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Gróf Zichy János.

A legutóbbi kormányválság a kultusztárca félére új minisz
tert hozott. Új miniszterünk, gróf Zichy János azonban a közoktatás- 
ügynek már kipróbált vezére, s nekünk, gyógypedagógusoknak az 
ő első közoktatásügyi minisztersége- különösen kedves emlékünk
ben van.

A gyógypedagógiai tanárság egyszer eltudott jutni arra a 
tudatra, hogy méltányos és jogos anyagi igényeit az egységes, össze
tartó mozgalom domboríthatja ki kellő hatással, s hogy nehéz 
anyagi viszonyainak megjavítását is csak az egységes erővel kifeje
zett kívánalmak után remélheti. E tudat kiváltotta a cselekvést is, s 
1910. november 26-án a gyógypedagógiai tanárok megtartották első 
orsz. kongresszusukat. Mindnyájan emlékszünk a kongresszus nyu
godt, méltóságteljes lefolyására. Az egyhangú lelkesedéssel hozott 
határozatokban Jdfejezett kéréseinket gróf Zichy János miniszter úr 
még a kongresszus napján átvette küldöttségünktől s jóindulatá
nak nem üres szavakkal adott kifejezést, hanem később tettekkel 
valósította meg méltányos kéréseinket. Neki köszönhetjük, hogy 
statusunk a VIII. IX. X. fizetési osztályban megharmadoltatott, s 
hogy a XI. fizetési osztály csak a szakképesítéssel nem bírók s a 
kézimunka tanítónők részére hagyatott meg. Ö jelentette ki a kép
viselőházban, hogy a gyógypedagógusok egy évi ideiglenes műkö
dés után a X. fizetési osztályba neveztetnek ki' és véglegesíttetnek. 
Megnyitotta számunkra 1 állással a VII. fizetési osztályt is. Az ő 
minisztersége alatt készült el az új tisztviselői nyugdij törvény, 
amelynek hatáskörébe mi is felvétetünk, habár 40 évi kötelező szol
gálattal. Ő mondatta ki, hogy az igazgatói pótlékok is nyugdíjba 
beszámítandó illetményeknek tekintendők.

Szolgálati viszonyainknak ily keretekben való kedvező fej
lesztése nrár-már azt a kellemes reményt keltette bennünk, hogy 
végre statusunk még is képzettségünknek s az általunk végzett
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nehéz munkának megfelelő méltánylásban -észesül s idővel vissza
nyerjük régi kedvezményeinket, s különösen a 30 éves szolgálati 
időt is.

De jött a háború. Reményeink szerte foszlottak. Nemhogy 
előre haladt volna statusunk a fejlődésben, hanem megint vissza
fejlődtünk. Nemcsak az általános háborús nyomorúság mérhetetlen 
terhei nyomják vállainkat, hanem különleges bajaink is mind job
ban szaporodnak. Ezek közül legégetőbb, hogy kartársaink nem
csak egy évet, hanem 3—4 évet is töltenek a XI. fizetési osztályban, 
s ott véglegesíttetnek is, holott az előző állami költségvetések indo
kolása a végleges gyógypedagógusok helyét határozottan a X. 
fizetési osztályban jelölte meg. A VII. fizetési osztályú állások száma 
nem szaporíttatott, s képzőnk igazgatója 33 évi szolgálat után is 
csak a VII. fiz. osztályban van, holott a polgári iskolai tanítóképző 
igazgató, sőt az elemi isk. tanítóképzők legtöbb igazgatója is a 
VI. fiz. osztályú illetményeket élvezi.

Nem akarjuk mind felsorolni különleges bajainkat, azt majd 
alkalmas formában az arra illetékes szervünk, intéző bizottságunk 
bizonyára elvégezi. Itt csak kifejezést kívánunk adni a lelkűnkben 
felcsillanó reménységnek, s hitet öntünk a sok nélkülözéstől elcsüg
gedt szivünkbe, s bízunk benne, hogy méltányos igényeink gróf 
Zichy János miniszter úrnál most is meghallgattatást s kielégítést 
nyernek, s ennek már a legközelebbi költségvetési vagy indem- 
nitási törvényben- meg is lesz a foganatja.

Ezekkel az érzelmekkel üdvözöljük az új miniszter urat, régi 
jóakarónkat.

A gyógypedagógiai képző problémái.

A gyógypedagógiai képző fejlesztésének, megváltoztatásának 
kérdése az idei tanév alatt az eddigieknél is élénkebb mozgalma
kat váltott ki az érdekeltek körében. Időszerűvé tette pedig az ügyet 
az, hogy a képző tanári testületé hozzáfogott annak a tervezetnek 
tárgyalásához, amelyet Herodek Károly tanár, a tanári testület meg
bízásából a reformra vonatkozólag már a háború előtt elkészített.

Ez lehet az oka, hogy a siketnéma intézeteknél működő kar
társak egész évi egyesületi tevékenységüket, talán a szükségesnél
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is nagyobb buzgósággal, s a papiros hiányra való figyelem nélkül, 
csaknem kizárólag a reform ügyének szentelték.

A Magyar Gyógypedagógia sem hanyagolta el soha ezt a 
kétségtelenül nagyfontosságú s az ügy minden részletére kiható 
kérdést. A háború előtti években éppen e lap szerkesztőbizottsága 
volt az, amely több értekezleten, a kartársak élénk érdeklődése 
mellett megvitattatta a reform eszméjét. Ha akkor sikerült volna a 
kartársak körében egy egységés véleményt, megállapodást kifor
málnunk s ha ezzel mint a gyógypedagógiai tanárság összeségé
nek kívánságával az illetékes intéző körök elé léphettünk volna, 
ma már régen túl lennénk ezen a kérdésen, s a gyógypedagógiai 
képző fejlődésének minden hasznát élvezné úgy az oktatásügy, 
mint az oktatószemélyzet. Azt hiszem ma már mindenki érzi és 
tudja, hogy olyan nagy szabású reform sikerének, amelyet talán 
különböző .módokon, de mindannyian szeretnénk, a háború előtti 
időkben úgy személyi, mint tárgyi tekintetekben sokkal inkább meg 
volt az előfeltétele, mint ma.

De ha már felszínre került e kérdés, kötelességünknek tartjuk, 
hogy a papir ínség tiszteletben tartásával röviden, de becsületes 
őszinteséggel felőle mi is nyilatkozzunk, s a reformátorok nagy 
tévedéseire rámutassunk.

Szerintünk a szakképzés fejlesztését első sorban az teszi indo
kolttá, hogy az oktatás eredményein mennyire látszik meg a tan
erők hiányos képzettségének a nyoma. Hogy a gyógypedagógiai 
oktatás bármelyik ágazata intenzivitásban elérte volna már azt a 
fokot, amelyen túl fejlődnie nem kell és nem lehet, hát ezt senki 
sem merné állítani. De határozottan túlzás az is, ha a tanítás ered
ményeinek lefokozottságán kesergünk csak azért, hogy ezzel a kép
zés reformjának szükségességét alátámasszuk. Ha elfogulatlanok 
vagyunk, meg kell állapítanunk, hogy a siketnémák, vakok és szel
lemileg fogyatékosok oktatásügye általánosságban intenzivitásában, 
eredményeiben egyaránt fokozatosan fejlődik, visszafejlődés sehol 
nincs, s a haladást éppen az annak előtte kisebb értékű külön tan
folyamok egyesítéséből származott s 1904-ben Budapestre áthelye
zett egységes s alaposabb képzettséget nyújtó gyógypedagógiai 
képző teremtette meg.

Hiányok, mint minden emberi művön, úgy a mi munkánkon 
is vannak, s az ügy kívánatos fejlesztésének egyik alapfeltételéül a 
gyógypedagógiai tanerő képzés mélyítését mi is elismerjük. A képző 
reformját valamennyi ágazat szempontjából megérettnek, s meg-
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valósi'tandónak tartjuk, de nem azokkal a módozatokkal, ahogy azt 
a siketnémák intézeteiben működő kartársak tervezik. Röviden meg
állapíthatjuk, hogy ők a képzés teljes széttagolásának kérlelhetetlen 
hívei, mi pedig a képző jelenlegi kereteinek fentartását és bővíté
sét s a szakoknak legfeljebb csak a gyakorlati kiképzésben való 
szétválasztását tartjuk helyesnek és célszerűnek.

Mielőtt e nézet különbséget tovább fejtegetnénk, nyiltan rá 
kell mutatnunk azokra a személyi motívumokra is, amelyek több
nyire a háttérben lappanganak, őszinte kifejezést nem igen nyer
nek, de eltitkoltan annál nagyobb hévvel fűtik a reformátori ambí
ciókat. Pedig hát azon nincs sem titkolni, sem szégyelni valónk, 
s bátran megmondhatjuk, hogy szakképzésünk színvonalának eme
lését, képzőnknek főiskolai rangúvá való tételét, azért is sürgetjük, 
mert ettől munkánk nagyobb megbecsülését, anyagi ellátásunk ked
vezőbbre fordulását reméljük. Nálunk, ahol a végzett munka érté
két még mindig nem a hozzáértés alapossága, az elért eredmények 
milyensége szerint, hanem első sorban a papiroson kimutatható 
előképzettség után mérik, s ahol az egyéni megbecsülés is minde
nek fölött a rangbeli különbségek szerint igazodik: senki sem 
veheti rossz néven az ilyen irányú törekvést.

Siketnéma intézeti kartársainknak is egyik igen erős sarkalója 
ez a szempont a képző reform kérdésénél. Jól tudjuk, hogy a képző 
különválasztásáért folyó heves harcoknak is itt keresendő egyik 
legfőbb indító oka. Csakhogy ebben nagyon eltévelyegtek. Egyben 
igazságot kell nekik adnunk. Igazuk van abban, hogy a gyógy- 
padegógiai tanárok mostani ellátása a régebbi viszonyokkal szem
ben a régi siketnéma intézeti- és vak intézeti tanárok szolgálati 
viszonyaival szemben óriási visszafejlődést mutat. Mi már pld. a 
30 év helyett 40 évet szolgálunk, pedig feladatunk sokkal terhesebb, 
mint régen; a tanári cimet is csak a társadalom jóindulata adja 
meg, de kinevezés nem biztosítja s az ezzel járó előnyöktől eles
tünk. Mindezt különben nagy alapossággal s igaz tárgyilagossággal 
a gyógypedagógiai tanárok I. orsz. kongresszusa kimutatta, s mint 
az összesség egységes véleményét igen nyomatékosan ki is fejezte.

Óriásit téved azonban az, aki azt hiszi, hogy a személyi viszo
nyainkban való ez a visszacsuszás összefüggésben van a három 
ágazat egyesítésével, s tévednek siketnéma intézeti kartársaink, ha 
azt hiszik, hogy az egyesített képzés a régi jogok visszaszerzésének 
akadálya. Én azt hiszem, hogy a siketnéma intézeti tanári kivált
ságok elvesztésének gyökere arra az időre vihető vissza, amikor a



váci intézetben a magasabb képzettségű jogászok és papok helyett 
tanítókat kezdtek alkalmazni. Köztudomású, hogy a siketnémák 
oktatás ügyének fellendülése ezekkel a szerégy pedagógusokkal 
kezdődött, de az elismerés az ő értékes munkájukkal szemben bizony 
már soványan járt ki.

Tény az, hogy a tanári címnek és jogoknak végleges elvesz
tése 1891-bei? történt, amikor is a siketnémák és vakok intézetének 
tanítóit az 1891. évi XLI1I. törvény a tanító nyugdij kötelékébe 
utalta s 40 évi szolgálatra kötelezte. Kérdezem, hol volt 
akkor még az egyésítés, s hol voltak a szellemileg fogyatékosok 
intézetei, amelyekben a siketnéma intézeti kartársak az ő anyagi 
boldogulásuk legfőbb akadályait látják? Úgy-e még a gondolatban 
sem. De nem idézhetett elő anyagi vagy erkölcsi hátrányt a szak
képzésnek az 1900. évben történt egyesítése sem. Sőt azt merem 
állítani, hogy szakképzésünknek az egyesítéssel elért fejlesztése 
volt egyedül alkalmas arra, miszerint a régi jogokból azt, ami még 
menthető volt megmentettük. Csakis az egységesség mellett sike
rülhetett a gyógypedagógiai tanárok I. kongreszszűsának megállítani 
a status lefelé zuhanását s megtartani a polgári iskolai tanárok 
statusa nívóján, s e kapcsolatnak köszönhetjük, hogy a tanítói 
törvény nyűgéből kikerültünk s az állami tisztviselői nyugdij törvény 
hatáskörébe utaltattunk.

Tegyünk le tehát arról a hibás hátsó gondolatról, hogy a 
gyógypedagógiai képzés egyesítése bármelyik szakon működők 
anyagi vagy erkölcsi hátrányát okozná, vagy, hogy ambícióik eléré
sének akadálya lehetne. Ha a félreértésnek ezt a nagyon burkolt 
méregfogát ki lehetne huznunk, úgy a tárgyi részében a kérdés
nek már könnyebben megegyezhetnénk.

De térjünk hát rá kissé a tárgyi tekintetekre.
A Siketnéma Intézeti Tanárok Országos Egyesülete a gyógy

pedagógiai képző szétválasztására irányuló legújabb offenziváját 
azzal az ügyeskedéssel kezdte, hogy igyekezett kimutatni, misze
rint a siketnémák oktatásának a gyógypedagógiához semmi köze. 
Rövid cikk keretében nem lehet elintézni azt a rengeteg idézetet, 
amelyet dr. Bihari Károly az e kérdésben tartott előadásában jobb 
ügyhöz méltó buzgalommal érvül felhozott. Biztosíthatjuk azonban, 
hogy a fogyatékosok oktatásügyének egységes intézését s gyógy
pedagógia elnevezés alatt való egyesítését legalább is annyi kül
földi szaktekintély tartja kívánatosnak és helyesnek, mint ahány 
ellenzőre ő hivatkozik. De mi nem is akarunk messzire kalandozni
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véleményekért, már csak azért sem, mert azok idegen talajból, 
idegen viszonyokból fakadtak. Az elfogulatlanul gondolkozókat 
meggyőzheti ami vezéreinknek véleménye, felfogása is. Csak Náray 
Szabó Sándornak a Magyar Gyógypedagógia legelső számába írt 
„Bevezető“-jére, s dr. Ranschburg Pálnak „A gyógypedagógia jelen
jéről és jövőjéről“ ugyancsak a mi folyóiratunkban közölt cikkeire 
hivjuk fel az érdeklődő figyelmét. Klasszikusabba#, tömörebben 
s elfogadhatóbban a gyógypedagógia fogalmát megmagyarázni nem 
igen lehet, s érveiket megdönteni sok külföldi szakember idézeté
vel sem sikerülhet.

Természetes azonban, hogy a siketnéma intézeti kartársak 
kapva-kaptak dr. Bihari érvelésein, hiszen közülük még a legjobb 
hiszemüvel is mindig sikerült elhitetni a vezéreknek azt a téves 
hitet, hogy a siketnémák oktatása fejlődésének, s az ott működő 
kartársak előhaladásának a vakok és szellemileg fogyatékosok ügye 
a legnagyobb akadálya.

Ezután a formailag igen ügyes beharangozás után követke
zett az egyesületben Zemkó Péter terjedelmes „A tanárképzés 
reformja“ cimű tervezete. Ezzel nem kell bővebben foglalkoznunk, 
ezt siketnéma intézeti kartársaink már maguk között elintézték s 
Bárczi Gusztáv igen ügyesen kimutatta azt, hogy mennyire nincs 
szüksége a siketnémák oktatójának egyetemi tudományos képzettségre-

Legtöbb figyelmet Bárczi kollégánknak a Magyar Siketnéma 
Oktatásban közzétett terjedelmes dolgozata érdemli. Igen sok helyes, 
elfogadható megállapítás van cikkében, ámde az egyoldalúság, a 
a szeparasztikus törekvések bűvköréből szabadulni ő sem tud. 
A siketnéma oktatáson kívül talán még a vakok oktatását része
síti elég tárgyilagos és jóindulatú kezelésben, talán azért, mert e 
két ágat nemcsak elméletből, de gyakorlatból is ismeri. Ámde tel
jesen lecsúszik fejtegetéseiben a tárgyilagosság és hozzáértés szín
vonaláról ott, ahol a szellemileg fogyatékosok oktatásáról szól. 
Nagy botlásaiért mentsége talán csak az lehet, hogy szellemileg 
fogyatékosok iskolájában még nem tanított. Már az maga képte
lenség, hogy állandóan .,hülyék“ oktatásáról beszél. A hülyék nem 
taníthatók. A tanítható szellemileg fogyatékosokat a gyengetehet- 
ségü, v. gyengeelméjű szakszerű megjelölések helyett „hülye“ elne
vezéssel ma már csak a tanulatlan, műveletlen ember illetheti; s 
így gyógypedagógiai oklevéllel rendelkező szakembertől joggal 
elvárható, hogy különösen írásaiban a szakemberhez illő finomabb 
megkülönböztetést tegyen.
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A szellemileg fogyatékosok oktatását a leglélekölőbbnek tartja 
és képzeli Bárczi, mert a befektetett nagy munkával szemben a 
fokozatos fejlődés és haladás itt alig tapasztalható. Ez nem állja 
meg így a helyét, s erre ő maga mindjárt rácáfol, amikor elis
meri, hogy valószinüleg a budai gyógypedagógia nevelő-intézetben, 
s nem a „hülyék“ intézetében egy karácsonyi színdarabot látott, 
amelyben a növendékek oly meglepően ügyesen beszéltek, mozog
tak, hogy ő maga is összecsapta a kezét csodálkozásában. Hát nem 
a fejlődés, a haladás megnyilvánulását láthatta e ebben is. Önmagá
nak ellentmond azzal is, amikor megállapítja ezt: „Hogy a hülyék 
intézeteiben mégis igen szép eredményeket látunk, azt csak annak 
az apostoli odaadó munkának lehet betudni, melyet a hülyékhez 
került kollegáink kifejtenek.“ Tehát mégis van eredmény, haladás. 
Különben nyugodt lehet Bárczi kartársunk, mi éppen úgy megta
láljuk a mi tanításunkban a lelki gyönyörűséget akkor, ha gyenge
tehetségű-tanítványunk lassú fejlődés mellett fokozatosan megta
nulja az írás, olvasás, számolás mesterségét, s egyéb szellemi képes
ségekben is előhalad, mint a siketnémák tanítója, amikor sokszor 
hetekre, hónapokra terjedő erőlködéssé! végre sikerül a kis siket
némát egy-két hang tiszta, vagy kevésbé érthető kiejtésére meg
tanítania. Hogy a gyengetehetségüek 6—8 esztendei tanítása gyak
ran sikertelenséggel jár, ez éppen oly természetes jelenség, mint az, 
hogy a legtöbb, sőt talán a hajlási maradványosok kivételével 
valamennyi siketnéma beszédjét 8 esztendei kínlódás után a taní
tóján kívül más alig tudja megérteni. S higyje el, hogy a 
„hülyék“ tanításának jellemzésére Scholz egyik cikkéből felhozott 
ez a szellemes idézet: „Fiam, a multhéten a lóról tanítottam, e 
héten a lóról tanítok, a jövő héten pedig a lóról fogok tanítani“ 
olyan dajka mese, amit még talán a „hülyék“ se vennének komo
lyan. Feltéve, de nem megengedve, hogy ezt az idézetet komolyan 
vennék az avatatlanok, ez ismét olyan jelenség volna, mim az a 
való tény, hogyha a siketnéma intézetek egyes alsó osztályaiba be
tekintünk, más kérdéseket nem hallunk, mint ezeket a sablonokat: 
Hány éves vagy? Hogy hívnak? Mi az apád? Mit ettél reggel, 
délben, este? stb. A siketnémák spontán megnyilatkozása pedig, 
a beszédbeli maradványosok kivételével, még a felső osztályokban 
is szánalmas vergődés és hadi állapot a magyarnyelvvel.

Abban azonban megegyezünk Bárczival, hogy a gyengetehet
ségüek oktatására a gyógypedagógiai képző tényleg nem nyújt 
elegendő elméleti ismeretet, s a heti 2 órai előadás nagyon kevés-
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aek bizonyul. A siketnémák oktatására vonatkozó ismeretek mellett 
a másik két ág tényleg olyan mellékszaknak mutatkozik, talán azért, 
mert vakok, és szellemileg fogyatékosok intézete ez idő szerint 
kevesebb számmal van. Hogy ez így nem helyén való, azt úgy lát
szik Bárczi is belátja. Beláthatja azt is, hogy mind azok a képes
ségek és ügyességek, amellyel az egyik gyengetehetségüek oktatá
sánál működő iskolatársát aposztrofálja, nemcsak veleszületett jó 
tulajdonságok lehetnek, hanem elméleti és gyakorlati készültséget 
is feltételeznek. De nemcsak gyakorlati ügyességeket, zenét, éne
ket, rajzot, slöjdöt kellene tanulnia a gyengetehetségüek tanárának 
a gyógypedagógiai képzőn, hanem még sok más egyebet is, amire 
most nem térünk ki.

Végeredményében minden amit Bárczi a képző reformjával 
kapcsolatosan a szellemileg fogyatékosok oktatásáról mond, azt a 
hagyományos rossz indulatot, lekicsinylést tükrözi vissza, amit a 
siketnéma intézeteknél működő kartársaktól mindig tapasztalhattunk. 
Nem az elkeseredés szól belőlünk, amikor ennek kifejezést adunk, 
s nem is akarjuk őket az ̂  eszmecsere e teréről elriasztani azzal, 
amivel ők az ő köreiket féltékenyen védik, hogy t. i. amihez pedig 
nem értesz ahhoz ne szólj hozzá; hanem azt már még is elvárjuk, 
hogy a legelemibb kérdésekben még se játszák a teljesen analfa
béta szerepét; amikor a szellemileg fogyatékosok oktatásáról szól
nak, a gyengetehetségüeket, gyengeelméjüeket szándékos rosszaka
rattal ne cseréljék össze a hülyékkel.

Végeredményében a Bárczi javaslata oda konkludái, hogy a 
három oktatási ág számára három külön képzőt kell szervezni. 
A külön siketnéma intézeti tanárképzés szervezeti szabályzatának 
tervét ő és dr. Bihari Károly ki is dolgozták. Ez a szabályzat semmi 
egyéb, mint a berlini siketnéma intézettel kapcsolatosan működő 
tanfolyam szervezeti szabályzatának szolgai fordítása. A különbség 
a kettő között csak az, hogy mig a berlini szabályzat 2 évre 
osztja be a képzést, addig a magyar fordítás három évfolyamú 
képző látszatát igyekszik felkelteni. Vagyis a tervezet készítők fon
tosnak tartják azt is, hogy a siketnéma tanítóképző 3 évfolyamú 
legyen, s legalább olyan jogokat biztosítson, mint a polgári iskolai 
képző, de fontos az is, hogy a német kaptafára legyen huzva. 
Kedves kartársak, itt van mindjárt egy kis összeütközés. Ha a 
németek egy évi elméleti s egy évi gyakorlati képzéssel megfelelő 
ismeretekkel tudják ellátni a siketnéma tanítókat, akkor ez nálunk 
is kielégítően megvalósítható. Ha pedig lényeges az is, hogy mi
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legalább is a polgári iskolában működő kartársakkal egyenlő, vagyis 
3 évre kiterjedő képzettséget nyerjünk, úgy gondoskodnunk kell 
arról is, hogy ez a három év ki legyen töltve, ez alatt az idő alatt 
tényleg hasznos s az ügyhöz tartozó tudományokat tanuljanak s 
gyakoroljanak hallgatóink. A tervezetekből azt látjuk, hogy minden
féle hajánál előráncigált új tantárgyakat ajánlanak a reformálok, 
amikre a gyakorlati életben szükség nincsen, csakhogy a 3 évet 
kitölthessék.

Igazán jó, tartalmas képzőt 3 évfolyamra kiterjedőleg meg
szervezni csakis úgy lehet, ha az a fogyatékosok minden ágazatára 
kiterjedő elméleti és gyakorlati ismereteket felöleli. Nem gondolják-e 
a különválásért lelkesedő siketnéma intézeti kartársak, hogy az a 
képző, amely akár a váci, akár a budapesti siketnéma intézettel 
kapcsolatosan működnék, 8—10 hallgatónál soha se vehetne fel 
többet; igazgatója, előadó tanárai nem lennének külön kinevezett 
tanárok, hanem csak a siketnéma intézet tanáraiból kerülnének ki. 

• Szóval mindég tanfolyam maradna az a lényegében akár 2, akár 
3 éves lenne. Már pedig mi még is csak rendes, főiskolai fokon 
álló képzőt kívánunk, külön szervezettel, külön kinevezett-5igazgató
val, külön kinevezett tanárokkal.

Valljuk meg őszintén, minden szépítgetés nélkül, hogy a gyógy
pedagógiai képzőnek ma is az a legnagyobb hibája, hogy előadó 
tanárai intézeti igazgatók, akik intézetük vezetésével, az adminiszt
rációval s más egyebekkel annyira meg vannak terhelve, hogy a 
gyógypedagógiai képzőn előadott tárgyuk tudományos művelésére, 
tovább fejlesztésére a legjobb akarat mellett sem jut idejük. Hogy 
a képzőn az egyes tantárgyak ma is abban a korlátolt óraszámban 
adatnak elő, mint ezelőtt 18 esztendővel, az annak tudható be sze
rintem, mert az igazgató előadó tanárok nagy elfoglaltságuk miatt 
óráik számának felemelését komolyan soha sem szorgalmazták.

Előttem ez a sok szép képző reform tervezet úgy tűnik fel, 
mint egy gyönyörű üres keret, amelyből hiányzik a festmény, a 
tartalom. Nagyon igazat adok Kirschenheuter Ferencznek, aki a 
M. Gy.. VI. évfolyamának 133. lapján azt fejtegeti, hogy a gyógy
pedagógiai képző reformját meg kellene előznie egy kiadós, érté
kes, sok oldalú magyar gyógypedagógiai tudományos irodalomnak, 
amely aztán a képzés anyagát szolgáltatná. Ebben bizony a siket
néma oktatás éppen olyan szegény, mint a másik két ágazat.

