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JELENTÉS
A GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZETEK ORSZÁGOS SZAKTANÁ
CSÁNAK 1917.-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS A GYÓGYPEDA

GÓGIAI OKTATÁSÜGY JELEN ÁLLAPOTÁRÓL.
Irta : Berkes János.

Gyógypedagógiai oktatásügyünk terén az 1917. évet esemé
nyekben gazdagnak nem mondhatjuk. Ezt az évet inkább a türelem, 
kitartás és a háborús viszonyokkal való küzdés jellemzi. A meg
próbáltatásokban edzett oktatásügyünk azonban ez évben is meg
állta helyét és gyógypedagógusaink is lelkiismeretes ügybuzgó- 
sággal teljesítették kötelességeiket nemcsak a szorosabb értelemben 
vett működésük területén, hanem, amint az e jelentésből kitűnik, 
a háborús jótékonykodásnál és a háborús viszonyok által a haza 
minden fiára foglalkozási ágak szerint kivánt más területén is.

Jelentésünkben tehát egyrészt a szaktanács működéséről és 
oktatásügyünk állapotáról emlékezünk meg, másrészt gyógypeda
gógusaink hadimunkálkodásait, jótékonykodásait is részletesebben 
tárgyaljuk.

A szaktanács az 1917. évben 9 gyűlést tartott. A vélemé
nyezésre hozzá utalt ügydarabokat a gyűlésre Berkes János előadó 
dolgozta fel. Ő vezette a szaktanács egész évi ügykezelését is, 
mely 1266 számot tett ki.

A gyűléseken az alábbi jelentősebb tárgyak kerültek meg
vitatás alá.

A gyógypedagógiai intézetek az év folyamán egyszer vizsgál
tattak meg. A vizsgálatokról irt biztosi jelentések kapcsán a szak- 

; tanács különösen az írásbeli dolgozatok kérdésével foglalkozott 
behatóbban. Az írásbeli dolgozatok készítésének (fogalmazás) nagy 
értéket kell tulajdonítani, mert ez a tárgy a beszédtanítást jelentős
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mérvben szolgálja. E tárgy keretében oda kell érlelni a gyermek 
tudását, hogy a magyar nyelvet helyesen használni és gondolatait 
értelmi fokához mérten irásbelileg is mefelelően tudja kifejezni. 
Az Írásbeli dolgozatoknál nemcsak a formának kell eleget tenni, 
hanem a lényegnek, a tartalomnak is.

Kimondotta a szaktanács, hogy az Írásbeli dolgozatokra 
különös gond forditassék és ilyen dolgozatok készítésénél kívánatos 
jó segédkönyveket használni.

Bírálta és megfelelő javaslattal terjesztette elő a szaktanács 
Nagy Péter kolozsvári siketnéma intézeti igazgatónak az Erdélyrészi 
siketnémák tanítása, megmentése érdekében a Pro Transylvania 
országos segélyző bizottsághoz intézet iratát. Véleményezte a siket
némák körmöcbányai intézete felügyelő bizottságának szervezeti és 
ügyviteli szabályzatát.

A siketnémák kecskeméti intézetével kapcsolatosan létesíteni 
szándékolt gazdasági iskola az év folyamán újból napirendre került. 
A szaktanács elvi szempontból pártolta az iskola szervezését. És 
pedig azért, mert Magyarország első sorban földmivelő állam, a 
siketnémák nagy százaléka földmives szülők gyermeke, akik inkább 
vonzódhatnak a földhöz, mint az ipari pályához. A gyermekben rejlő 
hajlamnak tehát szabad érvényesülést kell biztosítani különösen 
most, amidőn a mezőgazdasági többtermelés szállóigévé vált és a 
többtermelés kérdésének a siketnémák is jelentékeny tényezői 
lehetnek. Ezen az elvi alapon a szaktanács részletesen kifejtette, 
miként lehetne az iskolát a célnak megfelelően megvalósítani.

A gyógypedagógiai tanítóképzőre ez évben csupán öten 
pályáztak, vagyis oly kevesen, hogy a férfi pályázókkal az elhalá
lozás, nyugdíjba vonulás révén csökkent tanerő létszámot nem lehet 
pótolni. Ez indította főképen a szaktanácsot arra, hogy a gyógy
pedagógiai képzőre tanítónők felvétele iránt javaslatot terjesszen 
elő. A javaslatában részletesen kifejtette a szaktanács, hogy külö
nösen a most dúló világháború igazolta be, mily sokoldalú lehet 
a nők alkalmazhatósága. Hasznos szolgálatokat teljesítenek a hábo
rús közélet egész vonalán. A gyógypedagógiai oktatás terén, külö
nösképen a siketnémák tanításával szemben, a nők iránt bizonyos 
előítéletek nyilatkoznak meg, de ellenük senki sem tud azért tár
gyilagos és elfogadható érveket csoportosítani. A külföldi siket
némák intézeteiben már kezdik a tanítónőket alkalmazni, sőt van 
intézet, amelynél a tanítónők többségben vannak. A szaktanács 
egyelőre 5 tanítónő felvételét ajánlotta. Javaslata azonban ezúttal
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illetékes helyen nem fogadtatott el. Reméljük, hogy ez a kérdés 
véglegesen nem kerül le a napirendről.

Véleményt mondott a szaktanács a siketnémák váci intézeté
nél a róni. kath. hitoktatói állás szervezése iránt beadott kérelemre. 
Bírálta a siketnémák debreceni intézete gazdasági iskolájának rész
letes tananyag kimutatását.

Konkrét beadványok kapcsán foglalkozott a gyógypedagógiai 
intézetek nőikézimunka oktatásának kérdésével és kimondotta, hogy 
azokban az intézetekben, amelyekben e tárgy tanítása anyaghiány 
miatt nehézségekbe ütközik, a tanítás egyelőre fakultatívvá tétessék, 
avagy a helyi viszonyoknak megfelelő szűkebb keretekben és módon 
oldassák meg.

A vakok kántorképző tanfolyamának kérdésével behatóan fog
lalkozott a szaktanács. Elvi szempontból helyeselte a tanfolyam 
szervezését, mert a vak testi fogyatékossága mellett is a kántori 
pályán tud érvényre jutni. De kimondotta, hogy csak azok a növen
dékek irányitandók erre a pályára, akik határozott zenei tehetséggel 
rendelkeznek. Ennél a kérdésnél tehát nem az emberbaráti szem
pont, hanem a zenei rátermettség, a művészi hajlam lehet csak 
irányadó. Ezen az elvi alapon a szaktanács a vakok budapesti kir. 
orsz. intézete igazgatóságának a tanfolyam szervezésére vonatkozó 
javaslatát pártolólag terjesztette elő.

Ebben az évben is foglalkozott a szaktanács egyes vakok 
tanítókul való kiképzésének kérdésével. Már az 1915. évi jelenté
sében rámutatott a szaktanács arra, hogy ebben a kérdésben körül
tekintő álláspontot kellett elfoglalnia, mert a vak gyermekek neve
lésére és tanítására csakis a látókat tartja alkalmasaknak. Ezúttal 
már gyakorlati tapasztalatok alapján megállapította a szaktanács, 
hogy a vak tanító az osztályban az egyöntetű munkásságot meg
teremteni, ellenőrizni nem képes. Eredményes munkát csak annyi 
növendékkel tud végezni, amennyit maga köré gyűjthet, számuk 
2-4 között váltakozhatik. A növendékekre fegyelmi szempontból 
nem tud kellőképen hatni, nem képes megállapítani, ki figyel, ki 
végzi feladatát és viselkedik illetlenül. E megállapítások alapján 
kimondotta a szaktanács, hogy egy vakra önálló osztály vezetését 
bizni nem lehet, a vak csupán az ő egyéniségének megfelelő egyes 
tárgyakat taníthat.

Kimondotta a szaktanács, hogy a vakoknak a kertészet és a 
méhészet nem biztosíthat megfelelő önálló megélhetést, az eiekkel 
való foglalkozás tehát ne menjen tűi a kísérletezésen.
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Javaslatot terjesztett elő a vakok kolozsvári intézetének tovább
képzővel való kibővítésére. Ebbéli javaslata elfogadtatván, a tovább
képző első évfolyama 1917. november hóban már mégis kezdte a 
működését.

Behatóan foglalkozott a szaktanács Kirschenheuter Ferenc 
gyógypedagógus tanulmányúd jelentésével, melyet a vak katonák
nak a szövetséges nyugati államokban való foglalkoztatásáról a 
helyszíni tanulmányozás alapján irt. Kellően indokolt javaslatában 
kimondotta a szaktanács, hogy hazánkban a vak katonákról való 
gondoskodásnál, a mostani összpontosítás helyett a decentralizálást 
kellene meggondolás tárgyává tenni.

E konkrét beadvány kapcsán foglalkozott a szaktanács a 
vakok tankötelezettségének kérdésével. Kimondotta, hogy elvi állás
pontjánál fogva a tankötelezettséget helyesen csakis az összes 
fogyatékosokra kiterjedőleg lehet megoldani.

Részletesen megindokolt terjedelmes javaslatot terjesztett elő 
a szaktanács a vallás- és közoktatásügyi minisztérium utján a m. 
kir. belügyminiszter Úrhoz tanításra alkalmatlan, szellemileg 
fogyatékos gyermekek részére ápoló intézetek létesitésére. A bel
ügyminiszter urnái a javaslat megértésre talált. Kimondotta neve
zetesen a belügyminiszter Úr, hogy az e téren érezhető nagy 
hiányokat a kormányhatóság továbbra is orvosolatlanul nem hagy
hatja és a közegészségügy tervezett általános reformjának munka- 
programmjába ennek a kérdésnek megfelelő megoldását is felveszi.

Véleményt mondott a szaktanács a budapesti kir. orsz. gyűjtő- 
fogházzal kapcsolatosan létesített gyógypedagógiai telep kisegilő 
iskolájának és gyengeelméjűek iskolájának tantervére. E végből a 
szaktanács két tagja a helyszínen megtekintette a telepet és tanul
mányozta az ott folyó munkát. A kiküldöttek Írásba foglalt jelen
tését a szaktanács pártolólag terjesztette elő.

A borosjenői áll. gyógypedagógiai intézet foglalkoztató tago
zatának bővítése és a foglalkoztatásnak belterjesebbé tétele is napi
rendre került. A szaktanács első sorban azt ajánlotta, hogy azokat 
az iparágakat kell .ott behatóbban művelni, amelyek egyrészt a 
szellemileg fogyatékosok egyéniségének megfelelőek, másrészt kevés 
kockázattal járnak, mert a készített tárgyaknak piacot lehet terem
teni. Javasolta továbbá, hogy az asztalos iparág meghonosításával 
is kísérletet lehet tenni akként, hogy az intézetbetelepített asztalos 
mester a. természetben kiszolgáltatandó javakért, — mint helyiség, 
fűtés, világítás, szerszámkoptatásért megállapított bizonyos összeg,



— az asztalos iparágban foglalkoztassa, képezze a növendékeket. 
Egyébként minden munkája akként biráltassék el, mintha a saját 
műhelyében folytatná a mesterségét.

Szeged szab. kir. város törvényhatósága 4000 korona évi 
hozzájárulást biztosított a szegedi áll. kisegítő iskolának. A szak
tanács az e tekintetbeni felterjesztést behatóan megvitatta, a hozzá
járulást elfogadásra ajánlotta és kifejtette miként lehetne ezt az 
összeget rendeltetésének megfelelő célszerűséggel felhasználni. Véle
ményt mondott a szaktanács a szegedi áll. kisegítő berendezésére 
és bútorzattal való felszerelésére. Ajánlotta, hogy az iskolával kap
csolatban ne drága internátus, hanem napközi otthon állítassák fel.

Véleményt terjesztett elő magánvizsgálatok iránti kérelmekre, 
irodai segéd alkalmazása iránti beadványokra, egyes intézeteknek 
az élelmezési nehézségek miatti bezárására.

Több gyógypedagógiai intézet ebben az évben sem adott 
nyomtatott értesítőt, hanem Írásos jelentésben számolt be az intézet 
működéséről. E jelentéseket a szaktanács birálta és megfelelő javas
latokkal terjesztette a Vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr elé.

Javaslatot terjesztett elő, hogy a kisegítő iskolák tantes
tületei gyűléseken vitassák meg az iskola ügyes-bajos dolgait. 
Módszeres értekezleteket is tartsanak, és azokon pedagógiai kér
désekkel foglalkozzanak.

javaslatot terjesztett elő lakbér ügyekben, szünidei tanfolyam 
tartására, a kisegítő iskolák záróvizsgálataira, az államsegélyekre, 
a gyógypedagógiai statusban való kinevezésekre, áthelyezésekre, 
tanerők beosztására. Véleményezte a tuberkolózis ellen védekező 
vasvármegyei egyesület támogatást kérő felterjesztését.

Egész éven át a tantestületi jegyzőkönyvek kapcsán mindig 
gondos figyelemmel kisérte a szaktanács valamennyi gyógypeda
gógiai intézet működését. Gondosan felülvizsgálta az intézetek óra
rendjét. A jegyzőkönyvek és órarendek kapcsán tett javaslatokat 
az óratöbbleti- és tiszteletdijakra.

A gyógypedagógiai oktatásügy egyes ágazatainak működé
séről a következőket jegyezhetjük fel:

1. A gyógypedagógiai tanítóképzőre az 1917-18. iskolai évre 
pályázó hiányában 5 hallgató vététett fel. Ebből egy katonai okokból 
visszalépett. Egyébként az előadások egész éven át zavartalanul 
folytak, a vizsgálatok junius végén tartattak meg. És pedig alap- 
vizsgálatot 4-en, képesítő vizsgálatot 3-man tettek. A vakok oktatás
ügyér; vonatkozó tananyagból vizsgálatot tett Keller Nándor vak

Magyar Gyógypedagógia 5
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A m agyarországi gyógypedagógia i in tézetek  és

a) Siketnémák in tézetei:
yc Váczi kir. orsz. in té z e t ............................ 1802
2 Izr. orsz. in té z e t ........................................ 1877

¿3 Temesvári áll. s. i n t é z e t ........................T884
Aradi áll. s. in tézet..................................... Í885
Kolozsvári áll. s. in tézet............................. T88S

¡J> Bpest. szív. hozzájár, fennálló intézet ■ 7891
jJ7 Kaposvári áll. s. in tézet............................ 1897
'S  Kecskeméti áll. s. in té z e t ........................T9Ü0
'J$ Szegedi áll. s. in tézet..........................  lWT
JO Jolsvai Cházár András-féle áll. s. int. ■ • ÍÜÖT

¿11 Egri áll. s. in téze t...................................
12 Debreczeni áll. s. in tézet............................ 1903

¡13 Körmöczbányai áll. s. in té z e t .................190.3
T4 Soproni áll. s. in tézet................................19Q3
15 Ungvári áll. s. in tézet................................. 1904
16 Pozsonyi áll. s. in té z e t ............................. 1905

Vakok tan - és foglalkoztató in téze te i:
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V. Gy. O. E. eperjesi foglalkoztatója 
V. Gy. O. E. kÖ7p. fogl. Bpest. ■ •
V. Gy. O. E. ápolója ...................
V. Gy. O. E. temesvári foglalkoztatója 
V. Gy. O. E. miskolczi foglalkoztatója

lS2fi
1900
1908
1908
1908
1912
1899
1904
lW
1906

c) Szellemi fogyatékosok intézm ényei:
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Borosjenői név. és fogl. áll. intézet 
Blum-féle pelsőczi intézet • •
Bpesti áll. kisegítő iskola • ■
Egri áll. kisegítő iskola •
Csongrádi áll. kisegitő iskola 
Debreczeni áll. kisegitő isko a 
Kecskeméti áll. kisegitő iskola 
Brassói áll. kisegítő iskola •
Nagybecskereki áll. kisegitő iskola 
Marosvásárhelyi áll. kisegitő iskola 
Szegedi áll. kisegitő iskola • • •

19ÜÏ
1904
1900
1907
1907
1908 
1908
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1912
1913 
1913

d) Ideges gyermekek alsó- és középfokú 
állami in té z e te ...................................1909
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növendékeinek számszerű adatai az 1917. év végén
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hadnagy és részére e vizsgálatról bizonyítvány adatott ki. Egy 
énektanárnőnek megengedtetett, hogy a gyógypedagógiai képzőn a 
fonetikai és a beszéd hibák javítását célzó előadásokat hallgathassa. 
Megemlítjük még, hogy a képző tanári testiilete az év vége felé 
tárgyalás alávette a képző reformálása alapjául kidolgozott tervezetét.

2. Az ideges gyermekek alsó- és középfokú állami intézete 
ebben az évben is a rendes keretekben folytatta működését. A 
középfokú csoport tanügyi vezetőjének hosszadalmas betegeskedése 
miatt az intézet megpróbáltatásoknak volt ugyan kitéve, mindazon
által a növendékek kielégítő eredménnyel vizsgáztak.

