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Dr. Tóth István,

A napi lapok hasábjairól olvastuk, hogy a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium ügykezelésében és személyi beosztásában 
nagyobb változások történtek.

Ezek a változások oktatásügyünket is érzékenyen érintették. 
A VII. e. ügyosztály, amelyhez ügyünk tartozik, szintén gazdát 
cserélt. Dr. Tóth István miniszteri titkár, eddigi főnökünk, a két 
új önálló ügyosztályra osztott nem katolikus felekezeti ügyosztály 
egyikének vezetésével bizatott meg.

Kétségtelen, hogy főnökük új beosztása neki megérdemelt 
kitüntetést, előléptetést jelent, s igy ahhoz valamennyien szivünk 
egész melegével csak gratulálhatunk. Ámde bizonyos az is, hogy 
eddigi megszokott munkakörét, amelyen lelkének egész szerze
tével csüngött, s ahol munkálkodásának egy egész sereg nagy 
sikerét szemlélhette már eddig is, csak magasabb érdekek kíván
ságára hagyja el. Az ügyre, valamint annak munkásaira azonban 
az ő távozása határozott veszteség.

Dr. Tóth Istvánt a gyógypedagógusok összességének hálája 
és elismerése kiséri minden útjában. Ő erre mintegy 15 éves 
gyógypedagógiai szolgálatának ideje alatt megfelelő érdemeket 
szerzett. Búcsúzni nem akarunk tőle, hanem érdemeire ez alka
lomból legalább nagy általánosságban még is rámutatunk.

Erre minden okunk megvan.
Eleinte boldog emlékű és nagynevű Náray-Szabó Sándor 

államtitkár mellett dolgozott. Tehát azt az iskolát végezte, amely 
a gyógypedagógiai oktatásügyet nemcsak szilárdan megalapozta, 
hanem feltűnően szerény eszközökkel fejlődésének mai, viszony
lagosan magas fokára emelte fel. Ennek a munkálkodásnak Dr. 
Tóth István is tevékeny részese volt.

Náray-Szabó Sándor nyugalomba vonulása után átvette az
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ügyosztály önálló vezetését, mely ő alatta már terebélyesebbé vált, 
új ágakat hajtott: a gazdasági ismétlő iskolával és az iparos- 
tanonc iskolával bővíttetett ki. Törzsnek azonban a gyógypedagógia 
maradt meg. Mint önálló ügyosztályvezető nagynevű tanítómesterének 
nyomdokain haladt, Fáradhatatlan volt a munkálkodásban. Szerető 
kezekkel irányította ezt a humanisztikus oktatásügyet. Szigorú 
tárgyilagosság és igazságérzet domborodott minden intézkedéséből- 
Ő benne oktatásügyünk minden munkása személyi érdekeinek 
védelmében igazságos bíróra talált. Ez mindig biztosiiotta a lel
kekben azt a harmóniát, mely az eredményes munkálkodásnak alap- 
feltételéül szolgált.

De Dr. Tóth István kitűnő vezető, szervező erőnek is bizo
nyult és azt kell mondanunk, hogy e tekintetben elődjét nemcsak 
helyettesiteni, de pótolni is tudta.

Mint a gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsának 
elnöke a szaktanács minden tagjának szeretetét vívta ki. A gyű
léseken a legtapintatosabban elnökölt s a tanácskozásokat mindig 
az ügyhöz méltó komoly, tartalmas színvonalon tudta tartani. Sze
mélyében igen szerencsésen öszpontosult a szaktanácsi elnök s 
az ügyosztályfönök.

Több reform fűződik a nevéhez, munkálkodásához.
Ő mondatta ki, hogy a VI. osztályt végzett kisegítő iskolai 

növendékek az 1913. évi 37. te. alapján tartandó záróvizsgákhoz 
bocsátandók és siker esetén részükre a végbizonyítványokat ki 
kell adni. Az ő nevéhez fűződik, hogy a vakok nevelő intézeteinek 
használatára kiadott tanterv alapján kiképzett vak növendékek vég
bizonyítványa a polgári iskola IV. osztályának bizonyítványával 
egyenlő értékűnek minősíttetett.

Néhány kisegítő iskola neki köszöni létezését. A kisegítő 
iskolák fejlesztése, anyagi viszonyainak rendezése érdekében sokat 
fáradt a helyszínén is, számottévő eredménnyel. A siketnémák 
debreceni intézetével kapcsolatban a siketnémák részére felállított 
gazdasági iskolát ő szervezte. Ezzel megvetette alapját annak, 
hogy akár öröKölt, akár egyéni hajlamainál fogva a szántás-vetés, 
a gazdálkodás felé vonzódó siketnéma valóban e téren találja 
meg jövő boldogulását. Régen érzett hiányt pótol ez a gazdasági 
iskola. A siketnémák debreceni intézetének telke pedig e réven 
államsegéllyel jeletékenyen nagyobbodott és ez is Dr. Tóth István 
érdemeit öregbiti. A méhtenyésztés intézeteinkben ő alatta örven
detes lendületbe jött.
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A gyógypedagógiai képzőt szemináriumi gyakorlatokkal bőví
tette ki. Ez a képzői hallgatók elméleti képzését gyakorlatias irányban 
hasznosan egésziti ki.

Humnáus gondolkozásának egyik legszebb példája, hogy 
egy megfelelően képzett siketnéma, oktatásügyünk terén rajztanitói 
álláshoz jutott.

A kultúra iránti érzékéről és szeretetéről tanúskodik, hogy 
intézeteink nagy része katonai célok szolgálata alól felszabadult 
és ezáltal a pedagógiai intenzivebb munkálkodás lehetővé vált.

Egyik-másik tantervet revízió alá vétette. Ezáltal mindenre 
kiterjedő figyelme oda irányult, hogy intézetünkben az oktatás a 
haladás követelményeinek minden irányban megfeleljen.

A gyógypedagógia körének bővítése szempontjából elvileg 
kimondatta, hogy a nyomorék és erkölcsileg züllött, — moral 
inszaniás — gyermekek oktatása a gyógypedagóia körébe tartozik-

A vak katonák javára szolgálatait önzetlenül ajánlotta fel. A 
háborúban megvakult intelligensebb katonáknak tanítókul való ki
képzését tapintatosan oldotta meg.

A megsiketült, megnémult, továbbá a szellemileg rokkantakká, 
tehát hibásbeszédüekké vált katonák tanítása érdekében legmesz- 
szebbmenő intézkedéseket foganatosította. A fogyatékos hadiárvák 
ügyében is igen nagy buzgalommal járt el.

Általában, ahol tér és alkalom kínálkozott a gyógypedagógia 
tevékenységére a háborúval kapcsolatban, az erre vonatkozó 
mozgalmakat nemcsak legmelegebben támogatta, hanem többször 
maga is ilyeneket kezdeményezett. Az ő javaslatára vette pl. 
tervbe a Pro Transylvania bizottság a marosvásárhelyi gyógy
pedagógiai intézet létesítését.

Mindig pártolta a külföldi intézetek tanulmányozását, mely 
az egyéneknek szélesebb látókört biztosit. Ő maga is hosszabb 
tanulmányutat tett. Megtekintette Németországban, Angliában, 
Franciaországban a nevezetesebb gyógypedagógiai intézeteket. 
Részívett Londonban a vakok tanárainak nemzetközi kongresz- 
szusán. Gazdag tapasztalatokkal tért vissza útjaiból.

Tapasztalatait itthon értékesítette úgy azonban, hogy oktatás
ügyünk szolgailag ne utánozza a külföldet, hanem a magyar 
különleges viszonyoknak megfelelően fejlődjék.

Több elvi döntést is provokált az ügy javára. Ezeket mind 
felsorolni alig lehet, de nem is szükséges. Egy viszonylagosan
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rövid ideig tartó munkálkodásnak eredményeit a fentiek is eléggé 
igazolják.

De nem egyedül az eddig elért eredmény és felmutatott 
siker az, amely ami ítéletünk zsinórmértékéül szolgál. Mindennél 
jelentősebb az, amit ezután akart, de amit már nem valósíthatott 
meg. Értjük alatta az érzéki és az értelmi fogyatékosak tanköte
lezettségének kimondását. Ezen nagy szorgalommal dolgozott, de 
megvalósítását már az utódjának hagyta örökségül.

Dr. Tóth István egy nemes lélek, szívjósága közismert, örül 
a boldoggal, szereti azokat, akik őt szeretik. Mi tehát tőle nem 
búcsúzunk, mert erős a meggyőződésünk, hogy ő a gyógypeda
gógiának ezután is önzetlen barátja, jóakarója lesz.

Anyagi viszonyaink és statusunk rendezése az új 
felhatalmazási törvényben,

A közszolgálati alkalmazottak anyagi helyzete a háború alatt 
a teljes tönkremenés határára sülyedt. Az eddigi törvényhozási és 
kormányrendelkezések mit sem tudtak rajtunk segíteni, s a foly
tonosan fokozódó drágasággal szemben a mi megélhetési viszo
nyaink állandóan csak rosszabodtak, hanyatlottak.

Az első számottevő intézkedés, amely a közszolgálati alkal
mazottak helyzetét legalább is enyhíti, s végromlásba jutásukat 
ideiglenesen megállítja: az 1917/18. költségvetési év első négy 
hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadások
ról szóló 1917. évi IX.-törvény.1)

Kartársainknak szolgálatot vélünk tenni azzal, hogy e törvény 
reánk is vonatkozó intézkedéseit ismertetjük a paragrafusok sor
rendjében.

1. ) A törvény 8. §-a jóváhagyja a kormánynak a ruhabeszer
zési segélyek engedélyezésére vonatkozó rendelkezését. A kapott 
segélyt tehát nem kell visszafizetnünk.