De ha már reformálni kell a képzőt, hogy gondoljuk mi annak 
helyes, mindent kielégítő keresztül vételét? Álljon itt nehány szó
val erre is felelet.
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A kiindulási pontot mi a meglévő keretekben keressük, mert 
ez a múltakkal szemben fejlődést, előhaladást jelentett. Vagyis mi 
egységes gyógypedagógiai képzőt kívánunk, külön kinevezett igaz
gatóval, s külön kinevezett szaktanárokkal. A képzés legalább 3 
évfolyamú legyen, az első két évben főleg elméleti, az utolsó évben 
pedig gyakorlati irányt kövessen. A gyakorlati képzés külön váltan 
történhetik, hogy miedenkinek módjában legyen megválasztani, hogy 
melyik ágazaton kíván működni. A képző tantárgyai közé vétesse
nek fel mind azok az ismeretek, amelyek a fogyatékosok ügyét 
érintik. Legyen figyelemmel a tanterv nemcsak a siketnémákra, 
vakokra, szellemileg fogyatékosokra és beszédhibásokra, hanem az 
eddig figyelmen kívül hagyott testileg nyomorékokra, erkölcsileg 
züllöttekre, ideges gyermekekre, epileptikusokra is. Ne csak 10—12 
hallgató vétessék fel a képzőre, hanem több is, mert csak ez biz
tosíthatja, hogy a képző tanfolyam jellegéből kiemelkedjék. Föltét
lenül helyet kell biztosítani a hallgatók között a nőknek is.

Hogy ez a keret a részletekben milyen tantárgyakkal, milyen, 
gyakorlatokkal töltessék ki, az egy második kérdés, amelyről akkor 
volna érdemes gondolkodnunk és vitatkoznunk, ha előbb a fő 
elvi kérdésekben megtudnánk egyezni. Ismerve a siketnémák inté
zeteiben működő kartársak elfogultságát, nem reményiem, hogy 
valami közép úton találkozni tudnánk. Hiszen a képző előadó taná
rai is fenakadtak hir szerint, mindjárt a reform !-ső §-ának tár
gyalásánál, s nem is haladtak tovább, ilyen nagy egyetértés mel
lett nem hiszem, hogy megtudnánk győzni felettes hatóságunkat a 
képző reformjának szükségességéről. Ám magára vessen, aki az 
összetartás, az egység helyett mindég a széthúzást keresi. Csak az 
a sajnálatos, hogy ennek aztán az egész oktatásügy s a kartársak 
összesége szenvedi a kárát.

Képzőnk reformja s a vakok oktatása.
Irta: Kleitsch János.

A tanárképzés körüli vita folyamán úgy látom, mintha erős
ségében nyert volna a gyógypaedagógiai ágazatok szétválasztására 
törekvő áramlat, amely áramlat helytelenségéről meglévén erősen 
győződve, ha bár annak egyszerű letörését nem is várom, de csök
kenését az ügy érdekében mindenek felett óhajtván, szükségét
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érzem annak, hogy néhány megszivlelésre méltó szót elmondjak 
e kérdéshez.

A Magyar Siketnéma Oktatás folyó évi 1—3. száma a gyógy
pedagógiai ágazatok szétválasztása mellet érvelvén, tetszetős, és 
egyoldalú fejtegetései és tervezetei mellett sok-sok idézetet hoz, 
bizonyára súlyos érvül szánván azokat. Nem szándékom sem a 
fejtegetéseket boncolgatva azokat megdönteni, sem az idézetek 
tévedéseit kimutatni, esetleg azokat ellenérvül felhasználni, vagy 
megdönteni, mert maguktól is megdőlnek, s gyógypedagógiailag 
gondolkodók előtt úgy sem bírtak sohasem súllyal.

Csodálatos tény, hogy még ma is akadnak olyan kartársak, 
akik még ott tartanak, hogy azt vallják és bizonyítgatják ország, 
világ előtt, hogy a vakok és siketnémák oktatásának semmi köze 
sincsen a gyógypedagógiához. Némi J/o-íg igazuk van. Ezt úgy 
értem, hogy vannak olyan siketnémák és olyan vakok, akik tény
leg a szószoros gyógypedagógiai beavatkozás nélkül okatathatók. 
De hogy akadhatnak olyan gyógypedagógusok, akik ezt erős meg
győződésekként merik általános szabályként kimondani, azon való
ban csodálkoznom kell.

Ismétlem, csodálkozom ezen, mert nem tudom elképzelni, 
hogy miként reményelhetik a fogyatékos érzéküek tankötelezettségé
nek — amiért pedig kivétel nélkül harcolunk — a végrehajtását és 
avval kapcsolatosan a fogyatékos érzéküek oktatásának sikeres elő
mozdítását gyógypedagógiai beavatkozás nélkül. Vagy talán nin
csen azoknak az uraknak tudomásuk arról, hogy vannak szellemileg 
fogyatékos siketnémák is ? Pedig velem együtt jól tudhatják ők is, 
hogy azok az aránylag nagy %-ot képviselő, képezhetetlennek minő
sített és az intézetek kötelékéből elbocsájtott növendékek gyönge 
tehetségüek és gyöngeelméjüek. Ez pedig nagyon is meggondolandó 
körülmény, mert ezek a növendékek az oktatás eredményesebbé 
tételétől várják és követelik emberi mivoltukat. Az oktatás szín
vonalának emelését pedig távolról sem várhatjuk a gyógypedagó
giai ágazatok elkülönitésétől, hanem igenis bízvást reményelhetjük 
gyógypedagógiai tudásunk mélyítésétől.

Nem hinném, hogy Borbély Sándor, dr. Bihari Károly és 
Bárczi Gusztáv kartársak ezt kétségbe vonnák. Már pedig ha ezt 
elfogadják, rájuk nézve is úgy-e bár nem a tanárképzés elkülöní
tése, hanem a gyógypedagógiai képző színvonalának emelése a 
kívánatos, a szükséges ?

A vakok oktatása terén velem együtt sokan mások is szive-



sen bevallják, hogy a gyógypedagógiai képzőn szerzett, és a vakok 
oktatására nem vonatkozó ismereteknek is, igenis hasznát láttuk 
és a magam részéről őszintén bevallom, hogy a bármely ágazatba 
nyúló mélyebb tudást is nem egyszer igen-igen kívántam.

De hogy feleslegesen hosszadalmassá ne váljak, szóljon helyet
tem Zech, a kiváló német typhlopedagogus, a német vakpeda- 
gogia egyik elismert hangadója.

Zech, a vakok danzigi intézetének igazgatója, a „Die Blinden
schule1' című szaklap szerkesztője és kiadója, lapjának folyó évi 
5—6. számában vak-pedagógia és gyógypedagógia cim alatt így 
írt: A vakok tanítójának alapos oka van a gyógypedagógiával nem 
csak általános tájékozódás képen foglalkozni, hanem azt behatóan 
tanulmányoznia is kell, mert a fiatal korú vakok nagy része a szel
lemi fejlődés terén az értelem, a kedély és az akarat fejlődésében 
gyakran lépnek fel zavarok. És ez a tény sürgős messzeható meg
világítást kíván, annál is inkább, mert tanításunk végcélja és mód
szeres eljárásunk szoros összefüggésben vannak vele. A vakok 
tanítását a vak gyermek testifejlődésbeli zavarai is nagy mértékben 
befolyásolják. Minden megfigyelő vakpedagogus, aki a gyermek- 
betegségek megnyilatkozását ismeri, jól tudja, hogy e tekintetben 
is nagy eltérést mutatnak a vakok és az ép érzéküek iskolái. Mind 
ezeknek a tüneteknek a tantervekben és az órarendekben való 
elmellőzésén méltán lehet csodálkozni. A vakpedagogiának és a 
gyógypedagógiának egymáshoz való viszonyát itt részletezni egye
lőre lehetetlen. De az igazság kedvéért meg kell állapítanunk, hogy 
tanulóanyagunk testi és szellemi galitásában az utóbbi évtizedben 
csökkent, és hogy tanulóink nagy része most gyengetehetségű és 
gyengeelméjű. Ezen jelenségeknek két oka van: 1. A szemgyó
gyászat haladásával és az általános hygienia következtében mind
jobban csökkennek a vaksági esetek és többnyire csak oly okok 
vezetnek vakságra, amelyek az idegrendszer beteges elváltozásain 
alapulnak. 2. Az általános tankötelezettség következtében azok a 
vak gyermekek is felvétetnek, akik ez előtt, mint beteges és gyenge, 
vagy szellemileg abnormálisak otthon maradtak, vagy az intéze
tekből, mint képezhetetlenek eltávolíttattak. Elmellőzve a részletes 
bizonyítást, megállapítom, hogy viszgálataim alapján a Danzig- 
langfuhri intézet növendékeinek kereken 47°/o-a mutat feltűnő zava
rokat a szellemi fejlődésben.

Indokolt volna tehát, ha a ,,Blindenschule“-ban időről-időre 
a gyógypedagógia egyes pontjaira kitérés történnék“.
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Látható tehát, hogy a külföld fogyatékos érzéküek pedagó
giája keresi a gyógypedagógiával való kapcsolatot, mert szükségét 
érzi. És miután szükségét érzi, meg is fogja találni és nem fog 
megijedni még a Bárczi Gusztáv szerinti „Trimedicopedagogus“- 
tól sem, még akkor se, ha addig netán még sem volna meg többé 
a magyarországi minta.

Vagy talán azért nem tudunk a hármas képzőbe belenyu
godni, mert nem külföldről vettük a példát? Megszoktuk már 
nagyon is a külföld majmolását és talán a harmasképzés az egye
dül eredeti magyar alkotás a fogyatékosok oktatása terén, amellyel 
miként a jelek mutatják nem is követtünk el olyan nagy absurdu- 
mot, mint aminőnek ezt sokan feltüntetni szeretnék és nincs is 
olyan nagyon távol az az idő, amikor a külföld ebben bennünket 
követni fog. Hogy tehát következetesek maradhassunk önmagunk
hoz, itt a legfőbb ideje annak, hogy a hármas képzést megszün
tessük, de sietve, mert különben lekésünk arról, hogy ezt is a 
külföldről behozhassuk.

Magyar Gyógypedagógia 61

A szaktanács reformja.

Országos siketnéma oktatási szaktanács. Ezt a különleges 
valamit is a Siketnéma Intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete, szeretné 
életre hivni, épp úgy, mint a külön siketnéma oktatásra képző tan
folyamot. Az egyesület részletesen megokolt javaslatot adott be 
erre vonatkozólag a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz, a 
minisztérium pedig tárgyalás végett a szaktanácsnak adta ki azt.

A szaktanács egyik gyűlésén, mint hírlik behatóan foglalko
zott ezzel a kérdéssel. Sajnáljuk, hogy nem áll módunkban a szak
tanács véleményének és javaslatának közlése, mert az bizonyára 
igen érdekes lenne.

így röviden csak a magunk véleményét mondhatjuk meg e 
mozgalommal szemben. A külön siketnéma oktatási szaktanácsnak 
tárgyi szempontból bizonyára az lenne az indokolása, hogy az inten
zivebben karolhatná fel a siketnémák ügyét, mint a mostani gyógy
pedagógiai szaktanács. Erre csak azt mondhatjuk, hogy a siket- 
némák oktatását jobban, nagyobb buzgalommal felkarolni nem is 
lehet, mint a jelenlegi szaktanács azt teszi és mindenkor tette. 
Panaszra inkább a másik két ágazatnak lehetne joga és oka, mert
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a vakok és gyengeelméjűek ügye fejlődésében tényleg háttérbe szo
rult. A siketnéma oktatás szakszerűségének követelményei a jelen
legi szaktanács keretében mindig a legmesszebbmenőleg figyelembe 
vétettek és személyi tekintetben is a lehető kielégítést nyertek. 
A szakszerűség ellen az a körülmény nem lehet elég kifogás, hogy 
a szaktanács mostani előadója véletlenül a szellemileg fogyatékosok 
oktatása terén működik, mert hiszen éppen ő előzőleg 10 évig fog
lalkozott siketnémák gyakorlati tanításával. Már pedig úgy érezzük, 
hogy „az egyesület javaslatának ez a személyi hiúság, nem külön
ben „A gyógypedagógiai képző problémai" cimü cikkünkben elmon
dott személyi vonatkozások a főmozgatói. A jelszó tehát a siket
néma kartársaknál az egész vonalon ez: „El a vakoktól és gyenge- 
tehetségüektői.“

Hogy e mámoros jelszó gyakorlati megvalósulása esetén 
csakis a siketnémák s az ott működő kartársak volnának, akik veszí
tenének, s a különválás csakis a vakok és gyengeelméjű ügyére 
üthetne ki előnyösen, arról szentül meg vagyunk győződve. E meg
győződésünk megindokolását arra az alkalomra hagyjuk fenn, ami
kor az egyesületnek a külön siketnéma oktatási miniszteri ügyosz
tályra, esetleg, külön siketnéma minisztériumra vonatkozó javaslatait 
is megismerjük. Joggal feltételezhetjük, hogy a megindult külön- 
válási nagy offenzivának még ezek az állomásai is következnek.

Egy általános kérdésben azonban talán találkozhatnék véle
ményünk a siketnéma intézetekben működő kartársákéval. Abban 
nevezetesen, hogy a gyógypedagógiai orsz. szaktanács szervezetét 
az eddigi 20 éves megfigyelések alapján a gyakorlatiasság, a cél
szerűség figyelembe vételével mi is revidiálandónak tartjuk.

Véleményünk szerint, a sz3ktanács a gyakorlatban mind inkább 
eltér attól a rendeltetéstől, amit szabályzata előír s elnevezése is 
megjelöl. Nemcsak tanácsadó testületé a minisztériumnak, hanem 
aprólékos adminisztratív ügyekkel is bíbelődő igazgatási szervvé 
nőtte ki magát, vagyis olyan féle hatáskört tölt be, mint a nép
oktatási intézeteknél a kir. tanfelügyelőség, a középiskoláknál a 
főigazgatóság. Lényegesen ezektől abban különbözik, hogy önálló 
intézkedési joga semmi irányban nincs, mindenben a minisztéri
umtól nyert külön felhatalmazás alapján jár el. Amig a kir. tan
felügyelőség pld. magánvizsgálati engedélyt adhat, az iskolákat saját 
tetszése szerinti időben megvizsgálhatja, szóval több dologban önál
lóan és érvényesen intézkedhetik, addig a mi szaktanácsunknak 
ezekben az ügyekben minden esetben ki kell kérnie a minisztérium
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döntését. Intézeteinknek meg van a minisztériummal szemben a 
közvetlen felterjesztés joga is. Nagyon sok igazgató minden bead
ványát a minisztériumhoz intézi, mert tudja, hogy végeredményében 
a döntés joga minden ügyben e főhatóságnak van fentartva. Az 
ilyen felterjesztések némelyikét, sokszor nem szakkérdéseket tartal- 
mazóakat is, a minisztérium véleményezésre leküldi a szaktanácshoz, 
némelyeket pedig a tanács véleményének meghallgatása nélkül 
intéz el.

Van aztán nehány igazgató, aki minden aprólékos igazgatási, 
vagy személyi ügyet, pld. ruhasegély kiutalási kérvényt stb. a szak
tanács útján kiván a minisztérium elé juttatni. Ez az eljárás a taná
csot csak felesleges munkával terheli, az ügy elintézését pedig kés
lelteti.

A szaktanács véleményünk szerint tehát úgy volna reformá
landó, hogy vagy szerveztessék át bizonyos kérdésekben rendel
kezési joggal biró szakfelügyelő hatósággá, mint amilyen a kir. 
tanfelügyelőség, vagy a kir. főigazgatóság, vagy pedig maradjon 
meg szaktanács jellegűnek s ez esetben kapcsoltassák ki teljesen 
az adminisztrációból. Mivel intézeteink ma még kis számmal van
nak, külön főigazgatóság, vagy szakfelügyelőség szervezése nem 
mutatkozik szükségesnek, intézeteink központi igazgatását a minisz
tériumi ügyosztály is nagyon könnyen el tudja látni. A második 
megoldási mód volna tehát az, ami az adott viszonyok szerint 
talán legcélravezetőbb lenne, t. i. hogy a szaktanács maradjon meg 
tisztán véleményező testületnek. Részleteiben a kérdést megvalósí
tani úgy gondoljuk, hogy a szaktanács, mint külön hivatal szűnjék 
meg. Az igazgatóságok összes beadványaikat közvetlenül a minisz
tériumhoz intézzék. A miniszteri ügyosztályba rendeltessék be a 
három ágazatnak megfelelően három szakember, akik minden szak
kérdésben megadhatják az ügyosztálynak a szükséges véleményt. 
A berendelt szakemberek közül egy a gyógypedagógiai intézetek 
orsz. szaktanácsának előadói tisztével bízatnék meg. A fontosabb 
reformkérdéseket, tanterveket, tankönyveket, taneszközöket stb. dön
tés előtt a minisztérium a szaktanács elé utalná. A szaktanács 
évente négyszer, vagy szükség szerint többször is tarthatna gyűlést 
és szakvéleményét naplószerüen szerkesztett jegyzőkönyvekben s 
nem külön felterjesztésekben juttatná el a minisztérium elé. A szak
tanács elnöke s tagjai általában ugyanazok lehetnének mint most, 
de ki kellene elégíteni azt a közkivánalmat is, hogy a szaktanács 
tagjaiúl a nem igazgató kartársak közül is neveztessenek ki az arra
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érdemesek, úgy hogy a szaktanács tagjainak fele rendes tanár legyen. 
Az intézetek szakfelügyelete s a taneredményeknek felülvizsgálása 
szintén oly módon történhetnék mint most, azzal a különbséggel, 
hogy a miniszteri biztosok jelentéseiket nem a szaktanács útján, 
hanem közvetlenül juttatnák el a minisztériumba.

Véleményünk szerint az ilyen szervezet lényegesen egyszerű
sítené rövidítené és gyorsítaná a gyógypedagógiai intézetek admí- 
misztrációját- A mai rendszer mellett, a szaktanácsi hivatal közbe
iktatásával ugyanis, minden legkisebb dolog két-háromszoros elin
tézéssel ér csak véget, amellett, mivel a szaktanács adminisztrativ 
hatásköre nincs mindenben szorosan körvonalozva, félreértésekre 
és zavarokra is bő alkalom kínálkozik.

Úgy érezzük, lesznek többen akiknek a szaktanács mostani 
szervezete és gyakorlata nagyon tetszik, s akik fájlalnák azt, ha ez 
az általunk javasolt módon megváltoznék. Sokan úgy tekintenek a 
szaktanácsra, mint a gyógypedagia autonóm igazgatási szervére, 
amelynek az egész magyar közoktatásügy terén nincs párja. Nem 
vitatható el, hogy ez az intézmény 20 éves működése alatt igen 
sok szép, jó dolgot cselekedett, az ügy fejtesztését nagyon elősegí
tette. Véleményezését, befolyását érvényesíteni tudta a minisztérium 
előtt még személyi kérdésekben s általában nem szorosan vett szak
kérdésekben is. Ámde azért autonóm testületnek soha sem volt 
tekinhető, mert hiszen önálló rendelkezési joga a legcsekélyebb 
jelentőségű ügyre se terjedt ki, már pedig az autonómia kritériuma 
az önálló rendelkezési jog legalább bizonyos tárgykörökben. Nem 
is lehetett autonóm testület a szaktanács már azért sem, mert hisz 
elnöke legtöbbször az illetékes miniszteri ügyosztály főnöke volt s 
így határozatait igen sokszor ennek a véleménye irányította, befo
lyásolta. Nem volna érdemes tehát a mostani szaktanácsért, mint 
autonóm testületünkért keseregnünk, amikor az az általunk java
solt módosítások mellett talán sokkal önállóbb szervezetté lesz, az. 
intézetek igazgatása pedig legalább is 50%-ot nyer az egysze
rűségben és gyorsaságban.

I
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Neterda Modes miniszteri tanácsos.

A király Ő Felsége ügyosztályunk főnökének a miniszteri 
tanácsosi cimet és jelleget adományozta. Örömmel vettük és öröm
mel közöljük e hirt. Örülünk e rangbeli emelkedésnek, mert jól 
tudjuk, hogy Magyarországon a legjobb ügy. fejlődése is sokban 
függ attól, hogy élén mily magas rangú, mily tekintélyű egyéniség 
áll. Ügyosztályunk főnökének a miniszteri tanácsosi méltóságba 
való emelkedése tehát bizonyára kedvező hatással lesz az egész 
gyógypedagógiai oktatásügyre is. Ezt pedig azonnal is inkább 
remélhetjük, mert Neterda tanácsos úr személyében nemcsak a 
magas rangú tisztviselőt, hanem az elfogulatlanul igazságos, az 
ügy iránt melegen érdeklődő, az ügyért lelkesedő, s munkatársait 
megbecsülő vezetőt is. tisztelhetjük. Még csak augusztusban lesz 
egy éve, hogy a gyógypedagógiai ügyosztály vezetését átvette a 
minisztériumban. De ez a rövid idő is meggyőzhetett mindenkit 
arról, hogy az ő kezében a gyógypedagógiai oktatásügy a leg
szerencsésebb vezetés alatt van. Rövid működése természetszerűleg 
nem mutathat fel korszakalkotó eredményeket, de úgy tudjuk, hogy 
a jövőre nézve már is kialakult, nagy szabású tervei vannak. Ezek 
a tervek pedig ügyünknek alapos megismerésén, hiányainknak, hibá
inknak tárgyilagos megállapításán alapszanak. Fáradtságot nem 
kiméivé igyekezett a magyar gyógypedagógiának nemcsak a jelen
viszonyaival, hanem múltjával, fejlődésével is megismerkedni, s 
éles látásával mindenütt meglátta a fejlesztésre, rendezésre váró 
kérdéseket. Akinek alkalma van vele személyes megbeszélést foly
tatni, az kellemesen győződhetik meg arról, hogy a legaprólékosabb 
részletekben is kitünően tájékozva van. Nagyérdeklődésének tanu- 
jelét adta azzal is, hogy a budapesti gyógypedagógiai intézeteket 
végig látogatta, s felhasználja az alkalmat arra is, hogy a vidéki 
intézetekkel közvetlenül megismerkedjék.

ily alapos felkészültség mellett a legszebb reményekkel néz
hetünk a gyógypedagógiai oktatásügynek Neterda miniszteri taná
csos úr vezetése alatt meginduló fejlődése elé.

Helyettes ügyosztályfőnökünk előléptetése. A m. kir. 
vallás- és közokt. minister Dr. Gönczi Jenő min. titkári címmel és 
jelleggel felruházott min. segédtitkárt, a gyógypedagógiai osztály
főnökének helyettesét, miniszteri titkárrá nevezte ki.

5
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Itt említjük meg, hogy Ö Felsége megengedte, miszerint Dr. 
Gönczi Jenő titkárnak a választójogi törvényjavaslat előkészítése 
körül szerzett kiváló érdemeiért királyi elismerése tudtul adassék. 

Úgy az előlépéshez, mint a kitüntetéshez gratulálunk.
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A háború vakjai. HC&Oü
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Rovatvezető : K irschenheuter Ferenc

A vakok gazdasági képzése.
Irta : Eck Péter.

A világháború forgataga nem hagyta érintetlenül a vakokról 
való gondoskodásnak ügyét sem. Mindenekelőtt megerősítette a 
vakok intézményeit azon eddig vallott törekvéseiben, hogy a vako
kat produktív tényezőkké kell kiképezni. Azt a jótékonyságot azon
ban, mely féltette a vakokat a mindennapi élet ezernyi veszedel
meitől, a létfenntartás minden gondjaitól és intézményszerü elhelye
zésükben egész jövőjüket biztosítani igyekezett, az új áramlatok 
teljesen háttérbe szorították és feltárták az eddiginél lényegesen 
nagyobb mérvben a szabad érvényesülés lehetőségeit számukra. 
Meg kell tehát állapítanunk, hogy a világháború okozta új áram
latok a vakok jövő életboldogulását egy egészségesebb, szebb, 
nagyobb és az eddigénél több gyakorlati eredményekkel kecseg
tető irányba terelték.

Látjuk ezt szembeszökő módon a megvakult katonák gyakor
lati irányú képzésénél, ahol a régi utak mellett azok boldogulása 
érdekében új útak nyíltak meg. Ez a képzés a vakok régi bevált 
iparágain és foglalkozásokon kívül felszínre hozta a köszörűs mes
terséget és a szőnyegkészítést, a masszásnak is nagyobb gyakorlati 
érvényesülést biztosított. Előhívta a vak katonák többirányú gyári 
foglalkoztatásának lehetőségeit, amit kiszámíthatatlan horderejűnek 
kell tekinteni. De nagy figyelmet érdemelnek a vakoknak telefon
kapcsolói minőségben való alkalmazhatóságuk tekintetében elért 
jó eredmények, úgyszintén az intelligens vakoknak a mindennapi 
életben való érvényesülésének kedvező gyakorlati módjai is. Fel
vetette a jó eredményekkel kecsegtető cirokseprő- és sodronyháló 
készítést és mindezeken felül a vak katonák gazdasági képzésének
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kérdését, mely kérdés fölött még egyelőre a legellentétesebb véle
mények uralkodnak.

A gazdasági irányú képzésnek célszerűségét, vagy ellentétes 
voltát közelebbről kell mérlegelnünk, mert nyomatékos okok szó
lanák amellett, hogy ebben a kérdésben is a szakkörök egységes 
és tisztult álláspontja jusson érvényre.

A polgári vakok és ezzel a megvakult katonák mindennemű 
gyakorlati képzését is egy sarkalatos elv irányítja s ez az, hogy a 
vakok munkaképességei működésre hivassanak elő olyan téren és 
olyan munkáknál, ahol lehetőleg teljesen függetlenül és minél 
kevesebb támasz nélkül a látók munkáját pótolni tudják, vagyis 
ahol a látókkal egyenértékű munkát produkálni tudnak. Ennek az 
elvnek egyedüli célja, hogy keresetképességet nyújtson és a vakok 
létfentartásának alapjául szolgáljon. Tehát nem időtöltésre, vagya 
tétlenség elűzésére irányul a vakok gyakorlati képzése, hanem a 
tényleges eredményű tevékenységre, mely egyrészben felébreszti 
azt a felemelő tudatot, hogy mint vakok vajóban hasznosat 
művelni képesek, másrészben ezen munkálkodásból a látókhoz 
hasonlóan az életre kiható existenciájukat meríthetik.

Ebből a szempontból ha kiindulunk, a vakok gazdasági kép
zésének vajmi kevés gyakorlati értéket tulajdoníthatunk, mert az 
alapfeltételeknek nem tud megfelelni. A közmondás is azt tartja, 
hogy „gazda szeme hizlalja a jószágot“ és „gazda szeme többet 
végez két kezéríél“ s valóban a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlenül 
látás kell, amit fortélylyal, leleményességgel és kisegítő eszközök 
alkalmazásával pótolni alig lehet.

