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Dr. Tóth Zoltán
1883— 1940 .

Aki alkot, másokért él; aki pedig másokért él, a feledésé nem 
lehet! Ezek a rapszodikus gondolatok kívánkoznak toliam alá,

amikor dr. Tóth Zoltán

got és itt alakult ki közte és azok között

emlékezetéről szólok és ál
lítom nemes alakját lelki 
szemeink elé.

Noha az alábbiakban 
dr. Tóth Zoltán működé
sét vázolom, mégis : „Nem 
történetet írok, hanem 
életrajzot” . Néhány ide 
illő gondolattal hadd vilá
gítsam meg annak a szak
férfiúnak pályafutását, aki 
a magyar gyógyító neve
lés-oktatás legújabb idő
szakában oly fontos szere
pet töltött be.

A  boldogult pályafu
tását a százéves múltra 
visszatekintő Vakok Jó
zsef Nádor Királyi Orszá
gos Intézetében kezdte. Itt 
a humanitárius érzelmek
től megszentelt falak kö
zött ismerte és szerette 
meg a zsengekorú világta
lan gyermekeket és if  júsá- 

a meleg baráti kapocs, akik
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a vakok ügyének hivatott intézői, irányítói és komoly szakmunkásai 
voltak.

Dr. Tóth Zoltán ideális lélekkel és azzal a szellemmel lépett a 
gyógypedagógiai oktatásügy terére, amelyet országos nevű egykori 
igazgatójától, Láng Mihálytól örökölt. A  gyógypedagógiai tanári 
oklevél megszerzése után egész, osztatlan lélekkel állott a vakok 
ügyének szolgálatába, ahová egyéniségénél fogva vágyott és onnan 
soha elszakadni nem akart.

Egyéniségének szintézisét a munka és a szeretet adta meg, s 
ezek aztán konstruktív működés kifejtésére sarkallták. Mint a ter
mészettudományok tanára, az Országos Intézetben nagy szolgála
tokat tett a vakok nevelés-oktatásügyének. Megnyerő előadómodora, 
szaktárgya felett való feltétlen uralom biztosították számára a 
sikert. Előadását a legnagyobb szeretettel hallgatták a világtalan 
tanulók és egyik kedvenc tárgyukká lett a természettudományok 
tárgyköre. A  tanítások hallgatására beosztott tanárképzői hallga
tók is különös érdeklődéssel keresték fel a természetrajzi és ter- 
mészettani órákat, mert ott az előadói készségen kívül, hasznos 
inspirációt szereztek a gyógyítónevelői munkához.

Dr. Tóth Zoltán szabad idejében szívesen foglalkozott azon 
tanszerek beszerzésével, illetőleg elkészítésével, amelyek stúdiuma 
tárgyainak sikerét hivatva voltak biztosítani. Ezen a réven került 
összeköttetésbe a Nemzeti Múzeum igazgatóságával is, ahonnan 
igen sok becses tárgyra tett szert a vakok intézete.

A  vak gyermekek lelki szükségletének kielégítésére megszer
vezte az ifjúsági önképzőkört, amely azóta is a legszebb eredmé
nyeket mutatja fel és a tanulók erkölcsi nevelésére, a magyar nyelv 
értékeinek élvezésére, az ifjú lélekbe mélyen hatoló elgondolások
nak megrögzítésére jótékony hatással van. Hogy a világtalan gyer
mekek szabad mozgását a látókéhoz közelebb hozza, az intézet igaz
gatója terveinek szellemében létesítette a tornakört. Mindkét alaku
latnak ő maga volt a lelke, fáradhatatlan munkása.

A  világháborúban a Rokkantügyi Hivatal Timót-utcai iskolája 
élére került a gyógypedagógiai körökben akkor már nemes csen
gésű névvel bíró dr. Tóth Zoltán és itt gyakorlati célkitűzéseivel 
jótékonyan hozzájárult annak a gondolatnak istápolásához, amely 
a háború rokkantjainak súlyos fizikai és morális helyzetén hivatva 
volt segíteni. Érdemei elismeréséül megkapta a Vörös-Kereszt hadi- 
ékítményes kitüntetésének II. osztályát.

A  kommunizmus után 1919-ben ő is azok közé a szakférfiak 
közé tartozott, akik központi szolgálatra meghivattak és szakrefe
rensi minőségben értékes tevékenységet fejtettek ki. Itt  alkalma 
nyílott nemcsak a vakok ügye felsőfokú irányításába bepillantást 
nyernie, hanem ezen a vonalon hasznosan munkálkodnia is.

A  gyógypedagógiai egységes tanárképzésnek volt a lelkes híve. 
Izzó lelkét áthatotta a tanárképző akkori szervezetének modern
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irányban való teljes kiépítése. Abban a légkörben, ahol dolgozott, 
a magyar gyógypedagógiai tanárképzés célkitűzései nem állottak 
olyan eleven formában, amint az ügy jól felfogott érdeke megkí
vánta volna. Dr. Tóth Zoltán feladatának ismerte kifejteni mindazon 
szempontokat, amelyek a tanárképzés fontosságát a magyar köz
oktatásügy felsőbb intézményei sorában kijelölték. Nem esik messze 
a ténybeli megállapításoktól az az elgondolásom, ha itt keressük 
rnagvát annak, hogy Berkes János tanárképzőnk igazgatójának 
nyugdíjba vonulásával, ő nyert megbízatást a Főiskola ügyeinek 
intézésére 1924-ben.

Semmi kétség afelől, hogy ő ezt az előkelő, megkülönböztetett 
állást, kisugárzó erejének és szellemi felkészültségének tudatában, 
szinte követelte magának. Dr. Tóth Zoltán lelki és szellemi képessé
geinek teljes latbavetésével látott hozzá a regeneráló munkához és 
itt a legszebb és legértékesebb sikereit aratta. A  tanárképzést a kor 
kívánalmainak megfelelően átszervezte. Az ő agitatív működésének 
tudható be tanárképzőnk jelenlegi kereteinek kiépítése és a főisko
lák sorába való beiktatása. Elgondolása volt, hogy a Gyógypedagó
giai Tanárképző Főiskolán oklevelet szerzett egyének sorából kerül
jenek ki a tanítóképzőintézetekben a módszertan tanításával meg- 
bizott tanárok. Kedvenc gondolata volt, hogy a főiskolát a tudó- íj 
mányegyetem füőzófiaí fakultásába illeszti be, hogy ezáltal isj 
emelje színvonalunkat. E tárgyban agitált, dolgozott szüntelenül, s'
éppen ezen..munkássága tette ismertté és megbecsültté a magyar
gvógyítonevelés~fellegvárat a tanári" rend széles rétogéThchrj/l va
kok képzetvilága”  és az "á lta lános gyógypedagógia”  Tinin művei 
szintén arról az alapvető munkásságról tanúskodnak, amelyet e téren 
oly szerencsésen kifejtett.

Élénk kapcsolatban állt a külföld vezető gyógypedagógusaival. 
Mint a Nemzetközi Gyógypedagógiai Társaság alelnöke, állandó 
összeköttetésben volt a Társaság elnökével, dr. Hanselmann egye
temi tanárral, a zürichi gyógypedagógiai szeminárium, igazgatójával. 
A  múlt év nyarán Genfben tartották az első nemzetközi gyógypeda
gógiai kongresszust. Magyarország hivatalos megbizottja a boldo
gult Igazgató volt, de már betegsége miatt azon nem vehetett részt. 
(E rre  a kongresszusra készített dolgozatát lapunk mostani számá
ban közöljük. A szerkesztő.)

Olasz gyógypedagógiai körökben is ismerték dr. Tóth Zoltánt. 
Az 1935. júniusában végzett főiskolai hallgatók mindig^ szívesen 
fognak visszaemlékezni felejthetetlen olaszországi tanulmányútjuk- 
ra, amelyet nem utolsó sorban dr. Tóth Zoltán támogatásának kö
szönhetnek.

Azonban legtöbb külföldi kapcsolata a német gyógypedagó
gusokkal volt. Nevét, személy é t a  németsiakköröirig&n j ól ismer
ték és tevékenységét élénk "figyelemmel kisérteKT Ok is bennéláffak 
a' magyar gyógyító nevelés megtestesítő jétT A -~uafeo7£ képzetvilága
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német nyelven is megjelent. A  német gyógypedagógiai szaklap, a 
Deutsche Sonderschule hírt adott arról is, hogy dr. Tóth Zoltán 
Általános gyógypedagógia című könyvének német fordítása kézirat
ban megvan már és kiadásra vár. Levelezésben állt dr. Kari Tor- 
now-valj a Deutsche Sonderschule főszerkesztőjével. Értéke« szel
lemi barátság fejlődött ki köztük anélkül, hogy személyesen is 
ismerték volna egymást. A  közös eszme és a közös célért folytatott 
küzdelem hozta_ őket ossze.~Dr. Tornow az ú j N émetországban 
ugyanazt az eszmét képviseli a gyógypedagógia terén. aTnelye^ná- 
lunjL  mí öltözött igazgató. Dr. Tornow éppen azon fáradozik, amit 
dr. Tóth Zoltán már évekkel ezelőtt megvalósított, vagyis az egész 
fogyateköiiagugy ~es a' gyógypedagógiai tanárképzés egységesíté
sén. A  Deutsche'SohderscEiire egyik száma részletesen beszámol á 
magyar-német gyógypedagógia örvendetes együttműködéséről, ame
lyet dr. Tóth Zoltán teremtett meg.

