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Köszöntő!
Irta: Dr. Damjanovich Lajos.

Szívem egész melegével köszöntőm a „Magyar Gyógypeda
gógiai Tanárok Közlönye“ szerkesztőségét és ez írj cím alatt most 
először megjelenő szaklap minden egyes olvasóját. Köszöntőm 
abból az alkalomból, hogy a magyar gyógypedagógia vezetői egy
másra találva, megértve az idők szavát, a két gyógypedagógiai szak
lapnak, és pedig a „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“, valamint 
a „Magyar Gyógypedagógia“ című folyóiratnak egyesítésével, az 
erők helyes egybefogásával ez az új szaklap megjelenik.

Rendkívüli időket élünk, amelyben szerintem nincsen helye 
az együvétartozóknak a külön utakon való járásra. Annál nagy obb 
szükség van arra, hogy mindenki megtalálja társai kezét és azt 
erősen megfogva, egyesült erővel a szokottnál is nagyobb mérték
ben vegye ki részét abból a hazafias munkából, amely reá hárul. 
Sohasem szabad elfelejteni azt, > hogy a nemzet, az állam is csak 
akkor boldogulhat, ha minden fia a részére kijelölt, vagy önként 
választott őrhelyén hűséggel teljesíti kötelességét. Ez teszi erőssé 
a. nemzetet arra, hogy a nagy feladatokat is megoldhassa.

Őszinte és igaz örömet szerzett nekem. a magyar gyógypeda
gógusoknak az a bejelentése, hogy 1938. évi december hó 11-én 
Budapesten tartott közgyűlésükön az 1901. évben alakult „Siketné- 
mák és Vakok Tanárainak Országos Egyesülete“ és az 1920. év 
óta működő „Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete“ 
egyhangú határozattal, „Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Or
szágos Egyesülete“ elnevezéssel egységbe tömörült.

A külön utakon járó, de eddig is egy cél felé törekvő két 
egyesület egymásra talált, kezet fogott. E kézfogásnak következ
ménye, hogy két szaklap helyett egy erősebb, egészségesebb szak
lap szolgálja ezentúl a magyar gyógypedagógia ügyét. Ebben a 
gyógypedagógia mindhárom csoportja, és pedig: 1. a siketügyi- 
és beszédpedagógiai, 2. a vodtságügyi, 3. az értelmi- és erkölcsi fo
gyatékosságügyi csoport egyformán megtalálja érdekeinek vé
delmét.
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Dr. Damjanovioh Lajos: Köszöntő!

Ezzel í i z  egyesüléssel Szent István jubileumi évének minden 
magyar lelkét megragadó hangulata magyar gyógypedagógiai ok
tatásunkat is értékes ténnyel gazdagította. Ez a tömörülés a leg
jobbkor jött, mert a trianoni rabláncból szabadult Felvidék jelen
tős részének visszacsatolásával, az összefogásra igen nagy szüksé
günk is van.

A felvidéki területek visszacsatolásával az élet minden vi
szonylatában reánk, magyarokra eső munkában, gyógypedagógiai 
oktatásunkra is hárulnak megoldásra váró feladatok. Talán soha
sem volt nagyobb szükségünk arra az általam már többször, leg
utóbb a Homeros énekkar 10 éves és a „Vakokat Gyámolító Ma- 
gyarországi^Egyesületek“ 40 éves fennállásának ünnepén ismerte
tett célkitűzésünkre, hogy el kell követnünk mindent, hogy a gyógy
pedagógiai ténykedés ne csak pusztán az iskolai oktatásban merül
jön ki, hanem elsősorban a gyakorlati életre neveljen. Érzéki, szel
lemi és erkölcsi fogyatékos embertársaink részére új munkaterü
leteket, megélhetési lehetőségeket, a változó gazdasági életben új 
kenyérkereső pályákat kell találnunk. Ezzel kell őket kiszabadíta
nunk az álhumanizmusnak, a koldus fillérnek lealázó karjaiból és 
önbizalmat, földi életünk legbecsesebb értékét, az önbecsülés jogos 
érzetét kell öntenünk olykor-olykor talán elcsüggedő leikeikbe. 
Végzett munkájuk gyümölcsének élvezetével olyan életörömökhöz 
juttassuk őket, melyekhez a munka nélkül, a könyöradományokból 
élők, soha nem juthatnak.

A magyar gyógypedagógia a külföld előtt is elismert magas 
színvonalon áll. Tanár-gárdánk szaktudása az ország határain túl 
is sok megbecsülést szerzett. Ezért nem alaptalan az a reményem, 
hogy gyógypedagógusaink összefogása csak nyére válik okta
tásunk ügyének. Meggyőződésem, hogy ebben az egyesített keret
ben az eddiginél is lényegesen nagyobb eredményeket érnek el és 
ezzel a magyar munkabírásnak, tetterőnek, a magyarság egészének 
további megbecsülést szereznek.

A Mindenható Úristen áldása kisérje ezt az egyesülést! En
gedje, hogy nemes munkásságával fogyatékos ember-testvéreink 
közül igen sokat állíthasson az alkotó munkába. Gyógypedagógiai 
intézeteink pedig neveljenek önmagukban bízó, saját munkabírá
sukkal —- ha talán csökkentett teljesítménnyel — kenyérkereső, a 
hazának értékes honpolgárokat, a bennük élő erkölcsi tényezők és 
kulturális hajlamaik kifejlesztésével.

Jó munkát!
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Egy táborban.
Szentgyörgyi Gusztáv: Elnöki beszéd.

A magyar gyógypedagógiai tanárság egy táborba tömörülése 
1938. december 11-én történt meg Budapesten, a Vakokat Gyámo- 
lító Országos Egyesület székházának dísztermében tartott alakuló 
közgyűlésen. Az alakuló közgyűlés előtt ugyanezen a napon kiilön- 
külön rendkívüli közgyűlésen mondotta ki a fúziót a Siketnémák 
és Vakok Tanárainak Országos Egyesülete és a Magyar Gyógy
pedagógiai Tanárok Egyesülete. Az ilyen módon megszűnt két 
egyesület tagjai folytatólagosan tagjaivá váltak a ,,Magyar 
Gyógypedagógiai Tanár olt Országos Egyesülete“ néven megalakult 
új egyesületnek.

Az alakuló közgyűlés részletes leírása és a megválasztott 
tisztikar névsora a „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“ 1938. évi 
9—10. számában már megjelent. A mostani alkalommal Szent
györgyi Gusztáv elnöki megnyitó beszédét közöljük, mellyel az 
egyesülés kérdését döntés végett a Siketnémák és Vakok Tanárai 
Országos Egyesületében napirendre hozta s az egyesülés kimon
dásának vitáját bevezette.
„H ISZ E K  EGY IS T E N B E N ...“

M élyen tis z te lt K özgyű lés! K edves T ag társak! Az októberben 
Vácon ta r to t t  válasz tm ány i ülésünk, C házár ünnepélyünk  ó ta  olyan 
események já tszó d tak  le, am elyekről m eg nem  emlékezni lehetetlenség. 
A tr ian o n i szorító  b ilincsek m egtágu ltak , néhány  szeme a nehéz lán 
coknak m egnyúlt, közel egy m illió m ag y ar tes tv érü n k  té r t  vissza, s im ult 
szorosan az anyaországnak  m ég m indig  csonka törzséhez. E nnek  m i 
siketném a és v ak in tézeti tan áro k  is igen nagyon  örvendezünk. M ind
n y á jan  elsősorban is m ag y ar em berek vagy u n k  s azért jólesik v issza
idéznünk a sok gyászos, nehéz és szom orú év, a  rem énytelenségnek 
szürke n ap ja i u tá n  az öröm teljes ó rákat. A h a lo ttak  n a p já t is, am ely 
életet, fe ltám ad ást je len te tt nekünk ezidéíi. Szívünk nem  is a k a r t  m ást 
befogadni, nem  tu d o tt m ásnak  örülni, m in t enn,ek, az összeölelkezés 
örömének. Szem ünk, fü lü n k  m ást ebben az időben érzékelni sem  ak a rt. K ép
ben, írásb an  és h angban  csak az kellett akkor, am i É szakról hozta a 
friss, s m ég ú jabb  h írek e t és örvendtíink  annak  is, hogy fogyatékos nö
vendékeink is a „M indent v isszá“-t harsog ták , m ostan i s vo lt ta n ítv á 
nyaink  sem a k a rtak  m ásról tu d n i ezekben a gyönyörű  napokban, m in t 
arró l, am i a  v isszacsatolásról, dicső honvédőink bevonulásáró l ad o tt h írt. 
S ír tu n k  öröm ünkben, am ikor v issza tért testvére ink  alázatos szeretettel 
szabadon, bün tetlenü l m egcsókolhatták a C sonka-M agyarország fö ld jét 
s könnyeztünk m eghato ttságunkban  akkor, am ikor le térdelt a  kardo t 
viselő honvéd is, am ikor az a r ra  az elrabo lt földre ú jr a  rá léphete tt. A rra  
az őseink á lta l szerzett, v é rre l á z ta to tt földre, am ely  húsz évig szám ki
vetésben, h a tá ro n  tú l volt, s m elyet m ost végre nekünk  ítéltek, v issza
adtak, m ert tud ták , érezték, lá tták , hogy nem csak az igazság  van  m ellet
tünk, hanem  az igazság  m ögött erő is van, kezünkben a  k ard  s lélekben 
az elszántság. A k irá n to tt  éles pengét v isszatenn i hüvelyébe nem  lehete tt
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Szentgyörgyi Gusztáv:

volna anélkül, hogy úgy m arad jon  minden, ahogyan szégyenletesen, 
húsz évig volt s ezért is döntöttek úgy Bécsben, ahogy azt tették. Ism ét 
puskaporos volt a levegő, feszült m inden ideg s m indenki érezte, tud ta , 
hogy am in t akkor H itle r hadai, úgy m ost H orthy  Miklós ka tonái is fel
ta rtó z ta th a ta tlan u l m egindultak  volna. H á la  legelsősorban is ezért a 
m agyarok  Istenének. Velünk volt a  jóságos Ég. E nnek köszönhetjük, 
hogy re tten tő  háború  és irtóztos öldöklés, elo lthatatlan  világégés, ször
nyű véráldozatok nélkül: népek s k u ltú rá ik  m egsem m isítése elkerülé
sével lehetett k ito ln i a trianon i határokat, s m eg lehete tt sem m isíteni 
azt a szerződésnek nevezett csúfságos átkot, am ely anny i ja jn ak  és h a j
nak, k im ondhatatlan , soha el nem képzelt szenvedésnek vo lt 20 éven á t 
okozója. H á la  a jó Istennek  azért is, hogy a  Felvidék visszacsatolásával 
bizonyság szo lgáltato tt annak, hogy emberi, igazság ta lan  elrendezéseket 
nem lehet örökre, de m ég csak sokáig sem fenn tartan i, földi tökéletlen
ségeket, azt, am i nem  természetes, am i nem jogos és am i ny ilvánvalóan  
rossz, önkényes, am i a  történelem nek, s fejlődésnek ellentm ond, nem 
lehet nemzetekre, népekre végérvényesen ráerőszakolni. H ála a jó Is ten 
nek, akiben továbbra  is hiszünk s bizakodva rem éljük, hogy ezzel még 
nem  fejeződött be a határo k  reviziója. H ála és köszönet ezért H itler 
ném et vezér és kancellárnak, hogy a lav in á t elindította, am ely a  t ria- 
n oni ig azság ta lanság  egyik részének jóvátételét ú tjá ra  lend íte tte , s 
h álás köszönet M ussolininek. az olasz nén vezérének, aki a  völgybe sod
ró d ott s o tt m egrekedt lav in á t ú jra  felemelte s diadalm asan a m agy a r 
Észak felé lökte.

E lism erés azért a m ag y ar hadseregünknek, am ely a sorsdöntő 
órákban kem ényen, m ag y ar katonákhoz illően készen állo tt s türelm et
lenül v á r t  a rra , hogy m egindulhasson akkor is a Felvidékre, hogyha 
ott nem  m agyarok, testvérek v irággal, hanem  a  cseh hadsereg g rán átta l, 
ha véreink nem éljen köszöntéssel, de elleneink gépfegyverrel, tankkal 
és aknákkal, ezer halállal, akkor is ha nem  glóriával a b a rá t, hanem  
halálgázzal az ellenség v árja . M agyar szívünknek nagy  öröm, nagy 
m egnyugvás, büszkeség, hogy ezekben a  nehéz időkben az ország vezére 
olyan férfiú  volt s most is az, m in t vitéz nagybányai H o rth y  Miklós, 
ak i k iv ív ta  az egész ország tiszteletét, valam ennyiünknek őszinte szere- 
te té t és akinek bölcs, egyenes és b á to r korm ányzása te tte  lehetővé M a
gyarországnak  ezt a nagy  örömet, am it oly sokan nem  is oly régen el
érhetetlen álom nak ta rto ttak . V alóság le tt az álomképből s ezért hódo
la tunk  Ő főm éltóságának, am a őszinte jókívánságunkkal, hogy a jó Isten  
az em beri kor legvégső h a tá rá ig  éltesse, a Főm éltóságú Asszonnyal 
együtt, a jóságos m agyar N agyasszonnyal, M ég sok öröm ben legyen 
része a K orm ányzó U rnák, k ívánjuk , hogy m ég dicső serege élén M á
ty ás  k irá ly , az a rad i 13, azu tán  K inizsi városába, de a Székelyföldre 
is, H unyad i János városába is, a történelm i M agyarország h a tá rá ra  is 
bevonulhasson. E ngedjék meg, hogy hódoló táv ira tb an  köszöntsük K o r
m ányzó U runkat, a legelső m ag y ar embert, aki erre  a jelzőre nem  a 
hódoló udvaroncok jóvoltából, hanem  tárgyilagos m egítéléssel valóban 
reászolgált. De engedjék meg, hogy üdvözöljük vitéz Im rédy  Béla m i
niszterelnök u ra t  is. Nem kétséges ugyanis, hogy a korm ány  az ő bölcs
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Elnöki beszéd.