3. A siketnémák oktatási teréről feljegyezzük, hogy vala
mennyi intézet működésben van. Öt intézet épülete katonai célokat 
szolgál és pedig a kolozsvári, soproni, kecskeméti, pozsonyi és 
ungvári intézet épülete. Azonban csupán a soproni és kecskeméti 
intézet van más épületben elhelyezve. Az 1917-18. iskolai évet két 
intézet egy havi, egy intézet fél havi késéssel nyitotta meg, a többi 
intézet rendes időben kezdte meg a működését. A még mindig 
érezhető tanerőhiány miatt csaknem valamennyi intézetben osztály- 
összevonások mellett tanítanak, a tanterv szerinti anyagot pedig 
össze kellett vonni. Tanerőink önfeláldozó munkálkodásának javára 
jegyezzük azonban fel, hogy e nehéz helyzet között is az osztály- 
ismétlésre utasított növendékek száma körülbelül rendesnek mondható.

A torna oktatás egyik másik intézetben szünetelt. Ellenben a 
kézügyességi oktatást a legtöbb intézet az órarendbe illesztette.

A siketnémák debreceni intézete gazdasági iskolájának 5 
növendéke volt, 2 az első, 3 a második tanfolyamon.

A siketnémák debreceni intézete a saját épületében ideig
lenes otthont adott a sepsiszentgyörgyi áll. tanítónőképző menekült 
leány növendékeinek.

4. A vakok oktatása teréről megemlítjük, hogy a budapesti 
kir. orsz. intézet az 1916-17. tanévvel töltötte be 90 éves működését. 
E kilenc évtized alatt az intézet nagy változásokon ment át. A 
jelenlegi monumentális épülete és az abban oktatásban részesülő 
259 vak egyén hirdeti leginkább azt a példás ügybuzgóságot, 
amelyet ennek az intézetnek vezetősége a humanismus terén min
denkor kifejtett.

Az anyaintézet az 1917. év folyamán felszabadult a vak 
katonák gondozása alól. A vak katonák november hó 11-én a 
magyar kir. szöllészeti kísérleti állomás épületébe költöztek és azóta 
az intézet egész terjedelmében a vak gyermekek nevelés oktatás
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ügyét szolgálja. A felszabadult helyiségek lehetővé tették, hogy a 
vakok képzésénél oly annyira kívánatos gyakorlati irányú kéz
ügyességi tárgyak tanításáról és a zongora tanulóknál a zongorá
zásról gondoskodhassanak.

Az év folyamán vette tervbe az anyaintézet, hogy a 
rátermett vak növendékek előtt megnyitja a kántori pályát. E végből 
tervezetet dolgozott ki, amelyre az illetékes tényezők elmondották 
véleményüket és a kérdés már döntés alatt van.

Az anyaintézet testületé elhatározta, hogy a már meglévő 
rövidített Braille Írási rendszerek figyelembe vételével egy a hazai 
viszonyoknak megfelelő írási rendszert állapít meg.

A lovag Wechselmann Ignác és neje Neuschloss Zsófia-féle 
vakok intézete nagy jelentőségű fejlődés, tökéletesedés előtt áll. 
A pesti izr. hitközség elöljárósága a Taub Salamon-féle alap terhére 
megvette az intézet háta mögött fekvő Christián-féle telket a rajta 
lévő épülettel, ahol a vakokat foglalkoztató intézetet fog létesíteni.

Ugyanez az intézet az izr. vakok részére imakönyvet készít 
az áll. intézet nyomdájában. Erre megvan már az engedélye is. 
Az imakönyveket hazánk összes, olvasni tudó izr, vallású vakjainak 
ingyen bocsátják rendelkezésére.

5. A szellemileg fogyatékosok oktatása teréről feljegyezzük, 
hogy a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet 1917. évi 
junius hó végével töltötte be az állam kezelésében való műkö
désének 20-ik évét.

Ugyanennek az intézetnek tantesülete mint segélyző bizottság, 
a hadiárvák érdekében széleskörű mozgalmat folytatott, az arra 
rászorult intézeti bejáró növendékeket pedig ez évben is meg
felelő támogatásban részesítette. Az intézet igazgatója gyenge- 
elméjűek áll. ápoló intézetének létesítése érdekében illetékes helyre 
emlékiratot terjesztett elő. Az év folyamán a budapesti állami-, a 
budapesti Miklós-téri és Toldy Ferencz-utcai községi kisegítő isko
lákban továbbá a nagybecskereki és kecskeméti áll. kisegítő isko
lákban tartattak záróvizsgálatok. E vizsgálatokhoz a szaktanács 
tagjai küldettek ki iskolafelügyelőkül. Az eredmény kielégítőnek 
találtatott, 19 növendék közül 16 vizsgázott sikerrel.

A gyengetehetségűek oktatására képző szünidei tanfolyam 
1917. évi junius hó 25-ikéíől számított öt héten át működött. A 
tanfolyamra 7 tanító és 13 tanítónő vétetett fel, akik valamennyien 
jól vizsgáztak és megszerezték a gyengetehetségűek tanítására 
képesítő bizonyítványt.
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Az 1916-17. iskolai évben az oláh betörés folytán szünetelt 
brassói kisegítő iskola szeptember hó elején bérhelyiségben újból 
megnyílt. Sajnálatos csak az, hogy a nagyszámban beiratkozott 
növendékek oktatásához elegendő tanerő nem áll rendelkezésre

A szegedi áll. kisegítő iskola ez év folyamán is folytatta a 
szünidei gyermektelep érdekében már évek óta kifejtett áldásos 
munkálkodását. A gyenge, vérszegény gyermekek részére a Tisza 
mellett külön partfürdőt létesített.

Ugyanennek az iskolának a tantestülete foglalkozott azzal a 
háborús jelenséggel, hogy az elemi népiskola gyakran utal át a 
kisegítő iskolába olyan növendékeket, akik inkább csak erkölcsileg 
fogyatékosok és a kisegítő iskolába nem valók. Ezek részére egy 
uj tipusu iskola szervezése tervbe vétetett.

6. A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyamon a 
szokásos szünidei képesítő tanfolyam ez évben, a háborús viszo
nyokra való tekintettel nem tartatott meg. Ellenben, miként a múl
takban, úgy ezúttal is szolgálta a gyógypedagógiai tanítóképzést, 
szoinbatonkint ingyenes orvosi és pedagógiai rendeléseket tartott, 
melyeken orvosi és pedagógiai tanáccsal és utasítással sok esetben 
szolgált.

Gyógyító tanfolyamot kettőt rendeztek. Az első január-junius- 
ban, a második szeptember-decemberben működött. Ez alkalommal 
50 hibásbeszédű részesült megfelelő gyógykezelésben.

A háború okozta beszédbeli- és hallásbeli zavarokkal is fog
lalkozott a tanfolyam vezetősége. Ennek a munkának orvosi részét 
dr. Sarbó Artúr egyetemi tanár, magy. kir. honvéd főtörzsorvos, 
pedagógiai részét pedig Istenes Károly gyógypedagógiai tanár 
látta el. A háború eddigi tartama alatt több mint 200 katona kezel
tetett az eseteket most dolgozzák fel.

7. Az áll. gyógypedagógiai psychológiai laboratórium 1917- 
évi működése a háború folytán szűkebb keretek között mozgott. 
A laboratórium vezetője a hadi elme- és idegbántalmak tudo
mányos kutatásait végezte és ezen a téren alkalma volt a gyógypeda
gógiával kapcsolatos több idegélettani, kórtani és gyógytani probléma 
tudományos tisztázásához hozzájárulni.

A laboratórium egyik orvosi asszistense szintén a hadikórházban 
végzett orvosi szolgálatot, egyúttal tudományos működést is. A 
pedagógiai asszistens pedig a beszédhibás katonák beszédoktatá
sával foglalkozott.
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Értékes és kétségtelenül tanulságos vizsgálatot végzett egyik 
asszistens a budapesti áll. kisegítő iskola növendékein. Nevezetesen 
az iskola növendékein az 1914. év elején végzett felfogási és számo
lási vizsgálatokat e növendékek közül mindazokon újból elvégezte, 
akik még az 1917. évben is tanulói voltak az iskolának és ezzel a 
3. évi tanulás által feltételezett haladást megállapította.

8. Folytatólagosan külön pontban kivánuuk ezúttal is meg
emlékezni a világháborúnak immáron a negyedik évben gyógypeda
gógiai intézeteinkre gyakorolt hatásáról és arról a munkálkodásról, 
amelyet intézeteink tanerői a háborús jótékonykodás terén kifejtenek.

Sajnos a háborúval kapcsolatos és immáron már az alig 
elviselhető nagy drágaság intézeteinket nehéz helyzet elé állította. 
Alig egy-két intézetnél voltak a dologi szükségletek kellően biz
tosítva és ezeknél is a mérleg egyenlő súlyban való tarthatását 
csakis fokozottabb államsegély tette lehetővé. Több intézetnél 
azonban a dologi szükségletekre nincs meg a kellő fedezet. A 
bevételek nagy csökkenést mutatnak, a tartásdijakat újból emelni 
kellett, igy az intézetek kiadásai csak részben találtak fedezetet az 
eddigi jövedelmi forrásokból. Az intézetek jövedelmének számottévő 
részét tették eddig az önkéntes adományok. A nagy drágaságban 
és a háborús jótékonyság gyakorlásában kimerült közönség ado
mányaira most nem lehet számítani, Így intézeteink egyike-másika 
a legnagyobb takarékoskodás mellett is rá volt arra utalva, hogy 
alaptőkéjéhez nyúljon.

A még mindig érezhető tanerőhiány a tanítás eredményét 
károsan befolyásolta. De ehhez még hozzájárult a fűtési nehézség, 
a növendékek kellő ruházatának hiánya és a sok mulasztás is. A 
növendékek testi fejlődésére pediga hiányos táplálkozás hatott károsan.

Tanerőink közül még mindig 64 teljesít katonai szolgálatot. 
A hadifogságba esettek száma nem emelkedett. Hadifogságban van 
tehát 21 rendes tanerő és 3 képzői hallgató. Egy tanerő századossá, 
több hadnaggyá, zászlóssá lépett elő.

Gyógypedagógusaink a háborús jótékonykodásban, hazafias 
mozgalmakban ezúttal is sokoldalúan vettek részt. És e tekintetben 
maguk az igazgatók jártak elő jó példával. Különösen a Vli.-ik 
hadikölcsön jegyzés sikere érdekében fejtettek ki nagy agítátiot szám- 
bavehető eredménnyel. De a vörös kereszt egylet sokoldalú mun
kálkodásainak is tevékeny részesei voltak.

A VII. hadikölcsön jegyzés eredményéről mindegyik intézet 
még nem küldhette be az adatokat. A beérkezett adatokból azon-
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bán már tudunk annyit, hogy részint az intézeti alapokból történt 
jegyzés, részint a tantestület tagjainak a jegyzése összesen 118,900 
koronát tesz ki. Alig tekintélyesebb az az összeg, amelyet a tantes
tületek közbenjárására a szülők, magánosok jegyeztek.

Intézeteink tanerői példás buzgalommal folytatták a háborúban 
megsiketült. megnémult és beszédhibássá lett katonák tanítását. A 
legtöbb siketnéma intézet rendezett ilyen beszédhibások tanfolyamát. 
Ezek közül különösen megemlítjük a budapestit, amely már bérelt 
helyiségben, külön igazgatás alatt a siketnéma és hibásbeszédű 
katonák külön iskolájává fejlődött. Az iskolában az igazgatón kivül 
még 3 gyógypedagógus tanít, akiket a hadvezetőség e célból a 
katonai szolgálat teljesítése alól felmentett és az iskolához rendelt ki.

Az iskola az év folyamán 87 katonát részesített tanításban, 
akik közül siket (9 egyben dadogó) volt 27, néma (aphasia) 2, 
siketnéma 6, dadogó (egyben aphonias 5), 48, aphonias 5. Részben 
teljes gyógyulás részben javulás folytán eltávozott az év folyamán 
50, jelenleg 37 részesül oktatásban.

A váci intézet az analfabéta rokkant katonák tanításával 
buzgolkodik, továbbá a rokkant iskola katonai körében dalárdát 
szervezett, amely már a „rokkantak napja“ alkalmával rendezett 
hangversenyen szerepelt is.

Gyógypedagógusaink a hadi vakok ügye terén annak úgy 
pedagógiai, mint szociális vonatkozásaiban, szintén nagy jelentő
ségű munkát végeztek.

A hadivakok oktatása és gondozása az orsz. hadigondozó 
hivatal vakok intézetében történik, mely 1917. évi szeptember 11-ig 
a vakok budapesti kir. orsz. intézete épületének egy részében 
volt elhelyezve, azóta pedig a m. kir. központi szőllészeii kísérleti 
állomás épületében folytatta működését. A hadivakok oktatását 4 
gyógypedagógus, 1 zenetanár, 2 óraadó zenész látja el, az ipari 
képzést pedig 5 ipartanítómester és 3 segédmester végzi.

A gyakorlati és a vele párhuzamosan folyó elméleti képzés 
egy évre terjed. Az elméleti oktatáson a hadivakok 8 csoportban 
vesznek részt. Tanfolyamok: Braille iráa, olvasás, szurtirás, Hebold- 
irás, folyóirás, gépírás, telephonkapcsolás. A tanulók mintegy fele vagy 
egyáltalában nem, vagy csak rövid ideig látogatja az elméleti órákat.

Az intézet a háború kezdetétől felvett 7 tisztet és 424 legény
ségi embert. Kilépett mint felülvizsgált és végleg elbocsátott 4 
tiszt és 213 legénységi ember, mint olyan, aki látását vissza
nyerte 24 legénységi egyén, Meghalt 16 legény. A végleg elbocsá
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tották közül 6 legény újból felvétetett, igy az intézetben a hadi
vakok létszáma az év végén: 3 tiszt és 178 legénységi ember.

A kilépett 4 tiszt közül 1 ügyvédi gyakorlatát folytatja, 1 a 
vakok budapesti kir, orsz. intézetében nyert alkalmazást, 2 pedig 
otthonában gazdálkodik. A 213 legénységi ember közül 61 kosár
fonó, 1 kosárfonó és köszörűs, 89 kefekötő, 4 kefekötő és köszörűs, 
2 szönyegcsomózó, 1 kereskedő, 3 zenekari muzsikus, 4 telephon
kapcsoló, 16 gyárimunkás, 32 csonkultság, betegség és más okok 
miatt foglalkozást nem tanult és nem folytat, illetőleg a régi foglal
kozásában, leginkább a mezőgazdaságban tevékenykedik.

Az intézetben maradt 178 legénységi egyén az itt felsorolt 
munkakörökben nyer képzést.

A hadivakok az év folyamán közel háromszázezer korona 
értékű iparcikket produkáltak, munkadijak címén pedig részükre 
több, mint harmincezer korona fizettetett ki.

Az intézet egyben szociális irodája és munkaközvetítője is a 
hadivakoknak. A társadalom áldozatkészségéből összegyűjtött több 
milliós alapból a hadivakok előleget vehetnek fel.

A hadivakok támogatásában a törekvés oda irányul, hogy a 
szemük világát vesztett harcosok valamennyije dolgos emberré 
váljék és hogy napjaikat lehetőleg a saját házukban, családjuk 
körében zavartalanul élhessék. Az ezen törekvéssel járó sokfelé 
ágazó feladatot az intézet, amint látjuk dicséretesen oldja meg.

Az illetékes tényezők kellően méltányolták gyógypedagógu
sainknak a rokkant katonák tanítása körüli buzgó tevékenykedését 
és közülök többen részint a lí. osztályú hadi érdemkereszttel, részint 
a vöröskereszt hadiékííményes díszjelvényeivel tüntettettek ki.

9. A személyi kérdéseknél elsősorban fájdalmas érzéssel 
emlékezünk meg azokról a veszteségekről, amelyek oktatásügyünket 
érték. Elhunytak az év folyamán: Ruszwurm Kálmán, Gyömörey 
Alfonz ifjan, éltük derekán. Szerencsétlen véget ért Emmer István 
a siketnémák jolsvai intézetének igazgatója, aki, mint zászlós az 
olasz harctéren küzdött, fürdés közben a folyóba fulladt. Oktatás
ügyünk érdemes munkását gyászolja az elhunytban. Szerencsétlen 
véget ért Veress Lajos a siketnémák debreceni intézete tantes
tületének tagja is.

Kineveztettek: 16-an a Vili. fizetési osztályba, 33-an a IX. 
fizetési osztályba, 1. a X. fizetési osztályba, 2-en a XI. fizetési 
osztályba. A gyógypedagógiai tanítóképző eiső évfolyamát végzett 
4 hallgató áll. tanítóvá neveztetett ki.
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Állásukban véglegesítettek 12-en, áthelyeztettek 5-en, kirendelés 
volt egy esetben. Kisegítő iskoláknál hitoktatói vizsgát tett Berkes 
Károly a siketnémák szegedi intézetének rom. kath. hitoktatója. 
Megbízott tanerőként 7-en nyertek alkalmazást.

