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A szakmai önismeret — hasonlóan a nemzeti önismerethez — a tudatosság-
ból,  a  szakma  iránti  felelősségérzetből,  a  múlt  eredményeinek  tiszteletéből
tevődik össze, természetesen nem hiányozhat belőle az érzelmi elemek sokféle
változata  sem(1).  A gyógyító pedagógia és a területeit  művelő szakemberek
közös  szakmai  tudatának  alakulása,  az  önazonosság  megőrzése  is  szorosan
kötődik nemzeti múltunk ama tényeihez, amelyek a sérült idegrendszerű embe-
rekről  való  gondoskodással,  a  humánum  táplálta  kötelesség-  és  felelős-
ségérzéssel vannak kapcsolatban; a múlt ismerete a jövő záloga.

Kossuth Lajos ilyen irányú tevékenységére való emlékezés is hozzájárul a
szakmai önismeret elmélyítéséhez, s ezen kívül alkalmat ad arra, hogy bepil-
lanthassunk a reformkor és a szabadságharc nagy államférfiújának érzésvilágá-
ba, nemes eszméinek gondolatkörébe.

Hogyan került kapcsolatba  Kossuth a vakok és a siketnémák oktatásával?
Hogy válaszolhassunk a kérdésre, nem kerülhetjük meg, hogy ne ismer-
tessük  röviden  az  1840-es  évek  történetét,  elsősorban  a  Kossuth által
szerkesztett Pesti Hírlap megindulásának körülményeit.(2)

Az 1840-es esztendő utolsó napjaiban a börtönéből nemrég szabadult Kos-
suth hírlapszerkesztésre kapott felkérést Landerer Lajostól, egy több generáció
óta Magyarországon élő nyomdászfamília  leszármazottjától.  A felkért  főszer-
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kesztő előfeltétele az volt,
hogy  a  Pesti  Hírlapot  a
nemzet életének hű tükré-
vé  tehesse,  s  megvalósít-
hassa  a  sajtószabadságot.
A bécsi  udvar  sugalmazta
szerkesztői felkérés ki nem
mondott célja az volt, hogy
a  Kossuthnak biztosított
lehetőség  majd  megosztja
a  reformerek  táborát,  mi-
vel  soraikban  a  nevével
fémjelzett  irányzatnak
voltak bírálói,  ellenzői.  Az
udvar  divide et impera po-
litikája  ellenére  a  kossuthi
szerkesztés  következtében
olyan  lap került  az  utcára,
amellyel új szakasz kezdő-
dött  a  magyar  újságírás
történetében(3).  A  vezér-
cikkek,  amelynek  legtöbb-
jét  Kossuth írta,  példákkal
mutatták be a „fagyponton
álló  civilizációt”,  a  feudá-
lis állapotokat, az emberte-

    „...nekem most szív kell, áldozatra kész, melyhez a'
    nyomor mindenhatóan szól...”

len körülményeket. A Pesti Hírlap támadta a maradiságot, követelte a nemesi
rendszer  megszüntetését,  az  alsóbb  rétegek  egyenjogúsítását,  humanitárius
reformokat hirdetett. Megbélyegezte az igazságszolgáltatásban és a családban
egyaránt  dívó  botozást,  bírálta  a  börtönállapotokat  és  javasolta  árvaházak,
kisdedóvók, gyermekkórházak és egy vakok intézetének felállítását. Az aktua-
litásokból és a problémák iránti érzékenységgel, a szükséges általánosításokkal
megfelelő következtetéseket vontak le a cikkek írói. Konkrét tényekből, jelleg-
zetes hazai eseményekből indultak ki vagy elevenítettek fel. A bajokat hol innen,
hol onnan vett  kisebb  példákkal  olyan  élénk  színekkel  tudták leírni,  hogy az
olvasókban mindenekelőtt az az érzés kerekedett felül, hogy ez így nem mehet
tovább. A lapban nem a híranyag volt a fontos, hanem Kossuth vezércikkei,
amelyekben ösztönös biztonsággal nyúlt a tömeg, elsősorban az értelmiség és
szegény nemesi tömeg érzéseihez(4).
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Végigtallózva  a  Pesti  Hírlap  azon  évjáratainak  számait,  amikor  Kossuth
szerkesztette (1841 és 1844 közöttiek), számos helyen olvashatunk olyan kér-
désekről, amelyek a későbbiekben a gyógyító nevelés fogalma alá tagolódtak.

