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Az 1953. év őszén — mint a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán egy
éve dolgozó tanársegédet — magához hívatott  dr. Bárczi Gusztáv, a főiskola
Kossuth-díjas főigazgatója. Sajnálkozva közölte, hogy tudomása szerint rövi-
desen áthelyeznek a Vas megyei Rumba, az ottani gyógypedagógiai intézetbe.
Mindjárt közölte azt is,  nem azért,  mivel a szakmai munkámmal nincsenek
megelégedve, hanem más okai vannak a minisztériumi intézkedésnek. Ezt az is
igazolja,  hogy  igazgatóhelyettesi  beosztásba  kerülök  ott.  Ő  pedig  szeretne
megbízni — írásban is — egy fontos szakmai feladattal.  Ha vállalom, felkér
arra, próbáljak megszervezni Vas megyében egy gyógypedagógiai defektológiai
állomást. Ezek létrehozása az ország különböző területein régi terve! Az ilyen
jellegű intézmények jól segíthetnék a gyógypedagógiai áthelyező bizottságok
munkáját.

Nem  fogadtam  örömmel  ezt  a  hírt,  úgy  éreztem,  szakmai  pályafutásom
derékbatörését jelenti.  Más választásom azonban nem volt,  mint  vállalni az
áthelyezést.

Abban az időben gyógypedagógusként nem helyezkedhettem volna el Bu-
dapesten. Ugyanis csak minisztériumi engedéllyel  lehetett  szakmai munkahe-
lyet változtatni, különösen kezdőnek.
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Az állásról, rendszeres jövedelemről viszont nem mondhattam le. Apám már
rokkant nyugdíjas volt, testvéreim pedig még tanultak. Azért sem tudtam volna
elképzelni  magamnak más tevékenységet,  mivel már középiskolás koromban
eldöntöttem, hogy a rászoruló gyermekekkel fogok foglalkozni érettségi után.
Orvosként vagy más munkakörben.

... Az említett év októberében érkeztem meg Rumba.
Közben többször is átgondoltam a  dr. Bárczitól kapott megbízatást. Egyre

inkább úgy látszott, talán nem is annyira lehetetlen a végrehajtása, mint ahogy
első  hallásra  véltem.  Mint  pályakezdő,  nagy kihívásnak  is  éreztem.  Olyan
feladatnak,  mely  — ha  meg  tudok  vele  birkózni  — pótolhat  a  félbemaradt
főiskolai pályafutásért is.

Utólag átgondolva, a helyi adottságok kedvezőek voltak a megbízás végre-
hajtásához. Annak ellenére, hogy az írásos megbízásom és az igazgatóhelyettesi
állásból eredő szabadabb mozgáslehetőségen kívül egyéb anyagi vagy másféle
támogatást nem kaphattam hozzá a Főiskolától.

A megyét egyébként gyógypedagógiai és egészségügyi hagyományai, illet-
ve adottságai, intézményei mintegy predesztinálták egy defektológiai állomás
létesítésére.

A szombathelyi gyógypedagógiai iskola igazgatójának,  Petróczy Józsefnek
szakmai körökben országosan ismert neve volt és a megyében is köztiszteletben
állt. (Az ötvenes évek közepén a „kiváló tanár” címet is megkapta.)

A megyei kórházban  ideg- és elmeosztály működött. (Vezetője,  dr. Tanka
Dezső szintén neves szakember.) A megyében több gyógypedagógiai és gyer-
mekegészségügyi intézmény volt található, stb. Amint belejöttem új munkahe-
lyemen az igazgatóhelyettesi és pedagógiai feladatok elvégzésébe, már novem-
ber hónap második felében elkezdtem a defektológiai állomás létrehozásának
megvalósítását. Igazgatóm, Szucsák Elemér is segítségemre volt az első lépések
megtételében.

Mindenekelőtt felvettem a kapcsolatot — írásos megbízatásom bemutatásá-
val  —  a  Megyei  Tanács  Oktatási  Osztályával és  az  Egészségügyi  Osztály
vezetőjével, dr. Jávorszkyval.