Jelentésünk végéhez értünk. Ezúttal is örvendetesen ál lapít
hatjuk meg, hogy gyógypedagógiai intézeteinket csak dicséret illeti 
meg azért a munkálkodásért, melyet a háború negyedik évében 
kifejtettek. A nagy és nehéz feladatok megoldása körüli önzetlen 
fáradozás és nemes vetélkedés előtt csak az elismerés zászlóját 
lehet meghajtanunk.

Jelentésünkhöz csatoljuk gyógypedagógiai intézeteinknek és 
azok növendékeinek számszerű kimutatását.
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Az ötvenéves népoktatási törvény és a fogyatékos 
gyermekek intézetei.

Irta : Éltes Mátyás.

Nagy ünnepre készülnek a fővárosi paedagógiai körök kép
viselői, hogy az 1868. évi XXXVIII. t. c. megalkotásának ötvene
dik évfordulóját megüljék. Az ünnepen visszapillantanak majd a 
múltba, a félszázad küzdelmeire, eredményeire, hogy a szerzett 
tapasztalatokon okulva, kitűzhessék a jövő fejlődés irányelveit a 
megalkotandó uj törvény számára. Az ünnepségbe belevonnak 
minden rendű és rangú iskolát, amely tanköteleskorú (6—15 éves) 
gyermekekkel foglalkozik, ebben a vonatkozásban tehát még a 
középiskolát is. Szó lesz ott rólunk is, azért időszerű, ha tisztáz
zuk: milyen vonatkozásban vagyunk mi a népoktatási törvénnyel 
s az általa teremtett intézetekkel ?

Mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy az 1868. évi törvény az 
oktatásügyünk keretébe tartozó intézetekre vonatkozólag csak nega
tívumokat tartalmaz.

A testileg és szellemileg gyönge gyermekeket fölmenti (2. §.), 
az elmebeteg, a tompaelméjű gyermekeket pedig kizárja (3. §.) a 
nyilvános intézetekből. Vakokról vagy siketnémákról említés sincs 
a törvényben, pedig akkoriban volt már ilyen intézetünk a vakok 
számára Pesten, amelynek államosítása abban az időben tár
gyalás alatt volt a minisztériumban és a siketnémák számára Vá
cott, amely mint áll. tanintézet, az alkotmányos korszak beköszön
tésekor, egyenesen a közoktatásügyi minisztérium hatáskörébe 
utaltatott és úgy látszik épp báró Eötvös József intézkedésére ke
rült mind a kettő a szépművészeti ügyosztály hatáskörébe. Mind
ebből kitűnik, hogy a nagy törvényhozó gondolt ezekre a szeren
csétlenekre, talán terve is volt velük, de nem akarta őket a nép
oktatási intézetek közé beilleszteni.



A népoktatási törvény tehát elzárkózott a fogyatékosok elől. 
Ezért van, hogy iskolafenntartókat és községeket ilyen intézetek 
felállítására vagy fenntartására, a fogyatékosokat pedig az iskolába 
járásra máig sem lehet kötelezni. És ha időközben mégis kelet
keztek állami és magánintézetek, ezek nem a népoktatási törvény 
alapján, hanem inkább annak dacára jöttek létre. Létesültek, mert 
követelte őket az élet, mely ebben az esetben a törvénynél is 
erősebbnek bizonyult. Az állam pedig, mikor látta, hogy ezekkel 
a szerencsétlenekkel szemben a törvény szűkkeblűén járt el, maga 
kezdett intézeteket létesíteni és az ily irányú törekvéseket támogatni.

De megállapítható a törvény intézkedéseiből az is, hogy a 
fogyatékosok intézetei soha sem tartoztak a népoktatási intézetek 
közé. (1868. 38. t. c. 8. §.) A törvény amennyiben érinti, a nép
oktatási intézetek közül kizárja őket. Sem az 1875. évi tanítói 
nyugdíjtörvényben, sem az 1876. évi s a népiskolai hatóságokról 
szóló törvényben nincs szó róluk. Az 1885. évi nyugdíjtörvény a 
középiskolai tanárokkal egyenlő elbánásban részesíti őket. Csak az 
1891. évi 43. t. c. utalja „az emberbaráti intézetekben“ működőket 
a tanítói nyugdíj és gyámintézet kötelékébe, de az intézetek jellegét 
ez a törvény nem érinti. Az 1912. évi nyugdíjtörvény embereinket 
kiveszi a tanítói nyugdíjintézet kötelékéből és az 1891. 43. t. c. 
előtti állapotokat visszaállítja.

Ügyeiket soha sem a népoktatási ügyosztály, hanem eleinte 
— úgy látszik éppen báró Eötvös József utasítására — a szép- 
művészetek ügyosztálya intézte. A szakemberek cinre is más volt, 
mint a népoktatási intézetekben működőké. Elnevezésük évtizede
ken át a régi maradt, ami szintén a törvény helyes értelmezése 
szerint volt így és csak később — az 1891. évi törvény téves 
értelmezése s a véleményadásra elhivatottak nemtörődömsége vagy 
szűk látóköre következtében — változott meg. Amikor pedig az 
intézetek felszaporodtak és elvonattak a szépművészeti ügyosztály 
hatásköre alól, akkor is külön e célból szervezett — „gyógypae- 
dagógiai“ — ügyosztály gondozta ügyeiket; külön szakfelügyele
tet, külön szakképesített és külön statusba beosztott szakembere
ket* sít), kaptak.

Téves állítás az, hogy ezen intézmények, bármelyike, is népok
tatási intézmény lenne. Tévedés az is, ha szakembereinket a nép
oktatási törvény keretébe tartozó (1868. 38. t. c. 8. §.) intézmény 
tanerőivel hozzák párhűzamba. Intézeteink a nép,oktatáshoz mind
össze annyi vonatkozásban vannak, hogy iskolaköteles, korban leyő

16 Magyar Gyógypedagógia
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gyermekeket tanítanak. De ily vonatkozásban a középiskolák is 
idesorolhatók, bár ezért senki sem tekinti, nem is tekintheti őket 
a törvény helyes értelmezésével népoktatási intézeteknek.

Ezek után megfelelhetünk arra a kérdésre; milyen legyen a 
jövő, melynek körvonalait az uj törvény számára megkell szabni? 
Külön törvényben-e, vagy a készülő uj, nagy népoktatási törvény
ben történjék-e rólunk és intézeteinkről gondoskodás?

Kétségtelen, hogy a törvényes intézkedések hiányát, a törvé
nyen kivül való állapot nehézségeit oktatásügyünk minden ága 
nagyon is érzi, egy ily törvény megteremtéséhez intézeteinknek 
nagy-nagy érdekei fűződnek. Tervezetünk készen van már, de az, 
úgy látszik, lekerült a tárgyaló-asztalról. Kétségtelen az is, hogy 
intézményeinknek a történeti fejlődésen alapuló különállóságát, 
szakszerűségét, szakembereinknek a művész mesteri munkájához 
hasonló működését, a tisztességes megélhetést lehetővé tevő ellátás 
megadásával, továbbá megkülönböztető elnevezésük visszaadásával 
biztosítani s a kor követelményeinek megfelelően emelni kell. Ha ez 
a készülő törvényben biztosítható, akkor a forma — szerény véle
ményem szerint — lehet mellékes. Ha remélik a képzőintézeti, a 
közép- és a polgári iskolai tanárok, hogy intézményeik jogos érde
keit megoldhatják a közös nagy népoktatási törvényben, ugyanezt 
megtehetjük mi is.

Ily beállításban vessünk mi részt a népoktatásról szóló 1868. 
évi XXXVIII. t. c. ötvenéves ünnepén és tiszteleltel meghajtjuk 
előtte az elismerés zászlaját, mert bár nem közvetlenül, de közvetve 

a népmüveltség, a kultúra emelése, az emberszeretet terjesz
tése által — sokat ért el és sokat köszönhet neki a fogyatékosok 
oktatásügye is.

2
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Eljárás a gyógypedagógiai kezelésre szoruló 
fiatalkorú kriminálisokkal.

Irta: Tabajdi Kun Béla.

Gyermekvédelmünk két legnagyobb alkotásán, a Bn. és Fb-én, 
piros vonalként húzódik keresztül az egyéniesités elve. Gyakorla
tilag főként a gyógypedagógiai nevelésre utalt fiatalkorúakkal szem
ben nyer alkalmazást. A fogházbüntetésre elitéit és javítónevelésre 
utalt fiaialkoruakkal szemben ez az elv kevésbbé érvényesülhet 
részben gazdasági, részben technikai és képzésbeli akadályok miatt.

Kriminálpedagogiai intézeteink jelen állapotát és berendezé
sét semmiképen sem tekinthetjük oly alapul, melyre a biztató jövőt 
bátran építhetnénk. A kísérletezéseknek egész komplexumával talál
kozunk, ha alig négy évtizedes kriminálpedagogiai múltúnkra vissza
tekintünk. Találni fogunk benne sok vonzót és érdekest, de nagyon 
sokat olyat is, mely nem állja ki az elfögulatlan kritikát. Hogy a 
vonzóbb és érdekesebbekből valamit feljegyezzek, meg kell emlí
tenem a rend és fegyelem nevelésére irányuló szigorú és követke
zetes eljárásokat, melyek egy-egy intézet „Házirendjében vannak 
jól és helyesen megalapozva. Egy másik, az alig 15 éves múlttal 
dicsekvő nagyobb arányú ipari képzés, mely egyes túltengéseitől 
eltekintve, hazai kriminálpedagogiai történetünkben korszakalko
tónak mondható. Ennek fejlődésével kopik mindjobban az egyéni 
nevelés lehetősége s devalválódik a nevelő szerepe másod, sőt sok 
esetben harmadrendű ténykedéssé. Az ipar teljesen leköti a fiatal
korút (napi 10—12 órai munkaidő) s a nap igen tekintélyes részét 
a nevelés területén járatlan ipari művezetők társaságában tölti, hol 
legtöbbször a durvább indulatoknak, személyeskedéseknek, követ
kezetlenségeknek, az önuralom gyors elvesztésének stb. rikító pél
dáit látja. Igaz ugyan, hogy a figyelő őrszem, a kriminálpedagó-
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gus is jelen van, érvényesítheti is nevelő befolyását, de óvatosan, 
mert az ipari nevelés főirányítása nem a kezeiben van lefektetve 
s félő, hogy buzgóságában túllépi a neki kijelölt területet s előáll 
a hatásköri összeütközés.

Elérkeztem mértföldes ugrásokkal ahhoz a ponthoz, amely
ből kiindulva az egyéniesítés keresztülvihetetlenségének egyik leg
főbb akadályát szeretném bemutatni. A múltban is képeztek kiváló 
iparosokat kriminálpedagógiai intézeteink s nem egy sikerült nö
vendékről tudnék megemlékezni. Mégis, mintha az új alakulás, a 
nagyobb arányú ipari képzés, mai meghatározásából mintegy ki
siklott volna az az értelem, melyet a múlt kölcsönzött neki. A 
nevelés volt a cél, melynek eszköze a munka s ma úgy látszik, 
mintha a cél helyett cserélt volna az eszközzel!? A múlt kriminál
pedagógiai intézetek mintha jobban ismerték volna növendékeiket 
s emellett is sikerrel oldották meg feladatukat a hivatásszerű 
munkaképzésben azért, mert az uralgó szellem szálai az egész 
vonalon az avatott kriminálpedagógus kezében futottak össze.

A nagyobb arányú ipari képzéssel kapcsolatban — valószínű 
gazdasági okokból — új elemek kerültek belé a nevelés munká
jába, kiknek legterhesebb teendőik közé tartozott — saját bevallásuk 
szerint — a nevelés. Tiszteletreméltó és buzgó műszaki emberek, 
kik a kriminálpedagógia terén minden időben dilletánsoknak bizo
nyultak s megkezdődött a kriminálpedagógiai kuruzslások időszaka. 
Ugyanezen irányzat kapott lábra a kertészet és mezőgazdasági 
képzés terén is, hol szintén kisebb mértékben kuruzslókkal talál
kozhatni. Sőt volt egy szomorú időszak, — az izét még sokáig 
érezhetni fogjuk — amikor a nagyobb arányú ipari képzésre 
berendezett intézet vezetőjéül műszaki embert nevezett ki a felettes 
hatóság.

Ezek után tehát nem fogunk csodálkozni, ha az egyéni neve
lés elve ezen rendszerekben lassanként majdnem eliminálódott. 
Ma, amikor a fiatalkorúak századát éljük, amikor minden szem a 
fiatalkoruakra tekint s minden kar a gyermekvédelem nagyobb- 
szabású munkájára nyúlik ki, időszerű az illetékesek figyelmét fel
hívni arra, hogy a kriminálpedagógiai intézetek jövőjét olyan ala
pokon lássuk fejleszteni, melyek mindenkit bizalommal töltenek el. 
Ismerni az egyént, mert nélküle egyéniesítés nincs! Több alkalmat 
és érintkezési pontot, mint amennyi eddig volt a hivatásos nevelő 
és fiatalkorúak között s körülbelül olyan formában megindulni az 
egész vonalon, melyet a kimondottan gyógypedagógiai kezelésre
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szoruló fiatalkorú kriminálisoknál a gyakorlat félig-meddig már 
megteremtett.*)

S ezzel dolgozatom tulajdonképpeni tárgyára térek át, ismer
tetve röviden azt az eljárást, melyben a gyógypedagógiai kezelésre 
szoruló fiatalkorú kriminálisok részesülnek.

Ha a fiatalkorúak bíróságaiban — természetesen a nagyon 
is szélső eseteket tekintve — kétely merül fel aziránt, hogy az 
eléjük kerülő fiatalkorú értelmileg és erkölcsileg nem bir az élet
korának megfelelő fejlettséggel, úgy az elmeorvosszakértő vélemé
nyét kéri ki s megfigyelés és ideiglenes gyógypedagógiai nevelés 
céljából az 1913. év végén a kir. orsz. gyűjtőfogházzal kapcsola
tosan létesített gyógypedagógiai telepre kéri beutaltatni a m. kir. 
Igazságügyminiszteriumnál.

A beutalás megtörténtével következik — rendszerint rövid 
időn belül — a beszállítás és befogadás. A befogadással egyidő- 
ben az elhelyezés.

Az alapos megfigyelés és a kétséget kizáró diagnózis meg
állapítása az eddigi gyakorlat szerint körülbelül 6 hónapot vesz 
igénybe.

Ez a megfigyelési idő természetesen a háborús idők után 
változásnak lesz kitéve, amennyiben annak tartama tekintélyesen 
meg fog rövidülni. A lényeg azonban továbbra is az marad, hogy 
a beutalt, illetőleg befogadott fiatalkorú kriminális alapos megfi
gyelésen essék keresztül, amelyben a fiatalkorú eddigi nevelése, 
bármilyen is az, — kulturális és természetes intelligenciája, antro- 
pölogiai mérétei (érzék-szervi vizsgálatok) hajlamai és képességei, 
szellemi typusa, emlékezete, morális értéke stb. vizsgálat tárgyává 
tétessék s ezekből hű vetületét kapjuk a fiatalkorú kriminálisnak, 
íme az egész vizsgálat az egyénre terjed ki, az egyént kutatja s 
ha megtalálta, véleményt formál róla s megkezdődhetik a szak
képzett kriminálpedagógus kezében a szó legnemesebb értelmében 
vett egyéni irányítás és nevelés. Ebben a formában tudni fogja a 
kriminálpedagógus értékesíteni pedagógiai, didaktikai és psycho-

*) Nem hallgathatjuk el, hogy a szerző által alább vázolt és a szigo
rúan vett gyógypedagógiai nevelésre szoruló fiatalkorú kriminális gyermekek
nél folytatott eljárástól függetlenül már megindult, az a mozgalom; melyet a 
szerző is az egész vonalon kívánatosnak tart. A „Kriminálpedagógiai inté
zetre“ gondolunk, mely szociális, pszichológiai tudományos és gyakorlati mun
kásságával a kriminálpedagógi'ának és a fiatalkorúak bíróságának mai szer
vezetet és rendszerét, megreformálni s modern alapra fektetni kívánja.. (Szerk.)
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lógiai ismereteit, itt biztosabban fog mozogni, mint az ipari tan
műhelyben, küzdeni kell számos pedagógiai botlás és tévedés 
ellen. Alkalmazni fogja azokat a hatásokat, melyek az egész értelmi 
és érzelmi élet mozgásba hozására teremtő energiaképpen nyilvá
nulnak. így lesznek kiváló támaszai a hivatásszerű ipari képzés
nek, melynek eddig csak néma szemlélői voltak. Ők fogják irá
nyíthatni a műszaki vezetőt azáltal, hogy a mozgásba hozott érzéki 
értelem és abból kisugárzó energia célszerűen használódjék fel az 
ipari nevelés szolgálatában.