2. ) A 10. §. felhatalmazza a kormányt, hogy a teljes szolgá
lati idővel bíró, de még nem nyugdíjazott állami alkalmazottakat 
nyugdíjazásukig, mint létszámfelettieket kezelhesse, állásaikat pedig 
betölthesse. Kartársaink közül tudtunkkal Egyiid Lajos és Ákos

9 Szentesítést nyert 1917. évi június 29-én, megjelent a Budapesti 
Közlöny 1917. július 1-i (149) számában.
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István kerülnek ennek alapján létszám feletti viszonyba, mert nekik 
már a teljes szolgálati idejük meg van, s ezzel a VIÍI. fizetési osz
tályban 2 állás megüresedik.

3. ) A 11. § az egyes fizetési osztályok fokozatain eddig eltöl
tött 4, illetve 5 évi várakozási időt 1917. évi július hó 1-től szá
mítandó hatállyal 3 évre szállítja le. Mindazok a kartársak tehát, 
akik azon a fizetési fokon, amelyen most vannak már 3 évet, vagy 
ennél többet eltöltőitek, július 1-től kezdve a következő magasabb 
fokba lépnek. Azok pedig, akik mostani fizetési fokukon 3 évnél 
rövidebb ideje vannak, legközelebbi előiépésüket az illető fizetési 
osztály fokozatán eltöltött 3 év után érik el.

4. ) Legfontosabb intézkedés ránk nézve a törvény 12. §-a. Azok 
kedvéért, akiknek nem lehetett alkalmuk a törvényt olvasni e parag
rafust szószerint közlöm.

„A kormány felhatalmaztatik, hogy az állami tisztviselők lét
számviszonyait az 1914/15. évi állami költségvetésben rendsze
resített állások számát véve alapul, újból rendelhesse olyképen, 
hogy az egyes tisztviselői csoportoknál a magasabb és az alacso
nyabb fizetési osztályú állások számának egymáshoz való aránya 
megfeleljen annak az aránynak, amely arány az illető tisztviselői 
csoport részére rendszeresített állásoknak az egyes fizetési osz
tályok közötti megosztására nézve a létszám legutóbbi rendezése 
alkalmával az állami költségvetés utján megállapittaíotf. “

Ez a törvényszöveg röviden a mi várvavárt statusrende
zésünket is jelenti. De a törvény maga a kereteket csak nagy álta
lánosságban jelöli meg, s a kormány belátásától, jóakaratától függ, 
hogy e keretben minden jogos és méltányos igény kielégítést 
nyerjen.

Azt hiszem helyén való lesz, ha azokat az elveket, amelyek 
szerint mi gondolnánk és óhajtanánk statusunk legközelebbi képét 
kialakítani, itt nagyjából kifejtem.

A gyógypedagógiai tanárság anyagi igényeit az 1910. évi
i. orsz. kongresszus fejtette ki egységesen. Ennek a kongresszusnak 
határozatából a vallás- és közoktatásügyi minisztérium elé terjesz
tett szigorúan tárgyilagos emlékiratunk, történelmi hűséggel sorolta 
fel azt a visszafelé való fejlődést, amelyen a gyógypedagógiai status 
keresztül ment. Régebben a középiskolák tanáraival, majd a tanító
képző-intézetek tanáraival, a legutóbbi időkben pedig a polgári isko
lák tanáraival egy színvonalon állott anyagi ellátásunk kérdése, 
de végül még az utóbbiak mögött is elmaradtunk. A 1910. évi
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kongresszus, önmagát bölcsen mérsékelve, nem a régebbi időkből 
származó kedvezőbb elbírálás követelményeit állította fel, hanem 
csak azt kívánta, hogy a polgári iskolai statussal egyformán birál- 
tassunk el, s a következőket kérte:

„M éltóztassék a gyógypedagógusok fize tés ügyé t is rendezni 
a z 1897. évikö ltségvetési törvény á lta l m egjelö lt keretekben, egyelőre 
az 1909. évi költségvetési törvény ígéretéhez képest a X I. fize té s i  
osztá ly m egszüntetése és az á llásoknak a VIII., IX . és X .  fize té s i  
osztályokban való  m egharm adolása á lta l.“

A kérelemnek meg is volt az eredménye, amennyiben az 
1909. évi állami költségvetés indokolásában elvileg kimondott status
rendezés, amely szerint a gyógypedagógiai tanárok 1909. évi lét
száma a Vili., SX. és X. fizetési osztályok között egyenlő arányban 
osztaíik be, a XI. fizetési osztályban pedig csak néhány állás 
hagyaük meg az ideiglenes, nem szakképesített gyógypedagógusok 
s a kézimunka tanítónők részére, az 1913. évi állami költségvetés
ben végre teljesen megvalósult. E szerint a gyógypedagógusok 
kezdő fizetési osztálya, a X. lett, ahová a Xí. fizetési osztályban 
eltöltött egy évi ideiglenesség után pontosan bekerültek. Hogy a 
gyógypedagógusok ideiglenes kinevezése csak 1 évre terjed, az az 
eddigi gyakorlatban jogszokássá lett, de megerősítette e jogszo
kást egykori miniszterünknek, Gróf Zichy Jánosnak statusunk ren
dezésére vonatkozólag a képviselőházban 1911. évi május hó 19-én 
tett következő kijelentése is : . . . . „a szakképesített, véglegesített 
tanerők állása egy év m últán a X . fizetési osztá lyba fo g  átszervez
t e m . Az új állásokat az 1913. évi s az 1914/15. évi költségvetés 
is a X. fizetési osztályban szervezte.

Igen, de jött a háoorú, amikor ez a rendszer teljesen meg
dőlt. Költségvetés évek óta nem készült, úgy hogy az utóbbi idő
ben szakképesítőt tett gyógypedagógusok még a XI. fizetési osz
tályba se kerülhettek, hanem 2—3 évig is állami tanítói állásokon 
maradtak. Azt hiszem, a készülő statusrendezésnek legelső sorban 
is ezen a bajon kell segíteni, s lehetővé kell tennie, hogy mind
azok, akik normális viszonyok mellett ma már a X. fizetési osz
tályban lehetnének, ezek tényleg oda is kerüljenek. Úgy véljük, 
felettes hatóságunknak is az a szándéka, hogy első sorban a leg
kisebb javadalmazású tisztviselőkön segítsen, akiket a háborús 
drágaság legnagyobb mértékben sújt, A gyógypedagógiai tanárság 
pedig, ha ez nem így történnék, első országos kongresszusa egyik 
fő s legszebb eredményének elvesztését látná.
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A gyakorlatban pedig ez a főkivánság, miután a statusren
dezésnek az 1914/15. évi állami költségvetésben rendszeresített, 
állások alapján kell történje, így nyerhetne érvényesülést.

A gyógypedagógiai intézeteknél 1914/15.-re rendszeresítetett: 
1. VII. f. o., 43. VIII. f. o., 46. IX. f. o, 92. X. f. o. és 16. XI. 
f. o. állás, vagyis összesen 198 állás. A gyógypedagógiai tanárság
nak az volna a kívánsága, hogy ezeknek az állásoknak 1 harmad
része, (vagyis 66 állás) a VI., V I I .  és V i l i .  fizetési osztályban, 1  
harmadrésze (66 állás) a IX. fizetési osztályban, 1 harmadrésze 
(66 állás), pedig a X. fizetési osztályban rendszeresítessék.

Ez a kívánság, kérelem megegyezik a gyógypedagógiai taná
rok első országos kongresszusa által megállapított alapelvekkel, 
a legutóbbi status rendezést megvalósított állami költségvetések 
indokolásában tett kijelentésekkel, de szerény nézetünk szerint folyo
mánya annak a felhatalmazásnak is, amelyet a kormány az új 
indemnítási törvény fentidézeíí 12. §.-ában a törvényhozástól nyert. 
Bővebb indokolásra ez a kívánság tehát alig szorul, de a fenteb
biek mellett mégis fel kell említenünk még a következőket:

A VI. fizetési osztálynak egyelőre legalább is a képző igaz
gatója részére való rendszeresítése, már azért is méltányos, mert 
az elemi iskolai tanítóképzők hasonló szolgálati idővel bíró igaz
gatói már eddig is a VI. fizetési osztályban voltak, tudomásunk 
szerint a mostani rendezés alkalmával pedig az összes középiskolai 
és tanítóképző-intézeti igazgatók a VI. fizetési osztályba kerülnek. 
Képzőnk, amely a polgári iskolai tanárképzővel tekinthető egyen
rangúnak, az igazgató s a tanárok anyagi ellátása tekintetében az 
elemi iskolai tanítóképzők igazgatóinak s a tanárainak anyagi 
ellátásával azonos elbírálást joggal igényelhetnek. Képzőnk tanárai 
részére tehát kérjük a VII. fizetési osztályú állások rendszeresítését, 
amit még indokol az is, hogy közülök egyesek már 10—17 évet 
is eltöltőitek a Vili. fizetési osztályban. Nagyon kívánatos volna 
a Vil. fizetési osztály megnyitása a hosszabb szolgálati idővel birő 
s érdemes gyógypedagógiai intézeti igazgatók részére is.

Amint a gyógypedagógiai tanárság hangulatát ismerjük, meg
állapíthatjuk, hogy az itt előadott kérelmek, kívánságok fedik az 
összesség kívánságait. Ez az, ami a háborúban a többi tisztviselőkkel 
együtt anyagilag agyongyötört gyógypedagógusokat némileg, vissza
adná önmaguknak, s anyagi gondjaik egy részéből kiragadva, 
visszaadná hivatásuknak, amely pedig a háború alatt őket sok szó- 
rozottan és tágult téren igénybe veszi.
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Remélni merjük, hogy az új kormány, ezeket a kívánságokat, 
amelyek a mai viszonyokhoz mérten nagyon is mérsékelteknek 
mondhatók, teljes egészében honorálni fogja, s hisszük, hogy leg
alább is ilyen mértékű javaslattal járul a minisztérium elé a gyógy
pedagógiai intézetek országos szaktanácsa is.

