0. E. eperjesi foglalkoztatója • ■ 1912 1 — 1 — — — — — 15 —
7 V. Gy. 0 . E közp. fogl Bpest . . . • 3899 — — — — _ —: — — — —
8 V. Gy. 0 . E. ápoiófa........................... • 1904 — — — — — — — — — —
9 V. Gy. 0. E. temesvári foglalkoztatója • 1905 — — — — — - — — — —

10 V. Gy. O. E. miskolczi foglalkoztatója • 1906 —

1
c) Szellemi fogyatékosok in té .m ényei: 

Bpesti áll. gyógyped. nevelő-intézet • • 1896 6 4 3 17 22 19 12 8 7

|
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2 Borosjenői név. és fogl. áll. intézet • • 1904 5 3 6 — 11 14 19 11 10 6 8
3 Blntn-féie pelsőczi in tézet................... 1904 _ — — — _ — — — —
4 Bpesti áll. kisegítő isk o la ................... • 1900 9 3 1 — 19 21 35 23 16 19
5 Egri áll. kisegítő isk o la ....................... ■ 1907 1 ! 4 _ 10 12 7 1 D_
6 Szatmári áll. kisegítő iskola • . . . • 1907 _ — — — _ — _ — — _
7 Csongrádi áll. kisegítő iskola . . . . • 1907 — — — — _ — _ — — _
8 Debreceni áll. kisegítő iskola . . . . • 1908 4 — 1 í 21 19 1742 5 _
9 Kecskeméti áll. kisegítő iskola . . . . • 1908 4 1 1 — 10 10 1546 13 1

10 Brassói áll. kisegítő i s k o la ............... • 1911 _ — — _ _ _ — _ — — _
11 Nagybecskereki áll. kisegítő iskola • ■ • 1912 3 — 3 — 14 21 6 19 5 2
12 Marosvásárhelyi áli. kisegítő iskola • • • 1913 2 — 2 — 18 8 12 8 — —
13 Szegedi áll. Kisegitő iskola . . . . • 1913 3 — — — 29 22 7 9 5 1

d) Id e g e s  g y e rm e k ek  a ls ó -  és  k özép fokú  
á llam i i n t é z e t e ....................................... 1909 5 — 15 — — — — —

Elemi Polgári G  i m n á z u m Keresked.

1. i i .  i n . IV. !. II. 111. IV. 1. 11. Hl. IV. V . VI. VII. v i l i i. II. III.
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növendékek száma 
1916-ban

18 17 125 50 175 107 68 175 174 182 176 183 195 189 234 182 182 175
_ _ _ ' 79 — 79 40 39 79 93 90 89 81 91 89 91 79
8 7 11 74 19 93 55 38 93 80 90 92 103 101 109 115 15 90 93

— _ _ — 56 56 31 25 56 76 73 77 77 91 84 86 84 56 56
13 15 _ 78 86 164 S3 81 164 151 154 154 150 161 155 156 161 161 164
7 9 _ — 79 79 48 31 79 50 56 59 65 67 65 73 72 76 79
5 1 _ — 69 69 42 27 69 80 78 82 94 83 99 101 56 62 69

10 2 19 — 132 132 6 66 132 121 128 134 153 149 154 149 96 117 132
_ __ _ — 24 24 18 6 24 61 52 45 42 60 51 68 45 24
5 2 _ _ 60 60 38 22 60 58 65 67 75 75 91 94 79 84 60

_ 35 23 58 27 31 58 50 49 49 59 59 62 68 39 56 58
_ _ 5 60 3 63 37 26 63 60 76 76 85 88 97 102 85 75 63

6 7 _ 80 80 40 40 80 52 76 79 88 99 100 103 63 80 80
7 _ _ 87 87 52 35 87 53 61 67 71 78 94 105 63 86 87
_ _ 50 50 32 18 50 40 50 63 67 73 86 85 53 50

| - — — 52 52 28 24 52 33 49 62 72 96 103 127 8 52
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_ _ _ __ — — 12 25 25 35 35 35
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_ 22 22 22 — 22 27 32 14 46 55 65 64 21 13 22
_ 17 31 1 32 32 — 32 18 23 32
_ _ _ _ — — 176 187 206 217 217 201 216 180

— — 7 14 16 12 12 30 30 24
_ _ _ — _ 14 24 35 42 42 42 50 50

— — — 22 19 26 27 27 29 30 30
496 582 628 692 709 769 835 130 420 385
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_ — 12 19 41 19 22 20 20 24

■_ 55 188 188 123 65 188 113 138 149 175 209 211 194 169 170 188
_T_ _ 32 32 17 15 32 19 16 34 30 33 31 33 30 28 32
_ — — 20 19 21 18 20 14 20
_ _ _ — — . 57 54 35 30 38 22 31
_ 74 74 46 28 74 21 21 19 21 30 65 79 74 74
_ 65 65 38 27 65 46 31 41 52 56 68 56 86 65

_ _ 47 63 73 77
_ 67 67 54 13 67 39 57 52 62 67
_ 46 46 29 17 46 22 25 42 46
—_ _ _ 73 73 57 16 73 41 37 53 73

! 308 531 556 553 590 690 797 759 840 765

|-- _ i 21 22 43 40 3 43 • 8 14 24 26 36 40 36 43
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A szaktanácsból.

Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos 
szaktanácsa 1917. évi január 20.-án a következő tárgysorozattal 
tartott gyűlést: 1. A gyógyped. képző tanári testületének jegyző
könyve. 2. Kinevezésekre javaslat. 3. Véglegesítésekre javaslat, 
4. A vakok bpesti int. igazg. kántorképző tanfolyam szervezésére 
vonatkozó felterjesztése. 5. Koncz József kérvénye. 6. A snk. váci 
intézete igazg. vetíthető képekre vonatkozó beadványa. 7. A snk. 
váci intézete igazg. a tartásdijak tárgyábani felterjesztése. 8. A sze
gedi áll. kisegítő iskola tantestületének jegyzőkönyve. 9. A siketn- 
kaposvári intézete igazgatóságának felterjesztése. 10. A snk. kecs
keméti int. igazgatóságának a méhészet segélyezése iránti felter
jesztése. 11. A szaktanács évi jelentése.

Gyógypedagógiai gyermekgondozónői tanfolyam. A szak
tanács több oldalról megnyilvánult kívánságra javaslatot tett a 
minisztériumnak egy gyógypedagógiai gyermekgondozónői tanfo
lyam rendezése iránt. A tanfolyam a Vácott 1905-ben rendezett 
iskolanénei tanfolyam szabályzatának és tantervének figyelembe 
vételével, de a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézettel 
kapcsolatban szerveztetnék, mivel az ilyen gyermekgondozónőkre 
első sorban a szellemileg fogyatékos gyermekeknél van nagy szük
ség. A v. és k. minisztérium az 1916. évi december hó 31-én 
172,108. sz. a. kelt rendeletével a szaktanács javaslatát elfogadta, s 
utasította a szaktanácsot, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
A tanfolyam kezdetéül, tekintettel arra, hogy a szükséges költségek 
most nem állanak rendelkezésre, 1917. évi október hó állapitatott 
meg. Reméljük, hogy e hézagpótló intézménnyel később alkalmunk 
lesz bővebben is foglalkozni.
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Â háború vakjai.
Rovatvezető : K irschenheuíer Ferenc.

A távirószolgálat mint vakok foglalkozása.

jogos ez a cím, mert Séra Lajos a vakok Bpesti Kir. Orsz. Intézete 
tanára 1912-ben New-Yorkban már látott táviróhivatalban dolgozó va
kot. Miss W/innifrent, a vakokat gyámolitó ottani egyesület (New-York 
Association fór the Blind) vezetője és lelke kieszközölte, hogy a 
tengerparti szikratávíró állomáson kísérletet tegyenek egy vak 
ifjúval. Őt látta munkában Séra kartárs úr és elhozta fotográfiáját 
is, mely hallgató kagylókkal a fülén, készüléke mellett, ábrázolja. 
Hogy részleteiben hogyan végezte dolgát a vak ifjú, azt a kartárs 
úr nem figyelte meg, csak annyit látott, hogy a levett táviratot 
remingtom'rógépen kopogtatta le, s azt hallotta, hogy ha a kísérlet 
beválna, Miss Winnifrent hajókon akarná alkalmazni a vakokat 
mint markonistákat. Hogy milyen eredménynyel végződött a kí
sérlet, arról hírünk nincs. Ugyancsak Séra beszéli, hogy 1913-ban 
Párisban, az ifjú vakok nemzeti intézetében (L’institut national 
des jeunes aveugles) egy lezárt fülkét mutattak neki, mely állítólag 
egy az Eiffeltorony főállomásával összeköttetésben levő drótnél
küli telegráfállomást rejtett volna magában. A ,,Die Blindenwelt“ 
1916. évi 8. száma arról hozott hírt, hogy Franciaországban meg- 
megkisérelték a háborúban megvakult katonák alkalmazását a 
szikratávíró kezelésében. De az eredményről ez a hír sem tesz 
említést. A Séra kollegától hallottak meg a fontihez hasonló hírek 
indítottak a kérdés megvizsgálására.

Dessewffy Emil grófné, a M. Kir. Rokkantügyi Hivatal 
Vakok Intézete vezetője Kolozsváry Endre posta- és távíró mű
szaki főigazgatónál kieszközölte, hogy Paskay Bernát és Sedl Jenő 
posta- és távirda tanácsosok, valamint Lédeczy Sándor főmérnök 
társaságában 1916. november 8-án megtekinthettem a csepeli 
szikratávíró állomást abból a szempontból, hogy az ottani szol
gálatot elláthatnák-e vak rokkantak.

-Csepel mellett a réten egy óriási karcsú vastorony mered az 
égnek. Alig másfélméter átmérőjű oktaédervázak egymás tetejére 
állítva 120 méter magasságig. A földön egy üvegtányér s ennek a
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közepén egyetlen pontra, a legalsó oktaéder egyik ökölnyi vastag
ságú csúcsára támaszkodik a félelmetes vasalkotmány. Körülötte 
százméteres sugarú körben 12 alacsonyabb vasárbóc tartja acél
köteleken, hogy el ne dűljön. A torony és az árbocok közt az 
elektromos hullámokat fölfogó drótokat himbál a szél. Ez az 
antenna. Tövében néhány faházikó gubbaszt: a gépházak, s a 
távíróhivatal. Kerítése nincs a telepnek, de kapuja van. Egy öreg 
népfölkelő őrzi, idegennek tilos a bemenet. Föltűnően kevés a 
személyzet. A szolgával együtt öt ember látja el az összes teen
dőket, magában a hivatalban csak két tisztviselő dolgozik. A telep 
főkép csak katonai és politikai célokat szolgál, az újságok közül 
csak „Az Est“ veszi igénybe. Működési köre 1400 km., legtá
volabbi érintkező állomása Madrid.