Azonban, ha elválasztjuk a megvakult katonák gyakorlati kép
zését a polgári vakokétól, el kell ismerni, hogy nagy fontosságú 
érdekek fűződnek ahhoz, miszerint a vak katonák, ha csak kis 
lehetőség is kínálkozik arra, a régi életviszonyok közé visszahelyez
tessenek. Különösen áll ez a megvakult katonák legnagyobb szá
zalékát képező volt földmívesekre nézve, akik a gazdálkodásban 
jártassággal már bírtak és akik közűi többen ez iránt a bekövet
kezett vakság dacára újabb hajlamot nyilvánítanak meg. Ezek a 
szabad foglalkozást többre értékelik, mint a zárt helyhez kötött 
ipari, vagy gyári foglalkozást és ez elől nem lehet elzárkózni azért 
sem, mert a hajlam és újult akarat a gazdasági munkáknál is 
nem remélt eredményeket érlelhet. Ez a hajlam és kifejezett akarat 
nem fog megnyilvánulni a földművelők sorából való minden vak 
katonánál, sőt ritka esetben is fog jelentkezni. De hacsak kevés
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részében valamelyes jelét tapasztaljuk, ne hagyjuk egyma- 
gukra, erősítsük önbizalmakat, törekvéseiket segítsük elő és fej
lesszük az akaratot az érvényesülésre. Sok teóriát megdöntött már 
a gyakorlat és a vakok között nem egy példa mutatja, hogy úttörő 
módon valósította meg a maga külön érvényesülését s nem egyszer 
már a legnehezebb foglalkozási ágnál, a gazdálkodásnál is.

Mindazonáltal a megvakult földmívelők gazdasági képzését 
nem általánosíthatjuk. Nem adhatunk általános jelleget, hogy a 
gazdasági munkákat, melyeket a vak katonák annak előtte látással 
végeztek el, most újult akarattal sajátítsák el mind vakosan elvé
gezni. Ez merőben kivihetetlen, mert a látás és vakság között oly 
nagy szakadék tátong, mely a gazdasági munkáknál nem minden 
esetben hidalható át. Földet okszerűen mívelni, állatokat céltuda
tosan tenyészteni annyit jelent, mint körültekintő munkálkodást, 
sokirányban való gondosságot és ápolást kifejteni, hogy a fáradtság 
hasznos sikerrel járjon. A megvakult katona az eléje tornyosuló sok 
nehézségekkel egymagában nem tud minden esetben megküzdeni 
és aránytalan nagy erőfecsérlés után munkája meddő lesz, ha látó 
közreműködése nélkül kénytelen maradni. De még így is az elszánt 
akaratnak kell hatékonyan segítenie, mert ha az első meghiúsult 
kísérlet elriasztja a munkától, ha a tettrekészség minden kis siker
telenségtől lelohad, célját nem éri el. Ezt az akaratot ébren tartani, 
a gazdaság iránti szeretet és odaadást fokozni és tartós működésre 
előhívni, egy felette nagy feladat, mely természetszerűen csak ki
vételekben és különösen rátermetteknél juthat olyan számbavehető 
eredményre, mely egy egész élethivatást képes leend betölteni.

De ha a megvakult katona csak másodrendű szerepet tölthet 
be a gazdasági munkáknál s ezen sokféle és egymással szorosan 
összefüggő munkák jórészét látónak, úgymint feleségének, nagyobb 
gyermekeinek, vagy egyéb hozzátartozóinak kell elvégeznie, akkor 
is a gazdálkodásnál hasznosíthatja munkaerejét. Vannak ugyanis 
szép számban olyan részletmunkák, melyeket feltétlenül önállóan, 
minden különösebb támasz nélkül és egészen jól a megvakult 
katona el tud végezni. Az ő közreműködő segítsége, a képzésből 
eredő jó irányítása a gazdasági munkáknál előnyt fog jelenteni és 
ha főfoglalkozását valamely alkalmas iparban, pl. a kosárfonásban 
fejti ki, a két foglalkozással együttesen annál biztosabban meg fogja 
alapozni tudni otthonát és nemcsak önmaga erejéből, de családja 
által is megszilárdíthatja a biztosítékokat, melyekkel életboldogulását 
meglelheti.
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Ezen szempontokból vizsgálva a vak katonák gazdasági irányú 
képzését, kellően értékelni fogjuk tudni, amit az ausztriai Strassban, 
a németországi Halbauban eddig ez irányban nem minden ered
mény nélkül műveltek és aminek megvalósítására Magyarországon 
először Temesváron is már a legközelebbi jövőben megnyitandó 
hasonló irányú intézményben törekszenek.

Úgy mint a külföldön, itthon is a megvakult katonáknak a 
gazdasági képzés után 1|- holdnyi földterület és megfelelő lakóház 
biztosíttatik. Ha ezt a gazdasági irányú akciót így talán inkább 
jótékony ténykedésnek tekintjük, mint általános irányú és szakszerű 
képzésnek, akkor is el kell ismernünk, hogy a megvakult katonák 
jövő életboldogulásáért, tehát javukért van. Akik a vakok sorsának 
kialakításában tevékeny részt vesznek, önfeláldozó munkájuk köz
ben mily sokszor kell inkább a szívükre hallgatniok és hányszor 
irányítja őket előbb a vakok iránti meleg szeretet, mint a meg
fontolásnak hideg boncoló mérlegelése. A megvakult katonák erre 
a szeretetre most fokozottabban rászorulnak, mert nehéz sorsuknak 
a reményteljesebb jövőbe való terelése éppenséggel nem tartozik a 
könnyű feladatok közé. De a szigorúbb bírálatot a megvakult kato
nák gazdasági képzésénél azért sem alkalmazhatjuk, mert vannak 
eredmények, melyek ebben az irányban elérhetők és erre a strassi 
és halbaui példák nyújtanak kétségtelen bizonyságot. Ezek az ered
mények nem bírnak ugyan teljes gyakorlati értékkel és ha elismer
jük azt, hogy a vak katonák munkaképességeinek előidézése más 
működési téren több sikerrel vihető keresztül, mint a gazdálkodás
nál, de viszont ez utóbbi mindennél inkább közelebb hozhatja a 
megvakult katonákat az egykori otthonhoz, közelébb a családala
pítás lehetőségeihez, közelébb a régi viszonyokhoz, az Isten áldotta 
Naphoz, az egykori szabad élethez s így az elvesztett életboldogság 
újra való eléréséhez. Ezek oly körülmények, melyeket figyelmen 
kívül hagyni egyenesen lehetetlenség s így mindenképen örömmel 
és megnyugvással kell üdvözölnünk a megvakult katonák gazdasági 
irányú képzését.

Magyarországon Temesvár városában történik az első kísérlet 
a vak katonák gazdasági képzését illetőleg. A temesvári Prochaska 
család ugyanis 6 holdas szöllőbirtokot engedett át alapítványként Te
mesvár sz. kir. városnak azzal a rendeltetéssel, hogy az alapítványi 
ingatlanon egyelőre megvakult katonák, azután polgári vakok gaz
dasági kiképzésben részesüljenek. Az átengedett ingatlanon 3 épület 
áll, melyek a rendelkezésre álló pénzösszeg segítségével részben
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átalakításokkal, részben újabb építkezésekkel 15 megvakult katona 
és azok személyzetének elhelyezésére alkalmassá tétetnek. Az épü
letek gondozott szép parkban állanak és majdnem az összes gaz
dasági felszerelésekkel el vannak látva. A szöllőültetvényes terület 
az alapítványi ingatlanon csak valamivel több holdnál, míg a 
többi terület kertgazdasági célokra fog szolgálni. Az alapítványi 
ingatlan sodrony és sövénykerítéssel van ellátva és mintegy 180 
gyümölcsfával segélyezve. Míg az ingatlan a tervezett gazdasági 
céloknak teljesen megfelel, addig fekvése is igen kedvező, amennyi
ben a város központjától alig több, mint órányira esik. Bizton 
remélni lehet, hogy a vakok iránt kiváló meleg szeretettel áthatott 
Prochaska család által kitűzött cél be fogja váltani azokat az egy
általán nem túlzott és nem több várakozásokat, mint amelyeket a 
külföldi hasonló intézményekben elértek.

Miután az alapítványi ingatlan a vak katonákra vonatkozó 
rendeltetés betöltése után a polgári vakok céljait fogja szolgálni, 
az alapítványi ingatlanon egy régi terv lesz megvalósítható. A terv 
egy gazdasági foglalkoztató telep létesítésére irányul, mely a fél
vakok gazdasági képzését és foglalkoztatását lesz hivatva szak
szerűen megvalósítani.

A félvakok eddig ugyanis külön elbírálásban nem része
sülhettek, mert érdekükben is csak ugyanaz történt, mint a teljes 
vakokkal. Sorsuk azonban más elbírálást érdemel, mert valósággal 
be vannak ékelve a látók és a vakok közé és bár munkaképes
ségeik több irányban volnának értékesíthetők, mint a teljes vakok
nál, ebben az irányban kezdeményező lépés nem történt.

Ezt a kezdeményező lépést a vakok temesvári intézete a meg
valósításhoz juttatja gazdasági téren, mintahogy ez iránt már régebb 
idő óta törekedett, azonban alkalmas körülmények azt hátráltatták. 
A félvakoknak a gazdasági munkákban való szakszerű képzését és 
foglalkoztatását illetően az intézet sok reménységgel van eltelve és 
teljes eredményeket vár tőle, amit azután szélesebben is kiépíteni 
törekszik azáltal, hogy a félvakokat kitelepítés által önállósítja.

Ezekre a távolabbi célokra azonban csak akkor kerül a sor, 
ha a tényleges eredmények ezt a valóságban is igazolni fogják.

Az Örs?. Hadigondozó Hivatal Vakok Intézetében április 
hó végén 14 megvakult tisztet és 576 a legénységhez tartozó hadi
vakot tartottak nyílván. Az intézetbe belépett 10 tiszt és 492 lég., 
kilépett 4 tiszt és 329 lég., kilépett, de újból visszatért l í  lég., az 
áprilisvégi létszám tehát volt: 6 tiszt és 174 legénységi ember.
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A „Vakok Mezőgazdasági Iskolája“ Ternesvárott ezévi 
május hó 16.-án kezdte meg működését az Orsz. Hadigondozó 
Hivatal Vakok Intézetéből odahelyezett 7 hadivakkal.

Az alapító Prochaska-család az iskolát átadta Temesvár város 
közönségének, mely fölajánlotta az Orsz. Hadigondozó Hivatalnak a 
hadivakok mezőgazdasági kiképzése céljaira. A város és a hadi
gondozó közti viszony szabályozását május hó 4.- és 5.-én Temes
várt egy bizottság tárgyalta, melyen a hadigondzó hivatalt Béé 
Oszkár dr. miniszteri titkár és Kirschenheuter Ferenc a hadivakok 
intézetének igazgatója, a város közönségét pedig Getnl polgár- 
mester, Radocsay dr. főjegyző, Vértes dr. ügyvéd, Prochaska Ede 
és Prochaska Oszkár a temesvári műmalom igazgatói és Weisz 
Artúr nagykereskedő képviselték. Jelen volt az értekezleten Keller 
Nándor megvakult hadnagy is.

Az értekezlet tervezete szerint a Vakok Mezőgazdasági Iskolája 
belekapcsolódik az Orsz. Hadigondozó Hivatalnak a hadivakokról 
való gondoskodást ellátó szervezetébe. Ebből kifolyóan az iskola a 
hadivakokat érintő részében az Orsz. Hadigondozó Hivatal Vakok 
Intézetének, mint központi intézetnek egy tágabbkürü autonómiával 
bíró fiókjaként fejti ki működését mindaddig, míg hadivakokat 
oktat illetve foglalkoztat. Ha az iskola a hadivakokkal egyidejűleg 
polgári vakokat is óhajtana oktatni és foglalkoztatni, ez ellen a 
Hivatal egyáltalában nem emel kifogást s az iskola ügyeinek a 
polgári vakokat illető részét a tervezett megállapodások nem érin
tik. Az iskola az Orsz. Hadigondozó Hivatal Vakok Intézete álta
lános oktatási tervének szellemében készíti el Oktatási tervét, mely 
a Hivatal jóváhagyása után lép életbe. Az iskola vezető-, oktató- és 
orvosi személyzetét a város a Hivatal hozzájárulásával alkalmazza.

Az iskolában elhelyezett hadivakok a központi intézet állo
mányában maradnak. Az iskolának a hadivakokkal kapcsolatos 
egész működését és szociális tevékenységét a Hivatal a központi 
intézet vezetősége útján irányítja és őrzi ellen, az iskola a központi 
intézet útján érintkezik a Hivatallal, ügyvitelének katonai részét az 
iskolába vezényelt katonai különítmény parancsnoka intézi.

Az iskola fenntartásával járó összes költségeket a város fedezi, 
a hadivakok után a hadikincstártól járó ellátási díjakat a Hivatal 
az iskolának kiutalja.

A város az iskola céljaira adományozott és gyűjtött összegeket 
felerészben a hadivakok javára használja föl akként, hogy ezen 
felerészből fedezi az iskolában elhelyezett hadivakok és polgári
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vakok arányszáma alapján az iskola fenntartási költségeinek a hadi
vakokra eső hányadát és a hadivakokat megillető felerészből fenn
maradó összeget a hadivakok segélyezésére, illetve letelepítésére 
fordítja. Az adományok másik felerésze a polgári vakok céljait 
szolgálja.

Az iskola a központi intézetből odautaltakon kivül közvetlenül 
is vehet föl hadivakokat, a szabadságolásokban és a végleges el
bocsátás eseteiben a központi intézet rendjét követi'. A kilépő hadi
vakokat bizonyítványnyal bocsátja el.

A tervezet, melynek szűk kivonatát itt adtuk, még tárgyalás 
alatt van és a Hivatal elnökségének jóváhagyását várja.

A város e tervezet figyelembevételével elkészítette az iskola 
szervezeti szabályzatát, melynek értelmében az iskola vezetését és 
az oktatást egy a vakok oktatására képesített oktatóerő látja el 
„főnök címmel, aki mellett a gazdasági teendőket egy gondnok 
végzi. Főnökül az Orsz. Hadigondozó Hivatal Vakok Intézetének 
vezetősége az intézet egyik tanítványát, Keller Nándor megvakult 
hadnagyot ajánlotta, akinek a Vakok Bpesti Kir. Orsz. Intézetétől 
az iskolához való áthelyeztetését a város az Orsz. Hadigondozó 
Hivatal útján a közoktatásügyi minisztériumnál kérelmezte. Keller 
— egyelőre a minisztériumtól szabadságoltan — működését május hó 
16.-án Temesvárott megkezdte. Az iskola gondnoki ügykörét a 
város Hollinger József-re, az iskolával szomszédos elemi népiskola 
igazgatójára bízta.

Megindult tehát a munka Temesváron. Megindult egy új 
irányban. Új irányban, mert jóllehet mezőgazdasági munkákkal 
vakok mindig foglalkoztak, szakszerű kiképzésben benne eleddig 
hazánkban még netn részesültek. A kiképzés eszméje a vakok bécsi 
császári intézetéből indult útnak és hogy nálunk Temesvárott testet 
öltött, abban gyógypedagógusainknak részük nincs. Iia áldás fakad 
belőle a vakokra, akár később a gyengénlátókra, ezért az érdem 
a Prochaska-családot, különösen pedig Prochaska Ede és Pro- 
chaska Oszkár malomigazgatókat illeti. Mellettük nagyon értékes 
szolgálatokat tett még ügynek Weisz Artúr temesvári nagykeres
kedő. Az ő áldozatkészségük, a vakokért való alkotásban szinte 
naiv, de annál tiszteletreméltóbb lelkes és fáradhaílan munkásságuk 
teremtette meg a mai, az ily alkotásoknak kedvezőtlen viszonyok 
között az iskolát. Isten áldása rájuk és alkotásukra!

Hadivakok a fűztermelésben. A kereskedelmi minisztérium 
Csepelsziget északi csücskében 107 katasztrális holdat engedett át
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ingyenbérletként az Orsz. Hadigondozó Hivatal Vakok Intézetének 
a kosárfonáshoz szükséges füzvesszőanyagok termelése céljaira. A 
Duna keleti holt ágának hosszában húzódó területen mintegy 20 
holdat sűrűn lep el vad fűzvessző, a terület többi része fűzerdő, 
nyárfacserje, bozót, csalit, rét. Március hóban kapta az intézet a 
területet, elkésve kellett tehát hozzálátni a másfélöles hajtások le
tárolásához, hogy a nyári aratást előkészítsük. Sánta, béna, féllábú 
és félkarú rokkantak az Orsz. Hadigondozó Hivatal Timót-utcai 
Utókezelő Gyógyító-Intézetéből, hadivakok és orosz foglyok — a 
■stí tus kedvéért azt kellene most mondanom, hogy: vetélkedve dol
goztak egymás mellett. De bizony azok nem vetélkedtek. És hol 
van ember, aki csodálkoznék azon, vagy rossz néven venné 
tőlük, hogy nem vetélkedtek. Az oroszok a réten a cserjét irtották, 
amikor irtották, és nem erről vitatkoztak, hogy merre van a Kau
kázus; a csonkultak, bénultak a levágott fűzanyagot kötözték és 
hordták össze; a vakok meg mélyen lehajolva, vagy tőtől-iőhöz a 
földön csúszva, vágták ollóval, késsel, baltával, fűrésszel a fűz
vesszőket, karókat, majd később április végén meg fűzfakarókat 
hántottak. A három csoportra oszló munkaerők között szorgalom 
tekintetében a vakok vezettek, általánosságban ők is produkáltak 
legtöbbet. A karóhántolásnái pl. (ebben épen ugyan nem termel
tek többet, mint a látó rokkantak, sőt az épkezű látók mögött el 
is maradtak) a vakok napi 6 órai munkaidő mellett 200-300 karót 
fehérítettek, darabonként 2'5 fillér munkadíjért. 14 hadivak vett 
részt a munkákba'"'.

Füzkarókat jó minőségben és mérsékelt áron szállít az Orsz. 
Hadigondozó Hivatal Vakok Intézete (II., Debrői-út 15).

A Magyar Figyelő a vak rokkantakról ir az 1917. évi 19. 
számában. Kirschenheuter Ferencnek: A vak rokkantak Magyar- 
országon, Ausztriában és Németországban című tavaly március 
hóban megjelent munkáját ismerteti egy magát meg nem nevező 
író s elmondja a dolgokról a maga véleményét is. A cikkből szem
léltetésül im adunk egy részletet:

„A társadalom nem igényelhet a vaktól munkát, már csak 
azért sem, mert ennek eredménye nem áll arányban a ráfordított, 
érte hozott áldozattal. Félkézzel, féllábbal, sőt láb nélkül, siketem 
és száz más bajjal lehet dolgozni, sötétségben nem. Erre a mun
kára nincs szükségünk és nem szabad, hogy szüksége legyen annak 
a vaknak, aki a haza védelmében lett rokkant. Nem helyeseljük 
Kirschenheuter rosszalását, amelylyel a német vakok magas járu-
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lékaít kiséri, mondván, hogy a német katonákat az anyagi gondok 
nem serkentik munkára és hogy a ,,járadékpszíchózis“-t szüli, 
vagyis azt a félelmet, hogy amelyik rokkant keresetképessé válik, 
annak megcsonkítják a járadékát. Nem osztjuk a gyógypedagógus 
aggályát, hogy: ime a pénzről csakugyan igaz, hogy az is baj, ha 
nincs, az is, ha van. Ebben a kérdésben különvéleményt jelen
tünk be, amely úgy szól, hogy igenis nem baj, ha van pénz, ha 
a vak rokkantnak van pénze. Ez lehet baj az oktató személyzet 
számára, amelynek a munkáját határozottan megnehezíti a „járadék 
pszichózis“, de nem lehet baj a társadalom számára, amelynek a 
lelkiismerete csak akkor lehet nyugodt, ha tudja, hogy legszeren
csétlenebbjei a rettenetes csapásért, mely érte őket, legalább azzal 
vannak némileg kárpótolva, hogy úgy élnek, ahogy nekik jól esik, 
azt tesznek, amit akarnak, úgyis keveset akarhatnak. Mi nem harag
szunk arra a neuklosteri vak rokkantra, aki az igazgatónak, amikor 
az felsorolta előtte a kefekötést és a többi kecsegtető foglalkozást 
és megkérdezte, hogy hát e foglalkozások közül mit akar, azt felelte, 
hogy: pénzt! és nem azt, hogy: kosarat akarok fonni reggeltől 
estig havi hetven korona összjövedelemért, hogy ezzel is kevesebb 
pénzébe kerüljek a társadalomnak. Azokra a vakokra sem harag
szunk, akik a kosárfonás helyett inkább a jövedelmező kefekötést 
választják és nem sóhajtunk fel, miként a gyógypedagógus ez 
alkalomból teszi, hogy istenem, a pénzvágyat semmiféle tanáccsal, 
pedagógiai eszközzel nem lehet visszaszorítani! . . “

A napi, heti és havi sajtó a legnagyobb tiszteletre méltó 
agitációt fejtette ki a vak rokkantak érdekében, különösen az 
anyagiak terén. Az erkölcsiek tekintetében is természerüen mindig 
a legnagyobb jókarat vezette uságjainkat, folyóiratainkat, de mert 
cikkeik kevés kivétellel mind laikusok kezéből kerültek ki, az er
kölcsiekben — sajtos — ritkán fakadt áldás írásaik nyomában. Az a 
hang, mely a fönti cikkből kicseng, nem ismeretlen előttünk. A 
legkülönbözőbb változatokban szólal meg csaknem mindig, ha a 
vakok dolgaiban járatlan ember kritikákba bocsátkozik a szakem
berek munkája fölött. A laikus bíráló egy lelketben gép mozgását 
látja a szakember ténykedéseiben és szívtelen kerekek zakatolását 
hallja munkájából. Mi ezen sohsem akadtunk fenn, mert nem kíván
hatjuk meg, hogy az avatatlan képes legyen egészen áttekinteni, 
átérteni, átérezni céljainknt, hivatásunkat, munkánkat. Nem akadtunk 
hát fenn a Magyar Figyelő cikkezőjén sem, aki, ha a hadivakok
ról való gondoskodást rája bíznák, semmi más nem jutna szerep
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hez, csak az ő szíve, a vakok akarata és a társadalom pénze. 
Annyira kizárólagos ez a vakok iránti sajnálkozásán alapuló föl
fogása, hogy az övével hajszálnyira egybe nem vágó fölfogás láttán 
elborul a szeme és nem egyszer még azt sem veszi észre, hogy 
a bírálat alá fogott vélemények itt-ott azonosak az övével, hajlandó 
azokat néha félremagyárázni, sőt képes olyat olvasni, amit meg 
sem írtak, aminek vaKok gyámolításával foglalkozó szakember 
hivatásánál fogva csak az ellenkezőjét írhatja meg. De isten ments, 
hogy mint a bírált munka szerzője .vitába szálljak ismeretlenül is 
nagyon tisztelt bírálómmal. Ennek a néhanapján megjelenő folyó
iratnak az olvasói előtt vita nélkül is nekem van igazam, a Magyar 
Figyelőben meg, ha bírókra mennék vele, úgyis alighanem én 
maradnék alul. Én, mert ahogy ő akarja boldogítani a vak rok
kantat, abban ő a nagyközönség túlnyomó részének egybehangzó 
véleményét és közös hangulatát képviseli, mig ahogy én akarom, 
annak a módszere hosszadalmas, komplikált és nagyon izzadtság- 
szagú, népszerűségre hát nem számíthatna.

Hogy mégis mért szorítottunk helyet itt ezeken a kimért ha
sábokon ennek cikknek ? Azt akartuk, hogy a Magyar Gyógype
dagógia is vigyen magával egy háborús emléket a sokból, egy 
tipikusát az utókor számára annak a szemleltetésére, hogy a napi- 
és folyóiratsajtó csupa jóakarattal, avatatlanságában hogy nehe
zítette meg a hadivakok kiképzésére, lelki harmóniájuk helyre
állítására irányuló munkát s végső eredményben mennyire járult 
hozzá ahhoz, hogy elégedetlenségben éljék le napjaikat. Az Orsz. 
Hadigondozó Hivatal Vakok Intézetében már munkában álló hadi
vakok között is hangot kapnak mindig a magyarfigyelők szavai. 
Itt azonban már a kiképzés munkájának megnehezítésén, meglas- 
lasításán kívül más baj nem igen származik belőlük. De ott a kór
házakban, ahol a kiképző intézetben még nem járt vak rokkant 
ágyaszélén a jóságos fölolvasó hölgy elcsukló hangon szent meg
győződéssel olvassa a sötétségben hallgató vak ember fülébe az 
igégel, ott, hány hadivak jegyzi el magát a tétlenséggel, a vakság 
legkeserübb, a vakból sokszor koldust, sokszor anarkistát, sokszor 
mindakettőt egyszerre formáló átkával. Maguktól a vakoktól hallott, 
köztük szerzett tapasztalatokból mondjuk ezeket. Magyarfigyelők, 
nektek ártatlanul is nagy részetek van ebben.

A hadivakok egy része sztrájkba lépett az Orsz. Hadr 
gondozó Hivatal Vakok Intézetében március hó 11.-én. Az intézet 
igazgatósága, tekintettel a háborús viszonyok okozta munkadíj
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emelkedésekre, háromhavonkint revideálja a munkadíjakat. A kefe
kötők azonban nem várták be a hóvégi revíziót, 11.-én beszün
tették a munkát. A sztrájk csak a kefekötőműhelyekre terjedt ki és 
csak az első napon volt általános. Másnap néhányan- már mun
kába léptek s negyednapra, anélkül, hogy a munkadíjak emel
tettek volna, már valamennyien dolgoztak. A hónapvégi revíziónál 
egyébként beigazolódott, hogy a munkadíjak, figyelembe véve a 
főváros többi kefekötőüzemeinek munkadíjait, normálisak, csupán 
a szőrkefék egyes típusainak munkadíjai voltak némileg emelhetők.

Van már polgári vak telefonkapcsoló is. Farkas Sándor 
a vakok eperjesi intézetének időrendben legelső növendéke 1913.- 
-ban a vakok szombathelyi intézetébe került s itt is végezte isko
láját. A most 18 éves fiú hazakerülvén a szepes-megyei Korom
pára, megismerkedett a Hernádvölgyi Vasmű R.-T. szolgálatában 
álló Szmolka Rezső vak rokkant telefonkapcsolóval. Szmolka Far
kast négy hét alatt megtanította a kapcsolásra s a gyár ezév feb
ruár havában alkalmazta. Fizetése napi 6 korona. Aj gyár 100-as 
váltójába 65 állomás van bekapcsolva. A két vak kapcsoló heten- 
kint fölváltva, egyik éjjel, a másik nappal dolgozik. 10 vak kap
csoló van eddig alkalmazásban, 9 hadivak és 1 cívilvak.

