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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.
A  vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Őexcellenciája a gyógype

dagógiai nevelés-oktatásügy területén mutatkozó tanárszükséglet biztosí
tására a f. évi 37.681. IV. 2. számú rendeletével megengedte, hogy a 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola —  a fenti rendelet értelmében — 
az 1941— 42 .tanévben újra megkezdhesse működését.

A  tanárképzőbe való felvétel módozatai:
1. Ezúttal és kivételesen csakis olyan okleveles férfi tanítók pályáz

hatnak, akik 30-ik életévüket még nem töltötték be, akik nemzeti és er
kölcsi vonatkozásokban feddhetetlen előéletűek, testileg-Ielkileg pedig 
egészségesek.

2. A  felvehetők száma 12.
3. A  felvételt nyert hallgatók, hogy már a tanulmányuk egész ideje 

alatt is fenntarthassák magukat, a kiképzés egész tartama alatt havi 60 
(hatvan) pengő tanulmányi segélyt kapnak.

4. A  tanárképző hallgatói havi 20 (húsz) pengő térítmény ellenében 
az egyes budapesti áll. gyógypedagógiai intézményekben (siketnémák, va
kok, gyengeelméjűek intézetei) helyeztetnek el lakásra és ellátásra. A  ked
vezményes ellátás ellenében azonban nevelői munkát is kötelesek lesznek 
végezni a tanárjelöltek.

5. A  rendeletszerű bélyegekkel ellátott kérvények és azok mellékle
tei —  a miniszter úr Őexcellenciájához címezve — a következő címre kül
dendők: Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Budapest, VIII., Festetics- 
utca 3.

6. A  folyamodványok benyújtásának határideje 1941 június hó 20.
7. A  felvétel iránti kérvényhez a következő iratok csatolandók:

a) Születési anyakönyvi kivonat.
b) Tanítói oklevél hitelesített másolata.
c) Esetleges működési bizonyítvány.
d) Erkölcsi- és nemzethűségi hatósági bizonyítvány.
e) Testi-lelki egészségről és épségről szóló tisztiorv. bizonyítvány.

8. A  már okleveles férfi tanítókon kívül folyamodhatnak a tanító
képző V. évfolyamáról szóló bizonyítványuk csatolása mellett V. éves férfi 
tanítójelöltek is, akik aztán pótlólag lesznek kötelesek bemutatni az idő
közben megszerzett tanítói oklevelüket.

Budapesten, 1941 évi május hó 19-én. Istenes Károly s. k.
igazgató.
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Á vakok életútjai és célkitűzései.
Irta és felolvasta: Herodek Károly, a Magyar Gyógypedagógiai 
Tanárok Országos Egyesületének 1940 november 16-án tartott
közgyűlésén.

, (Befejező közlemény.)
8. -Vakok érvényesülése szellemi pályákon.

Noha a kollektív gondolkodás elve vezérlőcsillagként áll a 
szakemberek előtt, mégsem lehet kívánni, hogy minden egyes világ
talan embert válogatás nélkül ezen elv elbírálása alapján állítsunk 
a maga munkaterületére. Különösen vonatkozik ez az intellektue- 
lekre. Soraikban jelentékeny százalékban találunk kiváló szellemi 
képességekkel megáldott egyéneket, akik szemmelláthatóan kitűn
nek az egyenlők soraiban és magasabb képzettség után vágyakozva, 
az értelmiségi pályákon keresik és találják meg elhelyezkedésüket. 
A  szakkörök akkor állanak hivatásuk magaslatán, ha a szelekció 
törvényeit kinek-kinek képességéhez megfelelően alkalmazzák. A  
Németbirodalom széles -skáláját mutatja azoknak az intellektuelek- 
nek, akik értelmiségi pályákon keresik meg a létfenntartás eszkö
zeit. A  rendelkezésre álló statisztika adatai szerint megtudjuk, 
hogy soraikból 6 egyetemi tanár került ki, 19 theológus, illetőleg 
oklevéllel bíró lelkész, 68 középiskolában, vakok intézeteiben és nép
iskolában alkalmazott tanerő, 44 jogász, 38 közgazdász, 6 egyesületi, 
intézeti stb. vezető, 7 könyvtáros, 5 gondozó, 115 zenetanár, 52 hang
versenyművész; egyéb szellemi pályákon tevékenykedik 368 világ
talan egyén. Kiképzésüknél és alkalmaztatásuknál — mint a vonat
kozó adatok velünk közlik — tisztán objektív szempontok vétettek 
tekintetbe: rátermettség, képesség, jártasság a -szakdolgokban stb.

Nálunk egyelőre ilyen kimutatás nem áll rendelkezésünkre, 
noha tudjuk azt, hogy a később szemevilágukat veszített intellek- 
tuele-k soraiban találunk ügyvédeket, orvosokat, mérnököket, lelké
szeket, tisztviselőket stb., akik világtalanságuk dacára eredménye
sen veszik fel az életküzdelmet és sokszor igen tisztességes társa- 

- dalmi poz-iciót vívnak ki maguknak. Azonban a koravakságban 
szenvedők is o-lyan életvitalitásról tesznek tanúbizonyságot, hogy 
soraikból kikerülnek ügyvédek, zenetanárok, nyelvmesterek, keres
kedők, intézetvezetők és egyebek. Persze azok, akik a Vakok József 
Nádor Királyi Országos Intézetében végezték tanulmányaikat, ha 
kedvező életkörülmények közé kerülnek, szinte kivétel nélkül olyan 
intelligenciáról tesznek tanúbizonyságot, s ezt örvendetesen álla
pítjuk meg, hogy műveltség, tanultság és általában az- ismeretekben 
való jártasság tekintetében kívánnivalót alig hagynak hátra.

Nagyon kedves és hálás feladat sors-sújtott embertársaink ré
szére olyan élethivatási pályákat keresni és nyitni, amelyeken őket 
is megillető jogos öntudat szempontjai szerint megtalálhatják élet
céljaikat.

A  Vakok József Nádor Királyi Országos Intézete igazgató
sága látva azt, hogy az intézetből kikerült intelligens ifjúság a gya-
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Herodek K.: A  vakok életútjai és célkitűzései.

korlati életben milyen nehezen találja meg boldogulását, előterjesz
tést intézett a vallás-^ és közoktatásügyi minisztériumhoz, tegye 
lehetővé, hogy tanulmányaikat befejezett növendékek 3— 4 évi ipari 
és kereskedelmi irányú továbbképzésben részesüljenek, hogy aztán 
az életben való boldogulásukat feltalálhassák és önálló foglalkozást 
űzhessenek. Ennek alapján a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium 38.483/1933. számú rendeletével felhívta a Vakokat Gyámo- 
lító Magyarországi Egyesületek Országos Elnökségét, foglalkozzék 
a kérdéssel és keresse a megoldás módozatait. Ehhez a meghagyás
hoz képest mind a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, mind 
pedig ezen egyesületek Országos Elnöksége két ízben, 1933 és 1940- 
ben foglalkozott a kérdéssel és a Vakok József Nádor K irályi Or
szágos Intézete tanári testületének is módot adott e kérdéshez való 
hozzászólásra.

A  vakok, ezen a kor színvonalán haladó új iskolatípustól 
sokat és egészséges távlati megoldásokat remélhetnek nemcsak 
azért, mert a szakiskola konstruktív célok szolgálatában áll, hanem 
és főképpen azért, mert vakokat választott élethivatás! pályájukban 
valóságos szakemberekké képezi ki, nagy és biztos áttekintést nyújt 
nekik a hivatás terén való objektiv szemlélődésre. Mert ahogyan 
ma vagyunk az intézeti évfolyamot végzett növendékek elhelyez
kedése ügyében, egyenesen döbbenetes és siralmas. Egyik kezünkön 
megszámlálhatjuk, hogy hány növendék jut be a kilépett növendé
kek közül a vakokat gyámolító egyesületekbe, s ahhoz szintén egy 
kezünk ujja is elegendő, akik a szülői otthonban komolyan munka 
után látnak. Sok év keserves gyötrődése után a semmittevés szo
morú napjai szakadnak reájuk.

A  tervbevett szakiskola, vagy mondjuk új irányzati rendszer, 
amelyet az Országos Elnökség folyó évi május havi 7— 8-iki gyű
lésén egyhangúlag a kivitelezésre elfogadott és a Vakok József 
Nádor K irályi Országos Intézete jelenlegi igazgatója is a megvaló
sítandó programpontjai közé sorozott, bizonyára rést hasít azon 
a sötét kárpiton, amely ma a világtalan if jaink sokadalmára borul.

A z ipari és kereskedelmi iskola nem a teoretikumot, hanem 
a gyakorlatot hangsúlyozza és minél több szakismeret birtokába 
kívánja juttatni e tanulókat. Tanuljon meg a vak munkás jól és 
alaposan dolgozni, ismerje meg a munka televényéből fakadó ke
nyérillatú küzdelem gyümölcseit. Itt edződik meg az életre, itt sze
rez széles látókört és itt fogja megkapni munkája azt a patinát, 
amely őt megkülönböztetett munkássá avatja. Szinte már villód- 
zani látjuk azt a pillanatot, amikor vakjaink egy-egy megyei vá
rosban felütik tanyájukat és 4—5 szakmunkás segítségével megte
remtik a kis létszámmal dolgozó, de zavartalan megélhetést bizto
sító intézményüket.