A hivatalban ugyancsak meglepődnek, mikor hallják, miről 
van szó, hogy vakoknak keresünk itt munkát. „Lehetetlen Kérem, 
itt 5—20 ezer voltos dinamók és akkumulátorok áramai keringenek 
s még látónak is nagyon kell vigyáznia, mert a géprészek mind 
telítve vannak árammal, ha hozzájuk ér az ember, baj érheti.“ 
Figyeljük a munkát. A táviratfölvétel (föladás) ugyanaz, mint a 
póstatávirónál, a morzejeleket ugyanazon szerszámon, ugyanazon 
módon kopogtatják le. Az érkező távirat levételénél azonban 
hiányzik a morzejeleket író gép. A tisztviselő a telefonéhoz ha
sonló kagylókat kapcsol a fejére, melyeken az érkező szöveget a 
morzejeleknek megfelelő rövid-hosszú meg-megszakadó zümmö
gésekben lehallgatja s egy blanketára a táviratot ceruzával azonnal 
leírja.

Eddig a dolog nagyjában rendben volna. A veszedelmes 
géprészek nem aggasztottak. Egyszerű védőburkokkal ártalmatlanná 
tehetők. Különben is a vak mihamar ép úgy elkerüli a veszedelmet 
mint a látó. A távirat szövegének lekopogtatása nem okozna 
nehézséget a vaknak, de mert a féltől átvett rendesen ceruzával 
írt táviratot nem tudja elolvasni, felvevői minőségben való alkal
mazása tárgytalan. Szó lehetne ugyan brailleba való előzetes 
átírásról, meg diktafon alkalmazásáról, de ezek oly körülményes
ségek, hogy a vak alkalmazását okvetlenül megnehezítenék, mert 
lassítanák az üzemet s egy második, egy látó személyt vennének 
igénybe. A táviratok levételéhez, ide szeretnénk egy vakot ültetni. 
A zümmögő kagylók a fülén, kezei az írógépen, amit hall, azt 
leírja. Engem főkép az érdekelt, hogy az írógép kopogása nem-e 
zavarja a morzejelek hallgatását. Megpróbáltam, nem zavarja.
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Hanem mások a bajok. 1. A szikratávíró működését nagyon 
befolyásolja az időjárás, esőben viharban gyakori a zavar, a sza
bálytalanul érkező villámos hullámok értelmetlen jeleket adnak. 
Ilyenkor a levevő a morzekopogtatóval megállítja, mondjuk madridi 
kollegáját, visszaadja neki az utolsó megértett szót, illetve leg
gyakrabban szavakat s kéri a meg nem értettek megismétlését. 
De ennek villámgyorsan keli megtörténnie, mert a drótnélküli 
telegrafálásnál minden másodperc drága. A vak nem képes átfutni 
a remingtonján már leírt szöveget, hogy konstatálhassa a még 
megértett utolsó egy-két szót. A memória ? Csalhatatlan ez ? És 
ha nem az — minthogy nem az, — vagy mondjuk a vak egyál
talában nem emlékszik vissza a még megértett szövegre, mit mond 
vissza Madridnak? A vaknak tehát pontíró gépet kellene használnia, 
hogy az emlékezését a leírt szöveg elolvasásával ellenőrizhesse. 
Bizonyos azonban, gyorsan olvasó, ügyes kezű vakról lehetne 
csak szó, mert mint hallom, Madrid a gyorsaságból nem enged.

2. A távirat végén az ellenőrzés és nyugtázás megkívánja a 
levett szavak gyors megszámlálását. Ez elengedhetlen, mert a 
markonigram drága. Ha remingtonon irja a vak, ki számlálja 
meg a szavakat? Ha meg pichten irja, Madrid a lassú számlálás 
eredményét nem várja meg.

3. Fontos táviratoknál Madrid ellenőrzésül kérheti a szavak 
kezdőbetűit. Ez a munka is nagyon gyors ugyan, de föltehető, 
hogy a vak egyik keze képes oly gyorsan olvasni, azaz a szavak 
kezdőbetűit megtalálni, mint amilyen gyorsan a másik keze a kezdő
betűket lekopogtatja. De mit csinál a kimaradt s pótlandó sza
vakkal? Ennek is volna megoldása. Ha ugyanis nem szalagra, 
hanem lapra írna, minden második sort kihagyna s az üresen 
maradt sorokba írhatná a pótlásokat. Ámde megvárná-e Madrid, 
amig visszacsavarja a papírt a kívánt helyre ? A csepeli kezelő
tiszt szerint: — semmi esetre sem.

4. Az árammérők mutatói szerint a kezelő hivatalnokok 
szabályozzák a gépeket. A finom eszközök mind üveg alatt mű
ködnek, a vakra nézve hozzáférhetlenek, a gépek szabályozását 
tehát vak nem végezheti.

5. Magyarországon eddig csak két markoni-állomás van (a 
csepeli a nagyobbik, a temesvári a kisebbik) összesen öt kezelő
tiszti állással s mind az öt állást elsőrangú erők töltik be. Hol 
alkalmazzuk hát vakjainkat?