A táskakészítési, meg a szítakötés. A múlt évi 5-6. szá
munkban megemlékeztünk arról, hogy Stenger György a Vakok 
Budapesti Klr. Orsz. Intézete vak könyvkötőmestere, mint autodi
dakta megtanult táskát, szatyrot meg bugyellárist csinálni. Az Orsz. 
Hadigondozó Hivatal Vakok Intézete azzal a gondolattal, hogy a 
táskacsinálás esetleg mint vakok foglalkozása beválhat, a Stenger- 
rel való tárgyalások után kérést intézett a fővárosi bőröndösökhöz, 
vállalnák Stenger kiképzését. A terv az volt, hogyha Stenger a 
munkájában bizonyos szakszerűségre tett szert, az intézet kísérletet 
tesz egy-két hadivakkal a szóban lévő iparágban s a továbbiakat 
az eredménytől teszi függővé. Wolfinger Nándor bőröndös vállalta 
Stenger oktatását, aki három hónapon át dolgozott is'a Wolfinger- 
cég műhelyeiben, de ezévi január hóban azt jelentette az intézet 
igazgatóságának, hogy nem ajánlja a kísérletet, mert a nyers anya
gok beszerzése csaknem teljesen lehetetlen. A dolog igy abban- 
maradt.

Ugyanekkor azonban Stenger a szítakötésre terelte a figyel
met, amelybe ő, — miután kosárjavító-mühelye hónapokon át 
közös helyiségben volt Kovács István szitakötőmesterével — szin
tén belekóstolt; ebben nem oly nagy az anyaghiány s egy vak
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ma néhány hónapi tanulás után könnyen kereshetne naponta 8-10 
koronát. A hadivakok intézete igazgatója Kovács mester Aréna-úti 
műhelyében megtekintette a szítakötést s konstatálta, hogy az csak
ugyan olyan mesterség, melyet vak ember elsajátíthat. A szíta, a 
rosta hálóját, fakorongját a szitakötő készen kapja nagy tekercsek
ben. Egy kés, egy széles lapos ár, egy mérőpálca, egy ékszerű 
szorító, meg egy fakalapács az összes fölszerelés. Kovács mester 
20-25 koronát keres naponta „lámpázás nélkül“, de ha kicsinyben 
árul 30-35 koronát is. Elmondja még a mester, hogy Stenger tény
leg rövid idő alatt megtanult úgy-ahogy szítát csinálni különösebb 
oktatás nélkül. Kollerich Pál és fiainál, a főváros legnagyobb szíta- 
kötőcégénél azonban már kevésbbé kedvezően alakult a helyzet.
Itt a művezető részletes betekintést nyújtotta szitakötők keresetébe. 
1916.-ban a cég könyvei szerint segédeinek heti keresete 16-22 
korona volt, békében meg még kevesebb. Falun a szitakötő mes
terségéből nem él meg. Ha vásárokra jár is, csak nagyon szűkösen 
keres. A szitakötés általában nem hoz többet a konyhára a kosár
fonásnál, talán meg annyit se. Ide futottak össze a szakemberek 
véleményei s a könyvek adatai a nagy Kollerich-cégnél. így hát a 
szítakötés ügye is irattárba került a'hadivakok inézetében. A sovány 
eredmény mindössze annyi: hogyha épen kell, vagy a vak akarja, 
a szítakötésre is megtanítható.

„A vakok önmagukért“, cimén „kéthetenkint megjelenő vak-' 
ügyi folyóiratot“ indított meg 1918. március havában Moskovitz 
AAiksa a vakok aradi intézetének titkára. ,Az első számot a múltévi 
december hóban egy a szellemi téren működő és működni kivánó 
vakokhoz és a vakok minden barátjához intézett „Felhívás“ előzet 
meg ugyancsak Moskovitz úr tollából.

A Felhívás elpanaszolja, hogy a vakokat visszaszorítják azok
tól a pályáktól, amelyeken érvényesülni tudnának. Keller Nándor 
megvakult hadnagy és Koncz József megvakult tanárjelölt a vakok 
intézeteiben oktatói állásra törekszik s akiknek hivatásszerű köte
lességük volna őket támogatni, akadályokat gördítenek törekvéseik 
elé. „Mikor Keller Nándor alkalmaztatásáról volt szó, a Hadigon
dozó Hivatal Vakok Intézete s a Vakok Budapesti Kir. Orsz. Tan
intézete footbalt játszottak vele, hogy ne alkalmazzák.“ Végre a 
Vakokat Gyámolító 'Orsz. Egyesület elnökségének sikerült a had
nagy urat alkalmaztatni a Vakok Királyi Orsz. Intézeténél. „Pedig 
szemét hazája védelmében vesztette el s egy azon milliók közül, 
kiknek a kir. tanintézet, ennek vezetősége, a tanári kara köszön- -
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heti, hogy nem lettek otthonukból kikergetve. Talán egy kis hála 
és elismerés is kijárna nekik!“ Koncz József még a gyógypedagó
gusképzőre való fölvételét sem tudta elérni. Elmondja aztán Mos- 
kovitz úr, hogy hol mindenütt alkalmaznak vakokat a külföldön a 
vakok oktatásában s hogy azok teljes mértékben megállják a he
lyüket, majd igy folytatja: ,, • ■ távol áll tőlem, hogy azt mondjam, 
miszerint kizárólag vakokat kell alkalmazni, bár igaztalan és mél
tánytalan ez sem volna; legtávolabb áll tőlem, hogy azt kívánjam, 
miszerint a vakok ügye terén működő látót egy vak kedvéért mos
tani munkaköréből elvonjanak. De határozottan állítom, hogy hu
manizmus, jog és méltányosság azt kívánja, miszerint a vakok ügye 
terén minden újonnan szervezett, vagy megüresedett állást, amennyi
ben az vak által betölthető s arra megfelelő vak pályázó van, vak
nak kell juttatni. Az állam és társadalom által a vakok megmen
tésere szánt összegeket lehetőlag minél teljesebb összegében vakok
nak kell adni. A látók ugyanazon jövedelmet, ugyanolyan állást 
elérhetnek mindenütt.“ „ . . a háború vakjainál főleg a braille és a 
Klein-féle írás-olvasás megtanításáról van szó, mit most látó gyógy
pedagógusok végeznek. Mily könnyen volnának ezek vakokkal he- 
lyetesíthetők, hány teljesen ép ember szabadulhatna fel, végezhetne 
más helyen hivatást, az e címen fölmentettek mehetnének oda, ahol 
oly sokan szemük világát hagyták!“ Felhívja’azután Moskovitz úr 
sorstársait egy szaklap alapítására. „Nem akarunk forradalmat — 
mondja — de haladást, fejlődést kívánunk. Csak elvekért eszmé
kért harcolunk, nem kívánunk személyeskedni, de nem ismerünk 
tekintélyt. A kölcsönös megértés, megbecsülés, szeretet és tisztelet 
alapján akarunk működni, de el vagyunk szánva a küzdelemre. 
Rendíthetetlen hitvallásunk: veletek és általatok, ha akarjátok, nél
kületek, sőt ellenetek, ha kell.“ „A Magyar Gyógypedagógia a vakok 

' ügyét nagyon irányzatosan kezeli, épen azon eszmének, melyért 
lapunkat elsősorban életre hívjuk, a vakok oktatókként való alkal
maztatásának nem barátja.“ Végül fölhívja Moskovitz űr sorstár
sait, hogy a lap köré tömörülve, mintegy kis társaságot, a „Vakok 
Önmagukért Körét“ képezzék s reméli, hogy szavukat egyszer meg
hallják és méltányolják az illetékes tényezők is.

Ez lényegében a Felhívás.
Egészében örömmel olvastuk a Felhívást. Különösen a végét, 

ahol a „Vakok Önmagukért Köréről“ szól, mert csíráját látjuk benne 
a vakok országos egyesületének. Valahára tehát a magyar vakok 
is fölébredtek, tömörülni kezdenek a saját érdekükben. Hogy a
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Felhívás milyen formában indítja meg őket, hogy a vakok oktatói 
iránti gyülölséget szór szét a vakok között, hogy akkor is kímé
letlen, amikor saját magának is éreznie kell, hogy nincs föltétlenül 
igaza, ez most nem fontos. A fontos az, hogy megindult valahára 
valami, amit oly régóta várunk és lehet, hogy erre a modorra 
szükség volt, hogy meginduljon.

Moskovitz titkár urat mi a mozgalom megindítása alkalmából 
levélben üdvözöltük,, olvasóinknak azonban a Felhívás egyes rész
leteire vonatkozóan nehány megjegyzéssel tartozunk.

Ott van mindjárt a Keller hadnagy úr esete, akivel a Fel
hívás szerint futbalt játszott a hadivakok intézete és a.vakok 
királyi intézete, mert egyik se akarta alkalmazni. Itt Moskovitz úr 
egy elemi kötelességet mulasztott el, melyiyel minden ember tar
tozik a nyilványosságnak-, ha komoly és különösen ha intézmé
nyeket érintő komoly ügyekben a nyilvánosság elé lép. Elmulasz
totta a kellő információk előzetes megszerzését. Mi ezzel a kérdés
sel itt nem óhajtunk behatóbban foglalkozni. Röviden csak annyit, 
hogy mikor Keller hadnagy úr jelezte, hogy a hadivakok intézeté
ben óhajt alkalmazást nyerni, az intézet részéről azt a választ kapta, 
hogy „tárt karokkal“ fogadja mint munkatársát a hadivakok ok
tatásában. Hogy aztán a hadnagy úrnak az Országos Hadigondozó 
Hivatal Vakok Intézetében való alkalmaztatása egyelőre elmaradt, 
az — és ezt nyomatékosan hangsúlyozzuk — nem az intézet veze
tőségén múlott, annak okáit megvilágítani maga Keller hadnagy úr 
volna a leghivatottabb. Hogyha Moskovitz úr ebben a kérdésben 
előzetesen csak valamennyire is tájékozódott volna, valószínűen 
nem adott volna leckét a vakok tanárainak a háláról, melyiyel 
azért tartoznak „hogy nem lettek otthonukból kikergetve.“ Ez a 
leckéztetés egyébként is függetlenül a Keller úr esetétől, a Fel
hívás legjelegzetesebb része, mert benne van a megindított egész 
mozgalomnak az alapelmélete és alaphangulata, mely a vakok 
pedagógusokként való alkalmaztatásának igényjogosultságát jórészt 
az igénylők vakságára alapítja, ahelyett, hogy azt tisztán az arra- 
valóságra,, pedagógiai képzettségre alapítaná. Nem tehetünk róla, 
de mindaddig, míg a mozgalom kifejezetten oda nem irányul, hogy 
a vakok pedagógusokká e l ő s z ö r  ki k é p e z  t e s se n ek és 
c s a k  a z t á n  a l k a l m a z t a s s a n a k ,  mindaddig a mozgalom
nak a vakok oktatókként való alkalmaztatását célzó részében, 
tehát tulajdonképeni, lényegében, egy ügyesen érvelt és plauzi
bilisen beállított jótékonysági akciónál egyebet nem láthatunk.
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A Felhívás a továbbiakban elmondja, hogy Keller hadnagy 
úrnak a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület felkarolása mellett 
a közoktatásügyi minisztérium megengedte a gyógypedagógus
képző hallgatását s hogy a vakok oktatásához a képesítést is meg
szerezte, míg Koncz József megvakult tanárjelölt úr még a képzőre 
való fölvételát sem tudta elérni. Hogy mi, vagy ki akadályozta 
meg benne Koncz úrat és mi okon, alapon, arról kifejezetten nem 
szól ugyan a Felhívás, de mivel kézzelf?ghatóan sejtteti, hogy 
azért nem vették föl, mert Koncz úr vak, a kevésbbé tájékozott 
olvasó úgy látja, hogy az illetékesek következetlenül járnak el, mert 
egyik esetben fölvesznek vakot a képzőre, a másikban nem. Nos 
hát a tény az, hogy Keller hadnagy urat sem vették föl a kép
zőre, hanem kiképeztetésre az Országos Hadigondozó Hivatal 
Vakok . Intézetébe utalta a közoktatásügyi minisztérium s itt is 
nyerte kiképeztetését. Igaz ugyan, hogy az itteni igazgatóság taná
csára a hadnagy úr kérte, hogy a képző óráit is mint rendkívüli 
hallgató hallgathassa, amit a minisztérium a gyámolító egyesület 
közbejötté nélkül készséggel meg is engedett és Keller úr a tanul
mányai első évében látogatta is az előadásokat, de ismételjük a 
tény az, hogy a hadnagy úr nem volt rendes hallgatója a képző
nek még ezen egy éven át sem, mert oda fölvételt nem nyert. A 
vizsgálatáról szóló okmány sem a vakok oktatására képesítő ok
levél, hanem „bizonyítvány“, mely „őt a vakok oktatása terén 
alkalmazhatónak nyilvánítja“. A minisztérium tehát nem járt el kö
vetkezetlenül. Más kérdés most már az, hogy miért nem vették föl 
a szóban lévő urakat a képzőre. S itt kell megfogni a kérdést. 
Keller úr fölvételét a hozzáintézett miniszteri rendelet szerint azért 
kellett mellőzni, mert nélkülözte a fölvételi szabályzatban megkívánt 
előképzettséget. Hogy Konaz urat miért nem vették föl, azt nem 
tudjuk. Bizonyos azonban, hogy az ő elutasításában is fölvételi 
szabályzatnak valamely pontja érvényesült. S így végzetül megint 
csak oda jutunk, ahol az előbbi bekezdést végeztük: hogy t. i. a 
mozgalomnak, ha célhoz akar jutni, nem a végén kell kezdenie, az 
alkalmaztatásnál, hanem az előföltételeknél. Azt kell kiküzdenie, 
hogy a gyógypedagóguspályához vezető összes iskolák vegyék föl 
rendes tanulókként a vakokat s adjanak nekik az épérzéküekéihez 
hasonló, azokkal egyenlő értékű rendes bizonyítványokat, okleve
leket, Ha ennek nehézségei vannak, oda kell törekedni, hogy az 
iskolák tantervei a vakoknak — természetesea a lényeges tanítási 
anyagot nem érintve — engedményeket tegyenek. Ebben a mun-



kában a vakok maguk mellett fogják találni a tanáraikat. Ennek az 
irányzatnak azonban alig találjuk nyomát a Felhívás lázas mon
dataiban. Aztán meg egy kéthavonkint megjelenő, igen-nagyon 
szűk körre szóritkozó folyóirat gyenge eszköz ily célok elérésére. 
Itt a vakok százainak, ezreinek kell összefogniok s egyesületbe 
tömörülve, mint a százak és ezrek egzisztenciális kérdésének meg
oldását kell követelni gyűléseken a napi sajtó meghívásával és 
támogatásával, tömeges fölvonulásokkal az intéző fórumok előtt: 
az iskoláknak a vakok számára való megnyitását.

Moskovitz úr, mint máskor, úgy most is, a Felhívásban kiélezi, 
hogy a külföldeken ennyi meg ennyi vak tanít vakok intézeteiben. 
Arról azonban hallgat, hogy azok megszerzték a hozzá szükséges 
képesítést. Ő milyen alapon követeli a magyar vakok alkalmazását ? 
Vagy talán a vakság magában véve is képességet jelent? Más
szóval kiváltság, jogcím a vakság arra, hogy iskolázott vakok sors
társaik iskolaszerű oktatására alkalmaztassanak? És ha az — mint 
ahogy nem az, — miért vicsorítják fogaikat Moskovitz úrék a 
gyógypedagógusokra? Tehetnek azok arról, hogy az ország kul
turális szervezete ezer év alatt olyan suta irányban fejlődött, hogy 
minden hivatás, pálya betöltéséhez diplomát követel? A vakok 
kedvéért a minősítései törvényt nem fogják megváltoztatni. Alkal
mazkodjanak tehát a vakok a törvényekhez és rendszabályokhoz. 
Ezek keretén belül maradva követeljék minősítésithetésük lehető
ségeit, az iskoláknak számukra való megnyitását, aminek nem lehet
nek nagy nehézségei; tanuljanak, dolgozzanak, csak ez az út 
vezethet a katedrákhoz. És nyugodtak lehetnek, ezen az úton 
mindig maguk mellett fogják találni a gyógypedagógusokat, még 
akkor is, ha közben, — mint most is a Felhívás teszi — a nyel
vüket oltögetik rájuk.

A végefelé azt mondja a Felhívás, “hogy a „Magyar Gyógy
pedagógia a vakok ügyét nagyon irányzatosan kezeli . . a vakok 
oktatókként való alkalmaztatásának nem barátja.“ Tisztelettel, de 
nyomatékosan kérjük Moskovitz urat, most már mint a „Vakok 
Önmagukért“ c. laptársunk szerkesztőjét, fejtse ki, mire alapítja ezen 
állítását!

És most kóstolgassuk végig a Felhivás gyümölcsét: „A Vakok 
Önmagukért“ első számát.

„B e k ö s zö n t ő“-vel mutatkozik be, melyben elismeréssel 
adózik a vakok intézményei működésének, sőt még a gyógypeda
gógusoknak is. A vakokat, még pedig elsősorban az értelmiséghez
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tartozókat,, odasegíteni, ahol legjobban érvényesülhetnek, különösen 
azonban a gyógypedagógusi pályákra. Ez a folyóirat programjának 
főpontja.

„A v a k o k  és az á l t a l á n o s  t a n k ö t e l e z e t t s é g “ 
címen Koncz József értekezik. A háború megapasztotta a munkás
kezek számát, a vakok kiaknázatlan tömegeit igénybe kell venni, 
ügyüket államivá kell tenni, ,,ki kell ragadni — mondja Koncz úr 
— mostani környezetéből, hova régimódi apák házasították be és 
ahol a szeretet és megértés helyett irigységet, gyűlölséget, leki
csinylést talált és ahol valahányszor egy-egy friss és egészséges 
hajtása sarjadt, mindannyiszor lenyesegették, megnyirbálták azt.“ 
A tankötelezettség korhatárát a 20 évig kell kiterjeszteni, a vakok 
látó oktatóit vakokkal kell kicserélni. Ez ma már nemcsak eszme, 
hanem országos mozgalom, melyet a Vakokat Gyámolitó Országos 
Egyesület vezet s közeledik a megvalósuláshoz. Ez a cikk veleje.

— No de hogy micsoda banda lehet az, amelyik a vakok 
ügyét kezeli! Olvasta? Maguk a vakok mit írnak erről a branzsról. 
Ehhez csak nem fér kétség. Gyűlölik lekicsinylik a vakokat irigy
kednek rájuk. . . .

— Komiszság 1
Nem hallottuk ezt a párbeszédet, csak ideírtuk, hogy érzé

keltessük, mit beszél rólunk a laikus világ a Koncz úr cikke nyo
mán. Ezenkívül csak annyi mondanivalónk van még, hogy a Va
kokat Gyámolitó Országos Egyesület mozgalmáról a szakköröknek 
semmi tudomásuk nincs.

„ G o n d o l a t o k  H e r o d e k  Ká r o l y  c i k k é n e k  o l v a s á 
s a k o r “ cím alatt egy ismeretlen vak szerző Herodek igazgató úr 
érdemeit méltányolja szép szavakkal. Jól esik hallanunk, hogy még
sem vagyunk mind ellenségei a vakoknak, hogy köztünk is vannak 
kivételek és hogy vannak kivételek a vakok között is, nem gyűlölik 
mind a gyógypedagógusokat, vagy legalább is nem valamennyit. 
Majd áttér a cikk Herodek úrnak a „Vakok Közlönye“ decemberi 
számában „A vak katonákról“ írt cikkére, mely a hadivakok okta
tásának decentralizálását és azt kívánja, hogy mód nyújtassék arra, 
hogy e téren minél több gyógypedagógus érvényesülhessen. A cikk 
helyesli Herodek úr ezen intencióját, de a gyógypedagógusok he
lyett iskolázott vakok érvényesíilhetését óhajtja.

Az utolsó szakcikk: „Vakok,  ki k l á t n a k “ a boroszlói 
Cohn Lajos dr. (vak) egy írásának fordítása. A vakoknak, külö-
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nősen pedig a hadivakoknak a legkülönbözőbb irányban való fog
lalkoztatását tárgyalja.

Ezeket jegyeztük föl a vakok által megindított és írt első 
magyar „vakügyi“ szaklap megszületéséről és első számáról.

A megvakult tisztek és a gyógypedagóguspálya. „A
vakok önmagukért“ ezévi 2. számában „Vakokért és vakokért“ cím 
alatt egy magát meg nem nevező cikkező közli, hogy Lembergben 
intézet létesült hadivakok számára, melynek vezetésére egy vak 
rokkant főhadnagyot vezényelt ki a hadügyminisztérium s ezután 
szemrehányóan így folytatja: „Nálunk is vannak megvakult katonák, 
vannak megvakult tisztek, van Orsz. Hadigondozó Vakok Intézete 
. . , mely a múlt december végével 11 megvakult tisztet tartott 

nyílván. Ezek között bizonyára azon egyen kívül is, ki vakok ok
tatására már képesítést szerzett s már vakok intézeténél nyert alkal
mazást, akadna, ki oktatásra alkalmas s a szükséges tanulmányokat 
készséggel végezné . . “ Ugyancsak az említett lapszámban „Vá
laszok“ cím alatt Moskovitz Miksa úr az imént idézetteket csak
nem szóról-szóra megismétli.

A fontiekre válaszul közöljük, hogy a megvakult tisztek között 
„azon egyen“ kivül még egy sem fejezte ki azt a szándékát, óhaját, 
hogy vakokat oktasson, hogy magát gyógypedagógussá kiképez- 
tesse. S ha valamelyik közülők szóvá is tette volna ez irányban 
való óhaját, az Orsz. Hadigondozó Hivatal Vakok Intézetének veze
tősége nem tanácsolta volna vak tisztnek a gyógyjaedagógus-pályát, 
mert semmi kilátás nincs arra, hogy nem állami intézetben alkal
mazást nyerjen; ha pedig állami intézménynél nyer alkalmazást, 
a katonai nyugdíjtörvény értelmében elveszíti nyugdíját.

Ami egyébként „A Vakok Önmagukért 2. számát illeti, ezen 
is elvhűen végig tenyerei: a katedrát a vakoknak! Cikkei nem 
látnak, nem is akarnak látni mást, csak a katedrát. Hogy egy folyó 
van a vakok és a katedra között, melyet gyógypedagógusképzőnek 
hívnak és amelyet át kellene uszniok, arról a cikkek egyszerűen 
nem vesznek tudomást, vagy ha tudnak is róla, aféle pocsolyának 
nézik, melyen, ha hátulról egy könyörületes kéz neki lódítja a vakot, 
átrepül rajta. Át, rá a katedrára, egyenesen bele a székbe. Ezt a 
szárnyatadó hátbatámasztást akarják a cikkek valahonnan kisó
hajtozni, maguk se tudják honnan. Vagy nem igy van? Mi, akik 
olvassuk a cikkeket, így látjuk, mert a Keller- és Koncz-ese- 
teket kivéve — ahol elkerülhetlen volt — a gyógypedagóguskép
zőnek még a nevét sem említik. Már pedig mindaddig, míg a
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Vakok Önmagukért“ a képző kapuinak betörésére nem koncent
rálja erejét, mindaddig a beszéde csak beszéd, melynek címe: 
beszéd annak a szemléltetésére, hogy miről lehet beszélni, ha az 
ember beszélni akar, de nem akar beszélni arról, amiről beszélni 
kéne.

Vak áldozó pap., XV. Benedek pápa megengedte, hogy egy 
vak teológust áldozópappá szenteljenek. (Néplap. 1918. 9. sz.)

A diktálógépek meg egy új találmány: a posztafon.
Megint egy fon,  mely a vakok céljait szolgálja. Az első volt az 
optofon. Ez a közönséges könyvnyomást akarja olvastatni a vakkal. 
Nem a szemével, hanem a fülével. Szóval a hallgatvalátást, még 
rövidebben és még furcsábban: a hallvalátást akarta vele lehetővé 
tenni a föltalálója Fournier d’Albe. A posztafon föltalálója Wnirf- 
schmidt H. bécsújhelyi mérnök is valahol itt akar partot érni, ő 
is a fülével akarja olvastatni a vakot, de sokkal egyszerűbben, 
mint Fournier d’Albe. A posztafon voltaképpen semmi más, mint 
egy fonográf, mely azonban a belehangzókat nemcsak leadja, ha
nem föl is veszi. Tehát egy díktálógép, akárcsak a diktafon, vagy 
az autódikt, a plantor, a parlográf, stb. Miért beszélünk hát róla, 
mint új dologról?

Beszélőgépeket már 20 évvel ezelőtt csináltak, de csak 1905- 
óta terjedtek el, miután Edison javításai folytán gyakorlatilag hasz
nálhatókká váltak.

Mi sem természetesebb, mihelyt megjelentek az első zengő 
tölcsérek, a vakok figyelme azonnal feléjük fordult. Egyik válto
zatuknak, a diktafonnak a megjelenése meg épen esemény volt a 
vakok világában. Sokat reméltek tőle. Látók ráolvasták a könyveket 
a diktafon hengereire s a vakok az élőszóval való diktálást nél
külözve írhatták könyveiket. Az iskolázott intelligens vakok meg 
épen új megélhetési pályák megnyílását várták a diktafontól. Az 
üzleti életben, irodákban ugyanis nagy szerepe van a gyorsírásnak. 
Ezt kellett volna helyettesítenie a vaknál a diktafonnak. A vakok 
reményeit azonban a gyakorlat nagyon lesoványította.