vezetése a la t t  szin tén  a  helyzet m ag asla tán  állo tt, a  békedeiegátusokkal 
együ tt, K án y a  K álm án , Teleki P á l m in isz te r u ra k k a l egyetem ben. H á la  
legyen ezért is a gondviselésnek, hogy ily  vezetőink vo ltak  ezekben a 
nehéz időkben, sorsdöntő  ó rákban . A d ja  a  jó  Isten , hogy az eddigi böl- 
eseség vezéi'elje és u ra lja  ko rm ányelnökünket továbbra  is és a d ja  Isten , 
hogy a  m agyarok  m ind  szoros ö ssze ta rtásban  szo lgáljuk  H azánkat, ön
zetlenül, k ita r tá s sa l  és becsülettel. B iz to s íth a tju k  a  M iniszterelnök U ra t, 
hogy jó rav a ló  tö rekvéseiben valam ennyi jószándékú m ag y ar tes tv é rü n k 
kel m i is lelkesen, öröm m el tám ogatjuk , s o rszágot m egrefo rm áln i akaró  
m unk ájáb an , az elesettek felsegítésében, seg ítjü k  m i m ind, ak ik  jólészi 
O házár A nd rásn ak  nyom dokain  já ru n k . Sokan nem  tu d já k  e m ag y ar 
földön, kötelességünk ezért h irde tn i, hogy C házár A n d rás  m ár 150 év 
elő tt h ird e tte  s g y ak o ro lta  a nép szeretetét, m inden m ódon való m eg
segítéssel. M inden beteg és szenvedő em ber fá jd a lm án ak  enyhítését 
m u n k á lta  s ezért m i sem  teh e tü n k  m ást, hogy ak i ilyen  m u n k át h ird e t 
s vezet a  m ag y ar földön, m ag y a r testvérekért, m elléje állunk. Tesszük, 
tehetjük , tennünk  kell ezt azé rt is, m ert a n agy  A lap ító  u tó d ja ik én t nem  
tehetünk  m ásként, C házár A ndrás k ijelö lte  n ekünk  az u ta t, hogy ak i 
valam inek, am i szükséges, fogyatkozásában  van, seg ítsük . E m eljük  a 
kisebbet, növeljük  a  sa tn y á t!  A. szenvedőt, a  gyengébbet, a  beteget, az 
elnyom ottat, az erősebbel, az egészségesebbel, az elnyom óval, a  hideg, 
rid eg  szívűvel, a  kapzsi gazdaggal, a  zsarnok  h a ta lm assa l szemben véd
jü k  m eg s m ert az ily en  csekélyesebb a  nép közö tt v an  a  több, ez a  népi 
re fo rm m u n k a jav a . O lyan m unka, o lyan közszolgálat, am it C házár Ande
rűs m a is h irdetne , m a is csinálna , eleven, áldozatkész, cselekvő s gyors 
lendülettel. C házár A n d rás  tu d o tt szónokolni, az ékes m ag y a r nyelven 
való írá sn a k  is m űvésze volt. M a valószínűleg sem  nem  beszélne, sem 
nem  vo lna kedve az íráshoz, m ert oly sok m a a  szónokló m agyar. C házár 
A n d rás csak csinálná, cselekvő áldozatos szeretettel g y ak o ro ln á  a  népi 
po litikát, a testvéri, a  fe lebará ti, a  k risz tu si m unkát, am elyrő l m a csak 
sokat beszélnek, de m ég m in d ig  kevesen élnek e szerin t. K evesen élnek 
a nag y  T an ítóm ester ta n ítá s a  szerint. Mi a  tan ítá s , m i a nevelés? Sze
re te t. A  szeretetnek helyes, m értékletes, egyensúlyos gyakorlása , egyén
hez m ért a lkalm azása. Növelés a  szeretetteljes életre. Is ten  és ember- 
szeretetre . Mi a  helyes po litika?  É n  azt mondom, hogy a p o litik a  is 
ugyanaz. Nemzetnevelés. Szeretet. S zeretn i áldozatkész, fe leb ará ti szere
tettel, m ajd  azt m ondom  szerelem m el m indazt, am i és ak i a r r a  érdem es. 
S zeretn i azt, ak i a r ra  reászoru lt, teh á t m indenkit, de különösen a sze
gény em bert, a  tu d a tla n  em bert, a  beteg em bert, az érzékszerveiben, a 
szellemi v agy  érzelm i av ag y  erkölcsi képességeiben, a  helyes ítélkezés
ben, a jó  értékelésben m egfogyatkozott em bert, a testvére inket, m ind, 
ak ik  nélkülözik a  szeretetek  M ilyen könnyű  ezt gyakoro ln i. És m égis 
m agyarázn i kell, hogy m inek a  százezres jövedelem , am ikor v an n ak  
éhező m agyarok , á llásné lkü li fia ta lok , m unkanélkü li családfők. A m a
g y a r te s tv é rt kell szeretn i úgy, ahogy Ch. A. szerette a népet és szeretné 
m a is. N agy külön ö röm ünk nekünk  ezért is, hogy v issza té r t Ch. A. j 
földje. Jólész, Rozsnyó a  h a tá ro n  belül, — de i t t  v an  Jo lsv a , Pelsőcz, 
K om árom , U ngvár, M unkács, K assa  s R im aszom bat, ahol gyógypeda- /
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Szentgyörgyi Gusztáv:

g ó g ia i in téze te ink  v an n a k  s ettő l rem é ljü k  az o k ta tá sü g y  h a tá ra in a k  
is a  tá g u lá sá t  s azok m u n k ása i, m agunk  részére  is v a lam i jó t. R em éljük  
e n ag y  öröm ben a lapve tő  kérd ése in k  rendezését, a  tan á ik ép ző  m egnyi 
fásá t, az á llam i s tá tu sn a k  a  tényleges szükséghethez való a lk a lm azásá t, 
az if jú s á g  je len  so rsán a k  és jövőbeli előm enetelének b iz to sítá sá t, nem  
feledkezvén m eg az  ö regekrő l sem, ak iknek  35 vagy  40 évi nehéz, r i tk a  
em bertőrlő , ideget tépő  m u n k a  u tán , ehhez m ért erkölcsi és an y a g i ja 
v akka l, a  V I. fizetési oszt. ille tm ényeivel a  jó l m egérdem elt n y u g a 
lom ba való  helyezése nem  szerény telen  k ívánalom .

Ö sszejövetelünknek ezekben a  jelen tős tö rtén e lm i időkben igen 
kom oly oka van. E g y  ig en  ré g ó ta  fe lve tődö tt k é rd és t szeretnénk  vég
érvényesen  m egoldani. A zt m erem  m ondani, hogy  v a n  n ek ü n k  egy külön  
„F elv idékünk“’ is. V an n ak  tes tv ére in k , vérünkből való  v ér, egy  fán ak  
h a jtá sa , u g y an azo n  képzettséggel b író  testvéreink , ak ik  e lszak ad tak  
tő lünk . Ezek az édes, nem  m ostoha tes tv ére in k  a  legtöbb esetben nem  
azért ju to tta k  a  h a tá ro n  tú lra , m in th a  oda k ív án k o ztak  volna, hanem  
azért, m e rt a  felsőbb a k a ra t, nem  önkényesen, hanem  szükségből, őket 
odarendelte.

E zekkel a  k a r tá rsa in k k a l, ak ik  kü lön  egyesületbe töm örültek , sze
re tn én k , szeretnének ők is egy közös kere tb en  találkozni, eg y ü tt m ű
ködn i a  m ag u n k  és az o k ta tásü g y n ek  ja v á ra , végső eredm ényben  a 
H aza  üdvére. E g y u g y an azo n  T anárképző  nevelt és b o csá jto tt ki ben 
n ü n k e t az életbe s m e rt eg y u g y an azo n  áll. s tá tu sb an  m űködünk a  leg
többen s m ivel a  fogyatékosok  nevelési te rü le tén ek  egy ik  vagy  m ásik  
ág a za ta  m űvelésére szen te ltük  életünket, s am elyet az á llam i ig azg a tás  
is oly rég en  egybefog lalt, egyesü le ti életben is, k a r i  érdekből, szakneve 
lésünk  fe jlesztése érdekében, össze szeretnénk foglaln i. ^eyegfiH- v a 
gyunk. V alószínű, hogy  eg y ü tt, egy közös egyesületben a  m agunk  egde- 
k e it is eredm ényesebben  m eg tu d ju k  védeni, v alószínű, hogy n6m_.fcn" 
g ácso lódván  k e tté  erő ink , erősebbek, egységesebbek leszünk . N em  fo
gu n k  kifelé, felfelé több vélem ényt képv iseln i az egy s tá tu s  képvisele
tében. K evesen  v ag y u n k  ahhoz, hogy  k é t egyesü le te t ta r ts u n k  fenn, k ét 
lan o t ad ju n k  k i. Az á llam k in cs tá r  m ai helyzetében m ag a  sincs abban 
a helyzetben, hogy  kettőt, segítsen , tám ogasson . S zerény vélekedésem 
szerint, m inden je l s tén y  a r r a  m u ta t, hogy a  k é t egyesü let egyesü ljön. 
A hogy az o rszágnak  is az az  érdeke, hogy k ife lé  n ag y  egységet m u ta s 
son, n ek ü n k  is a r r a  kell tö rekednünk . K ifelé, felfelé legyen  egységes, 
fo r r jo n  össze egy egyesüle tben  a  gyógypedagóg ia i tan á rság . B elül az 
egy egyesü le t k eretében  beszéljük  m eg eg y ü tt közös, kü lön-külön szak
beli kérdéseinket. T á rg y a lju n k , v ita tk o zzu n k  egym ás között, m ag u n k 
ban, de h a  e lh a tá ro z tu n k  v a lam it eg y h an g ú lag  s különösen h a  szótöbb
séggel, ak k o r ne, duzzogjon a  kisebbség, hanem  a  v ég reh a jtá sn á l m ár 
legyünk  egyek. H a tá ro za ta in k , kérelm eink  m ögött á llju n k  egy em be r
ként,, m in t acé lfa l s a k k o r a  szebb jövő v ir ra d á s á t  o k ta tá sü g y ü n k re  
m erészkedem  jövendöln i. S o k a t á r to t t  nekünk, hogy a  m ú ltb an  többfele 
h ú zo tt a szekerünk. Sok vo lt a  vezér k özö ttünk  is. E g y re  sincs ta lá n  
szükség. V ezessen b en n ü n k e t az Is ten , az ország  vezére, vezessen az idő, 
a  tö rténe lem  tan u lság a , az é le ttap a sz ta la t legyen vezérünk  h a  m égis
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Elnöki beszéd.

kell külön vezér, legyen Ch. A. szelleme, am ely azt hiszem  azt ja. vallj a, 
am it m ost mondok. Nézzük m eg írása it, elveit! Abból ez folyik. M agyar 
hazánk, d rága nem zetünknek, szeretett fa ju n k n ak  m inden erénye, de 
m inden h ib á ja  is i t t  tükröződik  bennünk, a  m i ok ta tásügyünk  életében 
is. A m agyar nem  tu d ta  ellenfelét, ellenségét — kedves b a jtá rsa im  — 
úgy gyűlölni, m in t „m agyar a  m ag y art“. A csehet és az oláht, közelebb- 
állónak tekinti  az elvakult, m in t k ét szemben ülő p á r t  m ag u k at az ország 
t anácsában. K é t p o ten tá t a vidéki m ag y ar városban, kétféle ak a ra to t 
képviselő vezér egy kis csoportban, két édes testvér egy családban job
ban gyűlöli egym ást sokszor, m in t ahogy annak  idején  a törököt, ta tá r t  
gyűlölte a  m agyar. K edves tag társa im , kedves b a jtá rsa im , félre a gyű
lölettel. Én azt mondom, hogy a  csehek, de sem m iféle gyűlölet sem lehet 
program ra. A rra  kérlek Benneteket, hogy m i m agyarok  m ind szeressük 
egym ást. E gy  igen nehéz p á ly án  dolgozunk m ind egész életen át. Ne 
zárjunk  ki p á ly a tá rsa in k  közül senkit! Közös m unka, ugyanazon szent 
h ivatás és közös sors, egyugyanazon elbánás, ugyanaz az élet a  m i osz
tályrészünk. Szeressük h á t eg y m ást! Szeressük egym ást te s tv éri módon, 
m ert csak így  tu d ju k  szép, de nehéz h iv a tá su n k a t igazán  s m ég ered
m ényesen betölteni. Ú gy tu d ju k  göröngyös p á ly án k a t it t-o tt  sim ábbá 
tenni, m egröv id ített é letünket könnyebben elviselhetővé, időnként kelle
mesebbé tenn i — úgy tudunk  fogyatékosaink részére nevelési e ljá rás t 
fokozni, úgy tudunk  az o k ta tásügy  ja v á ra  líjabb meg újabb  értékeket 
term elni, fejlődést, v irág zás t biztosítani, h a  nagyon szeretjük egym ást. 
Ú gy tudunk  a régiekhez m éltóak lenni, hogyha m ind m egfogjuk egym ás 
kezét, H a  szeretjük  egym ást, nem fogjuk az akadályokat nézni, am i 
gátol az egyesülésnél. Nem fogunk drótsövényeket az egyesülés közé 
emelni, h a  m ind szeretjük  egym ást. Nem fogunk a pergőtűztől sem félni, 
ha azt ak a rn a  bocsá jtan i v a lak i reánk, s igen  is egyesülni fogunk, ha  
szeretjük egym ást. A szeretet nem  fél. Nem gy áv a  a  szerető ember, nem 
aggodalm askodik akkor, ha  szándéka nemes, h a  sáfárk o d ása  önzetlen. 
Ne féljünk, m ert az igaz értékek nem  pusztu lnak  el. Ne fé ljünk  sem m i
től, m ert a szeretet hatalm as! A szeretettel vele van  az Is ten  is, hiszen 
az Isten  m aga is szeretet. M itől félünk hát, ha a szeretet bennünk van, 
ha az Isten  velünk v an !

Átérzem  a  felelősséget. Sokat gondolkoztam. Sokáig tűnődtem . 
Tépelődtem  is eleget. Beszélgettem. T árgyaltunk . Sok érvet és ellenérvet 
m eghallgattunk. Serpenyőbe te ttü k  mind. A  m érleg sem m u ta to tt 
rosszat. Több m in t két éve foglalkozunk ú jra  a  kérdéssel. É rleltük  azt. 
A lapszabály tervezetet csináltunk  s elküldtük hozzászólásra m inden 
testületnek. Az észrevételek b irtokában  ú jra  átdolgoztuk a tervezetet. 
E lküldtük ú jra  m inden tagnak . M indenki ism eri rég  az elgondolást. 
E lm ondhatta, elm ondhatja  észrevételeit. Én — úgy  vélem  — m indeneket 
értékeltem  s alapos m érlegelés u tán  is azt m erem  aján lan i, a  múlt- és 
a jelen összevetése u tán  a  jobb jövő érdekében, hogy m ondjuk ki az 
egyesülést a G yógypedagógiai T anárok  Orsz. E gyesületével „M agyar 
Gyógypedagógiai T anárok  Országos Egyesülete“ nevezet alatt.

M ielőtt tá rg y a lá s ra  bocsájtanám  a kérdést, s m egkérném  a ta g tá r
sakat, hogy szóljanak az egyesületek és lapok egyesülésének a kérdésé-
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Örs: Weszelovszky Lajos hangkapcsolódási táblázata.

hez, jelentem  a t. K özgyűlésnek, hogy f. évi nov. 20-án egybehívott első 
r. k. közgyűlésünk i t t  ugyanezen tá rg y b a n  nem  vo lt határozatképes. 
É ppen  ezért a  m ai n a p ra  összehívott értekezletünk  az alapszabályok  
értelm ében az egybegyűltek  szám ára  való tek in te t nélkül határozatképes. 
Ezeknek e lő rebocsájtása u tá n  üdvözlöm  a  kedves tag tá rsa k a t, a ren d 
k ív ü li közgyűlést m egnyitom , kérem  a  jó Istennek  á ld ásá t a tan ács
kozásra.“

Hangkapcsolódások a magyar beszédben.
I S T E N E S  K Á R O L Y  IGAZGATÓ HASONLÓ CÍM Ű M UN

K Á JA  UTÁN Ö SSZEÁ LLÍTO TTA  W E S Z E L O V S Z K Y  L A J O S  
TANÁR. — Ezzel az elnevezéssel 63X95 cm. m éretben, ta rtó s  lemez
pap íron , kőnyom ásos k iá llításban , g y ak o rla tilag  igen értékesen hasz
nálható  táb lázatos tan ítá s i segédeszköz je len t m eg W eszelovszky L ajos 
budapesti áll. siketném a in tézeti ta n á r tá rsu n k  k iadásában . A  beszéd 
érthetősége, a  k ie jtés  zökkenő m entessége érdekében nagyon  lényeges 
a  hangkapcsolódások tervszerű  és helyes g y ak o rlá sa  a siketném ák be
széd tan ításában . E nnek  a  törekvésnek  igazi m egterem tője Istenes K á 
ro ly  igazgató, ak i tökéletes rendszerbe fo g la lta  a  m ag y ar beszédben 
előforduló hangkapcsolódásokat. M ajd  pedig  a  „M agyar fo n e tika i rend
szerek“ c. tan u lm án y áb an  vezérfonala t ad o tt a  siketném ák ta n á ra in ak  
kezébe a  hangkapcsolódások g y ak o rla tb an  m űvelendő eseteire. Ezeket 
az eseteket p ró b á lta  k i az elm últ tan év  fo lyam án  W eszelovszky L ajos 
es fog la lta  igen  jó l á ttek in thető  és a  gyerm ek  á lta l is könnyen  m egért
hető táb lázatos rendszerbe. De nem csak rendszerezte ezeket a  h an g k ap 
csolódási eseteket — szám szerűit 256-ot, — hanem  a  helyes és egyöntetű  
h aszn á la tra  röv id  u ta s ítá s t is ad  a k iválóan  sikerü lt, sötétkék színnyo
m ású  táb lázaton . Az egyéves g y ak o rla ti k ip róbálás az t m u ta tta , hogy 
a m u n k á t a gyerm ekek  szeretik, könnyen  kezelik és az a  beszéd érthe
tőségét, a  k iejtés s im aság át h a th a tó san  előm ozdítja. A  siketném ák in té 
zetei legalább a  IV . osztály tól nem  nélkülözhetik  a  tan ítá sn á l ezt a  k i
válóan  s ik erü lt ta n ítá s i  segédeszközt, m elynek álta lános iskolai haszná
la tra  való m in isz te ri engedélyezése is fo lyam atban  van. K ív án a to s  
volna, hogy ebből a  táb lázatból a  növendékek játszóterm eibe, a  rajz-, 
kézim unka- és szlöjd term ekbe, sőt az intézetek fo lyosóira is  k erü ljö n  
1—1 példány. De nem csak a  siketném ák iskolái, hanem  m inden m ás 
iskola is e lsőrendű seg ítő t ta lá l benne a  helyes m agyar beszéd és k ie jtés  
tan ításán á l. A ján lju k  az illetékesek figyelm ébe ezt az ú ttö rő  m unkát, 
m ely éppen a legjobbkor — a  helyes m ag y ar beszéd áp o lásá ra  irán y u ló  
törekvések idején  — je len t meg. Á ra : 1.— P. M egrendelhető W eszelov
szky L ajos áll. siketném a in tézeti tan á rn á l, Bpest, V III., Festetics-u . 3.

