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Absztrakt
1914. november 18-án – tavaly száz éve – halt meg Dr. Náray-Szabó Sándor. A 20. század fordulóján 27 éven
keresztül a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumból irányította a magyar gyógypedagógia szervezeti és
tartalmi fejlõdését. Meghatározó szerepe volt az országos gyógypedagógiai intézményhálózat kiépítésében,
intézetek, iskolák létesítésében. Bevezetett néhány olyan elvet, amelyek a késõbbi elméleti fejlõdés központi
elemei lettek. Szakkönyv-sorozatot indított, szorgalmazta, hogy az elemi iskolák tanítói és a szülõk is ismerjék
meg a fogyatékosságokat és az új intézményeket. Egyes kortársai a „a magyar gyógyító pedagógia megterem-
tõjének” tartották.

Kulcsszavak: gyógypedagógia, gyógypedagógiai intézményrendszer, gyógypedagógiai szaktanács, egységes
gyógypedagógiai szemlélet, a magyar gyógypedagógia történeti korszakolása, törvénytervezet a fogyatéko-
sokról, a fogyatékosságok megismertetése

Tavaly száz éve, 1914. november 18-án halt meg dr. Náray-Szabó Sándor, a magyar
gyógypedagógia meghatározó személyisége. E megemlékezés tisztelgés a kiváló tudós
és szervezõ alakja, alkotásai, életmûve elõtt. Jó alkalom arra, hogy felidézzük és új
felismerésekkel gazdagítsuk tevékenységének sorát, illetve megerõsítsük szerepét a 20.
század fordulójának gyógypedagógia- és kultúrtörténetében.

Életének eseményei
Náray-Szabó Sándor élete hazáért lelkesedõ, tenni tudó családjában kezdõdött. Akkor
még csak nemesi elõnévvel jelzett Náray-Szabó Sándor apja Nárai Szabó Miklós Szombat-
helyen az egyik legismertebb ügyvéd volt, felesége Bonyhádi Perczel Angéla volt, a Tolna
megyei fõispán leánya, a családban három gyermek született, két fiú és egy lány.

1 A tanulmány készítésekor egyes részeiben felhasználtam Varga Imrével közösen készített dolgozatunkat:
„Náray-Szabó Sándor reformtevékenysége és hatása a szegedi gyógypedagógiai intézetekre” (megjelenés
alatt).
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Sándor Szombathelyen született 1861. február 15-én. A három testvér között õ volt
a legfiatalabb, gyenge szervezetû, vézna gyermek. Édesanyja négyéves korában meg-
halt, apja nevelte. A hatvanas évek közepén Szabó Miklós nagyon jól jövedelmezõ
ügyvédi irodáját otthagyta, és Pesten telepedett le Deák Ferenc buzdítására és határozott
kívánságára. Szabó Miklós szorgalmával a nemzet ujjáébredésének hajnalán az alkot-
mányos élet helyreállításának munkájában fontos szerepeket töltött be, volt igazságügyi
államtitkár, a Fõvárosi Ítélõtábla, majd a Magyar Királyi Kúria elnöke. Mindvégig szoros
kapcsolatban volt a család Deák Ferenccel, a kor egyik legnagyobb politikusával, a „ha-
za bölcsével”, akit Náray-Szabó Sándor példaképének tekintett. Mint egy késõi vissza-
emlékezésében írta: „Ilyen példányképekben szerencsére bõségesen volt részem, s azok
közvetlen hatását oly fokban érezhettem, mint ez csak keveseknek jut osztályrészül.”
(NÁRAY-SZABÓ 1913) Ugyanitt arról is szól, hogy Deák Ferenchez édesapját igaz bensõ
kötelék, mély barátság fûzte. Gyakori találkozásaik idején Deák kedélyes modorával,
elmés kérdéseivel, meglepetésszerû tréfáival, kedves, fordulatos beszédével sokszor
nehéz helyzetbe hozta. Deák Ferenc tréfáiról, szójátékairól, azután önfegyelmérõl,
egész példamutató magatartásáról részletesen is olvashatunk a „Nemzet és emlékezet”
sorozatban megjelent kis kötetben (SÁNDOR P. 1986). Mint Herodek Károly jellemezte,
Náray-Szabó Sándor egyéniségének kialakulására kétségtelenül meghatározó hatást
gyakorolt az a magas intellektusú környezet és miliõ, amely gyermekéveiben végig jelen
volt. Középiskolába a piaristák gimnáziumába járt, a nyári szünidõt külföldön töltötte,
és fiatalemberként sokat utazott, kitûnõen megtanult franciául és németül. Az orvosi
egyetemre iratkozott be, itt Fodor József professzor mellett asszisztens a Közegészségtan
Tanszék és Intézetben. 1885-ben avatják orvosdoktorrá, azonban nem lesz gyakorló
orvos. 1986. deccember 2-án Trefort Ágoston miniszter2 ajánlatára, apja kívánságára
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban fogalmazó gyakornok lesz. Végigjárja a hi-
vatali lépcsõket, 1888-tól kerül kapcsolatba miniszteri biztosként a Siketek Intézetével,
majd 1898-ban az akkor megalakult Gyógypedagógiai Ügyosztály vezetõje lett, késõbb
osztálytanácsos, elnöki titkár, és végül 1910. május 23-án a népoktatásért felelõs
államtitkár lett – de mindvégig a neki kedves Gyógypedagógiai Ügyosztályt is vezette.