5.) Még egy fontos intézkedése van a felhatalmazási törvény
nek a családi pótlékok tekintetében. A 14. §. a családi pótlékokra 
vonatkozó 1912. év. XXXV. törvénycikket kiterjeszti véglegesen a 
háromnál több gyermekre, bővíti a családi pótlékban részesítendő 
közalkalmazottak körét, s az eddigi családi pótlék összegét 1917. 
évi július hó 1-től kezdődőleg minden gyermek után fejenként 
tisztviselőknél évi 400, alacsonyabb ranguakra nézve 240, 200 és 
160 koronában állapítja meg. A feleség után családi pótlék e tör
vény szerint még nem jár, az állami tisztviselők orsz. egyesületé
nek húsvéti emlékirata pedig ezt is kérelmezte.

Nem minden az, amit az idemnításí törvény adott, sőt a hús
véti emlékiratban kifejezett igen méisékelt tisztviselői kivánalmak
nak csak egy részét valósította meg. Bízunk azonban abban, hogy 
az új kormány megérti a köztisztviselők elhanyagolt helyzetét, s 
azon az állam, mint legnagyobb munkaadó, hatalmához és tekin
télyéhez méltó további intézkedésekkel segíteni fog.

A megértés korszaka.

A mostani egesz világot megrengető borzalmas háború úgy 
látszik, az emberiség igen nagy rétegére korszakos szellemáfala- 
kitó hatással lesz. Sejtjük, érezzük, hogy a napról-napra érlelődő 
s olyannnyira sóvárgott béke egy új világot, demokratikus, szoci
ális világfelfogással telített állami és társadalmi berendezkedéseket 
is hoz magával. Ebben az irányban az egyes országuk politikája 
már is hatalmas lépést tett előre.

De ez az újjászületés, ez az átalakulás csak akkor mehet 
végbe nagyobb bajok, zökkenések nélkül, áldása csak akkor lehet 
általános, ha annak óriási jelentőségét a legszélesebb rétegek is 
megértik s ha a berendezkedés munkájából nemcsak a politikusok, 
hanem a társadalom legszélesebb rétegei is kiveszik részüket. A 
nagy idők nagy eszméit át kell vinni a gyakorlatba, alkalmazni 
kell mindenütt mindenre. Alkalmazni kell pedig különösen is 
olyan közügyeknél, amelyek elsőrendűen szociális jelentőségűek és
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talán éppen ezért eddig elhanyagoltattak, vagy legalább is kellő 
figyelembe nem részesítettek.

ilyen fontos szociális kérdés a fogyatékos gyermekek ügye 
is. Ezt a kérdést kormányaink eddig mindég csak mint külön
legességet, jótékonykodási kérdést kezelték s megelégedtek azzal, 
hogy a tízezrek közül néhány százak mentessenek meg, ha lehet 
a társadalom munkaképes tagjainak,

Mi szakemberek, akik a fogyatékosok érdekében szavunkat 
hallatni soha meg nem szűntünk, eddig bizony csak leginkább 
az érzelmekre, a jószivekre apellálhattunk. Isten csodája s egyesek 
csüggedhetetlen kitartásának eredménye, hogy erre a bizonytalan, 
ingovány talajra építetten is előre vihettük ügyünket a szép fej
lődés útján.

De végre elérkezik talán már annak az ideje, amikor ez a 
kérdés is megértő elmékre, gyorsan, erélyesen cselekvő kezekre talál.

Most, amikor az államhatalom a népjóléti ügyek intézését 
annyira fontosnak tartja, hogy annak viteléi külön miniszter 
kezébe kívánja letenni, remélhetjük, hihetjük, hogy a fogyatékos 
gyermekek ügye is megtalálja a helyes megítélését, méltánylását 
s azzá lesz, aminek lennie kell: az állam egyik jelentős szociális 
feladatává.

E sorok Írója szóval is és Írásban is mindig küzd az ellen 
a felfogás ellen, amely a fogyatékos gyermekek ügyét csak kultu
rális, vagy jótékonykodási kérdésnek kívánta tekinteni. Nemcsak 
azért van szükségünk siketnémák, vakok, gyengeelméjüek intéze
tére, mert e fajta intézmények a művelt államokban mindenütt 
vannak, vagy talán, hogy egynéhány jótékonykodni kivánó ember
barát működésére teret nyújtsunk, hanem igen is azért: mert ezek 
a fogyatékosok csakis intézeti szakszerű tanítás révén válhatnak a 
társadalom hasznos, munkaképes tagjaivá, ellenesetben pedig a 
legjobb anyag is, mint koldus tengeti az életét. A fogyatékos 
ember képzett, tanult állapotban mint számottevő aktiv gazdasági 
tényező szerepel, tanulatlan állapotban pedig a társadalom és az 
ország vagyon-mériegében, mint állandó súlyos teher jelentkezik.

Első feladat tehát az, hogy állítson az állam fei annyi 
gyógypedagógiai tanintézetet s ennek kiépítéseként foglalkoztató 
intézetet, amennyi az összes fogyatékos gyermekek befogadására 
szükséges.

Akad a közel 100,000-re tehető fogyatékos között azonban 
igen sok olyan, akinek állapota sem orvosi, sem gyógypedagógiai

6
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kezelés által nem javítható s akinek munkaértéke egész életén 
keresztül O-val lesz egyenlő. Ilyenek pl . a képezhetetlen hülyék, 
epileptikusok, hülye siketnémák, hülye vakok stb.

Az okos gazdasági és helyes szociális politikának azonban 
ezen a terhen is segitenie kell. Ezeket sem szabad szanaszét 
hagynunk, hanem arra alkalmas ápoló-intézetekbe kell őket össze
gyűjtenünk. Külön-külön tartva ugyanis e szerencsétlen, többnyire 
ön- és közveszélyes gyermek, vagy felnőtt, egy-egy ép munkás
kezet teljesen leköt, mig intézetekben csoportosítva 10—20 fogya
tékos gyermek ápolását is elláthatja egy személy, 9—19 másik 
pedig felszabadul egyéb munkára. Most, amikor többtermelésről 
beszélünk s amikor az ehhez szükséges munkaerőben oly nagy 
és nagy lesz a hiány, akkor ez a szempont is meggondolandó. 
Hogy pedig az utcán csavargó falubolondja nem épületes látvány 
s nem egyezhetik meg a mai kulturális világ szellemével, azt 
mindenki elhiheti.

Igen fontos és sürgős feladata lenne tehát az államnak az 
is, hogy fogyatékosoknak ápoló-intézeteket létesítsen.

Ezen a téren a legszomorúabbak az állapotok. Ha egy 
szegény szülő ma idióta gyermekét, aki őt mindennapi kenyér
kereső munkájában megakadályozza s ezzel egy koldusból kettőt, 
vagy többet csinál, elhelyezni akarja, valóságos keserves kálváriát 
kell járnia s a legtöbb esetben, ha nem tud jó összeköttetéseket 
találni, még sem ér célhoz. Szomorú, de való tény, hogy Magyar- 
országon egy ápolásra szorult fogyatékos egyén intézeti elhelye
zéséhez óriási protekció szükséges. Aminek egyszerű magyarázata 
az, hogy egyetlen állami intézetünk sincsen, s a belügyminisztérium 
az országos betegápolási-alap terhére csak igen kivételesen s 
nagy nehézségekkel helyez el ápoltakat a meglévő 1—2 magán 
ápoló-intézetben.

Meg kell állapítanunk, hogy a gyógypedagógusok itt is meg
tették kötelességüket. Legutóbb az idei tavasz folyamán a gyógypeda
gógiai intézetek orsz. szaktanácsa Berkes János szakt. előadó- indítvá
nyára részletesen megokolt javaslatot terjesztett a belügyminisz
térium elé ápoló-intézetek létesítésére. S mi lett az eredmény? 
Eddig még semmi, de annyiról magánúton már most is értesül
tünk, hogy a belügyminisztérium illetékes intézői ezt a megoldást 
ma még lehetetlennek tartják, mert nincsenek hozzá megfelelő 
paragrafusok.

A fogyatékosok ügye jól és helyesen csak úgy lesz meg
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oldva, ha egységesen oldatik meg, egységes, általános szempontok 
szerint, egységes irányítás mellett. Meg kell teremteni a lehető
ségét annak, hogy a fogyatékos gyermek, ha képzésre, tanításra 
alkalmatlannak bizonyul, minden nehézség nélkül áthelyezhető 
legyen az ápoló-intézetbe, ha pedig az ottani konkoly között el
vétve buzaszem, tanítható elem akadna, azt vigyük át a neki ter
mékeny talajba, a nevelő-intézetbe.

A fogyatékosok tanítása, foglalkoztatása és ápolása kérdé
sének általános alapelveií azonban szükséges törvényhozási úton 
is rendeznünk, meghatároznunk. E lap olvasói előtt nem isme
retlen, hogy a gyógypedagógiai tanárság s elsősorban a gyógy
pedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa a kérdés törvényes rende
zése érdekében mennyit fáradozott. Évek óta a minisztérium előtt 
fekszik a szaktanács kész törvényjavaslata, de a mai állapotok 
miatt mindeddig nem kerülhetett a törvényhozás elé. Elő kell ennek 
az ügynek végre kerülnie s mielőtt törvényhozás elé jutna, újból 
át kellene szűrni a mai viszonyok szitáján, mert hisz a felfogások 
s helyzetek azóta már változtak.

A gyógypedagógiai oktatásügy rövidre foglalva s nagy álta
lánosságban ezzel a programmal üdvözölheti a minden szépet, jót 
hozó és szociális gondolatokkal telített új kormányt. Ez a 
programm ma talán még csak egy-két ember s e folyóirat tulaj
dona, de érdekében s részleteinek kidolgozására végre egyesülnie 
kell a magyar gyógypedagógiai tanárság összességének. Most, 
amikor minden eddig kevésbé méltányolt ügy szervezkedik s a 
kormány szociális programjának keretében igyekszik a mag elhe
lyezkedését megtalálni, lehetlen, hogy a gyógypedagógiai oktatás
ügy s ennek munkásai is ne tömörülnének egységes szervezetben 
s ne adnának határozott, meggyőző, egységes kifejezést úgy az 
ügyre, mint az ügy munkásainak viszonyaira vonatkozólag.