(Örs.)

8



Munkaindítás.
Irta : Szép József a siketügyi-és beszédpedagógiai szakosztály elnöke.

Úgy gondolom, Szakosztályunk eredményes munkásságot 
akkor fog kifejteni, ha az elénk tornyosuló munkamennyiség vég
zésében valamilyen rendet tartunk. Ahol oly sok a tennivaló s a 
dolgos kézben sincsen hiány, ott a munkát meg kell szervezni, 
anélkül, hogy munkakényszert alkalmaznánk. Szakosztályunknak, 
amelyet komoly törekvések és célkitűzések hoztak életre, egyik 
legelső feladata épen az, hogy ezt a munkát megszervezze és meg
indítsa.

Szakosztályunk működési területe nagyjában kettős lesz. 
Nyilvános szakelőadásokat fogunk tartani, ahol égetően fontos kér
déseink kerülnek előadásra és nyomban megvitatásra is. Ezt a 
munkát megindítottuk, amikor jó előre már is felkértünk kartár
sakat arra, hogy — egyelőre tetszés szerint választott témakörből 
— készüljenek egy-egy nívós szakelőadás megtartására. Nincs 
kétségünk, hogy a felkért és a később felkérendő kartársak mind
egyike a legteljesebb odaadással fogja a Szakosztály célkitűzéseit 
szolgálni. Nemcsak most, de a jövőben is!

Még nem alakult ki teljesen, de talán nem is lehet azt előre 
lerögzíteni, hogy a. szakosztályi üléseket mikor és hányszor tart
suk. Főszempontunk mindenesetre az lesz, hogy amikor a legtöb
ben együtt lehetünk! Ilyen alkalmakul kínálkozik a tané vele ji Chá- 
zár András emlékünnepünk Vácon, a tavaszi árumintavásár hete 
Bpesten és a tanévvégi közgyűlésünk, remélhetőleg most már vi
déki intézeteink falai között. Ez három egészen biztos terminust 
jelent, hihetőleg szépszámú érdeklődővel egyetemben. A többi — 
mondjuk egy-két-három — előadás ideje is ki fog majd alakulni 
a kartársak hozzászólása alapján.

Szakosztályunk működésének második — leggazdagabb — 
területe szakfolyóiratunkkal kell, hogy szervesen kapcsolódjék. 
Szaklapunk ezentúl havonta fog megjelenni, a tanév folyamán 
tehát tízszer. Ha sikerülni fog egy kis államsegéllyel vaskosabbá 
tenni, akkor igazán nem lehet panaszunk. Havonta teret és helyet 
is fogunk kapni száz meg száz gondolatunk előtárásához, ha .. . 
ha megszervezve fogunk a munkához állani!

A munkát a következőképen keli megcsinálni! Tervünk, gon
dolatunk, kívánságunk, óhajtásunk, vélekedésünk, tapasztalásunk, 
meglátásunk van százféle. Az egyik módszeres kérdés, a másik 
szervezési, a harmadik neveléstörténeti, a negyedik intézeti ügy, az 
ötödik az általános ügyek csoportjába tartozik, a hatodik a tan
könyv ügyek csoportjába kívánkozik, stb., stb.

No már most: ki-ki óhaja és hajlama szerint kiválaszt magá
nak csupán egy-két ügycsoportot s abban megkezdi a maga mun
káját. És csak ebben foglalkozzék! A másik a másikban! Egészen 
bizonyos, hogy aránylag igen rövid időn belül rendszeres kutató 
munkával olyan jártasságra és autenticitásra fog az illető szert
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Szép József: Munkaindítás.

tenni, hogy eredményei mindenki előtt tiszteletet és megbecsülést 
fognak számára biztosítani.

Egy ember mindennel nem foglalkozhat, egy ember mindent 
jól nem tudhat. A specializálódás korában oktatásügyünk egészé
nek áttekintése mellett egy-egy kis részt kell csupán tudásunk 
mikroszkópja alá vennünk! Ily megszervezéssel a munka nem lesz 
nehéz, unalmas. De egészen biztosan eredményes!

A fentebb vázolt csoportokba majdnem valamennyi témánk 
belefér. A keretet lehet még bővíteni. Tessék!

Ügyrendünk szerint választmányi tagjaink (a Szakosztály 
őrszemei) állítsák egybe testületenkint a jelentkezőket! Rosszul 
mondottam. Állítsák munkába a tagokat és hozzák a szakosztály 
elnökének tudomására azt, hogy ki miféle kérdésekkel fog’ különös
képen foglalkozni! A Szakosztály és a lap szerkesztője így tudni 
fogják, hogy ilyen munkaszervezet és munkamegosztás mellett, ha 
egy-egy cikkre, tanulmányra vagy véleményre lesz szükségük, ki
hez forduljanak!

Amit itt most leírtam, az nem újság, nem én találtam ki! Ez 
a tudományos munkálkodás egyetlen helyes és kitaposott módsze
res eljárása. Minden egyetemi szemináriumban ez és ilyen munka 
folyik. A csoportok keretei adva vannak, a jelöltnek választania 
kell és dolgoznia.

Még valamit a lappal kapcsolatban! Gyakran meg fog  ̂tör
ténni, hogy bizonyos kérdésekben — itt van például tanárképzé
sünk nagy horderejű ügye is — a Szakosztálynak véleményt kell 
nyilvánítania a kartársak felé, esetleg a minisztérium felé is! A 
magam részéről legértékesebbnek azt az eljárást fogom tartani, 
amikor a szakosztály minden tagja megnyilatkozhat. Az ügy 
előbbrevitele érdekében kollektív kérdésekben többet nyom a latba 
50 kartárs 5—5 soros megnyilatkozása, mint a legokosabb egyetlen 
szakelőadás arról a témáról. Szakosztályunk módját fogja találni, 
hogy egyetemes érdekeket érintő kérdésekben a kartársak ilyen 
módon gyakran nyilváníthassanak véleményt.

Ügyrendünk, mely már csak sokszorosításra vár, s utána 
nyomban megkapják a tagtársak, még arra is kívánt gondolni, 
hogy a testületi értékes módszeres értekezletek, előadások is egybe- 
gyüjtessenek a Szakosztály irattárában. Ugyanúgy — ha lehetsé
ges, — a tanulmányi felügyelet, a főigazgatóságok, vagy minisz
térium oktatásügyünket érintő mindennemű nyilvános jelentései is.

így képzelem a tagok, illetőleg a Szakosztály munkálkodásá
nak megindítását és megindulását.

Az eke vasát engedjük le jó mélyre. Hasítsunk fel, terméke
nyítsünk és gazdagítsunk mennél nagyobb területet a magyar si- 
ketnéma oktatás és az egész magyar gyógypedagógia már sok szép 
termést érlelt humuszából!
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Á siketek oktatásügye a gyógypedagógia 
keretében.
Irta : Murányi Antal.

A múltban a társadalom emberbaráti gondoskodása megte
remtette a fogyatékosok intézményeit, de fenntartásuk ma már 
allami feladattá vált. Az emberszeretet külön-kiilön karolta fel a 
siketet, a vakot, a gyenge elméjűt, viszont a világ mai racionalizált 
berendezettsége, gazdasági, szociális és szellemi életformája mel
lett az állami igazgatás rendszerének úgylátszik, hogy jobban meg
felel a fogyatékosok ellátásának általános és egységes rendezése.

A megváltozott viszonyokkal számolnia kell minden egyes 
fogyatékossági ágazatnak, minthogy a változás fizikai létében 
érinti ügyüket. Tehát keresni kell azokat a tényezőket, amelyek az 
egyes fogyatékossági csoportokat összetartják és összekötik s ame
lyek alapján valóban lehet szó egységes elvek szerint való vezetés
ről és irányításról, nemcsak külső, de belső viszonylatban is. Meg 
kell állapítani azonban azokat a tényezőket is, amelyek megnyug
tató módon biztosítják az egyes csoportok érdekeinek megvalósí
tását. Az előbbi tényezőket a fogyatékosok minden egyes csoport
jára egyaránt érvényes általános elvekben és közös szükségletek
ben^ az utóbbiakat pedig az egyes csoportok különleges követelmé
nyeiben találjuk meg.

Általános elvek:

1. A fogyatékosok nevelés-oktatása a gyermeki fejlődés álta
lános menetének és a fogyatékos gyermek összegyéniségét kiala
kító okoknak teljes ismeretén épül fel.

2. A célkitűzés a fogyatékosok minden csoportjánál jelenlevő 
csökkentértékűség fényéből folyik, s a fejlődési különbségeket a 
teljesértékűség felé irányulóan igyekszik kiegyenlíteni.

3. A célkitűzések megvalósítása közvetett úton, közbeiktatott 
feladatok^ megoldásán át történik. Éppen ezért, elsősorban azokat 
a képességeket foglalkoztatja, amelyeket lehet növelni és olyan 
feladatok elé állítja a gyermeket, amelyet az el is tud végezni. 
Minden elvégzett feladat, minden megszerzett ismeret azután már 
mint eszköz használtatik fel egy távolabbi, az általános pedagógia 
követelményeinek is megfelelő célok elérésének érdekében.

4. A fogyatékosok nevelés-oktatása elsősorban a fejlődést 
gátló okoknak, illetve az okozott fogyatékosságnak a megszünte
tésére irányul — és ez az a terület, amelyen szakszerűsége különö
sebben is megnyilvánul, — majd a továbbiakban a fogyatékos
sághoz alkalmazott, de már az általános pedagógiai elvek és cél
kitűzések szerint fejti ki működését.
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Murányi Antal:

Közös szükségletek:
1. Iskolaköteles kor előtt:
a) Fogyatékosság korai felfedezése és diagnózisa.
h) Megelőzés és védelem.
c) Gyógyítás.
2. Iskolaköteles korban:
a) Beiskolázás.
b) A mindennapi ismeretek megszerzésére irányuló szak

oktatás.
c) Általános kézügyességre való nevelés.
d) Szakirányú kézügyességre való nevelés, illetve hivatásra 

való előképzés.
3. Iskolaköteles kor után:
a) Hivatásra való teljes képzés.
b) Elhelyezés.
c) Elméleti és gyakorlati továbbképzés.
d) Gazdasági, társadalmi és jogi támogatás és védelem.
Az általános elveknek és a közös szükségleteknek kielégítése

kor, vagyis az alkalmazás területén azonban az egyes fogyatékos- 
sági csoportok ügye elkülönül egymástól. Ilyenkor az általános 
elvek és a közös szükségletek úgy a siketek, mint « vakok, vala
mint az értelmi fogyatékosok csoportjainál mint különleges köve
telmények jelentkeznek. Megvalósításuk is kiilön-külön, szakok 
szerint történik.

Különleges követelmények:
1. A helyi hatóságoknak, az általános nevelésügy vezető em

bereinek, az érdeklődő és az érdekelt közönségnek a tájékoztatása.
2. A fejlődést elősegítő otthoni környezetnek és bánásmódnak 

a kialakítása.
3. Elméleti és. gyakorlati képzés:
a) Osztályok, csoportok alakítása (szelektálás).
b) Felszerelés, tan- és szemléltető eszközök megállapítása.
c) Tankönyvek megállapítása.
d) Tanítási eljárások megállapítása.
e) Tananyag megállapítása.
/') Tanterv.
á. Kísérleti munka a pszichológia és a pedagógia területén.
5. Orvosi ellátás.
6. Tanárképzés.
7. Tanulmányi (gazdasági) felügyelet.
8. Tanulmányi kapcsolatok más fogyatékossági csoportok 

szakpedagógiájával és az általános pedagógiával.
9. Kapcsolat az illetékes állami szervekkel és társadalmi kö- 

ziiletekkel, az iskolán kívüli támogatás és védelem ellátásának kér
désében.
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A siketek oktatásügye a gyógypedagógia keretében.

10. Adminisztráció.
A gyógypedagógia elméleti és gyakorlati működésének el

múlt 30—40 esztendejét a gyógypedagógia általános elméletének 
lefektetésére, .szervezetének kiépítésére és működési területének ki
terjesztésére irányuló munkálkodás jellemzi. Nevelés-oktatásügyi 
vonatkozásban is volt bizonyos fejlődés s azt oktatásügyünktől 
sem lehet elvitatni, de messze elmaradtunk attól a rohamos belső 
fejlődéstől, amelyet a közoktatásügy egyéb ágazatai, különösen 
pedig az elemi népoktatás ért el az utóbbi két évtized alatt. Az 
igaz, hogy a siketek beiskolázására a meglevő intézetek elegendő
nek mutatkoznak, minthogy a statisztika adatai szerint a siketné
mák száma napjainkban inkább csökken, mint emelkedik, de vájjon 
lezártnak tekinthető-e ezzel az örvendetes jelenséggel a siketek 
oktatásügyének a fejlődése, amikor más téren lényegbevágó meg
oldatlan kérdései vannak? Vagy minőségi tekintetben, belső vi
szonylatban, a nevelés-oktatás terén, az iskolakötelezettség előtt és 
után való feladatok terén is lezárult volna a fejlődés vonala? Ko
rántsem! Ha rátekintünk azokra a feladatokra, amelyeket mint 
különleges követelményeket körvonalaztunk, akkor láthatjuk, hogy 
fejlődés tekintetében még rengeteg tennivaló van — éppen ezután. 
A helyzet az,̂  hogy ma, egy megváltozott szellemi és anyagi világ 
közepette, még mindig a 30—40 év előtti alapokon, az akkori fel
fogás, az akkori követelmények és szükségletek szerint munkál
kodunk.

Tantervűnk a maga idejében kiválónak mutatkozott, de ma 
már kitűnnek fogyatékosságai az egész vonalon.

Szakkönyvünk kevés van s egy-kettő kivételével már idejüket 
múlták.

Tankönyvünk száma szintén kevés, de különben sem elégítik 
ki a kívánalmakat.

Szemléltető eszközeink hiányosak és inkább az általános t e r 
mészetű szemléltetést szolgálják.

Az egyes tantárgyak tanítási eljárása is, de különösen a be
szédtanítás sokban nélkülözi a süketséghez alkalmazott módszeres
séget.

A siket gyermek pszichológiai kivizsgálása és pedagógiai el
lenőrzése még csak gyermekcipőben jár.

Az iskolán kívüli támogatás és védelem, különösen az iskola- 
köteles kor után felmerülő szükségletek terén, nem nyer megfelelő 
megoldást.

A belső megújhodást illetően azonban semmi kétségünk nin
csen. Oktatásügyünknek az általános közoktatásügy területén be
futott tiszteletreméltó múltja és a jövőben rá váró szerepe arra 
kötelez bennünket, hogy a megoldásra váró kérdések minden téren, 
mielőbb megvalósulást nyerjenek. Hisszük és reméljük, hogy a 
beszédtanítási eljárás újjászervezésének, továbbá a siket gyermek 
pszichológiai kivizsgálásának máris megindult folyamata, csak 
elindítója egy teljes és eredményes kibontakozásnak.
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Á Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület 
negyven éve.
Irta: Herodek Károly.

Az emberformáló és alkotóképességgel fémjelzett nemes ér
zelmek skáláján kétségtelenül azokat tartjuk a legértékesebbeknek 
és legmélyrehatóbbaknak, amelyek a szeretet gyújtópontjába es
nek. Nekünk, mint akik az embermentés és emberré alakítás terü
letén tevékenykedünk, kellőképen kell értékelnünk a humanitás
nak és caritásnak mélyenszántó s a társadalom széles rétegeit érintő 
üdvös és gyümölcsöző tevékenységét és kihatásait. Mi önfeláldo
zóim végezzük napi feladatunkat, de nem áll módunkban az az erő 
és hálálom, amellyel az isteni Mester rendelkezett, akinek egyetlen 
szavára a siketek hallókká, a vakok pedig látókká lettek. Azonban 
az ő végtelen kegyének és bölcseségének kisugárzásával nekünk is 
megadatott a mód és lehetőség, hogy mélyensújtott világtalan test
véreink szomorú sorsán segíthessünk.

A természet mostohasága a vakokat részben kirekeszti a 
munkálkodni, cselekedni és alkotni vágyó és tudó társadalom terü
letéről. A mindig kutató és munkálkodó emberi elme azonban 
újabb és újabb területeket hódít meg a kultúra és humanitás ré
szére. A szakoktatás és az élethivatásszerű különleges foglalkozta
tás eszközeinek felhasználásával megtalálja a módját, hogy a 
megmaradt négy érzékszerv egymást támogató, kiegészítő és a 
hiányokat elegyengető munkájával beleilleszkedhessék a dolgozó 
társadalomba. Ma már, Istennek hála, világtalan embertársaink 
javarésze nem tétlen fogyasztói és nyűgei a társadalomnak, hanem 
értékes munkásságukkal és termelvényeikkel sok vonatkozásban 
pótolhatatlan tényezői is.