Először is a diktálógépek nem terjedtek el annyira, mint azt 
vártuk. Használatukat sok helyen kellemetlennek mondják. A gépbe 
való beszélést meg kell szokni. Az embert idegessé teszi az a tudat, 
hogy ha hibásan diktál, azt nem lehet visszaszívni, ott marad a 
lemezen. Lehet ugyan helyesbíteni, de ez már nem kellemes, sőt 
ha arról van szó, hogy a helyesbítést az előző szöveggel kell össze
hangolni, megeshetik, hogy vissza kell állítani a gépet s az előző
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szöveget le kell hallgatni; ez meg kényelmetlen, időrabló s zava
rossá teszi a munkát. Továbbá nem minden embernek a beszéd
hangja alkalmas a beszélőlemezre. Némelyikét a visszaadásnál alig 
lehet megérteni. Aztán számos más körülmény: Például az egyik 
ember csak járkálva tud, vagy szeret diktálni, a diktafon pedig 
helyhez köti. A főnök iratokat forgat, jegyez, számol miközben 
diktál, de ezt az együttes munkát a diktafonba való diktálás mind 
megnehezíti, hátráltatja. A membra csak a zönge hangokat adja át 
a lemeznek, ami nevek, terminus technikusok diktálását csak rész
letezéssel, időveszteséggel teszi lehetővé. És még tovább kellene 
folytatni ezt sort, rátéve arra is, hogy a diktafon után író alkal
mazottra nézve is mily nagy a különbség a hallócső és az élőbeszéd 
után való írás között, meg arra is, hogy a gépek drágák (béké
ben 700 korona), hengereket kezelni, csiszolni kell, míg a végén 
odajutnánk ahonhan kiindultunk, oda t. i., hogy diktáló gépet csak 
nagyon kevés helyen látunk működésben s ahol van is, rend
szerint különleges célokat szolgál, többnyire sablonokat diktál, a 
főnök hagyja meg rajta távozása előtt utasításait stb. Szóval a 
diktafon és társai nem váltották valóra a hivatalokba vágyó vakok 
reményeit. A külföldeken még itt-ott hallottuk, hogy irodai mun
kákkal foglalkozó vakok használják, de igazán fontos szerepet csak 
elvétve töltenek be a beszélőgépek. Nálunk a vakokat Gyámolító 
Országos Egyesületben használtak a vakok először a diktafont, de 
ott sem irodai célokra. Könyveknek brailleba való átírásánál hasz
nálják a vak lányok közel tíz év óta. Erre a. célra még legjobban 
vált be. A háború elején a Ganz-gyár alkalmazott adminisztráció
jának egyik osztályában egy vak leányt, Kovács Ida kisasszonyt. 
Úgy az alkalmazó, mint az almazott szintén a diktafontól várta a 
munkateljesítés módjának megoldását. A diktafon után való gépelés 
azonban a föntebb említett okoknál fogva itt is csak féleredmény- 
nyel járt s Kovács Ida kisasszony, aki pedig igen tehetséges, kép
zett hivatalnoknő, nehány heti működés után visszalépett a Vakokat 
Gyámolító Országos Egyesület szolgálatába.

Mikor a háború vakjai megjelentek, megint aktuálissá váltak 
a beszélőgépek. A berlini Zornig-cég egy új találmányt hirdetett, 
a „plantort“, mely tulajdonképen fonográf, azzal a különbséggel, 
hogy van felvevő készüléke is, igen könnyen kezelhető és a lemezei 
csak néhány pfennigbe kerülnek. A kitünően megfoglamazott rek
lámok olyan csábítóan hangzottak, hogy az Országos Hadigondozó 
Hivatal Vakok Intézete megrendelt egyet 80 márkáért. 1916. őszén
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Berlinben Hirsch Beíty kisasszonytól, a hadivakok egyik oktató
jától ugyan már hallottam, hogy a plantor lemezei hasznavehe
tetlen viaszkompóziciók, de késő volt, a plantor már úton volt s 
itthon személyesen is meg kellett győződni, hogy az új találmány 
krákogást csinál a szavalatból s a Fráter-nótát az összes hang
nemeken végig recsegteti, mig a végére ér.

Néhány hónapra aztán megjött a híre a „posztafon“-nak, 
Wirfschmidt H. bécsújhelyi mérnök találta föl. A Neues Wiener 
Tagblatt ineg a többi bécsi lap mindazt a jót és szépet elmondta 
róla, amit a plantorról már egyszer olvastunk. Most már aztán 
óvatosabbak voltunk. Levelezésbe bocsájtkoztunk a föltalálóval, 
kértük mutassa be Pesten nyilvánosan a találmányát. 1917. február 
22.-én kellett volna lennie a bemutatónak, Wirfschmidt úr azon
ban útlevelnehézségek miatt (!) lemondta. A posztafont is tehát 
csak papirról ismerjük, Szintén fonográf, ugyancsak könnyen közel- 
hető fölvevőkészülékkel, ugyancsak nagyon olcsó lemezekkel. Érté
kesítésére Bécsben Pallavicini Sándor ■ őrgróffal, az osztrák vakok 
központi könyvtárának elnökével az élén egy nagy bizottság ala
kult, benne a vakok bécsi és purkersdorfi intézeteinek igazgatói,' 
megvakult tisztek stb. A bizottság fölhívása elmondja, hogy a posz- 
tafon új kereseti forrásokat nyit meg a vakoknak, mert vállalhat
nak levelezői állást, mégkönnyíti a vakok magánlevelezését, mert 
lemezei nem törnek, levélborítékban továbbíthatók s a posztafonnal 
rendelkező címzett lehallgathatja szövegüket, lemezekből beszélő0 
könyvtárak létesítését teszi lehetővé, a pontírást olvasni nem tudó 
vakoknak megnyitja az útat a szellemi élethez s teljesíti a vakok 
régi vágyát egy beszélő napilap megindítása által. . . íme ezért 
beszéltünk mint új dologról a posztafonról, mert annyi sok szépet, 
jót már rég nem ígért találmány. Szívből kívánunk sikert Wurf- 
schmidt úr találmányának, nagyon szeretnők már hallgatni a 
beszélő napilapot, mégse merjük megrendelni a posztafont. Elő
ször megvárjuk, hogy a bécsi kollegák mrilyen minőségben írták 
alá a fölhívást: mint szakemberek, vagy mint üzletemberek ?

Egy új írássokszorosító találmány. A föltaláló Herz 
Miksa dr. bécsi orvos, egyetemi m. tanár, ugyanaz, aki 1915-ben 
a ,,hangírást“ (Klangschrift) találta föl ugyancsak vakok számára. 
A hangírás nem vált be, de az új írássokszorositó eljárásnak úgy
látszik lesz jövője. Nézzük hát a találmányt, úgy amint azt a „Neue 
Freise Presse“ 1917. junius hó 21 ,-iki számából megértjük. Herz 
dr. nem magából a papirosból domborítja ki a braillepontokat,
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hanem idegen anyagból készít pontokat s azokat, ráragasztja, a 
papírra. Hogyan csinálja ezt ? Egy a braiiletáblához hasonló készü
léken olajozott papirosra, vagy cellulóidlemezre megírja a szöveget. 
Ezt a készüléket azonban Herz dr., úgy csinálta, hogy a papiroson., 
illetve lemezen nem domború.pontok, hanem a pontok helyén kerek 
lyukak származnak. Az így, tehát a lyukasztva megírt lap a sok
szorosítandó szöveg sablonja. Ezt a sablont a föltaláló ráfekteti 
tetszés szerinti vékony vagy vastag papirosra s bekeni egy föloldott 
keményítőből és gummiarabikumból készült folyó, de sür-ü és a 
levegőn megszárandó anyaggal. Az anyag át- illetve behatol a sablon 
lyukjain s rátapad az alatta lévő papirosra. Ha most fölemeljük a 
sablont, ott van a szöveg gömbszeletekhez hasonló kiemelkedő 
pontokban a papiroson.

A „Zeitschriff für das österreichische Blindenwesen, mely az 
1917. évi 7. számában kevés reményt fűz a találmány sikeréhez, 
az 1917. évi 10. számával mellékletként hoz egy ilyen ilerz-féle 
sokszorosítást. Meglepően szép. • A sárgás-barna pontok, mint á 
gyöngy, egyforma nagyok, kerekek, sírnák, megfelelő magasságúak, 
kemények és eléggé szilárdan tapadnak a papiroshoz. Az eljárás
hoz szükséges fölszerelés 150 koronába kerül, kellő gyakorlattal 
egy munkaerő 500 lapot sokszorosíthat egy nap alatt. A sablonok, 
akárcsak a lemezrendszerü sajtóknál, elraktározhatok és bármikor 
újra használhatók. Ha a pontok idővel le nem esnek a papirosról, 
ami nem ‘látszik valószínűnek, egy nagy fontosságú találmány előtt 
állunk : nincsenek többé lelapított pontú, leolvasott könyvek. A sok
szorosítási eljárás gyorsaságát természetesen még nagy mértékben 
kell fokozni, ezirányban még tökéletesítésre szorul a.találmány. S 
aztán már csak egy kérdés marad hátra: nem-e lesznek drágák a 
ragasztott pontú könyvek. Ha nem, akkor letűnt az ideje a dom
ború nyomásnak.

A strassi mezőgazdasági iskola eredményeiről ír a
Blindenfreund 1918. évi 3. számában Weigl Richard szőllő- és 
gyümölcstermelő iskolai igazgató a hadivakok egyik oktatója. Azt 
mondja, hogy a megvakult földmívesek további oktatása szükséges 
s az iskola kitűzött célját elérte. Az oktatás főiránya a gyümölcs
ös zöldségtermelés, különösen nagy fontosságot tulajdonít az elmé
leti képzésnek.

Fapirosspárgáí használnak rajzoláshoz a vakok a pur- 
kersdorfi intézetben. Ugyanitt finom kosárkák készítésénél is hasz-
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náiják peddignád helyett. Jól bevált. (Zeitschrift f. d. österr. Blin- 
denwesen 1917. 11. sz.)

Lembergben hadivakok intézete létesült a múlt év végén. 
A hadügyminisztérium létesítette „Militärblindenanstalt“ néven s 
vezetésére Silhan R. János reaktivált hadivak hadnagyot vezényelte 
ki, aki a vakok bécsi császári intézetében nyert kiképzést a vakok 
oktatására. Felesége, aki magyar asszony, mellette tevékenykedik.

Hány hadivak van Németországban'? A hadivak alapját 
kezelő bizottság tartja őket nyílván Berlinben. Valamennyiről külön- 
külön kérdőívet töltenek ki. A kérdőívek szerint 1954, a bejelen
tések szerint pedig 2080 volt a német hadivakok száma 1917. évi 
október hó 1.-én.

Uj színesírású írógépeket gyártanak a németek, nagyjában 
a pichttipusúakhoz hasonlókat, kicsikéket, olcsókat. Többről hallot
tunk már, egyet közűlök láttunk Temesvárt a „Vakok Mezőgazda- 
sági Iskolájában. Silex professzor küldte ajándékul Berlinből az isko
lának. A neve „Edelmann“ D. R. P. No. 101672, Julius Pintsch 
Frankfurt a. M. szállítja. Egybillentyűs. A mozgó billentyű alatt 
egy sor nyílás, minden nyílás egy más betűnek felel meg. Azt a 
betűt írja, amelynek a nyílásába a billentyűt belenyomjuk. Minden 
jel arra mutat, hogy nem vakok, hanem látók számára tervezték, 
de mert kisült, — ami egyébként eddig még minden írógépről 
kisült, hogyha kell, hát vakok is írhatnak rajta, a nyílásokat jelző 
színes zománcolt betűkre rászegeztek egy darab domború jelek
kel ellátott pléhdarabot s kész volt: die Edelmann’sche Schreib- 
maschin für Blinde; gondolván a pléh alól kikandikáló zomán
colt betűsort — a lólábat — a vak úgy sem látja. De ez végre 
nem fontos. Fontos ellenben az, hogy a vakra nézve az írás rajta 
lassú és bizonytalan, a pichttel nem állja meg a versenyt s így 
az általában silány gyártmányú német Írógépek választéka minőség
ben nem, csak számban emelkedett vele egygyel.

Lembcke a hadivakok mezőgazdasági oktatásáról. 
Silex P. dr. egyetemi tanár és Hirsch Betty vak tanítónő „Bericht 
über unsere dreijährige Tätigkeit an der Blindenlazarettschule des 
Vereinslazaretts St. Marie Viktoria Heilanstalt zu Berlin“ címen 
egy terjedelmes jelentést adtak ki, mely szól a vakok mezőgazda- 
sági oktatásáról is és fényképfölvételeket hoz a halbaui mezőgaz
dasági iskoláról. Lembcke K. F. Lajos a vakok neuklosteri inté
zetének igazgatója a Blindenfreund 1918. évi 3. számában a jelen
tésnek különösen azon részeivel foglalkozik, melyek a vakok fog



Magyar. Gyógypedagógia 89

lalkoztatásában követett új irányokról, főkép pedig a gyári mun
kákról és a mezőgazdaságról szólanak s az utóbbiakról így nyi
latkozik :

A mezőgazdasági oktatás azon módjáról, amelyről a jelentés 
szól nem mondhatok ítéletet, mert ehhez a helyszínen (Halbauban) 
szerzett megfigyelésekre és a vakoknak későbbi, az önállósítás 
utáni munkálkodása körül szerzett tapasztalatokra volna szükségem, 
amelyek fölött pedig nem rendelkezem. Azt azonban nem hallgat
hatom el, hogy a jelentésben bemutatott és a vakok tevékeny
kedését ábrázoló fényképek nem keltennek bennem sok bizalmat. 
Az intézetemben végzett saját kísérleteimből azt láttam, hogy, va
kokról nem is szólva, még a többé-kevésbbé nagyfokú rövidlátók
nak is a kerti munkáknál és künn a szántóföldön nagy nehéz
ségeket kell leküzdeniük, úgy hogy még mindig abban a meg
győződésben élek, hogy vakok legfeljebb csak a kisebb gazda
ságokban előforduló mindenféle segédszolgálatokra (Hilfsdiensten) 
képesek, ha azokat egy derék feleség vagy más olyan egyén mel
lett végezhetik, aki esetről-esetre útbaigazítást ad és segítőkezet 
nyújt nekik. A jelentésnek a mezőgazdasági munkákról szóló részé
vel szemben fenn áll továbbá még az a tény is, hogy eddig még 
nincs kilátás arra, hogy a kiképzettek önállóvá téve letelepíítes- 
senek s ez olyan tény, mely komoly és végzetes módon céltalanná 
teheti a kiképzést. Én azt hiszem, hogy ily körülmények között 
helyesebb, ha egyelőre megelégszünk azzal, hogy azokat, akik meg- 
vakulásuk előtt is mezőgazdaságokban dolgoztak, visszabocsájtjuk 
a gazdaságukba, hogy ott a megszokott környezetben hozzátar
tozóik segítségével az általuk elvégezhető foglalkozásokban, mun
kákban magukat beleéljék és egyidejűleg a vakok intézeteiben meg
rövidített tanulási idő alatt elsajátított iparágakhoz tartozó egy
szerűbb munkatipusok készítésével foglalkozzanak.

Bauer G. a hadivakokrol előadást tartott Weimarban. A 
hallei kitűnő szakembernek a Blindenfreund 1917. évi 12. számá
ban közölt előadásából a következő érdekes részletek ütik meg 
fülünket. Az igazgatása alatt álló intézetben a hadivakok egyfödéí 
alatt laknak a legényotthonban a polgári vakokkal, az iparos segé
dekkel. Sajnos a két csoport között a várt barátságos érintkezés a 
kívánt módon nem következett be, (mi is hasonló tapasztalatokat 
tettünk a magyarjainkon), utóbb azonban a helyzeti javult, egy a 
cé|ra különösen alkalmas gyógypedagógus közreműködése közelebb 
hozta egy máshoz a két csoportot. A hadivak kereskedők és baj
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társaik között az együtélés folyamán mihamar félreértések szár
maztak, melyek az osztály-, illetve rangkülömbségekre és érdekekre 
(Standesansichten und Standesinteressen) voltak visszavezethetők. 
Ezért a kereskedők Berlinbe helyeztettek át. (Az osztálykülömbsé- 
gek a mi hadivakjaink együttélésében is érezhetők és abban nyil
vánulnak, hogy a legénységhez tartozó és különböző műveltségi 
fokon álló embereinknek egymással való érintkezése, akárcsak 
künn a magyar társadalmi életben, a minimumra szorítkozik, néze
teltérések így hát nem igen származnak). Olyanokhoz akik ipart 
akarnak tanulni, de nem hajlandók lölvétetni magukat az intézetbe-, 
azokhoz Szászországban iparossegédeket küldenek ki otthonukba 
oktatásukra. (Erre valószínűen nálunk is rá kerül még a sor). Min
den otthonába távozó vaknak szoros összeköttetésben kell maradnia 
a gyámohtó központtal, az elhagyottak számára otthont kell léte
síteni, a civil és hadivakok közti szakadékot meg kell szüntetni.

Vakokat vezető kutyák idomítására iskola („Blinden- 
führerhundeschule“) nyílt meg Münchenben Lajos Nándor főherceg 
pártfogásával. (Zeitschrift f.* d. österr. Blindenwesen 1918. 2. sz.)

A vakok braunschweigi líceuma, a vak Méneké A, dr. 
magánintézete tekintettel a hadivakokra módosította célját s vele 
címét is így: Heim zűr Förderung höherer Blindenbildung. Célja 
most általánosabb. Kereskedői, ipari, zene- és előadóművészi pá
lyákra készít elő, valamint a megvakulás előtti életpályák folyta
tását lehetővé tevő ismeretekre oktat, de emellett fönntartja külön
böző középfokú iskolai tanfolyamait is. (Dér Blindenfreund, 1918.
2. sz.)

Hadivakok számára legényotthont létesített Charlotten- 
burgban (Berlin mellett) Perls-'P. gyárigazgató. Az otthonnak jelen
leg 9 lakója gyárimunkás, civilvak gyárimunkásokat is fölvesz. 
Teljes ellátás napi 3 márka (Dér Blindenfreund, 1918. 1. sz.)

Hadivak főiskolai hallgatók számára tudakozó iroda 
és otthon nyílt meg ’Berlinben Vichiffbauerdamm 29. sz. alatt 
(Die Blindenwelt, 1918. 1. sz.)

A német vakok magasabb zenei képzését a berlini kír. 
zeneakadémia nem vállalja, mert „hiányzanak hozzá a technikai 
eszközei, iskolázott oktató erői.“ Kiképzésükre ezév elején a Stern- 
féle berlini zenekonzervatórium vak tanárok alkalmazásával külön 
osztályt létesített. A konzervatórium az állami vizsgálatokra készít 
elő. Berlinben jelenleg 14 vak templomi orgánázó van alkalma
zásban. Ezekről olvasunk a Blindenfreund 1918. 2. számának 41
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lapján s felötlik, hátha Budapesten is hasonlóan rendezkednék be 
valamely nagyobbszabású magánzeneintézet. Eleinte talán nem, 
de néhány év múlva volna elég vak növendéke. Azok látogatnák, 
akiket közepes tehetségük és képzettségük miatt az Orsz. Zene- 
akadémia nem vesz föl.

10Ö főiskolát végzett hadivak van Németországban, míg 
a háború előtt csak 75-80-ra emelkedett a főiskolákat végzett 
vakok és a vak főiskolai hallgatók száma együttvéve, ami meg
felelt az összes német vakok 02  %-ának. így állapítja ezt meg 
Bielschowsky A. dr. munkája : „Die Förderung des akademischen 
Blindenbildungswesen im Kriege“ (F. Enke, Stuttgart kiadása).

Vak lányokat gyári munkára helyezett el Németországban 
a vakok wiesbadeni intézete. A lányok a látó munkásokkal egyenlő 
munkabérek mellett jól beváltak, de nem érezték jó l' magukat a 
látó munkások között s megokolás nélkül otthagyták a gyárakat. 
Ha mód lesz rá, hogy a vakok látóktól elkülönítve külön helyiségy 
ben dolgozhatnak valamely gyárban, az intézet újból elhelyezi őket. 
(Dér Blindenfreund, 1917. 12. sz).

Hadivakok letelepedése Németországban. A császári bir
tokon Cadinenben (Elbing mellett) nagyobbszámu családi házat 
építenek nős hadivakok számára. Egy-egy ház helyiségei: 3 szoba, 
konyha, műhely, mellékhelyiségek és istálók. (Dér Blindenfreund, 
1917. 10. sz).

A „Hindenburghaus“ hadivakok otthona a németországi 
Danzig-Langfuhrban a vakok königsthali intézete telkén épült, 
tavaly október havában nyílt meg 14 hadivakkal, akik közül 8 
gyárakban, 3 az intézet műhelyeiben dolgozik, 3 pedig (köztük 2 
néptanító) a vakok írás-olvasását tanulva jövő életpályájára készül 
elő. Az otthon összesen 24 hadivak számára épült, egy-egy szo
bában ketten laknak, Az intézetnek nem az a célja, hogy a hadivakok
nak életük végéig otthont nyújtson, hanem az, hogy kiképezve/vissza- 
helyezze őket az életbe. Az otthon igazgatója Zech Frigyes a vakok 
königsthali intézetének igazgatója. (Dér Blindenfreund, 1917. ll.sz).

¡pari nyersanyagközpontot létesített a német hadivakok 
szövetsége saját kezelésében. (,,Der Kriegsblinde“ 1918. 2. sz).

Beszerző és értékesítő szövetkezetei létesített a vakok 
badeni egyesülete. Itt találjuk először a hadi és polgári vakokat 
egymásmelleit mint tagokat válvetett munkában. Más hadi- és 
békerokkantak is tagjai lehetnek a szövetkezetnek, mely fűz
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telepek és közösműhelyek létesítését is tervbe vette. („Der Kriegs
blinde“ 1918. 2. sz.)

Vak vöröskeresztes ápolónő. A Blindenfreund 1918. évi
3. számában olvastuk, hogy a németországi Posenben Rolle Lujza 
k. a. aki teljesen vak, két évi gyakorlat után több látó társával 
együtt vizsgázott mint betegápoló és massza ló. Ilyen se volt még, 
ezt js a háború hozta.

Vak orgonázónőt alkalmaztak a múlt évben Agedrup egyik 
templomában, Dániában. A neve Anelsen Laura. Alkalmazásban 
lévő vak nő orgonistáról most hallunk először. (Zeitschrift f. d. 
österr. Blindenwesen 1918. 2. sz.)

Angliában a hadivakokat és a csökkentlátásű katonákat 
egy londoni kórházban, a Chelsea nevű külvárosban gyűjtik össze, 
ahol az ápolónők mellett a vakokat gyámolító mozgalom tagjai 
azon fáradoznak, hogy a vakok sorsát enyhítsék, hogy mihely* 
állapotuk megengedi, foglalkoztassák őket és hogy Iehetően rövid 
idő alatt önállókká tegyék őket. St Dunstan-ban, a segitőakció 
otthont tart fönn a hadivakok számára. Az otthonban a padlókon 
az utat linóleum-futószönyegek jelzik, melyek lehetővé teszik, hogy 
a vakok a legrövidebb idő alatt vezető nélkül járva eligazodjanak 
a nagy épületben. Az udvaron és kertben drótokat feszítettek ki 
az utak mentén, a lépcsőknél meg más akadályoknál pedig desz
kákat alkalmaztak hasonló célból. Az iskolában az emberek a pont
írással és olvasással kezdik s ezt bámulatosan .gyorsan sajátítják 
el. Minden hadivaknak külön tanítónője van, oktatásukat 150 hölgy 
látja el. Az intelligensebbek hamarosan megtanulják a gépírást is. 
Sokan kivülök rendkívül precízen és gyorsan írnak. Üres idejükben 
sokan halász-hálókötéssel foglalkoznak s hetenkint 12-15 koronát 
keresnek mellette. Az intelligensebbek egyik legjobb foglalkozása 
a maszálás. Akik maszázst tanulnak, azoknak pontírású könyvek
ből bizonyos ismereteket kell elsajátítatok az anatómia, fiziológia 
és patológia köréből és tanulmányaik befejeztével a látó maszőrök
höz hasonló szigorú vizsgálatnak kell magukat alévetniök; Az 
otthon maszázsoktatásának eredményei oly kiválóak, hogy a lon
doni Middlesex-kórház ajánlatot tett a hadivakok oktatójának, hogy 
vegye át vakjaival a kórház maszázs-szolgálatát. Egy másik hiva
tást nyújt a hadivakoknak, bármily-hiheletlenül hangzik is, a gyors
írás. Egy kis pontírógépen rövidített írással 120 szót írnak az 
otthon hadivakjai egy perc alatt. Ily teljesítménnyel egy látó gyors
író rendes körülmények között ellátja munkáját. Sok hadivakot
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kitűnő telefonkapcsolóvá képeztek ki, még pedig nem csak fény
jelzésű, hanem csappanós-szerkezetü váltókhoz is, mert a vakoka 
csappanó leesésének zaja után csakhamar pontosan megítélik, 
melyik csappanó esett le. Természetesen kosarat és kókuszszönye- 
get is fonnak St. Dunstanban. Sok hadivakot foltozó vargává ké
peztek ki, akik époly jól talpalnak és époly jó új sarkat csinálnak 
a csizmákra, mint a látó cipészek. Néhány hadivak csinos kép
keretek készítését tanulta meg, másokat megint asztalosokká és 
ácsokká képeztek ki, az intézet régebbi (polgári) vakjai közül pedig 
többen eredményesen foglalkoznak baromfitenyésztéssel. A vezetőség 
kielégítő eredménnyel azon is fáradozik, hogy korábbi foglalko- 
zá ükhöz térítse vissza a vakokat. Ennek azonban nagy akadálya 
a munkaadók előítélete, akik űgylátszik azt hiszik, hogy a szemé
vel együtt az ember az eszét is elveszíti.

Az elmondottakat a „Zeitschrift für das österreichische Blin
denwesen“ 1918. évi 3. számából fordítottuk le. Hogy honnan 
vette a laptárs ezeket az adatokat, azt nem közli. A kérdések föl
fogásából és föltalálásából ítélve azonban nem valószínű, hogy az 
eredeti cikket szakember írta volna. Valamelyik angol napilap ri
portját látjuk benne. Tényeknek fogadva el a közléseket, csodál
koznunk kell a linóleumokon, drót és deszkakorlátokon s fölvető
dik a kérdés: szakemberek nélkül működik a st. dunstani intézet? 
A stenografalás magyarázata egy a Picht-féléhez hasonló pontíró
gép, mely azonban nem lapokra, hanem mint a Morse-féle tele- 
grafáló gép, hengerre csavart szalagra ír, tehát megtakarítja a papi
ros elhelyezésére fordított időt. A németek „Titánia“ néven gyárt
ják 1916. óta ugyanezt az írógépet. (Az Országos Hadigondozó 
Hivatal Vakok Intézetében most kísérleteznek vele.) Hogy fényjel- 
zésü szekrény mellett hogy dolgoznak vak kapcsolók, azt nem 
értjük. Jó ötlet, habár az asztalosság révén nem is egészen új, a 
képkeretezés. Valóban olyan munka, amit vak megfelelő fölsze
reléssel könnyen elvégezhet hosszabb tanulás nélkül.