Amint személyes ismerõse, Vértes O. József írta: „A fiatal fogalmazógyakornokban
még csak a maguk forrongásában élõ és küzdõ eszmék az államtitkárban megtisztulva,
világosan, mint kész tervek, befejezett alkotások, hatalmas koncepciójú mestermûvek
jelennek meg. A megérzésekbõl tudatos alkotások, sejtésekbõl reális valóság lett. … Az
épület vázát mindig õ alkotja meg, a struktúra tõle való, a lényeget, a lelket õ önti
mûvébe; a részletek kidolgozását már munkatársaira bízza, de a kritika jogát, az impri-
matur-t, mindig fenntartja a maga számára.” (VÉRTES 1915: 156–157). Munkatársai a
gyógypedagógia terén a legkiválóbb, sokszor bizonyított szakemberek: Éltes Mátyás,
Ranschburg Jenõ, Herodek Károly, Klúg Péter, Berkes János és sokan mások az ország-
ból – a hazai gyógypedagógia-történet ismert szereplõi, Náray-Szabó segítõi, tisztelõi.

1911. december 2-án ünnepelték a gyógypedagógiai intézetek közszolgálatának 25.
évfordulóját, számba véve munkássága eredményeit. Ezután már csak pár rövid évre
futotta életébõl. Egy év múlva – saját kérésére – nyugdíjba ment. A háború elsõ hónap-
jaiban magas fokú kötelességtudattól vezérelve a Mûegyetemen berendezett hadi kór-
házban, visszatérve régi szakmájához, önkéntes orvosként dolgozott. 1914. november

2 Trefort Ágoston (1817–1888) a 19. század kiemelkedõ mûvelõdéspolitikusa, a Deák-párt tagja, 1872-tõl
haláláig öt kormányban vallás- és közoktatásügyi miniszter. 
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13-án lázas lett, kezelõorvosa vörhenyt és difteritiszt állapított meg, majd november 18-
án meghalt. Mint közeli hozzátartozói állították, betegségét nem a harctérrõl hazatért se-
besült katonák kezelése közben szerezte.

Az intézmények, amelyek munkássága nyomán szervezõdtek, a tanárok és tanulók
megõrizték az emlékét a következõ évtizedekben. „Semmi kétség az iránt, és ezt teljes
objektivitással megállapítjuk mi, de megállapítják mindazok, akik mûködését ismerték és
azzal foglalkoztak, hogy Dr. Náray-Szabó Sándor a magyar gyógypedagógia megterem-
tõje, vezetõje, lelkes munkása volt, akinek nevével a magyar gyógypedagógia legújabb
története és tudományos fejlõdése szorosan összeforrott.” (HERODEK 1933)

A fogyatékos emberek társadalmi megsegítése
a 19. században Magyarországon

A magyar közoktatási intézmények közé a siketnéma gyermekek oktatására szolgáló
iskola lépett be elsõnek a 19. század elsõ éveiben. Ezt a történelmi kort reformkornak
is szoktuk nevezni. Kiemelkedõ személyiségek, alkotások jellemezték a nemzeti tenni
vágyás ezen idõszakát. Ennek szellemében cselekedett az a gömöri táblabíró, Cházár
András, aki Bécsben szerzett tapasztalatai alapján hazánkban is megteremtette a siket
gyermekek iskoláját. Huszonöt esztendõnek kellett azonban eltelnie, hogy más fogyaté-
kos gyermekeknek, immár a vakoknak is iskolát nyissanak Pozsonyban, illetve Pesten.