Dr. Tóth Zoltán lefordította dr. Tornownak egy hosszabb 
értekezését, amely a magyar gyógyítónevelés magas színvonalának 
es a magyar egységes gyógypedagógiai tanárképzés létjogosultsá
gának teljes mérvű, tárgyilagos igazolása.

DT-.-jr.0th Zoltán utolsó munkája is a német gyógypedagógia.]' 
szaklapban, a Deutsche Sonderschule Í94Ö. március-áprilisi szá-
L~2ií‘l  Jt.! ItITí? • t'ogyal&Rössagügy fejlődése a.z egységes
gyógypedagógiáig és annak hatása a gyógypedagógiai tanárkép* 
g;ésre Címen. Hattyúdalában mégegyszer k ie jtette  kedvenc ~témá- 
ját, mégegyszer megcsillogtatta éleslátását és megjósolta az egye
temes fogyatékosságügy jövőjét. Dr. Tóth Zoltánnak utolsó cikke 
útmutató marad a gyógyítónevelés fejlődésében és későbbi korok 
is kútforrásul fogják felhasználni, a gyógypedagógia fejlődésének 
történetében. (Lásd a lapunkban megjelent értekezést. A szerk.)

Értékes alkotásai közé sorolom a Magyar Gyógypedagógiai 
Társaság megszervezését (1922-ben), amelynek agilis főtitkára volt. 
Azok az országos nagygyűlések, amelyeket a társaság keretében 
rendezett, a hazai gyógypedagógiai oktatásügy történetében mindig 
a legszebb lapokat fogják elfoglalni. A  Társaság mindezeken felül 
több oly szakmunkának kiadatását tette lehetővé, amelyek mély 
szántással készítették elő a talajt a nemes magvak befogadására.

S ha ezek után visszatérünk oda, ahonnan kezdeti inspirációit 
merítette, törekedni fogok megrajzolni azt a tükörképet, amelyben 
dr. Tóth Zoltánnak a vakok gyámolítása ügye terén kifejtett mun
kássága szemlélhető lesz.

A  boldogult nehéz körülmények között vette át a Gyámoiító 
Egyesületnek kormányzatát. Az épérzékű munkások ezrei is tétle
nül lézengtek urbi ét orbi és nehéz napok következtek a szegény 
vakokra is. A legfőbb feladat: munkaalkalom, megteremtése és a 
vak iparosoknak a munkaközösségbe való beállítása volt ami dr
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Tóth Zoltán konstruktív szellemi képességei és a vakok boldogulá
sáért heviilő munkássága révén sikerült is.

Az irgalmasság testi cselekedetei jelentkeznek áldásos műkö
désének sikerei nyomán: a ruhátlanokat felruházza, az éheseket 
étellel látja el és a lelkiekben is megadja mindazt, amire a szeren
csétlen vak embernek szüksége van. A  Vakokat Gyámolító Orszá
gos Egyesület választmánya volt az a terület, ahol dr. Tóth Zoltán 
évek hosszú során át hallatta szavát.

A  vakok korlátozott munkaterületét kitágította azzal, hogy be
vezette a seprűkészítést, ami által a vakok tömegeinek teremtett 
új foglalkozási és megélhetési lehetőséget. Az intelligens világtala
nokra is gondolt. A  zene valamikor szinte korlátlan terület volt a 
vakok megélhetése szempontjából. Innen most őket leszorította a 
gépzene, a rádió; s hogy a támadt űrt áthidalja, az intelligens, vakok 
számára megnyitja a morzetanfolyamot és e területen biztosítja 
mintegy félszáz vaknak, férfinek és nőnek vegyesen, zavartalan 
megélhetését.

Debrecenben, a Szabados-féle alapítványi birtokon, a munká
ban kifáradt vakok részére a nyári hónapokra üdülést tesz lehetővé, 
amelyet állandó üdülőotthonná kívánt volna átszervezni. E tanyás- 
birtokkal egyéb céljai is voltak. Itt akarta megvetni a vakok mező- 
gazdasági foglalkoztatásának, illetőleg az általuk is kultiválható 
iparnak alapját, innen indult volna ki ennek az újszerű, ma még 
alig ismert gondolatnak realizálása. További terve volt ezen az ala
pítványi tanyás birtokon a csökkentlátásúak és siketnémák mező- 
gazdasági iskoláját megszervezni, amely tárgyban a tanügyi fő
hatósághoz előterjesztést is tett.

A  Vakokat Gyámolító Országos Egyesület fiókegyesületeinek 
működését revízió alá vette és kitűnő organizálóképességével egy, a 
modern haladásnak megfelelő szerv beiktatásával biztosította mű
ködésüket. E célból megszervezte a Vakokat Gyámolító Magyaror
szági Egyesületek Országos Elnökségét. Ezzel a szervvel dr. Tóth 
Zoltán biztosította az Egyesületnek az, intézmények beléletébe való 
teljes betekintését és szükség esetén a dolog mélyére hatoló; intéz
kedések megtételét is.

Amikor arról volt szó, hogy a hatósági támogatásra szoruló 
vakok anyagi ügyeit kinek a kezébe tegyék le, habozás nélkül Bu
dapest székesfőváros tanácsához fordult és ott a közjótékonysági 
ügyosztály vezetőjével megegyezésre jutott a tekintetben, hogy a 
szerencsétlenek tekintélyes csoportját ő veszi védőszárnyai alá. A  
közsegélyre szoruló, ínséges vakokat, ma a Vakokat Gyámolító Or
szágos Egyesület adminisztrálja. Emellett az Országos Egyesület, 
éppen a boldogult igazgató intencióinak megfelelően, évenként több
ezer pengőt kitevő segélyt bocsát a vakok javára.

Végül, hogy —  bár csak nagy körvonalakban —  teljes képét 
adjam dr. Tóth Zoltán értékes egyéniségének, rá kell mutatnom arra
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is, hogy az Egyesület vezető egyéniségeit tisztelte, nagyrabecsülte 
és a munkában mellérendelt tisztviselőket és tanárokat őszintén 
szerette. Itt, az Egyesület humanizmustól megszentelt falai között 
szinte szállóigévé lett a boldogul£nak lelki alkatához hozzásimuló 
ez a kiváló tulajdonsága, s így méltán mondhatjuk, hogy a jó  ember 
díszítőjelző mindenképen méltán megilleti, őt. Mintha csak a 
költőkirály, Vörösmarty epigrammját tartotta volna szem előtt: 
„Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett tiszta tü
körként fog visszamosolyogni rád!”

Dr. Tóth Zoltán, mi némán megállunk sírod mellett, hogy zo~ 
zogva áldjuk emlékedet! Nemes szellemed örökké élni fog azok 
szívében, akikért Te annyi sok szépet és jót tettél!

*

Dr. Tóth Zoltán 1883. december hó 5-én Nagykeszin (Komárom, 
vármegye) született. Édesatyja Tóth József, elemi iskolai taní;ó volt. 
Gimnáziumi osztályait, alsó fokban, a pápai református főgimnáziumban 
végezte, majd a lévai állami tanítóképző intézetben 1903-ban jeles minő
sítésű tanítói oklevelet nyert. Az 1903— 04. tanévben az alsófegyverneki 
(Hont vármegye) állami elemi iskolánál teljesített szolgálatot, s onnan 
került a Gyógypedagógiai Tanárképző Intézetbe Budapestre, ahol 1906-ban 
szerezte meg a szakképesítést.

Egyidejűleg a budapesti Lónyai-utcai főgimnáziumban különbözeti 
vizsgát tett és érettségi bizonyítványt szerzett. Mint gyógypedagógiai 
tanár, a kir. Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészeti fakultásán a 
természetrajz-kémiából és ugyanezzel együtt a pedagógiából, pszichológiá
ból és filozófiából képezte magát. A  budapesti középiskolai tanárképző 
intézetben tanári oklevelet nyert, majd a pedagógia, filozófia és pszicho
lógiából bölcsészeti doktori oklevelet szerzett.

1919-ben a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület államilag se
gélyezett intézetéhez igazgatóvá neveztetett ki. 1922-ben megbízatást 
nyert a gyógypedagógiai tanárképzőn előadói tanári minőségben. Ezzel 
egyidejűleg kinevezést nyert a Gyógypedagógiai Intézetek Országos Szak
tanácsába.

Dr. Tóth Zoltán szerette a természetet..nagy állatbarát volt. Qrga-
ványon (Pest vármegye') mintaszerű kisbirtokot rendezett-be és tartott  
fenn. Különösen a lovak iránt mutatott nagy érdeklődést, pompás hátas- 
lovai a közérdeklődés homlokterébe kerültek. Feltűnt ez a. Tegilletékesebb 
köröknek is, s a Kormányzó UrŐfőm éltósága. a magyar lótenyésztés 
terén elért  sikereiért, Signum Laudissal tüntette ki.