A  vakokat gyámolító egyesületeknek az ilyen egészséges, gya
korlati irányú decentralizáció képezheti sok egyéb humanitárius 
tevékenysége közepette programját, amelynél szebbet, .gyakorlatia-
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Herodek Károly:

sabbat és a vak iparosok egyéniségének megfelelőbbet alig lehet el
képzelni. Persze mindezt előrelátással, fáradhatatlan munkával a 
szociális gondolkozáséi társadalom igénybevételével lehet és kell 
megcselekedni.

9. A szellemi pályákon való elhelyezkedés lehetőségei nálunk.
Mindezeken felül hazánkban különösen 3 irányban mutat

kozik lehetőség a vakoknak szellemi téren való érvényesülésre.
Első helyen szólnunk kell a világtalan gépírókról és levelezők

ről. Intelligens világtalan gépírókat és levelezőket a vakok intéz
ményei mindenütt alkalmazzák és sehol sem nélkülözhetik őket. 
Felette kívánatos volna, ha egy egészséges propaganda folytán 
egyéb gyári intézmények és üzemeknél, irodákban, hivatalokban 
alkalmazzanak egy-egy ügyes és szakképzett világtalan gépírót és 
levelezőt. Ilyeneket egyébként a Vakok József Nádor K irályi Or
szágos Intézete rendszeresen képez, csak az a baj, hogy a gyakor
lati élettel nagyon kevés kapcsolatuk van. Ezen a helyzeten hivatva 
lesz legalább részben segíteni a fentebb említett ipari és kereske
delmi szakiskola .

A  világtalan gépírónak két irányban kell ügyességre és szak
tudásra szert, tennie. A z egyik, hogy az írógép felett teljes bizton
sággal uralkodjék, ujjai nagy gyorsasággal fussák végig a betű
sorokat és csak azokat a billentyűket üssék le, minden hiba kizárá
sévá!, amelyekre éppen szükség van. A z íráshoz szükséges formai 
érzék kialakítására szintén törekedni kell. Ismernie kell neki a 
levélnek, a hivatalos átiratnak, a számlának és egyeb okmánynak 
beosztási formáját. A  másik, ami még ennél is fontosabb, tanuljon 
meg világosan, értelmesen és szabatosan fogalmazni, hogy a reabi- 
zott feladatot közmegelégedésre tudja elvégezni. Tisztában kell len
nie mindazzal, amivel egy perfekt levelezőnek rendelkeznie keli. 
Olyan készséggel kell bírnia, hogy elegendő legyen, ha valamely 
dolognak tárgyi velejét ismeri, haladéktalanul a legprecízebb tor
mába képes legyen önteni. Hivatkozhatom e tekintetben a V akok 
Országos Menliáza és Segélyegylete világtalan vezetőjének tevé
kenységére, aki az elnöki tanácsban saját fogalmazvanyaban készí
tett olyan eloadmányokat mutat be, amelyek fogalmazás szempont
jából tökéletesen színvonalasak és a tanácsban résztvevő orvos, 
ügyvéd, bankigazgató stb. csodálattal látja a vak kifogastalan 
munkáját.* De hivatkozhatom egyebekre is, így például a berlini 
Silex-iskola munkájára. Az iskola olyan kitűnő világtalan gyors
írókat képez, hogy a német gyorsíró szövetség az iskola 5 térti es 
2 nőből álló csoportját versenyre bocsájtotta gyorsírókkal A z ered
mény minden tekintetben kielégítő volt, s a résztvett vilagtalanok 
közül többen kitüntető elismerést nyertek.

* A  vakokat gyámolító országos egyesület kitűnő világtalan, gép
írói tudásuk és képességük javát 'szolgáltatják az irodai teendők ellátása 
tekintetében. '
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A  vakok életútjai és célkitűzései.

A  hazai vakok ügye a rádió-morze bevezetésével egyenesen 
meglepte a szakköröket, ebben azt hiszem ez idő szerint egyedül
állók vagyunk, s ezen nem is csodálkozhatunk, mert a magyar gyó
gyító-nevelés területén gyakran találkozunk olyan forradalmi jelen
tőségű jelenségekkel, amelyeket másutt nem ismertek fel. Ilyennek 
kell minősítenünk a vakok ügye terén a rádió-morze kitünően funk
cionáló intézményét. A z  intelligens világtalan egyének fejlett halló- 
képessége, hű és tartós emlékezőtehetsége, a benyomásokra gyor
san reagáló intellektusa és a dolgoknak részleteikben is pontos meg
figyelése egyenesen predesztinálják őket erre a fontos szolgálatra.* 

A  mi ügyünk terén ennek a meteorszerűen felvillanó élet
térnek hátránya csupán abban van csak, és ez elég súlyos, hogy 
a zárt számon felül tovább nem építhető. Csak a megadott kerete
ken belül történhetik pótlás, ami elég jelentéktelen — a szükséglet- 
h.Gz képest»

A  harmadik helyen említem meg a nyelvmesteri pályát. Erre 
ők egyenesen predesztinálva vannak, mert bennük kiváló nyelv- 
készség lakik. Senki sem tudja olyan tisztán, világosan és értel
mesen az idegen nyelvet beszelni es azt masok szamara is átültet
ni, mint a világtalan nyelvmester. A  nyugati államokban ez az 
élethivatási pálya mindenütt el van terjedve, s az úri családok 
gyermekeikhez akár a társalgási beszéd elsajátítására, vagy gya
korlására, akár pedig iskolai tanulmányaik végzéséhez, szívesen 
alkalmazzák a világtalan nyelvtanítókat. Nálunk csak sporadikus 
san találkozunk ilyenekkel, de örülnünk kell annak, hogy vannak. 
Meg vagyok győződve, hogy elkövetkezik az idő, amikor ehben az 
irányban" intézményesen fog történni a képzés és a magyar tár
sadalom művelt rétegei szívesen fordulnak a mi forrásunkhoz,

10. A vakok életútja az óvodától a nienházig.
S hogy most a végső ecsetvonasokat eszközöljük, állapítsuk 

meg hogy a világtalan magyar véreink kálváriás útja a tanyák 
világából és a nagy metropolisuk kőrengetegeiben meghúzódó 
nyomor zsombékaiból indul ki. Korhazakon, klinikákon es egyeb 
egészségügyi intézményeken át vezet ez a szenvedésekkel^ kirakott 
kálváriás űt ahhoz az utolso állomáshoz, amelyben feltalálja^ lelki 
nyugalmát és kibontakozhatnak mindazon szellemi, erkölcsi és f i 
zikai képességek, amelyek benne lakoznak, a jó, nemeslelkű embe
rek által létesített, a magyar kormány által fenntartott és a tár
sadalom megértő támogatásából áldásosán tevékenykedő vakok 
inézetébe, illetőleg egyesületébe. .

Ha a vakok életútjainak és célkitűzéseiknek grafikonját akar
nék megrajzolni, a szülői hazat kell kiindulópontul vennünk, nogy

* A  Vakokat Gyámolító Országos Egyesületben működő rádió- 
morze intézménynél szám szerint mintegy 30 egyén, férfiak és nők ve
gyesen vannak lalkalmazva, s feladatukat a szakkörök megelégedésére 
elismerőleg teljesítik.
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Schnitzl Gusztáv:

aztán egyenes vonalban haladjunk ahhoz a kristálytiszta forrás
hoz, melyben a szülők és a világtalan gyermekek részére egyaránt 
üdítő v íz fakad: a vakok óvodáihoz. Innen átvezetjük védencein
ket a nevelő- és tanintézetekbe, ahol megkapja mindazt, amire 
neki a mindennapi életben szüksége lesz; itt rakjuk le az élethiva
tási képzés alapjait. Ezzel a felvértezettséggel lép ki az életbe, 
hogy képességei, szerzett ismeretei alapján keresse az érvényesü
lést. Ennél a pontnál siet segítségére a leghumanisztikusabb intéz
mény, a Vakokat G-yámolító Országos Egyesület, amely gondos
kodik elhelyezéséről, munkaalkalomról, a készítmények eladásáról 
és olyan kedvező megélhetési körülmények közé juttatja, amely 
bár szerény, de biztos és zavartalan nyugalmat szerez számára. 
Ha pedig az Egyesület fennhatósága alatt álló ipari foglalkoztató 
műhelyekből kiérdemesült, vagy pedig egyéb okoknál fogva mun
ka- és keresetképtelenné lesz, ismét feléje nyújtja segítő kezét és 
elkalauzolja a Menházba, ahol további sorsáról megfelelő módon 
gondoskodva lesz.

Fejtegetésünket nem fejezhetnénk be stílszerűbben, mint 
azzal, hogy a gyönyörű hierarchiával kiépített intézményeinket 
működésükben csupán egy cél vezérli, de abban aztán szilárd és 
következetes utat követ: minden kötve tartott kezet felszabadítani 
a tétlenség béklyóiból és beleállítani abba a nemzetfenntartó és 
építő programba, amelyet lapidárisan így fejezhetünk ki: Minden, 
munkásnak, még ha a s^emevilágától is meg van fosztva, munkát 
és munka után tisztességes, polgári megélhetést kell biztosítani!