A csepeli kirándulás eredménye tehát az, hogy Magyarorszá
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gon nincs megüresedett szikratávírói állás, ha volna, egy külön 
gépkezelőről kellene gondoskodni a vak hivatalnok mellett s ha 
szabályosan is működnének a gépek, — mint Csepelen mond
ják: — Madrid és társai nem egyeznének bele vak markonista 
alkalmazásába, mert azok a türelmet nem ismerik, meg különben 
is — az idő pénz. Remélhető, hogy idővel megszaporodnak a 
markoniállomásaink, az is lehetséges, hogy az árammérők figye
lését s ezzel együtt a gépek kezelését sikerül majd úgy megoldani, 
hogy a kezelőtisztnek ne legyen baja velük s akkor két esetben 
válhat lehetségessé vakok alkalmazása a szikratávírónál. Az első 
az, hogy ha a vakok nagyobb gyorsaságot tudnak kifejteni, mint 
amilyenre én képeseknek tartom őket, a második eset pedig az, 
hogy ha Madrid és társai türelmesebbek, mint amilyeneknek a 
csepeli urak ismerik őket. Ezeket a kérdéseket persze csak a gya
korlat dönthetné el. Lehet, hogy azóta New-Yorkban vagy Páris- 
ban már el is döntötte.

*
A drótnélküli táviró ilyformán egyelőre nem ad kenyeret 

vak rokkantnak. Nézzük a polgáribb igényű drótosat. Hogy ennél 
alkalmaztak volna valaha vakot, még nem hallottuk. Tíz évvel 
ezelőtt Vitár Rezső a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület gond
noka Szalay Péter akkori kereskedelemügyi államtitkár támogatá
sával megkísérelte vak lányok alkalmazását a távírószolgálatban. 
Hét vak leány otthon az egyesületben gyakorolta is mára morzeje
lek kopogtatását, de aztán, mikor a főpósta távíróosztályában a 
működő készülékek kezelésében való kísérletre került volna a 
dolog, már a lehetőségek előzetes megbeszélése folyamán olyan 
nehézségek merültek föl a levett távirati jelek és a távirat szöve
gének ellenőrző visszaadásánál, hogy a vak lányokkal való tényle
ges gyakorlati kísérletek meg sem kezdődtek.

Tíz év múlva, 1917. január 9-én a csepeli kiránduláson 
résztvett urak támogatásával megtekinthettem a bpesti főposta távíró
osztályának üzemét, hol Kopasz József főfelügyelő úr, a központi 
távirdahivatal főnöke és Csiba Vince mérnök úr szívesen láttak el 
magyarázatokkal.

A munka lényegében véve itt is teljesen úgy alakul, mint 
Csepelen s így a nehézségek is nagyjában véve ugyanazok, mint 
ott, azzal a különbséggel, hogy a rendkívüli gyorsaság szükséges
ségét ez urak itt nem hangsúlyozták oly erősen, mint a szikra- 
távírónál. De ehelyett sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítottak
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a nyomtatott űrlapok kitöltésének, az úgynevezett táviratfejek elké
szítésének és a táviratok jegyzékbevételének. Oly helyet, ahol 
táviratok föl- és levétele kívánatos, vak kezelő itt sem volna képes 
betölteni önállóan, mert a felektől átvett táviratokat nem tudja 
elolvasni. Tekintettel azonban arra, hogy az űrlapok kitöltését és 
a jegyzékbevételt meg lehet oldani remington írógépen, az úgy
nevezett ¿fo/rfexr-asztaloknál, ahol két kezelő dolgozik s az egyik 
csak fölvesz, a másik pedig csak levesz, az utóbbi helyett valamely 
kevésbbé forgalmas, lassúbb kezelést is megengedő vonalon egy 
írógépekkel kellően fölszerelt vak képes volna betölteni. De men
jünk tovább.

A főpostának van egy osztálya, ahol telefonon vesznek föl 
táviratokat. Ez tulajdonképp telefonszolgálat, mert a kezelők, a 
telefonon vett táviratszöveget nem kopogtatják le, csak leírják egy 
blanketára s lekopogtatásra tovább adják. Hogy alakulna ez a 
szolgálat vakok kezében ? A vakok pichten írnak le a telefonon 
vett szöveget, úgy hogy ha a felek a szavak számát kérnék, vagy 
ellenőrzésül az egész szöveget kívánnák hallani, ennek semmi 
akadálya nem volna Brailleból aztán a táviratszöveget természe
tesen át kellene írni normálírásba, hogy a távíróosztályban leko
pogtathassák és megőrizhessék. Az átírást maga a vak, vagy ha 
a forgalom nem engedi, egy másik vak végezhetné írógépen. De 
helyettesíthető volna a picht egy diktáló géppel is. A vak úgy 
amint telefonon kapja, bemondaná a szavakat egymásután a 
diktafonba, kívánatra visszaadhatná a szószámot vagy az egész 
szöveget s aztán a lemezt átadná vak társának, aki a leadó készü
lék segítségével leírja és tovább adja. Ez az utóbbi megoldás azon
ban (mindamellett, hogy pl. a Wurfschmied-féle diktálógép leme
zei még a mai hadiárak mellett is darabonként 15 fillérért kapha
tók) megdrágítaná az üzemet s azért kapcsoljuk ki. Kapcsoljuk ki 
annyival is inkább, mert a telefonból kapott és pichten brailleba 
leirt táviratszövegnek egy más módon való további kezelése oda 
vezethet, ahová tulajdonkép jutni akarunk: oda, hogy az egész 
távírószolgálatot vakok bonyolítsák le.