A  községi és vármegyei életben is tevékeny részt vett. Tanúskod
nak erről megválasztásai különböző tisztségekre^

A  Magyar Gyermektanulmányi Társaság, a Magyar Elmeorvosok 
Értekezlete, az Országos Közegészségügyi Egyesület voltak azok a he
lyek, ahol az előadói asztalnál gyakran látható volt.

Szívesen és szeretettel írt szakcikkeket, amelyekben sok irány
eszme és termékenyítő gondolat foglaltatott. Ezek a Magyar Gyógypeda
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gógiában, a Néptanítók Lapjában és a Gyermek című lapban jelentek 
meg. Nagyobb művei : „A  fogyatékosság elleni küzdelem és a társadalom” 
1924.. „A  vakok képzetvilága” , áméljTnéméTnyélven is megjelent és a 
szakkörökbiiTfeltűnést keltett, „Az általános gyógypedagógia” , amely 
1933-ban került ki a sajtó alól.

Dr. Tóth Zoltán 1940. május hó 17-én, 57 éves korában halt 
meg. Temetése a Kerepesi-uti temető halottas hazabol, május ho 
19-én történt, a főváros által adományozott díszsírhelyre.

A  végtisztesség megadásán igen sokan jelentek meg, ami élén
ken tükröztette dr. Tóth Zoltán életműködésének, széles, körben el
terjedt munkásságának elismerését.

A  lelkész imája után először Herodek Károly, a Vakokat Gyá- 
molító Országos Egyesület alelnöke lépett a ravatalhoz és az egye
sület nevében vett búcsút Tóth Zoltántól.

Az alelnök búcsúztatója után Scknitzl Gusztáv igazgató ve
zényletével felhangzott a vakok Homeros-énekkarának gyászdala, 
majd Schreiner Ferenc, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola ta
nári kara nevében búcsúzott az elhúnyttól.

A  hű barátok és az egykori lévai osztálytársak, valamint a 
székesfővárosi gyógypedagógiai tanárok nevében Faragó Béla mon
dott Isten-hozzádot. Gyulai László az ifjú gyógypedagógiai tanár- 
nemzedék jnevében búcsúzott el igazgatójától. A  vakokat gyámolító 
magyarországi egyesületek őszinte részvétét Molnár Béla, a szegedi 
egyesület igazgatója tolmácsolta, majd Balogh György, Orgovány 
község nevében búcsúzott el dr. Tóth Zoltántól, mint a község nagy 
jótevőjétől. A  sírnál az egyház hivatott lelkészének, Balogh György
nek meleg búcsúja után dr. Markó Jenő főszolgabíró Pest m  tör
vényhatósági bizottsága nevében, dr. vitéz Kassay Béla a Vakok 
Szövetsége és; az intézeten kívül élő vakok nevében, Rohoska ̂ Erzsé
bet pedig az egyesület internátusában élő vak munkásnők és gyá- 
moltak nevében mondott Isten-hozzádot.

A  szertartás befejeztével újból felcsendült a vakok Homeros- 
énekkarának gyászdala. Amikor pedig a közönség oszladozóban volt 
és csak legközvetlenebb szerettei állták már körül a koszorúkkal 
borított sírt, a nőikar halkítottán, mély érzéstől áthatottan eléne
kelte volt igazgatójának kedvenc dalát, a: Kék nefélejts-et.

Herodek Károly.
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A gyógyító-neveléstudományi képzés 
és továbbképzés.
Irta: t  Dr. Tóth Zoltán.
(A z  1S39. évben Genfhen tartott Nemzetközi Gyógypedagógiai 
Kongresszusra készített dolgozat.)

A  gyógypedagógiai szakképzés és továbbképzés kérdése szoro
san összefügg e különleges nevelői tevékenységre vonatkozó gondol
kodásunk fejlődésével. Nem kívánom e fejlődés menetét irodalmi 
adatok felsorolásával jelezni, hanem a eél érdekében megelégszem 
a felmerült fejlődés menetének vázolásával. Úgy érzem, hogy a 
lényeget szolgálom, ha a fejlődést a személyektől elvonatkoztatva, 
csakis tárgyi adottságukban mutatom be. Ilyen személytelenül pró
bálom megjelölni azt az utat is, amit a jövő kialakítása szempont
jából követnünk célszerű lesz.

I.
A  gyógyító-nevelés fejlődése kezdettől fogva természetes me

netet követ, mert eleinte a könnyen felismerhető kérdésekkel foglal
kozik és csak későbben fordul a nehezebb részletkérdések feltárása 
felé.

Eleinte csak azt veszik észre, hogy a normális gyermekek 
között gyakran találhatók olyanok, akik látás- vagy halláshiány, 
avagy szellemi értékcsökkenésük következtében a normális iskolá
ban nem tudnak haladni. E szemlélet a vakokban csak a nemíátó 
embert, a siketekben a nemhallót, nem beszélőt, a szellemi fogyaté
kosokban az értelmi képesség egyoldalú csökkenését, a csökkent 
társadalmi képességű gyermekben pedig a legsúlyosabb értékcsök
kenést, az ú. n. erkölcsi fogyatékosságot látja meg. Ily egyoldalú 
szemlélet mellett a különböző csoportok területén tevékenykedő ne
velők egymásról sem vesznek tudomást. A  felvetett nevelési kérdést 
az egyes csoportok keretében vizsgálják és egyoldalúan szemlélik. 
Még e esoportszemléleten belül is megtalálható a megismerés egy
oldalúsága. A  vakok nevelője pl. nem azt kutatja a gyógyító-nevelés 
fejlődésének e korában, hogy a vakság mily mértékben alakítja át. 
a testi és a lelki életet, hanem a külső jelenségeket vizsgálja és 
csupán azt veszi észre, hogy a vak, a látók írását nem tudja olvasni, 
tehát domború betűket kell számára szerkeszteni. A  látás hiánya 
miatt nem tud a térképen tájékozódni, ezért domború térképre van 
szüksége. A  vak ember nem tud a látás hiánya miatt szemlélni, ezért 
ezt az érzékelést tapintás útján kell végeznie. A  siketnémák neve
lője azt látja, hogy a siketek némák maradnak, természetes jelekkel 
érintkeznek és ezért vagy mesterséges jelbeszédet kell számukra 
kialakítani, vagy az Írott és későbben a hangos élő nyelv haszná
latára kell őket valami módon megtanítani.

Ily szemlélet mellett alakul ki különösen a vakok és siketné
mák nevelésével kapcsolatban a külső életformákhoz alkalmazkodó, 
túlzottan didaktikus természetű gondolkodás és egyoldalú oktatói
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tevékenység. Ez az egyoldalúság egyrészt a nevelés munkájában, 
másrészt pedig a szakemberek képzésében is érvényesül. A  fejlődés 
egyetemes megismerésére való törekvés ebben az időben még igen 
távol áll a megvalósulástól. Még nem veszik észre, hogy a fejlődé
sükben korlátozott gyermekek nevelésével kapcsolatos tevékenysé
gük sokkal több, mint iskolai tevékenység, több, mint az egyes cso
portokra vonatkozó tanítói munka. A  társadalmi életet befolyásoló 
társadalompolitikai és egészségügypolitikai kérdéseket még nem 
látják és így nem veszik észre, hogy ezek a társadalompolitikai és 
egészségügypolitikai kérdések mily nagy jelentőségűek a jövő egész
séges nemzedékének kialakítása szempontjából és mily mértékben 
járulnak hozzá a korlátozott fejlődésű egyének életének kialakítá
sához.

A  gyógyító-nevelés fejlődésének e korában, melyet jogosan a 
didaktikus gondolkodás korának nevezünk, még mindig csak a külső 
jelenségek állnak az érdeklődés előterében. Még az egyes csopor
tokon belül sem az érdekel bennünket, hogy mi a korlátolt vagy 
különleges fejlődés lényege, hanem egyszerű meglátásokkal csakis 
az élet külső megnyilvánulásait nézzük. Ez időben még nem úgy 
vetik fel a kérdést, hogy pl. a vakság vagy siketség mit jelent a 
gyermek fejlődése szempontjából, hanem csak azt kérdezik, hogy a 
vak egyén mit nem tud azért, mert nem lát, a siket egyén mit nem 
tud azért, mert nem hall? Az életnek e külső formai szemlélete igen 
egyoldalú, mert csakis az egyes csoportokhoz alkalmazkodik. A  fe j
lődési hibának csak egy forrását nézi és a többiről nem akar tudo
mást venni. Ily egyoldalú szemlélet mellett a nevelőt nem az ér
dekli, hogy milyen a gyermek fejlődésének menete, hanem az a kér
dés foglalkoztatja, hogy milyen legyen a vakok írása, hogyan ta
nítsuk a vakokat olvasásra, milyen készüléken tanítsuk számolni, 
milyen eszközökkel tudják a rajzokat elkészíteni, milyen jelekkel 
beszéljen a siketnéma, hogyan tanítsuk meg a siketet az Írott és 
hangos beszédre, stb?