Schnitzl Gusztáv igazgató hozzászólása:
„A z előadó úr jóvoltából alkalmam volt előadásába már előbb be

tekinteni s így nemcsak egyszeri hallás után ismerem e tartalmas fejte
getést. Herodek Károly volt elnökünk és igazgatónk a tőle megszokott és 
nála közismert szeretettel nyúlt e tárgyhoz és komoly elmélyedéssel ismer
tette a vakok ügyét és annak helyzetét kezdettől napjainkig.

Előadásában különösen két szempont ragadta meg figyelmemet. Az 
egyik, hogy a régebbi időben a vakokkal való foglalkozásban a humanisz
tikus, sőt sok tekintetben a sajnálkozás alapján való segítés volt a do
mináló, míg a későbbi időben az üzemszerű beállítással való munkálkod- 
tatás került előtérbe. Egyik éppoly kevésbbé szolgálja a nemlátó egyén 
érdekeit, mint a másik. Az első megbénítja a vak önérzetének és önbizal
mának kifejlődését, a másik egyoldalúan fejleszti képességeit, leköti és 
nem teszi lehetővé, hogy munkájáért vállalni merje a felelősséget jobb 
boldogulása érdekében.

Bármily szépen hangzik is, hogy a vakok nevelő-intézeteiben tudást, 
műveltséget, képességfejlesztést adunk a vakoknak, a tény mégis az, hogy 
még az iskolázott vakok nagy százaléka is az első szélfuvalatnál, az első 
nehézségeknél azt mind félredobja és a kényelmesebb, vagy több ered
ménnyel kecsegtető kolduláshoz, vagy pedig ínség-ellátáshoz fordul azért, 
mert felfogása szerint éppen a humanisztikus érzésből kifolyóan a társa-
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-dalomnak kötelessége róla gondoskodni, tisztelet a kevés kivételnek, sok
szor akkor is, amikor rendes polgári foglalkozásra volna lehetősége, azért 
mert az esetleg valamivel kevesebbet jövedelmez. Támogatják ezt a lehe
tőséget napjainkban még a hatósági intézkedések is, amikor hatalmi szó
val koldulástilalmi rendeletet adnak ki anélkül, hogy egyidejűleg gondos
kodás történne a koldulástól eltérő alapon való rendes polgári megélhe
tésre, anélkül, hogy foglalkoztató műhelyek, áru-átvételi központok léte
sítésével és önálló munkálkodtatással biztosítanák, vagy kényszerítenék a 
dolgozni tudó vakokat, hogy módot találjanak megélhetésük polgári ala
pon való megszervezéséhez,. A  társadalom ma is ápolja a humánus érzést 
szóban és könnyben, de anyagilag elzárkózik; sokszor az illetékesek és 
hatóságok ma is a sajnálkozásnál és a megértés hangoztatásánál marad
nak, anélkül, hogy segítenének, vagy átütően munkaalkalmak megterem
tésére nyújtanának segédkezet. így fest a humánus gondoskodás és gon
dolkodás napjainkban, az a humanizmus, amelyről Berodek elnök úr oly 
szépen emlékezik meg előadásában, amely 100 évvel ezelőtt oly páratlan 
eredmények kútforrása volt és amelyeket a mai kornak is úgy erkölcsi 
erő, mint a vakok boldogulásának biztosítása szempontjából el kell is
mernie.

A  másik szempont a vakoknak üzemszerű foglalkoztatásában tűnik 
ki. Az intézetek és internátusokban való összpontosítás szükségszerű kö
vetkezménye volt annak a humanisztikus segíteni akarásnak, amely azokat 
létrehozta. De amennyire indokolták annak célkitűzései ezek létesítését és 
fenntartását, amennyire e célkitűzések megvalósítása ma is parancsoló 
szükség, annyira eltértek rendeltetési feladatuktól. Ezelőtt ,a kiképzést és 
az életre való előkészítést szolgálták, ma az ápolást és eltakarást. Azelőtt 
azért voltak intézetek, hogy munkára felvértezzék és fejlesszék képessé
geiket, hogy önállóan tudjanak boldogulni, ma sajnos legtöbb esetben 
azért vannak, hogy a családok és községek protekció útján megszabadul
janak a nekik terhet jelentő vakoktól, bedugják őket az intézetekbe, 
amelyeknek örök időkre az lenne kötelességük, hogy ápolják és eltakar
ják  őket. Az intézetek ilyen terheléssel alig tudnak boldogulni, mert a 
száz másirányú akcióval túlterhelt társadalom az adományozást illetőleg 
begombolkodik, a vakok átütő, komoly segítséget jelentő foglalkoztatá
sára nem lehet forgótőkéhez jutni, mert még igen rövid idővel ezelőtt is 
illetékes hatóságnál, pl. a kereskedelemügyi minisztériumban azzal a meg
döbbentő felfogással találkoztunk, hogy a vakok ne csináljanak konkur- 
renciát a látóknak,. Emellett ápoló-intézetek hiányában a foglalkoztató in
tézetekben tartani kell a kiöregedett, munkaképtelen, vagy beteg, sokszor 
elmebeteg-vakokat éveken át és ezek miatt nem vehetők fel oda munka
képes és kiképzésre szoruló vakok.

Szakítani kell a helytelenül alkalmazott humanizmussal, amely csak 
a családoknak, községeknek vagy közületeknek jelent könnyebbséget, a 
vakoknak az intézetekbe való dugásával anélkül, hogy az a vakok mesz- 
szebbi jövőjéről való gondoskodást jelentené. Gondoskodni kell humanisz
tikus érzéssel ápoló-intézetekről, ahol azok a vakok nyerhetnek elhelye-
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zést, akik ápolásra szorulnak, de nem elég ideig-óráig életfeltételeket (la
kást, élelmezést, eltartást) biztosítani olyanok részére, akik szervezetileg 
munkaképesek, meg kell nyitni a lehetőséget arra, hogy munkájuk után 
további életcélkitűzéseik is lehessenek. Az intézeteket és internátusokat 
eredeti rendeltetésük szolgálatába kell állítani, adjanak kiképzést, ipari 
foglalkozásuknak megfelelő tudást, alapos, minden részletmunkába való 
bevezetést, de ha ezt bevégezték, menjenek az életbe és merjenek a maguk 
felelősségére dolgozni. Az intézetek mellett szervezzünk bejáró munkások 
részére műhelyeket, áruátvételi és elhelyezési központokat, hogy meg- 
könnyíthessük a kinndolgozók életküzdelmét. Létesítsünk vidéki közpon
tokat, hogy a vakok necsak Budapesten keressék a munkát vagy párto
lást. Adjunk lehetőséget, hogy ennek megszervezésében arra alkalmas va
kok is vegyenek részt, hogy a felelősségben is osztozzanak. Az intelligens 
és hozzáértő vakokat is kapcsoljuk bele megfelelő mértékben az irányítás
ba, hogy meggyőződjenek arról, hogy melyek azok az erkölcsi és anyagi 
tényezők, amelyek a vakok megsegítésében szerepet játszanak, a vakokat 
pedig győzzük meg arról, hogy nemcsak követelések vannak a társada
lommal szemben, hanem kötelességek is, amelyekből felelősséggel ki kell 
venni a részüket.

Igen helyesen mutatott rá illusztris előadónk, hogy a szociális kérdé
seknek munka útján való megoldása a vakok szempontjából is Olasz
országban és Németországban mutatja a legnagyobb előrehaladást. Példát 
kell venni és vakügyi intézményeinket ebben az értelemben átállítani. Vi
lágért sem akarom azt mondani, hogy intézményeink eddig is ne tettek 
volna meg mindent, ami lehetséges. A  nehéz idők és körülmények meg
bénították szárnyalásunkat, lenyomtak a földre anyagi tehetetlenségünk
ben és ma is közelebb állunk a régi humanizmussal kevert üzemszerű be
állításhoz, mint a mai élet-tempó, amely a vakokat is a felelősség mellett 
való önálló munkateljesítménnyel boldolgulásra szorítja. Nekünk tanárok
nak, intézeteknek erre kell őket előkészíteni, ebben kell őket támogatni, 

z erre kell őket rászorítani. De amennyire kötelességünk ez nekünk, annyira 
kötelessége ez a társadalomnak, hatóságoknak és minden tényezőnek, 
amely új utakat keres, hogy a mai körülmények és a viszonyok között el' 
ne merüljön. Ne a sajnálkozásra való hivatkozással könyörögjünk segít
séget azoktól,akiknek a segítés módjában van, hanem a vakoknak az 
élethez való jussa alapján. Ha ezt az élethez való jogot elismerik és a 
vak erre becsülettel rászolgál, akkor az ehhez való lehetőséget minden 
tényezőnek elő kell segíteni. E tekintetben két irányú feladat megoldása 
vár reánk, a vakokat ebben az irányban kiképezni, intézeteinket úgy át
szervezni, hogy a vakok ne 17— 18 éves korukban hiányos képzéssel, ha
nem mindent felölelő ipari szakképzettséggel 20— 22 éves korukban kerül
jenek az életbe és ne az internátus, hanem az élet legyen a kitűzött cél. 
Más irányban a társadalomnak, hatóságoknak és illetékeseknek meggyő
zése, hogy a vakoknak munkával és munkaalkalommal való támogatása,, 
kötelesség.