A 19. század nagy nemzeti történései, a szabadságharc, a kiegyezés nem érintette
a siketnémák országos, sem a vakok királyi intézetét – ennek ellenére megfeledkeztek
ezekrõl az 1867-es népoktatási törvény alkotói. A testileg vagy szellemileg gyenge
gyermekek felmentést kaptak az iskolába járás alól, a „taníthatatlan tompaelméjûeket”
pedig kizárták az iskolákból. 1875-ben azért magánkezdeményezésre megalakult a sú-
lyosan értelmi fogyatékosok intézete 1875-ben, majd 1877-ben az izraelita siketnémák
intézete.

Az 1890-es évek elején két siketnéma intézet körülbelül száz-száz növendékkel, és
két iskola körülbelül 15-15 növendékkel mûködött. A vakok számára egy intézet, a sú-
lyosabban sérült értelmi fogyatékosoknak egy magánintézetük volt körülbelül 60 gyer-
mekkel. Ez nem volt sem iskolahálózat, sem iskolarendszer. A századfordulón tehát alig
volt iskola, intézet az Osztrák-Magyar Monarchia magyar királysági részében a fogyatékos
gyermekeknek, ezek szervezetileg „a jótékony intézetek”-ként szerepeltek. (Az 1848-as
Egyetemes Tanügyi Kongresszuson néhány tanár mint megfigyelõ volt jelen, javaslato-
kat is tettek, de hatásuk késõbb sem mutatkozott.) A század második felében a közok-
tatás szervezésében az „emberbaráti intézetek” elnevezés alá sorolták e pár iskolát, így
szerepelt a millenniumi Második Országos és Egyetemes Tanügyi Kongresszuson is
(1896). Egy résztvevõ így emlékezik vissza: „Összeházasítottak bennünket az árva- és
szeretetházak és ehhez hasonló egyéb nevelõintézetek szakembereivel. … Miután ezeket
az intézeteket és a siket, vak, és gyengeelméjû gyermekek intézeteit is jelentõsebb
adományokból tartották fenn, közel állt a gondolat, hogy a fogyatékosok iskoláit is ezzel
az elnevezéssel illessék, illetõleg e cím alá bujtassák.” (HERODEK é.n.)

Kemény harcok után a kongresszus elismerte a fogyatékosok tanárainak külön-
válását, és mint Herodek Károly írja: „Talán nem járok messze attól a gondolattól, ha
állítom, hogy ez a körülmény szülte a »gyógypedagógia« elnevezést.”
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Náray-Szabó Sándor, a 20. századi magyar
gyógypedagógia megteremtõje3

A „gyógypedagógia” mint összefoglaló fogalom és elnevezés Ausztriában 1861-ben
jelent meg mint a különbözõ, nem egészséges egyének pedagógiáját átfogó tudomány. 

Ezt követõen magyar szakemberek írásaiban is megjelent a szó tükörfordítása, hasz-
nálata. 1898-ban pedig Roboz József már mint elfogadott névvel indította el szakközlö-
nyét. A név új volt és elkülönítõ, „egybefoglaló”, bár sokaknak nem tetszett. A 20. század
folyamán tekintélyes szakemberek ragaszkodtak az általuk megfelelõbbnek tartott név-
hez, a „gyógyító-pedagógia”, „gyógyítva nevelés” elnevezésekhez. Ez a vita talán mind
a mai napig – ha halkan is – itt van közöttünk.