Említettük ugyanis, hogy a vakot csak az akadályozza meg 
a távirat fölvételében, hogy nem tudja elolvasni a felektől írásban 
átvett táviratszövegeket. Nos, ha vak veszi át telefonon a táviratot 
és pichten leírja, akkor a szöveg brailleban juthat a fölvevő tiszt
hez. Ültessünk tehát a morzekészülékhez is vakot. A munka 
menete ilyformán, ha mindvégig vakok kezein menne át, a követ
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kezőkép alakulna: A átveszi a féltől telefonon a táviratot s le
kopogtatja pichten. A blanketa innen a fölvevő géphez, fí-hezjut. 
B pontírásban bevezeti a táviratjegyzékbe s a távirat szószámát, a 
fölvétel pontos idejét stb. ugyancsak brailleban rávezeti a blanke- 
tára, morzegépen lekopogtatja s C hez juttatja, aki az egészet át
írja remingtonon s a braillehtz hozzákapcsolva megőrzésre elhe
lyezi. Hogy a táviratok bejegyzése is mindenki által áttekinthető 
legyen, a jegyzéket a vak kezelő naponta átírja remingtonon. A 
rovatszerű átírásnak semmi akadálya nincs, rovatolásra is beállít
ható gépen ez könnyű feladat a vaknak.

íme a távíró szolgálatban a vakok megtalálhatnák a helyü
ket. Egy csekélyebb forgalmú duplexnél elvégezhetnék a levételt, 
ott pedig, ahol a fölvétel a telefonból indul ki, az egész szolgá
latot végig eltudnák látni. Legföljebb arról volna szó, hogy lassúbb 
munkájuk és a pontírások átírása miatt ott, ahol most három látó dolgo
zik, négy vakot kellene alkalmazni. Ez a helyzet ma, amikor vak még 
soha nem ült telegrafáló asztalnál. És ha kísérletkép valahol alkalmaz- 
nánakjkettőt-hármat, mihamar kiderülne, hogy a kérdés nagyon is fejlő
désképes. Pl. mily egyszerű dolog volna a pichtgép olyforma átala
kítása, hogy csak minden második sorba, mondjuk a páros szá- 
muakba írna s aztán meg egy váltó segítségével úgy volna beál
lítható, hogy rögtön utána a kihagyott páratlan számúakba írna. 
Mennyire megkönnyítené és meggyorsítaná ez az átalakítás a vakra 
nézve a hibák javítását, a pótlások eszközlését, amikor a helyes 
szót a helytelen fölé írhatná. Meglehetne toldani a pichtgépet egy 
olvasó asztalkával, melyen a teleírt papír végig simulna egy desz
kán, egy keret alá csúszna s a félkézzel való olvasáshoz alkalmas 
mozdulatlan helyzetbe kerülne. A szóközbillentyűvel összekötte
tésben egy szószámlálókészüléket lehetne a géphez kombinálni, 
mely anélkül, hogy a vaknak gondja volna rája, automatikusan 
számlálná a szavakat s meggyorsítaná a munkát. De végül ott 
van a remingtongépnek a kombinálása pontírógéppel, amikor 
egy és ugyanazon billentyűütésre normál- és pontbetű egyszerre 
Íródnék vagy egymás alá, vagy külön-kíilön lapon. És még mi 
mindent találnának ki maguk a vakok munkájuk megkönnyítésére, 
ha egyszer alkalmuk volna rája, ha rá volnának utalva! A lehető
ségek a vakok részéről megvannak, csak a m. kir. posta és távirda 
igazgatóságán múlik, hogy az intelligens vakok, kik előtt oly 
szomorúan kevés pálya áll nyitva, egy uj foglalkozási ágban jussa
nak kenyérhez.
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Ezeket tapasztaltam Csepelen a szikratávíróban és Budapesten 
a főpósta távírótermeiben s ezeket szűrtem le a tapasztalatokból. 
A kérdés a háború vakjaira nézve tárgytalan. Tárgytalan azért, 
mert a vak távírókezelőnek folyékonyan kell olvasni a braillét, 
erre pedig ők egyelőre még nem képesek. A kérdésnek így hát 
a jobb időkig búcsút mondunk.

A M. Kir. Rokkantügyi Hivatal Vakok Intézetében 1917. 
január végéig fölvétetett 6 tiszt és 268 a legénységhez tartozó 
megvakult katona, kilépett 1 tiszt és 80 legénységhez tartozó, a 
létszám tehát a hó végén: 5 tiszt és 188 legénységi ember.

Hat ujjal ír gépen Balk János megvakult közember a M. 
Kir. Rokkantügyi Hivatal Vakok Intézetében. Jobb keze ép. Bal 
kezéről a középső és gyűrűsujját elvitte a gránát, kisujja roncsolt 
és bénult, csak a mutatóujját használja.

Vak szerelő. Sturcz András megvakult szakaszvezető más
félévé trafikot nyitott Budapesten. Üzlete a dohányinség miatt 
nem igen jövedelmez s azért mellékfoglalkozásként mint villamos- 
sági és vízvezetékszerelő régi mesterségét űzi.

Vak asztalos. Szíjártó János vak rokkant, akinek jó emlé
kezőtehetségéről a múlt számunkban megemlékeztünk, két hóna
pon át kefét kötött, azután engedve a buzdításnak, hazament Pát- 
kára (Fehér m.) folytatni régi mesterségét, az asztalosságot.

Vak segédmestert alkalmazott a M, Kir. Rokkantügyi Hiva
tal Vakok Intézete kosárfonó műhelyében. Rusznák Gusztáv az új 
mester, aki a vak rokkantak oktatásában segédkezik, a Vakok 
Bpesti Kir. Orsz. Intézete neveltje s a vakok eperjesi intézetéből 
lépett a rokkantügyi hivatal szolgálatába.