Mind a két helyen egyetértettek az elképzeléssel és minden elvi támogatást
megígértek ami a szervező munkával kapcsolatos. Anyagi és személyi segítsé-
get egyelőre nem tudtak sem ígérni, sem adni. A tervezett defektológiai állo-
máshoz mindenekelőtt orvosi munkatársra volt szükség. Ezért a megyei főorvos
javaslatára felkerestem a kórház elmeosztályán  dr. Bötskey Ottót, aki vállalta,
hogy társadalmi munkában segít, mivel érdekelte a feladat.

A tervezett munka mások érdeklődését is felkeltette. Ugyancsak „társadalmi
munkásnak” jelentkezett dr. Nagy Margit gyermekgyógyász iskolaorvos. Még
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az  iskolaorvosi  rendelőt is  felajánlotta  a  vizsgálatok és a  tanácsadó munka
céljaira.

Ez komoly segítséget jelentett, mivel dr. Bötskey nem tudott vizsgáló helyi-
séget  biztosítani  a  kórházban.  Molnár  Jolán szombathelyi  gyógypedagógus
tanárnő a logopédusi teendőket vállalta, de kész volt segíteni a gyógypedagógiai
vizsgálatokban és a nevelési tanácsadásban is.

Így — az 1953-as év végére — fokozatosan összeállt a leendő defektológiai
állomás team-je.

Mivel — mint már említettem — a Megyei Tanács még minimális tisztelet-
díjat sem tudott fizetni, minden munkatárs (velem együtt) társadalmi munkában
vállalta a közreműködést.

Első lépésként egy felmérést szerveztünk és végeztünk az 1954. év elején, a
Megyei Oktatási Osztály támogatásával. Ennek során tájékozódni kívántunk a
szombathelyi általános iskolák problémás tanulóinak számáról és a problémák
mibenlétéről.

Ezzel  kapcsolatosan az Oktatási  Osztály a 804-4/1/1954. sz.  alatt  kiadott
körlevelében a következőket írta: „... Vas megyében gyógypedagógusokból és
orvosokból  álló  munkaközösség  alakult,  mely  megkezdte  Szombathelyen  a
nehezen nevelhető, ideggyenge gyerekek vizsgálatát és gondozásba vételét. A
vizsgálatok a megelőzést  szolgálják és a szülők az iskola nevelői munkáját
vannak hivatva megkönnyíteni. A vizsgálatok eredményéhez képest a vizsgáló
állomás nevelési tanácsot ad, megfelelő szakvizsgálatra küldi a tanulót vagy
esetleg — szükség esetén — beszédjavító tanfolyamra vagy gyógytornára utalja
be...”

A körlevél felhívta az igazgatókat, hogy az iskolaorvossal és a nevelőkkel
megbeszélve, az adott határidőig jelentsék a Tanács Oktatási Osztályának — a
kapott szempontok szerint — azokat a tanulókat, akik bármely okból zavarják a
tanítás menetét.

Az iskolák meglepő módon gyorsan és jól reagáltak a felkérésre. Összesen
367 fő különböző  területen  problémás  tanulót  jelentettek.  Ebben a  számban
benne voltak a gyógypedagógiai áthelyezésre javasolt fogyatékos tanulók is.
Legtöbb esetben részletes pedagógiai jellemzést is küldtek az illető gyermekről.
(Ez a szám a szombathelyi általános iskolások 5,7 %-ának felelt meg. Összeha-
sonlításként  érdekes  megemlíteni,  hogy  Budapest  IV.  kerületében  1953-ban
végzett hasonló felmérés alkalmával a vizsgálók az újpesti általános iskolások
4,3 %-át találták hasonló módon problémásnak.)

A felmérés eredménye is indokolttá tette a vizsgáló állomás működésének
megindítását.  (Ehhez  közben  —  a  Megyei  Tanács  Egészségügyi  Osztálya
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segítségével — sikerült megszerezni az Egészségügyi Minisztérium engedélyét
is.)

A  felmérés  keretében  problémásnak  jelentett  tanulókat  1954  tavaszától
folyamatosan hívtuk be  hetente egy alkalommal vizsgálatra az említett iskola-
orvosi rendelőbe.

A vizsgálatok  eredménye  alapján a  pedagógusokat  és  szülőket  megfelelő
tanácsokkal láttuk el, szükség esetén különféle kezeléseket, korrigáló foglalko-
zásokat  javasoltunk, illetve foganatosítottunk,  a  fogyatékos gyerekeket  pedig
igyekeztünk elirányítani a fejlődésüket legjobban elősegítő gyógypedagógiai
intézményekbe stb.