Herodek igazgató úr nagyszerű előadása a maga egészében alkalmas:
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arra, hogy a vakok jobb jövőjének szószólója és elősegítő je legyen. Ezt a 
gondolatot terjeszteni kell, hogy azt e falakon túl is megismerjék, elő
segíteni kötelességünk. Éppen azért amikor előadásáért — azt hiszem — 
valamennyiünk nevében szeretettel és elismeréssel üdvözlöm, indítványo
zom, hogy előadását teljes egészében jelentessük meg, megfelelő számú 
különlenyomat átvételét én is biztosíthatom.”

Iskoláztatási
kötelesség és a gyógypedagógia.
Válasz dr. Bárczi Gusztáv „A gyógypedagógia helye a magyar is
kolarendszerben ia fennálló törvények és rendeletek alapján” című

cikkére.
Irta: Páncél Imre.

A  Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye 1940 évi 10. 
számában dr. Bárczi Gusztáv „A  magyar gyógypedagógia helye a 
magyar iskolarendszerben a fennálló törvények és rendeletek alap
ján” címen közleményt jelentetett meg. A  cím után igazodva jogosan 
hihettük, hogy a cikk elolvasásakor az érvényes törvényekkel és ren
deletekkel megokoltan megismerjük majd oktatásügyünk helyét a 
magyar iskolarendszerben •— ha eddig ezt nem ismertük volna. Az 
iskolarendszeri meghatározás azonban elmaradt. A  címben többes 
számmal emlegetett törvények gs rendeletek közül is csak egyetlen 
törvényre és egyetlen rendeletre: „Az iskoláztatási kötelesség telje
sítésének biztosításáról szóló 1921. évi XXX. te. és annak végrehaj
tása tárgyában kiadott 130.700—1922. számú Utasítás” -ra hivat
kozott dr. Bárczi Gusztáv csupán, A  törvény 15 szakaszából egyet, 
a Vh. Utasítás 80 szakaszából pedig kettőt tartott céljának meg
felelő idézésre alkalmasnak. Iskolarendszertani meghatározásra fel
használható adat ezekben nincs. Mindhárom szakasz a tanköteles 
gyermeknek a nyilvános iskolából való kizárásáról szól.

A  Törvényről és; Utasításról általánosságban megemlíti a cikk
író, hogy ezek „intézkednek a gyógypedagógiáról is nagy körvona
lakban” s hozzáteszi még, hogy ezekből akar egypár alapvető részt 
idézni a magunk között esetleg kifejlődő viták elkerülése végett.

Dr. Bárczi Gusztáv törvényidézetei jók. Az azokból levont kö
vetkeztetések azonban tévesek és a gyógypedagógiai intézeti növen
dékbeutalásoknál közreműködő hatóságok eddigi hivatalos eljárásá
nak ferde megítélésére alkalmasak. A  felvetett kérdés tehát tisztá
zásra, szorul. Közlésem ezt a célt szolgálja.

Előrebocsájtom: e közlésem nem vitaanyag, csak törvényismer
tetés. Törvényt nem lehet vitatni. Ismerni és megtartani kell azt 
mindenkinek. Különösen azoknak, akiket illet.
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Mind igaz az, amit dr. Bárczi Gusztáv cikke elején a magyar 
közoktatásügy irányítójáról, az iskolapolitika képviselőjéről, a kul
tusztárca költségvetésének címéről, fejezetéről, rovatáról és alfeje- 
zetéről elmond. Ezzel azonban a magyar gyógypedagógia helye nem 
nyert meghatározást. Oktatásügyünknek a magyar iskolarendszer
ben elfoglalt helyét nem ez, hanem a 130.700— 1922. V III. a. sz. V. 
K. M. rendelettel kiadott Vh. Utasítás dr. Bárczi Gusztáv által nem 
idézett 2. §-a határozza meg egész szabatosan. E szakasz 5. pontjá
ban vannak felsorolva ,,a testileg vagy szellemileg visszamaradt tan
kötelesek oktatására szolgáló gyógyítva-nevelő iskolák, ú. m .: a) ki
segítő iskolák; b) az ideges és fejletlen gyermekek intézetei; c) a 
vakok nevelő intézetei; d) a siketnémák intézetei; e) a gyengeelmé- 
jűek intézetei.”

A  magyar gyógypedagógiai oktatásügyet érintően ez a tör
vényerejű rendelkezés a kisegítő iskolákat, a vakok intézeteit, a si
ketnémák intézeteit és a gyengeelméjűek intézeteit „a tankötelesek 
oktatására rendéit intézetek”  közé sorolja az elemi mindennapi nép
iskolákkal kezdődő és a nevelőotthonokkal (szeretetházakkal) vég
ződő hétféle iskolacsoport között az ötödik helyen. Ezek szerint, ha 
valaki így tenné fel a kérdést: mi a kisegítő iskola, mi a siketnémák 
intézete, stb.? csak ez lehet a válasz : a kisegítő iskola, a siketnémák 
intézete” stb. tankötelesek oktatására rendelt intézet” .

A  Vh. Utasításnak 1922. évi december hó 21-én életbeléptetett 
ezt a 2. §-át a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az 1939. 
évi december hó 1-én kelt 137.681— 1939. IX. ü. o. számú rendele
tével megerősítette. Az 1922-ben teremtett ezt a helyzetet az 1935. 
évi VI. t.c végrehajtására 3500— 1936. eln. számon kiadott V. K. M. 
rendelet. 8. §-a csak felügyeleti szempontból változtatta meg oly
képpen, hogy a kisegítő iskolákat, illetőleg kislétszámú osztályokat a 
kir. tanfelügyelő hatáskörébe utalta. Mindezeket nem én mondom, 
hanem a törvény, s nemcsak nekem mondja, hanem mindenkinek.

Az iskoláztatási kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló 
1921 : XXX. te. 7. §-a a szervi fogyatékosságban, ragályos vagy un
dort keltő betegségben szenvedő, az elmebeteg vagy tompaelméjű és 
a többi gyermek erkölcsiségét veszélyeztető gyermekeknek a nyilvá
nos iskolából hosszabb vagy rövidebb időre történő kizárását teszi 
lehetővé. E szakasz utolsó bekezdése így szól: ,,A nyilvános iskolá
ból kizárt gyermekre nézve az iskoláztatási kötelesség fennmarad, 
oktatásuk ügyét a vallás- és közoktatásügyi miniszter az érdekelt 
miniszterekkel egyetértőleg rendeletben szabályozza” . Ezt idézve je
lenti ki dr. Bárczi Gusztáv: „az olvasó kiérezheti, hogy itt van a 
gyógypedagógiának törvényes alapja. Egyben azonban tudomásul 
kell venni az olvasónak, hogy gyógypedagógiai intézetbe csak olyan 
gyermek vehető fel, akit a megfelelő tanügyi hatóság, megfelelő 
módon az elemi iskolából kizárt. A  kizárásról okmánnyal rendelke
zik! A  törvény végrehajtásáról szóló rendelet VI. fejezete a kizárás
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módozatait szabályozza. Kimondja —  írja a továbbiakban dr. Bárczi 
— , hogy az elemi iskolából való kizárás nem vonatkozik a tanulónál 
fellépett heveny fertőző betegségre. Ebben az esetben a tanulót az 
iskolából a betegség tartamára a .hatósági orvos tiltja ki a tanügyi 
hatóság közbejötté nélkül” . Közleménye végén a „Tanulságok” má
sodik bekezdésében pedig kijelenti: „A  gyógypedagógiai intézetek
ben a gyermekek kizárólagosan csak olyanok lehetnek, akik az elemi 
iskolából megfelelő törvényes keretek között kitiltottak. Kényelem
ből ne engedjük el sohasem a kitiltást tanúsító bizonyítványt.” 
Ugyancsak a „Tanulságok” -ban állapítja meg, hogy „A  gyógypeda
gógia a magyar iskolarendszernek szerves része, ezért minden vonat
kozásban a magyar iskolarendszerhez kell formálódnia. A  törvényes 
keret biztosítja létét, de egyúttal kötelezi is a törvények pontos be
tartására” , már t. i. a gyógypedagógiát. Szól még arról ugyanitt, 
hogy meg kell szűnnie az ötletszerűségnek is, mert a „közpénzzel 
csak a törvény keretein belül lehet sáfárkodni” .

Dr. Bárczi Gusztávnak itt idézett kijelentései könnyen téve
désbe ejthetik az olvasót. Különösen azt, aki az iskoláztatási köte
lesség teljesítésének biztosításáról szóló törvényt és annak végrehaj
tási utasítását nem ismeri. Szükséges, hogy tisztán lássunk a dr. 
Bárczi Gusztáv által felvetett kérdésben annál is inkább, mert akár
hányszor olvassuk is el közleményét, abból az csendül ki, hogy e 
téren eddig valami nem volt rendjén. Lehet, hogy a törvényt nem 
tartottuk be, s most figyelmeztetést kaptunk „a törvények pontos 
betartására” . Lehet, hogy eddig a törvények nem ismerése miatt ösz- 
sze-vissza intéztük a növendék-beutalásokat s most dr. Bárczinak 
kell felhívni bennünket az ötletszerűségek megszüntetésére, „mert a 
közpénzzel csak a törvény keretein belül lehet sáfárkodni!!”