De úgy gondolom, több szolgálatot teszek az ügynek, ha 
egy-egy fiatalkorúra vonatkozó megfigyelési anyagot konkrét eset
ből kiindulva természetes alakjában adom.

A megfigyelés első idejében a szoktatás, a helyzethez és új 
környezethez való alkalmazkodási képesség beállítása bir fontos
sággal.

A szoktatáson átesett és gyógypedagógiai megfigyelésre be
utalt fiatalkorún megkezdődik a tulajdonképeni vizsgálat, amely 
hivatva van kutatni az előzményeket, lefolytatni a teljes vizsgála
tot és befejezésül véleményt mondani a fiatalkorúról.

A gyakorlatban az alábbi „Jelentés“ foglalja magában az 
összes eljárásoknak eredményét.

J E L E N T É S .

B. S. gyógypedagógiai nevelésre és megfigyelésre beutalt 
fiatalkorú megfigyelésének eredményéről a 38.391-1916. I. M. IX. 
számú rendeletre:

E L Ő Z M É N Y  (Anamnézis).

B. S. Erdőtelken (Pest-m.) született, törvényes házasságból. 
Atyja elhalt. Nevelője községi pásztor. Iskolába nem járt. N . . s 
tanyán (Heves-m.) mint juhászbojtár nyert alkalmazást sezen minő
ségében erőszakos nemi közösülés kísérletének vétségéért az e . . i 
kir. törvényszék, mint a fiatalkorúak bírósága, eljárást indított 
ellene. A törvényszéki orvos véleménye« javaslatára gyógypedagó
giai nevelése hozatott javaslatba, mely alapon a m. kir. Igazság- 
ügyminiszterium, a fenti számú rendelettel, a kir. országos gyűjtő- 
fogházzal kapcsolatosan létesített gyógypedagógiai telepre utalta 
be ideiglenesen. Jelenleg 16 éves, róm. kath. vallású.
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V I Z S G Á L A T  (Diagnózis).
Az 1916. évi szeptember hó 14-én, d. e. 10 óra 5’től— d. e.

11 óra 20’ig megtartott intelligencia-vizsgálat (Binet-Simon mód
szere) szerint: A felnőttek próbáiból egy egységet sem oldott meg. 
A 15 évesek próbáiból az eredmény negatív. Ugyancsak negatív 
az eredmény a 12 és 10 évesek részére előirt próbáknál is. A 9 
évesek próbáit, valamint a 8 évesek próbáit egy-egy egységgel 
oldotta meg. A 7 és 6 évesek próbáiból 4—4 egység az ered
mény, mig az 5 évesek próbái teljes plust adnak. Intelligenciakora 
tehát — az életkorhoz viszonyítottan — 9 évi elmaradást tüntet 
fel s a 7 éves gyermek értelmi korának megfelelő. Tekintve, hogy 
az elmaradás a 10 éves életkoron jóval alul marad (—3 év) a 
defektus megállapítható s tartósabb jellegű és súlyosabb termé
szetű psychopathiával állunk szemközt.

Úgy a Binet, mint a más vizsgálati módszerek alkalmazásá
ból levonható eredmények szerint: Képzet- és szókincse szegény. 
Felfogó- és visszaadó-képessége erőtlen s a normális átlagon alúl 
marad. (Stern-féle vizsgálat; Ranschburg szópármódszere szerint). 
Figyelme meglehetősen szétszórt, könnyen elvonható és fáradékony. 
(A figyelem kereszt- és harmatmetszete). Emlékezete lassú, vonta
tott és megbizhatlan. Fogalom- és Ítéletalkotása szegényes. Kom- 
binativ képessége gyenge. Akaratereje kicsiny. Érzelmei sekélyek. 
Morális szempontból gyakran tapasztalható az időközönként fel
lépő lustasági állapot, mely azonban csak bizonyos fokú ellazulást 
mutat és nem ölt állandó jelleget. A hajlamok vizsgálatánál érzéki 
értelmének bizonyos fokú fejlettségéről ad tanúságot, szeret fúrni, 
faragni, de rendszeres és hivatásszerű képzésre a megfigyelés idején 
még nem volt bevonható.

V É L E M É N Y  (Prognózis).

A lefolytatott vizsgálatok és megfigyelés szerint B. S. növen
dék tartós jellegű psychopathiában (gyengetehetségüség) szenved. 
A kisegítő-iskolában, egy év alatt, a kis betűket elsajátította s ta
golva olvas. A 20-as számkörben helyesen oldja meg az első két 
alapművelet körébe vágó feladatokat. Jelenleg a kosárfonó munka- 
csoportban van foglalkoztatva s hajlamai eziránt illetőleg remény- 
teljes fejlődésnek indultak. További gyógypedagógiai kezelésétől 
eredmény várható, miért is végleges beutalása indokolt.

Ezen fenntebbi psychológiai vizsgálat egészíti ki az alább
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részletezett elme-orvosi „Kórrajz“-ot, mely főként életrajzi, psychi- 
átriai és antropológiai adatokat és eredményeket közöl.

„K Ó R R A J Z.“

A. L. 15 éves, róm. kath., nőtlen, kispesti születésű, újpesti 
lakos, foglalkozásnélküli fiatalkorú. Apja mellbetegségben halt el,, 
anyja, 2 édes és egy féltestvére egészséges. Családjában elmeba
jos nem volt. Ö maga 5 éves kora óta, amidőn egy kutyától meg
ijedt „Szívbajban“' szenved. Időnként a torka megfájdul, elszédül, 
összeesik és nem tud magáról. Másoktól hallotta, hogy dobálja 
magát, testén többször észlelt ütéseket. Syphilise nem volt. Ona- 
niát és coitust tagad. Szüleinél nevelkedett. "Apja, aki nyomdász 
volt, 12 év előtt halt el. 7 év alatt 4 elemi osztályt végzett! Több
féle mesterséget megkísérelt: volt könyvkötő, asztalos, lakatos és 
látszerész, de legfeljebb 4 hétig volt egy helyen. A vasesztergályos 
munkához volna kedve s anyja egy helyre adta, ahol azt mondták, 
hogy hülye. Csendes, de könnyen haragra lobban. A szeszes ita
lokat nem élvezte. A környezettanulmány szerint csavargó, hirtelen, 
makacs természetű, anyjával szemben tiszteletlen s azt meg is verte.

A. L. középtermetű fejlődésben levő, mérsékelten táplált fiú 
gyermek. Homloka keskeny, magas, a nyakszirttaj lépcsős. Szemei 
neuropathiásak. Jobb szemével befelé banzsalit. írisze barna, látái 
rendesnél tágabbak, elég jól reagálnak. Fülcimpái lenőttek. Jobb 
arcfelét hiányosan idegzi be. Felső álkapcsa előbbre áll. A kemény 
szájpad magasan ívelt. A nyelv szélén időnként friss harapási 
nyomok. Rombertünet pozitív. Pillarezgés. Térdreflexek csökkentek. 
Szívműködése lassú. Mozgásai szabadok. Arckifejezése merev. Han
gulata színtelen. Beszéde monoton, körülményes. Felfogása, képzet- 
társítás és tájékozódása zavartalan. Ismeretei arányban állnak isko
lázottságával. A forgalomban levő pénznemeket s hónapok nevét 
ismeri; írni, olvasni tu d ; az egyszerűbb fejbeli számmüveleteket 
jól megoldja a százas számkörön belül. Tudja, hogy egy évben 
12 hó, 365, szökőévben 366, egy-egy hóban 30—31, februárban 
28—29 nap; egy forintban 100, 5 koronában 250 krajcár van. 
Azt is tudja, mire való az adó és a takarékpénztár; s a Karácsony 
és Húsvét jelentőségét ismeri. Vallási és jogi fogalmai eléggé fej
lettek. Istenben hisz, az mindenütt jelen van; láthatatlan lélek. 
Imádkozni szokott, tudja a Miatyánkot, Hiszekegyet, Üdvözlégyet,
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Öt- és Tízparancsolatot. Azt is tudja, hogy lopni, ölni, csavarogni, 
a szülőkkel gorombáskodni nem szabad, mert az bűn. Azzal véde
kezik, hogy véletlenül követte el a bűnt, nagyon felizgult, mert a 
mamája megverte. Egy izben az emeletről is leugrott, mert keveset 
kapott enni s anyja nem adott a tésztára cukrot. Ítéleteiben infan
tilis felületességet árul el. Erkölcsi érzéke fejletlen. Hetenkint 1-2 
izben összeeséssel, öntudatvesztéssel és görcsös rángásokkal járó 
nehézkóros rohama van, amelyek alatt gyakran összeüti magát. A 
roham alatt történtekre nem emlékszik. — Vélemény. A vizsgálat
ból kiderül, hogy A. L. epilepsiában szenved s miután rohamai 
sűrűn jelentkeznek: javítónevelésre nem való. Önveszélyessége 
miatt az epileptikusok balfi gyógy- és nevelőintézetébe volna elhe
lyezendő.

*  **
Úgy a psychológiai, mint a psychiátriai vizsgálatot nem tar

tom azonban teljesnek és kimerítőnek. Kriminálpedagógiáról lévén 
szó, a nevelés kérdése domborodik ki. A fiatalkorúnak erkölcsi 
személylyé való átalakítása, a morális érzék „moralsense“ kiépítése 
lesz elsőrangú fontosságú. Erre vonatkozólag vagy semmi vagy 
csak nagyon kevés tájékoztatót találunk az ismertetett vizsgálatok
ban. Az értelmi vizsgálatokkal kapcsolatban ki kell terjeszkedni a 
morális vizsgálatokra is, mert hiszen a jó és rossz megkülömböz- 
tetésében főként és csaknem kizárólag az értelem bir fontossággal! 
Az erkölcsi önértékek megismeréséhez az értelmen (intelligencián) 
át jutunk. A lelkiismeret és kötelességérzet, mint két fő erkölcsi 
mozgató, nevelésre szőrül, egyénként és korlátok közé szorítva. 
Az erkölcsi nevelés tehát lényegében az, hogy az egyes individu- 
mokban meglevő és feltalálható nemes csirákat kifejlesszük, a jó 
hajlamokat ébresztgessük és erősbítsük a kártékony vágyak és 
törekvések elnyomásával egyidőben. Az erkölcsi tartalom tökéle
tesebb megismertetésében, a csak alanyi erkölcsiségnek tárgyivá 
való formálásán kivül, a kötelességérzet edzésének, az Ítéletek 
pontosabbá és helyesebbé tételének is nagy szerepe jut a kriminái- 
pedagógiában.

A kriminálpedagógiai nevelés alanya a fiatalkorú vétkes, 
bűnöző. Hosszú gyakorlatomban teljes értelemmel vallom, hogy 
egyetlen egy fiatalkorúval sem találkoztam, kiben az erkölcsi érzék 
teljesen hiányzott volna. A csira feltalálható volt, csak keresni kellett.
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A háború vakjai.
Rovatvezető : K irschenheuter Ferenc.

A vak katonák erkölcsi alátámasztása.
Irta : Herodek Károly.

A srapnellszilánknál, a puskagolyónál és a bajonett-szurásnál 
veszedelmesebb az a lelki sebzés, amint a szerencsétlen hősünk 
tudatára ébred, hogy a szemére változatlanul az öröksötétség borul. 
A fizikai fájdalom múló, a lelki maradandó, vagy legalább is nehe
zen gyógyul, mert a körülmények sokszor akaratlanul is fel-feltépik.

Semmi kétség aziránt, hogy a rettenetes világtusában a pub
likum leikéhez legmélyebben a vak hős jajkiáltása férkőzik, cse
lekvő szeretetének kiapadhatlan forrásait az életük virágjában hazá
jukért „a legdrágább kincset“ veszített hős katonáink nyitják meg. 
Kíséreljük meg feltenni a kérdést, miért és honnan van ez?

Induljunk ki magunkból. Az az életpálya, amelyet a sors 
számunkra kijelölt és amelyet egy emberöltőn át befutni enged, 
oh, micsoda fenséges egyszerűséggel volt megközelíthető, mily 
könnyűség és mondhatjuk talán gyönyörűség abban bizonyos tö
kélyt elérnünk. Hiszen természetadta normális képességeink mellett 
meg voltak érzékeink teljes épségükben. Nekünk csak akarnunk 
kellett és a cél a legtöbb esetben biztosítva volt, ismeretes az ide- 
illő szállóige: az erős akarat minden nehézséget legyőz. Követke
zik ebből, hogy én az é n e me t  boldoggá tehetem, szerencsém
nek megalapítása tőlem függ, annak kovácsolója én vagyok. Fej
leszthetem Ízlésemet a festményeken és szoborműveken, gyönyör
ködhetem a természeti szépségekben, szórakozhatom a könyvek 
olvasásával, képezhetem magamat különféle tudományágakban, 
szóval mindent tehetek, elérhetek, élvezhetek és mindenben gyö
nyörködhetem, csak akarnom kell. Rendelkezésemre állanak a mú
zeumok, képtárak, könyvtárak és minden, ahol örömet, szépet,
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érdekeset, tanulságosat, élvezetest stb. meríthetek, ahol telkemet 
felfrissíthetem, megújulhatok.

Ez a roppant széles skálájú terület, mely összességében és 
pompás harmóniájában az én boldogságát van hivatva szolgálni, 
első pillanatra a szemeviiágát veszített hős lelkében összeroppan, 
semmivé lesz.

Világtalan hősünk talán a legbátrabb, a legmerészebb, a leg
munkabíróbb, a legdolgosabb férfi volt annak előtte és most e 
Prometheus előtt összeomlik a valóság, töpreng, vájjon mi követ
kezik ezután. Két dolgos karjának, széles vállának és izmos mellé
nek valamikor hasznát veszi-e még ? A falu virágja volt ő s most, 
vájjon nem lesz-e világtalan koldussá. A szülőknek szemefénye, 
minden reménye, talán az elaggottságuk esetén istápolójuk lett 
volna, és milyen szép érzelmeket váltott ki az a tudat férfias lel
kében, hogy akik őt nevelték, majd ő segít azokon stb. Rettenetes 
belepillantani egy ilyen összetörött, szárnyaszegett és reményeve- 
szített lélek belsejébe. Nagyon át tudja érezni a kultúrában előha
ladott társadalom a vak hős szerencsétlen helyzetét és innen van, 
hogy aki csak teheti, segítségére siet. Lelkiörömére szolgál, ha 
pénzáldozatot hozhat a humanizmus vérrel megszentelt oltárára s 
még inkább könnyít lelkifájdalmán, ha az anyagi támogatást egy- 
egy könycsepp kíséretében nyújthatja. Mi mindent ajánlott és java
solt a jó magyar publikum, amikor dr. Grósz Emil professzor 
pályázatot hirdetett arra nézve, miképen segítsünk a megvakult 
katonák sorsán. Soha annyi pályázat még műre nem érkezett, mint 
erre, pedig a pályadíj csekélység volt. Szinte egymást túllicitálva 
igyekeztek a jó lelkek szerencsétlen hőseink vigasztalhatatlan hely
zetén segíteni. Kenetteljes szavak, szentimentális foglalkozási típu
sok, különféle szórakozások ajánlása, méhrajban zsongták körül a 
világtalan hősök jövőbeli sorsára irányuló javaslatokat. Csak keve
sen voltak a bátrak, akik ki merték mondani e kemény szót: 
Nem pepecselő foglalkozásban, jelentéktelen szórakozásban és im
produktív munkában kell itt keresni azt a bizonyos erkölcsi alátá
masztást, hanem kemény férfihez illő acélos munkában.

Emlékezzünk csak vissza, honnan és hogyan indult meg a 
vak katonák felkarolása. Az első iskola a legvéresebb színpad, a 
csatatér volt, ott ébredt tudatára hősünk, hogy szemevilága örökre 
elveszett, gyógyíthatlanul vakká lett. Ámde az emberi könyörüle- 
tesség utána nyújtotta kezét, szinte azt mondotta, kelj fel és jöjj 
velem, megkísérlem azt, amit emberileg tenni lehet, hogy vissza
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adhassalak az életnek, magadnak és a társadalomnak. Felkerült a 
szegény világtalanná lett magyar legény a szemészeti klinikára. Itt 
várták őt nagytudományú férfiak és bársonyos gyöngéd magyar 
honleánykezek. Az egyik szemevilágát kísérelte visszaadni, a fizikai 
fájdalmat csillapítani, a másik szívjóságtól áradozó meleg szavak
kal vigasztalta, bátorította és buzdította. És amíg a tudomány a 
kiolvadt szemekben segíteni nem volt képes, addig a lelkivigasz 
új élet derengését rajzolta elébe és távolról megmutatta, hogy még 
boldog is lehet, nincs minden veszve.