Nem hihetjük, hogy az egységesen megnyilvánult nézet, 
kivánalom süket fülekre találna, hiába döngetné a hatalom kapuit. 
De azt igen is állítjuk, hogy a további széthúzás, szervezetlenség, 
erőink széiíorgácsolása, akadálya lehet ügyünk szerencsés fej
lődésének.

Fel tehát Kartársak az együttes munkára s a háborúban 
reánk zúdult bajokban, túlterhelésekben kissé talán kifáradt ener
giánkat acélozza meg a békés, szebb jövő reménye!
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Ügyünk új intézői.

Az új politikai alakulat a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium vezetésében is nagy változásokat hozott. Dr. Jankovich Béla 
miniszterünk és politikai államtitkára Dr. Üosvay Lajos állásuktól 
megváltak. Mind kettőben ügyünk jóakaratéi pártfogóit tisztelhettük, 
ahol alkalmuk volt, nem mulasztották el ügyünk iránti őszinte érdek
lődésüknek kifejezést adni. Legnagyobb sajnálatunkra távozott az 
aktív tevékenység teréről Gróf Klebelsberg Kunó államtitkár is, 
aki röviddel a kormányválság előtt cserélte fel kultuszminiszteri 
államtitkári állását, a miniszterelnökség politikai államtitkári állá
sával. A gyógypedagógiai ügyosztály jó ideig az ő felügyelete alá 
tartozott. Kiváló érdemeit lapunk idei 1-2 számában külön cikk 
keretében méltatta egyik kiváló munkatársunk.

Gróf Klebelsberg helyére Nagy Jánost nevezte ki Ő felsége 
a kultuszminisztérium adminisztratív államtitkárává, aki alá a leg
utóbbi időkig a gyógypedagógiai ügyosztály is tartozott.

Új miniszterünk, Gróf Apponyi Albert és politikai államtitkára 
Dr. Tóth János nem új emberek a közoktatásügyi minisztériumban. 
Mind a ketten betöltötték már egyszer jelenlegi pozíciójukat. Az 
új miniszter alapos ismerője a gyógypedagógiai oktatásügynek, 
több intézetben közvetlenül is megszemlélte a mi munkánkat s 
tudomása van a gyógypedagógusoknak a rokkantügy terén kifejtett 
értékes munkásságáról is. Az ő kormányzása elé a legteljesebb 
bizodalommal nézhetünk.

A miniszter változással kapcsolatban a kultuszminisztérium
ban belőhetett a harmadik államtitkári állás is, dr. Neményi Imre 
volt miniszteri tanácsos szentélyével. Az ő személye bennünket 
igen közelről érdekel, mert ügyosztályunk az ő hatásköre alá helyez
tetett. Új államtitkárunk a közoktatásügynek régi, kipróbált és igen 
nagy érdemeket szerzett előharcosa. Hisszük, hogy a gyógypeda
gógiai oktatásügy benne megértő vezérre, az ügy munkásai pedig 
méltányos főnőkre fognak találni.

Dr. Tóth István ügyosztályfőnökünknek. más ügyosztály elére 
történt áthelyezéséről külön cikkünkből szerezhetnek hirt olvasóink. 
Természetes, hogy legnehezebbünkre esik a tőle való elszakadás, 
mert hisz vele igen sok alkalmunk volt közvetlenül érintkezni és 
személyes meggyőződést szerezhettünk arról, hogy mit jelent az ő 
személye az ügynek, s nekünk.
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Utóda Neterda Modest miniszteri osztálytanácsos augusztus 
hó elején veszi át a Vii.-e ügyosztályt, aki eddig főleg az állami 
elemi népiskolák ügyeivel foglalkozott. Új ügyosztályfőnökünknek 
igen szép tere nyílik a gyógypedagógiai oktatásügy terén. Egy 
egész sereg reform, külső és belső fejlesztés vár itt még megol
dásra. A gyógypedagógiai tanárság ezután is bizonyára a legna
gyobb odaadással ajánlja fel munkásságát erre a célra,

Női tanerők s a gyógypedagógia.
Irta: Fürj Pál.

A háború hatását a gyógypedagógiai oktatásügy terén leg
szembetűnőbben képzőnkön érezteti. A három háborús tanév alatt 
egyiken sem sikerült hallgatóinak létszámát a rendes 12-re föl
emelni. Az 1914-15. tanév végén 4-en, 1915-16-ban 3-án, 1916-17- 
ben 4-en tettek sikeresen képzőnkön alapvizsgálatot. A gyógype- 
dagógai oktatásra képesített tanerőknek ez a csekély szaporulata, 
szerény véleményen szerint, még a háború okozta veszteségek s az 
esetleges nyugdíjazások s egyébként előálló hiányok pótlására sem 
elegendő. Oktatásügyünk pedig még mindig növésben levő, terebé
lyesedni kivánó fa. A fogyatékos gyermekek 10 ezrei várnak még 
megmentésre, s ugyanannyi szerencsétlen szülő esd a szociális 
állam és társadalom segítségéért. Számuk pedig a köze! jövőben 
bizonyosan szaporodni fog. Ha szemügyre vesszük ugyanis a 
háború rengeteg pusztításait, nyomorúságait, amelyeket az ember
anyagon végzett, úgy ezek között igen nagy számmal ott találjuk 
azokat a különféle megbetegedéseket, testi és szellemi leromláso
kat, amelyeket az orvosi tudomány és gyógypedagógia mint az 
utódok fogyatékosságát előidéző kórokokat ismeri. Szomorú a 
jövőnek ez a képe, de kétségtelenül biztos, hogy a háború után 
az idegesen terhelt, gyengeelméjű, siketnéma, vak, beszédhibás, 
erkölcsileg züllött, nyomorék gyermekek statisztikája, az eddiginél 
kedvezőtlenebbül alakul. Az is bizonyos, hogy a szociális világ
nézet terjedésével állam és társadalom nem hanyagolhatják el 
továbbra is a fogyatékosoknak elsőrendűen szociális jelentőségű 
ügyét, hanem tökéletesen meg kell azt oldaniok. A tökéletes meg
oldás pedig egyebek mellett még sok-sok szakembert is követel. 
A gyógypedagógiai tanerők létszámának szaporításában tehát nem 
szabad visszafejlődésnek bekövetkeznie, még időlegesen sem, s ha
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a háborús viszonyok miatt ez eddig megtörtént, a legkomolyabban 
gondolkoznunk kell, hogy e bajon miként segíthetünk a leggyor
sabban.

A gyógypedagógiai képző elnéptelenedésének természetes oka 
az, hogy hallgatói az eddigi gyakorlat szerint csak is 20—30 év 
közötti férfi tanerők lehetnek, akik pedig a háború alatt, ha testi
leg épek, egészségesek, tudvalevőleg katonai szolgálatot teljesíte
nek. De, ha a háború véget ér, akkor is nehezen remélhető, hogy 
a gyógypedagógiai pályára férfiak oly tömegesen pályázzanak, 
mint a régebbi időkben. Hiszen hány elpusztul a hadba vonult 
ifiú pedagógusok közül, akik pedig szerencsésen megérik a háború 
végét, azokra igen sokfelé lesz szükség.

A segítés módja tehát abban keresendő, ami ez idő szerint 
egyedül célravezető, nyissuk meg a gyógypedagógiai képzőt a 
tanítónők előtt Is. Ez a kívánság nem új keletű, hivatalos körök
ben, magán beszélgetéseken nagyon sok vélemény hangzott el 
már mellette is, ellene is. Eddig az ellenzők álláspontja győzedel
meskedett, mert képzőnk szabályzatának 5 §-a, ha nem is 
tiltja meg a női hallgatók felvételét, tényleg csak férfiak nyerhettek 
eddig felvételt. Nem hisszük azonban, hogy ez az elzárkozottság 
továbbra is fentartható volna, s hogy ne kellene győzedelmes
kednie a haladottabb felfogásnak. Annál is inkább merem ezt állí
tani, mert azoknak, akik a tanítónők gyógypedagógiai képzését 
helyesnek tartják, a mostani szükség által parancsolt, s a fentiek
ben vázolt okok mellett van egy csomó, a múltak tapasztalatai 
alapján felépített komoly érvük is, amelyek ha eddig nem is voltak 
képesek eloszlatni egyesek túlzott aggodalmait, de a tárgyilagos 
és kivül álló szemlélő előtt eddig is igen figyelemre méltóaknak 
bizonyultak.

Nagyjából megkísérlem felsorakoztatni ezeket az érveket, 
úgy amint azokat többektől hallottam, s amint magam is vélem.

A siketnémák oktatása terén működő kartársak ellenzik a leg
hevesebben a nőknek pályánkra való bocsájtását. Azt állítják, hogy 
a nők fizikailag nem elég erősek a siketnémák tanítására. Ez az 
állítás azonban nem fogadható el, mert hiszen a külföldön egy 
egész sereg nő foglalkozik igen szép sikerrel siketnémák tanításával, 
s hazánkban is az izr- siketnémák intézetében évek óta tanítanak 
nők. Aki pedig még mindig aggodalmaskodnék s akár a nőket 
féltené a siketnémák tanításától, akár ennek az oktatási ágnak 
eredményességét látná kockáztatva nők kezében, azt Nagy Péter
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siketnéma intézeti igazgatónak, e tárgyról a Magyar Siketnéma- 
Oktatás 1913. évfolyamának 12. számában közzétett cikkére utalom.1) 
E jeles kartársunk külföldi közvetlen tapasztalatok alapján és saját 
gyakorlati megfigyeléseiből igen szépen megirt cikkében állítja 
azt, hogy a siketnémák tanításánál nők alkalmazása egyenesen 
kívánatos; szükséges, hogy minden 8 osztályú intézethez legalább 
2 női tanerő legyen kinevezve, s hogy ennek megvalósíthatása 
érdekében a képzőre minden évben megfelelő számú tanítónő is 
vétessék fel hallgatóul. Az 1913.-ban elhangzott javaslat azonban 
sem irodalmunkban nem talált visszhangra, sem hivatalos eljárás
nak nem lett kiinduló pontja. Úgy látszik az ellenzők jobbnak 
látták Nagy Péter nehezen megdönthető érveit agyonhallgatni, 
hivatalos köreinek pedig nem látták akkor még elérkezettnek az 
időt, hogy e kérdés felett döntsenek.