E kiindulás természetes és sok szempontból értékes. Elvezetett 
a különleges taneszközök feltalálásához, az alkalmazott tanítási mó
dok kialakulásához. Az is értéke e kezdetnek, hogy megteremti a 
vaksághoz és siketséghez alkalmazkodó oktatói tevékenységet. E 
korra jellemző, hogy mindegyik csoport pedagógusa a maga tevé
kenységi körét tartja kizárólagosan fontosnak. Csak a saját cso
portja érdekli és így mind a tanügyi kérdések szemléletében, mind 
pedig a nevelői tevékenységben sajátságos egyoldalúság fejlődik ki. 
Ez az egyoldalúság különösen abban mutatkozik, hogy a korlátolt 
fejlődésű gyermekek életét egymástól elszigetelten szemlélik. Azt 
gondolják, hogy elég az, ha megismerik, hogy a vak vagy siket 
egyén mit nem tud megtanulni azért, mert nem iát és nem hall és 
máris adva van a megoldandó feladat, azaz, a vakokat meg kell 
tanítani arra, amit látáshiány következtében nem tud segítség nélkül
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megtanulni, a siketet pedig meg kell tanítani arra, amit halláshiány 
miatt nem tud megtanulni.

A  szemléletnek ez az egyoldalúsága a szakképzésben is érvé
nyesül. E korban főleg a didaktikai készség egyoldalú fejlesztésére 
törekszenek. A  nevelőket szűk látókörrel, csakis az egyes csopor
tokra vonatkoztatott nevelői tevékenység végzésére képesítik. En
nek alapján joggal nevezhetjük a gyógyító-nevelés szempontjából 
e kort az egyoldalú oktatói irányzat korának. A  didaktikus termé
szetű egyoldalú képzésnek ezért mégis maradandó értékei is vannak. 
Az oktatás jellegzetes alapkérdéseit e kor veti fel. Az alkalmazott 
taneszközök nagy száma ebben az időben fejlődik. A  tanítási módok 
sorozatát ez az egyoldalú irányzat alkotja meg. Különösen nagy 
értéke e kornak, hogy a fejlődésükben korlátolt gyermekek egyes 
csoportján belül a nevelők között megteremti azt a kari fanatiz
must, amely még a legnehezebb viszonyok mellett is eredménnyel 
tud harcolni a jogos szükségletekért és a múltban igen gyakran 
meg tudta védelmezni a gyengébbek érdekeit az erősebbek akara
tával és törekvéseivel szemben.

II.
Az elkülönülés és egyoldalú didaktikus tevékenység főképen 

a vakok és siketek nevelésével és oktatásával kapcsolatban mutat
ható ki. A  többi csoportok területén már máskép alakul a helyzet. 
A  csökkent értelmi képességű gyermekek, valamint az ú. n. erkölcsi 
fogyatékosok nevelésének megszervezésével egyidőben megindul a 
fejlődő élet értékeinek megismerésére vonatkozó törekvés. Ezt a 
megismerést azért kellett biztosítani, mert e két utóbbi gyermek- 
csoport nevelése már nem oldható meg csak a külső életjelenségek 
ismerete alapján úgy, mint a vakok és siketnémák eseteiben. Itt 
már sokkal nagyobb szükség van a testi és lelki élet fejlődésének 
alapos ismeretére. Ez az oka annak, hogy az értelmi és társadalmi 
fogyatékosok nevelőjét az értelem és az erkölcsi élet fejlődésének 
rendellenességei mindjárt a kezdetben rákényszerítik arra, hogy a 
fejlődés menetét figyelje és megismerje. Meg kell állapítani e terü
leten a nevelőnek a testi és lelki élet értékcsökkenéseit, megmaradt 
értékeit, esetleg egyoldalú értékemelkedéseit. Ezeken az érték isme
reteken át szerezhetnek csak tudomást a gyermek és ifjú boldogulá
sának lehetőségeiről.

E kutató tevékenység alapján mindjárt a kezdetben észre
veszik, hogy az értelmi és erkölcsi fogyatékosságú gyermek életében 
is található a fizikai vaksághoz és siketséghez hasonló természetű 
jelenség. A  fizikai látás és hallás mellett gyakran megállapíthatók 
e csoportok keretében oly élettani és lélektani jelenségek, amelyek 
a látás vagy hallás érzékleteinek érvényesülését korlátozzák, vagy 
esetleg megakadályozzák. A  vakokkal és siketnémákkal foglalkozó 
nevelők szintén tesznek egy lépést előre. Több évtizedes tevékeny
ségük alatt már látják, hogy növendékeik között igen gyakori az
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értelem, valamint a társadalmi illeszkedő képesség fejlődésének 
rendellenessége. Gyakran találkozunk még e csoportokon belül vak- 
siketnémákkal is.

Az egész vonalon kezdjük észrevenni, hogy a felmerült neve
lési kérdéseket elszigetelt szemlélet alapján nem oldhatjuk meg. 
Meglátjuk azt, hogy mindegyik csoport területén találhatók olyan 
természetű testi és lelki adottságok, amelyek a másik csoportra 
jellemzők. Megtanuljuk a gyakorlat hatására, hogy bárhol tevé
kenykedjünk, mindenütt szükségünk lehet a másik csoport kere
tébe tartozó ismeretre, A  vakok között felmerül a vak-siketnéma, 
a csökkent értelmi képességű vakok és a rendellenes társadalmi fo
gyatékosságú vakok problémája. A  siketek oktatásának területén 
foglalkozni kell a csökkent értelmű siketekkel és a siketnémák 
csökkent társadalmi képességeinek kérdésével. A  csökkent értelmi 
képességű, valamint az erkölcsi fogyatékos gyermekek nevelésének 
területén gyakran felmerülnek oly kérdések, amelyek a vizuális és 
auditív élet ismeretét teszik szükségessé.

E tapasztalatokkal érkeztünk el a fejlődés második korszaká
hoz. E korra jellemző a testi és lelki értékváltozás korrelációjának 
felismerése. A  különböző csoportok nevelésének területén tevékeny
kedők a korrelációs tények alapján kénytelenek egymás munkakö
réről tudomást szereznL El kell sajátítaniuk azokat az ismereteket, 
amelyek a fejlődés folyamán mindegyik csoport területén megje
lenhetnek. Fejlődésüknek a második kora már magasabbrendű, mint 
az első volt. Már nem az élet külső formáihoz igazodik, már nem 
kizárólag tanítási formákat alkalmaz, már nem egyoldalú oktatói 
irányzat. E korban megindul a testi és lelki élet fejlődésének vizs
gálata. Kialakul egymás munkája iránti érdeklődés, A  vakok neve
lőjét a fejlődés e fokán már nemcsak az érdekli, hogy a vakság 
mily befolyást gyakorol a külső életformákra, hanem az is, hogy 
a nemíátás következtében a testi és lelki élet fejlődése milyen ér
tékű. A  siketek nevelője már erősebben érdeklődik az iránt, hogy 
a siketnéma egyén testi és lelki élete a siketség és némaság követ
keztében mily irányban fejlődik. E korban már természetesnek 
tartjuk, hogy egymástól tanulni kell. A  korrelációs tények a gyó.- 
gyító-nevelés különböző csoportjainak és munkaterületeinek egy
idejű megismerését teszik szükségessé mindnyájunk számára. Még 
mindig erős az elkülönült szemléletre és külön tevékenységre való 
törekvés. Mégis mind többen és többen vannak, akik a gyógyító- 
nevelés kérdéseinek megoldásánál egyetemesebb megismerésre tö
rekszenek, Mind többen vannak olyanok, akik az elkülönült tevé
kenységgel nincsenek megelégedve és az egész különleges nevelési 
kérdésre kiterjedő ismeretkör megismerésén keresztül kívánják a 
felmerült különleges nevelői kérdést megoldani.

1901-ben Magyarország, majd Svájc és Lengyelország volt az 
első, ahol e korrelációs tények nemcsak irodalmi vitákban szere
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pelnek, hanem a szakképzésben is érvényesülnek. A  siketnémák, 
vakok, szellemi és erkölcsi fogyatékosok nevelőinek egy intézmény 
keretében megszervezett képzése nagy lépést jelentett a fejlődés 
szempontjából. Igaz, hogy még csak a képzés elnevezésében talál
juk meg a gyógypedagógiai kifejezést. Maga a képzés még mindig 
a régi különálló keretek összevonása. Egy intézmény keretében 
végzik a nevelők képzését, de még mindig csoportokra különülő 
ismeretkörrel. A  jelöltek már kötelesek az egész ismeretkört meg
tanulni, de még mindig egy-egy terület érdekli őket.

Ma mar megállapítjuk, hogy a szakképzésnek ez a, formája 
még nem gyógypedagógiai képzés. Nem más, mint az összes terü
letekre kiterjedő többoldalú ismeretnyujtás. Ismeretkörök egymás 
mellett. M égsem  találjuk meg az egész egybekapcsoló szemléletet. 