A vakok ügye a képviselőházban. Vargha Gábor udvari 
tanácsos, a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület dunántúli fiókjának 
alelnöke, mint a szentgotthárdi kerület munkapárti képviselője a 
képviselőház 1917. február 22-én tartandó ülésén föltárta a magyar 
vakok elhanyagolt helyzetét. Rámutatott arra, hogy vakjaink az 
őket kiképző intézetek kevés száma és a meglevő intézmények, 
különösen a gyámolító egyesület foglalkoztatóintézeteinek nyomo
rúságos anyagi helyzete miatt, legnagyobbrészt iskolázatlanul kol
dulással tengetik életüket. Elismeréssel emlékezik meg a meglevő 
intézmények működéséről, a közoktatási minisztérium gyógypeda
gógiai ügyosztályáról és különösen vezetőjének Tóth István dr- 
min. titkárnak átható munkásságáról; kívánja a vakok tanköte
lezettségét, az elemi iskolába való fölvételüket s a vakok intézetei
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nek fokozottabb állami támogatását. Azután rátér a háború vakja
inak ügyére. Az ő kiképezfetésük a M. Kir. Rokkantügyi Hivatal 
Vakok Intézete révén ideiglenesen ugyan meg van oldva, de hang
súlyozza számukra egy külön intézet építésének szükségességét, 
melybe aztán civilvakokat is föl kellene venni, mert szerinte a 
civilvakok és a vak rokkantak kérdését egységes alapon együtt 
kell megoldani. Őszinte szép szavakban méltányolja Deszewffy 
Emil gró fiiénak a M. Kir. Rokkantügyi Hivatal Vakok Intézete 
vezetőjének fenköltszellemű és nagy szeretettől áthatott működését; 
végül kéri a kormányt a vakok ügyének törvény útján való ren
dezésére. (A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület — mint örömmel 
értesülünk — lehetővé fogja tenni, hogy a nagyszabású beszédet 
jövő számunkhoz szószerinti szövegében csatolhassuk.)

A „hadi vakok“ oktatása a többterm elés vonatkozásai
ban. Erről ír Szobolovszky István,a siketnémák körmöczbányai intézete 
tanára legutóbbi számunk 221—223. lapjain. Strassról ír, a hábo
rúban megvakult osztrák katonák mezőgazdasági iskolájáról, hogy 
mi mindent és hogyan dolgoznak ott a vak emberek a zöldséges
kertben, a gyümölcsösben, a szőllőben, hogy mily jó hatást gya
korolnak ezek a munkák a vak rokkantakra s ott végzi, hogy a 
vakok intézeteinek is a többtermelés szolgálatába kell lépnie kert
gazdaságok berendezésével. A rovatvezető kötelességét tejjesitem, 
amikor a strassi völgyben, a helyszínén szerzett értesüléseim és 
tapasztalataim alapján Szobolovszky kartárs úrközléseire azok sor
rendjében az alábbiakat bátorkodom megjegyezni:

Ausztria nem gazdasági „telepeket“, hanem csak telepet léte
sített „hadivakjai“ kiképzésére és nem a háború elején létesítette, 
hanem 1916. tavaszán. — A strassi „Marienheimnek“ még nincs 
„mintaszerű gazdasága“, minthogy nem is lehet, hisz az iskola egy 
teljesen elhanyagolt, kultúrálatlan gazdaság helyén létesült; „szőllő- 
telepe“ meg egyáltalában nincs, ha csak azt a nehány venyigét 
nem nevezzük annak, amit tavasszal dugványoztak. — A telep még 
egyelőre nem áll „számos terraszbó!“, csak egynek a kiképzését 
kezdték meg nehány méter hosszúságban, így hát a vakok még 
vajmi keveset dolgozhattak a terraszok körül. — „Gyomlálással“ 
a vakok eddig még nem foglalkoztak, „rövidnyelü kapával“ sem 
láttam őket dolgozni, csak hosszúnyelűvel. — Nem úgy kapálnak, 
hogy „egyik kezükkel tapintják a növényt, a sort, a másikkal meg 
kapálják azt“, hanem előbb tapogatnak, a „tán meg kétmarokra 
fogják ők is a kapa nyelét. Ne higyje kollega úr, hogy a „tapintó-
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érzékük egyre finomul“, hanem inkább csak azt, hogy: most azt 
is a kezükkel figyelik meg, amit azelőtt a szemükkel néztek s 
következéskép így most azt is észreveszik a kezükkel, amit az
előtt nem vettek észre a kezükkel. Ennyi az egész. Hogy „meg
különböztetik a különböző gyomokat a hasznos növényektől, sőt 
a gyomfajokat is megismerik“, nem lehetetlen, de ezt a vak rok
kantak az ősszel, mikor én beszéltem velük, még maguk sem tud
ták magukról, sem a tanáruk nem tudta róluk. A cikkben fölso
rolt és a vakok által „ültetett, ápolt“ növényzetnek csak egy 
része látható Strassban. — „Oltásokat“ még nem végeztek 
a vakok. Ami új ültetésű oltott csemete van a telepen, azt 
oltva vették. Ottlétemkor szóba hoztam az oltást, mire egy 
megvakult volt kertész próbált is oltani kísérleti gályákon az isko
lateremben, de sikertelenül. — Hogy „rendesen csak törpe vagy 
alacsonytörzsű fákat nevelnek, mert ezeket jobban tudják kezelni, 
jobban tudnak hozzájuk férkőzni“, ez nagyon hihetően hangzik, 
de nem a Marienheim telepén, mert ott egyelőre törpe fa egy sincs, 
csak öreg magastörzsűek. — „A szőllőmívelésben“ mégnem „fej
tenek ki kiváló tevékenységet“, mert — ismételten szellője a telep
nek még nincs. így hát a „a karóverés, a metszés, kötözés, a 
fattyúzás, a szüretelés“ sem lehet még „munkájuk tartozéka.“ — 
„Kerítéseket“ eddig még nem „készítettek“ a vakok, hogy „a szer
számot javítják", nem láttam, sem nem hallottam. — (Ezzel nem 
állítom, hogy mindennek az elérése Strassban nem cél s a cél 
elérhetőségét sem vitatom). Hogy „Amerikában is . . . itt-ott való
ságos mintagazdaságai vannak a vakoknak“, azt bizonyítsa, vagy 
cáfolja más, aki tudja, aki látta. Én csak annyit hallottam Séra 
Lajos kollegámtól, aki ott járt s látta, hogy a vakok egyik-másik 
intézetének Amerikában van farmja, ahol azonban nem vakok, 
hanem néhány gyengén látó dolgozik az épérzékü személyzet 
között és csak azt tudom az amerikai szaklapokból, hogy egyik
másik amerikai intézet foglalkoztatja növendékeit a kertjében, de 
nem a többtermelés gondolatával, hanem az érzékeljetőoktatás és a 
nevelés szolgálatában. — írása végén még azt mondja Szobolovszky 
úr, hogy: „E néhány szó is arról győz meg bennünket, hogy a 
vak egyén is léphet a többtermelés szolgálatába“ . . .  és ígéri, 
hogy „alkalomadtán rátér még a részletekre is!“