A szemészeti klinikán nem maradhattak mindvégig, gondos
kodni kellett kitelepítésükről s vendégül az iparművészeti iskola 
látta őket. Itt már egy lépéssel tovább kellett menni, a szórakozá
son kivül valami foglalkozást kellett nyújtani, amely az írás-olva
sási ismeretek megszerzésén kivül hasznos, de még mindig nem 
nekik való foglalkozásból állott. A sok felolvasás, zene, beszéd 
lelkinarkózisként hatott rájuk, amelyből ki-kicsillámlott az a hő 
óhajtásuk, hogy valami hasznosat tanuljanak, amelyből képesek 
lesznek megélni és amely izomerejüknek, fizikai képességüknek 
megfelel. Rövid idő kérdése volt, hogy elő kellett venni azokat az 
iparágakat, amelyeket a polgári vakok tanulnak és űznek és amely 
annyi sok száz szemevilágát veszített polgártársnak biztosítja meg
élhetését. Katonáink szokatlan mohósággal vettették magukat a 
kefekötés iparágára, amelyet néhány hét múlva a kosárfonás köve
tett, mintegy 80 százalékukban e két iparágban képeztetik ki. 
Azonkívül az igazgatóság néhány új és eddig nem kultivált ipar
ágat vezetett be, amilyenek a köszörülés és telefonkapcsolás. Most 
aztán vigan megy a munka. A vessző suhogása, a szőrnyíró kat
togása a legszebb zene, amely a vak katona leikéhez szól, mert 
minél nagyobb gyorsasággal és ügyességgel történnek ezek a moz
gások, annál inkább van biztosítva a vak katona napi keresete. 
E dolgozó társaság fáradhatlan munkásságával szinte élő tiltako
zását jelenti be amaz úgynevezett erkölcsi alátámasztás ellen, ame
lyet némelyek finoman kitaláltak. A vak katona természetes eszével 
úgy gondolkozik, hogy az én legbiztosabb erkölcsi alátámasztá
som a munka, amelyet két kezemmel végezek naponként. Az állam
nak anyagi segítsége nem oly becses reá nézve, mint keze mun
kájával megkeresett pár korona, mert erről tudja, hogy biztos pénz, 
jól kiérdemelt bér és nem alamizsnasegély. Amidőn tehát erkölcsi 
alátámasztásról szólunk nem érthetünk alatta egyebet, minthogy a 
világtalan katonát megtanítjuk ismét a becsületes munkára, fel
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nyitjuk lelki szemeit, hogy olyan dolgos polgára lesz a hazának, 
mint eddig volt. A világtalanság nem egyenlő a semmittevés, vagy 
a koldulás fogalmával. A naponként végzett munka megédesíti 
kenyerét, a súlyos állapotot könnyebben viseli, keresni fogja a 
lehetőségeket, amelyek jobb sorsra érdemes helyzetében boldoggá 
tehetik.

Az itt közölt cikk utolsó bekezdésének első részét mint e rovat veze
tője nem hagyhatom megjegyzés nélkül. Azt mondja a cikkíró, hogy a hadi
vakokra „a sok felolvasás, zene, beszéd lelki narkózisként hatott, melyből ki- 
kícsillant az a hő óhajtásuk, hogy v lami hasznosat tanuljanak, melyből képe
sek lesznek megélni ■ • • majd később, hogy „katonáink szokatlan mohó
sággal vetették magukat a kefekötőiparágra“. Ezeket a cikkíró úr csak téves 
értesülések alapján írhatta. A tény ezeknek épen az ellenkezője. Hogy mily 
nehezen indult meg a hadivakok .komoly ipari foglalkoztatása, arra e sorok 
írója, mint akinek föladata volt foglalkoztatásuk megkezdése, „A háború vak
jai“ című írásának 7., 8. és 29. lapjain behatóan rámutatott és „A vak rok
kantak“ c. munkájának 54. lapján rámutat arra, hogy Ausztriában is, Német
országban is ugyanaz volt a helyzet, hogy t. i. a háború vakjai éppen és 
különösen az első hónapokban sehol sem akartak dolgozni, a munkát sehol 
sem vették komolyan. Mind a két írásom említett helyein igyekeztem meg- 
magyarázni ennek okait is, melyeket azonban még nem merítettem ki teljesen. 
A kezdetén, az Iparművészeti iskolában vakjaink az első hetekben épenséggel 
hallani sem akartak komoly munkáról. A helyszűke mellett ez volt egyik oka 
annak, hogy a munkát bevezetésként apró, úgynevezett kézügyesítő munkák
kal (gyékény-, raffia-, drótmunkákkal) kezdtük azzal a céllal, hogy a produktív 
foglalkozással, munkával megbarátkoztassuk őket. Amint egy évvel később 
értesültünk, külföldön is több helyen (Hamburg, Boroszló) hasonló módon 
estek túl az intézetek az első hetek nehézségein, sőt Boroszlóban még 1916 
őszén is egyik-másik hadivak könnyű szalmafonásokat végzett. Később, mikor 
már a jég meg volt törve, mikor az újonnan beérkező vak már tömegesen 
munkában találta sorstársait a különböző iparágakban, megváltozott a hely
zet. A példának óriási hatása volt. És még nagyobb a hatása annak, mikor 
a belépő vak hallja, hogy János 60, Pista 100, Jóska meg 150 koronát kere
sett már egy hónapban. A mai helyzet az, hogy munkaképes hadivakjainknak 
csak 12%-át nem sikerült eddig munkára birnunk, ezeknek is csak a fele 
olyan, aki anyagilag is rá van szorulva a munkára, a másik fele vagyonosabb 
voltára való hivatkozással vonakodott, illetve vonakodik dolgozni.

De azért ha a hadivakok dolgozó seregén végig tekintünk, még ma 
sem vagyunk ott, ahol Herodek igazgató úr látja, ahol „a vak katona termé
szetes eszével úgy gondolkozik, hogy az én legbiztosabb erkölcsi alátámasz
tásom a munka, amelyet két kezemmel végzek naponként“, ahol a hadivak 
úgy érzi, hogy „az államnak anyagi segítsége nem oly becses reá nézve, 
mint a két keze munkájával megkeresett pár korona • ■ • “ Nem, sajnos, 
idáig még nem jutottunk el és csak maradjunk továbbra is őszinték, idáig 
soha nem is fogunk eljutni. Ebben a küzdelemben a pedagógia elvei és esz
közei lekéstek. Itt felnőtt emberekkel állunk szemben, akiknek anyagi szűk-
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ségleteik vannak. A hadivakokat számba nem vehető kivétellel erkölcsi javak 
és célok nem serkentik a munkára. Ha ezek serkentenék őket munkára, nem 
rendeztek volna a minap is (1918 március 11-én) bérsztrájkot az Orsz. Hadi
gondozó Hivatal Vakok Intézetében. A pénz a sarkantyú, semmi más, és 
minél magasabb a munkabér, annál élesebb a sarkantyú. S ez természetes. 
Miért volna a hadivak különb, mint más munkás? A megvakulás még senki- 
bői sem csinált ideálistát. Mi, akik évek óta együtt élünk, dolgozunk a hadi- 
vakokhal, úgy látjuk, hogy — megtartva Herodek igazgató úr formáját: — 
a vak katona természetes eszével úgy gondolkozik, hogy a megélhetésemet a 
pénz biztosítja, nem fontos honnan jön, csak sok legyen s szívesen dolgozom 
is érte, csakhogy minél több legyen. És ez igy lényegében rendben is van.

Sajtóhiba. Legutóbbi számunkban e rovat első cikkének 
címe kimaradt. Bánó Miklós dr. szóban levő cikkének címe: íg y  
c s i n á l t a m.

Az Orsz. Hadigondozó Hivatal Vakok Intézete február 
hó végén 13 megvakult tisztet és 537 a legénységhez tartozó hadi
vakot tartott nyilván. Közülök az intézet fölvett eddig 8 tisztet és 
457 legénységi embert, kilépett 4 tiszt és 294 lég., újból fölvétetett 
8 lég., a hóvégi létszám tehát az intézetben: 4 tiszt és 171 a 
legénységhez tartozó egyén. Az intézet kosárfonó-, kefekötő- és 
köszörülő műhelyeiben a hadivakok által február hóban termelt 
cikkek eladási ára 55424'50 korona, a vak munkásoknak kifizetett 
munkadijak összege pedig 2533-18 korona.

A hadivakok alapjának segélykiosztó bizottsága Teleki 
Pál gróf elnöksége alatt január hó 3.-án tartott ülésén a követ
kező határozatokat hozta: Az egyes vakok eddig 5000 koronánál 
nagyobb segélyt nem kaphattak az alapból. Ez a korlátozás meg
szűnik. A bizottság a jövőben megokolt esetben többet is meg
szavaz, viszont olyan vakoknak, akiknek a megélhetése biztosítva 
van, az alap egyelőre segélyt nem ad. — Ha már több vak lete
lepítése és ingatlanokkal való ellátása sikerrel járt, az adott esetekre 
való hivatkozással új gyűjtés indítandó meg az alap javára. -— Az 
otthonukban lévő vakokat látogassa meg egyenkint a vakokkal 
foglalkozó szakember s az emberek munkálkodásának elözmoz- 
dítása és helyzetének javítása érdekében tegye meg a lehetőket a 
helyszínén, egyebekre nézve pedig tegyen javaslatot a bizottságnak.
•— A bizottság kérésére az Orsz. Hadigondozó Hivatal elnöksége 
megkeresi a nagybirtokosokat, hogy gazdaságaikban alkalmazzanak 
hadivak kosárfonókat.

A hadivakok osztályozása. Akiket a „vakok“ gyűjtőneve 
alá foglalunk, tudvalévőén nem mind teljesen vakok. Méltányos,
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hogy a hadivakok javára összegyűjtött pénzekből a teljesen vakok 
nagyobb osztalékokban részesüljenek, mint a nem teljesen vakok. 
Ezt a kérdést szabályozandó az Orsz. Hadigondozó Hivatal elnök
sége a múlt évi november hóban egy „Utasítást“ adott ki, melyet 
ifj Imre József dr. egyetemi magántanár szemorvos, az Orsz. Hadi
gondozó Hivatal Vakok Intézete főorvosa szerkesztett. A hadivakok 
osztályozására vonatkozó utasítás a következő:

„A vak katonák intézetében elhelyezést nyerhet minden olyan 
megvakult katona, kinek vaksága katonai szolgálatának megkez
dése után állott be, akár sebesülés, akár betegség következtében, 
még akkor is, ha feltehető hogy ez az állapot a katonai szolgálat 
nélkül is bekövetkezett volna. A katonai szolgálat kezdetének a 
csapattesthez való bevonulás tekintendő. Nem sorolhatók azonban 
ide azok a vakok, kik látásromlások kezdete előtt egyéb okból 
már elbocsáttattak a hadsereg kötelékéből.

Az intézetbe utalható katonákat három csoportba soroljuk. 
Az első csoportba tartoznak azok, kik mindkét szemükre teljesen 
vakoknak tekinthetők. A második csoportba tartoznak azok, kiknek 
látása csak tájékozódásra elegendő, de olyan foglalkozást, melynek 
elsajátításához és folytatásához látásra van szükség, nem kezdhet
nek. A harmadik csoportot azok alkotják, akiknek a látása vala
mely durvább munkához elegendő ugyan, de akik előző foglal
kozásukra való tekintettel valamely vak-iparágban, vagy csak a vakok 
intézetében elsajátítható ismeretekben óhajtanak kiképzést nyerni.

Az első csoportba tartozók teljes mértékben igényt tart
hatnak a vak katonákat megillető minden támogatásra, a második 
csoport tagjai is rendszeres, de nem teljes összegű segélyezésben 
részesülnek. A harmadik csoport tagjainak segélyezése már nem 
a vakok számára gyűjtött társadalmi segélyből, hanem az általános 
rokkantalapból történik.

A) Teljesen vaknak tekintendő és teljes mértékben segélyezendő:
1. aki mindkét szemére teljesen vak, vagy egyik szemén sem 

lát 1/60-ot. (Ismét erről ujjak olvasása.) ;
2. aki egyik szemén legfeljebb 1/60-ot lát, de a másik sze

mén látását elvesztette;
3. aki egyik szemén sem lát többet, mint 1/60, s e mellett 

egyéb fogyatkozásai is vannak. (Látótérszűkület, szürkületi vakság, 
munkát gátló hibák a kézen stb.).

B) A vakok intézetébe felveendő, de a társadalmi segélyben 
bizonyos, kissé csökkentebb mértékben részesítendő:
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1. aki mindkét szemén olvas egy méterről ujjakat, de nem 
többet. (Tekintettel a tájékozódási képesség nagyobb voltára ezek 
nem sorolhatók a teljesen vakok közé, de a teljes segélyösszeg 
90%-ában részesítendők);

2. aki egyik szemén nem lát többet, mintáz A/1-be soroltak 
és a másik szemén legfeljebb 2/60, de több mint 1/60 látással 
bír. (A teljes segélyösszeg 85-90%-ában részesítendő);

3. aki mindkét szemén többet lát, mint az B/l-be soroltak, 
de nem többet, mint 2/60-ot és e mellett más fogyatkozásai is 
vannak. (Látótérszükület, szürkületi vakság, maradandó üvegtesti 
homályok, a kezeknek hibái stb.). A társadalmi segély teljes össze
gének 80-85-90 Vo-ában részesítendők.

A segélyösszeg megállapítása esetről-esetre a vakok intézete 
bizottságának feladata lenne, az intézet szemész szakértőjének 
meghallgatása alapján. (A segélyezésben az A csoport teljes 
segélyéhez képest csak kis mértékben alkalmazandó csökkentés is 
jelzi, hogy ezek a rokkantak is még csaknem teljes mértékben 
vakoknak tekintendők és a segélyezésben teendő kis mérséklés 
elsősorban a teljesen megvakultakkal szemben való méltányos meg- 
külömböztetést szolgálja).

C) a vak katonák intézetébe felvehető, de már nem a vakok 
számára gyűjtött társadalmi segélyalapból, hanem az általános 
rokkantalapból, mint igen súlyosan rokkant segélyezendő:

1. akinek látása kevesebb, mint 3/60, de több mint a B/l-be 
sorol hatóké;

2. akinek látása eléri ugyan a 3/60-ot, de sem előző fog
lalkozása, sem előképzettsége nem képesítik arra, hogy az ennyi 
látásnál már egyébként alkalmazható optikai segédeszközök segít
ségével valamely irodai foglalkozást kezdhessen, vagy folytathasson, 
másfelől az ennyi látással szintén végezhető föld növelésre sem 
alkalmas.

D) a vakok intézetébe beutalható, de segélyezésének összege 
csak később állapítható meg annak aki látását valamely betegség 
következtében előreláthatóan teljesen es gyógyíthatatlanul el fogja 
veszteni. (Megkezdődött és progresszív természetű látóidegsorvadás, 
súlyosabb és vaksághoz vezető tuberkulótikus szembetegség stb.).

Ezeknek beutalása természetesen minden esetben csak az 
intézeti szemorvos hozzájárulásával történhetik. Ilyen esetekben a 
segélyezés megkezdésének időpontja akkor érkezik el, amikor az
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illetőnek látása a fenti csoportok valamelyikébe sorolható. Az álta
lános rokkantalapból való segélyezése már előbb is történik.“

Ha kissé szigorúnak is találjuk, általában mégis helyeseljük az utasítást 
A C-osztálybeliekkel szemben azonban szűkmarkúnak találjuk. A C-osztályúak 
látása ugyanis a legjobb esetben 3/60 (ami három méterről való ujjolvasásnak 
felel meg) sokét az utasítás kizárja a hadivakok alapjából való részesedésből. 
A gyermekkorukban megvakultaknál a 3/60-nyi látásmaradvány óriási kincs. A 
gyermek ezzel nevelődik, megtanulja előnyeit a végsőkig kihasználni, látásának 
határain túl pedig zsenge korától fogva ránevelődnek a többi érzékszervei a 
hiányos látás valamely formában való pótlására. Ismeretszerzési módját, a 
produktivitáshoz szükséges eszközök és eljárások alkalmazását állapotának 
megfelelően alakítja, ehhez képest választ életpályát, általában az egész életét 
érzékszervi képessegeinek megfelelően rendezi be. A C-osztályú embereinkre 
azonban akkor borult rá a homály, előttük, aknor szűkült össze a világ 
amikor a szervezet alkalmazkodóképessége már kevésbbé ruganyos, amikor 
már a többé-kevésbbé megcsontosodott életszokások, a munkakifejtés meg
szokott módjai nehezebben hajlanak el más irányokba. Az ő esetükben a 
3/60-nyi látásmaradvány értéke nagyon leszáll. A legtöbbnek kihull kezéből a 
régi szerszáma, ha tovább is űzi foglalkozását, teljesítő' képessége mélyen 
alatta marad a réginek és ha emellett még lelki életüket, az életélvezés lehető
ségeinek csökkenését is figyelembe vesszük, bizony a múlttal szemben: vakok 
ők. Ha rajtunk múlna, mi nem zárnók ki őket a hadivakok alapjának jóté
teményeiből, a teljes osztalékok 50%-át juttatnék nekik.