Abban mindannyian egyetértünk, hogy a Törvényt a Vh. Uta
sítás részletezi és magyarázza. Az esetleges félreértéseknek ez veszi 
elejét. A  Vh. Utasítás a törvényen alapszik s maga is törvényerejű.

Lapozzuk végig a Vh. Utasítást s álljunk meg egy-egy pilla
natra a felvetett kérdésekre is választ adó részeknél s hasonlítsuk 
ezeket ősszé dr. Bárczi Gusztáv állításaival és a gyógypedagógiai in
tézetekben eddig követett gyakorlattal. Az eltéréseket bárki ellen
őrizheti és megállapíthatja. Az ezekből adódó következtetések is le
vonhatók.

Az 1. §. kimondja, hogy „ . . .  minden gyermeket a hatodik élet
évének betöltését követő tanévvel kezdődően kilenc éven á t . . . nyil
vános iskolai oktatásban kell részesíteni.” A  törvényben itt előírtak
nál a gyógypedagógiai intézetek többet tesznek meg. A  vakok inté
zete a tanköteles kort még el nem ért 5 éves vak gyermeket is fel
veszi. Ezt külön miniszteri rendelet engedi meg.

A  Vh. Utasítás már előbb idézett 2. §-ából tudjuk, hogy a ki
segítő iskola, a siketnémák, vakok és tompaelméjűek intézetei tan
kötelesek oktatására rendelt intézetek éppúgy, mint az elemi minden-
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napos iskolák. Ugyané szakasz 2. bekezdése ezt tovább részletezve 
kimondja, hogy: ,Az iskoláztatási kötelesség teljesítése szempontjá
ból a felsorolt iskolák mindegyike egy tekintet alá esik a nyilvános 
elemi iskolával.” Ebből az értelmezésből kitűnik, ha egy tanköteles 
a kisegítő iskolába, a vakok, siketnémák, vagy gyengeelméjűek inté
zetébe, a „tankötelesek oktatására rendelt intézetek” egyikébe irat
kozott be: iskoláztatási kötelességét teljesítette. Szó sincs itt arról, 
hogy gyógyítvanevelő iskolákba csak az; a tanköteles írható be, aki 
az elemi iskolából kizáró vagy kitiltó iratot hoz dr. Bárczi elgondo
lása szerint. Sem a vakok, sem a siketnémák, sem a gyengeelméjűek 
intézete nem von el tehát szabálytalanul gyermeket az elemi nép
oktatási törvények végrehajtása alól, —  mint dr. Bárczi hiszi —  ha
nem az iskoláztatási kötelesség teljesítéséről szóló törvény végre
hajtását segíti elő, mint „tankötelesek oktatására rendelt intézet” a 
törvény szigorú betartásával.

A  Vh. U. 2. §-ának 3. bekezdése még kiemeli, hogy: „Azok a 
rendelkezések, amelyeket ez a rendelet a nyilvános elemi népiskola 
igazgatójával (tanítójával) . . . szemben megállapít, a felsorolt vala
mennyi iskola igazgatójára (tanítójára) . . .  is vonatkoznak.” Ebből 
érthető, hogy az a hatáskör, amellyel a 130.700— 1922. számú ren
delet bármelyik szakasza a népiskola igazgatóját, tanítóját fel
ruházza, a vakok, siketnémák és gyengeelméjűek intézetének igaz
gatóját és tanárát is megilleti. (A  3500— 1936. számú V. K. M. ren
delet ezt a hatáskört a gyógypedagógiai intézetek igazgatóira vonat
kozóan lényegesen kibővítette.) Amit tehát az elemi népiskola igaz
gatója, tanítója az iskoláztatási kötelesség teljesítéséről szóló tör
vény alapján javasolhat, vagy megtenni köteles, mindazt javasol
hatja és köteles megtenni a siketnémák, vakok vagy gyengeelméjűek 
intézetének minden egyes igazgatója és tanára. Á ll ez a nyilvános 
iskolákból való esetleges kizárás javasolására is. Nem új dolog ez. 
így  volt ez kezdettől fogva. A  képezheíetlen vakot, siketnémát vagy 
értelmi fogyatékost az illetékes gyógypedagógiai intézet igazgatójá
nak, tanártestületének javaslatára távolították el az intézetből ed
dig is.

A  tankötelesek oktatására szolgáló intézetek, iskolák egyen
rangúságát kiemeli még a Vh. U. 12. §-ának 2. bekezdése is, amely a 
közoktatási intézetek bejelentési kötelességeinek felsorolása közben 
ezt írja, elő: „Valamennyi elemi népiskolának s az ezzel egy tekintet 
alá eső egyéb tanintézetnek (2. §-ban felsorolt gyógyítva nevelő is
kolának) . . . vezetője, amely intézetbe tanköteles korú gyermekek 
járhatnak . . ., köteles . . . egyénilapot. . . beszolgáltatni.” E szakasz 
értelmében is1 járhatnak tanköteles korú gyermekek a 2. §-ban fel
sorolt gyógyítvanevelő iskolákba, intézetekbe is —  ha odavalók, 
Elemi iskolából való kizárást igazoló iratról itt sincs szó.

Dr. Bárczi Gusztáv a törvényes alap hangsúlyozása után tudo
mására adja cikke olvasóinak, hogy a gyógypedagógiára csak olyan

72



Iskoláztatási kötelesség és a gyógypedagógiai.

gyermek vehető fel, kit az elemi iskola kizárt s e kizárásról okmány
nyal rendelkezik. Ezt a T. 7. §-ának szószerinti leközlése utáni so
rokban írja. A  Vh. U. 18. §-ának 3. bekezdése dr, Bárczinak a ki
zárásról vallott felfogását megdönti. Ez a bekezdés szószerint így 
hangzik. „A testileg vagy szellemileg hatramcitcidt, valamint szervi 
fogyatkozásban szenvedő tankötelest k ö z v e t l e n ü l  a megfelelő: 
gyógyitvanevclö iskolába is be l e h e t  Í r a t n i ,  feltéve, hogy ezt 
az iskola szervezeti szabályai megengedik.”

A  hazai gyógypedagógiai intézetek szervezeti szabályai a szel
lemileg hátramaradt, valamint szervi fogyatkozásban szenvedő (vak, 
siket, siketnéma) tanköteleseknek az oktatásukra rendelt intéze
tekbe történő közvetlen beiratkozását —  az intézetek fennállása óta 

mindig megengedték. Ez volt a gyakorlat mindig, ez felelt meg 
a kívánalmaknak, Ezt az észszerű eljárást törvényesítette az 1922- 
bê n kiadott Vh. Utasítás is. Érthetetlen előttünk, miért kívánja dr. 
Bárczi a, felvételeknél az elemi iskolából való kizárás okmányszerű 
igazolását. Miért állít törvényre hivatkozva törvényelleneset, s miért 
hallgatja el a Vh. U. 18. §-ának 3. bekezdésében foglaltakat?

Lehetetlenség még a feltételezése is annak, hogy a gyógypeda
gógiai intézetek igazgatói és ügyeinket intéző feletteseink közül egy 
sem ismerte volna a Törvényt s két évtizeden át a törvénysértések 
egész halmazát követték volna el azzal, hogy „kizáró” irat nélkül 
vettek fel gyermekeket a gyógypedagógiai intézetekbe.

Dr. Bérezi Gusztáv cikke elején kizáró iratot, a végén pedig ki~ 
tiltást tanúsító bizonyítványt kíván a gyógypedagógiai intézetekbe 
felvételt kérő gyermekekről. A  fogalmak összezavarására példa ez, 
Más a kizárás és más a kitiltás. A  kizárásról már volt, de még lesz 
szól.^A \ h. U. 37. §-ának 3. bekezdésében foglaltak szerint a heveny 
fertőző betegségben szenvedő tanulót a betegség tartamára a ható
sági orvos tiltja ki. Az iskola látogatásától való kitiltás tehát csak 
a heveny fertőző betegekre szól. Dr. Bárczi szerint gyógypedagógiai 
intézetekben csak olyanok lehetnek, akik az elemi iskolából kitiltat- 
tali. Hozzáteszi még, hogy kényelemből se engedjük el sohasem a 
kitiltást igazoló bizonyítványt. Ezek szerint dr. Bárczi a gyógypeda
gógiai intézeteket „kizárólagosan” heveny fertőző beteg tankötele
sekkel kívánja benépesíteni!!!