De még, ha igazuk volna is azoknak, akik a nőket siketnémák 
tanítására alkalmatlanoknak tartják, akkor is ott van még oktatás
ügyünknek másik két terjedelmes és folyton fejlődő ágazata, a 
vakok és gyengetehetségtiek oktatása. Ahhoz már szó sem fér, 
hogy vak gyermekeket, gyengetehetségíieket megfelelően képzett 
tanítónők is sikerrel taníthatnak, ebben a vélemények nem is 
oszlanak meg, a gyakorlat pedig azt bizonyítja, hogy a rövid 
tartamú szünidei tanfolyamokon kiképzett tanítónők legalább is 
éppen olyan jól megállják a helyüket a kisegítő iskolákban, mint 
a férfiak. E kisegítő iskolai tanítónők munkássága csak intenzivebb, 
mélyrehatób lehetne, ha teljes gyógypedagógiai képzésben része
sülnének, mint ahogy nagyon sok oldalról megnyilvánult már az 
a kivánalom, hogy a vidéki kisegítő iskolák tanerői is egységes 
gyógypedagógiai ismeretekkel látassanak el a gyógypedagógiai 
képzőn. Ez a kivánalom pedig igazán csak akkor valósulhat meg, 
ha a nők előtt is megnyitják a képzőt.

Mi akadálya lehet hát még e kérdés sürgős magvalósításának. 
Talán a férfi és a nő hallgatók együttes képzése, vagy talán az 
utóbbiak elhelyezése az internatusokban nehezen volna megvaló
sítható. Mind a kettő részletkérdés, de lehetnek jóelőre már ezek 
körül is nehézségek. Hogy a felnőtt különböző nemű hallgatók
nak együttes előadásokat minden veszély nélkül lehet tartani, azt 
talán nem kell bizonyítanom, hiszen erre az egyetemtől kezdve 
számtalan példa van. Ha ellenben a nőknek internatusi elhelyezése

t) Nagy Péter: Tanítónők a siketnémák oktatása szolgálatában. M. S. O. 
1913. évf. 12. sz. 250 1.
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tekintetében lennének akadályok, miníahogy vannak is, ezen tessék 
úgy segíteni, hogy a tanítónő hallgatók lakásukról, ellátásukról 
maguk gondoskodjanak. Biztosra veszem, akár hány oki, tanítónő 
akad, aki teljesen önkéltségén, minden ösztöndíj nélkül hajlandó 
volna magát a gyógypedagógiai ismeretekben tovább képezni.

Nem mondom akadhat az oklevelet szerző nők közölt olyan, 
aki valamely ok miatt pályánkra tényleg nem lesz alkalmas. No, 
de ezeknek alkalmazására az állam nem válla! kötelezettséget, mint 
ahogy e tekintetben a képző mostani hallgatóit sem biztosítja. 
Viszont az ilyen intézeti tanításra nem alkalmas, vagy nem alkal
mazható tanítónő, még mindig találhat érvényesülést magán utón, 
s erre is szükség van.

Felvetettem e sokat vajúdott kérdést, anélkül, hogy taglalá
sába bővebben belemennék. Felvetettem pedig azért, mert úgy 
érzem, hogy megvalósításának itt van a legfőbb ideje. Nem hiszem, 
hogy napirendre tűzése elől akár a gyógypedagógiai képző tanári 
kara, akár a szaktanács vagy a minisztérium kitérhetnének. Kép
zőnkre tudtommal az 1917-18. tanévre is csak 5 férfi pályázó 
akadt a hirdetett 12 ösztöndijas helyre. Hogy ezek testi erő tekin
tetében, amelyre egyes siketnéma intézetben működő kartársaim 
oly nagy gondot fordítanak, — nem elsőrendüek, az kétségtelen, 
mert hisz katonai szolgálatra alkalmatlanok. Ilyen „erős“ fiziku- 
muakat bizonyára a tanítónők között is találhatunk. Mindenképpen 
itt van tehát az ideje, hogy már az 1917-18. tanévre is felvegye
nek nőket képzőnkre. A szabályzat idézett paragrafusa ezt nem is 
tiltja. Képzőnk nagyobb szabású reformjára vonatkozólag egy ter
vezet már készen áll, de a tanári testület annak tárgyalását a 
háború utánra halasztotta. Ezt az egy reformot: a nők felvételét, 
azonban nem lehet halasztani. Aki pedig a nőknek a gyógypeda
gógiai pályára való felvételét még most is ellenezné, s lehetet
lenné tenné, annak nyíltan viselnie kell a felelősséget a kor haladó 
felfogásával szemben is, s azért az előre látható visszafejlődésért 
is, amely intézményeinket a tanerő hiány miatt éri.

Amikor a kérdést az illetékes körök nagy figyelmébe ajánlom, 
kijelentem egyben, hogy az ellenkező nézeten lévőknek a leg
nagyobb készséggel adunk helyet lapunkban nézetük kifejtésére.1)

9  Lapunk zártakor értesülünk, hogy a gyógypedagógiai szaktanács női 
hallgatók felvételére már is javaslatot tett. Ezt örömmel üdvözöljük.
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A pozsonyi Í9. sz, helyőrségi kórház Vili. beteg
osztályán létesített gyógyped. tanfolyam 1916—17. 

évi működése.*)
írta : Deschenszky Ferenc.

A cs. és kir. pozsonyi katonai parancsnokság 1916. évi aug. 
1-én kelt M. A. Nr. 72047/ San Ch. számú rendelete alapján a 
siketnéma és beszédhibás hadisérültek a Vili. betegosztályon 
gyüjtetnek össze, ahol gyógyped. kezelésben részesülnek.

Az ide utalt betegek 3 csoportba osztatnak éspedig; 1. 
aphasiasok, 2. dadogok és 3. megsiketültek csoportjára.

Az 1. csoportban eddig 32 beteg kezeltetett.
Ezek között volt a) néma (jó hallással) 13, b) siketnéma 12, 

c) aphasias 5, d) dyslalias. 2.
a) A 13 némánál az aphasia oka volt 8 esetben íraumás 

neurosis, (ezek közül gvógyúlt 6, áthelyeztetett 2), 5 esetben agy
sérülés, (ezek közül gyógyult 2, áthelyeztetett 3).

b) A 12 siketnémánál a baj oka mindannyiszor traumás 
neurosis volt. Beszélni megtanult 8. Közülük 5-nél a hallás is 
javult, 3 azonban siket maradt és megtanulta a szájról olvasást. 
4 beteg áthelyeztetett más kórházba.

c) Az aphasia oka 3 esetben traumás neurosis volt. (Ezekből 
2 gyógyult, 1 javult,) 2 esetben a beszédszervek sérülése volt a 
baj okozója. Mind a kettő gyógyult.

d) A 2 dyslalias eset a beszédszervek sérülése következtében 
állt be. Mind a kettő gyógyúlt.

Két aphasias betegnél dr. Schwarz Andor úr kipróbálta a Muck- 
féle golyós eljárást, de egyiknél sem mutatkozott az a rögtöni 
javúlás, melyet dr. Muck a „Mtinchener Medizinische Wochen- 
schrift“ 1916. évi 12. füzetében leir.*)

A felsorolt 32 betegen kívül még 6 beteg átmenetileg, bajuk 
megállapítása végett, utaltatott ide.

jelenleg 4 aphasias beteg áll kezelés alatt.
A 2. csoportban 33 dadogó kezeltetett; a) Gyermekkor óta 

való dadogó volt 12 (gyógyúlt 2, javult 10), b) Traumas neurosis
*) Az 1915—16. tanévben a pozsonyi rokkant iskola keretében volt 

egy gyógyped. tanfolyam, melynek jelentése megjelent a „Magyar Gyógy
pedagógia“ 1916. 7—8. számában.
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következtében dadogott 21, (gyógyult 10, javult 4, áthelyeztetett 7).
Jelenleg 10 dadogó áll kezelés alatt.
A 3. csoportba csak 2 megsiketült utaltatott. Ezek a már 

fentemlített 3 siketnémával együtt megtanulták a beszédnek a 
szájról való leolvasását. Az összes betegek 1 hadnagy és 2 zászlós 
kivételével a legénységi állományba tartoztak.

Az 1. csoportot (aphasiasok) átlag napi 2 órában Deschenszky 
Ferenc oktatta.

A 2. csoportot (dadogok) átlag napi 2 órában Zengő Péter 
oktatta.

A 3. csoportot (megsiketültek) 4 havi megszakítással napi 1 
órában Nemesdfalvy József oktatta. Április 24-én Nemesdfalvy 
József a díjtalan tanítást beszüntette s betegeit az igazgató vette át.

A fent felsorolt adatok mutatják, hogy a gyermekkorból 
származó beszédhibák csak nagyon nehezen gyógyíthatók, a hadi
sérülések következtében fellépő beszédzavarok azonban a gyógy- 
ped. kezelés nyomán a legtöbb esetben gyógyultak, vagy legalább 
is javultak.