Dr. Nagy Margit a vizsgálatok eredményéről a Dunántúli Gyermekgyógyász
Szakcsoport alakuló ülésén is beszámolt, 1954. június 5-én. Előadásában többek
között ezeket mondotta:

„A nehezen nevelhető gyermekek felderítésére városainkban az év elején
egy munkaközösséget alakítottunk, mely ideggyógyászból, gyógypedagó-
gusból és gyermekgyógyászból állott... Munkatervünk szerint a vizsgált
gyermekekről lélektani törzslapot fektettünk fel, kiegészítve szakorvosi
véleménnyel, otthoni környezettanulmánnyal és pedagógiai jellemzéssel.
Minden megvizsgált gyermeknél igyekeztünk útmutatást adni a további
tennivalókat illetően, a speciális pedagógiai elvek alapján... Ezekkel az
orvosi, pszichológiai és pedagógiai vizsgálatokkal  próbáljuk megindítani
a szombathelyi Gyermeklélektani Állomás működését és a nehezen nevel-
hető gyermekek intézményes gondozását...”

A beszámoló felhívta a gyermekorvosok mellett a minisztériumi és helyi
feletteseink figyelmét is munkánkra. Feltehetően ennek köszönhető, hogy az új,
1954/55-ös tanévet ősszel már jobb feltételek mellett kezdhettük meg.

A szervezés és a tanácsadás keretében végzett munkám megkönnyítése
érdekében feletteseim az új tanév kezdetén áthelyeztek Szombathelyre, a gyógy-
pedagógiai iskolába, ugyancsak igazgatóhelyettesként. Egyúttal megbíztak a
Megyei Gyógypedagógiai Áthelyező Bizottság vezetésével.

A Megyei Tanács Egészségügyi Osztálya ugyanakkor heti 6 órás rendelési
időre szeptembertől tiszteletdíjat biztosított az orvosi munkatárs számára.

Sajnos dr. Nagy Margit még a nyár folyamán kivált a team-ből, mivel kórházi
főorvossá  nevezték  ki.  Bötskey  dr. viszont  megnövekedett  kórházi  munkája
miatt lépett ki munkaközösségünkből. Helyette  dr. Rege Magda ideggyógyász
vállalta  a  további  orvosi  munkát,  ugyanolyan  lelkesedéssel  és  hozzáértéssel,
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mint  elődje.  Az orvosi  tiszteletdíj  biztosítását  dr.  Jávorszky  József megyei
főorvosnak köszönhettük, aki nagyon szívén viselte az Állomás működését,
fejlődését.

Hathatósan támogatta munkánkat dr. Tanka Dezső, a kórházi ideg- és elme-
osztály vezető főorvosa is. Engedélyezte, hogy a vizsgálatok végzéséhez meg-
kapjuk az Osztály ambulanciás rendelőjét, amikor az szabad volt.

A rendelés az új helyen „Szombathelyi Idegélettani és Pedagógiai Vizsgáló
Állomás” címen folytatta további működését. Ugyanis az iskolák jelentései és a
vizsgálatok addigi eredményei nyomán nyilvánvalóvá vált, hogy a defektológiai
állomás terve eredeti formájában csak a gyógypedagógiai esetekre „leszűkített”
működési területtel nem valósítható meg. A helyi szervek (de a minisztériumiak
is)  ennél  többet  igényeltek  — az  összes problémás  gyermek  ellátását!  Sőt,
felmerült az igény még a pályaválasztási tanácsadás megkezdésére is.

Jól  tükrözi  ezt  az  az  ismertetés,  mely  „A helyes  gyermeknevelés  fontos
segítője” címmel jelent meg a  „Vasmegye” c. lap 1954. nov. 3-i számában
Petróczy József tollából.