A  Vh. U. azonban nemcsak kizárásról és kitiltásról, hanem a 
tanköteleseknek a nyilvános iskola látogatása alóli felmentéséről is 
rendelkezik. A  24. §. szerint a „nyilvános, vagy nyilvánossági joggal 
felruházott népiskola látogatása alól felmentést lehet adni” . ,,. . .'"föl- 
mentést .. . lehet kérni, ha 1. . . .  2. a tanköteles testileg vagy szel- 
emileg hátraniaradt; 3. . . .  4. a tankötelesnek olyan szervi fogyat- 

kozása van, amely a tanulmányokban való rendes előhaladását lehe
tetlenné teszi; 5. . . .  6. elmebeteg, vagy tompaelméjű.” A  fölmentést 
a oeirataskor kell, de máskor is lehet kérni. „A  fölmentésre alapul 
szolgaló okok közül a 4., 5., 6. kizárási alapul is; szolgál, amennyi-



Páncél Imre:

ben a tankötelest abban az esetben is kizárhatja, ha a fölmentést a 
gondviselő nem kérte.” „26. §. A  gondviselő kérésére a fölmentést 
meg lehet adni.. .  3. ha hatósági orvosi bizonyítvánnyal kétségtele
nül igazolást nyer az, hogy . . .  b) a tanköteles . .. tompaelméjű, . . . 
d) oly szervi fogyatkozása van (vak, siket, siketnéma, stb.), amely 
az elemi iskolai oktatás sikerét teljesen kizárja. . . ” A  27. §. 2. bek. 
ehhez még hozzáfűzi, hogy „.. . a fölmentési kérés tárgyalása előtt 
fel kell hívni a tanköteles gondviselőjét, hogy a tankötelest meg
felelő gyógyítvmevelő iskolába Írassa be, vagy ennek hiányában a 
tanköteles megfelelő házi oktatásáról gondoskodjék. Ha a gond
viselő e felhívás teljesítésére nem képes, az iskola helyi hatósága a 
kir. tanfelügyelő útján hivatalból kísérli meg a tankötelesnek meg
felelő gyógyítvmevelő iskolába való elhelyezését. Ha a tankötelest 
nem lehet megfelelő gyógyítva-nevelő iskolába beíratni, a fölmentést 
meg kell adni, ha azt a tanköteles fejletlensége, illetőleg szervi fo
gyatkozása indokolja.” A  24., 26. és 27. §-ból itt idézettek szerint is 
fel lehet venni a gyógyítva-nevelő iskolákba, intézetekbe olyan 
tompaelméjű, vagy szervi fogyatkozásban szenvedő tanköteleseket, 
akiknek fogyatkozása az elemi .iskolai tanítás sikerét kizárja. Az 
ilyen gyermekek nem valók az elemi iskolákba. Az elemi iskolába 
járás alól való fölmentési kérés tárgyalása előtt azonban a tanítónak, 
kir. tanfelügyelőnek a gyermek gyógypedagógiai intézeti elhelyezé
sére kell felhívni a tanköteles gondviselőjét. Felmentő, vagy kizáró 
irat készítéséről itt sem tétetik említés.

A  37. §. 1. bek. szerint: „Az a tanköteles: 1. akinek olyan 
szervig fogyatkozása van, amely a tanulmányokban való rendes elő- 
haladást lehetetlenné teszi, 2. . . .3. aki . .. tompaelméjű . . . ameny- 
nyiben gondviselője fölmentését a nyilvános iskolábajárás alól nem 
kéri. . .  a nyilvános iskolából kizárható.” A  gondviselő kérésére a 
felsorolt fogyatékosok tehát nem zárhatók ki a nyilvános iskolából, 
hanem csak felmenthetők, a fölmentési kérés tárgyalása előtt (27. 
§. 2. bek.) azonban a tankötelesnek gyógypedagógiai intézeti elhelye
zésére kell felhívni a gondviselőt, s a gyógypedagógiai felvételt elő 
kell segíteni.

A  Vh. Utasítás 38. §-ában foglaltakból kiemelem a következő
ket: „Ha a tanító . . .  azt észleli, hogy . . . valamely tanulója az előző 
§• 1— 3. pontjában említett szervi fogyatkozásban, vagy betegségben 
szenved, köteles erről a tanuló gondviselőjét haladéktalanul. . . érte
síteni. Az értesítéssel egyidejűleg fel kell hívni a gondviselőjét arra, 
hogy a tankötelest orvossal. .. vizsgáltassa meg és . . .  az erről szóló 
orvosi tanúsítványt mutassa be. Ha a gondviselő a felhívásnak nem 
tesz eleget, a . . . hatósági orvost a tanuló megvizsgálása iránt meg
keresi. Ha a tanulónak az előző §. 1. pontjában körülírt szervi fo
gyatkozása (vak, siketnéma, siket) oly fokú, avagy ugyanazon §. 
2. és 3. pontjai alatt körülírt betegségek egyike (tompaelméjű) oly 
természetű, amely miatt az épérzékű, illetőleg egészséges gyerme-
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kekkel való együttes oktatása . . .  lehetetlen az igazgató (tanító) 
— az elsőfokú iskolai hatóság útján —  felhívja a tanuló gondviselő
jét, hogy a tankötelest a megfelelő, már fennálló gyógyítvanevelő 
intézetek egyikébe Írassa be, illetőleg helyezze e l. . .  Ha a gondviselő 
e felhívásnak anyagi viszonyai miatt eleget tenni nem képes, az igaz
gató (tanító) az iskola helyi hatósága útján a tankötelesnek valame
lyik gyógyítvanevelő iskolába (intézetbe) való felvétele és köz- 
segélyben . . .  való részesítése iránt teszi meg a szükséges lépéseket. 
Ha a . . .  szervi fogyatkozásban szenvedő vagy beteg tanköteles ok
tatása a most jelzett módok szerint sem biztosítható, az iskolából 
való kizárását a 40. §. szerint tárgyalás alá kell venni. . ,  A  szervi 
fogyatkozás vagy betegség miatt elkülönítendő tankötelesek oktatá
sának ügyét külön rendelet fogja szabályozni, mikor is a kizárásnak 
ezen átmeneti korlátozása a megfelelő gyógyítvanevelő osztályok 
(iskolák) szervezése arányában fokozatosan hatályát veszti.”

A  40. §. 3. bekezdésének 1. pontjában ez áll: „A  tankötelesnek 
a nyilvános elemi iskolából való kizárását csak akkor lehet kimon
dani, ha 1. a 37. §. 1-3. pontjai alatt körülírt szervi fogyatkozás, ille
tőleg betegség fennforgása orvosi bizonyítvánnyal igazolva van .. . 
és a tanulót megfelelő gyógyítvanevelő iskolában nem lehet el
helyezni; 2. . . . ” A  kizárás tartama címen ugyanez a szakasz előírja 
még, hogy „a kizárás meghatározott időre szól, amely a tanév vé
génél tovább nem terjedhet.” Az itt idézettek a kizárás eshetőségeit 
jól megvilágítják.

Csak akkor lehet az orvosi bizonyítvánnyal igazolt érzékszervi 
fogyatékos vagy tompaelméjű tanköteleseknek a nyilvános elemi is
kolából való kizárását kimondani, ha ezt megelőzően nem lehet őket 
megfelelő gyógyítvanevelő iskolába, intézetbe elhelyezni. Tehát: nem 
a nyilvános elemi iskolából való kizárás előfeltétele a gyógypedagó
giai intézeti felvételnek, hanem csakis azokat a tanköteleseket lehet 
kizárni a nyilvános elemi iskolai oktatásból, akiket a kizárást meg
előzően nem lehetett gyógypedagógiai intézetekbe elhelyezni.

A  T. végső célja a tankötelesek beiskolázásának biztosítása, s 
ha ez a 37. §. 1— 3. pontjában felsorolt tankötelesek esetében gyógy
pedagógiai intézeti férőhely hiánya miatt nem valósítható meg még 
minden esetben, a gondviselő kérésére a tanköteles a nyilvános is- 
kolábajárás alól fölmenthető. A  fölmentési kérés elmaradása s az 
előírt okok fennforgása esetén —  tehát a legritkább esetben — 
mondható ki a tanuló kizárása.

A  kizárás átmeneti jellegű. Eesetenkint legfeljebb a tanév vé
géig tart. Elegendő gyógypedagógiai intézeti férőhely esetén pedig 
teljesen megszűnik.

Összegezve az elmondottakat: Kizáró iratra nincs szükség a 
gyógypedagógiai intézeti növendék-felvételeknél. Kizáró irat kívá
nása ellenkezik a törvény szavaival és lényegével. Nem kényelemből 
engedtük el eddig a kizárást tanúsító bizonyítványt, hanem azért,
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mert ismertük a törvényt és be is tartottuk annak előírásait. Telje
sen egyetértünk dr. Bárczinak azzal a kijelentésével, hogy meg kell 
szűnni az ötletszerűségnek és tartsuk be a törvényt. Ha pedig^ a 
cikkíró úgy tudja, hogy a gyógypedagógiai oktatásügy területén, 
vagy a közélet bármely őrhelyén közpénzzel bárki is nem „sáfárko
dott” volna önzetlen becsületességgel a törvény keretein belül, tartsa 
kötelességének erről illetékes helyen jelentést tenni. Az ilyen gyanút 
sejtető kijelentések lehetnek ugyan hangzatosak, oktatásügyünk ja
vát azonban nem szolgálják. Nekünk pedig erre is ügyelnünk kell.