! Már^ sokoldalú ismerettel, de még mindig elkülönülő szemlélettel 
gondolkodunk. Már látjuk a fejlődő életet, de még nem nézzük a 
maga egyetemes fejlődéstudományi egészében. Gyermekcsoportokra 
elkülönítve szemlélünk. Tudjuk, hogy van korrelációs megismétlődés, 
de ezeket a tényeket is csak az egyes csoportokon belül tudjuk 
szemlélni. A  gyermek életét nem tudjuk a maga egyetemes személy
telen érdekében nézni, hanem csoportonkint szemléljük. A  vakok, 
siketek, értelmi és erkölcsi fogyatékosok megismerésére elkülönített 
keretekben törekszünk és nem látjuk még annak szükségességét, 
ilpgy előzőleg a testi és lelki élet fejlődésének változásait kellene 
megismernünk. E kor szemléletére mégis a sokoldalúság jellemző 
és a szakképzés is már sokoldalú ismerettel történik. A z előző kor
hoz képest e lépés is nagy haladást jelent. Haladást, mert több,

' mint elkülönült csoportszemlélet. Jellemzője a kornak a sokoldalú 
megismerésre való törekvés, az egészre vonatkozó érdeklődés, de 

' külön-küíön csoportokra oszló szemléleti körrel. Egymásután fedezi 
fel a gyógyító-nevelői feladatkör sorozatát, E korszakot már nem 
az élet külső jelenségei érdeklik kizárólagosan, hanem figyelmét az 
élet egész menetére, tehát belső vonatkozásaira is fordítja. E kor 
veti meg alapját a gyógyító-nevelői irányzat harmadik szakának 
legtöbb gondolatát és legértékesebb tartalmát.

Ismételten hangsúlyozom, hogy tevékenységünk, gondolkodá
sunk a második korban még elkülönült csoportgondolkodás és tevé
kenység. Egyoldalú felfogásunktól még mindig nem tudunk elsza
kadni. Már tudjuk, hogy szükségünk van a határismeretekre, de 
még mindig nem vagyunk képesek a gyógyító-nevelés egész munka- 
területét egységes elgondolással érdeklődésünk és tevékenységünk 
körébe fogadni. Ismereteink már sokoldalúak, de gondolkodásunk
ba11;. törekvéseinkben, sőt még érzéseinkben is elszigetelt kereteink 
között mozgunk. Oktatókból mar nevelőkké váltunk, de még nem 
tudunk az egész kérdést felölelő gyógyító-nevelőkké lenni. Még 
mindig csak iskolai kérdéseket látunk magunk előtt és nem akarjuk 
megérteni, hogy a gyógyító-nevelés kérdései messze túlvezetnek az
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iskola falain és így nem oldhatók meg kizárólag iskolai tevékenysé
günk keretében. Ez időben még nem akarjuk elismerni, hogy a gyó
gyító-nevelés nem elszigetelt nevelői munka és nem korlátozódhatik 
az iskola keretébe, hanem egyetemes fejlődéstudományi szemléletet 
kívánó társadalompolitikai és egészségügypolitikai munkaterület.

III.
A  gyógyító-nevelés fejlődésének második korszakában értékes; 

tartalommal gyarapodott a fejlődési zavarok miatt nehezen nevel
hető gyermekek nevelésére, társadalmi és gazdasági védelmére vo
natkozó felfogásunk. E korban mind gyakrabban hangzik el az a 
vélemény, hogy a nehezen nevelhető gyermekek származásával, fe j
lődésével, valamint életük összes tevékenységével kapcsolatban fel
merült nevelésügyi, gazdasági és közegészségügyi kérdéseket ne a. 
szűkre szabott csoportszemlélet keretében nézzük, hanem a gyer
meki élet származásának és fejlődésének teljes ismerete alapján 
próbáljuk megérteni és megoldani. Ily  értelemben a, nehezen nevel
hető gyemekek nevelésügyének, fejlődése oly gyógyító-nevelői tévé- • 
kenység felé vezet, amely már nemcsak alkalmazott oktatásügyi 
kérdéseket lát maga előtt, nemcsak különleges nevelési feladatok 
megoldására vállalkozik,' hanem a származással, az egyén fejlődé
sével és élettevékenységével kapcsolatos társadalmi, gazdasági, és 
egészségügyi feladatok megoldására is tud vállalkozni. Az elvég
zendő feladatnak ily széleskörű vállalása a gyógyító-nevelés értékét 
mind a társadalomra, mind pedig az egyénre nézve teljesebbé teszi. 
Oly fejlődés ez, amely a gyermeki élet egész tartalmára kiterjedő 
örökléstani, fejlődéstudományi szemlélet alapján alakul ki és gyó
gyító-nevelői, társadalompolitikai, közegészségügyi és közgazda- 
sági tevékenység útján kívánja e teljessé vált feladatkörét meg
oldani.

Mily gondolatmenet vezethet el bennünket e teljes feladat
körű, ú. n. egységes gyógyító-nevelés területére, mint a gyógyító
nevelés fejlődésének harmadik korát jelző területre? Hogyan ala
kíthatjuk ki azt az ismeretkört, amely számunkra, illetőleg a neve
lésnek e területén tevékenykedők számára értékes megismeréseket, 
tevékenységünk részére pedig a mainál is értékesebb eredményeket 
biztosít ?

Az egyetemesebb értékű gyógypedagógia területére az a tény 
vezet el bennünket, hogy az egyes fejlődő élet mindig összefügg az 
egésszel, mert belőle származik és megfordítva, az egész is függő 
viszonyban van az egyessel, mert az egész a részek sokaságából 
tevődik össze. Ezt az elválaszthatatlan összefüggést egyén és tár
sadalom, társadalom és egyén, rész és egész, egész és rész között 
jogosan nevezhetjük az egész és rész életkomplexusának. Ha ez: 
az összefüggés ily világosan megállapítható és könnyen érthető az 
egyes és a társadalom között, mennyivel világosabb előttünk, ha 
ezt az összefüggést az egyes egyén életén belül is vizsgáljuk. Ez
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esetben az egyén a részek összefoglalt személyisége és mint ilyen, 
maga az az összefoglaló egyetemesség, mely a részekből épül fel, 
viszont a részek tevékenységét mindig az össz-személyiség szabá
lyozza. E tények alapján megérthetjük, hogy az egyén és társada
lom, az egész és részei egymással összefüggő, egymásra kölcsönö
sen ható, egymást szabályozó koordinált adottságok. Ebbe a ter
mészetszerűen összefüggő rendszerbe tartoznak a részeken és ta
gokon kívül azok a jelenségek is, amelyek akár mint ok, akár mint 
okozat az egyén származását, fejlődését és élettevékenységét befo
lyásolják, korlátozzák vagy serkentik. E koordinált életkomplexus 
keretébe tartozik az egyén már a születése előtt, de tartozik a fe j
lődés folyamán és az élet egész tartama alatt. Ezért mondjuk, hogy 
a társadalmi és egyéni élet az a két terület, ahol a gyógyító-nevelői 
gondolkodás és tevékenység számára tényeket kell feltárnunk, az 
emberi élet különleges kérdéseit kell megismerni és ezek alapján 
különleges nevelési, társadalmi és gazdasági feladatok megoldására 
kell vállalkoznunk.

/ E társadalmi életet legelőször úgy kell megismernünk, mint
i^az ember származásának forrását, majd pedig meg kell állapítani 

a társadalomnak az egyén fejlődésére és élettevékenységére gyako
rolt hatását. E hatás lehet korlátozó, szabályozó és serkentő. E 
megismerés ne legyen szűkkörű, egyes csoportokra korlátozott, de 
legyen kapcsolatban az egyéni és társadalmi élet egész tartalmá
val. Sem a társadalmi életet, sem pedig az egyén fejlődését, vagy 
tevékenységét nem szabad vagy nem célszerű elkülönítetten szem
lélni, hanem mindig egymásra való hatásukban kell néznünk.

Csak az az egyén tudja a származás, fejlődés, az emberi te
vékenység hibáit, rendellenességeit megérteni, aki azokat a társa
dalmi és egyéni élet egész tartalmi körén át tudja szemlélni. Ha 
tudomásul vesszük, hogy az észlelt hibák vagy rendellenességek egy
aránt lehetnek mind a társadalmi, mind pedig az egyéni élet követ
kezményei, akkor már érdeklődési körünk jelentősen bővült és előt
tünk áll tevékenységünk két legtermészetesebb területe, a társa
dalmi és az egyéni élet. E két területkor ismerete alapján már köny- 
nyebben megértem a koordinált jelenségeket, a különböző hatások 
összefüggéseit és feleletet kapok arra a tányre, hogy a testi hibák 
miért érvényesülhetnek a lelki élet területén és a lelki élet hibás- 
ságai miért mutatkoznak oly gyakran a testi élet vonalán. Ily  egye
temes ismeretszerzés alapján érthetem meg valóban a mai gyó
gyító-nevelésnek azt a törekvését, amellyel az egyoldalúság, elszi
geteltség, szűk látókör helyett a fejlődő élet, valamint a származás 
és tevékenykedő ember élete egész körének megismerését tartja 
értékesebbnek és célravezetőbbnek.

Ha elfogadjuk a, p-vógvító-nevelés. egyetemes tartamára vonat
kozó gondolatmenetünket, akkor a szakemberek képzésének is ehhez 
az elgondoláshoz kell igazodni. Elfogadhatjuk nyugodtan e fe lfo
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gást, miért a legutóbbi húsz év fejlődése igazolja, hogy az egyete
mesebb ismeretszerzés mennyivel értékesebb, mint az előző korsza
kok oktatói, vagy mint a későbbi kor különleges nevelői irányzata. 
Ezért indokolt annak a gondolatrendszernek a felépítése, amely a 
származással, fejlődéssel és a különböző irányú élettevékenységgel 
kapcsolatos ismeretek területére vezetnek el bennünket. Az ily egye
temes meglátás tárja fel előttünk az egyéni és társadalmi élet, rész 
és egész koordinált összefüggéseit.