Ha végigtekintünk a világtalanok sűrű sorain, lehetetlen el
fogulatlanság nélkül megemlékezni azokról az intézményekről és 
egyénekről, amelyek és akik hivatva vannak a vakok sorsát szi
lárd alapokra fektetni és a holnap kenyérgondját elvetni. Ezek a 
sokszor erkölcsi színvonalat sértő alamizsna helyett az erkÖlesne- 
mesítő és kenyérillatú munkát adják cserébe. Azokat pedig, akik 
a sors súlyos csapásai vagy pedig előrehaladott koruk miatt a 
munkálkodók soraiból kidőltek, beirányítja a vakok menházába, 
ahol életük fogytáig meg vannak védve a nélkülözéstől és ahol 
gondoskodás történik erkölcsi világuk ápolásáról és a szükséges 
szellemi táplálékról.

Ilyen szép és mélyen a szívekbe markoló humanitárius mun
kát végez az országszerte ismert és eredményes múltra visszate
kintő Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület. Amikor ez az in
tézmény egy pillanatra a nagyközönség előtt ünnepi köntösben 
megjelenik, mély részvétet kelt az érző lelkekben a látóképességtől 
megfosztott, tiszta értelemmel bíró, s így saját sorsukat is keser
vesen átérző vak egyének iránt. Az Egyesület négy évtizedes lm- 
tármesgyéjén álljunk meg egy kissé, s rázzuk le lelkűnkről a min
dennapi élet porát, hogy így lángoló szívvel mondhassunk köszö-
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Herodek Károly: A vakokat gyámolító orsz. egyesület negyven éve.

netet mindazoknak, akik a világtalanoknak ezt a nélkülözhetetlen 
és minden időkre szóló „Világító Tornyát“ létesítették, fenntartot
ták és elismerésre méltó módon fejlesztették. Mert ez az a „To
rony“, amelynek fényövébe szerencsétlen, embertársaink menekül
nek, amely nekik, dacára fizikai látóképességük hiányának, irányt 
mutató fáklyafény. Ennek jótékony kihatásait ma már számosán 
élvezik és áldják érte az egek Urát és az emberbaráti érzelmű ma
gyar társadalmat.

Az elmúlt idők távlatából jól esik visszatekintenünk azokra 
a napokra, amelyeken felújították, megerősítették és követendő 
példa gyanánt kijelölték azt az., utat, mely az emberszeretet grá
nitköveivel van kirakva és amelyen haladva sok szenvedésnek 
keserű könnyeit száríthatjuk fel. Ilyen pirosbetűs normanapnak 
tekinthetjük az 1908. évi ünnepi közgyűlést. Az emberbarátok ér
zelmeinek összecsengése közepette, ékes szavakkal, de mindig az 
ügyhöz illő szerénységgel és jósággal teli szívvel ünnepelte ekkor 
a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület negyedszázados évfor
dulóját annak az embrionális alakulatnak, amelyből ez, a most már 
izmos, világtalan embertársaink súlyos légióinak tekintélyes há
nyadát felkaroló, támogató és segítő intézmény kialakult és naggyá 
terebélyesedett.

Az Egyesület keletkezését a működésének irányítására meg
alkotott Szabályzat, a következőképen írja le: „Jelen egyesület a 
már 1882 óta fennálló „Vakok Országos Önképző-, Segélyző- és 
Nyugdíjintézete“ és a Vakok Budapesti Intézete (jelenleg Vakok 
J ózsef Nádor Kir. Orsz. Intézete) tanári testületének 1896-ban ala
kult Segélyzőbizottsága egyesüléséből keletkezett.“

És most alkalom szerűnek találjuk, h a  egy kis kitérővel vizsgálódás 
tá rg y áv á  tesszük a V akokat Gyámolító Országos E gyesület létesítésé
nek időpontját, m ert többen úgy vélekednek, hogy az egyesület 1882-ben 
alakult.

Midőn az E gyesület 1938. jún ius hó 15-én m egünnepelte fennállá
sának négy évtizedes évfordulóját, a v ilág ta lan  iparosok ünnepi szóno
kának, M uradin Péternek  beszédéből m inden kétséget kizárólag meg
állapítható  volt, hogy ő az E gyesült m egalakulásának időpon tjá t 1882-re 
teszi. M ert egyébként nem soro lhatta  volna fel azoknak a tiszteletre
méltó v ilág ta lan  egyéneknek a neveit, akik a Vakok Önképző-, Segély
ző- és N yugdíj egyletét életre hívták! M ár pedig i t t  ez történt.

H a az E gyesület Évkönyveiben visszafelé lapozunk, valóban rá 
bukkanunk olyan adatokra, am inőnek a vakok képviselő-szónoka adott 
kifejezést. U gyanis a V akokat Gyámolító Országos Egyesület vezető
sége 1908-ban. rendezte meg az intézm ény negyedszázados fennállásának 
ju b ilán s  közgyűlését.*)

*) A „V akokat Gyámolító Országos E gyesület“ címjelzés néhai 
P ivár Ignác  országos intézeti igazgató, egyesületi alelnök nevéhez fűző
dik. Szerinte a vakok egyesülete nem lehet „Önsegélyző“, hanem  segítő 
és gyám olító, m ert a vakokat célkitűzéséhez képest segíteni és gyámo- 
lítani kell.
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Herodeli Károly:

Ezzel szemben áll a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület tes
tületének az a vélekedése, hogy az Egyesület fennállásának időpontját 
1898-tól kell számítani. Ebben a tudatban rendezte meg az 1938. évi június 
hó 15-iki jubiláris ünnepséget.

Ebben az időpontkijelölésben és az újabbkori eseményeknek ezen 
időpont köré csoportosításában a jelenlegi vezetőségnek tökéletesen igaza 
van. Igaza van azért, m ert az Alapszabályzat 4. §-a határozottan ki
mondja: „A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület 1898-ban alakult 
meg.“ Az 1882-ben létesített szervet egyszerűen magábaolvasztotta, annak 
működését megszüntette. Csak a Vakok Betegsegélyző- és Társasköre 
v ilágtalan tagok által korm ányzott szervet hagyta meg, de azt is saját 
fennhatósága alá helyezte. Az, m int az Egyesület egyik intézménye, ez 
idő szerint is hasznos tevékenységet fejt ki.

Egyébként a régebbi egyesület vezetősége tökéletesen át van hatva 
attól a tudattól, hogy az idő homokóráján az ő feladata le já rt és egy, a 
korszerű haladás minden kellékét m agában rejtő  intézmény megszületé
sének kellett elkövetkeznie.

Kísérjük figyelemmel azt a feladatot, amelyet az  ̂1898-ban 
létesített, most már négy évtizedes Egyesület maga elé tűzött.

Tagadhatatlan, hogy a régi egyesület célkitűzéseiben is talá
lunk sok értékes anyagot a vakok egyetemes ügyének szolgálatára, 
Ezeket az új irányzat hiánytalanul átvette, célkitűzéseiben ̂ kifeje
zésre juttatta. Gyenge oldalait pedig, mint amelyek a világtalan 
tagok között a bizalmatlanság csiráit hintették el és a megnemértés 
káros kinövéseit táplálhatták, nemcsak, hogy kiirtotta, hanem 
ennél tovább menve: a bizalomérzetet keltette fel és hintette el a 
tagok között. Gondoskodott arról, hogy az együvétartozás érzete 
a maga eszményi formájában érvényesüljön és^a haladás és fej
lődés jótékony hatásai legyenek érezhetők az egész vonalon.

Az új elnökségnek, túl a megzavart házi békének helyreállí
tásán és a’ sorsközösségen kialakult egészséges közszellem biztosí
tékain, messzemenő gyakorlatias célkitűzései voltak.

Minden gondolkodó és nemesen érző egyén előtt nyilvánvaló, 
hogy a vakok erkölcsi és anyagi támogatására számbavehető szo
ciális kérdések megoldása nem zsugorodhatik össze szűkre szabott 
törekvések útvesztőjében és nem lehet egyéni érdektől fűtött szem
pontok labdajátéka.' A vakok szociális kérdésének felkarolása ér
dekében vállt-vállhoz feszítve kell tevékenykednünk. A siker érde
kében pedig három tényező összefogása nélkülözhetetlen. Ezek: a 
társadalom, az állam és végül maguk az érdekeltek.

Első és sürgős feladatai közé sorozta az Egyesület, hogy a 
vakok ügyét széles társadalmi rétegekkel megismertesse, eddigi 
elszigetelt helyzetéből kiemelje. További célkitűzéseiben pedig arra 
törekedett, hogy akik a vakok ügyével bármiféle vonatkozásban 
kapcsolatba kerülnek, azokat megérdemelten megbecsüljék és meg
szeressék. Cselekedni és dolgozni, ez lett a jelige. Mert a tevékeny-
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ség az, ami a vakokat kiemeli a részvét lápos vizéből és a munka 
területét jelöli meg az iránta megnyilvánuló szeretet aktív ténye
zőjének. Serkenteni a világtalan embereket a kenyérillatú mun
kára, buzdítani azokat a tényezőket, akik az Egyesület törekvéseit 
szolgálni akarják és tudják. Ebben a fogalmazásban megtaláljuk 
egy szebb és jobb jövő kifejlődésének zálogát.

Úgy véljük, illő, hogy, bár csak néhány odavetett tollvonás
sal is, felidézzük azoknak a kiváló egyéneknek nemes szellemét, 
akik a Vakokat Gyámolitó Országos Egyesületet életre hívták, 
abba előretörő szellemet öntöttek és buzgólkodásukkal a magyar 
emberbaráti gondolkodó,st kialakították.

A felnőtt vakoknak ezt a jótékony szervét négy emberbaráti 
lelkületű, az alkotás hevétől duzzadó férfiú alkotta meg. Dr. Im- 
rédy Kálmán, a hazai közgazdasági élet egyik kitűnősége, az Egye
sület első elnöke, Vitár Rezső, ugyancsak közgazdasági téren mű
ködő férfiú, az Egyesület első főtitkára, dr. Náray-Szabó Sándor 
államtitkár és Pivár Ignác kegyesrendi áldozár, a Vakok Országos 
Intézetének igazgatója.

A négy férfiú^ éleslátása és szociális gondolkozása a hazai 
vakügynek kiépítésére az államkormányzat és társadalom között 
olyan erős és szilárd kapcsolatokat létesített, amelyek nemcsak 
a szebb jövő zálogának reménységét Ígérték, hanem a jelen meg
fogható értékeit is azonnal az ügy javára felhasználták. A példa, 
amelyre hivatkozhattak, a szomszédos Németbirodalomból vilá
gított^ át hozzánk. Ott a világtalan ember fizikai képességeinek 
elemzésével és komoly számbavételével új élettér kapui nyitottak 
meg és hangosan követelték, hogy a könyöradomány helyett szer
számot, a szánakozás helyett munkát adjanak a vakoknak. De ettől 
eltekintve, a nevezett vezéregyéniségek átfogó erejű igazságérzete 
is sugallókig megmutatta azt a helyes és egyedül követendő utat, 
amelyen haladniok kell. A Szabályzat 6-ik §-a jelöli meg az új idők 
ajtókon dörömbölő célkitűzéseit, amikor követelményképen fel
állítja, hogy az Egyesület a fővárosban, lehetőleg a Vakok József 
Nádor Kir. Orsz. Intézetével kapcsolatban, vidékenként pedig a 
létesítendő iskolák mellett, esetleg azoktól függetlenül is, ipari 
műhelyeket állít. Azokban a felnőtt vakokat ipari oktatásban, 
illetve továbbképzésben és foglalkoztatásban, s ha tanulatlanok, 
elméleti oktatásban részesíti.*)

A kitűzött célt azonban csak nagy fáradsággal és terjeszkedő 
ténykedéssel lehetett megközelíteni és elérni. Szinte velőkig hatoló 
erővel zúgnak az Egyesületnek pörölycsapásai azok felé, akik ér
zelmi közösséget tudnak vállalni a világtalanok ügyével: „Nem 
rettenünk vissza — úgymond — a minket körülvevő szegénységtől 
és mélységes reménnyel eltelve a kormány és társadalom áldozat-

*) A Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület közelmúltban módo
sított alapszabályait a m. kir. belügym iniszter 108.543/1932—V lII/a , számú 
rendeletével hagyta jóvá.

Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye 1939. 1. sz. 17
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készségében, 1899. augusztus hó 13-án VII. kerület Szilágyi-utca 2. 
szám alatti épületben lévő háromszobás körhelyiséget megfelelő 
bérlettel kibővítve, megnyitottuk ivari képző és foglalkoztató mű
helyeinket.“ ! 1 p 1 i

Ez volt az a bizonyos kicsi mustármag, amely évek hosszú 
során az emberszeretet érzelmeitől táplálva erőteljes, terebélyes 
fává fejlődött, s amelynek árnyékában a szegény, sorssújtott vi
lágtalan testvéreink enyhiiletet találnak. Könnyekig megható az 
a pillanat, amidőn az Egyesület az új intézményt nagy örömmel 
bejelenti a közgyűlésnek. Varázsoljuk magunk elé ezt a ritka szép 
pillanatot. Merítsünk a múltból és idézzük az akkor elhangzott 
bejelentést, mely az elismerésen és bíztatáson felül egy terméke
nyebb és megnyugtatóbb jövő kialakulásának fényét is tükrözteti. 
„Az ipari képzést és foglalkoztatást — úgymond —- gyakorlati 
irányba tereltük és műhelyeinket az első évben oly szép eredmény
nyel fejlesztettük, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
térium a Vakok Budapesti Országos Intézete igazgatóságának 
előterjesztésére célszerűnek látta állami foglalkoztató intézetének 
vezetését é-s kezelését az Egyesületre bízni.“

Mi sem természetesebb, mint a vakok nevelő és ipari foglal
koztató tagozata között a felbonthatatlan egységet megteremteni 
és azt egyetértéssel ápolni és erősíeni. Egyéni érzésünk mindig az 
volt, hogy a kettős rendeltetésű intézmény végső céljai egy közös 
eredőben futnak össze. A nevelő és tanintézet létérdekét képezi a 
foglalkoztató tagozatnak kiépítése. Viszont a foglalkoztató tago
zat részére a munkásanyagot legcélszerűbben a nevelő és taninté
zet szolgáltatja. Itt a növendékek az értelmi képzés mellett íparos- 
tanonc éveik'alatt az életpályájukhoz szükséges ügyességet is el
sajátítják. Mindezek figyelembevételével^ gazdaságos intézkedés 
lenne, ha a két intézmény közös igazgatás alá vonatnék. Semmi
képen sem mondható ez az elgondolás szokatlannak. A fejlődés 
egészséges ütemét találjuk benne. Hogy példával erősítsük meg 
álláspontunkat, felemlítjük a tanügyi közigazgatás terén nyert 
szemléletünket, ahol az intézetvezető igazgatók felett főigazgatók 
állanak. De találunk erre példát a külföldi intézetek életében is.

A kétféle rendeltetésű intézet emberszerető érzülettel nyitja 
meg kapuit a világtalanok előtt. A gyermekek a nevelő- és taninté
zetek kapuján kopogtatnak beboesáttatásért, míg az onnan kike
rülő ifjú nemzedék a vakok foglalkoztató intézeteibe kér bebo- 
esáttatást. hogy tanult szakmáját folytassa és hogy az élete fenn
tartásához szükséges anyagi eszközöket megszerezze.

Amikor az állami foglalkoztató intézetnek az Egyesület ke
zelésébe való átadása megtörtént, gondoskodni kellett egy olyan 
megállapodásról, amellyel lehetővé válik a nevelőintézetben kikép
zett növendékeknek az Egyesület kötelékébe való áttelepítése. A 
gondolat természetes volt. Az Országos Intézet és az Egyesület 
egyaránt megérezték, hogy az ő kezükbe van letéve a két intéz
mény között létesítendő kötelék, s ennek a közös akarásnak folyo-
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mányaképen született meg az Egyezmény néven ismert okmány. 
Az Egyezmény alapján az Egyesület átvette a vakok állami fog
lalkoztatójának összes munkásait és kötelezte magát, hogy az ál
lami intézet végzett növendékeit mindenkor át fogja venni és fog
lalkoztatni fogja őket.