A hadivakok keresetképtelenek. A „Magyar Hadigondozó“ 
1918. évi 2. számából vesszük az alábbiakat: „A belügyminisz
térium statisztikát készített a rokkantakról, melyet a magyar dele
gáció hadsereg-bizottságának ülésén expozéja keretében ismertetett 
a miniszter. A legénységi állományból eddig 200.000 rokkantja 
van a hadseregnek, de ez csak 20°/o-a az összes útókezelteknek. 
Ezek közül is csak a vakokat osztályozták teljesen keresetkép
teleneknek, mig a többiek munkaképességét többé-kevésbbé helyre
állították.“

Az állam alkalmaz vak telefonkapcsolókat. Az Orsz. 
Hadigondozó Hivatal Vakok Intézete a Hivatal útján még a múlt 
év elején kérte a kereskedelmi minisztériumot, hogy nyújtson állami 
alkalmazást a telefonkapcsolásban kiképzett hadivakoknak. Koloss- 
váry Endre posta- és távirda műszaki főigazgató melegen karolta 
föl a kérdést s így a M. Kir. Posta- és Távirda Igazgatóság a 
vakok állami alkalmazását nemcsak lehetővé tette, hanem a múlt
évi junius hó 27-én kelt 66318-1917. sz. alatt a telefonalközpontok 
tulajdonosaihoz fölhívást is' intézett, hogy fogadjanak el hadi
vakokat, mint kinevezett állami alkalmazottakat" központjaik keze
lésére. A sokszorosított fölhivólevél bevezetése után igy folytatódik
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„A háborúban szemük világát vesztett katonák munkához 
juttatását célzó akciót a kereskedelemügyi m. kir. miniszter űr 
őnagyméltósága a legmelegebben fölkarolni óhajtóan, nem zár
kózik el az elől, hogy a folyamodók munkaképességüknek meg
felelő helyen á l l a mi  alkalmazásba vétessenek.

Minthogy azonban a vakok ezen fogyatkozásuk miatt csakis 
olyan távbeszélő központok kezelésével bízhatók meg, ahol kizáró
lag kapcsolási teendőkkel vannak foglalkoztatva, elesik annak lehe
tősége, hogy az illetők oly alközpontokban is alkalmaztassanak, 
ahol a kapcsoláson kívül egyéb írásbeli teendőik is volnának. 
Megjegyzem azonban, hogy a m. kir. rokkantügyi hivatal vakok 
intézetének közlése szerint annak, hogy a vak szolgálat közben 
kisebb Írásos följegyzéseket, későbbi leolvasásokat igénylő meg
bízatásokat elfogadjon, semmi akadálya nincs, amennyiben vala
mennyi írja és olvassa a vakok pontírását a braillet, valamint más 
speciális írásmódokat is.

De ezzel szemben meg kell, hogy jegyezzem, miszerint a táv
beszélő-kezelőknek mellékes munkával való megbízása mindig a 
berendezések teljes kihasználásának rovására esik, mert emiatt a 
kezelők a hívásokra rendszerint csak némi késedelemmel jelent
keznek, az összeköttetéseket késedelmesen bontják, ami egyfelől a 
felekre nézve időveszteséggel jár, másfelől pedig a késedelmes bon
tás megakadályozza azt, hogy a kérdéses állomásokkal újabb össze
köttetések legyenek létesíthetők. Mindezekből önként következik, 
hogy az alközponttal bíró előfizetők a saját érdekükben cseleksze
nek, ha a központjuk kezelőjének más munkát, mint a távbeszélő 
kezelés végzését nem adnak s igy az üzenetek és egyéb feljegy
zések végzésével egyik mellékállomásuk kezelőjét bízzák meg, 
mert így az általános távbeszélőkezelés javítását is munkálják és 
elősegítik. Ezeket tartva szem előtt alkalmaznak Amerikában, Német
országban vakokat, a távbeszélő alközpontok kezelésére és pedig 
úgy a magánosok, mint maga az állam is. De nemcsak külföldön, 
hanem Magyarországon a Hernádvölgyi Magyar Vasipar korompai 
vasgyára, a Kassa-Oderbergi Vasút kassai üzletvezetősége és a M. 
Kir. Rokkantügyi Hivatal is alkalmaz vakokat és pedig rokkant 
katonákat, a távbeszélő alközpontok kezelésére és pedig legjobb 
sikerrel.

A Kiképzett és alkalmazható vak katonák közül a magyar 
nyelven kívül többen beszélnek németül, oláhul és tótul is s igy 
az illetőknek e tekintetben is hasznát lehet venni.

3
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Felhasználhatók továbbá a vak katonák csomagolásra, gép
írásra stb. is, akkor mikor a távbeszélőt kezelniük nem kell. A M. 
Kir. Rokkantügyi Hivatal tehát nem könyöradományt, hanem mun
kát kér a magyar haza hősies védelmében világtalanná vált honfi
társaink részére, munkát, mely a világtalan embernek a legnagyobb 
jótéteménye.

Ezek után felkérem a t. címet: szíveskedjék mielőbb közölni, 
hogy a jelzett nemes cél szolgálatában hajlandó-e távbeszélő alköz
pontjának kezelésére vak katonát alkalmazni és ha igen, milyen 
feltételek mellett ? Nevezetesen hajlandó-e a vak katonát mint ki
nevezett állami alkalmazottat, alközpontjának kezelésére elfogadni, 
amely esetben az illetőnek később megállapítandó személyi járan
dóságait kellene a m. kir. postának megtéríteni? Ilyen feltétel 
mellett az illető vak katona a budapesti központi távbeszélő hiva
tal személyzetének létszámába tartozna, tehát onnan rendelnék ki 
szolgálatra úgy, amint jelenleg is több előfizetővel szemben törté
nik. Amennyiben a t. cim a vak katonát esetleg nem mint a m. 
kir. posta, hanem saját alkalmazottja gyanánt kívánja távbeszélő 
alközpontjának kezelésére felhasználni, szíveskedjék az alkalmazás 
feltételeit tájékozódás céljából velem közölni.“

A negyedik és ötödik vak telefonkapcsoló. A negyedik 
Ba l k  J á n o s  vak rokkant tizedes. Az Esztergom-Szászvári Kő
szénbánya R.-T. alkalmazta Doroghon (Esztergom-megye) 150 kor. 
havi fizetéssel és kedvezményes díjú étkezéssel. Az ötödik B é n ó  
S á n d o r  vak rokkant tizedes. Őt a Magyar Általános Gépgyár 
R.-T, alkalmazta mátyásföldi repülőgép-gyárában 240 korona havi 
fizetéssel és kedvezményes díjú étkezéssel.

A ref. teológia vak hallgatója S z a l a y  A l a d á r  meg
vakult hadnagy, a főiskola egyévi látogatása után tanulmányait 
abbanhagyta.

Vak tisztviselőt alkalmazott az Orsz. Hadigondozó Hivatal. 
M á n d i  Mi h á l y  megvakult főhadnagy a múlt év október hava 
óta a rokkantak jogügyi kérdéseivel foglalkozik s jogi tanácsadója 
a rokkantnak.

Hadiárva vakok intézete létesítésének eszméjét pendítette 
meg Ákos  I s t v á n  igazgató még a múlt év nyarán. Az Orsz. 
Hadigondozó Hivatal Vakok Intézetének vezetősége magáévá tette 
az eszmét s a múlt év szeptemberében javasolta az Orsz. Hadi
gondozó Hivatalnak, hogy létesítsen intézetet a háborúban elesettek 
és rokkanttá váltak vak gyermekei és vak eltartottjai számára. Be
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adványában az intézet vezetősége „Az 1912. évben végrehajtott 
V a k s á g  ü g y i  S t a t i s z t i k a  eredményei“ alapján számításokat 
eszközölt s a következőkre alapította javaslatát:

Magyarország (ide nem számítva Horvát-Szlavon-
országot) vakjaink száma • . 15,125

Közülök segélyre szorul (részben: 1795, teljesen:
10940) összesen . . • ............................• . . • 12,735

A részben vagy egészen segélyre szoruló 12735 vak
közül minden százezer háztartásra esik . . • . • 308

Ha csak az 5—45 év közöttieket, tehát a képezhető
ség korában lévő és az intézetekben el nem helye
zett vakokat vesszük figyelembe, ezekből minden 
százezer háztartásra esik 11 részben és 71 teljesen 
segélyre szoruló vak, összesen 82

A kérdés most már az, hogy hányszor százezer olyan ház
tartás van az országban, mely elvesztette vagy rokkantán kapta 
vissza a családfőt, fönntartóját, támaszát? Erre a kérdésre adatok 
hiányában nem adható válasz. Kétségtelennek látszik azonban, 
hogy ahányszor százezer ilyen háztartásunk van, annyiszor van 82 
olyan a képezhetőség korában lévő vakunk, akiknek 1/6 része 
részben és 5/6 része teljesen segélyre szorul, akik intézetekbe el
helyezve nincsenek, akik családjukban improduktív életet élnek, 
akik ahelyett, hogy dolgoznának, nemcsak hogy szaporítják a csa
ládok gondjait, hanem gondozást igényelve, a családtagokat még 
a munkában is hátráltatják. — A létesítendő intézet szervezetét a 
javasló vezetőség nagyjában a vakok meglévő intézeteinek szerve
zetéhez hasonlóan javasolta s főcéljául a kenyérkereső életpályákra 
való kiképzést tűzte ki. Az intézet létesítésére nézve a Hivatal 
elnöksége még nem nyilatkozott.

Praktikus pontozót készített magának B á n ó  Mi k l ó s  dr. 
vak mérnök. A fája palackformájú. Egy bedugaszolt palack dugó
jába szorítsunk bele egy fejnélküli szeget s megvan nagyjában a 
pontozó alakja. Ahol a nyomást kifejtő mutatóujj irásközben ráillesz
kedik a pontozóra (a palack feneke), vályút vésett a fába Bánó 
mérnök úr az ujj kényelmes és biztos elhelyezésére. Eddig még 
semmi újat nem mutat a pontozó. A sokféle pontozóforma közt 
amelyet a vakok faragtak maguknak, az egyszerű stilusformájútól 
a villásig és a tornyosig, megtaláljuk a vályúst is. Ami uj a Bánó- 
féle pontozón, az a füle. Fülnek nevezzük, (ha nincs kifogása ellene 
Bánó dr. úrnak), mert a karkosár füléhez hasonlít. A fül egy vas
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lemezből készült ív, melynek két végét Bánó dr. a pontozó köze
pén kétoldalt lazán a pontozó fájához szegelte. írásközben a nyo
mást kifejtő mutatóujjunkat a fül alatt a vályúba helyezzük, fia 
most az írást megszakítva valami mást akarunk végezni kezünkkel, 
nem kell letenni a pontozót, csak eleresztjük, mert a fülénél fogva 
ujjunkon lógva marad, szabadon használhatjuk kezünket (pl. má
solásnál olvashatunk) s az írás újrakezdésénél már kezünkben van 
a pontozó, csak megszorítjuk, s tovább dolgozunk. Még más előnye 
is van Bánó dr. pontozójának. Mielőtt zsebre tesszük, a tűjét a 
füle alá hajtjuk (mint az összecsukható dugóhúzó hegyét a fogója 
alá) s így nem lyukasztja ki a zsebünket. Az állandóan az ujjhoz 
kapcsolt pontozó sem új forma. Az úgynevezett tornyospontozóval 
ezt úgy oldották meg a Vakok Kir. Orsz. Intézete növendékei, 
hogy a pontozó fájába kerek lyukat fúrtak s ebbe dugják bele a 
nyomást kifejtő mutatóujjukat. A tornyos pontozó sem esik tehát 
ki a kézből, ha eleresztjük, mert az ujj tartja, mint a gyűrűt. 
(Tornyosnak ezt azért hívjuk, mert a vakok a lyuk fölött gyakran 
toronyszerűén kiépítik, díszesre kifaragják). A tornyos pontozó 
azonban egy darabból van s merev, tehát akadályozza a kéznek 
írásonkivüli mozgásait, mig a Bánó-féle füles pontozó csuklósze- 
rűen mozog a fém fülben, tehát elhajlik s nagyobb szabadságot 
biztosít a kéz mozgásainak. Igaz viszont, az a körülmény, hogy 
elhajlik, az írás újrakezdésénél időveszteséggel jár, míg újra irásra- 
kész helyzetbe hozzuk. Tessék kipróbálni, melyik a jobb : a régi 
merev, vagy az új, a Bánó-féle csuklószerűen elhajló. Vak rokkant- 
jainknál megtörténik a kísérlet, de az itt elért eredmények nem 
döntik el a kérdést. A civilvakok iskoláiban tett próbák lesznek az 
iránytadók, mert ott huzamosabb időn át írnak egyfolytában s több 
a variáció az írással kapcsolatos és vele párhúzamosan folyó 
egyéb teendőkben.

Polgári vak gyári munkások is vannak már. A Vakokat 
Gyámolitó Orsz. Egyesület ezévi március hó közepén két vak leányt 
(Pesti Palócz Borbála és Nagy Etel) helyezett el a Telefongyár R. 
T. gyárában (Budapest, Hungária-körut 163), ahol ágyúlövedékek
hez való gyújtócsavarokat vizsgálnak, megállapítják, hogy megfelelő 
kaliberüek-e. Munkadíjuk egyenkint napi 5 korona. Művezetőjük 
É b e r t  D e z s ő  elismeréssel nyilatkozik munkájukról.

A vakokat vezető kutyák kérdése Németországban állan
dóan napirenden van. Nem a vakokkal, hanem a kutyákkal 
foglalkozó szakkörökben. Most egy füzet jutott kezeinkhez
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A „Deutscher Véréin für Sanitátshunde“ (Münster i, Westf.) 
kiadása, a szerzője D’heil államügyész, cime: ,,Der Kriegsblinden- 
hund, seine Dressur und praktische Erfahrungen.“ A füzet foto
gráfiákkal is szemlélteti a kutyák idomitását.

A szerző azt mondja, hogy kutyák kiképzése a hadivakok 
vezetésére szerencsés gondolat volt. A cél kettős: erkölcslélektani 
és gyakorlati. Az állandóan a vak mellett tartózkodó kutya meg
szünteti a vakban az elhagyatottság érzését, a vak mint jóbarát
jához ragaszkodik hozzá. Emellett a kutya vezetője, sőt szolgája, 
védője is a vaknak. A legjobban bevált az uszkár és a német 
juhászkutya. A szuka ajánlatosabb, mint a hím, idomításuk 1 — l 1/* 
éves korukban kezdendő. A póráz a kutya tarján alkalmazandó, 
könnyen lekapcsolható módon. További fölszerelés a kutya nyakán 
lógó csengő és a csengő szíján gazdájának a neve. A kutyák ido- 
mítása négy szakra oszlik:

1. Általános idomítás. A kutyának a gazdája balkeze előtt a 
pórázt kifeszítve kell járnia. Hogy ezt megszokja, eleinte egy má
sodik személy csalétekkel jár az idomító, illetve a kutyája előtt. 
Az engedelmességben való gyakorlás fontos. A kutyát hozzá kell 
szoktatni, hogy hosszabb időn át is ugatás nélkül egy helyben 
feküdjék, hogy apró tárgyakat, fillért, gombot is felemeljen.