Mint  a  bevezető  sorokban  olvasható:  „Az Oktatásügyi  és  Egészségügyi
Minisztérium kezdeményezésére és segítségével a gyermek-ideggondozás ke-
retén belül megkezdődtek Szombathelyen az idegélettani és pedagógiai vizsgá-
latok. Előzetes kutatások alapján a szombathelyi általános iskolák részéről több
mint  300  tanulót  jelentettek  vizsgálatra.  Ezek  olyan  növendékek,  akiknek
magatartása, idegrendszeri, testi adottsága az iskolai osztályközösség átlagától
eltérést mutatnak. A vizsgálatok szakorvos és szakpedagógus együttes megfi-
gyelései alapján készülnek. — A vizsgálatok feladata egyrészt: megállapítani a
gyermek nevelési és oktatási gátlásait; másrészt: az egyénileg felszínre kerülő
készségek és képességek alapján tanácsot adni a pályaválasztásra, a gyakorlati
életre...”

(Felmerülhet a kérdés, miért nem neveztük el rendelésünket pszichológiai
rendelésnek? Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a pszichológia ebben az
időben — az ismert párthatározatok miatt — még „persona non grata” volt.)

Az új, jobb körülmények között — és a megnövekedett igényeknek megfe-
lelően is a rendelési idő már hetente 2 x 3 óra volt.

Családlátogatást is végeztünk. A vizsgált gyermekek pedagógusaival szintén
konzultáltunk bizonyos esetekben.

A  logopédiai kezelésre és gyógytornára szoruló gyermekekkel a szombat-
helyi  gyógypedagógiai  iskola  erre  önként  vállalkozó  nevelői  foglalkoztak,
szintén társadalmi  munkában. Közülük  elsősorban  Krüger  Margit nevét  kell
kiemelni.
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A fennmaradt dokumentáció szerint  1954. okt. 1. - 1955. okt. 1. között
összesen  324 gyermek került vizsgálatra az Állomáson. Ebben a számban már
vidéki (megyei) tanulók is vannak és azokat is beleszámítottuk, akiket a gyógy-
pedagógiai áthelyezési vizsgálat keretében néztünk meg.

Részben szükségből, részben külső felkérésre az Állomás mind több felada-
tot vállalt magára.

A Megyei Tanács Egészségügyi Osztályától 1955 márciusában megbízatást
kaptunk, hogy évente kétszer vizsgáljuk meg  a megyei csecsemőotthonokban,
egészségügyi  gyermekotthonokban ápolt,  3.  életévüket  betöltött  fogyatékos
gyermekeket  képezhetőség  szempontjából.  Dr.  Jávorszky felkért,  hogy ezzel
kapcsolatban vegyük fel az érintkezést dr. Zeyk Domonkossal, a Megyei Gyer-
mekkórház igazgató főorvosával. (1955. március 11.)

Április hónapban — ugyancsak az egészségügyi osztály — átiratban értesí-
tette az Állomást, hogy számít közreműködésére a nyomorék, szellemi fogyaté-
kos  gyermekek  intézeti  elhelyezésében,  illetve  a  nevelőszülőkhöz  kihelyezett
állami  gondozottak vizsgálatában,  ellátásában.  (A  csecsemőotthonokban,
egészségügyi gyermekotthonokban végzett vizsgálatok jó lebonyolításáért ké-
sőbb  az  Egészségügyi  Minisztérium  elismerését  fejezte  ki  intézetünknek  a
Megyei Egészségügyi Osztályon keresztül.)

Egyre inkább differenciálódó munkánk megfelelő szakmai kontrolljának és
a továbbképzés lehetőségének biztosítása céljából 1955 nyarán felkértem  dr.
Gegesi Kiss Pál egyetemi tanárt, akadémikust, az I. sz. Gyermekklinika igaz-
gatóját intézményünk patronálására, aki ezt írásban el is vállalta. Ezáltal lehe-
tővé vált a rendszeres szakmai továbbképzés a munkatársak számára a Klinika
budapesti Tanácsadójában.

Többször is éltünk ezzel a lehetőséggel a további években. Munkánk szín-
vonalát nagy mértékben emelte, amit ott tanultunk, tapasztaltunk. Elsősorban
P. Liebermann Lucy és Majláth György, a Klinika gyógypedagógus pszicholó-
gusai segítettek sokat.