Sajnos „e néhány szó“, legalább ez a néhány szó nem győz 
meg bennünket. A részleteket érdeklődéssel várjuk, de már jóelőre 
kérjük a munkatárs urat, tegye magáévá ő is azt a szokásunkat,
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hogyha Írunk és nem a magunkéi adjuk, megnevezzük a forrá
sainkat. —Még csak valamit. Az itt elmondottakat semmikép nem 
volt szándékom összefüggésbe hozni a Strassban folyó munkával, 
sem eredményeivel. Ott most komoly, fontos kérdés fog eldőlni, 
oda most érdeklődéssel és szeretettel fordul a szakemberek és a 
vakok világa. De ép ezért nem hagyhatjuk szó nélkül a valóság
tól eltérő dolgok beállítását, zavaró, megtévesztő híradásokat.

Pléhből készült gyakorlóíáblárói tanulják Freiburgban 
(Bajororsz.) a vak rokkantak a braillet. („Mitteilungen“ 1917.— 
72. sz.)

„Ida von Hindenburg“-ra keresztelte (mire is keresztelhette 
volna ina Németországban másra) Wilhelm Margit asszony azt az 
új találmányát, melylyel meg akarja könnyíteni a braille tanulását 
és amelyen siketnéma vakok kicserélhetik gondolataikat. Fiat bil
lentyűs készüléke Picht pontíró gépére emlékeztet, csakhogy ez a 
papírba nyomja szegecskéit, az övé meg a tanuló odahelyezett ujja 
hegyén érezteti a szegek nyomását, a betűket. Nehány évvel eze
lőtt Szili Adolf dr. egyetemi tanár, a Vakokat Gyámoiító Orsz, 
Egyesület alelnöke egy elvben teljesen azonos gépet szerkesztett, 
de az ő betűi több újra kiterjedő, nagyobb formájúak. Gépén a 
siketnéma vak egy keztyűbe helyezi a kezét s ha lenyomjuk a 
billentyűket, alulról a tenyerébe nyomódnak a betűket jelentő sze
gek. — Szili professzor szellemes apparátusának modelljét akkor 
megdicsértük s aztán a Vakok Bpesti Kir. Orsz. Intézete múzeu
mába került. Neve nincs, üvegszekrényben rozsdásodik Wilhelm Mar
git asszony gépét „Ida von Hindenburg“-nak hívják s .. .  zu bezichen 
für Mk. 16.— különböző cégektől. Lényegében ez a különbség a 
kettő között.

A vakok hamburgi központi könyvtára 1915-ben 18648 
pontnyomásu kötetet adott ki olvasásra, azonkívül 12 német, 1 
Lausanneban megjelenő francia és 1 esperanto lapot köröztetett 
olvasói között. Közvetlen olvasóinak száma 1209, köztük számos 
megvakult katona. A vakok egyesületei 20—30 kötetenkint kapták 
ládákban a könyveket a közvetett olvasók számára. Sajtóján kívül 
a könyvtárt 202 hölgy és 1 férfi gyarapította átírással. („Die 
Blindenwelt“ 1916’ 12. sz.)

Lomnitz Mária asszony könyvtárát („Deutsche Zentral- 
bücherei für Blinde“) 1916. szeptemberében egy a könyvtár további 
fejlesztésére alakult egyesület vette át a „Véréin Zűr Förderung 
dér deutschen Zentralbibliothek für Blinde zu Leipzig“, mely Lip
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csében nagy helyiségeket bérelt a könyvek, könyvkereskedés és 
nyomda elhelyezésére s olvasó- és dolgozószobákat rendezett be. 
A könyvtár most 5000 kötet. („Mitteilungen“. 1917.—72. sz.)

Lüer Albert 13 éves német vak zongoraművész Braun- 
schweigban nagy sikereket aratott. Atyja egyetemi tanár, anyja, 
aki szintén vak, kamaraénékesnő. („Mitteilungen,, 1917.—72. sz.)