A lap 1841. évi 38. számában, amely Tavaszutó hó 12-én jelent meg, Kossuth
Lajos tollából egy kb. 1700 szavas vezércikk látott napvilágot. Címe: A szegény
vakok. Az írás, amely a kossuthi „irályművészet” mintaszövege is lehetne, arra
hívja fel a tisztelt olvasóközönség figyelmét, adományaikkal járuljanak hozzá,
hogy felépülhessen a vakok új intézete. Ismeretes, hogy a vakok intézetét, amely
1826-ban „Pestre tétetett át”, az 1838. évi pesti árvíz romba döntötte. Már a
vezércikk első bekezdése elmélyedésre, áhítatra, tettekre indító gondolkozásra
szólít  fel:  „Hagyjuk egy kissé a' politikát. Érdekbarázdás komor mezején a'
fontolgató hideg  ész lakik,  nekem most  szív  kell,  áldozatra kész,  melyhez  a'
nyomor mindenhatóan szól. Legyen távol a' szeretetlenség, mely véleményhar-
cot a' jótékonyság birodalmába is átviszi 's még jót sem örömest teszen, ha más
is teszi, akit nem számít barátaihoz.” Cikkének további részében a látás kiesése
által  okozott  lelki  károsodást,  a  könyörületre  érdemes emberi  sorsot  rajzolja
meg az olvasónak: „...kőszívnek kell lenni, melly meg nem indul, ha egy vakot lát.
Gondoljuk meg csak az örökös éjt, melly őt környezi egész életében, a' veszte-
ségnek, nélkülözésnek minden nemeit, a' gyámságra kárhoztatott kiskorúságot
's tehetetlenség minden bajait — és érezni fogjuk, mit értett amaz ó-világi bölcs,
midőn azt mondá: hogy a vak feje még az istenek előtt is szent”(5).

Hogy  egy  újságírónak  milyen  alapossággal  kell  elmélyülnie  a  választott
témában, mennyire otthonosnak kell lenni a tények világában, méltán ajánlhat-
juk az érdeklődőnek  Kossuth eme cikkét. Az egyik szakmai kritikusnak, egy
Dufan nevű illetőnek, aki „1837-ben csudálkozva, említé, hogy a' vaknevelő-
intezetek a' szegény vakok számára sajátlagos gymnasticáról nem gondoskod-
tak”, Kossuth a tények fölényével frappánsan válaszolja, hogy az illető „pana-
szos  csudálkozását  nem  terjeszthette  volna  ki  általánosra,  hahogy  a'  pesti
intézetet ismeri, mert ennek már 1834 óta gymnasticája van. Ki a' testgyakorlati
egyesületnek  Pesten  a'  Beleznay-féle  kertben  Clair  úr  igazgatása  alatt  levő
gymnasticai  iskoláját  látta,  ha  később  a'  vakok  intézetét  meglátogatja,  egy
bizonyos nemével a' szent bámulatnak fogja szemlélni minő szabatos bizonyos-
sággal mozognak a' vak gyermekek sok nemében a testgyakorlásnak”(6).

Az adakozásra felhívó cikkét a reá jellemző zseniális rá beszélőkészségével,
képies improvizáló tehetségével, eleven képeket alkotó stílusával ekként zárta:
„...  a'  nyomorenyhítés  felszámíttatik  ama  mérlegben,  mit  egy  Isten  tart  és
felrovatik a'  végtelenség márványkönyvében annak számára, aki embertársai
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nyomorát megenyhítette. Íme! Itt az alkalom egy szép rovatra szert tenni, ne
szalasszuk el használatlanul.”

Egyébiránt  a  Pesti  Hírlap rendszeresen tájékoztatta  az olvasókat  a  vakok
intézetének életéről. Az 1842. évi április 21-i száma közli, milyen volt a „pesti
vakok intézete pénztárának állapotja 1841-ben”. Ennek az évfolyamnak a július
17-i számában találjuk azoknak a névsorát, akik adakoztak a „vakok intézete új
házának építésére”. A szeptember29-i, „csötörtöki” száma a következő hírt adta
tudtul: „Meghívás a' vakok intézetének alapkő-letételére. — A' vakok intézeté-
nek Pesten a' Király-utczában épült háza alapkövét a' fenséges nádor ő cs. kir.
főherczegsége, mint az intézet magas pártfogója, jövő október 3-kán délutáni 4
órakor fogja letenni. Melly ünnepélyre ezennel mindenki tisztelettel meghíva-
tik.”