Figyelembe kell azonban venni, hogy ez az eredmény 
hetekig,sőt sokszor hónapokig tartó oktatást igényel, mig a fara- 
dikus árammal való kezelés sokszor azonnali sikert ér el.

Közismert dolog, hogy a faradikus arammal Rózsahegyen 
sok esetben valóságos csodákat művelnek.

Sok — de nem minden esetben.
Előfordul az is, hogy a hirtelen, mesterségesen előidézett 

ijedtségi neurosis nem váltja ki a remélt psychikai hatást. Ilyen 
eseteknél a gyógyped. iskolázás, mely állandó, tartós psichikai 
behatást gyakorol — feltétlenül helyén van.

Sokszor nemcsak psichikai, hanem organikus elváltozások 
okozzák a beszédzavart. A nagy rázkódtatás következtében, amelyet 
a beteg elszenvedett, nagyon könnyen beállhatott egy kis belső 
vérzés, az idegek struktualis elváltozása, vagy a begyakorolt 
coordinatiok zavara.

Ezeknél az eseteknél a módszeresen csoportosított beszéd- 
gyakorlatok hathatós és szükséges gimnastikáját képezik a sérült 
pályáknak. Sőt szükség esetén az elpusztult pályák helyettesítésére 
újak is begyakorolhatok.

Olyan eset is lehetséges, hogy a hirtelen visszaidézett beszéd
képesség nem tartós. Ott a phonetikai iskolázás megszilárdítja a 
beszédet, a nehéz mássalhangzó-torlódások módszeres gyakorlása
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pedig előre eltávolítja azokat az akadályokat, melyeken később a 
beteg beszédje esetleg megbotlana.

Szerény nézetem szerint tehát a legjobb volna e két mód
szert egyesíteni. Minden traumas beteg először faradikus kezelés 
alá kerülne. Itt a tiszta traumatikus neurosusok, tehát a betegek 
nagy része hamarosan meggyógyulna. Ezek közül csak azok 
részesülnének phonetikai oktatásban, akiknél visszaeséstől lehet 
tartani.

Azok, akiknél a faradikus kezelés nem jár gyors eredmény
nyel, akiknél tehát struktualis elváltozások feltehetők, gyógyped. 
oktatást nyernének.

Az agysérülés következtében beállt aphasia és a beszéd
szervek sérülése következtében keletkezett aphonia, vagy dyslalia 
természetesen rögtön a sebek gyógyulása után gyógyped. keze
lésbe veendők.

A teljesen megsiketült, vagy nagy mértékben nagyothallókká 
lett betegek, — akiknek a fül gyógyulása már nem remélhető —, 
mindannyian 2—3 hónapig tartó gyógypedagógiai oktatásban vol
nának részesítendők, hogy a beszédnek a szájról való leolvasását 
megtanulhassák.

Miután az egész esztendő alatt csak 2 megsiketült került osz
tályunkra, feltehető, hogy e szerencsétlenek legtöbbike rögtön a 
kórházi kezelés befejezése után hazabocsájtatik.

És igy elmennek ezek a szegény, életfogytiglani magányba.
Nem értik meg a hitves, a gyermek szavát, nem tudják meg 

mit beszél a barát, a rokon, idegenek az otthonukban, amelyért 
véreztek.

Ez a baj pedig gyógypedagógiai oktatás által nagyon enyíthető.
A megsiketült megtanulja a szájról való leolvasást, vagyis 

képesíttetik, hogy fülét a szemével helyettesítse. Tehát úgyszólván 
szellemi prohtezist kap, mely megkönnyíti neki nehéz sorsának 
az elviselhetését.

E szerencsétlenek nevében kérem tehát az illetékes hatóságo
kat, kegyeskedjenek újból elrendelni, hogy minden megsiketült, vagy 
nagyot hallóvá lett hadisérült szuperarbítrálása előtt gyógypeda
gógiai oktatásra utasíttassék.

A gyógypedagógiai tanárok ennél a munkánál továbbra is 
készséggel rendelkezésre állanak.
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A  siketnémák abc-s könyve.
ir ta : Ehling Jakab.

Miután Borbély Sándor igazgatónak „A némák megszólalta
tása“ cimű munkáját annak idején a „Magyar Siketnéma Oktatás“- 
bari ismertettem, azért most mintegy kötelességemnek tartom 
nevezett munka gyakorlati részéről, — az abc-s könyről, — szerzett 
.közvetlen tapasztalataimat is elmondani, legalább általánosságban. 
Mint akkoriban, úgy most is minden kertelés nélkül mondom ei 
szerény véleményemet, mert csak igy járulhatok hozzá a szerzőnek 
ama törekvéséhez, hogy az !. osztály tanítási eredményét fokozva, 
jobb alapot teremtsünk a siketnémák beszédtanításához. A kezdet 
nehézségein átsegített bennünket a szerző e könyv megjelenteté
sével. Most már rajtunk a sor, hogy e munkácska tökéletesíté
séhez hozzájáruljunk. Ez a Szándék vezérelt, — ötszöri első osztály 
vezetés után, — e sorok megírásánál.

A szerző főképpen azért irta ezt a könyvecskét, hogy a II— 
III. osztály számára irt beszédtanítási vezérkönyvnek kezdete 
legyen, mivel tapasztalása szerint az 1. és II. osztály közt nem 
volt meg eddig a kellő átmenet. „Ugyanis egyrészt nem elég az 
I. osztály eredménye, másrészt sok a II. osztálytól való követel
mény.“ A II. osztály anyagát nem akarja kevesbíteni, helyette az
1. osztály taneredményének fokozásával óhajtja az áthidalás kér
dését megoldani.

A gondolat életre való. Megvalósításának tervezete (az I. 
oszt. anyagának lépcsőzetessé tétele, többszöri ismétlése, szóval a 
könyv beosztása) nagyszerű, ennek végrehajtása azonban már 
nem sikerült annyira, bárha a fokozatosság elvének meglehetősen, 
az ismétlés elvének pedig szépen megfelelt. A szerző elvesztette 
tervezete kiépítésénél a helyes mértéket. Sok olyan szót vett fel a
2. fokozat (a kis irott és nyomtatott betűk) egyes leckéinél, ame
lyek a kiejtésbeli fokozatosság szempontjából fölöslegesek, a 
tanítás értelmi oldalát, vagy a gyermek énjét tekintve szükség
telenek; ottlétüket mással indokolni nem tudom. Elegendőnek 
tartom ezen a fokon azt a bizonyos megtanítandó hangot a szó 
elején, végén és közepén szerepeltetni egy-két példán, de annyira 
sokoldalulag, — mint pl. az r-et, vagy a h-1 ház, hát, három, 
hal, haj, hat, hamar szavakban — nem kívánatos. Az ilyen és
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hasonló túlterhelésekkel már e fokon megnehezítette egészséges 
tervének kivitelét. Ezáltal még hosszabb időre tolta ki a mondatok 
szerepeltetését (a 3. részben), pedig csak ezekben érvényesül az 
egyes hang, mint igazi beszédhang.

Az 1. fokozat (a kis irott betűk) úgy látszik annak a 
miniszteri rendeletnek megfelően van összeállítva, mely szerint 6 
hónap alatt kell a tulajdonképpeni hangfejlesztést befejezni. E 
könyv alapján a gyakorlott szakember el is birja végezni; én is 
elvégeztem az idén. Hogy a szakemberek helyesnek tartják-e a 
mai viszonyok közt ezt a gyors haladást, vagy sem, nem tartozik 
ide. Ennél a résznél mérsékelte magát a szerző az anyag össze
állításánál. Néhány szónak könnyebb kiejtésével leendő kicserélése 
mellett ez a rész szépen sikerültnek mondható.

A 3. rész (a nagybetűs) már nem ismer határt az anyag 
összehordásában. Igaz, az iró szerint „némely részek el is marad
hatnak belőle.“ Azonban ezek a kihagyások nemcsak zavarólag 
hatnak a tanítás menetére, illetve a tanulóra, hanem a kezdő 
tanárt is nehéz feladat elé állítják. Az én tapasztalásaim szerint 
csak némely részek szükségesek itt (leckénkint 1—2 keresztnév) 
a nagybetűk megismertetésére és még egy-két idevágó alkalom
szerű mondatocska. így ebből a fokozatból a nagybetűs szavak
nak a 3U része fölösleges, továbbá nem szükségesek azok a 
szavak, amelyeket kis betűvel kell írni, a mondatok pedig szintén 
megrostálandók. Akkor ezt a részt minden kihagyás nélkül kellene 
megtanítani, mert ez tankönyv és nem vezérkönyv, sem nem mese
könyv. Az I. osztályos néma csak azt tudhatja, amit megtanítunk 
neki. Tehát csak olyan anyagnak van helye ebben a könyvben, 
amelynek megtanítására idő jut. Ha fentiek szerint kevesbítené 
szerző ennek a 3. résznek az anyagát, akkor jutna kellő idő az 
áthidalást célzó szótani és mondattani anyag alapos tanítására is.

A csupán gépileges olvas tatásra szánt 4. fokozat az én véle
ményem szerint teljesen elmaradhatna; egyrészt azért — mert a 
kevés tanítási idő (heti 20 óra) és annyi (15) vegyes képességű 
növendék tekintetbe vétele mellett — az itt felvett kevésbé szük
séges új szó, nagy megterhelést jelent, másrészt pedig azért, mert 
az itt feltüntetett szempontok legnagyobb részét a szótani és 
mondattani részben nagyon szépen lehet érvényesíteni életre való 
anyagon. Legfőképpen pedig azért hagynám ki, mert ilyen gépi
leges munkát (gépileges olvastatást) az amúgy is erre hajló siket
némával nem végeztetnék, mivel az ilyen tömeges gépileges gya
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korlásnál állandóan ott őgyeleg a jel, amint ez, az ilyen tarkán- 
barkán összehordott anyag olvastatásánál másként nem is lehetséges.