Az Egyezmény buzdító hatással volt mind a nevelő, mind a 
foglalkoztató tagozatra. Az Országos Intézet felismerte a benne 
rejlő különleges értékeket, s azt teljes eréllyel az ügy javára gyü- 
mölcsöztetni igyekezett. Ennek következményeképen ép Magyar- 
ország összes tanköteles korú világtalan gyermeke előtt megnyi
totta^ a kapukat. Köteíességszerűleg állapíthatjuk meg, hogy "az 
Országos Intézet maradéktalanul oldotta meg a legmagasztosabb 
hivatását: a vak gyermekek megmentését.

Azonban az egyesületre is serkentőleg hatott az Egyezmény. 
Az Országos Intézet megnövekedett növendéklétszáma folytán 
évenként jelentékeny számú ifjú került kibocsájtásra, akik rend
szerint felvételre jelentkeztek az Egyesületben. Az Egyezmény ér
telmében áttelepített tanulók ilyenformán csakhamar megtöltötték 
a budapesti intézményt, miért is gondoskodni kellett vidéki intéz
mények létesítéséről. Mily felemelő érzéssel állapítja meg az Egye
sület az anyaintézmény kirajzásából beállott szükségességet, s teszi 
meg a fiókintézmények létesítésére az első lépéseket! „Vak ember
társaink megmentése érdekében folyó jövedelmeink terhére — írja 
az Egyesület évi Jelentésében — megnyitottuk a vidéki foglalkoz
tató intézeteket és ezek támogtaására és felkarolására megalakí
tottuk a törvényhatóságok és városok támogatása mellett fiókegy
leteinket.“

Ahol az Egyesület megjelent, nyomban két irányban kellett 
a vakok érdekében felvenni a küzdelmet. Az ipari foglalkoztató a 
nyugodt, csendes munkának a helye, a fiókegyesület pedig a foly
ton cselekvő, kifelé  ̂hatoló csápja. Neki kellett megszerveznie az 
intézmény fenntartására szükséges erkölcsi és anyagi erőforráso
kat Példát erre a központi Egyesület szolgáltatott. Itt nagyarányú 
tevékenység bonyolíthatott le részben a vakok ügyének népszerű
sítése, részben pedig a termelt ipari készítmények értékesítése és 
egyéb, a vakokra vonatkozó célkitűzések megvalósítása érdekében.

A központi Egyesület széles ívben haladó kisugárzása folytán 
igen rövid idő alatt a fiókegyleteknek egész raja látott napvilágot 
és hálózta be az országot. Szerencsére a központi Egyesület élén 
Vitár Rezső  ̂főtitkár személyében olyan kiváló képességekkel meg
áldott férfiú állott,, aki a vakok ügyében lebírhatatlan munkaerő
vel és nagy szeretettel tevékenykedett. Sohasem ismert fáradtságot, 
ha a leikéhez és szívéhez közel álló intézmény érdekeinek szolgá
latáról volt szó. Egy röpke pillantás az alábbiakra s azonnal meg
győződünk állításunk helyességéről. Keleten, Kolozsvárt hívta 
életre az emberiesség végvárát, délen Temesvár állított őrt, észa
kon Eperjes volt a Felvidék vakjainak fészke, nyugaton pedig
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Szombathely. Ezeken belül az ország különböző pontjain találunk 
fiókegyesületeket;, mégpedig Szegeden, Miskolcon, Újpesten 4? 
Axaclon. Ezek közül az újpestiben, szombathelyiben és szegediben 
a később megvakultak oktatására „Ifjú Vakok Intézete“ címen 
államilag segélyezett iskolák működnek. A fiókegyesületek a köz
ponti anyaintézmény sugárkévéjébe esvén, innen vették a szüksé
geŝ  utasításokat, ide tartozóknak, mint egy közös szerv oldalhaj
tásának ismerték el magukat. Az elgondolás, amely egy központ 
körül csoportosuló intézmények kialakulásában tükröződött, elvi
leg helyesnek, gyakorlatilag pedig célszerűnek találtatott. Az egy
séges igazgatás tekintetében nem is merültek volna fel panaszok, 
ha az anyanitézet az anyagiakban nem lett volna vérszegény, ha 
módja lett volna alkalmas és lelkes férfiakat állítani az ügy élére. 
Vitár Rezső főtitkár mindent elkövetett a feltornyosuló nehézsé
gek eloszlatására, azonban az ő közmondásos munkabírása sem 
bizonyult elégségesnek a már-már veszélyessé váló hullámok le
csillapítására. Pedig most már elérkeztünk a tizenkettedik órához, 
amikor a szervezet tüneti gyógykezelése helyett a lényegbeli mű
tétre kellett magunkat elhatároznunk. Itt nem szabad figyelmen 
kívül hagyni azt a szomorú körülményt, hogy az Egyesület főtit
kára férfikora derekán egészségileg megroppant és szenvedéseitől 
a halál váltotta meg. Beteg embernek, aki magában hordozza az 
életösztön kialvásának tudatát, nincs sem kedve, sem pedig ener
giája a munka rendes ütemének végzéséhez.

A központi Egyesület ür. Tóth Zoltán igazgató személyében 
kapott új vezetőférfiút. Ő csakhamar átlátta, hogy a központi 
egyesület és a fiókegyesületek között tűrhetetlenné vált viszonyt 
rendezni kell. Előterjesztésére az Egyesület főfelügyeleti hatósága, 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium olykép intézke
dett, hogy a fiókegyesületeket, amennyire csak lehetett, szabad
szárnyra engedte, önállósította. Hogy azonban az eddig fennálló 
kapcsolatot továbbra is biztosítsa, egy új szervnek, az Országos 
Elnökségnek beiktatásával a lényeget átmentette. Az együttmű
ködést nemcsak biztosította, hanem az évenként tartatni szokott 
nagygyűlésekkel elmélyítette. Ezek a nagygyűlések a vakok hazai 
ügyének parlamentjét képezik. Résztvesz benne a központi egye
sületnek elnöksége, a kultusz- és belügyminisztérium képviselője, 
a gyógypedagógiai intézetek szakelőadója és a kultuszminiszté
rium számvevőségének megbizott főtisztviselője, mint aki a zár
számadásokat felülvizsgálja s a beérkezett költségvetéseket szak
szerű véleményével ellátva előterjeszti. Résztvesznek továbbá a 
vidéki egyesületek elnökei és igazgatói, meghivott szakférfiak és 
a vakok képviselői. Az 1928-ban módosított Alapszabályzat 29-ik 
§-ának a) pontja velősen fejezi ki az Országos Elnökség hatáskö
rét, amely „kiterjed mindazon kérdésekre, amelyek a vakok ügyét 
országosam érdeklik és egységes tervek szerinti elintézésük feltét
lenül szükséges'". A nagygyűlésnek mindig bőséges anyag állott 
rendelkezésére és több olyan üdvös intézkedés jelzi áldásos tevé
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kenységét, amelyek a fejlődés irányvonalába esnek. E mellett ta
núskodik az Országos Elnökség 1938. december hó 17-én megtartott 
tízéves fennállásának jubiláns ünnepsége, amely gazdag anyagá
val és az elért sikerek csokorbaszedésével ékesen világítja meg a 
kifejtett tevékenységet, Sipeki dr. Balás Béla elnök amaz öröm- 
teljes kijelentése, hogy az Országos Elnökség a vakok ügye fel
szántában ugarján mélyreható kultú rmunkat végzett és hogy az 
Egyesületele életében a harmónia és fejlődés teljes mértékben biz
tosítva. van, sokak figyelmét megragadta. Szavainak súlyát nö
velte, hogy azok a Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület fővéd
nöke, József Ferenc királyi herceg és Anna királyi hercegnő jelen
létében hangzottak el.

A fejlődés ismertetésének végére pontot tehetnénk, ha nem kész
tetne bennünket annak a belterjes m unkálkodásnak vázlatos ismerte
tése., amely az egyesületek, különösképen pdig a budapesti központi 
Egyesület és annak intézményeiben nap, m int nap folyik. Ez a tevé
kenység többirányú. Á ltalában kiterjed  a vakok értelmi képességeinek 
fejlesztésére, valláserkölcsi nevelésükre és ebben az érzelemvilágban való 
megerősítésükre. K iterjed  különféle kultúrintézm ények működésére. 
Legfőképen pedig a m indennapi megélhetést szolgáló ipari foglalkoz
tatókra és a vakok által term elt cikkek értékesítésére. Nem lesz érdek
telen azok számára, akik a vakok ügye irá n t megértéssel és, önzetlen 
szeretettel viseltetnek, ha ez intézményekről rövid ismertetésképen 
megemlékezünk.

A világtalanok lelki szükségletét képezi a külvilággal való kap
csolatnak felvétele, az ismeretekben való továbbképzés és a kedélyvilág 
kialakítása. Ennek a célkitűzésnek szolgálatában tevékenykedik a Va
kok Gróf Anclrássy Dénes önképzőköre. Az önképzésre való törekvést 
m ár m egtaláljuk az 1882-ben létesített intézmény címében is. És ez tel
jesen érthető, m ert a vak belső világának kiművelése az a világító fák
lya, amelynek lobogása mellett belelát a körülötte mozgó, tevékenykedő 
világ szerkezetébe. Egy-egy előadás az Önképzőkör keretében feledteti 
velük, hogy vakok. Bámulatos az, a törekvés, amidőn egy-egy szerep 
előadására készülnek. Az anyagnak technikai részével, vagyis a szöveg
nek beemlézésével ism ert tartós m em óriájuknál fogva csakham ar készen 
vannak. Sokkal nagyobb fáradságot és m unkát követel tőlük a művészi 
form ának kidomborítása, amely m ár csak másodmagával, egy hozzá
értő személy bevonásával történhetik. íg y  aztán nem csodálkozhatunk, 
hogy akik az önképzőkört gyűlésen résztvesznek, a mélyen érzelembe 
markoló hatás alól nem tudnak szabadulni. De leghűségesebb hallgatói 
éppen maguk az önképzőkört tgok, a vakok. Akik az előadó minden 
szavába, hanglejtésébe, érzelemmegnyilvánulásába behatolnak és az 
akusztikális gyönyöröket m aradéktalanul élvezik.

A. felnőtt, vakoknak egész külön lelkiviláguk van. Náluk az érzel
mek intenzívebb működést fejtenek ki. Milyen szép és nemes gondolko
zásra vall, az ő közmondásosan ism ert nagy anyagi szegénységük mel
lett, egymás tám ogatására irányuló törekvésük. Hogy ezt megtehessék, 
létesítették a Segély egyletet, amely az Önképzőkör keretében működik
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s a hozzáforduló tagoknak készséggel áll rendelkezésre. Mi ezt a tény
kedésüket sohasem tudjuk m eghatottság nélkül nézni.

Az újabb idők kétségtelenül legértékesebb alkotása és vívm ánya 
a hazai vakügynek reprezentatív szerve: a Homeros énekkar. Nem tudja 
az ember, hogy min csodálkozzék, azon a szép teljesítményen-e, amelyért 
minden muzsikális érzékű ember csak elismeréssel adózik, avagy azon-e, 
hogy csak az újabbkori időkben bukkantak reá erre a kiaknázatlanul 
hagyott kincsre. M ert az kétségtelen, hogy a vakokban nagyértékű hang
anyag, zenei képesség és előadóművészet rejlik. Ezt az aranyvalutát, mint 
valam i gazdag, fel nem használt természeti kincset, sok-sok évtizeden 
át felhasználatlanul, szabadjára hagyták. A központi Egyesület igaz
gatója, dr. Tóth Zoltán megérzése és Schnitzl Gusztáv igazgató-karnagy 
nemes ambiciója és szaktudása keltette életre a hazai dalkultúrának most 
m ár mindenki által méltányolt országoshírű, integráns szervét. A Ho- 
meros-énekkar túl van azon, hogy értékes működését méltassuk. Sokkal 
hivatottabb vérbeli szakemberek mondtak róla véleményt, s az mindig 
csak felmelő, elismerő és buzdító volt. Minden bírálatnál ékesebben 
szólnak azok a trófeák, amelyeket az országos dalosversenyeken szerez
tek. Ne gondolja senki se, hogy a vaksági állapot, tehát érzelmi mo
mentumok befolyásolták a zsűrit,. Tisztán érvényesült a közismert elvi 
szempont: győzzön a jobb, s a; jobb mindig a mi énekkarunk volt. A 
kormányzói díj, a királydíj, stb. látható és megérzékelhető szimbólumai 
a kar kiválóságának és elsőrendűségének.

Az ének és zene m úzsája örök frigyre léptek azokkal, akik a látó
képességet kénytelenek nélkülözni. Az ő életükben a zene után az érte
lem művelése b ír nagy fontossággal. Ennek tudatában az Egyesület 
az intellektuális képzés feladatait szem előtt tartva, szükségét érezte a 
pontrendszerű Braille-könyvtár létesítésének. A pontrendszeríí könyvtár 
állandó működésben van. A vaskos köteteket nap-nap után veszik ki és 
viszik haza a világtalan olvasók és szinte a könyvek minden domború 
betűpontját magukba szívják és elméjükben elraktározzák. Rövid idő 
alatt talán kiolvasnák a könyvtár összes köteteit, ha annak gyarap ítá
sáról gondoskodás nem történnék. Évi 100 kötetre tehető az a szaporu
lat, amelyet maguk a vakok írnak  át az Egyesület által kijelölt köny
vekből. A papíranyagot, a könyvkötési és egyéb technikai munkálato
kat, továbbá a másolók díjazását az Egyesület vállalta magára. A könyv
tá r  jelenlegi állaga 3669 kötet. Csonka-Magyarországon a központi 
Egyesület Braille-könyvtára a második helyen áll. A pálm át az orszá
gos intézet viszi el hétezer kötetet meghaladó könyvtárával. Még mindig 
messze vagyunk a zürichi Blinden-Leichbibliothek 12.000 kötetes B raille- 
könyvtárától, nem is szólva a németbirodalmi és angol intézmények 
százezreket meghaladó, külön épületekben működő pontrendszerű könyv
tárairól.

Örvendetes, hogy a technika haladása a vakok szórakozására és 
műélvezetére eddig ismeretlen területeket nyitott meg. Homloktérbe 
kívánkozik annak felemlítése, hogy a Magyar Rádió Egyesül etünk-'hu
manisztikus céljaira való tekintettel az internátus helyiségeit lelim itált 
árban hallgató-készülékekkel szerelte fel. Azonkívül a M agyar Rádió
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m inden vak  em bernek, ak i íráso s  kérelem m el hozzá fordul, az in tézm é
nyek vezetősége részérő l k iad o tt igazo lvány  a lap ján , lehetővé teszi a 
rád ió  m ű so rán ak  in g yen es  h a llg a tásá t.

A Vakokat Gyámolító Egyesületnek erkölcsi tartalmat és 
színt az ipari foglalkoztatók létesítése és fenntartása kölcsönöz. 
Nem szándékozunk itt az ipari foglalkoztatók retrospektív ügyével 
foglalkozni, ez messze vezetne kitűzött célunktól. Elégedjünk meg 
azzal, hogy az Egyesület mindjárt a megalakulás időpontjában 
szükségét érezte annak, hogy gyámoltjait munkával foglalkoztassa. 
A vakok manuális ügyessége főképen a kötési és fonási munká
latok kifogástalan végzésében kulminál, azért nagy kontingensük 
kefekötéssel, kosárfonással, gépkötéssel, szurkolási munkálatokkal 
és székfonással foglalkozik. A bevezetett iparágak egyike-másika 
idők változásával kiesett, azonkívül a konjunkturális viszonyok 
is befolyásolják az egyes iparágak tevékenységét. A harisnyakötés 
és székfonás részben idejét múlta, részben pedig minimális munka- 
alkalmat szolgáltat. IJj iparágként említhetjük meg a cirokseprü- 
gyártást. Ez ma ipari foglalkoztatónk egyik legfrekventáltabb ága, 
amelyen a világtalan munkásoknak tekintélyes hányada keresi 
kenyerét. Kísérletet tettünk arra nézve, hogy gyámoltjainkat a 
nagyobb hazai gyártelepeken egyéniségüknek megfelelő munka
körben foglalkoztassuk. Erre nézve a Német Birodalomban nagyon 
szembeötlő és gyakorlatias példát találunk. Sajnos, ez a törekvé
sünk az illetékes körök meg nem értő mentalitása mellett, sikerre 
nem vezetett. A világháború alatt lendületnek indult a vakok egyé
niségének annyira megfelelő gyógy masszázs, amelyet külföldön 
is sok helyt ők végeznek. Japánban pedig a legkeresettebb massző
rök a világtalan emberek. A fellángolás szalmatűznek bizonyult, s 
ma már gyógvintézményeink ilyen ügyben alig fordulnak hoz
zánk. A gépzene kihalásra kárhoztatta igen szép színvonalon álló 
zenekarunkat, amelyben egyik-másik világtalan zenészünk messze 
kimagaslott az átlagból. A zenekarnak a, háború előtti időben Kun 
László, a Vígszínház, később a Nemzeti Színház karmestere volt 
a megszervezője és vezetője. Az ő művészi ízlése a zenekart ország
szerte ismertté tette, s itt Budapesten is művészek és művésznők 
bevonásával több hangversenyt adott klasszikus szerzők műveiből. 
Szellemi foglalkoztatás terén az Egvesület alkotó természetű tevé
kenységet — s ez a hazai viszonyok figyelembevétele mellett érthető 
is, — elérni nem tudunk. Ez idő szerint egy nagyon egészséges és 
gondmentes jövőt biztosító intézmény beállításával kísérletezik, az 
ú. n. Morse-tanfolyammal.