2. Akadályok kikerülésére való iaomitás. Éhez egy nagy gya
korló-tér szükséges úthálózattal, kigyóvonalú utakkal, kiemelkedő 
gyalogjárókkal, árkokkal, lépcsőkkel, elhelyezhető korlátokkal és 
padokkal, élő sövényekkel, bokrokkal, fákkal az úton fekvő fatör
zsekkel stb. A kutyát arra kell szoktatni, hogy minden akadály 
előtt, ha az ki nem kerülhető, leüljön, gyepre, virágra ne vezessen, 
szükség esetén pádhoz vigye a vakot, később, hogy veszedelmek 
elől (kocsi, automobil, kerékpáros, stb.) gazdáját visszatartsa, 
gyorsan a gyalogjáróra vezesse. A kutyának meg kell értenie a 
„jobbra“, „balra“ veszényszavakat. D’heil államügyész úr azt is 
elmondja mily eljárásokkal oktathatók a kutyák ezen teendőkre. A 
látó vezetővel való gyakorlatozások után bekötött szemű vezetővel 
folytatódik az állatok idomítása. Állandóan fontos az, hogy a ku
tyának nem szabad ülőhelyzetéből felemelkednie mindaddig, míg 
gazdája az akadályon át nem haladt s mig nem jelzi, hogy: „to
vább“. A gyakorlótéren való iskolázást követi az utcán, épületek
ben való gyakorlatozás. Arra is rászoktathatok a kutyák, hogy az 
akadályokat vakkantással jelezzék, de ez nem tanácsos, mert na
gyon fölhívja a járókelők figyelmét a vakra.
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3. A kutya gyakorlása magával a vakkal. Minden vak á 
vérmérsékletéhez hasonló temperamentumú kutyát válaszszon. A 
vak ismét a gyakorlótéren kezdi az iskolázást a kutyával s foko
zatosan tér át vele a népes utcákra, előbb látó vezető segítségével, 
majd anélkül. A tapogatást szolgáló sétapálcának nem szabad 
hiányoznia a vak kezéből, mert elsőrangú érdeke hogy mindig 
tudja, milyen akadályokkal van dolga. A vakok figyelmeztetendők, 
hogy az idomításban visszafejlődött kutya alkalmazása veszedelem
mel is járhat. Amennyiben a kutya nem képes tájékozódni, nagyon 
ajánlatos, ha vak gazdája domborútérképet használ, melyről meg
állapíthatja, hogy hány utcát kell kereszteznie, hol kell jobbra vagy 
balra befordulnia, hogy célját elérje. Túlsókat természetesen e 
tekintetben nem kívánhatunk a vaktól.

4. A vak lakóhelyén még egy idomításon kell a kutyának 
átesnie. Annyira kell tökéletesednie, hogy rövid egy-két szótagú 
irányító szavak után elvezesse gazdáját munkahelyére, haza, szóra
kozóhelyre, stb. Eleinte néhányszor látó egyénnek kell végig vezetnie 
a vakot kutyájával együtt az útvonalokon. A vaknak különböző 
ismertetőjeleket kell emlékezetébe vésnie, melyek az útelágazásokra, 
útirányokra figyelmezteti*. Elhibázott dolog volna a vaktól semmit 
sem követelni. Ellenkezően, mindamellett, hogy vezetőkutyája van, 
a vaknak törekednie kell, hogy magát a kutyától függetlenítse. 
Útközben a vaknak gyakran kell hangoztatnia irányító parancs
szavait, hogy a kutya megfigyeléseiben az út és a parancsszó, 
között kapcsolat származzék.

A vakokat az idomításra ki kell oktatni. A kutyák idomításá- 
hoz 3, a vaknak a kutyával való együttes gyakorláshoz 1 hónap 
szükséges. Végül hangsúlyozza a szerző, hogy azok a hadivakok, 
akik már használnak idomított kutyákat, nagyon ragaszkodnak hű 
vezetőikhöz.

Mi a kutyák vezetőkként való alkalmazására vonatkozó nézetünket 
folyóiratunk 1916. szeptember-október havi számának 197-199 lapjain behatóan 
ismertettük. Véleményünk akkor abban csúcsosodott ki, hogy „a vak leghűbb, 
legmegbízhatóbb és legolcsóbb vezetője, aki minden pillanatban rendel
kezésre áll — ő maga.“ Ez a véleményünk ma is. És valószínűnek kell 
tartanunk, hogy a vakokkal foglalkozó külföldi szakemberek is hasonlókép 
gondolkoznak, mert arról még nem hallottunk, hogy közülök valaki helyeselte 
volna kutyák alkalmazását. A szaklapok közléseiből megállapíthatjuk, hogy 
maguk a vakok túlnyomórészt szintén idegenkednek a vezetőkutyáktól, sőt 
itt-ott lekicsinylőén, humorosan tárgyalják a kérdést; akadnak azonban olyan 
vakok is, mégpedig leginkább az előrehaladottabb korban megvakultak között,
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akik meg vannak elégedve kutyáik szolgálataival. A német hadivakokkal kap
csolatban a kérdés mindenesetre oly érdekesen fejlődik, hogy továbbra is 
figyelemmel kisérjük.

Kottózógép föltalálásáról adtak hírt a napilapok január 
hóban. A föltaláló E n d e r I e i n Vi l mo s  müncheni zenész és 
hangjegykorrektor a braillehangjegyek írását egy ha a híradás
ból jól értjük -  nagyjában a Picht-féle pontírógéphez hasonló 
szerkezettel akarja megoldani. Kérdést intéztünk a dologban a 
vakok müncheni kir. intézete igazgatójához S c h a i d l e r  A.-hoz, 
aki azt írja, hogy a találmány egyelőre még csak papíron, rajzban 
van meg, nem fűz nagy reményeket hozzá, mert nagyon komplikált. 
A föltaláló most pénzt gyűjt, hogy gépét fölépíthesse.

Száz év előtti német hadivakokról régi aktákot közöl 
Ze c h  F r i g y e s  a Blindenfreund 1917. 9. számában. Egy nép
fölkelő gyalogos, aki az 1814-15-iki hadjáratban vesztette el látását, 
a hadivakok marienwerderi intézetéről, ahol nyolcadfélhónapig a 
kefekötést tanulta, egyebek között a következőket mondta tollba 
1817. augusztusában egy jegyzőkönyv fölvétele alkalmával:

Az intézetben van egy-egy kefekötő-, fonó- (fonal- és ostor
fonó-), hálókötő-, asztalos-, esztergályos- és kosárfonó-műhely, 
valamint egy zenegyakorlószoba. Az oktatást 1 főtanító, 2 segéd
tanító, 4 zenetanító, 1 fonómester és 12 ipari szakmunkás látja el. 
Jelenleg 60 vak és gyengült látású rokkant van az intézetben. A 
teljesen vakok fonással, hálókötéssel, ostorfonással és zenével fog
lalkoznak. A hálókötők selyem pénzeszacskókat is készítenek. A 
gyengénlátók kedvük szerinti mesterséget választanak. A munka
idő d. e. 8-11 és d. u. 2-6.-ig tart. Mindenki tetszése szerinti ideig 
maradhat az intézetben, hol díjmentes ellátásban részesül. Munka
dijat senkisem kap, ruházatot, egy botot tájékozódásra s az inté
zetből való kilépésekor kiki 3 tálért kap kézhez útiköltség cimen, 
más segélyt az intézet nem nyújt. A király rendeletére egyenruha 
készül a hadivakoknak, akiknek koldulni tilos.

A német hadivakok halbaui mezőgazdasági iskolájáról 
ír S i l e x  dr. berlini egyetemi tanár a Blindenfreund 1917. 9. 
számában s egyebek közt azt mondja, hogy: „Öntudatos hadivakok 
azt írták nekem, hogy ők külön oktatás nélkül is képesek mindent 
elvégezni (t. i. mezőgazdasági munkákat); amellett nem gondolják 
meg, hogy azokat a munkákat, amelyeket látókorukban végezték, 
most vakságukban újból be kell gyakorolniok.“ Szóval: Strassban 
két év óta, Halbauban egy ev óta működik a hadivakok mező
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gazdasági iskolája, azért még ma is nehéz róluk úgy írni, hogy 
bele ne keveredjék a kérdés: szükségük van-e egyáltalában a hadi
vakoknak mezőgazdasági iskolára? A továbbiakban így ír a pro
fesszor ú r : „Mi csak azt akarjuk igazolni, hogy a mezőgazdasági 
téren is akad sok olyan munka, melyet a megvakult földmíves 
szakszerű oktatás után továbbra is képes végezni.“ Azt kell hin
nünk, hogy a tanár úr nagyon hevenyészve írta a cikkét, mert azért, 
hogy ez igazoltassék és „csak“ azért igazán fölösleges volt isko
lákat szervezni, mert hogy ez igaz, azt a vakok dolgaihoz értők 
közül még senkise vonta kétségbe, sőt a vakokról írt könyvek, a 
szakemberek, meg maguk a vakok is ennél még többet tudnak 
beigazoltnak; azt, hogy azokat a munkákat a megvakult földművesek 
még újbóli oktatás nélkül is képesek elvégezni.

A hadivakck gyári foglalkoztatása Németországban 
egyre szerveződik. P e i l c h e n f e l d  W. dr. berlin-charlottenburgi 
szemorvos, egészségügyi tanácsos a „Deutsche Medizinische 
Wochenschrift“ 1917. 49. számában elmondja, hogy a „vakok 
ipari üzemekben való alkalmazhatóságának lehetőségeit, vizsgáló 
bizottság“, melynek megalakitását N i e p e l  E r n ő  a vakok berlini 
városi intézetének igazgatója kezdeményezte, már több jelentést tett 
működéséről a minisztériumnak. Az eredmény rövidre fogva az, 
hogy vakok minden előzetes szakoktatás nélkül csaknem minden 
ipari nagyüzemben foglalkoztathatók s néhány hét alatt elérik a látó 
munkás 100‘Vo-os munkaképességét. Alkalmazásuk csaknem kizá
róan az úgynevezett női munkákra szorítkozik, melyeknek három 
főcsoportja: présmunkák (stancolás), vizsgálási (revízió) és csoma
golási munkák. A vakok alkalmazását eddig megnehezítették a bal
esetbiztosítási szabályrendeletek. A birodalmi biztositóhivatai egy 
múltévi körrendeleté ajánlja a vakok alkalmazását, ha az üzem
berendezések és eszközök balesetek ellen óvó fölszerelésekkel 
vannak ellátva. — Egy gyáros, inkább 20.000 márka adományt 
ajánlott föl, mintsem vakot alkalmazzon üzemében. A bizottság 
unszolására végre mégis alkalmazott vak munkásokat, akikkel 
aztán annyira meg volt elégedve, hogy most állandóan foglalkoztat 
vakokat. Feilchenfeld dr. annyival inkább nagy fontosságot tulaj
donit a vakok gyári alkalmazásának, mert a gépírás kevés meg
élhetési lehetőséget igér s a mezőgazdaságra irányuló újabb törek
véseknek — amennyiben nem saját birtokkal rendelkező vak gaz
dákról és övéikről van szó — szintén csekély kilátást nyújt ered
ményre.

Magyar Gyógypedagógia
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Egy hadivak üdülőotthont nyitott hadivakok számára
Rothenburgban (Németország), Napi ellátás: 3 márka. Ez is meg
élhetési forrás. (Dér Blindenfreund, 1917. 8. sz.)

Mégis lesz mezőgazdasági iskola a hadivakok számára 
Magyarországon. Még a múlt év őszén értésére jutott az Orsz. 
Hadigondozó Hivatalnak, hogy Temesvárod P r o c h a s k a  Ed e  
malomtulajdonos egy a város közvetlen közelében levő 6 holdas 
birtokát a rajta levő épületekkel együtt a hadivakok oktatására 
ajánlja föl. A kérdést akkor a hadivakok bizottságában tárgyalták 
is, de miután az ingatlanok tulajdonjogának átruházása még nem 
volt tisztázva a tárgyalások abbanmaradtak. Újév napjaiban aztán 
váratlanul megjelent a Hivatalban Prochaska Ede úr. Külföldi útról 
jött, Strassból és Halbauból, ahol temesvári urakkal, köztük 
egy magasrangú katonatiszttel járt. Strassban és Halbauban az 
urak nem láthatták ugyan üzemben a hadivakok mezőgazdasági 
iskolájáig mert azok télen szüneteltek, de Bécsben Mel l  S á n d o r  
igazgató űrtől, a vakok bécsi császári intézete igazgatójától 'és 
Berlinben S i l e x  P. dr. egyetemi tanártól oly kedvező információkat 
kaptak a vakok mezőgazdasági foglalkoztatására vonatkozóan, hogy 
Prochaska úr egy mezőgazdasági iskola létesítését határozta el s 
ezt bejelentette a Hivatal elnökségének, kérvén hadivakoknak az 
iskolába való helyezését. A Hivatal elnöksége bevonta a tárgyalá
sokba az Orsz. Hadigondozó Hivatal Vakok Intézete vezetőségét, 
mely jóllehet azon álláspontjának fenntartásával, hogy hadivak
jainknak a munkagyakorlás szempontjából mezőgazdasági iskolára 
szükségük nincs, szeretettel karolta föl a vakok érdekében meg
induló kérdést és javasolta, hogy vegye át a Hivatal a létesítendő 
intézetet, helyezzen ki oda 10-15 hadivakot s foglalkoztassa ott 
azokat mezőgazdasági munkákkal párhúzamosan kosárfonással. 
A további tárgyalások folyamán azonban odatisztázódott a helyzet, 
hogy a Prochaska-család temesvári ingatlanát Temesvár városának 
adja át, a rajta létesítendő intézet városi intézet lesz s a hadi
vakok céljait csak átmenetileg szolgálja, mig azok kiképzése tart, 
azután pedig a polgári vakok foglalják el helyüket. Az értekezlet 
javaslata alapján erre T e l e k i  Pá l  gróf ,  a Hivatal elnöke az 
intézet szervezését a temesvári intézőkörökre hagyta azzal, hogy 
ha a szervezés befejeződik s a Hivatal ajánlatot kap vakok oda- 
helyezésére, a kérdést újból tárgyalás alá veszi.

Ezévi március hó elején Prochaska Ede úr bemutatta a léte
sítendő intézet terveit a Hivatalban és D e s s e w f f y  Emi l  gróf-
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nénál a hadivakok intézete vezetőjénél, akinek rendelkezésére az 
Orsz. Hadigondozó Hivatal Vakok Intézetében elhelyezett hadiva
kok fölhivattak, hogy jelentkezzenek a temesvári intézetbe való 
fölvételre. Miután ismételt buzdítások után sem akadt jelentkező, 
március hó közepén az intézet vezetősége a Prochaska-család fel
hatalmazása alapján már abban a helyzetben volt, hogy a Temes
várra jelentkezőknek 3 korona napidijat, illetve 600 koronát helyez
hetett kilátásba a mezőgazdasági iskolában töltött egy szezon tar
tamára. Erre már tömegesen jelentkeztek fölvételre vak rokkantak, 
úgyhogy az április hóban megnyitandó intézet növendéklétszáma 
biztosítva van.

A létesítendő intézetről, a jövő számunkban bővebben szólunk. 
A humánus érzéstől mélyen áthatott alapitóban Prochaska Ede 
úrban a vakok ügyének egy rajongó mecénását és munkását ismer
tük meg, akit céljainak elérésében az Orsz. Hadigondozó Hivatal 
Vakok Intézetének vezetősége a leghathatósabban támogat.

I r o d a lo m

Frenzel: Geschichte des Hilfsschulwesens. Szerző a gyen- 
getehetségüek egész oktatásügyét szándékozik felölelni; az egész
nek első része a kisegítőiskolaügy története. Helyesebb lett volna, 
ha könyve cimét pontosabban így állapítja meg: Geschichte des 
d e u t s c h e n  Hilfsschulwesens, mert bár apróbb megjegyzésekben 
itt-ott említést tesz a külföldi hasonló iskolafajokról, mégis csak a 
németországi iskolákról beszél. Tanulmánya nagyon jól áttekinthető, 
vonzó stílusban is megírva. Négy korszakra osztja a német kisegítő 
iskola történetét: Az első korszak 1863-ig terjed és a mozgalom 
előzményeit foglalja magában, kezdve az 1533-ban megjelent 
„Leyenschul“ cimü iraton Stötzner fellépéséig. A másik időszak 
1886-ig terjed, ebbe esik az első kisegítő iskolák alapítása. A har
madik korszakban 1887-től 1904-ig gyorsan terjed a kisegítő iskola 
eszméje; tanltógyülések ép úgy, mint a városok tanárai sűrűn fog
lalkoznak az üggyel és tisztázzák ezen iskolafaj mibenlétét, jogo
sultságát, szervezetét. A negyedik időszakban végre, 1905-től máig 
nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is fejlődik a kisegítő iskola; 
külön tudománya is támad, irodalma elég gazdag lesz; külön
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folyóirata van (Die Hilfsschule, 1908); a kisegítő iskolai tanítóság 
külön egyesületet alkot, amelynek körülbelül 2000 tagja van.

Németországban 1912-ben 285 városban 1699 osztályban 
39000 gyengetehetségü tanuló nyer oktatást kisegítő iskolákban, 
illetőleg osztályokban.

Érdekes Frenzelnek statisztikai összeállítása ezen iskolafaj 
fejlődéséről és az a bő irodalmi jegyzék, amely a gyengetehet- 
ségüség szellemi, testi, szervezeti kérdéseit öleli fel.

A munka végén Európa többi államairól is tesz említést bár 
röviden. Megemlékezik a magyar kisegítő iskolaügyről is, ennek 
keretében a legnagyobb lelkesedéssel szól a budapesti állami kise
gítő iskola külső és belső berendezéséről, főleg a vele kapcsolatban 
levő pszichológiai laboratóriumról, amelynek vezetőjét, Dr. Ransch- 
burg Pál, egyetemi tanárt, külön névleg is említi. Még egy nevet 
említ: Náray Szabó Sándorét, ki mint a Szaktanács elnöke és 
vezetője, nagy érdemeket szerzett ezen ügy körül.