A kelet vakjairól értekezik a „Zeitschrift für das öster
reichische Blindenwesen“ a múltévi 8-12. számaiban. Az érteke
zés néhány adatát ideigtatjuk. Hadifolyoknak büntetőítéletek alap
ján való megvakítása a napkeleti országokban ma már nem fordul 
elő. A Mekkába vándorló vallásos rajongók között régebben gyak
ran akadtak olyanok, akik sajátkezűén kiszúrták szemeiket, hogy 
ne kelljen többé látniok a földi dolgokat. Ma már ily esetek c :aK 
elszórtan fordulnak elő. Az előkelők háremeiben az irgalmas asz-
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szonyok mind a két nemből való vakokat tartanak el, akiknek 
szolgálatait aztán olyan ünnepségek alkalmával veszik igénybe, 
amelyeket férfiszemnek látnia nem szabad. Ily alkalmakkor vak 
lányok a szórakoztatás és gyakran nem a legszelídebb mulattatás 
céljait szolgálják. A vakok nagy tömege azonban koldul. A kelet 
népei hajlandók a vakokat szellemileg kivételes egyéneknek tekin
teni, kiváló vakokat „a látó“ melléknévvel tüntetnek ki. A vakok 
ügye modern fejlődési irányzatainak a keleten még nagyon kevés 
a nyoma.

1 r o d a l o m

A mese. Irta: N ó g r á d y  L á s z l ó  dr. 232 1. Gyermek- 
tanulmányi könyvtár 7. kötet. Budapest 1917. — Mióta a Grimm 
testvérek bevezették a mesét az irodalomba elszórtan sok szó esett 
már a meséről és annak pedagógiai értékéről. Nógrádyt a nagy 
anyagot csoportosította uj szempontok szerint és kiegészítette 
azokkal az eredményekkel, melyeket a Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság adatainak feldoldolgozása alapján nyert.

A mese eredetének keresésénél ismerteti He r de r ,  Gr i mm 
testvérek, Benf ey,  Lány,  Tyl or ,  Ri kl i n ,  Le y e n  L a i s t e r  
és F r e u d  a mese eredetére vonatkozó elméleteit. Rámutat, hogy 
ezek közül a pszichológiai alapon felépítettek nagyon termékenyítőén 
hatottak a mese eredetkérdésére, de megdicséri F r e u d o t is, 
hogy jó nyomon jár, amikor a mesét biológiai okokból származ
tatja. Korrigálja ugyan Freud biológiai elméletét, de azért Freud 
hatása müvének több részében kiérezhető.

Á „Mesekönyvek“ című fejezetben ismerteti és bírálja azo
kat. Sok a meseíró, de kevés a jó mese. Különösen szerény 
meseirodalmunk a kisebb, 4—6 éves gyermekeknek való mesék
ben. A szerző ezen megállapításait fontosnak tartjuk leszögezni, 
mert a mese nevelő értékének tárgyalásánál ennek a ténynek a 
jelentőségét elhanyagolja. Védi a jó mesét, mely nagy pedagógiai 
értékét képvisel. Oldalokon át vitáz azzal a felfogással, amely a 
mese ellen foglal állást, annak szükségességét tagadja s nevelési 
hatásait károsaknak minősiti. Főleg B i d e n k o p p  ellenvetéseinek 
túlzott jelentőséget tulajdonit. Indokolatlan az a nagy aprólékos
ság, mellyel a szerző az ellentáborral szembeszáll. Aki a kérdést
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közelebbről nem ismeri, azelőtt úgy . tűnhetik fel' ez a beállítás, 
mintha a mese pedagógiai értékét elismerő tábor volna a kisebb 
s igy meggondolásai támadhatnak az igazságot illetőleg. Elismerjük, 
hogy a jó mese elsőrendű nevelési tényező. Azonban gyakorlati 
szempontból előtérbe tolul az a kérdés, hogy vájjon a köz száján 
élő mesék között mennyi olyan mese van, melyből a szerző által 
vázolt kitűnő nevelési hatásokat várhatjuk. Kisebb gyermekek szá
mára nincs jó mesénk, még az óvóban használt pedagógusok által 
átrostált mesék is rosszak, ezt a szerző is elismeri. Hogy mégis 
mesélnek nekik az kétségtelen, de hallgatnak sok rossz mesét a 
nagyobb gyermekek is. Bizonyos, hogy ezek a mesék pedagógiai 
szempontból kifogásolótok. Tehát a mese nevelési értéke kétféle: 
vagy jó, vagy rossz. Nem elég csupán a jó hatásokat részletezni, 
de tárgyalni kell ezzel kapcsolatban azokat a veszélyeket is, amit 
a rossz mese nevelési szempontból jelent. A jó mese nevelési érté
kében senki sem kételkedik, de a rossztól meg kell óvni a gyer
meket. Sokszor alá kell húzni, hogy kidomborodjék az a veszély, 
amit a rossz mese magában rejt. Vannak ugyan a műben elszórtan 
ilyen célú utalásak, de ez a szempont nem emelkedik ki elég 
kívánatosán.

„A me s e  h a t á s a  a g y e r m e k r e “ cimü fejezetben fel
dolgozza a Magyar Gyermektanulmányi Társaság által gyűjtött 
adatokat. Az adatgyűjtés kiterjedt óvodába járó gyermekektől a 
középiskolák és tanítóképző intézetekig. Az adatok — mint a szerző 
irja — „széles kört öleltek fel normálisakat és abnormisakat 3-6-19 
horhatárán belül mindenféle iskolába járó, mindkét nemű gyer
mekek körét“. Ennek az előrebocsátásnak igazán megörültünk, főleg 
annak, hogy a vizsgálatok az abnormisakra is kiterjedtek. Nagyon 
meglepődtünk és kellemetlenül csalódtunk, amikor négy oldallal 
tovább azt irja a szerző, hogy „a fizikailag vagy szellemileg fogya
tékosoktól kapott adatokat külön nem dolgozta fel, mert a csekély 
számú adatban nem talált semmi olyant, ami szükségessé tette 
volna külön feldolgozásukat“. Bizonyára ez a legkönnyebb elintézés. 
Azt hisszük, hogy abbán Nógrády, aki ismeri az abnormis gyer
mekeket gyakorlatból is, — igazat ad azon feltevésünknek, hogy 
a vak, siketnéma, zülött, ideges és nyomorék gyermekből a mese 
nem épen olyan hatást vált ki, mint a normális gyermekből. Leg
feljebb a keretek azonosak, de a tartalom, a részletek elütök; a 
mesehatás finom eltérései értékes anyagot jelentenek a gyermek
tanulmányozó gyógypedagógus számára. Hiszen a mesehatás nem



szerint is változik. A fiukból más reakciókat váltott ki a mese, 
mint a leányokból. Elfogadhatjuk-e, hogy az abnormis és normális 
gyermekek reakciói azonosak?

A gyermekek arra a kérdésre szeretik-e a mesét, kevés kivé
tellel igennel feleltek. Ez pozitív adat, természetes és magától 
értetődő. A szerzőt azonban az eredmény és a tárgy iránti tisz
teletet érdemlő rajongása elhamarkodott és téves indukcióhoz 
vezetik. Azt rríondja, hogy „a.gyermek, amelyik a mesét nem sze
reti, beteg. A gyermek testi és l e l k i  egészségének ezen a kor
határon a mese szeretet a mértéke. Ebből azt a következtetést 
vonhatnék, hogy a t e s t i l e g ,  l e l k i l e g  beteg gyermekek nem 
szeretik a mesét. A testi betegségre vonatkozó állítást a szerző 
nem részletezi. Lelki betegség alatt, mint a további sorok felvilá
gosítanak „ t ú l é r e t t s é g e t “ ért. Hogy a túlérettség nem lelki 
betegség azt nem kell bizonyítani. Abban viszont a szerzőnek van 
igaza, hogy nem egészséges fejlődés. Az igazság az, hogy a lelki 
egészség és betegség határa nem éles vonal, hanem összefolyó 
határterület, ahová csak átmeneti állapot, egyéni vagy tipusbeli 
eltérés tartozik.

Az ijesztő meséket a gyermekek nem szeretik. Még a nagyob
bak is kellemetlenül emlékeznek vissza ezekre. Félnek tőlük, ami
kor már nem is hiszik azt, ami a mesében félelmet gerjesztő. „A 
normális gyermekek 40'/o-át gyötörte kínozta a nekik nem való 
mese“. Mekkora lehet ez a szám ideges hajlamú gyermekeknél? 
A gyermekekben mesterségesen ki lehet fejleszteni háborús hajla
mokat, ha dajka mesékkel szaturálják a fejét, melyektől későbbi 
korban sem tud megszabadulni (Moravcsik). Mit ér tehát a jó 
mesének a szerző által hangsúlyozott kitűnő hatása, amig a jó mese 
csak elmélet s a valóság az, hogy a mesékre a gyermekeknek a 
fele félelemmel gondol vissza.

Nagyon poétikus „Egy gyermekkori mese emlék lélektani 
elemzése“ cimü fejezet ,.A mese az iskolában“ és ,,a mese a csa
ládban“ cimü fejezetek megírásánál már enged a szerző nagy ide
alizmusából, leszáll a földre. Kellő kritikával és realizmussal tár
gyalja a felmerülő kérdéseket. Ez könyve ezen részének nagy előnye, 
az első résszel szemben.

Mindent összevetve, bár vannak a könyvének hibái is, ezektől 
eltekinthetünk, mert a szerző úttörő munkát végzett. Kutatásait és 
eredményeit népszerűén, könnyed és élvezetes stílusban adta közre.

Ganyó Vilmos.
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Hogyan folyik a tanítás az izr. bécsi sn. intézetének
I. osztályában? Az „Eos“ 13. évfolyamának 3-4. füzete közli 
Br ü l l  ottani kartársunknak az 1916-17. tanévben elvégzett heti 
beosztásos tanmenetéi. Evvel a leckefervvel útmutatást óhajt nyúj
tani Brüll a kezdő kartársaknak, elsősorban pedig az ottaniaknak-

Megtaláljuk már itt az I.-ső osztályban (úgy látszik az óra
rend kedvéért) a siketnémák nyelvtanításának különféle (régi divatú) 
fajait, mint: I. kiejtést és beszédgyakorlatokat heti 9 órában, II. 
szemléltető gyakorlatokat és beszédtanitást 6 órában, III. társalgási 
nyelvet 2 órában. — Fel van véve még heti 5 számtani-, 2 szép- 
irási- és 2 rajzóra, ezek azonban csak a 7. hónaptól kezdve sze
repelnek, mint önálló tantárgyak, de akkor is kimondottan az 
artikulációs-oktatás szolgálatában. Az első 6 hónapot tehát tisztán 
a kiejtésre való oktatásnak szenteli.

I. A kiejtés és beszédgyakorlatok anyaga:
1. Előgyakorlatok. — Szoktatás stb. Különféle mozgások 

utánoztatása. A valóságban megmutatott tárgyak felkerestetése ké
peken és megfőrditva. Lélegzési gyakorlatok.

2. Kiejtési gyakorlatok. — A hangok kifejlesztése és meg- 
rögzitése. A kifejlesztett hangok összekötése szótagokká és szavakká.

II. A szemléltető-gyakorlatok és beszédtanitás anyaga:
1. A személtető-gyakorlatok a beszédtanitás szolgálatában 

állnak, azért tárgyai az iskolából, lakásból való ; erre használtat
nak még az ember testének a részei és a ruházat.

2. Nyelvalaktan. — A határozott és határozatlan névelők hasz
nálata. Mondatok: mi ez, milyen, mit csinál, hol van, mennyi kér
désekre. Én, te, ő személyes névmások alkalmazása. A főnevek 
egyes és többes száma mondatban is. Igenlő és tagadó mondatok.

III. A társalgás anyaga: kérés, köszönés, köszöntés, paran
csolás és a gyermek érzéseinek rövid kifejezése.

Fentiek részletezéséből kitűnik, hogy a nyelvoktátásnak, külön
böző elnevezései csak az órarend keretének kitöltésére valók, taní
tás közben azonban külön-külön nem érvényesülnek az I. osztály 
első 6 hónapjában, amit Brüll is beismer, de később sem jutnak 
és nem is juthatnak érvényre. Ezt a mi tervünk sokkal szerencsé
sebben oldotta meg avval, hogy a nyelvoktatásnak az L osztályra 
nézve éppenséggel nem létező, képzelt fajait egy tantárgynak mi
nősítette a „kiejtési (phonetikai) gyakorlatok“ cimén, mivel a kiejtés 
szolgálatában kell állania mindennek ezen a fokon. Maradi az az 
eljárása is, hogy a hangokat következtésen csak magára fejleszti
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ki és csak azután képez szótagot, majd értelmes szót. Ma minden 
új hangot lehetőleg értelmes szóban fejlesztünk ki, ha ez nem 
sikerülne (ami gyenge felfogású növendékeknél igen gyakori), pró
bálkozunk meg ezt szótagban (ismétlődő szótagcsoportban) előhívni 
és csak ha előbbi két esetben nem érnénk célt, akkor fejlesztjük 
ki a hangot magára. Eljárásunk helyességének bizonyítására most 
nem térek ki.

A tantárgyak elnevezésénél azonban szerencsésebb intézetük 
belszervezete s ez a lényeges. . . A párhuzamos első osztályba 
csak 6-6 tanulót vesznek fel. Szóban lévő l.-ső osztályban 5 nö
vendéket tanítottak (a hatodik képezhetetlen volt), ezek közül 2 
„nagyon jó“, 3 „közepes jó“ tehetségű volt. Elhiszem hát Brüll- 

> nek, hogy ezekkel a felvett anyagot nagyon jól végezte el.
Brüll nem tartja ajánlatosnak a kifejlesztendő hangoknak 

előre megállapított sorrendjéhez ragaszkodni, hanem a növendékek 
által alkalmilag kiejtett hangokhoz kiván alkalmazkodni. Hillnek 
is ez volt a nézete. Ez volna a helyes még ma is. ■ .

Gondos volt Brüll nemcsak az anyag összeválogatásánál, 
hanem annak elrendezésénél is nagy körültekintéssel járt el. Ösz- 

- szesen 420 szót tanított heti 26 órában, 5 kimondottan jó tanuló
nak.. A mi abc-s könyvünk ennél több szót ölel fel. Hogy heti 20 
órában, 15 vegyes képességű növendékkel hogyan, mi módon és 
milyen eredménnyel dolgozunk, azt igazán csak mi tudjuk, akik 
végezzük ezt a testet és lelket egyaránt őrlő szamaritánus munkát.

Ehling Jakab.
Vértes O. József dr. „A népiskola és a választó jog“ címen 

(Magy. Paed. 1917. évf. 349. 1.) közölt hozzászólásában kifogást 
emel az ellen, hogy a kisegítő-iskolák 6.-ik osztályos tanulói záró
vizsgálatot tehetnek. Szerinte az írni olvasni tudás semmiképen 
sem fokmérője a.választójogi értelmi cenzusnak. A kisegítő-iskolá
nak szellemileg abnormis növendékei vannak, ezek közül nem ke
vesen olvasnak mehanikusan, de nem urai saját akaratuknak, csele
kedeteiknek. Kinek jutna eszébe ilyeneknek választó jogot adni? 
Ezt a jogot az 1913. évi 37. t. c.-be belemagyarázták. Egyenlő 
jogok csak egyenlő feltételek mellett adhatók, de ezek azonos fel
tételek — fájdalom — jelen esetben éppenséggel nem találhatók 
fel. A 6 elemi tanterve nem azonos a kisegítőével. De az állam 
is belátja, hogy a kisegítő-iskolák volt növendékei nemcsak jogok - 
gyakorlására nem érettek, hanem polgári kötelességek teljesítésére 
sem. Nevezetesen: az uj véderő törvény 49. §.-a jogot ad a kise-
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gitő-iskolának, hogy sorozásra kerülő növendékeinek bizonyítványt 
adjon. Minden esetben a honvédelmi miniszter dönt. Ezeknek a 
bizonyítványoknak — ezt határozottan megakarja állapítani (?) — 
mindig meg volt az eredményük. Kényelmes, furcsa felfogás, hogy 
a választó jog szempontjából a kisegítő-iskolát végzettek normá
lisak, védkötelezettségéből pedig abnormisak. . . Ez a cikk rövid 
foglalatja.

Ezzel szemben meg kell állapítani a következőket. Azt a kér
dést, hogy a kisegitő-iskolák hatodik osztályát elvégzett növendékek 
tehetnek-e záróvizsgálatot: az érdekeltek vetették fel. És kitűnt, 
hogy a törvény úgyszintén a végrehajtási utasítás alapján a záró
vizsgálatra bocsájtást tőlük megtadni nem lehet. A tanterv külön
bözősége, a gyermekek megfelelő előkészültsége mellett nem aka
dály. Amit pedig a cikk a mehanikus irás-olvasásról mond, az nem 
tartozik ide, mert a záróvizsgálaton a mehanikus olvasást egyálta
lán nem vizsgálják, az olvasásból osztályzatot nem is adnak. Helyre
igazításra szorul az is, amit a cikk . a hadkötelezettséggel kapcso
latban mond a kisegitő-iskolák növendékeiről. A véderő törvény 49. 
§.-a nem ad jogot bizonyítvány kiállítására a kisegitő-iskoláknak, 
ott ilyesmiről nincs szó. Ellenben a törvény 14. §.-ának b. pontja 
a sor alá kerülőtől szellemi- és testi arravalóságot kíván. A bizo
nyítványokról az „utasítás“ intézkedik, fölsorolván azokat az in
tézeteket (49. §. 7-8. pont), amelyek. az epileptikus és gyönge- 
elméjü ifjakról évente kimutatást tartoznak beküldeni és teljes ér
vényű bizonyítványokat állíthatnak ki a sorozó bizottság számára, 
de ezek közé az intézetek közé a kisegitő-iskola besorozva nincs. 
A sor alá kerülő növendékek azért ha kérnek itt is kapnak bizo
nyítványt, de annak alapján eddig még senkit se mentettek fel a 
katonáskodás alól, a minisztérium elé — tudtunkkal — egynek az 
ügye sem került. A legnagyobb eredmény,- amit ezzel a bizonyít
vánnyal elérhetnek az, hogy felülvizsgálatra küldik őket, de ez is 
ritka eset. Ámde minden szónál többet beszélnek az alábbi adatok. 
Eddig 87 volt kisegitő-iskolai tanuló sorozásának eredményéről 
van tudomásunk: besoroztak, de a felülvizsgálaton elbocsájtottak 
5-öt, ezek közül a 6-ik osztályt egy sem végezte el. Katonai szol
gálatra alkalmatlannak bizonyult: 33, köztük 12 olyan, aki a ki
segitő-iskola 6-ik osztályát is elvégezte (záróvizsga nélkül), 19 az 
alsó osztályokból maradt ki. (4-et hivatásuknál fogva felmentettek, 
kettő altiszti rangban van, többen megsebesültek és kitüntetést 
kaptak, egy elesett.)
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Így fest a valóságban cikknek az az állítása, hogy a kisegítő- 
iskolát végzettek a választójog szempontjából normálisak, a véd- 
kötelezettségéből pedig abnormisak.

A kisegítő-iskolába abnormis, helyesebben a gyöngetehetségü 
gyermekek járnak. Vannak köztük súlyosabb, sőt több fogyatko
zással terheltek is, de téves feltevés ha valaki azt állítja, hogy a 
rendellenesség mindegyiknél egyforma és súlyos mérvű és, hogy a 
6-ik osztályos növendékek nem urai akaratuknak, cselekedetüknek.

Mindezzel nem akarom azt mondani, hogy ezentúl minden ki- 
segitő-iskolaí tanulónak adjunk végbizonyítványt, csak azt, hogy attól, 
aki a törvény követelményeinek meg tud felelni, ne tagadjuk meg. 
A kisegítő-iskolák záró vizsgálataihoz gyógypedagógus szakembe
reket küldenek ki azért, hogy a különleges szakszempontokat is mér
legeljék s a végbizonyítványt csak annak adják ki, aki arra min
denképp rászolgált. A kisegítő-iskolától távol áll az a törekvés, 
hogy alkalmatlan elemeket szabadítson rá a választási urnákra, de 
viszont nem engedheti a rátermetteket e jogtól csak azért elütni, 
mert a kisegítő-iskolába jártak. A kisegitő-iskola rég túl van azon, 
hogy túlbecsülje a rendellenes fejlődesü gyermekekben rejlő értelmi, 
társadalmi és egyéb erőket.

Éltes Mátyás.
r Bardócz P ál: „Kísérletek elmen“ (Gyermekv. Lapja 2. sz.)

arról ír, hogy a székesfőváros óvodáiban kisérleteket végeznek a 
I gyöngetehetségü gyermekeknek az óvodákban való kiválasztása 

céljából.
F ü l e  Má r i a  (a Kisdednevelés 4. sz.) gyakorlati érzékkel szól 

a kérdéshez és a többi közt azt mondja: „Ha osztályozni akarunk 
(az óvodában), igy osztályozhatunk: egészségesek, betegek, ter
heltek . . . ha a katonákat három korosztályon vizsgálják, miért 
nincs igy ez a gyermekekkel? Miért mennek iskolába a hat évet 
betöltött tehetségtelenek, akik ovodai kötelességeiknél sem birták 
megfelelni! “

R o v a t v e z e t ő  megjegyzi erre (u. o.), hogy „Az iskolai 
sorozás eszméjét nem tartja helyesnek. Ha egy-egy ilyen gyenge- 
tehetségű gyermeket 7-8 éves korig az óvodában tartanánk, testi 
erejénél fogva valóságos réme lenne a 3-6 éves apróságoknak. A 
leghelyesebb megoldása a dolognak az volna, ha ezeket a szel
lemi nyomorékokat külön ovódákban és iskolákban lehetne elhe
lyezni.“ (ami, azonban szintén csak sorozás utján történhetnék meg.) 
Az ügy fejleményét figyelemmel kisérjük. A gyermek szempontjából
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helyesnek tartjuk az ovódai megfigyelést és a gyermekek soro
zását. Aki szellemileg nem érett meg arra, hogy 6 éves korában 
az' elemi iskolába átlépjen, azt nem kellene oda kényszeríteni. 
Ezeket az iskolai szék rövidebb vagy hosszabb időre különben is 
felmentheti az iskolába járás kötelezettsége alól, (1868. évi 38. t. 
c, 2. §.) Gyöngeelméjüek részére ovódák tudtunkkal Leipzigben, 
Dortmundban, Bécsben és legújabban Frankfurtban vannak. Ezek 
azonban többnyire csak a súlyosabb fogyatkozásokban szenvedő 
gyermekek kerülnek, akik a kisegitő-iskplák mértékét sem érik el. 
Egyebütt a kisegítő-iskolák mellé szervezett u. n. előkészítő-osz
tályokban helyezik el a súlyosabb gyöngeelméjüeket. Berlinben 
1917.-ben 4ilyen osztályt nyitottak különböző városrészekben, azért, 
mert a szülök n^m akarnak megválni gyermekeiktől s nem akarják 
őket a wittenaui városi intézetben elhelyezni, a kisegitő-iskolák 
munkáját pedig az ilyen gyermekek igen megnehezítették. Ezekben 
az osztályokban kevesebb gondot fordítanak az olvasásra, írásra, 
számolásra, inkább a kézügyesitésre törekszenek. Ebből is'látható, 
hogy ha létesülnek is ezek az ovódák, azokba inkább a hülye és 
súlyosabban terhelt gyöngeelméjü gyermekek kerülnek, mig a tulaj
donképpeni gyöngetehetségü gyermekek próbaköve továbbra is az 
iskola, az 1. osztály marad.

A székesfőváros iskolapolitikája cimen (Nemz. Kultúra 
15 sz.) dr, Városy Gyula tanácsno.c tanügyi törekvéseit ismerteti, 
aki többek közt az ismétlő iskola helyett 8 osztályú elemi iskola-, 
a kisdedovókban a Montessori-féle otthonak-, s az iskolaorvosi intéz
ménynek megszervezését kívánja. A kisegítő-iskoláknak a szükséghez 
mért reformját, a g y ö n g e t a n u l ó k  o k t a t á s á n a k  a m a g a 
s a b b  i s k o l á k r a  va l ó  k i t e r j e s z t é s é t ,  valamint az ideges 
és nagyot halló tanulók szakszerű oktatását,“de a tehetséges tanulók 
megfelelő foglalkoztatását is elsőrangú kötelességének ismeri. Méltán 
várhat sokat a székest, közönsége a nagy koncepciókkal útnak 
induló tanügyi tanácsnoktól.

Bors Jolán : „Három negyed nyolctól nyolcig.“ (Nemz. Kul
túra 13. sz.) cimen a lap tárca rovatában közöl érdekes megfigye
léseket az iskolába jövő kisegitő-iskolai tanulókról. Feljegyzéseinek 
inkább bellatrisztikai értéke van, de szakszempontból is figyelmet 
érdemel a gyermek individuális megfigyelése.

Borbély Sándor: „Siketnéma oktatásügyünk viszonya a 
gyógypedagógiai oktatáshoz.“ (U. ott 10-12. sz.) Ismert érveivel 
száll sikra a szerző a siketnéma intézeteknek a gyógypedagógiából
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való kiválása mellett. Ugyanazon lap 1918. évi 1-3. számában pedig 
egy orsz. siketnéma oktatási szaktanács szabályzatát közli. Szerző
egyik, mondhatnék második vezére azoknak a férfiaknak, akik 20 
évvel ezelőtt, az emberbaráti intézetek szakfelügyelősége és az akkor 
még külön-külön működő szakképzők helyébe a magyar gyógy
pedagógiai oktatásügy mai egyesitett szervezetét, a szaktanáccsal 
egyetemben megteremtették s annak keretében számottevő mun
kásságot fejtettek ki. Ő volt az, aki annak idején, mint a szakta
nács előadója talált nyomós okokat a képző egyesítésére, és nem 
hallatta ellenvető érveit akkor sem, mikor ezeken a kiegészítő 
vizsgálatokon az öregeket is minden nyomós ok nélkül végig haj
szolták. Ma pedig arról akar meggyőzni, hogy mindez felesleges 
fe-rdeség volt, csináljunk mindent vissza. Nehéz ezt megérteni, 
különösen, ha vesszük, hogy a síketnéma intézetek száma azóta 
megduplázódott, vagy meg háromszorozódott; szakembereink tekin
télye társadalmi és szaktudás tekintetében emelkedett; intézeteink 
nívója is, nemcsak hogy nem sülyedt, de határozottan magasabb 
lett; ellátásuk is, — nem a mai lehetetlen viszonyokat véve alapul, 
— a régivel szemben javult, bár itt még sok a teendő ; nyugel
látás tekintetében is sok sérelmet orvosoltak stt>. stb. A külföld is 
több' alkalommal úgy nyilatkozott, hogy ez a magyar rendszer át
gondolt, céltudatos; sőt vannak, akik mintaszerűnek mondják azt. 
Hat itt a hanyatlás? hol itt az a nagy baj, ami a szétválasztást 
követeli ? Feltéve, hogy célt érnek: ki biztosit róla, hogy újabb 
tiz év múltán nem-e megint a mai állapotokat valljuk jobbnak?
. . • Nekünk nem a mostani, hanem a 15-20 év előtti érveivel 

imponál B. S. És ezt valljuk még akkor is, ha alkotásait magával 
B. S. szemben kellene megvédelmeznünk.