Az érlelődő forradalmi események miatt, amelyek Kossuthot a hazánk sorsát
irányító politikusok színpadára szólították, kénytelen volt megszakítani a szo-
rosabb  kapcsolatát  azokkal  a  teendőkkel,  amelyeknek  célja  az  volt,  hogy a
vakok intézete „országosításának ügyét a megérlelés stádiumába vigye”(7).

De nemcsak a vakok ügye keltette fel Kossuth érdeklődését, hanem figyelt a
váci siketnémák intézetében folyó munkákra is.  A Pesti  Hírlap 1841. évi
december 4-i számában rövid hírt olvashatunk a siketnémák intézetének életé-
ből. A következő évfolyam július 17-i száma értesíti az olvasóközönséget, hogy
a „váczi magyar siketnémák kir. intézete növendékeinek második félévi nyilvá-
nos próbatétele” július 31-én lesz.

A lap 1842. évi február 6-i számában nagyobb terjedelmű cikket találunk
ezzel a címmel:  Váczi siketnémák. A kossuthi stílus szinte valamennyi elemét
megtaláljuk abban a rövid részletben, amely e cikkből származik: „Valóban a'
philanthropiai resignatiónak nem mindennapi foka kell arra, hogy valaki egész
életét illy szerencsétleneknek áldozza.... ha látunk egy siketnémát elhagyottan,
neveletlenül;  látjuk,  miként  — mondhatnók  — nem is  ember,  és  látjuk  őt
későbben derék, becsületes emberré, szorgalmas munkássá, jeles művésszé,
hasznos polgárrá, sőt a' tudományok mély titkaiba is avatottá képeztetve: ama
vallásos csudálat mellett, a 'mellyel é látványt szemléljük, lehetetlen szívünkön
keresztül nem villanni a 'gondolatnak, hogy mennyei éldeletet kell éreznie, a 'ki
elmondhatja: ím e nyomorult  lényt emberré teremtettem!!! — Igenis,  mert
valósággal ez második teremtés!”

Ennél szebben, tökéletesebben, a valóság pátoszával  átszőve, később sem
fejezték ki a hallásukat vesztett  emberekkel való foglalkozás intellektuális
élményét, mint az idézett sorok. Kossuth fennkölt gondolata a gyógypedagógus
hivatástudatának jeligéje lehet ma is.

84



Vajon hová vezetnek a  szálak,  miben  gyökerezik  Kossuthnak az  emberi
fogyatékosságok iránti érdeklődése és lankadatlan tenniakarása?

Összefüggött  egyrészt  politikai  nézeteivel.  Liberalizmusa a  felvilágosodás
századában gyökerezett, és előzményeiben visszanyúlt a humanizmus ideáira.
A korszerű állam egyik legfőbb feladatának azt vallotta, hogy nyújtson védelmet
a gyengéknek az erősekkel szemben. Nem akarta, hogy a gazdasági szabadság
címén  az  erősebbek  behozhatatlan  előnyökre  tegyenek  szert  a  gyengékkel
szemben(8).

Eszméinek másik  forrása a  filantropizmus volt.  Ez  a  filozófia-pedagógiai
irányzat, amely a XVIII. században fordult termőre, az egyetemes emberszere-
tetet hirdette, tekintet nélkül a fajra, vallásra, társadalmi helyzetre stb. Kossuth
cikkeiben többször is használja a  filantróp jelzőt; az emberszeretet kifejezés
vissza-visszatér írásaiban.

Kossuth Lajosnak, mint zsurnalisztának is, mint politikusnak is az eszméit
a  jó, a  közjó megvalósítására való törekvés hatotta át. Azt vallotta, hogy a
politika feladata a legfőbb jónak minél tökéletesebb megvalósítása az állam, a
társadalom életén  belül.  Amikor halálának 100.  évfordulója  alkalmából  reá
emlékezünk, nem feledhetjük, hogy a közjóba tartozónak tudta a szerencsétlen
embertársak életének megjavítását is.
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