Érdemes e kis füzettel megismerkedni (megj. és kapható 
Marhold könyvkiadónál, Halle a/S., ára kb. 2'5 M). Várjuk a 
vállalat folytatását; a kisegítő iskolák szervezetét, a gyengetehet- 
ségüek tanításának, nevelésének és gondoskodásának tárgyalását 
és végre azt a részt, mely a gyengetehetségüek beszédtüneteivel, 
beszédhibáival, nyelvével és az ezzel rokon kérdésekkel fog 
foglalkozni. Biichler Hugó.

Ráth Végh István: „A bűnös gyermek lelki világa“ címen 
az Uránia-szinházban rendkívül érdekes és tanulságos előadást tar
tott. Előadásának vázlatát az alábbiakban közöljük:

I. A b ü n s z e r z ő o k o k .  1. Milieu: A proletár-gyermek 
lakása és táplálkozása. Alkohol. Elhanyagolt nevelés és rossz neve
lés. Nevelés a bűnre. A londoni tolvaj-iskolák. A pajtásság befo
lyása. Gyermektolvaj-bandák. A fekete kéz. 2. Bűnös hajlam. Ese-̂  
tek a gyermek-bíróság gyakorlatából. Gyilkos gyermekek.

II. A v é d e k e z é s  e s z k ö z e i .  Hogyan büntették régen a 
bűnös gyermeket? Gyermekek a fogházban. Halálbüntetés a gyer
mekek ellen. A botbüntetés kritikája. A modern eljárás nem bün
tet, hanem nevel. A gyermekbiróság keletkezése és fogalma. Lind- 
sey a világhírű denveri gyermekbiró. Nevelés a szabad életben. 
Próbára bocsátás. Nevelő telepek. A freeville-i gyermek-köztársaság. 
A zárt intézeti nevelés alapelvei. Munkára szoktatás, jellemképzés. 
Az önérzet fejlesztése. Az angol Borstal-intézetek és az amerikai 
reformatoriumok rendszere. A német Fürsorge-Erziehung eredményei.
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Ráth Végli, aki mint a fiatalkorúak bírója a gyermekvédelmi és 
gyermektanulmányozási munkákban kiváló szerepet visz, nagy szere
tettel és sok hozzáértéssel beszélt a bűnös gyermekekről. Örömmel 
konstatáltuk, hogy a gyermekbiróság működésében a pedagógia 
mind nagyobb és mélyebb utat tör és a fiatalkorú bűnösök büntető 
jogában a pedagógiai szempontok fokozott mértékben érvényesül
nek. Főleg akkor, ha a fiatalkorúak bírójában oly aktiv pedagógiai 
érzék van, mint amilyen Ráth Végh egész előadásából kisugárzott. 
Mondhatnék, hogy gyógyító-pedagógiai érzék, mert Ráth Végh 
előadásában a gyógyító-pedagógus burkoltan ezeket a notivumakat 
is megtalálta. És itt meg kell állnunk egy szóra. A bűntettes gyer
mekek nevelése és a gyógyító-pedagógia szoros kapcsolatban állnak 
egymással és mégis mintha félnének e szótól, — de csak a szótól, 
nem a tartalmától — olyan óvatosan kerülik, ha a bűntettes gyer
mekek pedagógiairól van szó. A pszichológiai alapra felépített 
gyógyító-pedagógia fogalmába nemcsak az érzéki hiányosak (vakok, 
siketnémák) érzéki fogyatékosok, (gyengénlátók, nagyothallók) 
szellemi fogyatékosok (gyengeelméjüek, gyengetehetségüek) tartoznak 
bele, hanem idetartoznak az érzelmi, akarati élet és a jellem anomáliái 
(moralinszánia) sőt a testi fogyatkozások is.

A bűntettes gyermekek nagyrésze züllött gyermek. A züllött 
gyermekeket pedig nem elég csupán nevelni, hanem pedagógiailag 
gyógyítani kell. A javító-intézeteknek át kell alakulniok lelki klinikákká, 
ahol erkölcsi orthopédia pedagógiai therápia a nevelők, a gyógyító 
pedagógusok feladata. Úgy a külföldijmint a hazai szerzők (Qruhle, 
Mönkemüller, Rizor, Düsselhoff,K!eefisch, Thorna, Révész Margit) ku
tatásai azt bizonyítják, hogy a z ü l l ö t t  g y e r m e k e k n e k  t ö b b  
m i n t  a f e l e  k i f e j e z e t t e n  ab n or mi  s, tehát gyógyitó peda
gógiai nevelést igényel. De a normális züllöttek gyenge akarata, fogya
tékos erkölcsi érzéke, diszharmoniás érzelmi világa is speciális gyó
gyitó nevelésre szorúl. A züllött gyermekek javításával foglalkozó 
pedagógusok maguk is érzik, hogy csak speciális pedagógiai esz
közök segítségével tudnak rájuk hatni, — mert a normálpedagó
giai módszerek csődöt mondanak. A gyógyitó pedagógia még 
az agynak elveszett területeit is tudija a meglevők célszerű 
kihasználásával, a gyakorlat helyes irányú befektetésével pótolni, 
amikor a vakok, siketek oktatásánál, nevelésénél elsőrendű ered
ményeket produkál, a gyengetehetségüek nagy százalékát munka
képes és önfentartásra képes egyénekké tudja nevelni, akkor a 
gyógyító pedagógiára nézve ae~& föladat,--hogy az a l a p j u k b a n  
épelméjű züllöttek javító nevelése, átalakítása egyáltalán nem lehet
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(
nehézségeket felmutat® (Ranschburg). Az a hitünk, hogy a züllött 
gyermekek nevelese akkor fogja elérni reneszánszát, ha a részükre 
berendezett intézmények gyógyító pedagógiai intézetekké, lelki 
klinikákká alakulnak át.

Ilyen és hasonló gondolatabb ébredtek a gyógyító-peda
gógusban Ráth Végh előadása kapcsán. Talán már nem is vagyunk 
messze attól az ideáltól, hogy a bűntettes gyermekek átalakításában 
a további fejlődés és speciálizáció folyamán a normál pedagógiát 
a gyógyító-pedagógia váltsa fel.

Ráth Végh magas színvonalú és élvezetes előadásában domi
nált a pedagógiai ellen, de pedagógusokat a hallgotáság között — 
sajnos — alig találtunk. Ganyó Vilmos.

Intézeteink, iskoláink,
• • • • • • • •

A nm. Vallás- és közoktatásügyi in. kir. Minisztérium
20229-1918. VI. a. sz. alatt lapunk szerkesztőségéhez az alábbi 
köszönő-iratot küldte:

„A m. kir. pénzügyminisztérium vezetésével megbízott minisz
terelnök Úr f. évi január hó 21-én 381 P. M. sz. a. kelt átiratá
ban a hetedik hadikölcsön kiváló, minden eddigit felülmúló ered
ménnyel történt lezárása alkalmából elismerő köszönetét fejezte 
ki azért a lelkes támogatásért, amelyben a vezetésem alatt álló 
minisztérium alá tartozó hivatalok, intézmények, tanintézetek veze
tői, tisztviselői, igazgatói, tanárai, tanítói a hadikölcsön népszerű
sítésének ügyét részesítették.

Amidőn a pénzügyminiszter Úr köszönetét tolmácsolom, fel
használom egyúttal az alkalmat arra, hogy a magam részéről is 
meleg köszönetét mondjak mindazoknak, akik hivó szavamra lelkes 
odaadással karolták fel és segítették diadalra a hadikölcsön ügyét.

Budapest, 1918. évi február hó 18-án. Esztcrházy s. k.“
A VlI-e ügyosztály munkakörének uj beosztását ajánlja 

dr. Juba Adolf egyetemi magántanár, iskolaorvos az „Egészség“ 
1917. évi 12. füzetében. Szószerint ezeket írja: „Az angolok pél
dáját kell követnünk, akik a németeknél is sokkal jobb szervezők. 
Ők a közoktatásügyi minisztériumban egy iskola-egészségügyi osz^ 
tályt szerveztek, amelyhez a testgyakorlás is tartozik. (Nálunk meg
fordítva az iskola-egészségtan a testgyakorláshoz tartozik).
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Ily ügyosztály mi nálunk is kellene, voltaképen a fogyatéko
sok ügyosztályában a magva meg van, csak ki kellene egészíteni 
ügykörét. Az iskola-egészségügy, az egészségtan tanítása, a test
gyakorlat oktatása, a fogyatékosok (testi és szellemi fogyatékosok) 
ügyei, véleményadás iskolaépitkezések alkalmával, a tanítószemély
zet egészségügye egy óriási munkakört jelentenek.“ Nekünk úgy 
tetszik, hogy ebbe a társaságba stilszerübben illeszkedik be a 
gyógypedagógiai ügykör, mint ahogy a jelenlegi körülmények kö
zött van. Bármilyen tetszetős is a társaság, az a nézetünk, hogy a 
gyógypedagógiai ügykör ma már annyira kiterjedt keretében oly fon
tos kérdések nyernek megoldást, hogy amint azt dr. Náray-Szabó 
Sándor államtitkár tervezte és gyakorlatban megvalósította, egy
magában minden társulás és bekapcsolástól mentesen, igen jelen
tős munkásságot fejthet ki. (H.)

Másfél milliós alapítvány. Felsőbüki Nagy Sándor és Felső
büki Nagy György 1.500,000 koronás alapítványt tettek 6 száza
lékkal kamatozó hadikölcsön-kötvényekben, hogy abból szülőik, 
Felsőbüki Nagy Sándor és Petrovszky Jozefa emlékére Szombat
hely városában törvényhatósági jeleggel biró hülye, nehézkóros 
gyermekek és felnőttek befogadására alkalmas menhely, intézet 
létesitessék.

Ez az alapítvány az első hazánkban, amely nagyságával ha
talmas lépéssel viheti előre a fogyatékosok kérdésének megoldását, 
s így mint korszakalkotó eseményről kell róla megemlékeznünk.

A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet tantestülete 
értekezletet tartott ennek az alapítványnak az ügyében, s elhatározta, 
hogy a nagy alapítvány célszerű felhasználása, illetve a létesítendő 
intézet ügyében részletes szakvéleményt készít s azt a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium utján Vasvármegye közönségének 
megküldi.

Hadiárvák felvétele. A Nyomorék Gyermekek Országos 
Otthona (Budapest, VII., Mexikói-út 63.) 30—40 olyan szegény
sorsú 6—14 éves hadiárva fiút vesz föl, akit testi fogyatkozása 
miatt családi körben tartani nem lehet. A felveendő növendékek 
ellátási költségeit, évente 1500 koronát, az Orsz, Hadigondozó Hi
vatal fedezi.

Értesülésünk szerint a Hadigondozó Hivatal gondoskodni 
kíván az egyéb fogyatékos hadiárvák elhelyezéséről is. A hivatal
ban működő kartársunkat, Ákos István igazgatót megbízta a hiva
tal elnöksége, hogy erre vonatkozólag részletes javaslatot dolgozzon ki.
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A gyengeelméjű hadiárvákért. Annak idején ismertettük a 
budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet segélyző-bizottságá- 
nak a gyengeelméjű hadiárvák érdekében megindított mozgalmát. 
E mozgalom most jelentős lépéssel jutott előre. A segélyző-bizott- 
ság a szeptember hónapban tartott gyűléséből kifolyólag felterjesz
tette a minisztériumhoz, illetve a Hadigondozó Hivatalhoz azokat 
az adatokat, amelyeket a gyengeelméjű hadiárvákra vonatkozólag 
gyűjtött, s mivel már eddig is több mint 100 ilyen hadiárva elhelye
zése vált szükségessé, részükre külön intézet létesítését ismételten 
ajánlotta.

A gyógypedagógiai tanárok anyagi ügyeit intéző bizott
ság 1918. évi február hó 13-án gyűlést tartott. Istenes Károly tit
kár ismertette a bizottság eddigi működését. Bemutatta a memo
randumot, melyben a bizottság a gyógypedagógiai status harma
dolásánál történt sérelmeket összefoglalta. A memorandumban 
foglalt kívánságokra vonatkozóan az illetékes vallás- és közokta
tásügyi vezetőférfiak, kikhez a bizottság a memorandumot küldött- 
ségileg eljutatta, megnyugtató ígéreteket tettek. Reméljük, hogy 
a gyógypedagógiai tanárok sérelmei az 1918—19. évi költségve
tésben orvosoltatni fognak s a szépen hangzó ígéreteket tettek 
fogják követni. A bizottság ezután az 1917—18. évi költségvetés 
gyógypedagógusokra vonatkozó részét tárgyalta s elhatározta, hogy 
amikor az 1918—19. évi költségvetés előmunkálatai megkezdődnek 
ismételten fel fogja hívni az intéző körök figyelmét a gyógypeda
gógiai tanárok sérelmeire s azok orvoslását idejében kérni fogja. 
Kiemeljük e helyen különösen a XI. fizetési osztályba sorozott 
véglegesített kartársaink sérelmét, akik három éve vannak a XI. 
fizetési osztályban, s kiknek a X. fizetési osztályba való kineve
zése elől kitérni tovább már nem lehet. Nem kevésbbé sérelmes az 
alapvizsgázott és szakvizsgázott, katonai szolgálatot teljesítő kar
társaink ügye, akik közül mindeddig még egyet sem neveztek ki. 
A bizottság foglalkozott még az óradijak felemelésének kérdésével 
és a különböző összegekben megállapított kórpótlékok ügyével.

Továbbképző osztályok szervezése a vakok kolozsvári 
intézetében. A v. és k. miniszter úr az 1917. évi augusztus hó 
15-én 107589, sz. rendeletével elrendelte, hogy a vakok kolozsvári 
intézetében az 1917—18. tanév elején a továbbképző első évfo
lyama megnyíljék. Régi hiány nyer ezzel megoldást. A tovább
képző I. osztály, értesülésünk szerint, november hó 15-én kezdte 
meg működését.
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Új kisegítő-iskola. A folyó tanév elején megnyitották P é- 
c s e t t  is a kisegítő-iskolát. Szieberth Róbert felügy. igazgató buz- 
gólkodott annak létesítése körül. A vezetéssel Lehel Mária oki. és 
gyöngetehetségüek oktatására képző tanfolyamot elvégzett tanítónőt 
bízták meg. A pécsi kisegítő-iskolának egy osztálya és 17 növen
déke van.

A temesvári siketnéma-növendékek 80 koronát gyűjtöttek 
a háborúban elesettek gyermekei javára. Ezt az összeget Zádor 
igazgató azzal küldötte meg a szaktanácsnak, hogy azt valamelyik 
hősi halált halt kartársunk árvájának juttassa, ha pedig nem volna 
olyan közöttük, aki erre rászorult, úgy jusson az összeg a vak 
katonáknak.

Kinevezés. A v. és közokt. miniszter úr az 1917. évi okt. 
hó 25-én 160990. sz. a. kelt rendeletével Fizáryné Tichy Máriát 
a siketnémák pozsonyi intézetéhez kézimunka-tanítónővé a XI. f. 
o. 3. fokozatába kinevezte.

■ Áthelyezés. A vall. és közokt. miniszter úr az 1917. évi 
október hó 24-én 161396. sz. a. kelt rendeletével Góts Ottót a 
siketnémák kecskeméti intézetétől a vakok budapesti kir. orsz. 
intézetéhez áthelyezte; Ganyó Vilmost pedig a vakok budapesti 
kir. orsz. intézetétől Dr. Vértes 0. József helyettesítésére az ideges 
gyermekek alsó- és középfokú áll. intézetéhez osztotta be.

Véglegesítés. A v. és közokt. miniszter úr az 1917. novem
ber hó 13-án 163544. sz. a. kelt rendeletével Berényi Ferencz, 
Ganyó Vilmos, Molnár Béla és Haberstroh József kartársakat állá
sában véglegesítette.

E véglegesítések alkalmából sajnálattal kell megállapítanunk 
a következőket. Véglegesített kartársaink 1915. évi június hóban 
nyertek gyógypedagógiai szakképesítést. Több mint két éve tehát, 
hogy szakképesítéssel pályánkon működnek. A már olyan sokszor 
hivatkozott költségvetési indokolások kijelentései s az 1909-től 
1913. évi teljesített status rendezések rendszere alapján nekik már 
az 1916. évi szeptember hóban a X. fizetési osztály 3-ik fokára 
kellett volna kerülniük. Mindmáig nem kerülhettek oda, hanem a 
XI. fizetési osztályú állásukban véglegesítettek, holott pedig az 
1913. évi állami költségvetés indokolása a következőket jelentette 
k i: „a XI. fizetési osztályt épúgy, mint a polgári iskoláknál, csak 
az ideiglenes minőségű, nem szakképesített tanítók és az iparos
mesterek részére kívánom fentartani.“ E szerint véglegesített gyógy
pedagógusnak a X. fizetési osztályban van a helye.