Az Egyesület ipari műhelyeiben kora reggeltől a késő délutánig 
foglalkoztatják a gyámoltakat. A munkás csoportok szívesen álla
nak be és tevékenykednek naponként a kiszabott munkakörben. 
Tevékenységük fokozására versenyeket iktat be és a kiválókat 
pénzbeli jutalomban és egyéb kitüntetésben részesíti. A legnagyobb 
rokonszenwel kisérhetjük a dolgozó vakokat, ők minden elismeré
sünket kiérdemlik. Természetesen az állandó fizikai munka a gyá-
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moltakat ugyancsak igénybe veszi, jóllehet a higiénikus és ellátási 
viszonyokról kellőképen gondoskodva van. Az ipari intézmények 
minden vonalán arra törekszenek, hogy a munkás teljesítőképes
sége védelemben részesüljön. Ez nemcsak az egyénnek önmagával 
szemben való jogos igénye, hanem az üzemeknek is egyenesen 
érdekét képezi. A nyári hónapokban a fizikai munkások éppenűgy 
mennek üdülni, mint a szellemiek. Itt is. ott is altruisztikus alapon 
álló üdülőházak teszik számukra lehetővé a pihenést és erőgyűj
tést. Az Egyesület vezetősége a jó emberek gondoskodásával szín
ién eljutott addig a pontig, hogy gyámoltjai részére üdülőházat 
létesítsen és tartson fenn. Szabados Ferenc debreceni polgár a 
bánJci tanyán a vakok részére több, mint 62 hold prima minőségű 
földbirtokot adományozott, amely alkalmasnak találtatott üdülő
ház létesítésére. Ugyanis a tanyásbirtok minden oldalról erdősé
gekkel van körülvéve, s így az ott most építés alatt álló üdülőház 
majdan igen előnyösen fogja szolgálni a gyámoltak egészségét. 
Addig is, míg az üdülőház rendeltetésének átadatik, a gyámoltak 
szünidőben sátortáborban pihenik ki egy egész évre terjedő munka
teljesítményük fáradalmait.

Azonban tovább kell mennünk a munka ritmusában, hogy 
teljes képét adhassuk annak a nagyszerű és sokoldalú tevékeny
ségnek, amelyet az Egyesület védencei érdekében kifejt. Az 1937-ik 
év egy újabb szerv bekapcsolását hozta meg az Egyesület számára, 
Budapest székesfőváros szociális ügyosztálya az ínségakció kere
tébe tartozó munkaképtelen vakok és ezek családjai gondozását 
Egyesületünk kérelmére készségesen engedte át, aminthogy ok 
ebből a szempontból tényleg ide is tartoznak. Az inségakció kere
tében több, mint 350 világtalan egyént látunk el, s így az a feladat, 
amely az Egyesület célkitűzéseiben kifejezést nyert, jelentékenyen 
bővült. Azonban szívesen vállalkozott erre a feladatra, egyrészt, 
mert a vakok segélyezési és gyámolítási ügye már eredetileg is 
programmját képezte, másrészt, mert ki szólhatna melegebben a 
sötétben botorkáló embertársunkhoz, és ki állana szívükhöz köze
lebb, ha nem az az intézmény, amely mindörökre velük frigyre 
lépett és érdekükben minden erkölcsi és anyagi áldozatra késznek 
mutatta magát. Szívesen hajtjuk meg a Székesfőváros magisztrá
tusa és sok szociális érzékkel megáldott, nagykoncepciójú polgár- 
mestere,^Szendy Károly tevékenysége előtt zászlónkat, mert az a 
támogatás, amit magukbaroskadt világtalan embertársaink érde
kében tesz, valóban elismerésre méltó. Igaz, hogy csak a minimális 
szükségleteket fedezi, de a mai nehéz időkben, — amelyben a tria
noni ország él, — eléggé fel nem becsülhető Cselekedet. Hisszük, 
hogy a vakok támogatására irányuló nemes' szándék és cselekedet 
úgy az államkormányzat, mint a Székesfőváros részéről a jövő
ben csak növekedni fog, s elkövetkezik az az idő, amidőn véden
ceinket nemcsak higiénikus, fizikális, hanem egyéb szempontból 
is emberi mivoltuknak megfelelően leszünk képesek támogatni.

Az Egyesület széles ívben haladó pályafutásának, azt hisszük
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legmonumentálisabb programmpontja az a terület, amely a cím
ben is pregnánsan jut kifejezésre: a vakok gyámolítása. Azt hisz- 
szük, hogy a fentiekben elég szemléletiesen mutattuk be az Egye
sületnek az ügy érdekében munkáló tevékenységét. Hogy pedig 
most a kiemelt címen főbenjáró tevékenységét akarjuk kidomborí
tani, annak magyarázata abban van, hogy védenceink napi mun
kálkodásuk mellett sem képesek keresetükkel mindazon szükség
leteket megszerezni, amelyek különböző életviszonylatokban fel
merülnek. Szükségünk van olyan anyagi forrásokra, amelyekből 
merítve, védenceink felénk kinyúló kezét üresen ne hagyjuk. Min
den emberbarátnak, aki csak egy röpke pillantást vet az Egyesü
let 1938. évi június hó 15-én kiadott közgyűlési Jelentésébe, meg
nyugvással veheti tudomásul azt az anyagi támogatásra beállított 
tekintélyes összeget, amelyet gyámolítási címen fordít védencei 
javára. Ugyanis az elmúlt 1937/38. évi zárszámadások szerint 
285.000 pengőt fordított a legszentebb és legmagasztosabb célra, 
a vakok sovány kenyerének nagyobb adagolására. S ha ezt az ösz- 
szeget egybevetjük az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb 
szervek kiadási tételeivel, nyilvánvalóvá lesz, hogy az összkiadá
soknak 79.5°/o-át fordította gyámolítási kiadásokra, ami fényesen 
illusztrálja az Egyesületnek célkitűzései irányában futó törekvé
seknek helytállóságát. Ide illik a latin szállóigének egyik örökér
vényű megállapítása: Facta loquuntur! I tt valóban a tények 
beszélnek.

A segélyezési, illetőleg gyámolítási eljárásnak egyik módja 
a Vakok Betegsegélyző és Társasköre közreműködésének igénybe
vétele. Ennek a szervnek élén Braun Énben személyében világta
lan elnök áll. Az ő feladata kivizsgálni a gyámolításra szoruló 
egyének anyagi körülményeit és a támogatásra utaltságot. A na
gyon gyakran befutó környezet és ¡személyi jelentések gondosan 
kivizsgálják minden egyes odaforduló egyén körülményeit. De 
ezen felül a kérvények egész tömege érkezik az Egyesülethez nap, 
mint nap, s á havonként többször is gyűlésezni szokott Elnöki Ta
nács a legnagyobb együttérzéssel, rendszerint kedvezően szokta 
azokat elintézni. Az Elnöki Tanács egyébként a választmányból 
létesített szerv, amely könnyű mozgóképességénél fogva, mint fen
tebb mondottuk, gyakran szokott ülésezni és ezeken a gyűléseken 
az egyesületi életben előforduló fontos kérdéseket érdemileg in
tézi el.

íme láthatjuk, hogy az Egyesület életében miféle szervek 
működnek és milyen tevékenységet fejtenek ki. Ebben az elég bo
ri yodalmas szervezetben, amelynek grafikonját érdemes volna 
megszerkeszteni és papirravetni, abban az esetben könnyű az el
igazodás, ha minden cselekedetünket világtalan embertársaink 
iránti szeretet vezeti és irányítja, ha a kereteket a szív nemes érzel
mei töltik ki.

Elismerjük, hogy e téren még sok a tennivaló, tudjuk azt, 
hogy mily messze állunk a művelt nyugat hasonrendéltetésű intéz

25



Herodek Károly: A vakokat gyámolító orsz. egyesület negyven éve.

ményeivel szemben, mindazonáltal örömünkre szolgál, hogy a nagy 
emberbaráti mű készen áll. A humanisztikus érzelmek, párosulva 
a távoljövőbe látó észtehetségekkel, megteremtették a vakok intéz
ményeinek legnagyszerűbb és legmagasztosabb alkotását, amely 
immár négy évtizedes múltjában számtalan világtalan embertár
sunk keserű könnyeit szárította fel. Célkitűzéseiben tűrhetetlenül 
halad előre, mindig^ több és értékesebb szervvel gyarapodik. A hu
manizmus gyakorlásában gátlást nem ismer, nyitva tart minden 
utat, amellyel a vakok ügyét eredményesen szolgálhatja. Ha, az 
idő taposómalmának kereke egy és más szervét kikapcsolásra kény
szeríti, vagy^ elkoptatja, csakhamar megtalálja módját annak más 
szervvel való helyettesítésére. Madách világéposzának, az Ember 
Tragédiájának ideillő szavait idézzük és azzal teszünk a nagy em
berbaráti mű eddigi működéséről írt ismertetésünk végére pontot: 

„Be van fejezve a nagy mű, igen 
A gép forog, az Alkotó pihen.
Évmilliókig eljár tengelyén 
Míg egy kerékfogat igazítani kellé1

Dr. Ranschburg Pá l: Áz emberi beszéd strukturáltságát 
feltételező tényezők törvényszerűségeiről.
Ismerteti: Ujvárosy József.

A D ebrecenben m egjelen t „M itrovics G yula“ em lékkönyvben dr. 
R anschburg  P ál egyetem i rk . ta n á r  50 oldalas közlem ényben foglalkozik 
a  beszéd s tru k tu ra ta n á v a l, v izsgálván  a hangok  kapcso lódásainak  s a já 
tosságait. S zak irodalm unkban  m ár 1924-ben je len t m eg hasonló irá n y ú  
m unka Istenes K áro ly tó l. (H angkapcsolódások a  m ag y a r beszédben, k ü 
lönös tek in te tte l a siketném ák hangos beszédére.)

M indkét m ű a  hangkapcsolódások  száz m eg száz esetével fog la l
kozik, de lén y eg ib en  m égis egészen m ás célzattal. M íg Istenes m u n k á ja  
elsősorban a  siketném a ok ta tás  g y ak o rla ti cé lja it szolgálja, add ig  
R an sch b u rg  pro fesszor az t v izsgálja , hogy az á lta la  1901-ben közölt: A z  
egy ide jű  érze tek és képzetek  gátló, illetőleg egyengető  kölcsönhatásairól 
szóló törvény , m ennyiben érvényesü l a  beszéd te rü le tén  is. Ö teh á t lélek
tan i-é le ttan i szem pontból v izsg á lja  és dolgozza fel a  hangkapcsolódások 
szám ta lan  érdekes v á lto za ta it, hogy ezekkel is igazo lja  a  fen t em líte tt 
tö rvényt.

Istenes v izsg á la ta i csak a  m ag y ar beszédre vonatkoznak. R ansch
burg  k u ta tá sa i k ite rjed n ek  a  la tin , ném et, olasz, fran c ia  nyelvekre is. 
K özlem ényének m ásodik felében nagyon érdekes lé lek tan i m eg á llap ítása i 
v an n ak  a  b eszéd s tru k tu rá t illetőleg.

M egem líti, hogy n ag y  haszonnal fo rg a tta  Istenes K áro ly  „H ang
kapcsolódások“ cím ű — szerin te  is nagyon  értékes — m u n k á já t és abból, 
m in t fo rrásm u n k áb ó l bőségesen m eríte tt.

Ez a  k is m unka is értékes tanúb izonysága  a  tudós p ro fesszor k i
tartó , szívós m unkásságának .
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Gyógypedagógiai gondolatok az értelmi- 
fogyatékos gyermekek nevelés-oktatásáról.*
Irta: Dr. Baranyay Géza.

A magyarországi gyógypedagógiai nevelés-oktatás ágazatai 
között^ a siketnéma és vak gyermekek szakoktatása mind gyógy
pedagógiai , mind pedig jogi szempontból is elfogadható helyzetben 
a legszebb eredménnyel fejtheti ki működését. A harmadik, az ér
telmi-fogyatékos gyermekek szakoktatása azonban sem gyógype
dagógiai, sem pedig jogi szempontból nem részesül abban az elbí
rálásban, amelyet szociálpolitikai és nemzetgazdasági helyzete 
szükségessé tenne.

A magyarországi értelmi-fogyatékos gyermekek nevelés- 
oktatásügye immár 39 éve van a rendezés stádiumában. Szinte 
csodálatos, hogy bár hazánkban az értelmi-fogyatékos gyermekek 
száma 8—10-szerese az érzékszervi fogyatékos gyermekek számá
nak, iskoláik helyzete nevelés-oktatásügyük dicséretreméltó kifej
lődése mellett nemcsak előre nem haladt, hanem a visszafejlődés 
szomorú és intő állapotába jutott.

Efölött a szomorú tény fölött gondolkozniok kell mindazok
nak, akik előtt a hazai köznevelés érdekei kellő értékűek.

Hazai köznevelésünknek igen-igen nagy sérelme, hogy a 
magyar értelmi-fogyatékos gyermekeknek még ma is csak eg’y- 
harmada részesül többé-kevésbbé elfogadható gyógypedagógiai 
oktatásban.

A legújabb statisztikai kimutatás szerint, valamint a száza
lékos számítás^ alapján 12—15 ezer tanköteleskorú fogyatékosról 
(ami a lakosság számának 1.5 ezreléke) kellene gondoskodnia az 
államnak. Ezzel szemben a gyógypedagógiai intézetekben és a ki
segítő iskolákban összesen csak kb. 4000 gyermek részesül szakok
tatásban. Kérdezem: mi van a többi fogyatékossal és mi lesz ezek
ből, ha nem részesülnek megfelelő gyógypedagógiai nevelésben és 
oktatásban? Olyan gazdag-e ez az ország, hogy ily nagylétszámű 
falubolondot, prostituáltat és erkölcsi züllöttet tud eltartani felnőtt 
korukban? S annyi munkáskezet tud a magyar gazdasági élet nél
külözni?

A nevelésben részesülő szellemileg fogyatékos gyermekek 
oktatásügyét pedig^ oly zavartkeltő rendeletekkel nyugtalanítják, 
hogy ennek rendezése már nem tűrhet halasztást. Négy gyógype
dagógiai nevelő-intézete van az országnak s ezekben négyféle mó
don kezeli és kezelteti felettes hatóságunk a tantervet és a szakok
tatás és egyéb adminisztrációs teendők érdekében kiadott rendele
teket és szabályzatokat. Ebbe a négy intézetbe összesen kb. 450 
gyermek jut be. A többi szakoktatásra utalt gyermek, a főváros 
kislétszámú osztályaiban és a nagy városokban levő állami kise

* K özöljük ezt a cikket, hogy a  kérdésnek n y ílt színen való tisz tá 
zására  a lkalm at ad junk . — A  szerkesztő.
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gítő iskolákban részesül nevelés-oktatásban. Ez utóbb említett isko
lák azonban nem fejthetik ki lelkiismeretesen embermentő, szociá
lis munkájukat, mert a legújabb rencleletek következtében úgy a 
helyi ellenőrzésben, mint pedig központi irányításukban is nélkü
lözik a szaktudás és ismeret nyújtotta támogató, irányító szakszerű 
felügyeletet.

Erre vonatkozóan álljon itt a budapesti állami kisegítő iskola 
jellegzetesen szomorú^ iskola-példája. Ez az iskola 1900-ban szer
veztetek! abból a célból, hogy befogadja a város lakóinak szellemi 
fogyatékos gyermekeit, akiket az 1868. évi XXXVIII. te. és az 
1921. évi XXX. te. 7. §-a alapján a nyilvános normális népisko
lából a kir. tanfelügyelőség kizárni tartozik. Pedig ezek megfelelő 
gyógypedagógiai neveléssel, tehát szakoktatással a társadalom 
hasznos, munkabíró tagjaivá tehetők. Ennek bizonyságául közlöm 
a V. K. M. 19.753/1911. sz. alatt kelt rendeletének első részét.