Mily ismeretkörök vezethetnek el bennünket a származás, fe j
lődés és az emberi tevékenység megismeréséhez?

Öröklődéstan, fejlődéstan, neveléstudomány, társadalompoli
tika, közgazdaságtan és közegészségtan az az út, amelyen a szük
séges tények ismeretéhez, a gyógyító-nevelés feladatainak megisme
réséhez és megoldásához eljuthatunk.

Az öröklődéstan arra a kérdésre ad feleletet, hogy az egyéni 
élet különböző értékei honnan jönnek és miért alakulnak úgy, aho
gyan azokkal adott esetekben találkozunk. A  fejlődéstan a testi és 
lelki élet kialakulását tárja elibénk, a fejlődés rendellenességeivel 
együtt. A  test fejlődéstana a test normális fejlődését embertani és 
élettani szempontból tárgyalja, de megismertet bennünket azokkal 
az eltérésekkel is, amelyek a testi élet fejlődésében és az élettani 
működésekben a normálistól eltérőek. A  lelki élet fejlődéstana mint 
gyermeklélektan és. gyermek-psyehiatria a normális lelki élet fe j
lődését, a lelki élet hibáit és rendellenességeit, valamint bizonyos
ságait mutatja be a származási, vagy pedig a változás okaival kap
csolatban. E két tárgykör keretében a testi és lelki élet fejlődés
tanának körében az egyéni élet fejlődését úgy szemléljük, ahogyan 
az a társadalmi és egyéni élet koordinált összefüggésében kialakult. 
Minél több esetet ismerünk meg, annál több út áll rendelkezésünkre 
a felmerült kérdések megismerése és megoldása szempontjából.

A  származás körülményeinek megismerése, a testi és lelki 
élet fejlődésének ismerete az az alap, amelyre a gyógyító-nevelői / 
tevékenységet építhetjük. Ha tudom, hogy az egyéni élet különböző 
értékei honnan származhatnak, ha megismerem egy-két lelki élet 
fejlődésének menetét, ha látom a fejlődési hibáknak, hiányoknak a 
sokaságát, akkor biztosabban el tudok igazodni az előttem levő 
eseten és tudatosabban ki tudom jelölni tevékenységem útját, mint 
hiányos, elszigetelt, egyoldalú ismeretszerzés esetén.

( Befejező része következik.)
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„Csökkentlátásűak és siketnémák közös 
mező- és kertgazdaságii képzése 
és foglalkoztatása,"

Lapunk 4. számában e cím alatt közérdeklődésre méltán, számot 
tartó cikk jelent meg, melyet komoly tartalmánál fogva, de írójának 
nagyrabecsült személyére való tekintettel is fokozódó érdeklődéssel, feszült 
figyelemmel olvastam el.

Általánosan ismert dolog, ha ketten cselekszik ugyanazt, az nem 
ugyanaz. E törvényszerűség ismerete folytán szokásommá vált, hogy adott 
esetekben nemcsak azt vizsgálom, mit mond valaki, azt is megnézem, ki 

.mondja azt.
A  nyilvánosság részletesebb tájékoztatása, értesülésének helyesbí- 

: tése végett szükségét érzem annak, hogy a fenti cím alatt napvilágot látott 
közlemény felett kettős szempontom szerint szemlét tartsak.

Szerzője a szóban levő közleménynek Herodek Károly, ki személy 
szerint a vakok budapesti kir. orsz. intézetének ny. igazgatója, a gyógy
pedagógiai tanárképző főiskola előadó tanára, a magyar gyógypedgaógiai 
oktatás egyik legtájékozottabb vitatlan kitűnősége, kinek megállapításai, 
adatai a magyar gyógypedagógia jelenkor történetének megírásánál for
rásul fognak szolgálhatni.

Már ez az egyetlen tekintet is kötelességgé teszi, hogy a hivatko
zott cikk adathalmaza, tényállításai megvizsgáltassanak, vájjon azok meg
történt események hű kifejezői, igaz, tolmácsolói-e, nehogy kritika nélküli 
felhasználásuk ferde világításba juttassa a történeti valót.

Feladatommal lehető röviden kívánok végezni, ezért mondanivaló
mat minden egyéb szempont mellőzésével fűzöm a cikkben foglalt állítá
sokhoz abban a sorrendben, amint azok a közleményben egymás után kö
vetkeznek.

„Régi időkbe nyúlik vissza a siketnémák mező- és kertgazdasági 
képzésének és foglalkoztatásának ügye.”  E mondat tartalmának igazolá
sára siketnémaoktatásunk története adatot nem szolgáltat. Nem a régi 
időkben, hanem vagy harminc évvel ezelőtt történt, hogy a jolsvai intézet 
igazgatója kérte a nagym. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól, hogy 
a nevezett intézet szerveztessék át a siketnémák kertgazdasági iskolá
jává. Ezt megelőzőleg a siketnémák gazdasági képzésének a kertgazdaság 
terén való önállósításának kérdésével nálunk —  bizonyíthatólag —  nem 
foglalkoztak.

„Gácsér József, a debreceni sikétnéma-intézet alapító-igazgatója 
. . .  stb.” kezdetű bekezdésben foglalt állítások nagyrészt merő tévedések. 
Hazánkban alapító-igazgatója —  köztudomás szerint —  egyetlen siket- 
néma-intézetnek, így a debreceninek sem. volt. A z állítás tehát, hogy Gá
csér József a debreceni siketnéma-intézet alapító-igazgatója volt, nemcsak 
nem állja meg a helyét, de jogos érzékenységet is érint. A z alapításhoz 
elsősorban pénz kell. Gácsér anyagi helyzeténél fogva nemcsak, hogy nem 
alapított intézetet, hanem az alapításra számottevő összeget nem is 
áldozhatott.
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A  debreceni siketnéma-intézet keletkezésére, mint ez általánosan 
ismert, azok az előadások vezettek, melyek az 1901-ik év folyamán Mára- 
irtarosszigeten és Debrecenben a siketnémákról a siketnémákkal tartat
tak. Az előadás gondolata nem Gácsértői eredt. Nem származhatott a 
megboldogulttól már azért sem, mert őt sem rokoni kötelék, sem isme
retségi vagy baráti kapcsolat, de még csak az érdeklődés szálai sem 
fűzték e két, előtte akkor még teljesen ismeretlen városhoz.

Gácsérnak elévülhetetlen érdeme, hogy a siketnéma-oktatás ismer
tetését célzó előadások tartásának gondolatát magáévá tette, a siketné
mák helyzetének, oktatásának ismertetését elvállalta. Magasszárnyalású, 
értékes és érdekes felolvasásával Gácsér élénk érdeklődést, meleg rész
vétet, áldozatos cselekvésre sarkalló szánalmat ébresztett a Siketnémák 
iránt, mikor pedig az elhangzott felolvasás után az előadásra megjelent 
nagyszámú művelt közönség hat intézeti növendék szerepléséből meg
győződött ¡arról, hogy a siketnémák megtaníthatok beszélni, hasznos pol
gárokká nevelhetők, dörgő tapsvihar között hangzott fel a kívánalom, 
hogy újabb hajlék emelésével enyhíteni kell a siketnémák fájdamlas 
helyzetén.

Az érdeklődést, a szieretetet nem pusztán felébreszteni, hanem azt 
ébren tartani, továbbra is gondozni, ápolni kellett, hogy a siketnémákra 
gyümölcsözővé válhassék. Máramarosszigeten a szent tűz, bár kezdetben 
ott is élénken lobogott, lassacskán elhamvadt, mert nem akadt gondo
zója. Debrecenben féltő gonddal vette azt ápolás alá. a város finomlelkű 
kultúr tanácsosa, Oláh Károly, kinek nemes szíve, páratlan népszerűsége, 
előkelő összeköttetései, közkedvelt egyénisége, önzetlen fáradozása nélkül 
az intézet nem létesülhetett volna. Oláh leleményessége, tettereje hozta 
össze rövid idő alatt az összeget, mely kellett ahhoz,, hogy az intézet két 
osztállyal megkezdhesse működését. Eme előzmények után küldetett ki 
Gácsér Debrecenbe az intézet szervezésére.

A  debreceni siketnéma-intézet iétesülésének tényezőiként tehát 
jelentkeznek:

1. Gondolat felvetése, hogy Máramarosszigeten és Debrecenben 
a siketnémákról néhány növendékkel előadás tartassák. (E  gondolat nem 
Gácsértól ered.)

2. Előadás tartása. (A z  előadás két részre tagozódott: felolvasás, 
—  ezt Gácsér tartotta, —• a siketnémákkal elérhető eredmények bemu
tatása.)