Következnék az 5. fokozat, a szótani és mondattani anyag. 
Ez ennek a könyvnek a legsikerültebb része. Látszik, hogy itt 
kedvenc témájára talált Borbély Sándor igazgató.

Vessünk még egy pillantást úgy a szóban lévő könyvre, 
valamint az eddig elmondottakra. Gyakorlatilag kipróbálván a 
Borbély-féle abc-s könyvet, arra az eredményre jutottam, hogy a 
szerző szépet, kedveset és jót akart irni kis siketnémáinknak. Úgy 
elméletileg sikerült volna a dolog . . .  De a mai viszonyok közt 
(nem a háborúsokat értem) ez a könyv szépsége és kedvessége 
mellett mégis sok keserű percet okoz tanulónak s tanárnak egy
aránt, E kellemetlenségek kútforrása az ok nélkül összehalmozotí 
anyag. Minthogy szerző szerint a II. osztály anyaga sok s még
sem ajánlatos ezt kevesbíteni, ebből én nem azt következtetem, 
hogy az I. osztály számára előirt 200 szót 400-nál többre is 
emeljük fel (mint szerző teszi) az áthidalás kedvéért. Honnan 
vesszük hozzá az időt? A túlnyomólag egyéni tanításból az óra
közi szüneteket levonva, egy-egy tanulóra jut átlag heti 1 egész 
és ‘A óra. Tudjuk, hogy az első félévben (a hangfejlesztés idején) 
a tanítás egyéni, csak imitt-amott van osztálytanítás, sőt a második 
félév tanításának jellegzetessége is az egyéni oktatás marad. Ha 
jó kiejtést és biztos fogalomképzést akarunk elérni, akkor igy kell 
eljárnunk, mivel másként már itt a bölcsőnél megássuk a siket
néma beszédjének a sírját.

Az áthidalás a mostani viszonyok közt, ezzel a szép könyv
vel sem sikerült. Mindenesetre rendkívül emelte volna e könyv 
értékét, ha a szerző azt Írhatta volna művéről, hogy „ezt az 
anyagot heti 20 órában, egy 15 siketnéma növendékből álló I-ső 
osztályban végeztem el.“ Vatter az 1909/10. tanévben 11 normális 
tehetségű növendéknek 200 szót és ezekből alkotott apró monda- 
tocskákat tanított meg, amiről „Die reine Lautsprachmethode. Dér 
Artikulationsunterricht“ cimű munkájában számol be. (A Magyar 
Gyógypedagóia 1912. évfolyamában ismertettem.) Ezt az ered
ményt a német szaklapok „horribilisnek“ mondták s csak Vatter 
intézetére nézve találták teljesíthetőnek. Én nem értem, hogy 
Borbély miért nem elégedett meg a hivatalosan előirt 200 (no 
esetleg 220) szóval. Eddig sem az I-ső osztályban előirt és taní
tott anyag csekélysége volt a hiányos taneredmény okozója, hanem
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inkább a tanm enet bizonytalansága, minek következtében a tanul
tak nem válhattak a tanuló vérévé.

A szerző csak akkor fogja nemes szándékát megvalósítva 
láthatni, ha e praktikusan kigondolt beosztás keretében alaposan  
m egrostá lja  a z  anyagot. Ezt a fáradtságát a kis siketnémák hálája 
és a szerzőt nagyrabecsülő kartársainak köszöneté fogja meg
jutalmazni.

A szaktanácsból.

Szaktanácsi gyűlések. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsa f. évi julius hó 9.-én, folytatólagosan pedig 12.-én és 
14.-én gyűlést tartotta következő tárgysorozattal: 1. Bejelentések. 2. 
A gyógypedagógiai képző alapvizsgálatán felvett jegyzőkönyv. 3. 
A gyógypedagógiai képző képesítő vizsgálatán felvett jegyzőkönyv.
4. A gyógypedagógiai képzőre pályázók kérvényeinek tárgyalása.
5. Egy hitoktatói vizsgálaton felvett jegyzőkönyv. 6. A női kézi
munka tanítás iránt benyújtott javaslat. 7. A vakok gyakorlati 
irányú kézügyességi oktatásának kérdése. 8. A gyógypedagógiai 
intézetek jövő iskolai évi órarendjei. 9. Az intézetekre vonatkozó 
biztosi jelentések. 10. Indítványok.

Miniszteri bisztosi látogatások. A vkm. 20.737.-1917. sz. 
rendelete értelmében gyógypedagógiai intézeteinket miniszteri biz
tosaink a következő beosztással látogatták meg:

Berkes János  a sn. körmöcbányai, jolsvai, kaposvári és sze
gedi, a budapesti izraelita siketnémák, a vakok szegedi, a vakok 
Wechselmann-féle intézetét és a szegedi kisegítő iskolát; —

K lis Lajos a sn. soproni, kecskeméti és egri, a vakok szom
bathelyi intézetét, a kecskeméti, egri és bpesti áll. kisegítő iskolát; — 

H erodek K ároly a sn. váci, temesvári és kolozsvári, a vakok 
kolozsvári és eperjesi intézetét, a marosvásárhelyi kisegítő iskolát 
és a budapesti állami gyógypedagógiai nevelő intézetet; —

Á kos István  a siketnémák bpesti, ungvári és pozsonyi, a vakok 
budapesti intézetét; —

É ltes M átyás a siketnémák aradi és debreceni intézetét, a 
debreceni, nagybecskereki, csongrádi kisegítő iskolát és a boros- 
jenői állami gyógypedagógiai nevelő intézetet.

Szünidei tanfolyam. A gyengetehetségüek oktatására képző
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szünidei tanfolyam ezidén is megnyílott. A vkm. 40.959. sz. ren
deletével? férfi és 13 női hallgató vétetett fel, kik négy heti kikép
zés után julius hó 28.-án tették le a vizsgát Dr. Gönczi Jenő minisz
teri titkár, vizsgabiztos jelenlétében.

Gyógypedagógiai képesítő vizsgálatok. A gyógypeda
gógiai képző hallgatói közül szakvizsgát tett Rótt Lajos, Révász 
Kálmán és Vajda Lajos, alapvizsgát pedig Bernáth István, Gáldy 
Andor, Liszá! Vilmos és Gresz József. A képesítő vizsgálat Írás
beli része junius hó 26., 27, és 28.-án, szóbeli része 30.-án, az 
alapvizsgálat írásbeli része június hó 22. és 23.-án, szóbeli része 
25.-én tartatott meg Dr, Tóth István miniszteri titkár, ügyosz
tályunk vézetőjének jelenlétében.

Intézeteink, iskoláink,

A nagyszöllösi gyermekvédői ligái intézetről. A Gyer
mekvédelem Lapja folyó évi 5—6. száma tartalmazza a „Gyermek
védő Liga‘‘ 1916. évi működésének vázlatát. A nagy beszámoló
ból a következő adatokat emeljük ki. Az országos gyermekvédő 
liga nagyszöllösi fiú nevelő-intézetének igazgatója Stoff jános. Az 
intézetben oly gyermekek nyernek elhelyezést, akik zűllöttségiik, 
öröklött vagy szerzett szellemi és erkölcsi fogyatkozások, terhelt
ségük miatt szigorúbb intézeti nevelésre szorultak. Az intézet kebe
lében a gyöngetehetségüek részére kisegítő iskola szerveztetek. Az 
iskolákat a V. K. Minisztérium nyilvánossági joggal ruházta fel 
(304Í-910. sz. a.) A gyöngetehetségüeknél a mozgatható alakokkal 
ellátott szemléltetési képek használatnak fel előnyösen. Az intézet 
fennállása óta (1908.) 520 növendéket fogadott be, ezek között 
volt 120 gyöngetehetségü, 3 idegbajos, 3 epilepsziás, 354 normális, 
összesen: 520. Iskolai oktatás szempontjából ezek a következő- 
képen oszlottak meg: a kisegítő iskolába járt 160, elemi iskolába 
járt 250, tanonciskolába járt 96, a nagyszöllösi polgári iskolába 
járt 13, nem járt 1. A gyöngetehetségüek oktatója, Takar Lajos polg. 
iskolai tanárjelölt. Nagyon kívánatos lenne, hogy a gyengetehet- 
següek tanítója legalább is a gyengetehetségüek oktatására képző 
szünidei tanfolyamon szerezne képesítést, mint ahogy annak idején 
az intézet igazgatója, Stoff János is elvégezte ezt a tanfolyamot ém.

Megbízott tanítónők és kézimunka tanítónők ruhabe
szerzési segélye, A vallás- és közoktatásügyi minisztérium a
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11.139-1917. eln. számú rendeletével a ruhabeszerzési segélyt ki
terjesztette az évi, vagy havi dij mellett egész tanévre megbízott 
tanítónőkre és női kézimunka tanítónőkre is, ha ez a szolgálat 
hivatásszerű foglalkozásukat képezi. A tanítói oklevéllel bírók 500 
koronát, a munkamesfernői, művezetői oklevéllel bírók pedig 300 
koronát kapnak. A segély az illetékes igazgatóság előterjesztésére 
utalványoztunk, amelyben a fenti feltételeket igazolni kell.

A budapesti kartársak beszerzési csoportja. A buda
pesti gyógypedagógiai intézetek tanárai és alkalmazottai ez évi 
június hó utolján beszerzési csoportot alakítottak. Az alakuló gyű
lésen elnökké Váradi Zsigrnond igazgatót, helyettes elnökké Tolnai
j. Béla igazgatót, titkárra Dr. Bihari Károlyt, pénztárossá Séra 
Lajost, ellenőrré Fürj Pált, jegyzővé Voílmann Jánost választottak 
meg. A további szervezés munkálatai a tisztikarra bízattak. A cso
port működése kétségtelenül sok nehézséggel fog találkozni, s csak 
úgy sikerülhet, ha minden oldalú támogatásban részesül. A vidéki 
kartársak is előmozdíthatják az ügyet azzal, ha egyes beszerzési 
forrásokra a vezetőség figyelmét felhívják.