Hírek, vegyesek.
Tanárképző Főiskolánk megnyitása. A  gyógypedagógiai tanárképzés 

3 évi teljes szüneteltetése, valamint a közelmúltban visszatért területeken 
átvett gyógypedagógiai intézetek tanárszükséglete az állástalan gyógy
pedagógiai tanárok számát annyira apasztotta, hogy az előreláthatólag 
pár év múlva mutatkozó tanárhiány elkerülése végett, a VKM indokolt
nak tartja a gyógypedagógiai tanárképzés újiabb megindítását. Ezért az 
1941— 42. tanévben Főiskolánk ismét megkezdi működéséit. Nagy örömmel 
közöljük ezt a hírt, amely egyik elveszített értékünknek visszaszerzését 
jelenti. Ügyünk újból való előhaladhatásának megindításáért, lehetősége 
megteremtéséért mély tisztelettel és hálával mond köszönetét felettes ha
tóságának a magyar gyógypedagógiai tanárság s egyúttal kifejezi elisme
rését Istenes Károly igazgatónak és országos: egyesületünk vezetőségének 
is, mint akik állandóan szorgalmazták e kérdésnek kedvező megoldását. 
A  37.681— 1941. IV. 2. számú rendelet egyelőre csak egy évfolyam fel
vételét engedélyezte a 47.453— 1934. számú rendelettel jóváhagyott Szer
vezeti Szabályzatot érintő időbeli és tantárgybeli módosításokkal. A fő
iskolába való felvételre vonatkozó pályázati hirdetményt, amelyet Istenes 
Károly, a főiskolának a 37.681. IV. 2. számú VKM rendelet szerinti igaz
gatója bocsátott ki, lapunk vezető helyén közöljük.

A  Kőrtani és Gyógytaui Laboratórium bekapcsolása a tanárképzésbe. 
A  főiskola megnyitásával kapcsolatban a VKM felhívta a főiskola igazga
tóját, hogy az évfolyam megnyitásával egyidejűleg a Kórtani és Gyógy- 
tani Laboratórium munkáját is' állítsa be a kiképzés rendjébe. Ennek fő
feladata a gyógypedagógiai oktatásügy valamennyi ágazatának kísérlete
zésekkel és tudományos kutatással végzett tervszerű szolgálata a főis
kolai előadásokkal kapcsolatban. A  Laboratórium vezetője, amint azt már 
közöltük, dr. Bérezi Gusztáv orvos-igazgató.

Az American Foundation fór the Blind, New-York, felkérte Herodek 
Károly nyug. igazgatót, aki az 1931. évi new-yorki. vakságügyi világkon-
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ferencián képviselte hazánkat, ismertesse a vakok magyarországi ügyének 
fejlődését és jelenlegi állapotát a legutóbbi 10 év eseményeire való tekin
tettel. Herodek Károly a megtisztelő felhívásnak eleget tett.

A  kegyelet adóját rótta le a Vakokat Gyámolító Országos Egylet 
egykori nagytevékenységű és nemeslelkű főtitkára, néhai V i t á r  Rezső 
iránt, akinek március hó 25-én volt elhalálozásának 15 éves évfordulója. 
S c h n i t z 1 Gusztáv igazgató és H i k k e 1 István gondnok f  elkeresték a 
jelzett napon a boldogultok a Kerepesi-úti temetőben lévő sírját és arra 
kegyeletük jeléül koszorút helyeztek le.

Áthelyezés. Marosfalvi Albertina tanár a siketnémák váci intézetétől 
a siketnémák kolozsvári intézetéhez helyeztetett át.

Füzesi Árpád kartársunk „Hangyavilág, hangyaerkölcsök” címen tar
tott előadást május hó 17-én, Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Nép
művelési Bizottsága előadásának sorozatában, az Angol munka-misszió 
Ecseri-úti Művelődés-telepén.

»A  gyermek beszédfejlődése a beszédgyógytan szempontjából” címen 
Súlyomi-Schulmann Adolf igazgató tollából szakcikk jelent meg a Nép
tanítók Lapja f. é. 7. és 8. számában.

A  Fehér Ház Bajtársi Egyesület Schulmann Adolf kartársunkat áp
rilisi. közgyűlésén ismételten alelnökké választotta meg.

Debreceni hírek: A  m. kir. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Ur 
április hó 26-án kelt, 36.280— 1941. IV. 2. számú rendeletével S z a b ó  
Gyula r .tanárt a kolozsvári áll. gyógypedagógiai intézethez, H o r é n y i  
János r. tanárt pedig a kolozsvári vakok áll. intézetéhez osztotta be szol
gálattételre f. é. augusztus 1-i hatállyal.

Gorbayné Konkoly Mária kartársunk Anyák-napján az Önképzőkör 
keretében ünnepélyt rendezett, amelyben a növendékek anyákról szóló ver
seket szavaltak és kisded színdarabot játszottak el. A meghatóan kedves 
ünnepély az igazgató zárószavaival ért véget.

Gáspár János kartársunkat f. é. május 11-től kezdődőleg 10 heti ka
tonai kiképzésre hívták be.

Az intézettel kapcsolatos hibásbeszédűek tanfolyamának évzárása 
április hó 24-én történt meg.

 ̂Gáspár János debreceni kartársunk „Amikor már . . . ” című dalát, az 
országos miagyar nóta pályázaton, aranyéremmel tüntették ki.

Vakok Országos Menháza és Segélyegylete folyó évi április hó 29-én 
tartotta évnegyede» választmányi gyűlését a szép számmal egybegyűlt ta
gok élénk érdeklődése mellett. A  választmány meghallgatta a vezetőség
nek azt a jelentését, amelyben az intézmény 1940. évi működéséről beszá
mol és minden jelesebb momentumról kimerítő szemléltető képet nyújt. 
Ebből a jelentésből világosan megállapítható, hogy az Országos Menház 
és Segélyegylet az elaggott és munkaképtelen vakok érdekében — kitűzött 
feladatához képest —■ figyelemreméltó működést fejt ki. Az anyagi hely
zetet az eredmény- és mérlegszámla szemlélteti, amelyből örvendetesen 
állapítható meg, hogy az egész vonalon haladás és fejlődés mutatkozik. A 
súlyos közgazdasági viszonyok ellenére is sikerült az Országos Menház és
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Segélyegyletnek deficitmentes eredményt elérni és ilyen költségvetést elő
terjeszteni. Sor került a választmányi tagok kijelölésére, valamint az 
egyes tisztségek betöltésére. Hálát és köszönetét fejezi ki a humanitárius 
intézmény özv. gróf Andrássy Gyuláné védnöknőnek, aki az ügy iránt me
leg érdeklődést tanúsít és segítő kezét sohasem tagadja meg, amikor arra 
az egyesületnek szüksége van. A  gyámoltak száma ezidőszerint 47, akik
nek testi és szellemi jólétéről sok megértéssel gondoskodik az Országos. 
Menház vezetősége. Törekvését képezi, hogy a férfiak részére egy külön
álló otthon létesítésének alapjait rakja le. A  választmány megnyugvással 
vette tudomásul az Országos Menház működéséről szóló beszámolót és a 
vezetőségnek elismerését nyilvánította.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság május 17-én, dr. Tóth Zoltán 
halálának évfordulóján megkoszorúzta néhai főtitkárának sírját. Ugyan
ezen a napon a Társaság felolvasó ülésén Gyulai László főtitkár „Ország
építés és a fogyatékosok” , Wallrabenstein Frigyes ügyv. alelnök pedig, 
„Magyar gondolatok a német gyógypedagógia törekvésében” címen tar
tott előadást.

Megalakult a Vakokat Gyámolító Erdélyrészi Egyesület. 1941 már
cius 28. örömteljes fordulatot hozott Erdély jobbsorsra érdemes, tanult 
vakjainak életébe. Ez a nap elhozta a vakokat gyámolítás gondolatának 
erdélyi beteljesedését, komoly zálogát egy rendezettebb és emberhez mél
tóbb jövendőnek. A  kolozsvári Unitárius Kollégium híres dísztermét bo
csátotta az ünneplő közönség rendelkezésére, akiknek szíve és akiknek 
száma megtöltötte ezt a szép templomszerűen kiképzett termet, és akik
nek sorába Erdély fővárosának és értelmiségi és születési arisztokráciája, 
és vezető osztályának sok, előkelő reprezentánsa, a vak-barátok régi idők
ben kipróbált és a régi időkből átmentődött kicsi és erős hadserege az 
érzés mélységével és a lelkesedés erejével ünnepelte a vakgyámolítás ne
mes munkájának újra-éledését, visszaidézve és visszahozva a Szvacsinák 
emberbaráti korának nemes ragyogását. A  vakok kolozsvári intézete nö
vendékei a közönség áhítatos ünnepi érzéseinek adtak kifejezést az ima- 
szerű, szépen elénekelt Himnusz-szál, utánuk Kábán József a kolozsvári 
gyógyítvanevelő tanárok nesztora, az ismert emberbaráti munkás nyitotta 
meg az ülést, felkérve az akadályozott Inczédy-Jocksman Ödön főispánt 
helyettesítő dr. Somody István városi tiszti főügyészt az ülés levezetésére. 
A  kérdések tárgyi részét Garay Ödön vak-intézeti megbízott igazgató is
mertette, majd, az alapszabályok ismertetése és elfogadása után a tiszti
kar és a választmány kijelölése és megválasztása következett, Szabó 
Rezső siketnéma-intézeti igazgató közreműködésével. Az egyesület új ve
zetősége nevében Velits Zoltánná ügyvezető elnöknő köszöntötte az egybe
gyűlteket és az egyesületre váró feladatokat és célkitűzéseket vázolva, fo
gadalmat tett édes hazánk érdekeit ebben a vonatkozásban is megvédendő 
munkálkodásukra. Nagy tetszéssel kísért beszéde után Schnitzl Gusztáv 
országos intézeti igazgató, a Vakokat Gyámolító Egyesületek Országos 
elnöksége előadója és kiküldötte, hatalmas beszéddel, nagy szónoki rá
termettséggel és a jól felsorakoztatott adatok és érvek seregével festette