Borbély Sándor: ,,A mi szemináriumunk.“ (Magysr siket, 
néma oktatás 1917. 7-9. sz.) A gyógypedagógiai képző mellé szer
vezett szeminárium kö2ös jellege ellen érvel és a siketnémák okta
tásügye részére külön szemináriumot kiván.

Dr. Meitzer: ,,Kultur und Schwachsinn.“ (Műveltség és 
gyöngeelméjüség.) Zeitschr. f. die Beh. Schwachs. 1918 évf. 1 sz. 
A hülyék és gyengeelméjüek intézető 1,1 - ’ fenntartásának nehéz-

kiemeljük a következőket: Egyik másik intézet a tanítók alkalma
zása tekintetében nagyon messzire ment béke időben. Nem szük
séges, hogy minden osztálynak tanítója legyen. A nő inkább meg
elégszik a kis előrehaladással, mint a férfi, türelmesebb és rész-

ségeiről elmélkedik. Sok érdekes tartalmazó cikkéből
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ben törekvőbb is. A tanítók feladata az intézetekben az lehetne, 
hogy a női személyzetet a hülyékkel és gyöngeelméjüekkel való 
bánásmódokba bevezessék, az órákra rendszeresen bejárjanak és a 
gyermekekkel való bánásmódokra, továbbá az oktatásra felügyel
jenek. Ha az eredmény igy nem is nagyobb, akkora mindenesetre 
lenne, mint eddig volt és a megnyugvás mindkét oldalon nagyobb 
lenne. Ezáltal nemcsak a költségeknél érnénk el nagyobb meg
takarítást, hanem a férfi erőkben is, akikre most másutt van szük
ség. Az ily ellenőrző tanerőket pedagógiailag és pszichológiailag 
megfelelően elő kellene készíteni.

Karl Baldrian: Über das Verhältnis Zwischen Denken und 
Sprache bei Vollsinnigen, Schwachsinnigen und Taubstummen. (A 
gondolkodás és a beszéd viszonya épelméjüeknél, gyöngeelméjüek- 
nél és siketnémáknál. Zeitsch f. Kínderf. XXXlIí. évf.) A beszéd
ből joggal következtethetünk a beszélő gondolkodására. De elő
fordul az is, hogy a beszéd egyoldalulag kifejlődik anélkül, hogy 
a gondolkodási képesség megerősödnék ha csak a beszéd után
zásához szüksége követelmények — jól halló, fül, hibátlan beszéd
szervek — megvannak; viszont vannak olyan, akarat erős emberek, 
akik nem tudnak, vagy nem akarnak sokat beszélni. A siket szót- 
lan marad, mert nem hallja a beszédet s a hallást csak gyenge 
eszközök — tapintás, izomérzés és mindenek felett látás — utján 
pótolhatja. A beszéd a siketnémának formai tekintetben is hihetet
len nehézségeket okoz. Kitűnik ez abból is, ha egy intelligens, de 
teljesen siket egyén beszédjét erősen nagyot halló, gyöngetehet- 
ségü vagy gyöngeelméjü tanuló beszédjével hasonlítjuk össze. A 
laikusokat a beszéd technikája azonnal megtéveszti s a jobban 
artikuláló és tisztábban beszélő gyöngeelméjüt intelligensebbnek 
tartják a hangképzéssel és formakereséssel küzködő siketnémánál, 
holott az utóbbinak rendben van és önálló a gondolkodása, amazé 
pedig fogyatékos.

Dr. Paul Schumann: „Joh. Vatter.“ (Zeitschr. f. Kinderf. 
XXIII. évf.) Szemére vetették Vatternak, hogy a hangos beszéd 
elvét túlzásig vitte, hogy a siketnémák természetét félreismerte. 
Ám ő jól tudta, mit várhat el siketnémáitól. Mert hamis irány
zatot követ az, aki az ,,abnormenpädagogik“ céljait csak az 
abnormisok természetéből vezeti le. Útmutató és cél ezeknél, csak a 
normálitásMehet. Ha ,.gyógypedagógiát“ akarnak, a szó igazi értel
mében, csinálni, akkor az ,,abnormitást“, a nyomorékságot egyolda
lulag kiemelni nem szabad. Mit használ az, ha a siketnémaságot a



lehető legnagyobb tökéletességgel ki is dolgozzuk? inkább arra keli 
törekedni, hogy a meglevő „általános emberi“ és fiziológiai képes
ségeket használjuk ki, hogy a siketnémát az „általános“ emberi
ségbe beillesszük. Ha ebből a nézőpontból ítéljük meg V-t, látjuk, 
hogy elérte a lehető legtökéletesebbet abból, amit intézeti nevelés 
a siketnémának egyátalán megadhat. S ezt úgy érte el, hogy arány
lag kicsiny intézetében nemcsak a tanítás, hanem mintaszerű csa
ládi nevelés által is állandóan tudott hatni növendékeire. Ebben 
rejlik eredményeinek titka. Megemlékezik V. azon elhatározásáról, 
amit V. é sorok irója előtt is, mint kedves .emlékét újította fel, 
hogy 1872.-ben Frankfurt elemi iskoláihoz akart átlépni, hogy ott 
a gyöngeelméjüek tanítója legyen. Erre ugyan nem került a sor, 
de a gyöngeelméjüek idsteini intézetével és a frankfurti kisegitő- 
iskolák ügyével egészen haláláig nagy odaadással foglalkozott és 
nem kis érdeme van abban, hogy ezek az intézmények oly magas 
fokra emelkedtek.
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A szaktanácsból.

A szaktanács elnökének előléptetése. Ö Felsége dr. Tóth 
István címzetes' miniszteri osztálytanácsosnak, a miniszteri osztály
tanácsosi jelleget adományozta. Szaktanácsunk elnökének ez az elő
léptetése élénk örömet keltet a gyógypedagógiai tanárság körében, 
s ügyünknek e kiváló vezérét és jóakaróját ez alkalomból számos 
üdvözléssel halmozták el.

A szaktanácsí előadó szabadsága. Berkes János szakta
nácsi előadó megrongált egészségének helyreállítása céljából feb
ruár hótól április hó végéig szabadságon volt. Május hó elsejével 
teljesen felfrissült egészséggel hivatalát újból elfoglalta s működé
sét mindnyájunk örömére ismét a régi kipróbált erővel végzi. A 
szakt. előadói tisztségben' Berkes igazgatót Ákos István szakt. tag, 
az intézeti igazgatói teendőkben pedig Török Gyula helyettesítette.

Szaktanácsi gyűlések. Agyógypedagógiai intézetekorsz. szak
tanácsa 1918. évi március hó 20-án gyűlést tartott a következő 
tárgysorozattal: 1. Bejelentések. 2. A V. Gy. O. E. felterjesztése.
3. A budapesti vakok int. igazgatóságának felterjesztése az óra
adóknak a gyűléseken való részvétele tárgyában. 4. A budapesti
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vakok int. igazgatóságának 96. sz. felterjesztése. 5. A budapesti 
vakok int- igazgatóságának 109. sz. felterjesztése. 6. A budapesti 
vakok int. igazgatóságának felterj. taneszköz és ruhadíjak feleme
lése tárgyában. 7. A „Magyar Gyógypedagógiai Társaság“- alap
szabályai. 8. A temesvári siketnéma int. igazgatóságának a tanonc 
iskola tárgyában tett felterjesztése. 9. A kolozsvári vakok int. tan
testületének febr. 23-iki gyűléséről felvett jegyzőkönyv. 10. Az ifjú 
vakok szegedi intézetéhez helyettes kirendelése. 11. A szegedi siket
némák intézete tantestületének febr. 27-iki jegyzőkönyve. 12. Eset
leges indítványok.

A szaktanács f. évi május hő 8-diki gyűlésének tárgysoro
zata: 1. Bejelentések. 2. A gyógypedagógiai képző tanári testü
letének április 17-iki gyűléséről felvett jegyzőköríyv. 3. A budapesti 
siketnéma intézete igazgatóságának felterjesztése az iskolai illetékek 
egységesítése tárgyában. 4. A budapesti sn. intézete tantestületének 
H./25-iki könyv. 5. A szegedi sn. intézet igazgatóságának felterjesz
tésé kézmimunka tanítónői állás szervezése tárgyában. 6. A kecs
keméti sn. intézet igazgatóságának felterjesztése a rajztanár helyet
tesítése tárgyában. 7. A körmöczbányai sn. intézete igazgatóságának 
felterjesztése tanerő pótlás tárgyában. 8. A kecskeméti sn. intézet igazg. 
felterjesztése segély tárgyában. 9. A kolozsvári vakok intézete óra
rendjei. 10. Az ungvári sn. intézet IV/16-iki jegyzőkönyve. 11. Az 
ungvári sn. intézet kiürítése. 12. A kolozsvári sn. intézet hitokta
tójának tisztcletdija. 13. A szegedi sn. intézet igazgatóságának jutal
mazás tárgyában tett előterjesztése. 14. Az egri sn. intézet igazgató
ságának óratöbbleti dijak kiutalványozása tárgyában tett előterjesztése.

Miniszteri biztosi kiküldetések. A v. és k. minisztérium a 
44065/1918. számú rendeletével a szaktanács tagjait a következő 
beosztással küldötte ki az egyes intézetek taneredményének meg
vizsgálására :

1. Berkes János szakt. előadót, a siketnémák kecskeméti, 
pozsonyi, egri, debreczeni és budapesti állami, valamint az izr. 
siketnémák intézetéhez, továbbá a kecskeméti, egri és debreczeni 
kisegítő iskolához;

2. Klis Lajos igazgatót a siketnémák temesvári, szegedi, váczi 
intézetéhez, az ifjú vakok szegedi intézetéhez, valamint a budapesti 
és szegedi kisegítő iskolához ;

3. Herodek Károly igazgatót a siketnémák aradi, kaposvári 
körmöczbányai intézetéhez, a budapesti és borosjenői állami gyógy
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pedagógiai intézethez, a lovag Wechselmann-féle vakok intézetéhez 
és az ideges gyermekek alsó fokú iskolájához;

4. Ákos István h. igazgatót a siketnémák kolozsvári, a vakok 
budapesti, kolozsvári, eperjesi és szombathelyi intézetéhez;

5. Éltes Mátyás igazgatót a siketnémák soproni intézetéhez» 
a marosvásárhelyl, brassói, nagybecskereki és csongrádi kisegitő 
iskolához;

6. Szotrfried József szakt. tagot a siketnémák jolsvai és ung
vári intézetéhez.

Iskolafelügyelői kiküldetések. A kisegítő iskolák VI. osz
tályát végző tanulók évzáró vizsgájára iskola felügyelőkul a követ
kezőket küldötte ki a v. és k. minisztérium az 50.133/1918. sz. 
rendeletével:

Klis Lajos igazgatót a budapesti áll, kisegítő iskolához és a 
szegedi áll. kisegitő iskolához:

Berkes János igazgatót a kecskeméti áll. kisegítő iskolához;
Éltes Mátyás igazgatót a budapesti III. Mikióstéri, a II. kér. 

Toldi Ferencz-űtcai községi, valamint a nagybecskereki áll. kisegítő 
iskolához.

Vizsgálatok a gyógypedagógiai képzőn. A gyógypeda
gógiai képzőn a folyó tanév végén a vizsgálatok a következő sor 
rendben tartattak meg. Az alapvizsgálat junius hó 17, 18. és 20.-án, 
a szakvizsgálat junius 21, 22, 24. és 26.-án.

Alapvizsgálatot tettek: Bertok Andor Jenő, Feaor Lajos, 
Mayer Richard, Kriger György önkéntes, Szaucsak István hadnagy, 
Meixnér Mátyás hadnagy.

Szakvizsgára bocsájtattak: Gáldy Andor, Gresz József, Ber- 
náth István, Liszál Vilmos és Haider Géza hadnagy.

A vizsgálatokon Neterda Modest miniszteri biztos elnökölt.
Felvétel a gyógypedagógiai képzőre. A gyógypedagógiai 

orsz. szaktanács az 1918-19. Tanévre 12 ösztöndijas gyógypedagógiai 
hallgatónak felvételét javasolta a miniszter urnák. Az eddig már több
ször felhozott alapos okokból javasolta a szaktanács azt is, hogy 
ne csak férfiak, hanem nők felvétele is engedélyeztessék. A minisz
ter a szaktanács javaslatát csak részben fogadta el, s a pályázati 
hirdetés kiírását csak a nőkre vonatkozó rész kihagyásával engedte 
meg. A pályázat határideje julius hó 10.-ben állapíttatott meg. 
Sajnálattalvesszük tudomásul, hogy a tanítónők ismét elüttettek attól a 
leheőségfől, hogy magukat gyógypedagógiai ismeretekben kiképezzék.
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Sajnáljuk pedig ezt az intézkedést nem a tanítónők, hanem az ügy 
szempontjából. Igen világosan és határozottan rámutattunk már a 
múlt évben is több cikkünkben azokra az okokra, amelyek a nők
nek a gyógypedagógiai pályára való felvételét sürgetik. Csodál
kozásunkat kell kifejeznünk azon, hogy sem a mi akciónknak, sem 
a szaktanács javaslatának nem lett nem eddigi a foganatja. ámde 
mi még se fáradunk bele a küzdelembe, s módját keressük annak, 
hogy a miniszteri elutasítás igazi okaival megismerkedjünk, s ezzel 
szemben a mi érveinket felhozzuk. Nem -akarunk ismétlésekbe 
bocsájtkozni azzal, hogy e kérdést minden oldalulag újból meg
világítsuk. Csak azt az ujabbi tényt szögezzük le, hogy a gyógy
pedagógiai képző a jövő tanévre is néptelen lesz. Mint lapunk 
zártakor értesülünk a 12 ösztöndíjas helyre mindössze 7 férfi 
tanító pályázóit, de ezek közül is valószínűleg csak 3-4 foglal
hatja el ma]d a helyét, mert a többit katonai szolgálati viszonyai 
visszatartják. Kérdjük, érdemes-e 3-4 emberért külön gyógypeda
gógiai képzőt fenntartania az államnak 7 előadó tanárral?

Intézeteink, iskoláink.

Anyagi ügyeink intéző bizottságának ülése. A közszolgá
lati alkalmazottak különböző statusai egymás után adnak erélyes 
kifejezést annak a nagy nyomorúságnak, amelybe őket a háborús 
helyzet belesodorta. Birák, tanárok, tanítók s mások izgalmas kon
gresszuson tárják a nagy nyilvánosság, s az illetékes intéző körök 
elé elviselhetetlenül súlyos bajaikat.

A közhangulatnak engedve végre a gyógypedagógiai tanárok 
anyagi ügyeit intéző-bizottság is erélyesebben megmozdult, s junius 
hó 12-én az összes budapesti s váci kartársak bevonásával népes 
gyűlést tartott.

A gyűlésen részt vett kartársak közül többen azt kívánták, 
hogy sürgősen hivassák össze a gyógypedagógiai tanárok II. orszá
gos kongresszusa s ez állapítsa meg mind azokat a kéréseket, kíván
ságokat, amelyek anyagi ügyeinknek legalább részbeni kielégitését, 
megjavítását lehetővé tennék. Az intéző-bizottság tagjai azonban 
azon a nézeten voltak, hogy a mai utazási- viszonyok mellett a 
távoli vidékekről a kartársak nehezen tudnának eljönni a kongresz- 
szusra, s ezt rövid idő alatt jól megszervezni alig lehetne. A kon
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gresszus tehát elmarad, s e helyett az intéző-bizottság egy a buda
pesti és váci kartársakból kiegészített nagyobb küldöttséggel viszi 
kéréseinket a miniszter úr elé.

Mi ugyan szükségesnek tartottuk volna, hogy az intéző-bizott
ság kongresszust hívjon össze, ámde ha nyugodtan tudja vállalni 
azt a nagy erkölcsi felelősséget, amely ezekben a rendkívüli idők
ben az ilyen bizalmi testületekre hárul, s biztosan tudja, hogy 
ebben a szükebb formában is eltudja érni azokat az eredmé
nyeket, amelyeket a kongresszus elérhetne, úgy legyen az intéző- 
bizottság akarata szerint.

-Az intéző-bizottság a junius 12-iki gyűlésén mindjárt tárgya
lás alá is vette annak az emlékiratnak a tervezetét, amelyet a mi
nisztérium elé terjeszteni kívánnak. Hosszas és élénk vita után a 
bizottság a gyógypedagógiai tanárság kérelmét a következő pon
tokban állapította meg: *

1. Kérjük a XI. és X. fizetési osztály eltörlését illetőleg a X- 
fizetési osztálynak a szakképesítéssel még nem bíró ideiglenes tan
erők részére való meghagyását.

2. A gyógypedagógiai status harmadoltassék meg a IX., VIII. 
és VII. fizetési osztályokban.

3. Az igazgatók részére nyítassék meg a VI. fizetési osztály, 
az igazgatói pótlékok pedig 1500 koronára emeltessenek.

4. Az óratöbbleti dijak 100°/»-kal emeltessenek fel.
5. A katonai szolgálatot teljesítő s gyógypedagógiai képesí

tést szerzett kartársakat nevezze ki a minisztérium, hogy a katonai 
szolgálat miatt a polgári pályájukon őket már eddig is ért veszte
ségük megszűnjék.

6. Általában összhangba kívánja hozni az intéző-bizottság a 
gyógypedagógiai tanárság kéréseit a polgári iskolai tanárok kon
gresszusa által előterjesztendő kívánságokkal, s mindazokat kérik, 
amiket a polgári iskolai tanárok.

Kár, hogy az intéző-bizottság jóformán tárgyalás alá se bo- 
csájtotta a gyűlésen jelen volt egyik-másik kartársnak indítványát, 
amely a mi különleges helyzetünk szerint szintén figyelmet érde
melne. Általában azt látjuk, hogy a bizottság csak a rangosztá
lyokba sorozott kartársak érdekeit képviseli, ellenben a gyógype
dagógiai intézetek egyéb alkalmazottjait teljesen mellőzi.

A Magyar Gyógypedagógia a fogyatékos gyermekek ügye 
minden munkásának szószólója, azért mi kötelességünknek tartjuk, 
hogy azoknak a hangoknak is kifejezést adjunk, amelyek az intéző
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bizottságnál nem találtak meghallgatásra. Így méltányosnak és kívá
natosnak tartjuk, hogy a gyógypedagógiai intézetekben alkalmazott 
nehány óvónő nehezebb és különleges munkájuknak megfelelően 
azonnal a XI., X. és IX. fizetési osztályokba soroztassanak.

A vidéki állami kisegítő-iskolák tanítóinak ügyét sem hagy
hatjuk felemlítés nélkül. Ők ugyan nem bírnak egységes gyógype
dagógiai képesítéssel, de külön szünidei tanfolyamokon elsajátítot
tak a gyengetehetségüek tanításához szükséges legelemibb ismere
teket s ennek alapján tényleg gyógypedagógiai munkát végeznek, 
gyengetehetségü gyermekeket tanilanak. Akkor, amikor már a ren
des elemi népiskolák tanítói részére is kilátásba helyeztetett a tiszt
viselői fizetési-osztályokba való besorozás, a kisegítő-iskolák taní
tói első sorban tarthatnak igényt arra, hogy a XI., X., IX. és Vili. 
fizetési osztályba kerülhessenek. Méltánytalannak tartjuk azt is, 
hogy a kisegítő-iskolái tanítók működési pótléka ma is csak évi 
300 kor., mint békeidőben. Ez is legalább 600 koronára volna 
felemelendő.

Mindaz, amit az intéző-bizottság a memorandumába belefog
lalt csak helyeselhető, s igazán csak a legszerényebb igényeket 
elégíti ki. Általánosságban megegyezik ez a középiskolai tanárok 
junius 22-iki kongresszusának azzal a követelésével, hogy adassék 
mód mindenkinek egy fizetési osztállyal magasabbra való előlé- 
pésre. Ha hiányzik is több kérés a mi intéző-bizottságunk memo
randumából, hisszük, hogy a minisztérium a foganatosítás alkal
mával megadja nekünk is legalább is azokat az anyagi előnyöket, 
amiket a polgári iskolai tanárok megkapnak, mert hisz bajaink 
közösek, és sorsunk az ő sorsukhoz van kötve.

A kötelező óraszám visszaállítás, az óratöbbleti dijak 
engedélyezése, az óradíjak összegének felemelése. A háború 
alatt tudvalevőleg a gyógypedagógiai intézetek tanárai is kötelez- 
tettek arra, hogy a kötelező heti 22 illetőleg 24 órán felül is díj
talanul lássák el a szükséges órákat. Így megtörtént, hogy egyes kar
társaink heti 30—34 órát is tanítottak minden külön díjazás nélkül. 
A v. és k. min. a középiskolákra nézve már 1917. évi október hó 
12 én 159991-1917 V. ü. o. sz. alatt keli rendeletével visszaállította 
a régi rendet s a középiskolai tanárok 1917. szeptember 1-től csak 
a rendes heti óraszám adására köteleztetiek «ezenfelül pedig külön 
óradíjban részesítettek. Úgy tudjuk, hogy ez ügyben, valamint az 
óradijaknak 100%-kal való felemelése érdekében úgy a gyógype
dagógiai orsz. szaktanács, mint az anyagi ügyeinket intéző-bizott



ság javaslattal illetőleg kérelemmel járult a minisztériumhoz. De 
elmúlt ez a tanév anélkül, hogy e méltányos és jogos kérelemnek 
foganatja lenne. Most a siketnémák körmöcbányai intézetének ta
nári testületé indított mozgalmat, ebben az ügyben a középisko
lákra vonatkozólag kiadott és fentebb idézett számú rendeletre való 
hivatkozással. Felhívásuknak bizonyára meg lesz az eredménye s 
a kartársak egyöntetüleg járnák el a kérdésben, s hisszük, hogy 
intéző-bizottságunk is megtalálja a kellő módot és időt a kérdés 
dűlőre juttatására. Bővebb indokolásra alig- szorul ez a kérése kar- 
társainknak. Elég, ha annyit említünk meg, hogy soha se volt még 
annyi megbetegedés pályánkon minfa f. évben, ami kétségtelenül 
a túlterheltségnek is a következménye. Hogy a háború előtt meg
állapított évi 80 koronás óradíj ma egyáltalában nem áll semmi 
arányban az általános háborús gazdasági viszonyokkal s hogy ez 
összegnek legalább 100—200°/0-kal való felemelése is csak igen 
szerény mértékben javítaná meg ezt az aránytalanságot, az is tu
dott dolog.

A „Szeretet“ orsz. egyesület intézete hurcolkodik. Az intézet 
1898.-ban nyilt meg a „Budagyöngyé“-vel szemben fekvő magas
laton levő villában, 1902.-ben költözött Rákosszentmihályra s f. 
évi május hó végével ,,Homok“-on, (Szolnok mellett) a gr. Peja- 
csevich-féle kastélyban lelte meg uj otthonát. A kastélyban 30 lakó 
szoba, környékén 50 hold termelőföld áll az intézet rendelkezésére. 
Az intézetben ma 70-80 képezhetetlen- idióta nyer elhelyezést és 
eddigi helyén bizony nem igen felelt meg a követelményeknek. A 
Szeretet-intézet kitelepitésével újból felmerült a fővárosban kóborló 
hülyék és félkegyelmüek elhelyezésének a kérdése, akiknek érde
kében okvetlenül kell tenni valamint, mert tűrhetetlen állapot, 
ahogy ezek a szerencsétlenek uton-utfélen szórakoztatják, vagy 
molesztálják a közönséget. Jobb emberi érzésünk kívánja, hogy 
érdekükben szót emeljünk és követeljük, hogy őket valami inté
zetben, talán a kamara-erdőben emelendő épületben, a szegény 
házakkal kapcsolatban helyezzék el. (ém).

„Kisegítő-iskolái tanítók gyűlése.“ „A kisegitő-isko- 
lai tanítók dr. Városy Gyula tanácsnoknál.“ A székesfővárosi 
kisegitő-iskolai tanítók közgyűlést tartottak, hogy szervezkedjenek. 
Önálló szakfelügyeletet, tantervreviziót-, tankönyveket, 500-600 és 
800 K.-ás nyugdíjba beszámítható pótlékot és a kisegitő-iskola ter
vszerű kiépítését kívánják. Ily értelemben memorandumot is adtak 
be dr. Városy Gyula tanácsnokhoz. A kérelem egyik-másik részére
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lesz még megjegyzésünk, ezúttal csak annyit, hogy a szellemileg 
gyenge gyermekek iskolája nem illeszthető be az 1868. évi 38. t. c. 
által megteremtett népoktatási intézmények közé. Ezeket a gyer
mekeket, ha a törvény értelmében akar eljárni, az iskolaszéknek fel 
kell mentenie az iskolába járás kötelezettsége alól. Egyéb teendője 
ezekkel szemben nincs. Ha ezt megtette: akkor következhetik a 
külön iskola szerepe, de ez már nem népoktatásügy többé. A kise- 
gitő-iskola fenntartására az elemi iskolák fenntartóit kötelezni nem 
lehet. Az lenne a legfontosabb teendő, hogy törvényes alapokra állít
sák a székesfővárosi kisegítő-iskolát, mert ma ingatag talajon áll az. 
f;gy kisellenáramlat, egy kis elkedvetlenedés könnyen eltüntheti azo
kat,amint ez egyik másikkal, vagy pl. a beszédhibások osztályaival 
meg is történt. A fővárosi kartársak helyzete e tekintetben könnyebb 
még az államiakénál is, mert az egészet egy közgyűlési határo
zattal megcsinálhatjáK és a megértő tanácsnokkal igazán minta
szerűt alkothatnak.

A fővárosi kisegitő-iskolai kartársak szervezkedése ügyében 
a következő köriratot kaptuk s közöljük:

Tisztelt Kartárs! Kartársnő!
A f. évi január hónap 29-én több kartárs felszólításának 

engedve, értekezletre hívtuk a fővárosi kisegítő iskolákban működő 
tanitótársainkat, hogy a kisegítő iskola ügyeinek javítása és az 
abban működő tanítók érdekében halottaiból feltámasszuk, illető
leg véglegesen megalakítsuk a „Fővárosi kisegitő-iskolai tanítók 
egyesületéit. •

Azóta többször tartottunk értekezletet, amelyeken aktuális 
kérdéseinkkel is foglalkoztunk ugyan, de főcélunk állandóan az 
alakuló közgyűlés előkészítése, illetőleg az alapszabályok össze
állítása volt, mert enélkül egyesületi életet kezdeni és folytatni nem 
lehet. De siettetnünk kellett az egyesület végleges megalakítását 
azért is, mert tudtuk, hogy az első találkozón nyert megbízásunkat 
nem fogadták a kartársak egyforma megnyugvással és ebből eredő- 
leg legjobb szándékainkat is félremagyarázták és gáncsolták.