Vak szobrászok, A „Reichsdeutscher Blindverband“ tavalyi 
vándorkiállításainak katalógusaiból értesülünk, hogy Münchenben 
egy leányfej, meg egy Mózesfej szerepelt a kiállításon. Mesterük Frank
furt a. M.-ból való, a háborúban vakult meg, látókorában ötvös volt, 
szobrait megvakulása után mintázta. — A másik szobrász Schmidt 
Jakab ugyancsak a harctéren való megvakulása után készített gipsz- 
modeliekkel szerepelt a drezdai kiállításon.

Vak rokkantakat telepítenek Cadinenben (Elbing mellett) 
a német császári birtokra. (Der Blindenfreund 1916. 9. sz.)

• Munkalehetőségek keresésére és gyűjtésére a porosz közokt. 
miniszter 1916. októberében Berlinben egy bizottságot alakított, 
mely végig járja az ipari vállalatokat s megállapítja, hol, milyen 
munkára alkalmazhatók vakok, különösen vak rokkantak. A bizott
ság tagjai: Jungfer dr. ipartanácsos, Niepel E. a vakok városi inté
zete igazgatója, Feiichenfeld W. dr. szemorvos és Hohenemser phil. 
dr., aki maga is vak.

intézeteink, iskoláink.

A brassói kisegítő-iskola megnyitása több akadály foly
tán elmaradt. Az iskola helyiségeit a v. és k. ministerium f. évi 
szeptember hó 1-ig átengedte az Orsz. Gyermekvédő Liga által 
szervezett napközi otthon céljaira. Az iskola igazgatója Kubányi 
János a nagybecskereki kisegítő-iskolánál, Kubányi Anna tanitónő 
pedig a szegedi kisegítő-iskolánál továbbra is meghagyattak.

A debreceni kisegitő-iskolában 1917. január 3-tól 31-ig 
kanyaró-járvány miatt szünetelt a tanítás.

Képzőnk hallgatói közül Palásthy János, Paxy Pál és Va- 
lentovics Gyula a január havi katonai szemléken katonai szolgá
latra alkalmasnak találtattak, s .így január hó végével be kellett 
vonulniok. Ezzel a tényleges hallgatók száma 4-re apadt.

Szabadság-engedélyezés. Kubányi János brassói kisegítő-
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iskolai igazgató részére a v. és k. ministerium a 7794-1917. sz. 
rendeletével január 10-től április 9-ig szabadságot engedélyezett.

Áthelyezések. A v, és k. min. a 1916. .évi december hó 
31-én 166É700. sz. a. kelt rendeletével Molnár Bélát a siketnémák 
szegedi intézetétől a szolgálat érdekében ideiglenes a siketnémák 
ungvári intézetéhez helyezte át. Ez az áthelyezés Gyömörey Alfonz 
hosszabb betegségi szabadsága folytán vált szükségessé.

A v. és k. min. az 1916. évi december hó 31-én 163.639. 
sz. a. kelt rendeletével Papp Györgyöt a szatmárnémet-i kisegítő
iskolától a debreceni áll. kisegítő-iskolához véglegesen áthelyezte. 
Ezzel az áthelyezéssel a szatmárnémet-i kisegítő-iskola működése 
megszűnt.

Ujabbi felmentés. Schnitzl Gusztávot, a siketnémák szegedi 
intézetének tanárát, miután segédszolgálatra minősítetett, a katonai 
szolgálat ól január hónapban elbocsájtottak. Nevezett működését 
a szegedi intézetnél már meg is kezdte.

Új gyógypedagógiai intézet Marosvásárhelyen. Mint a 
napilapok közléséből ismeretes az erdélyi országrészekért folyó 
nagyszabású akczió keretében a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter úr Marosvásárhelyt egy népies kulturtelepet szándékozik léte
síteni. Ezzel a kulturteleppel kapcsolatban egy 50 ágyas siketné
mák és vakok intézetének berendezése is tervbevétett. Azt hisszük, 
lapunk minden olvasója örömmel veszi ezt a hirt, s velünk együtt 
nagy elismeréssel adózik azoknak, akik az új gyógypedagógiai 
intézet megteremtését lehetővé tették. Értesülésünk szerint a gyógy
pedagógiai intézet létesítésének eszméjét a kulturteleppel kapcso
latban Dr. Tóth István úr, ügyosztályfönökünk vetette fel, s az 
eszmének Gróf Klebelsberg Kúnó államtitkár úr meleg szeretettel 
engedett teret. Itt említjük fel, hogy Marosvásárhelyen már egy 
fajta gyógypedagógiai intézmény, kisegítő-iskola van, amelynek, 
jövője még nincs kellőleg rendezne. Felette kivánátos lenne, hogy 
a kulturteleppel kapcsolatban a kisegitő-iskola kérdése is megol
dásra kerülne és pedig úgy, hogy a kisegitő-iskola ne csak Maros- 
vásárhely városának, hanem az egész erdélyi résznek, gyengetehet
ségű tanulói befogadására alkalmassá tétetnék. Olyan gyógypeda
gógiai internatusos intézet, amely gyengetehetségű gyermekek taní
tásával, nevelésével foglalkoznék, tudvalevőleg az egész országban 
is csak 1—2 van, erdélyben pedig egyáltalában nincsen, pedig a 
statisztika s a tapasztalatok szerint ezeknek száma a fogyatékosok 
között a legtekintélyesebb.