„A budapesti állami kisegítő iskola létesítésénél az volt a cél, 
hogy a gyengetehetségű gyermekek számára is legyen egy oly 
típusú gyógypedagógiai intézmény, melyben ezek a fogyatékos 
képességű gyermekek egyrészt az ö egyéniségüknek megfelelő kü
lönleges oktatásban részesülhetnek, másrészt pedig, hogy ez az in
tézmény a hazánkban hasonló céllal létesítendő többi iskolának 
mintáid szolgáljon.“

Nyomatékosan kell hangsúlyoznom azt a tényt, hogy az 
1921. évi XXX. te. 7. §-a a szellemi fogyatékosok tankötelezettségét 
is kimondja és meghagyja, hogy annak végrehajtásáról a kultusz-, 
a beliigy- és az igazságügyminisztérium gondoskodjék. Itt is elém 
tolul az a kérdés, megtétetett-e annak elérésére mindaz, amit a tör
vénytől a köznevelés érdeke és a gyógyító-nevelés ügye joggal el
vár?! Itt kell tisztázni azt is, hogy a kisegítő iskolák miért és 
mennyiben nem tekinthetők gyógypedagógiai intézeteknek? A bu
dapesti állami kisegítő iskola szervezete ügyében kiadott alapvető 
rendelet az iskolát gyógypedagógiai intézménynek minősíti. En
nek nyomán a gyógypedagógiai intézetek Orsz. Szakfelügyelősége, 
a kisegítő iskolákat, mint felügyeleti hatáskörébe tartozó intézmé
nyeket, mindenkor gyógypedagógiai intézményeknek tartotta. 
Hogy pedig a kisegítő iskolákat ebbeli létjogosultságukban meg
erősítse, a Szaktanácson keresztül tett előterjesztésére, a V. K. M. 
13.899/1928. VII. sz. rendelettel, a kisegítő iskoláknak gyógypeda
gógiai iskolákká leendő átszervezését vette tervbe. (Ennek már 10 
éve elmúlt.) Az 52.229/1932. VII. sz. V. K. M. rendelet 7. pontja 
ismét említést tesz a kisegítő iskolák átszervezéséről. A 700—5/1930. 
sz. V. K. M. rendelet a gyógypedagógiai intézetek részére kiadott 
szervezeti szabályzatot a kisegítő iskolák számára is irányadóul 
rendeli el.

Ezzel szemben mit látunk? y
A kisegítő iskolák a szakfelügyelőség megszüntetésével min

den tekintetben a kir. tanfelügyelőségek jog- és hatáskörébe utal
tattak. A felügyeletet és ellenőrzést ennek alapján a népiskolák
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felügyelői gyakorolják, akik a módszer és a taneredmény elbírálá- 
sanal eddigi tanultságuk és tárgyi ismereteik után és alapján 
ugyanazon mértékkel mérnek, mint a normális gyermekek iskolái
nál. Mar pedig az 1935. évi VI. te. 18. §-a minden iskolafajnál a 
tanulmányi felügyeld megfelelő szakképesítését követeli meg. Fel 
kell tennem a kérdést, miért nem történt meg' ebben a tekintetben 
mindaz, amiről a képesítésről és a tanügyközigazgatás új jászé rve- 
zeserol szoló törvény beszél!

A. legújabb rendeletek az elemi népiskolákhoz sorolják a ki- 
io?o°- 1?kolalml De akkor miért tiltja ki a kir. tanfelügyelő az 
1868. évi XXX\1TI. és az 1921. évi XXX. törvénycikk alapján az 
értelmileg fogyatékos gyermekeket a normálisok népiskolájából? 
Hogy újra oda jussanak vissza? Ha a fogyatékost a törvény ki- 
zarja az elemi iskolából, de kimondja újabban a megfelelő szak
iskolákban való tanítása kötelezettségét, hogyan kívánhatja mégis 
az elemi népiskolai tantervet és tanítási módszert a fogyatékos 
értelmű gyermekek nevelés-oktatásánál érvényesíteni? Lehet-e így 
mivoltuknak megfelelően nevelni őket? Szabad-e testi betegnek 
olyat adni táplálékul, amit szervezeti adottságánál fogva meg
emészteni nem bír? Lehet-e és szabad-e a beteg elmét, a korláto- 
zott szellemi képesseget olyan kérdések megfejtésére kényszerít 
êil1’ amelyek annak teljesítőképessége határán messze túlterjed- 

nek? Vagy a tanfelügyelőket akarják súlyos felelősség elé állítani?
, „ De vegyük a legvilágosabb indokot. Normális értelmi képes- 

segu-e az a gyermek, akit az elemi népiskola tanítójának jelentése 
alapjan, az elsőfokú iskolai hatóság javaslatára a kir. tanfelügye- 
loseg kizár a normális népiskolából? Ha nem normális, akkor kü
lönleges oktatásra szorul, mégpedig qyóaypedagópim ssakoltatás- 
rn Kérdem, beosztható-e a kisegítő iskola a normális elemi népis
kolák közé?

Szociálpolitikai szempontból is szeretnék rávilágítani a hely
zetié. Az allémnak feladata, hogy állampolgárának életét végigkí
sérné születése pillanatától annak haláláig. Anyagi, erkölcsi és 
szellemi tekintetben pedig úgy támogassa, hogy hasznos állam- 
polgai váljék belőle. A normális iskolák oktatási, nevelési rendsze- 
revel ezt a kérdést â  szellemi fogyatékosok javára nem tudja meg- 
oldana Kizárja tehát onnan azokat és egy máscímü, de .gyógy
pedagógiai vonatkozású iskolába, a kisegítő iskolába osztja be. Itt 
azonban ugyanazzal a nevelés-oktatási rendszerrel, megoldottnak 
nem tekintheti szociálpolitikai feladatát.

Ugyanezen szemszögből figyelve a mai helyzetet, a négy in- 
fezeiben elhelyezett 450 gyermek szakoktatása megoldja-e mind a 
^ —U  ezer fogyatékos értelmű gyermek jövő sorsát is?

Nemzetgazdasági szempontból nézve a helyzetet, elmondhat
juk, hogy egy tízmilliós nemzet nem lehet oly gazdag emberanya
gában, hogy 8—10 ezer gyermeket zárjon ki’ az erkölcsi és társa
dalmi neveltetésből s abból a közösségből, amelyhez tartoznia min
den tagjanak joga van.



Egyesületi élet.

Bárcsak meggyőzné írásom a gyógypedagógusok összeségét 
arról, hogy a szellemi fogyatékosok szakoktatása nem az iskola 
címétől függ, sem pedig attól, hogy van-e internátusa, vagy nincs.

És ha írásom mindenhol megértésre talál, kötelességem tel
jesítésével célt értem, mert akkor sok szerencsétlen magyar szülőn 
és szerencsétlen gyermekeiken segítettem.

Megírtam gondolataimat, hogy a gyógypedagógiai tanárok 
testvéregyesületeinek egyesülése alkalmából az eszmék tisztázását 
és a közös cél érdekében az egységet szolgáljam. Megírtam, hogy 
felettes hatóságunk világosan ítélhesse meg a helyzetet.

Egyesületi élet.

Mi történt az alakuló közgyűlés óta?
1. É R T E S ÍT É S  A FÚZIÓRÓL. Szentgyörgyi G usztáv elnök és dr. 

K rieg er G yörgy fő titk ár, 1938. dec. 17-én kelt körlevélben é rtes íte tték  a 
tag o k at a  S iketném ák és V akok T an á ra i Országos E gyesületének és a 
M agyar G yógypedagógiai T anárok  Egyesületének egyesüléséről: a M a
gyar G yógypedagógiai Tanárok Országos E gyesü le tének  m egalaku lásá
ról. Közölték, hogy a  tag d íj 1939. ja n u á r  hó elsejétől kezdődőleg évi 10 
pengő. E g y ú tta l jav as la to t kértek  az egyesületi szaklap elnevezésére.

2. SZÉP JÓ ZSEF, a siketügyi- és beszédpedagógiai szakosztály 
elnöke körlevélben közölte a siketném ák intézetei ta n á r i testü letéivel 
szakosztályi elnökké való m egválasztását és a K a rtá rsa k a t a  szakosztály 
m űködésében való részvételre kérte.

3. ELN Ö K SÉG I ÜLÉS. 1939. ja n u á r  12-én elnökségi ülés vo lt B uda
pesten, az állam i kisegítő-iskola ta n á r i szobájában. Jelen  voltak : Szent- 
györgy i G usztáv elnök, Szép József, Sehreiner Ferenc, Pánczól Im re  
szakosztályi elnökök, dr. K rieg er G yörgy fő titkár, G yörgyfy Ákos szer
kesztő, Gáldy A ndor pénztáros. Az elnökségi ülés az ugyanazon  n ap ra  
kitűzött, m inisztérium beli tisztelgő m egjelenés és válasz tm ányi ülés 
ügyeivel foglalkozott.

á. TISZTELGŐ M E G JE L E N É S A M IN ISZTÉRIU M BA N . Az el
nökség ta g ja i 1939. ja n u á r  12-én m egjelentek ügyosztályunkban, hogy 
elsősorban dr. D am janovich  L ajos m in iszteri tanácsos, m in isz teri osz
tályfőnök, ügyosztályunk  vezetőjénél tisztelegjen. Szentgyörgyi G usztáv 
elnök bejelentette a  gyógypedagógiai tan á rság  két egyesületének egy 
egyesületbe való olvadását. Öm éltósága örömmel vette  tudom ásul ezt 
a közlést, m ert az egyesülésben a gyógypedagógiai ta n á rság  összhang- 
zatos m űködésétől értékes eredm ényeket rem él a  gyógypedagógiai ok ta
tásü g y  jav ára . E zu tán  közvetlen beszélgetés in d u lt meg, m elynek során 
a jelenvoltak  nagy  m egnyugvással tapasz ta lták  Ö m éltóságának ügyünk
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minden életbe vágó kérdéséről való teljes tájékozódottságát és azok ked
vező megoldására irányuló őszinte jóakaratá t és törekvését, A kuldot,- 
ség ezután T'ócza József szakelőadót, Barcza István  szamvevosegi osz
tályfőnököt és Nemessányi Gusztáv számvevőségi tanácsost kereste lel 
h ivatali helyiségében és őket egyesületünk és ügyünk jó indu lata  tám o
gatására Lérte. E lőadott kérelmünk m indhárom  vezető férfiúnál biztató 
iiic2*Pírté r̂6 ta la lt

Egyesületi éle1* _____________ ______ ._____ -____ _________

5. SZAKOSZTÁLYI ÜLÉS. 1939. jan u ár 12-én d. u. 3 órakor ta rto tta  
a siketügyi- és beszédpedagógiai szakosztály első ülését, a siketnémak 
budapesti áll. intézetében. Az ülésen Szép József szakosztályi elnök lel
olvasta a szakosztály ügyrendszabályzatának tervezetét. A felolvasást
vita követte. Végül is a tervezet végleges elkészítésére négytagú bizott
ságot alakíto tt a szakosztály. A bizottság tag jai: Szép József, Zaborszky 
Árpád, Györgyfy Ákos, M urányi Antal.

6. VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS. 1939. jan u ár 12-én nagyválasztm ányi 
ülés volt a siketnémák budapesti áll. intézetében. Ezen a választm ányi 
ülésen s az előtte ta rto tt siketügyi- és beszédpedagógiai szakosztályi 
ülésen a következők voltak jelen: Szentgyörgyi Gusztáv egyesületi elnök, 
Istenes K ároly ig. tanulm ányi felügyelő, Szép József, Schreiner^ Ferenc, 
Pánczél Im re szakosztályi elnökök, dr. K rieger György főtitkár, B iio 
Sándor jegyző, Györgyfy Ákos szerkesztő, Gáldy Andor pénztáros, An
gyal Ferenc, Berinza István, F izáry  Bódog, Gábor Lajos, Gogola Ala
dár, Góts Ottó, Győri fy Pál, H áberstroh József, Hochrein Lajos, Mu
rányi Antal, Pálinkás Sándor (Komárom), P irov its Jenő, Prekopp Fe
renc (Komárom), Révász Kálmán, Schulmann Adolf, U jvárosy József, 
V ajda Lajos, Záborszky Á rpád és Zsembai Ferenc tagok.

A választm ányi ülés tárgysorozata a következő volt: 1. Szentgyör- 
,jyi Gusztáv elnök az ülés m egnyitása u tán  meleg, m agyaros, kartá rsi 
"szeretettel üdvözölte a cseh megszállás alól szabadult Komárom varos 
síketnéma-intézetének jelenlévő igazgatóját, Pálinkás Sándort és rre-  
Kopp Ferenc tanárt. Az üdvözlést Pálinkás Sándor igazgató köszönte 
meg, igaz* hazafiságról tanúskodó lelkesült beszéddel. A választmány 
tag jai öröm tapssal tüntettek visszatért m agyar kartársaink  mellett. 
2. Elnök közölte, hogy a kabinet iroda megköszönte Egyesületünk hódolo 
üdvözlését, melyet a Felvidék felszabadulása alkalmából intéztünk a 
Kormányzó Ur Öfőméltóságához. 3. A z elnök ezután  beszámolt a minisz
térium ban tett elnökségi tisztelgésről. Közölte, hogy kérés form ájában 
szóba került ott elsősorban a fia ta l tanárság  ügye. Különösen a díjtalan 
nevelő tanárok sérelmes helyzete, akik tan ítanak  is, de pénzbeli ellenszol
gáltatást nem kapnak. K ilátásba helyeztetett oly megoldás, hogy a tény
legesen tan íto tt órákért a  szokásos órad íja t fogják megkapni. A tanári 
státus létszámának tág ítása  a felszabadult Felvidék tanügyi rendezésé
vel kapcsolatban kerül megoldásra. A VI. rangosztályú állások számá
nak 10%-ra való emelését kértük, 5°/o-ban az igazgatók, 5°/o-ban a tanárság  
ügyében csak a tanító i akadém ia megszervezése u tán  lehet eredményre 
vezető lépéseket tenni. Azonban addig is felszínen kell tartanunk ezt a 
részére. Szaklapunk segélyezését is szóvá tettük. A tanárképző főiskola
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nagyjelentőségű kérdést. 4. G yö rg y fy  Á kos szerkesztő  a  s \av iap címének I 
m egállap ítását kérte  a  választm ánytól. Több hozzászólás szótöbb- j
séggel ,M a g ya r G yógypedagógiai Tanárok K özlönye“ c ín ^ ; fogadta el 
a választm ány. A szaklap egy évben tízszer fog m e g j e l e l j  5 Gáldy 
A ndor pénztáros jelentése szerint a  Siketném ák és Vakok rU n á ra i Or- 1 
szágos Egyesületének pénzvagyona 1938. dec. 31-én 353.60 mely 1
1939. ja n u á r  elsejével a  M agyar G yógypedagógiai T anárok V w ^ ~ r -  S * 
E gyesülete kezelésébe vétetett. Az egyesületnek ezidőszerint 204 tag ja  
van. A Jub ileum i Szent Is tv án  alap vagyona 306.07 pengő.

7. KÖR LEV ELET IN TÉZETT SZÉP JÓZSEF, a siketügyi- és be
szédpedagógiai szakosztály elnöke 1939. ja n u á r  15-én a  siketném a-intézeti 
tan á rság  egy részéhez, a  szakosztály m unkájában  való tényleges rész
vétel tárgyában .

Hírek.
CÍMADOMÁNYOZÁS. K orm ányzó U r Öfőméltósága S im on  Jó 

zsef állam i gyógypedagógiai-intézeti tanár, előadónak a, tanügyi taná
csosi címet, M edgyes Is tvá n  és N em essányi Gusztáv vallás- és közokta
tásügy i m inisztérium i szám vizsgálóknak a  m iniszteri szám vevőségi ta
nácsosi cím et és jelleget, Fiedler Lajos állam i gyógypedagógiai-intézeti 
rendes tan árn ak  az állam i gyógypedagógiai-intézeti igazgatói cím et 
adom ányozta.

IGAZGATÓI MEGBÍZÁS. A VKM. Tinschm idt Ernő  soproni siket
ném a-intézeti ta n á r t a kom árom i siketném a-intézethez áthelyezte és az 
intézet igazgatói teendőinek ellátásával megbízta.

ELŐLÉPTETÉS. K orm ányzó U r Öfőm éltósága B ründl Ödön sop
ron i siketném a-intézeti rendes ta n á r t  a VI. fizetési osztály 3. fokozatába 
előléptette.