3. Pénzszerzés az intézet alapításához. (A  megnyitáshoz szükségelt 
összeget Oláh K. hozta össze.)

Nincs gondolkozó lény, aki elismerje, hogy e tényezők közül bárme- 
■ lyik egymagában, külön-külön is azt eredményezhette volna, ami ezeknek 
-összhatásaként keletkezett.

Gácsér sem magában, sem. Oláh társaságában nem kanyarított ki 
az intézet számára területet. Ugyan-ugyan, hát a Hortobágy közepén lé- 
testült az intézet? De még ha így is történt volna, ki hiszi el, hogy Gá
csér és Oláh bízatott meg ¡azzal, hogy hasítsanak ki a város testéből
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akkora részt az intézet számára, amekkorát jónak látnak! Erre nem volt 
szükség. Az intézet a város beépített területén létesült, itt pedig a telkek 
kanyarítási műveleteit párszáz évvel Gácsér és Oláh születése előtt elvé
gezték az akkor élt elődök.

Telekhez az intézet úgy jutott, hogy Debrecen város közönsége a 
siketnémákat gyámolító egyesület kérelmére két telket ajánlott fel az 
építendő székház számára. Gácsér minden bizonnyal Oláhval egyetértőleg 
a központibb fekvésű Széchenyi-uti telket választotta, bár ennek méretei 
kisebbek voltak a másik felajánlott, az állami gyermekmenhely szom
szédságában fekvő parcella méreteinél. Ha Gácsérnak határozott szán
déka és kialakult terve volt a gondjaira bízott növendékeket kertgazda
ságban kiképezni és őket ebben foglalkoztatni, választása érthetetlennek 
látszik. Erről a tervéről az intézet irattárának egyetlen sor írása sem 
tanúskodik. A z intézet élén töltött húsz évi működésem alatt senkitől 
egyetlen szót sem hallottam. Azt tudom, hogy boldogult igazgató elő
döm a nagyobb intézeti növendékeket szabad idejükben leküldte a kertbe,, 
ahol azok ástak, kapáltak stb., ez azonban még nem bizonyítéka annak, 
hogy Gácsér a növendékek gazdasági kiképzésének, kertgazdasági téren 
való önállósításának gondolatával tervszerűen foglalkozott,

A  boldogulttól örökséget nem kaptam, át nem vettem s így azt fel 
sem használhattam. Amit az egyes intézeteknél s így a debreceni intézet 
élén is tettem, saját elgondolásom, a magam terve szerint cselekedtem.

A  siketnémák kertgazdasági iskolájának létesítésére annak idején 
javaslatot nem azért tettem, mert a debreceni intézetnél meggyőződést 
szereztem arról, hogy a növendékek „ezt a foglalkozási ágat kedvelik” 
(1915. júliusában vettem át az intézet vezetését, 1916-ban a gazdasági 
iskola szervezeti szabályzata már jóváhagyást nyert), hanem mert ért
hetetlenül álltam szemben azzal a sajnálatos ténnyel, hogy a nagy több
ségben őstermelő szülőktől származó siketnémák ipari pályára irányít- 
tatnak s ezáltal elvonatnak a falutól, a földtől, melyhez legszentebb 
kapcsolatok fűzik.

Dr. Tóth István, a gyógypedagógiai ügyosztály akkori vezetője 
(később államtitkár) röviddel új állomáshelyem elfoglalása után látoga
tást tett az intézetnél. Előtte tártam fel a visszás helyzetet, mutattam 
rá a szempontokra, melyek a siketnémák gazdasági képzésének észszerű, 
szükséges voltát meggyőző erővel bizonyítják.

Öméltósága megértéssel fogadta a gondolatot s készségesen adta 
hozzájárulását ahhoz, hogy a debreceni intézetnél a végzett siketnéma 
fiúk részére kertgazdasági iskola szerveztessék, sőt azt is megígérte, hogy 
a terv megvalósításához, szükséges telekrész kisajátításának költségéül 
18.000 P-t folyósíttat, az üzem megindításához pedig gazdasági szakerőt 
rendeltet ki az intézethez.

Az új intézmény reményt keltő eredménnyel teljesítette több éven 
át hivatását. Fejlődése elé azonban elháríthatatlan akadályt gördített a 
—  világháború. Fejlődését, felvirágzását nem az akadályozta, hogy „az 
intézet kertje a gyakorlati képzés céljaira elégtelenének bizonyult, ezen
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„Csökkentlátásúak és siketnémák közös mező- és kertgazdasági képzése” .

külsőség bérlésével segítettem, elsorvasztotta az. a sajnálatos körülmény, 
hogy a világháború az összes intézeteket összezsugorította, elnéptelení- 
tette, miért is évről-évre kevesebb és kevesebb növendék kérte felvételét 
a gazdasági iskola kötelékébe, míg végül annyi érdeklődő sem jelentke
zett, hogy új tanév megnyitható lett volna.

A  leányzó azonban nem halt meg, csak aludott. Mikor a körülmé
nyek változása meghozta az intézmény életrekeltésének idejét, a siket
némák gazdasági képzésének ügyét ismét elővettem, a siketnémákat gyá- 
molító egyesület elé vittem. Az e helyen megindult tárgyalások során 
társult az ügyhöz Dr. Tóth Zoltán, ki érdekes eszméjével juttatta meg
oldáshoz a vajúdott kérdést.

Rövid tájékoztatásomat nem fejezhetem be anélkül, hogy ne adjak 
feleletet arra a kérdésre, ki hát a debreceni siketnéma-intézet alapítója?

A  tények ismeretében erre a kérdésre ezt válaszolhatom: Debrecen 
kultúra iránt fogékony, jómódú népe, emberszerető közönsége. Ennek 
adományaiból gyűlt össze az intézet megnyitásához szükségelt össseg, ez 
adott az intézetnek előbb ideiglenes hajlékot, majd székházának építésé
hez értékes telket, ingyen anyagot, járult hozzá évi segéllyel az intézet 
fenntartásához; alapítója az intézetnek még nagyobb mértékben az 
állam, mely az intézeti alkalmazottak javadalmazását, építésének, beren
dezésének költségeit, az intézet zavartalan működését biztosító tekinté
lyes mérvű államsegély folyósítását vállalta; épp így meghozta az, intézet 
alapítása érdekében áldozatát Hajdú vm. közönsége is.

Természetes, hogy a hivatalos és társadalmi körök, magánosok és 
az itt felsorolt források nem maguktól, véletlen folytán váltak gyümöl
csözővé a siketnémák javára és szolgáltatták az intézet alapításához az 
anyagi eszközöket. Előbb az elméket fel kellett világosítani, a lelkeket meg 
kellett nyerni, a szívekben a részvét és áldozatkészség, a szeretet érzését 
kellett lángra lobbantam. Melegen érző szívre, az erők tevékeny megfe
szítésével járó lelkes munkára volt ehhez szükség. Ebből a talajfeltörő, 
magvető munkából vette ki Gácsér a maga részét derekasan s oly szép 
•eredménnyel, hogy a siketnémák soha el nem múló háláját, felettes ható
ságának dicsérő elismerését, kar- és kortársainak osztatlan nagyrabecsü
lését, igaz tiszteletét méltán kiérdemelte.

Gácsér emlékét hálás kortársai nevére tett alapítvánnyal, nyugvó
helye fölé emelt díszes síremlékkel örökítették meg.

A  tisztelet és hála személye iránt ma is él, emlékét érdemeinek 
hangoztatásával, elismerésével fel-felújíthatjuk, az ellen azonban nemes 
szerénysége tiltakoznék, hogy halóporában oly címzéssel illettessék, 
melyre számot sohasem tartott és amelyet az ügy ártalma nélkül soha
sem viselhetett volna. Ne feledjük, hogy amint új intézet nem létesülhet 
Gácsér Józsefek nélkül, legalább is oly mértékben nem létesülhet Oláh 
Károlyok nélkül sem. Az alapító címet tehát ne adományozzuk^ egymás 
között. Marfcovics Árpád.



Hírek, vegyesek.
I stenes Károlyt, a siketnémák budapesti áll. intézetének igazga

tóját, a VKM. a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, és. a vele kapcso
latos gyogytani- és kórtani laboratórium ügyeinek vezetésével megbízta. 
Abból a tényből, hogy ez. a megbízás a volt igazgató elhalálozása után ily 
rövid időn belül történt, joggal következtethetünk arra, hogy Tanárképző 
Főiskolánk újbóli megszervezése most már napirendre kerül, amihez —  ér
tesülésünk szerint —  a tanárság összegyüjtendő véleményét is figyelembe 
kívánják venni. Tanárképző Főiskolánk vezetésének ügyét, Istenes Károly 
szakavatott kezeiben, a legjobb kezekben tudjuk, miért is ezt az ügyre 
előnyt jelentő megbízást örömmel üdvözöljük. Adja Isten, hogy Főisko
lánk ügyeinek új vezetője, ismét fényre deríthesse tanárképzésünknek 
elhalványult ügyét.