Természetesen igyekeztünk felkeresni — legalább 1-2 napra — más intéz-
ményeket is, ahol szintén lehetett tanulni. Így voltunk az Állami Gyermeklélek-
tani  Intézetben,  a  budapesti  Trefort  utcai  Szakrendelő  gyermekpszichiátriai
rendelésén, amit akkor dr. György Júlia, a szintén országszerte ismert szakem-
ber vezetett,  és  Pécsett,  dr.  Jakab Irén gyermekpszichiátriai  és  neurológiai
rendelésén.  (Itt  megjegyzem,  hogy  1956-ban  már  hozzánk  is  jöttek  tapasz-
talatcserére, pl. iskolaorvosok Bajáról, gyógypedagógus Győrből stb.)
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Az 1955.  év  nyarán  újra  változtattunk  a  rendelés,  illetve  intézményünk
címén és most már végleges elnevezésként felvettük a „Szombathelyi Nevelési
Tanácsadó Állomás” nevet.

Munkánkkal közben egy újabb patrónust is szereztünk, akire ezentúl mindig
és  mindenben  számíthattunk.  Dr.  Frank  Kálmán,  a  kórházi  gyermekosztály
akkori  vezető  főorvosa  (1969-től  Budapesten  az  Orvostovábbképző  Intézet
Gyermekgyógyászati Tanszékének professzora) felfigyelt működésünkre és
már 1955. augusztus 31-én a következő levelet írta a Megyei Kórház igazgató-
ságának:

„... A Gyógypedagógiai Iskola helyettes igazgatója, Szabó Pál tanár és a
Kórház Idegosztályának orvosa, dr. Rege Magda a múlt évben elindított
Szombathelyen egy gyermeklélektani tanácsadást. Ennek az intézmény-
nek a jövőjét biztosítani, alapjait kibővíteni és a kezdeményezést egész-
ségügyi szempontból legalizálni kívánjuk a jövőben. Ezért »Nevelési
Tanácsadó Rendelés« címen a Megyei Kórház Rendelő Intézetéhez kérjük
csatolni. Szakmai irányítás szempontjából a budapesti I. sz. Gyermekkli-
nika igazgatója, prof. dr. Gegesi Kiss Pál vállalta a patronálást munkatársán
keresztül, aki rövidesen el fog látogatni Szombathelyre.

Az intézmény munkájába idén a Gyermekosztályt is be fogjuk kapcsolni.
A rendelést kibővítjük heti 5 órás gyógytornával és heti öt órás logopédiai
rendeléssel, megfelelő tiszteletdíj mellett. Az eddigi idegorvosi és pszicho-
lógiai, pedagógiai rendelési időt 12 órára kívánjuk emelni és a Hámán Kató
úti ált. isk.-ba óhajtjuk áthelyezni, hogy a pedagógiai jelleg jobban kidom-
borodjon.

A gyermekgyógyász óraszámát a rendelésen heti 6 órára tervezzük. Kérjük
az idegorvos és a gyermekorvos számára az óradíjak biztosítását, azonkí-
vül a két orvosnak és egy gyógypedagógusnak 1500 Ft biztosítását tanul-
mányutakra. A rendelés külső feltételeinek megteremtéséhez 1 szekrényre,
1 asztalra, székekre, 1 mérlegre, 2 iskolai padra és kisszékre, szakköny-
vekre és mesés könyvekre, azonkívül játékokra lesz szükségünk...”

A Kórház akkori igazgatója,  dr. Szvoboda Jenő a levélre pozitív választ
adott, sőt fizetett asszisztenst is biztosított.

Mindennek köszönhetően a Tanácsadó 1955 őszén a levélben említett iskola
egyik  helyiségébe költözött.  Munkatársainak száma egy gyermekgyógyásszal,
dr. Papp-Szekeres Klárával bővült, aki egyébként dr. Frank osztályán dolgozott.
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Megkaptuk a kért költségvetést is, még az adminisztrációs nyomtatványokra
is.

Nemcsak Szombathelyen sikerül biztosítani a gyógytornát és a logopédiai
foglalkozásokat vezető szakemberek számára a megfelelő tiszteletdíjat, hanem
Kőszegen is meg tudtuk szervezni ezeket a foglalkozásokat, ugyancsak óradíjas
formában.