TA N K ERÜ LETI KÖZOKTATÁSÜGYI TANÁCSTAGOKKÁ ne
vezte ki a VKM. Tóth Á rpád  debreceni, Török Sándor szegedi és László 
Géza kaposvári siketném a-intézeti igazgatókat három évi időszak ta rta -j 
m ára. (1938. évi 111.698/IX. sz. r.)

ÁTHELYEZÉS. A VKM. T. M arkovits V ilm a  ta n á r t a siketném ák 
soproni intézetétől a siketném ák kom árom i intézetéhez, B o jta y  Béla 
tan á rt és Tóth A dél nevelő ta n á r t  a siketném ák kaposvári intézetétől 
a siketném ák soproni intézetéhez áthelyezte.

V IN C I GRÓF m eghatalm azott m iniszter, budapesti olasz követ, a 
Duce megbízásából igen szíves hangon í r t  levélben köszönte meg a siket- 
ném ák váci kir. orsz. intézete ta n á r i testületének, a Felvidék visszaszer-| 
zése alkalm ából M ussolini korm ányfőhöz in tézett üdvözlését.
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ELJEGYZÉS. Sófalvy Rózsát, a beszédhibák jav ítá sá ra  szolgáló 
állam i intézethez beosztott tan árn ő t eljegyezte dr. Lőrincz Sándor orvos 
Budapesten.

HÁZASSÁG. Tapody Ernő budapesti állam i kisegítő-iskolái 
gyógypedagógiai tan á r és Pázm ány A nna áll. tanítónő 1988. dee. 5-én. 

.ta rto tták  esküvőjüket K iskunhalason.
DR. EHLING EDE ORVOS, Ehling Jakab  budapesti áll. siket- 

néma-intézeti c. igazgató fia, 1939. jan u ár 5-én esküdött örök hűséget 
H aris M ária úrleánynak, a váci székesegyházban.

KATONAI K IK ÉPZÉ SR E és szolgálatra vonult be ifj. Gáspár 
Árpád nevelőtanár a siketném ák budapesti állam i intézetétől.

JÖ ADÁST TARTOTT dr. Bárczi Gusztáv igazgató jan u á r 31-én, 
a jnépegészségügyi Muzeum szociális előadás-sorozatában „Az érzék
szervi fogyatékosság terjedésének okai“ címen.

A „HORTHY MIKLÓS ÖSZTÖNDÍJ“ adom ányozása tárgyában  
intézkedik a VKM. 27.000/1938. IV. sz. r. A Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskola nincs megemlítve ebben a rendeletben azok között az intéz
mények között, melyek hallgatóinak az Ösztöndíj adományozható. Igaz, 
hogy Főiskolánk működésének jelenlegi szünetelése m iatt ez a beiktatás 
csak elméleti értékű lett volna. E lvi szempontból azonban mégis csak 

| kár, a felsorolásból való kim aradásunk. F elhívjuk erre a tényre elnök
ségünk figyelmét.

A SZERETET E ST É JÉ N  melegséggel teljes áhítatos karácsonyfa
ünnepélyt rendezett a budapesti állam i siketném a-intézet igazgatósága, 
a szünetre haza nem v itt növendékeknek, a családi hangulat pótlására. 
A tündöklő karácsonyfa előtt egy leány- és egy fiú  növendék szavalt 
karácsonyi verseket. Minden gyermek kapott egy-egy zacskó édességet. 
A kisebbeknek játék  is ju to tt. 19 növendéknek alsó-, felsőruhát és cipőt 
hozott a Jézuska. Az ajándékok beszerzéséhez a  Főm éltóságú Asszony 
nemes akciójából 250 pengőt, másoktól 84 pengőt kapott az intézet. Ezen
kívül 28 csomag szeretetadom ány érkezett édességgel, cipővel, ruhával, 
játékkal, könyvekkel. A gyermekek boldog örömmel tértek  nyugovóra. 
Isten jutalm azza meg a jó szíveket, akiknek adakozása örömüket meg
teremtette.

MEGKAPÓAN SZÉP karácsonyfaünnepély színhelye volt 1938. 
-wdec. 20-án este a siketném ák debreceni intézetének tornaterm e. Az in té

zet növendékeinek csillogó szeme áh íta tta l tapad t a szép karácsonyfára,
■ mely a la tt a Piac-utcai egyházrósz leánykörének 129 szeretetesom agja 

v árt kiosztásra. A Nemzeti Hiszekegy u tán  TJray Sándor egyházkerületi 
főjegyző, lelkipásztor m ondott ünnepi beszédet. Ezután több növendék 
értelmesen elmondott szavalatában gyönyörködött a siketném ák irán t 
érdeklődő ünnepi közönség. A „K arácsonyi találkozás“ és a „Jézuska 
üzenete“ című színdarabok, valam in t a „Jézus születése“, „Három k irá 
lyok“ és „így volt, így  lesz“ élőképek nagy sikert arattak . Az ünnepé
lyen a Piac-utcai egyházrósz énekkara is nagy tetszéssel szerepelt, Kop
pányi Ju liska vezetésével. Tóth Á rpád igazgató nagyhatású, szép záró- 

Iszavaival ért véget az ünnepély. Az ünnepélyt G áspár János tanár, az
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intézet „634. sz. Oláh K ároly“ cserkészcsapatának parancsnoka rendezte 
finom, művészi elgondolással és m éltán kiérdem elt nagy sikerrel.

VÁCI H ÍR E K : Szöllősiné-Szemeshegyi K lára  nevelőtanárt Buda
pestről Vácra, Géhl Klára  nevelőtanárt pedig Vácról Egerbe helyezték,
— Tamás Lajos tanártó l a köztartásvezetést Mészáros Jenő  nevelő-tanar t 
vette át. — Az influenza já rvány  Vácon a siketnéma intézetben oly nagy f  
mértékben lépett fel,- hogy volt nap, am ikor több volt a beteg növendék, {j 
m int az egészséges. 1

SZENTGYÖRGYI GUSZTÁV KARÁCSONYI SZÍNDARABOT i 
IRT. A siketnémák váci kir. orsz. intézetének tan ári testületé és növen
dékei gyönyörű ünnepély keretében emlékeztek meg a karácsonyról. A 3 
közös im a u tán  az intézet h ittanára , K ontúr László, apostoli lelkűiéitől 
ind íto tt beszédében m éltatta a karácsonyest felemelő gondolatát. A nö- j 
vendékek odaadó szeretettel és nagy örömmel nézték végig a nagyszerű i 
hozzáértéssel m egrendezett karácsonyi színdarabot, amely nagy sikerét _ 
író jának: Szentgyörgyi Gusztáv siketném a int. igazgatónak és kiváló 
rendezőjének: Takáts Irén  tanárnőnek köszönheti. A m űsor oly gazdagon ^ 
volt összeállítva, hogy az felnőtteknek és gyermekeknek egyarán t éLve- ] 
zetet nyújto tt. A színdarabon kívül kedves kis betlehemi játékot adtak 
elő a fiú-foglalkoztató növendékei. Ezután két kis gyermek bájos^ pár- , 
beszéde következett, am it Szép József tan ár tan íto tt be. Az est áhítatos j 
hangulatát nemesen élénkítették s tették változatossá azok az élőképek, j 
amelyeket Gerstner Ödön ra jz tan ár művészi összeállítása szerint alakí
to ttak  a növendékek. Az ünnepély szépségét növelték azok a kedves i 
szavalatok is, amelyeket különböző osztályos növendékek m ondottak el. 
Az előadás végeztével az igazgató szeretettől á thato tt szavakban mon- ^ 
dott köszönetét az ünnepély rendezőinek és szereplőinek. Az ajándékok • 
kiosztásával ért véget az ünnepély, (A  Váci Llirlap 1939. -január 1. szá-  ̂
mából.)

VÁCI NÖVENDÉKEK CÍM EREI UNGVÁROTT. A váci kir. orsz. '
siketnéma-intézet és a foglalkoztató intézetek növendékei — Kemcnes 
Illés dr., főigazgató kezdeményezésére — m agyar cím ereket festettek a 
visszacsatolt Felvidék iskolái számára. Ezekből h a t darabot U ngvárra 
küldöttek az ungvári siketnéma-intézet tanterm ei részére. A címereket 
szíves hangú levélben köszönte meg K uczin István  mb. id. igazgató. 
Leveléből közöljük a következő sorokat: . . .  „Intézetünk sajnos jelenleg 
az újjászervezés stádium át éli át, és pedig azért, m ert a csehek kivonu
lásuk alkalm ával, 1938. nov. 8-án, nemcsak a bútorzatot, háló, ebédlő, 
konyha, stb. felszereléseket vitték magukkal, hanem a növendékeket is 
elszállították. Intézetünk ezidőszeriut üres. Ú jonnan jelentkezett növen
dékek száma 30. 17 taglétszám ú tantestületünkből 7 m aradt itt. A többiek 
elkölöztek a csehekkel. Ezidőszerint várju k  felettes hatóságaink rendel- 5 
kezéseit és reméljük, hogy nem sokára mi is a rendes mederben folytat
hatjuk  megszakadt m unkánkat. K érjük kedves kartársainkat, hogy a 
jövőben se feledkezzenek meg rólunk és esetleges jó tanácsaikkal támo
gassanak m inket is. Mély tiszteletem őszinte nyilvánítása mellett, igaz_ 
testvéri szeretettel köszöntőm k artá rsaim  nevében is váci kartá rsaim aK  
TJngvár, 1939. jan u ár 12-én. (Aláírás.)“
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A SIKETNÉM A LEÁNYOK VÁCI FCW-LALKOZTATÖ-INTÉ- 
ÍETE Szentgyörgyi Gusztáv igazgató buzgólkodása révén 66.465 pengő 
rtékű  m unkát kapott a m. kir. Honvédelmi M inisztériumtól. Ezért az 
feszégért a m. kir. Honvédség részére 16.000 drb. inget és 22,000 drb. alsó
nadrágot kell elkészíteni. A m unka elvégzésére a foglalkoztató-intézet 
'¡gyedül nem képes, m iért is a m unka egyrészét váci nőknek ad ták  ki, 
akik ilyen módon kenyeret adó m unkaalkalom hoz ju tottak . Ez az eset 
s figyelmeztető a rra  nézve, hogy az intézetet végzett siketném ák meg
élhetésének biztosítása a m ainál nagyobb mértékben a  foglalkoztató- 
intézetek keretében oldható meg. A meglévő foglalkoztatók kibővítése, 
a felvehető növendékek szám ának emelése sürgős követelmény.

HALÁLOZÁS. Özv. K rieger N ándorné sz. Gömöry K lára, dr. 
K rieger György budapesti áll. kisegítő iskolai gyógypedagógiai tan ár 
édesanyja, 64 éves korában, ja n u á r  hó 3-án Eákosszentm ihályon elhunyt. 

1— Ny. b!
Dr. Gáldy Nándor, m. kir. ó llam vasuti főtanácsos, G-áldy Andor 

»budapesti vakíntézeti tan á r testvérbátyja , 57 éves korában Budapesten 
'1938. dec. hó 21-én meghalt. — N y. b!

SÁNDOR MIHÁLY, a II I .  M iklós-téri székesfővárosi gyógypeda
gógiai-intézet tanára, jan u á r hó 27-én, 33 éves korában meghalt. Az el
hunytban R einw arth Lujza, a  budai gyógypedagógiai-intézet tanárnője 
férjét gyászolja. — N y. b!

HIBAIGAZÍTÁS. A „Siketném ák és Vakok O ktatásügye“ címen 
megjelent szaklapunk 1938. évi 9—10. számában közölt: Dr. Kepes Pál: 
„A Corti-szerv jelentősége a hallásnál az újabb kutatások alapján“ című 
cikkbe két Inba csúszott be, am it ezennel helyesbítünk. 1 . A 146. oldalon a 
4—5. sorban megvizsgálta  helyett- m egállapította  írandó 2. A 149. oldalon 
a 7.,sorban kezdődő m ondat így  helyes: „Ruttin bécsi professzor és Desseő 
professzor, az állatorvosi főiskola physiologusa, fe lve ti a kérdést, hogy 
egyáltalában hallanak-e e z e k  az állatok?“

Ugyancsak a fentem lített szám 135. oldaláról, a „Bárczy-mód- 
szer őszinte bírálata“ című cikkből, tördelési hiba m iatt k im arad t ez a 
mondatkezdés: A z előírt anyagot két növendék, B. A n ta l és K. K á ro ly . . .

K érjük a hibák szíves k iigazítását és a hiány bejegyzését. (A szer
kesztő.)

A SZERKESZTŐ K É R I a szakosztályok elnökeit, az összes gyógy
pedagógiai intézetek igazgatóit, lapunk tudósítóit (a választm ányi tago
kat) és lapunk cikkíróit, hogy a februári szám részére szánt m indennemű 
anyagot február 20-ig szíveskedjenek címére megküldeni.

Ehhez a számhoz a „Siketném ák és V akok O ktatásügye“ című 
szaklap 1938. évi tartalom jegyzékét mellékeltük.
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Á vakok világából.
-  MEGHALT A VILÁGHÍRŰ VAK BOTANIKUS. W ilkinson, : . 

v ilághírű  angol botanikus 80 éves korában halt meg néhány héttel ei 
előtt. Hiísz éves korában veszítette el lá tását, de ez nem akadályozti 
meg abban, hogy e vakok szám ára nehezen hozzáférhető tudományág 
ban tökéletessé képezze m agát s abban kiválót alkosson. 1913-ban ? 
Leeds-i egyetem tiszteletbeli tanárává  választotta s értékes tudományos 
megfigyelései és új felfedezései a botanika tudományos köreiben is ál-”1 
talános elismerésben, részesültek.

-  MICHAEL ANAGNOS EM LÉKEZETE. Az Egyesült Államok
ban a Boston melletti W atertow n városában lévő világhírű  Perkins- 
vakok intézete m últ óv m ájus 20-án ünnepelte egykori kiváló ' "«•ató-
jának, Michael Anagnos-nak emlékezetét.

Görögországi pásztorcsalád gyermeke volt. K ivándorolt A m eriká
ba s 1887-ben — ötven évvel ezelőtt — létesítette a fentnevezett intézet 
m ellett vak gyermekek szám ára az egész világon az első óvodát.

Elsőnek tan íto tta  Anagnos igazgató a vakokat eszperantóra. Ö 
tette lehetővé 1907-ben, hogy az eszperantó vakok cambridgei kongresz-- 
szusán három  am erikai vak is résztvehetett.

-  SIZÉRANNE-UTCA PARISBAN. December 21-én Párisban  a 
korm ány, a város és az országgyűlés képviselői jelenlétében ünnepelték j 
M aurice de la Sizéranne emlékét. E kiváló v ilágtalan  tan ár alap íto tta 
meg ötven évvel ezelőtt az Association V alentin I laü y  egyesületet és sok 
éven á t vezette ezt a francia vakok ügyét legmesszebbmenően előmoz
dító intézményt.

-  VAK KÖZÉPISKOLAI TANÁROK OLASZORSZÁGBAN. E
tanév elején ism ét három  világtalan  tan á r nyert beosztást Olaszország
ban látók középiskoláihoz. Ezzel az olasz középiskoláknál működő vak 
tanárok száma 23-ra emelkedett. Közöttük 18 végleges, öt pedig helyet-1 
tes tanár. Ezenkívül 13 zenetanár is működik, négy végleges, kilenc hej 
lyettes állásban. ‘

-  EGY DÁN VAK ÍRÓ ÚJABB REGÉNYE. K ari B jarnhöf is
m ert v ilágtalan  dán író legújabb regényét a legnagyobb skandináv k i
adóvállalat, a  kopenhágai Gyldendal adta ki s úgy a kritika, m int a kö
zönség nagy elismeréssel fogadta. A regény címe m agyar fordításban: 
„Az élet szerelmese“. Ivan  Oljelund, Svédország legkiválóbb kritikusa, 
a legnagyobb napilapok egyikében ism erteti B jarnhöf könyvét.

A regény hőse elveszti életcélját, lassanként mind mélyebbre síí- 
lyed s végső lerom lásában revolverhez nyúl. A golyó csak a szemevilá- 
gát o ltja  ki. Ebben az állapotában ta lá lja  meg az igazi világosságot, is
m eri meg az élet valódi szépségeit és értékeit. íg y  lesz iijra  emberré, 
m agának és másoknak áldásává, „az élet szerelmesévé“. ,

Laptulajdonos: M agyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete.
Felelős kiadó: Szentgyörgyi Gusztáv.

Máté-nyomda Budapest, V ili., József-utca 61. Telefon: 13-92-59.
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