78



Hírek, vegyesek.

meg képét a magyar vak-gyámolítás múltjának és jelenének. Sok szere
tettel szólott az erdélyi vak-ügy nagy múltjáról és annak örökké áldott 
vezéralakjairól és ugyanazzal a szeretettel tolmácsolta az anyaországi 
vak-gyámolítók és gyámolítottak segítő együttérzését, amelynek doku
mentálásaként a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület nevében 500 
pengő adományt tett le a közgyűlés asztalára, kilátásba helyezve ugyan
akkor az erdélyi testvéregyesület megsegítését, más műszaki természetű 
hozzájárulásokkal is, A  közgyűlés végül, amelyen Kolozsvár városát Muth 
Mihály polgármester-helyettes képviselte, fővédnökéül gróf Bethlen 
Györgynél, gróf Bethlen Pálnét, valamint dr. Keledy Tibornét, a város 
polgármesterének nejét választotta meg.

Kopog a fehér bot címen Peterdy Sándor hírlapíró a P. H. 1941. évi 
május 1-i számában felette érdekes és tanulságos intervjút ad Cseresnyés 
Ferenc nyug. c. igazgatóval történt beszélgetés kapcsán. A  beszélgetésből 
megtudjuk, hogy a vakoknak alig 4— 5%-a születik vakon, csecsemőkor
ban is kevesen, alig 10% veszíti el szemevilágát. A  legtöbben 50 éves ko
rukon túl lesznek vakok. Vakjaink 68%-át az őstermelők, 12%-át az ipa
rosok, 9%-át pedig napszámosok adják. Elég szép számmal kerülnek ki 
vakok az értelmiségi pályákról is, ami érthető, mert ott a szem játssza a 
domináns szerepet a munkateljesítményben. A  beszélgetés érdekes képet 
nyújt arra nézve, hogy a vakok újabb idő szerint gyári üzemekben kefe- 
sík elhelyezkedésüket. Itt megemlíti Cs. F., hogy a kezdeményezés Né
metországból indult ki, ahol a hadivakokat gyári munkásokként alkalmaz
ták. Mi is átvettük a példát, s a kezdeti sikerek éppen Cs. F. nevéhez fű
ződnek, noha ő azokról nem beszél. Nyilvánvaló, hogy ő az első világ
háborúban a hadivakok intézményét céltudatosan vezette és fejlesztette, 
járt Németországban is, s ami értékes és hasznos dolgot ott tapasztalt, 
világtalan magyar katonáink javára gyümölcsözhette. Most a polgári va
kok érdekében történik e téren eredményes munkálkodás (lásd lapunk 
1.941. évi márciusi számát!). Vitéz dr. Kassay Béla vak százados, a Vakok 
Szövetségének elnöke és Schnitzl Gusztáv, a két budapesti vakintézet agi
lis igazgatója fejtenek ki e téren figyelemreméltó munkásságot.

Könyvismertetés.
Istenes Károly. A  beszédhibák javításmódjának gyakorlati kézi

könyve. Budapest, 1928— 1941. Kézirat. —  A  visszatért országrészek 
gyógypedagógiai tanárai részére rendezett átképző tanfolyam hallgatóinak 
kívánságára, kérésére Istenes Károly igazgató, tanulmányi felügyelő ismét 
kiadta kéziratban a fent megnevezett című kézikönyvet, amelynek 1928- 
ban közrebocsátott példányai teljesen elfogytak. Hogy mit jelent ez a 71 
oldalas, ívalakú mű a gyakorlat embere részére, azt csak akkor érthetjük 
meg, ha tudjuk, hegy ebben Istenes Károly évtizedes, tényleges gyakor
lati tapasztalatainak és kipróbált, bevált eljárásának eredményei, útjai 
vannak lerögzítve, amelyeken bízvást haladhat minden szakember. Vezér-
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könyv ez, amely nemcsak a beszédhibák javításánál, de a siketnémák hang- 
fejlesztésénél és kiejtésjavításánál is értékesen használható. A  tervszerűen 
és szakszerűen felépített gyakorlati kézikönyv gazdag értékeiről a hét fe
jezetre osztott tartalomjegyzék címszavai adnak teljes képet. Ezek a kö
vetkezők: I. Bevezető ismeretek. A  beszédről és a beszédhibákról általá
ban. Az egyéni beszédfejlődés. A  beszédhibák fellépéséről és kifejlődéséről 
általában. Némaság. Siketnémaság. Hülyenémaság. Hallónémaság. Beszéd- 
szervi némaság. Elmezavaros némaság. Hisztériás némaság. Apháziás né
maság. Pédahiány miatti némaság. —  II. Pöszebeszéd. Élettani pösze
beszéd. Működéses pöszebeszéd. Szervi pöszebeszéd. —  III. Dadogás. 
Élettani dadogás. Állandósult (fajlagos) dadogás. Tüneti dadogás. IV. 
Hadarás. V. Működéses pöszebeszéd és annak javításmódja. A  magyar 
nyelv hangjainak képzésmódja. A kiejtésbeli hibák' felsorolása és értelme
zése s a felsorolt kiejtésbeli hibák javításmódja. Vocalisok, Consonansok. 
VII. Az állandósult (fajlagos) dadogás és annak javításmódja. A  tan
folyam célja és tudatossá tétele. Lélekzési gyakorlatok. Hangotadó izom
gyakorlatok. Hehezetes hangkapocs gyakorlatok. Susogó hangkapocs gya
korlatok. Átmenő hehezetes (segítő) hangkapocs gyakorlatok. Tiszta 
hangkapocs gyakorlatok. Szótagoló izmok gyakorlata. Szótagoló izomgya
korlatok. A  folyékony beszéd állandó gyakorlása. (Györgyfy.)

A  gyermekkor lélektana. II. (A  6—12. életév.) Irta: Várkonyi Hil- 
debrand egyetemi tanár. Szeged, 1940. —  Ez a 276 oldalas mű természe
tes és méltó folytatása a kiváló gyermek-lélekbúvár 1938-ban megjelent 
„A  gyermekkor lélektana I. (Az első hat életév.)” című nagy munkájá
nak. Amilyen értékes, gazdag az első kötet, éppen olyan tervszerűséggel 
felépített és alapos ez a második kötet. A  szakirodalom bőséges átvilágí
tása mellett és a megfigyelt esetek felsorolása által a mai kor gyermek
lélektani irodalmának leggazdagabb forrásmunkája ez a II. kötet is. Való
ban hézagpótló és a gyermeklélektannal foglalkozók számára nélkülözhe
tetlen. Alkalmas arra is, hogy útbaigazítást adjon a további kutató mun
kához és mint norma, zsinórmértékül szolgáljon megfigyelések és tanul
mányozások összehasonlításánál. Nyelvezete magyaros, értelmes, élveze
tes. Ez is egyik nagy értéke. Fejezetei: I. Második gyermekkor. II. Testi 
fejlődés. Mozgásosság. III. A  szemléletek fejlődése. A ) Térszemlélet és 
tárgyszemlélet. B) Időszemlélet. C) A  többi érzékietek. D) Számismeret. 
IV. Képzetek. V. Képzelet. VI. Gyermekkori álmok. VII. Az emlékezés fe j
lődése. VIII. Érdeklődés és figyelem. IX. Az értelem fejlődése. A ) Az ér
telem sztatikája. 1. Szinkretizmus, 2. Viszonyfelfogás. B) Az értelem mű
veletei. 1. Fogalomalkotás. 2. ítélés, 3. Következtetés. 4. Gondolatmenetek. 
X. Tanulás és szellemi munka. XI. Játékok. XII. Gyermekkori olvasmá
nyok. XIII. A  gyermek érzelmi élete. XIV, Törekvés, akarás, értékvilág. 
XV. A gyermek erkölcsisége. XVI. A gyermekkor nemisége. XVII. A  gyer
mek társas viselkedései. XVIII. A gyermek vallásossága. XIX. A  személyi
ség fejlődése. XX. Irodalom. XXI. Névmutató. XXII. Tárgymutató.

(Györgyfy.)
LAPUNK 5-ik SZÁMA június 30-án jelenik meg. Lapzárta: jún. 20.
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