Sulyomi-Schulmann Adolf igazgató-kartársunkat, 1915. június, hó 
23-án nevezte ki a VKM. az ungvári siketnéma-intézet igazgatójává. E 
25 éves évforduló alkalmából az. ungvári intézet akkori tanári testületének 
tagjai: Tóth Árpád debreceni siketnéma-intézeti igazgató, Székely-Molnár 
Béla, az ifjú vakok szegedi intézetének igazgatója, Tamás István c. igazg., 
debreceni sn. int. tanár, Gáspár Árpád kecskeméti sn. int. tanár, Zsembai 
Ferenc váci sn. int. tanár, Gresz József szegedi sn. int. tanár és Révász 
Kálmán bpesti gyógyped. nevelő-int. tanár meleg hangú, hazafias eré
nyeket, eredményes szaktevékenységet méltató és a kartársi nagyrabe
csülést kifejező üdvözlő irattal köszöntötték a szerény, de nagyértékű 
munkásságot végző jubilánst. —  Megemlékezett erről a jubileumról a 
siketnémák ungvári áll. intézetének jelenlegi igazgatója és tanári testü
leté is. —  Schulmann Adolf életének legszebb emlékei közé helyezheti 
ezeket a megemlékezéseket, mert ezek az, őszinte szeretet és tisztelet tala
jából fakadtak. —  Minden jóbarátja és kartársa meleg érzéssel csatla
kozik a közvetlen megnyilatkozók nemesszívű kis csapatához.

Géher Lajos tanügyi tanácsos, a szegedi tankor. kir. Főigazgató
sághoz beosztott szakelőadó, 1940. június hó 14. és 15-én ellenőrző iskola- 
látogatást végzett a siketnémák szegedi intézetében. A  látogatás után tar
tott értekezleten a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott az intézet vezeté
séről és az intézetben tapasztalt nevelés-oktatási eredményekről.

Zsembai Ferenc váci kir. orsz. siketn. intézeti tanárt újabb két évi- 
időtartamra a Magyar Cserkész Szövetség országos elnöke a IX  pest- 
vidéki cserkészkerület ellenőrzőjévé nevezte ki. Zsembai Ferenc fenti 
munkakörének ellátásán kívül tagja a IX. cserkészkerületi, valamint az 
országos intézőbizottságnak, ezenkívül a cserkésztisztképző tanfolyamok 
előadója s több cserkészpedagógiai előadást tartott ezeken.

Mányi Csizmazia Kálmán, a szegedi siketnéma-intézet rajztanára, 
f. é. május havában nyitotta meg önálló kiállítását Budapesten, nagy
számú és előkelő közönség jelenlétében. A  markáns tehetségű fiatal festő
művész kiállításáról, munkájáról a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg 
a fővárosi sajtó és több népművészeti folyóirat.



A Fehér Ház Bajtársi Egyesület Schulmann Adolf igazgató kar- 
társunkat'"aielnökké, dr. Dőrinczné Sófalvy Rózsa tanárt pedig választ
mányi taggá választotta meg.

A debreceni napilapok nagy elismeréssel írnak a Kelemen Géza 
gyógypedagógiai tanár igazgatása alatt működő debreceni áll. kisegítő 
iskola tanévzáró vizsgáján tapasztalt tanítás-nevelési eredményekről. A  
szép kézimunka- és rajzkiállítás mellett nagy érdeklődést keltett az a 
múzeumi-kiállítás, amely a gyermekektől „elkobzott” , elszedett tárgyakat 
mutatta be. Ezek a tárgyak igen értékes támpontok a gyermeki lelket 
kutató pszichológus számára. (Érdemes volna ezt a gyűjtést rendszere
síteni. A  szerkesztő.)

Kari Knudsen, a nyborgi (Dánia) nagyothallók iskolájának igaz
gatója, kéthetes tanulmányi időt töltött Magyarországon. Ez idő alatt a 
budapesti gyógypedagógiai intézeteket és iskolákat látogatta meg és kü
lönös alapossággal tanulmányozta a siketnémák tanításának Bárczi- 
módszerét.

A siketnémák budapesti áll. intézetében az évzáró vizsgát június 
15-én tartották meg. A  változatos, színes mozgású, szépen sikerült torna- 
bemutató után, a leány- és fiú-kézimunka- és rajzkiállítást tekintették 
meg a nagy számban megjelent szülők és érdeklődők. A  kézimunka- 
kiállításon különösen nagy érdeklődéssel és elismeréssel szemlélték azokat 
a gyakorlatias értékű tárgyakat, amelyeket a leánynövendékek kukorica- 
háncs fonatból készítettek Thüringerné Darvas Olga kézimunka tanárnő 
leleményes, szakavatott irányítása mellett. Kézikosarak, tálcák, lábtör
lők, asztalterítők, fürdőcipők, fonottüvegek sokféle változatban és töké
letes kivitelezésben díszítették a kiállítási terem asztalát. Az évzáró ünne
pély előtt 18 új cserkészt avattak fel.

Az évzáró vizsgát a siketnémák szegedi intézetében ünnepélyes 
keretek között 1940. évi június hó 15-én tartották meg, szép rajz- és kézi
munkakiállítással kapcsolatosan.

A losonci áll. siketn. int. 1918. sz. dr. Szilassy Aladár cserkészcsa
pata f. évi május 23-án, Űrnapján tartotta első fogadalomtételi ünnepé
lyét. Mintegy félévvel ezelőtt alakult meg a csapat, melynek parancsnok
ságát Kanozsay József tanár vállalta. Szorgalmas és eredményes előké
szítő munka után V. 23-a volt a fiúk számára az emlékezetes nap, amikor 
ünnepélyesen felvétettek a magyar cserkészközösségbe. A  losonci gimná
zium cserkészjelöltjeivel együtt tettek fogadalmat a losonci erdőben, 
gyönyörű helyen, melynek igen szép hátteret adott a távolban emelkedő 
Gáes vára. Szép számú közönséget üdvözölt megnyitójában Kanozsay 
József tanárparancsnok, ismertetvén egyben a siketnéma csapat megala
kulásának történetét. Hivatalos megbízásból Zsembai Ferenc váci siketn. 
int. tanár, IX. cserkészkerületi ellenőrző vette ki a fiúktól a fogadalmat, 
melyet megelőző avató beszédében rámutatott a magyar cserkészet jelen
tőségére és ebben a, siketnéma fiúk cserkészetére. A  szép ünnepségen 
képviseltette magát a Magyar Cserkész Szövetség, a miskolci II. és pest- 
vidéki IX. cserkészkerület, a nógrádvármegyei cserkész-szerv, a füleki, 
salgótarjáni és kisterenyei cserkészcsapatok s a kiküldöttek mindenikének



volt néhány kedves, buzdító szava a fiúkhoz, akiknek fegyelmezett maga
tartását és mozgását öröm volt látni. Tinschmidt Ernő igazgató záró- 
szavaival végződött a fogadalomtételi ünnepség, mely után mókák és 
cserkészbemutatók fejezték be a siketnéma fiúk számára oly emlékezetes 
napot. Hálával kell e helyen is megemlékezni a losonci áll. gimnázium 
cserkészcsapatának vezetőségéről, aki igen szép cserkésztestvéri segítsé
get nyújtott a siketnéma cserkészcsapat kiképzésében.

August Aichhorn, a hírneves bécsi gyermekkriminalpsychologus f. 
é. május 7-én a Magyar Psychologiai Társaság kriminalpsychologiai szak
osztályának meghívására a budapesti egyetemi idegklinika zsúfolásig meg
telt előadótermében magas színvonalú előadást tartott. Az előadás té
mája: „Der verwahrloste, neurotische Jugendliche” . Lapkorlátozás miatt 
sajnos nem ismertethetjük bővebben. A  hallgatók nevében Dr. Németh 
Péter kúriai bíró, a nemzetközi kriminalpsychologiai társaság elnöke 
mondott köszönetét az előadónak értékes előadásáért. —  rab —

A  vakokat Gyámolító Országos Egyesület április hó 25-én és május 
hó 24-én választmányi gyűlést tartott. Az előbbi az egyesület költségveté
sével és zárószámadásával foglalkozott, egyben megállapította a közgyűlés 
időpontját; a másik, vagyis az utóbbi főtárgya a megüresedett igazgatói 
szék betöltésére vonatkozó jelölés volt. A  választmány egyhangúlag, 
Schnitzl Gusztáv igazgatót választotta meg az ügyvezető elnök ajánlására. 
A  vallás- és közoktatásügyi minisztérium ennek alapján fogja a kineve
zési jogot gyakorolni. Egyben a gyűlésen sipeki dr. Balás Béla elnök 
mélységes részvétének adott kifejezést dr. Tóth Zoltán igazgató elhúnyta. 
felett, a boldogultunk működését pedig Herodek Károly alelnök méltatta.

A  Vakok Országos Menháza és Segélyegylete Újpesten május hó 
21-én Herodek Károly elnöklete alatt választmányi-, és május 28-án köz
gyűlést tartott. E gyűléseken főképen költségvetési, zárszámadási ügyek, 
és az intézet működéséről beszámolások történtek.

Szaklapunknak időszaki lappá való minősítését kértük az erre ille
tékes hatóságtól. Ha kérésünket kedvezően intézik el, akkor lapunk július 
és augusztus hónapokban is megjelenik. Lapzárta mindig a hó 15-ike.

Minden olvasónknak, munkatársunknak, jóakarónknak kellemes, 
üdítő nyári pihenést kívánunk..