Ilyen előzmények után végre f. hó 1-re összehívhattuk az 
alakuló közgyűlést. Ezt azzal a szándékkal tetiük, hogy az alap
szabályok elfogadása és felterjesztése után tisztségünkről lemon
dunk és átadjuk helyeinket azoknak, akiket a kartársak bizalma 
az egyesület élére állit. Számításunkban csalódtunk, mert a meg
jelentek nagyobb fele a bemutatott alapszabálytervezetet általá
nosságban sem fogadta el és igy a gyűlés teljesen eredménytelenül



112 Magyar Gyógypedagógia

oszlott el. Tehát anélkül, hogy a sokunk által oly szükségesnek 
tartott egyesületet megalakíthattuk volna.

Ezzel természetesen a mi megbízatásunk is lejárt. Mi becsü
letesen akartuk az ügyet szolgálni, meg vagyunk róla győződve, 
hogy a velünk szemben álló kartársak nagyobb részét is az ügy
szeretet irányította. Fölötte sajnáljuk, hogy nem sikerült kartár- 
sainlr bizalmát, amely nélkül természetesen eredményt elérni nem 
lehet, megnyernünk. Hisszük és reméljük, hogy ez a sikertelen 
kísérlet nem jelenti az oly szükséges egyesülés örökre való elmara
dását. Bizonyára lesznek — és mi kívánjuk is, hogy legyenek. — 
olyan kartársak, akik utánunk ismét megkísérlik a kisegitő-iskolai 
tanítók egyesítését és tán több eredménnyel, mint mi tettük. Annyi 
bizonyos, hogy akik teszik, hasznos munkába fognak. Ebben a 
munkában számíthatnak támogatásunkra. Budapest, 1918. június 5. 
Kartársi üdvözlettel: Biró Samu, Sándor Péter, Qárdos Dezső. .

A Siketnéma-intézeíi Tanárok Országos Egyesületének 
közgyűlése. A Siketnénra-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete május 
hó 19-én tartotta meg évi rendes közgyűlését Vácon, Borbély Sán
dor igazgató elnöklete alatt.

A gyűlés tárgysorozatából különösen „A magyar siketnéma 
tanárképzés'újjászervezése“ és az „Országos Sikétnémaügyi Szak
tanácsára vonatkozó javaslat tárgyalása emelkedett ki.

A tanárképzés reformja Dr. Bihari Károly és Bárczi Gusztáv 
budapesti tanárok közös munkája. Javaslatukat előbb a Választ
mány, majd a közgyűlése vette tárgyalás alá. Lényege, hogy az 
eddigi gyógypedagógiai közös képzés helyett, a különálló siketnéma 

s- tanárképző állítassék fel oly módon, hogy hallgatói részben szak-, 
részben egyetemi tanárok által nyerjenek kiképzést, úgy mint ahogy 
az a külföldi államokban is történik.

Hasonló szellemben tárgyalta a közgyűlés Borbély Sándor 
„Szaktanácsügyi“ javaslatát is, midőn a különálló szaktanács szer
vezése mellett foglalt állást úgy azonban, hogy a szaktanács mellett, 
esetleg a szervezendő főigazgatói, vagy szakfelügyelői állás is 
betölthető legyen.

A kisebb tárgyajást igénylő ügyek elintézése után újból meg
választotta a közgyűlés a lemondott tisztikart.

A székesfővárosi kisegítő-iskolák ügye. Budapest székest. 
Tanácsa 50204-918. Vlí. számú határozatában újabb utasítást léte
sített a kisegítő-iskolái oktatásra szoruló elemi iskolai gyengetehet
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ségű tanulók összeírása, kiválasztása, valamint a kisegítő-iskolák 
körzetének újabb megállapítása tárgyában. E határozat a következő:

„A kisegítő-iskolának a főváros speciális körülményeink meg
felelő minél előbb való kiépítése érdekében'-szükséges a főváros 
összes elemi iskolába járó gyengetehetségű tanulók újabb össze
írása, az összeírás után pedig azoknak megfelelő és egységes kviá- 
lasztása, valamint a kisegítő-iskolák körzetének újabb megállapítása.

A tanács mindenek előtt a kisegitő-iskolák körzeteit állapítja 
meg a következőképen:

1. Az 1. Márvány-u. kisegítő-iskola körzetébe tartoznak az I. 
kerületi elemi iskolák, az I. Iskolatéri, I., Atilla-u. és Városmajor-u. 
iskolák kivételével.

2. A II. Toldi Ferenc-u. kisegítő-iskola körzetébe tartoznak a 
kerületi iskolák, továbbá I. Iskola-téri, I. Atilla-u., Városmajor-u 
Áldás-u. elemi iskola.

3. A III. Miklós-téri kisegítő iskola körzetébe tartoznak a III.
ieb'/'ilnlr TTl Á i J _ i . . .
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mületi iskolák, a III. Áldás-u. elemi iskola kivételével.
4. A VI. Érsek-u. kisegítő-iskola körzetébe tartoznak az V 

VI. kerületi beltelki iskolák, valamint IV. és VII. kér. * iskolákm , . , , v - vii. Kér. isKoiaK
1 yengetehetsegü tanulói, (a VIII. kér. állami kisegítő iskolák körzé- 

-be utaltak kivételével).
, A VI. Aréna-úti kisegítő-iskola körzetébe tartoznak az V. 
;s VI. kér. kültelki iskoláink gyengetehetségű tanulói

R  A I V  ..x • i • .....................  .6. A IX. Mester-utcai kisegítő-iskola körzetébe tartoznak
üli. és IX. kerületi elemi iskolák, a VIII. kér. állami kisegítő-iskola 
koizetébe utalt iskolák kivételével.

7. A VIII. kér. állami kisegítő-iskolába tartoznak a következő 
elemi iskolák gyengeíehetségü gyermekeiket utalni: VII. Elemér-u. 
VII. Dembinsky-u., VII. Hernád-u., VII. Damjanich-u. VII. Ver- 
seny-ter, VII Ornagy-u. VIII. Szentkirályi-u„ VIII. Rökk Szilárd-u.,

Z Z Z " ' m Erdélyi-U" Vl"-
A kisegítő-iskolákon kívül a tanács különösen I. és II. osz

tályú tanulók részére, hogy a gyermekeknek túlmesszire ne keljén 
jármok az elemi iskolák mellett egyes kisegítő osztályokat szokott 
nyitni, ezeket a jovoben is fentartani kívánja, azonbau ezentúl peda
gógiai tekintetben ezek mindig ahhoz a kisegítő iskolai igazgató
hoz tartoznak, aki azt a kisegítő-iskolát vezeti, amelynek körzetéhez 
az egyes kisegítő osztállyal biró iskola tartozik.

Ha az állami kisegítő-iskola körzetébe tartozó elemi iskolák
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nál egyes kisegítő-osztály nyitásának szüksége merülne fel, úgy a 
VII. kerületiek a VI. Érsek-u. kisegítő-iskola igazgatójához, a VIII. 
és X. kerületiek a IX. Mester-u, kisegítő-iskola igazgatójához tar
toznak.

A gyengetehetségü gyermekeknek az elemi iskolából a kise
gítő-iskolába való áttelepítése bizottságilag történik. Ezen bizottság 
elnöke az illetékes szakfelügyelő, annak akadályozt tása esetében 
a tanács által megbízott kisegítő-iskolái igazgató, tagjai: a tanács 
megbízottja, a kisegítő-iskolái gyermekek megvizsgálásával megbí
zott kér. orvos, vagy a kerületi tiszti orvos, az illetékes kisegítői 
iskola igazgató és a kisegíiő-iskola körzetében levő iskolaszék egy- 
egy tagja.

A gyermeket áttelepítő elemi iskola igazgatója és tanítója a 
közoktatási ügyosztályban kapható „Áttelepítő lapon“ írja meg a 
gyermekre vonatkozó véleményét.

Az elemi iskola által kiállított áttelepítő lapok a körzetben 
fekvő s az előbbiek szerint illetékes kisegítő-iskola igazgatójának 
küldendők meg, aki a bizottság összehivásáról rendesen a tanév 
elején gondoskodik.

. Végül tudomásul veszi a tanács, hogy dr. Városi Gyula tana- ■ 
csosnak maga helyett a folyó évre, a gyengetehetségü elemi isko
lai tanulók összeirásának és kiválasztásának ellenőrzésével, valamint 
a községi kisegítő iskolák egységes működése biztosítása szem-- 
pontjából a szükséges tapasztalatok szerzése végett ezen iskolák 
látogatásával Biró Samu kisegítő iskolai igazgatót bizza meg azzal,
hogy eljárásáról számoljon be.“

Megállapítható, hogy ez az újabb tanácsi határozat a 67978. 
913. VII. számú határozattal szembe több újítást tartalmaz: Ezek.

a) az áll. kisegítő iskola körzetében a régieken kívül az ősz- 
s z g s  X. kér.-beli elemi iskolákat beosztja,

b) az elemi iskolák mellett kisegítő-iskolákat szervez, melyek 
a legközelebbi kisegítő-iskola igazgatója alá tartoznak;

c) az áttelepítő bizottságban az elnök mellé alelnököt nevez k i;
d) a gyengetehetségű tanulók összeirásának és kiválasztásá

nak ellenőrzésére, valamint a községi kisegítő-iskolák egységes 
működése szempontjából szükséges tapasztalatok szeizése végett 
ezen iskolák látogatásával Biró Samut bízta meg.

Ellenben kimaradt a határozatból, hogy ezen áttelepítő bizott
ság feladata az lehet, hogy az iskolaszék nevében az 1868. évi 
38& t. c. 2. §. értelmében a gyöngetehetségüeknek talált gyerme
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keket az elemi iskolába járás alól felmentse és beutalja a részükre 
alapított kisegítő-iskolákba.

Enélkül a legjobb akarat mellett sem lehet a gyengetehet- 
ségü gyermekeket a kisegítő-iskolába járásra rászorítani, mert a 
szülő az elemi iskolába beírathatja azt. Szükséges lett volna oly 
értelmű rendelkezés is, hogy az így felmentett gyöngetehetségü 
gyermekeket az elemi iskolák újból addig fel ne vehessék, amig 
a felmentés érvényben van.

Rendelkezést kellett volna találni arra is, hogy a székest, 
kisegítő iskolák minősítő lapokat is vezessenek a gyöngetehetségü 
gyermekekről.

Végül szükséges lenne annak a kimondása, hogy az áll. ki- 
—»^segítő-iskola körzetében működő szkfőv. kisegítő-osztályok ennek 

f i ú iskolának a tanulmányi rendjéhez (tantervéhez) alkalmazkodja- 
Enélkül a fokozatos haladást a székest, kisegítő-osztályokból 

feli. iskolába kerülő gyermekeknél kellőkép biztosítani nem lehet. 
Megemlítjük itt, hogy értesülésünk szerint Biró Samu elemi 

iskolai igazgatónak a fővárosi kisegítő iskolák látogatására történt 
kiküldetése, megbízatása a kisegítő iskolai tanítók között nagy el- 
kedveílenedést okozott. Bírónak ugyanis a kisegítő-iskolái oktatásra 
képesítése nincs, s működnek a fővárosnál többen, akik megfelelő 
képesítés alapján már régebben foglalkoznak gyakorlatilag gyenge- 
tehetségű gyermekek tanításával. Mi ugyan nem vagyunk föltétien 
híve a papirosképzettségnek, s eltudjuk .képzelni minden pályán 
a kiváló autodidaktákat, ámde ebben a személyi megoldásban még 
is kénytelenek vagyunk mi is az állam által rendezett gyengetehet- 
ségüek oktatására képző tanfolyamok figyelmen kiv.ül hagyását, 
lekicsinylését megállapítani.

Jubileurtii jelentés az izr. siketnémák orsz. intézetéről.
Most lett 40 éve annak, hogy az izr. siketnémák' orsz. intézete 
megkezdte működését. Ebből az alkalomból az intézet vezérlőbi
zottsága egy 5 ívre terjedő, illusztrációkkal ellátott, szép kiállítású 
jelentést adott ki, melyet Tolnai j. Béla szerkesztett nagy szak- 
avatottsággal és kitűnő hozzáértéssel. Megemlékszik a jelentés az 
intézet alapítójáról, néhai Fochs Antalról, ki 1874.-ben egész vagyo
nát az intézet alapítására fordította. Hálával emliti föl Neuwelt 
Ármin és Deutsch Sámuel neveit, kik mint az intézet volt elnökei 
nagy lelkesedéssel és odaadással szolgálták az intézet ügyeit. Meg
említi a jelentés, hogy az intézet jelenlegi elnöke Kaszab Aladár 
udv. tanácsos milyen szeretettel és ügybuzgalommal vezeti az
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intézet ügyeit és milyen eredményes munkát végzett már eddig is. 
Elmondja végül, hogy az intézet eddigi működése alatt közel 600 
siketnémát sikerült az emberiség számára megmenteni, őket hasz
nos polgárokká nevelni és felhívja a'közönséget, hogy ebben a nemes 
és humánus munkában legyen az intézet segítségére. A jelentés 
tartalmát szép cikkekkel bővitették az intézet igazgatóján kivül: 
Dr. Hevesi Simon rabbi, ki az előszót irta, Rózsa Ede tanár meg
írta az intézet történetét, Herczka Gusztáv tanár a siketnémák taní
tási módszeréről értekezik, Kanizsai Dezső tanár a volt növendé
kek érvényesüléséről ir, mig Dr. Illés Jenő az intézet anyagi viszo
nyait ismerteti.

Hogyan lehetne a vakok papir-inségén enyhíteni ?
Irta: Keller Nándor. Mint minden iskola, minden hivatal és más 
közeg, úgy a vakok iskolái és egyéb intézményei, valamint egyedül 
álló vakok is érzik, hogy minél tovább tart a háború, annál inkább 
érezteti hatását a papirinség.

Úgy magam, mint egyes ismerős sorstársam már többször ki 
voltunk téve annak, hogy hetekig a vakok Írására alkalmas papirt 
nélkülöztük. Helyzetünket könnyen el lehet képzelni, ha elgondol
juk, hogy mi az, ha a kereskedő üzletei lebonyolitására a szük
séges levelezést nem eszközölheti, ha a szellemi munkás gondo
latait Írásban mással nem közölheti és ha a vak egyik legkelle
mesebb szórakozását, a levelezést nem folytathatja.

Én és egyes barátaim a bajunkon úgy segítettünk, hogy a 
legközelebbi polgári-iskola, vagy gimnázium növendékeihez és 
rajztanárjaihoz fordultunk segítségért. A segítség nem késett sokáig. 
Kérésemre a növendékek részint maguktól, részint tanárjuk fel
hívására, összegyűjtötték az elrontott rajzlapokat és rendelkezésünkre 
bocsájtották. Ugyanezt csinálták a tanárok azokkal a rajzokkal, 
amelyeket félévenkint a növendéknek vissza szoktak adni. Ahelyett’ 
hogy vissza, vagy e pedullusnek tüzelési célokra átadták volna 
ideadták nekünk.

Úgy vélem, hogy ha felsőbb helyen, hol e kérdés nem lehet 
közömbös, fenti szellemben köriratot intéznének a középiskolák 
vezetőihez, a vakok részére megindítandó papírgyűjtés igen szép 
eredményekre vezetne.

Igazgatói megerősítések. A v. és k. min. úr a következő 
igazgatókat erősitette meg állásukban: Deschenszky Ferencz, Török 
Sándor, Lovács József, Schannen Péter, Kondra Mihály, Völker 
József, Kleitsch János, Csapó György, Éltes Mátyás, Mlinko István
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• Szabadság engedélyezés. Lapunk szerkesztője Fürj Pál 
ez évi február hó 23.-án megbetegedett, s betegsége következtében 
őt a minisztérium a tanév végéig szabadságolta. Állapota most 
már sokat javult s az uj tanévet remélhetőleg teljes egészségben 
kezdheti meg. — A v. és k. ministerium a 37663-1918. sz. ren
deletével Bessenyei Elemérnek egészsége helyreállítására 6 heti 
szabadságot engedélyezett.

Szász György az egri áll. kisegitő-iskola h. vezetője junius 
hó folyamán a katonai szolgálat alól felmentetett és működését 
megkezdte.

Igazgatói megbízatás. A v. és k. miniszter úr a 47508-1918.
sz. rendeletével a siketnémák jolsvai intézete igazgatói teendőinek 
ellátásával Rieger György kartársunkat bizta meg. Rieger jelenleg 
katonai szolgálatot teljesít s felmentést nem nyerhet. Felmentéséig 
őt Varga Béla helyettesíti.

f  Rőser János. Ügyünk munkásai közül kevesen ismerték, 
még kevesebben tudják, hogy úttörő volt a gyógypedagógia gyöngeel- 
méjüekkel foglalkozó ágának meghonorálásában. Ő volt annak a 
bizottságnak a titkára, amely a 70.-es évek elején Frim Jakabot 
felkarolta, ösztöndíjjal a külföldre küldte s az intézet megnyitásával 
járó teendőknél segítségére volt. Kezdetben — Goldzieherrel, 
Ellischerrel stb. együtt az intézet vezetésében is résztvett, mint az 
e célból kiküldött „munka-bizottság“ tagja.. Hátra hagyott iratai 
érdekes részleteket tartalmaznak az intézet keletkezése — és kezdő 
működéséről. A tanügy körül szerzett érdemei mellé méltán sora
kozik ez a kis virág.

Értekezlet a vakok rövidített Írása ügyében. A Vakokat 
Gyámolitó Országos Egylet Elnöksége elhatározta, hogy a rövi
dített magyar pontirásrendszerü Írásmód tárgyalására 1918. junius 
hó 23.-án .(vasárnap) d. e. 10 órára az egylet dísztermébe (VII., 
Hermina-ut 7. II.) gyűlést hiv össze. E gyűlésre meghívtak minden 
hozzáértőt.

A gyűlés elnökei: Gróf Pálffy Anna elnöknő, Szily Adolf 
udv. tanácsos és dr. Székely Ferencz v. b. t. t. elnökök. Előadó: 
dr. Bánó Miklós képesített gyorsírás tanár a Magyar Gyorsíró 
Egyletnek alelnöke.

A gyűlés igen élénk érdeklődés mellett folyt le, résztvettek a 
tárgyaláson a vidéki intézetek igazgatói is. Az eredményekről remél- 
hetőleg a legközelebbi számunkban lesz alkalmunk részletesen 
beszániolni.
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Keller Nándor pontrendszerü rövidített írása. Keller 
Nándor vak hadnagy, a vakok temesvári intézetének vezetője hóna
pokkal ez előtt értékes cikket küldött be hozzánk, amelyben pont
rendszerü rövidített irási tervezetét ismertette. Sajnáljuk, hogy nyom- 
dateknikai okokból nem áll módunkban az értekezés közlése, s 
azért röviden csak mint hírt adhatjuk, hogy Keller hadnagy e téren 
a kezdeményezők között tevékenykedik s azon az értekezleten, ame
lyet e tárgyában a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesület összehívott 
bizonyára az ő munkája is kellő figyelemben fog részesülni.

Baranyay Géza okleveles gyógypedagógus, mint segédszol
gálatos a katonai szolgálatból elbocsájtatott, s ideiglenes szolgá
latra a bpesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézethez osztatott be.

A tanév bezárása. A v. és k. minísterium 63853-1918. sz- 
rendelete alapján intézeteink a f. .tanévet június 15.-ig fejezték be.

Bernáth István a vakok budapesti intézetétől katonai szolgá
latra behivatott, s jelenleg a honvédelmi minisztériumban teljesít 
szolgálatot.

Áthelyezések. A v. és k. ministerium a 29986-1918. sz- 
rendeletével Fehérvári Sándort az ifjú vakok szegedi intézetétől a 
siketnémák körmöcbányai intézetéhez — 29985-1918. sz. rende
letével Kádas Györgyöt az ifjú vakok szegedi intézetétől a boros- 
jenői intézethez a szolgálat érdekében áthelyezte.

A v. és k min. 49544-1918. sz. rendeletével “Molnár Bélát a 
az ifjú vakok szegedi intézetéhez saját kérelmére áthelyezte.

Kiss Sándor állami tanító a szegedi kisegítő-iskolától a brassói 
kisegitő-iskolához osztatott be a 22210-1918. sz. v. k. min. rendelettel.

Rauschburg Pál egyetemi magántanárnak, Ő felsége az 
egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címet adományozta. — Kép
zőnk tudós előadó tanárát ez alkalomból lapunk szerkesztősége 
melegen üdvözölte.

Faragó Géza kartársunk főhadnaggyá lépett elő s jelenleg 
az olasz harctéren van.

Tóth Árpád ungvári kartársunk, aki Przemyslben 1915. évi 
márc. 22.-én került orosz hadifogságba, a hadifogságból 1918. évi 
márc. 31.-én megszökött és sok viszontagság után szerencsésen 
hazaérkezett. Az ungvári intézet igazgatója a katonai szolgálat alól 
való felmentése iránt javaslatot tett.

Winkler Sándor pozsonyi kartársunk szintén haza érkezett 
orosz fogságból s egyelőre csapattesténél teljesít szolgálatot.
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Lapunk zártakor kaptuk az öröm hirt, hogy Berinza István 
kartársunk is útban van orosz fogságból hazafelé.

Dr. Vértes O. József az ideges gyermekek középfokú isko
lájának tanügyi vezetője csaknem egy évi betegség után március 
hónapban működését újból megkezdhette.

A váci intézet uj gondnoka. A v. és k. miniszter úr 1918. 
évi junius 28.-án 87929. sz. a. kelt rendeletével Kmoskó Istvánt 
a siketnémák váci kir. orsz. intézetéhez a X. fizetési osztályba 
gondnokká kinevezte.

Statusunk fizetés rendezési ügye miniszterünk előtt.
Lapunk zártakor vettünk a következő tudósítást. A gyógypeda
gógiai tanárok intéző-bizottsága a junius hóban hozott határoza
tának megfelelőig julius hó 5.-én küldöttségileg járult Gróf Zichy 
János miniszter elé, hogy élőszóval is előadja bajainkat s azok 
orvoslását kérje. A küldöttséget Borbély Sándor intéző-bizottsági 
elnök vezette s részt vettek abban a bizottság tagjain kívül a buda
pesti áll. intézetek kiküldöttei, a váci, kecskeméti, borosjenői inté
zetek kiküldöttei, s az izr. siketnémák orsz intézetének képviselője.

Borbély igazgató beszédében utalt arra, hogy ezelőtt 8 evvel 
a gyógypedagógiai tanárok I. orsz. kongresszusának küldöttsége 
szintén Gróf Zichy miniszter úr előtt fejtette ki a gyógypedagógiai 
statusban mutatkozó aránytalanságokra, s tőle kérték anyagi hely
zetüknek kedvezőbbre fordítását. A kérésnek'líkkor meg is volt a 
foganatja, s a miniszter úr legégetőbb igényeinket közmegnyug
vásra ki is elégítette. Azóta azonban anyagi gondjaink ismét fel
szaporodtak, s a háborús helyzet bajainkat megsokasitotta. Azzal 
a bizodalommal járul a gyógypedagógiai tanárság ma is a- kultusz- 
miniszter úr elé, mint ezelőtt 8 évvel, s bízik benne, hogy kíván
ságai annál is inkább kellő méltánylást találnak, mert azokat mér
sékelten igyekeztek megállapítani.

Röviden rámutatott aztán Borbély az intéző-bizottság 10 pont
ban megfogalmazott kéréseire s azokat rövid indokolásokkal kisérte. 
E kérelmeket lapunk más helyén ismertetjük s igy itt nem ismételjük. 
Végezetül kijelentette a miniszter előtt, hogy kéréseinkkel szemben 
mi is hoztunk és adunk valamit; lankadatlan buzgóságunkat, fárad
hatatlan munkakészségünket, amit a reánk bízott siketnéma, vak és 
gyengetehetségű gyermekek tanításánál mindenkor teljes egészében 
kívánunk értékesíteni.

A miniszter ezután átvette a küldöttségtől az Írásba foglalt 
kérelmeket s a következő kijelentéseket tette:
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Teljes tudatában van annak a fontos munkának, amelyet a 
gyógypedagógiai tanárok végeznek s megérti azt a kívánságot, 
hogy anyagi függetlenségük, önállóságuk biztosittassék. A gyógy
pedagógiai oktatásügy fontosságáról már első minisztersége alatt 
alkalma volt meggyőződést szerezni, amint a szónok is helyesen 
kiemelte, már akkor gondja volt arra, hogy ez a munka értékel
tessék, megbecsültessék. Nagyon meggyőzőeknek találja mindazo
kat az érveket, amiket a küldöttség szónoka felhozott: Ígéri hogy 
a benyújtott kérelmeket közvetlenül maga fogja pontról-pontra át
tanulmányozni s a kívánságok teljesítésénél figyelemmel lesz a 
gyógypedagógiai statusnak — fontos munkájukhoz mérten — a k 
többi tanügyi ágazatokkal való viszonyba hozatalára is. Teljesen 
felfogva a helyzetet, mint első minisztersége alatt, most is azon 
lesz, hogy a tanárság lelki nyugalmát anyagi igényeik kielégítésé
vel visszaadja. A megjelentek bizalmát és türelmét kéri, mert , az 
ügy. előkészítése időt vesz igénybe, azonban sokáig nem késik. —
A küldöttség megnyugvással vette a miniszter válaszát tudomásul.

Itt említjük meg, hogy az intéző-bizottság elnöksége junius 
hó 28.-án járt ügyosztályunk vezetőjénél Neterda Modest minisz
teri tanácsosnál, s neki a memorandumot átnyújtotta. A tanácsos 
úr a legteljesebb jó indulatáról biztosította az elnökséget, s meg
ígérte, hogy minden tőle telhetőt el fog követni.
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A Magyar Gyógypedagógia előfizetési ára évi 10 korona. 
Az előfizetési dijak a kiadóhivatal címére, (Budapest, I. kér. 
Alkotás-utcza 53.) küldendők. — A kiadóhivatali teendőket 

Ganyó Vilmos végzi.
A hátralékos dijak s az 1918. évi előfizetési dijak 
beküldését tisztelettel kérjük. — Aki előfizetési diját 

be nem kül di, annak a lapot nem küldhetjük.