Bakos Károly, a siketnéma szegedi int.-nek r. kath. hit
oktatója a vkm. 47.785. sz. engedélye alapján hitoktatói vizsgát tett.

Katona! szolgálati hitek. Csapó György igazgató katonai 
szolgálat alól felmentetvén, újból elfoglalta igazgatói állását.

Katonai szolgálatra behivattak újabban : Góts Ottó a vakok 
bpesti intézetből, Gurszky Ernő a bpesti gyógypedagógiai nevelő- 
intézetből, Kováts Zoltán a sn. körmöcbányai, Dávid Mihály és 
Ürmösi Jenő a sn. kolozsvári, Kárpáti Ottó a sn. kaposvári, Veress 
Lajos, Fialkoviís Gyula és Némethy Kázmér a sn. debreceni, 
Erdélyi József a sn. egri, Gogola Aladár és Zseniben József a 
sn. váci intézetéből.

Együd Lajos, Györgyfi Ákos és Vas István váci kártár- 
társaink a „Hangya“ szövetkezet váci fiókjának igazgatósági illetve 
felügyelő-bizottsági tagjaiul választattak meg.

Hadisérültek tanfolyama Kolozsvárott. A siketnémák kolozs
vári intézete igazgatójának jeles társadalmi tevékenysége lehetővé tette, 
hogy az intézet kebelében, a kartársak buzgó munkakészsége 
mellett megnyíljék a hallóérzékszervüeg rokkantakká vált katonák 
tanfolyama. Az elért eredmény oly kiválónak mutatkozott, hogy 
miniszterimunk a tantestület tagjainak a tanfolyam rendezése és e 
rokkant hősök tanítása által tanúsított önzetlen munkálkodásukér 
elismerését nyilvánította.

7
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f  Gyömörey Alfonz, Egy fiatal, sok reményre jogosított 
kartársunk dőlt ki ismét sorainkból. A siketnémák ungvári intéze
tének tanári testületé adta hírül e szomorú veszteséget, mely 
valamennyiünket mély fájdalommal tölt el. Hosszabb szenvedés 
után junius hó 29-en halt meg. Négy évi buzgó munkálkodás 
őrzi közöttünk emlékét.

Kitüntetés. Istenes K ároly kartársunkat, aki 1915. május 
óta megszakítás nélkül végzi az „Istvánúti honvéd hadikőrház“-ban 
a háborúban megsiketült, megnémult síb. katonák felvételét, peda
gógiai vizsgálatát és szükségszerinti tanítását, Prof. Sarbó főtörzs
orvos úr javaslatára, a katonai egészségügy körül szerzett különös 
érdemei elismeréséül a „Vöröskereszt II. osztá lyú  hadiékitm ényes  
díszjelvény“-ével tűntették ki.

Amidőn a kitüntetéshez gratulálunk Istenes kollégánknak, 
egyben afeletti örömünknek adunk kifejezést, hogy a jól meg
érdemelt kitüntetés e mértékével és fokozatával méltányoltatott 
munkánk értéke is.

Leszögezhetjük ezt annál is inkább, mert úgy tudjuk, hogy 
a javaslatot tevő professor úr a kitüntetett érdemei mellett nagy 
súlyt helyezett arra is, hogy annak a státusnak munkáját, amely
nek értékét mindenha nagyra becsülte, kifelé is érdem szerint 
jutalmazzák.

Magánvizsgák, N eugebauer Frigyes, a siketnémák budapesti 
áll. intézetének volt magántanulója, e hó 15-én a VII, kér. állami 
felső kereskedelmi iskola első osztályából tett magánvizsgálatot. E 
hirrel kapcsolatosan helyénvalónak tartjuk közölni azt az örven
detes tényt is, hogy a nevezett magánvizsgázó 10 más, épérzékü 
társát (felnőtt fiatalemberek) messze elhagyta a tudásban. írásbeli 
dolgozatai oly szépen sikerültek, hogy az elnöklő igazgató dicsé- 
rőleg igy nyilatkozott: Igen nagy intelligenciát árult el dolgozatai
val. A magánvizsgálaton általános jó osztályzatot nyert. A magán
vizsgára P u h a  kollégánk készítette elő Neugebauert. — R om án  
G yörgy nagyothalló gyermek, akit ugyancsak P uha  kartársunk 
tanított, a Markó-utcai reáliskola IV. osztályából vizsgázott magán
úton, jeles eredménnyel. A tanári testület véleménye szerint az 
összes magántanulók közül R om án  mutatott fel legjobb készült
séget. Tóth István, a siketnémák budapesti áll. intézetének volt 
növendéke e hó közepén tett magánvizsgálatot a rákosligeti áll. 
polgári iskola I. és II. osztályából. Erre a vizsgálatra elnökül 
Klis Lajos igazgatót küldötte ki Ő Excellenciája.
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A siket, néma stb. katonák bpesti tanfolyamai. Az Ist- 
ván-úti hadikórházban zavartalanul folyik tovább a munka.

Az Angelina-Otthonnal kapcsolatos tanfolyam egyelőre szü
netel, illetve megszűnt. Az okok ismeretlenek. Reméljük azonban, 
hogy jövőre — más, életképesebb szervezettel — ismét felvehető 
lesz a munka.

Dr. Bihari Károly — a vkm. 66665, sz. rendeletével az 
orsz. hadigondozó hivatal bpesti bajza-utcai utókezelő intézetének 
a II. sz. belgyógyászati klinikán levő osztályán elhelyezett hadi
sérültek beszédhibáinak gyógykezelésére rendeltetett ki.

Internált kartársaink. Michels Fiilöp és Bründl Ödön a 
körülményekhez képest jól vannak s mint Írják, reményük van 
reá, hogy kicserélés folytán hamarosan hazakerülhetnek.

Húsz éve működő intézetek. A budapest áll. gyógy
pedagógiai nevelő-intézet az 1916/17. tanévvel államosítása óta a 
20-ik évet zárta le. Ebből az alkalomból az intézet tanárai üdvöz
lésben részesítették igazgatójukat, Berkes Jánost, aki az intéz
ményt kezdettől fogva vezette s azt a mai fejlettségi fokára 
emelte. Ezt az igazán családiasán meleg megemlékezést igen ked
vesen egészítette ki a budapesti áll. kisegitő-iskola tanári testüle
tének üdvözlő levele, amit ez alkalomból Berkes igazgatóhoz és 
tanári testületéhez intéztek. A kisegitő-iskola volt ugyanis a budai 
anyaintézetnek első kiágazása s azok, akik Berkes igazgatóval 
húsz év előtt együtt kezdték működésüket, Skultéty Lajos, Káplán 
Gyula, Kelemen Ignác és Halankovits Fanni most a kisegítő- 
iskolában vannak s egyedül Török Gyula maradt meg a budai 
intézetben. Az államosítás kezdetétől tevékenykedik az intézetnél 
Ascher István egyetemi gazd. hivatali igazgató is, mint gazdasági 
ellenőr.

A sikeínémák kaposvári intézete is 20 évvel ezelőtt 
kezdte meg működését Kiinda Kálmán, a jelenleg is működő 
igazgató vezetése alatt. Az intézet idei értesítőjében a lefolyt 20 év 
munkálkodásának igen érdekes es értékes adatait hordta össze 
Kiinda igazgató. Kár, hogy befejezésül diszonans, elégedetlen 
érzelmi momentumokat is kevert történelmi visszaemlékezésébe.

Gyermek-rendőrség Szegeden. Kádas György szegedi 
kartársunk egy igen életrevaló eszmét vetett fel a magyar gyer
mektanulmányi társaság szegedi fiókköre keretében, amely az utca 
gyermekének megmentését, óvását célozza és célszerűen egészíti 
ki a gyermekbiróságok működését. Az eszmét a szegedi társadalom
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nagy méltánylással fogadta s 150 taggal a közelmúltban meg is 
alakult ott a gyermek-rendőrség. Az intézményről Kádas György 
a Néptanítók Lapja idei 21. számában, valamint a szegedi lapok
ban közölt ismertetést, de igen lelkesen méltatja azt Nemes Lipót 
is „A Gyermek“ 1917. évi 5—6. számában. Kádas kartársunk 
sikeres tevékenységének őszintén örülünk.

Emmer István tragikus halála. Mélyen megrendítő hír 
érkezett a siketnémák debreceni intézetéhez az olasz harctérről. 
Emmer István kartársunk, aki mint a 72, gyalogezred zászlósa az 
olasz harctéren küzdött, julius hó 26-án, fürdés közben, a sebes 
folyású, örvényes Wippach-folyóba fulladt. Debrecen város egész 
társadalmában igen nagy részvétet keltett ez a megdöbbentő hír, 
mert Eriimért széles körben ismerték és szerették. Azok közül 
való volt, akik fiatalos lelkesedéssel és legjobb tudással szolgálják 
a fogyatékosok oktatásügyéi s akik magatartásukkal megtudják 
nyerni az ügynek a társadalom érdeklődését, szeretetét es áldozat- 
készségét. Szerencsés választása volt a vkm.-nak, amikor őt a 
siketnémák jolsvai intézete igazgatójává kinevezte. Sajnos, igaz
gatói állását nem foglalhatta el, mert a háború kezdete óta katonai 
szolgálatot teljesített. A megboldogult 1904-ben került a gyógy
pedagógiai képzőre és annak elvégzése után a debreceni intézet
hez került. Szorgalma, ügybuzgósága, szaktudása felettes hatósága 
részéről is elismerésben részesült. Korai, 33 éves korában be
következett elhunyta nagy vesztesége oktatásügyünknek, mert egy 
szép jövővel kecsegtető munkáséletet tört derékon. Mélységes 
részvétünk a megboldogult családja felé is fordul, akiket mérhe
tetlen súlyos csapás ért.

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

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

beküldését tisztelettel kérjük.