A Megyei Egészségügyi Osztály  megfelelő bélyegzővel is ellátta a Tanács-
adó  orvosait.  Így  azok  jogot  nyertek  SZTK-receptek  írására.  Azonban  még
1955. év befejezése előtt el kellett hagynunk az iskolát, mivel az ott biztosított
helyiség mégsem felelt meg a rendelés céljaira. A Tanácsadó ismét egészségügyi
intézmény épületébe költözött, az SZTK Idegorvosi Rendelőjébe.

A Megyei Tanács Oktatási Osztálya 804-35/1/955. sz. átiratában elismerését
fejezte ki az eddigi munkáért. Egyben felkérte a szombathelyi gyógypedagógiai
iskolát,  patronálja  a  tanácsadót  és  az  ott  végzett  munkámat  számítsa  bele
kötelező hivatali tevékenységembe. Egyben közölte, hogy a Tanácsadó irányí-
tása pedagógiai szempontból hozzá tartozik.

Az 1956. év januárjától a Megyei Oktatási Osztály biztosította a heti 6 óra
rendelési időre az óradíjat Molnár Jolán tanárnő részére is, aki addig társadalmi
munkában nagy lelkiismeretességgel és szakszerűséggel látta el a gyógypeda-
gógusi feladatokat a Tanácsadóban.

Ugyancsak biztosították a megfelelő óradíjat a logopédusok számára. Így
ennek az évnek a kezdetétől a rendelésünknek már minden munkatársa — aki
akkor valamilyen formában nálunk dolgozott — tiszteletdíjas volt.

A rendelési munka mellett  már arra is jutott energiánk, hogy  folyamatos
segítséget  nyújtsunk az  alakulóban lévő győri,  nagykanizsai  és  békéscsabai
Nevelési Tanácsadó Állomásoknak részben dokumentációs anyagok elküldésé-
vel, részben konkrét tapasztalatok átadásával, személyes tapasztalatcsere kere-
tében.

A pécsi Pedagógiai Főiskola családi neveléssel kapcsolatos kutatásába is
bekapcsolódott néhány munkatársunk, esetismertetések készítésével.

A Tanácsadó munkatársainak igyekezetét az 1956. évi Pedagógusnap alkal-
mából a Megyei Tanács elismerő oklevéllel honorálta. Valószínűleg ez is köz-
rejátszott abban, hogy 1956 őszétől hivatalosan is biztosították adminisztráto-
runk, dr. Havasi Béla tiszteletdíját.  (Addig  Molnár Jolánnal ketten fizettük
óradíját, saját fizetésünkből.)

Az október 23-ával kapcsolatos események annyiban érintették a Tanácsadó
munkáját, hogy kb. egy hónapig szünetelt a rendelésünk. Munkatársaink mind
a helyükön maradtak, így a munkát különösebb nehézség nélkül meg tudtuk
indítani, amint erre lehetőség nyílt.
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A közlekedési problémák miatt forgalmunk a téli hónapokban erősen lecsök-
kent, de nem szűnt meg.

A fennmaradt jelentés-másolat szerint 1957. jan. 1. - jún. 30. között forgal-
munk 171 fő volt, ebből új eset 107 gyermek. (Állomásunkon — a megmaradt
„Felvételi napló” szerint — fennállása alatt, 1954. okt. 1. - 1957. jún. 30. között
— összesen 652 gyermek fordult meg. Ezek mintegy 2/3-a volt új eset, a többi
pedig különböző okokból visszarendelt gyermek. Az 1954. évi tavaszi szűrő-
vizsgálaton megjelentek ebben a számban nincsenek benne.)

1957 elején dr. Rege Magda kórházi alorvosi kinevezése folytán nem tudta
már tovább vállalni a munkát intézményünkben. (Csak évek múlva tért vissza,
mint vezető főorvos az akkor már gyermek-ideggondozóként működő intézet-
be.)  Helyette  előbb  dr.  Schmidt  Ottó,  majd  dr.  Lőrincz  István vette  át  az
idegorvosi feladatok ellátását. Kicserélődött a gyermekgyógyász is. Dr. Papp-
Szekeres Klára helyett  a Gyermekosztály előbb  dr. Illiev Illiánét,  majd  dr.
Beliznai  Pált küldte  rendelésünkre,  hogy  ők  is  megismerkedjenek  ezzel  a
munkával. A tanév végén családi okokból Budapestre való visszahelyezésemet
kértem. — De azért is, mivel úgy éreztem, az 1953-ban kapott feladatnak eleget
tettem.  Tanácsadónk jól  működött,  munkatársai  már  mind önálló  gondozói
szakemberekké képződtek, munkájuk az egész megyére kiterjedt és ellátták a
gyógypedagógiai áthelyezéssel kapcsolatos feladatokat is.

Áthelyezésem 1957 augusztusában megtörtént. (Egy budapesti kisegítő is-
kolába kerültem tanárként.) A Tanácsadó Állomás vezetését Petróczy Józsefnek,
a  gyógypedagógiai  iskola  igazgatójának  adtam  át.  (Az  intézmény  további
sorsának, gyermek-ideggondozóvá történő átszervezésének megírása egy újabb
dolgozat témája lehet.)

E rész befejezéseként mindenképp szólni kell még arról,  hogyan reagáltak
munkánkra a megyén kívüli feletteseink és a szakmai körök. Erre vonatkozóan
— mintegy illusztrációként — idéznék néhány hivatalos átiratból és szakmai
kiadványból.

Az Egészségügyi Minisztérium III/4. Osztályának vezetője,  dr. Solt Oszkár
1954. jan. 14-én — 8333/103/1953. sz. alatt — a következőket írta a Megyei
Egészségügyi Osztály vezetőjének:

„Tudomásomra jutott, hogy a rumi gyógypedagógiai intézet helyettes
igazgatója, Szabó Pál elvtárs kezdeményezésére a nehezen nevelhető,
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ideggyenge  gyermekek  gondozására  ideggyógyászból,  iskolaorvosból,
gyógypedagógusokból álló munkaközösség kezdte meg működését Szom-
bathelyen, önkéntes felajánlásként, társadalmi munkában. A gyermek-
ideggondozás hálózatának országos kiépítése kormányzatunknak egyik
fontos feladata kell, hogy legyen a jövőben. Ezért igen értékes minden
hasonló kezdeményezés, mely az említett hálózat kiépítését lelkes vállalás
formájában elősegíti...”

Dr. Gegesi Kiss Pál akadémikus a Magyar Tudományos Akadémia I.  sz.
Klinikai Főbizottsága 1954 december 14-én tartott ülésén utalt rá, hogy Szom-
bathelyen szervezés alatt van egy nevelési tanácsadó. Sajnos — mint említette
— még problémát jelent a megfelelő szakemberek, a felszerelés és a költségve-
tési keret biztosítása.

Az Ideg-, Elme- és Idegsebészeti Tájékoztató 1956/2. számának 80. oldalán
olvasható a következő: „... Kevesek előtt ismeretes, hogy ... Szabó Pál gyógy-
pedagógiai tanár két idegorvossal együttműködve... Kb. két év óta rendszeres
gondozási munkát végez Szombathelyen. Tevékenységük elsősorban az iskolás
gyermekek pszichiátriai és nevelési problémáinak megoldására irányul. Ennek
során a pedagógusokkal és a szülőkkel is kapcsolatot építettek ki”.

A Szombathelyi  Nevelési Tanácsadó Állomás „krónikaszerű” ismertetésé-
ből látható, hogy intézményünk szinte egyidejűleg látta el a nevelési tanácsadás
és a gyermek-ideggondozó feladatait. Ezt az adott helyzet, a rászoruló gyerme-
kek érdeke is így kívánta.  Ezért egyaránt joggal tekintheti „ősének” a helyi
nevelési tanácsadó és a gyermek-ideggondozó!

Ugyanis az intézmény egyaránt volt pedagógiai és egészségügyi jellegű. Ezt
az is igazolni látszik, hogy 15 éves fennállásának évfordulóján, 1969-ben a
Megyei Oktatási Osztály képviseletében Erdélyi Béla tanácselnökhelyettes adta
át számomra az emlékplakettet, a 25 éves évforduló alkalmából pedig dr. Flamis
László megyei főorvostól kaptam meg Szombathely város emlékérmét, egykori
munkám elismeréseként.

Ez egyébként a  még élő és már elhunyt  munkatársaim tevékenységének
elismerését is jelentette, amit ezúton én is ismételten megköszönök!
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