Náray-Szabó 1909-ben – az akkor még igen élénk – ellenvetések kapcsán így véle-
kedett:

„Sokan kifogasolják a „Gyógypedagógia” elnevezést, mint ahogy az nem is egészen
megfelelõ. Egyrészt ugyanis nem magyaros, másrészt nem fedi teljesen azt az eljárást,
mely a gyógyításhoz kötött közfogalomnak felel meg. Tényleg nem gyógyít; mindössze
speciális tanítási eljárás segítségével lehetõvé teszi azt, hogy egyes érzékek mûködésbeli
hiányát, vagy nagyobb fokú zavarát, más érzékek, illetve érzékszervek igénybevételével
kiegyenlítsük.” (NÁRAY-SZABÓ 1909: 1)

„Képesekké tehetjük a rászorult egyéneket arra, hogy külsõ behatások, vagy fejlõdés-
beli rendellenességek folytán nehezen hozzáférhetõvé vált agybeli központjaik ingerü-
letbe jöhessenek és az értelem élesztésére megkívánható módok alkalmazása által, köz-
hasznú munkásságot végezhessenek.

Minthogy azonban ezen eljárás csak élet- és bonctani, valamint psychológiai isme-
retek birtokában lehet öntudatos és eredményes, mely eljárás alkalmazásával, ha nem is
a szervi bajok gyógyítását, de társítás útján a fennállott mûködésbeli hiányosságnak
mintegy orvoslását tényleg elérjük… ez a magyarázata a »gyógypedagógia« elneve-
zésnek.”4

Náray-Szabó élete folyamán többször, többféle megközelítésben visszatér a gyógy-
pedagógia értelmezésére. Az egyik általa alapított intézet fennállásának 10 éves jubileu-
ma alkalmából kiadott évkönyvben a következõket írta: 

„A humanizmus korunkban már nem öncél, a jótékonyság magasabb szempontjából
való elbírálást és céltudatos tevékenységet igényel. (…) A valódi segítségnek nem szabad
pusztán pillanatnyi, közvetlen szükség enyhítésére szorítkozni, ebben kimerülnie,
hanem vissza is kell adni a fogyatékos érzékû egyént elsõsorban önmagának.
Önbizalmát, önérzetét kell felébreszteni, és táplálnunk, hogy a tisztességes munka után
való megélhetésre alkalmassá tegyük. Ki kell használnunk a köz javára minden
munkaerõt, még ha oly csekély is szolgáltatási képessége.” (NÁRAY-SZABÓ 1911, idézi
HERDODEK 1933: 144)

72

3 A címben foglalt értékelést Vértes O. József 1915-ös megemlékezésébõl kölcsönöztem. Õ ott gyógyító
nevelésnek írta, a gyógypedagógia általa helyesnek tartott megnevezéseként. 

4 A gyógypedagógia fogalmáról ezekben az években további nagyon igényes, alapos tanulmányok  jelen-
tek meg, hogy csak kettõre utaljunk: RANSCHBURG 1909 (benne A „gyógypedagógia” fogalma c. fejezet),
valamint VÉRTES 1915.
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A 20. század elején a gyógypedagógusok a rájuk bízott gyermekeket és fiatalokat
a családban, a közösségben, a munkahelyeken való boldogulásra készítették fel. Bár-
melyik intézet évkönyveit forgatjuk, megtaláljuk benne a végzett tanítványok sorsáról
szóló beszámolókat. Náray-Szabó minden erejével támogatja, ösztönzi ezeket a törek-
véseket. A siketnémák, vakok és gyengetehetségûek ipari képzésével „kilépett az iskola
falai közül, az életben akarja elhelyezni szerencsétlen gyámoltjait” – írja a korabeli szó-
használattal Vértes O. József (1915: 159) és így folytatja: „a Vakokat Gyámolító Országos
Egylet beszédes bizonyítéka ilyen irányú törekvéseinek.”

Gyámolítás, boldogulás az életben mind olyan cél, amelynek érvénye – ugyan más
körülmények között, más kifejezéssel és bõvült tartalommal – ma is él. Az egyént
elsõsorban önmagának kell visszaadni, önrendelkezését biztosítani – ezek ugye ismerõs
gondolatok napjainkban is? 

Szükség is volt új szemlélet bevezetésére. A 19. század második felében a kisszámú,
de különbözõ felfogásban dolgozó intézetek munkájában olyan jelek mutatkoztak,
amelyek a változtatás kívánását idézték elõ. Az egymástól elkülönülve mûködõ tanáro-
kat, testületeket csak a szakfelügyelõ befolyásolta, de õ sem volt járatos a sokféle gya-
korlatban. Intézkedései vitákat váltottak ki. A módszertani viták fogalmi és szemléleti
káoszhoz vezettek, „igen gyakran nem értették meg egymást”. A tényleges új szemlélet-
tel értelmezett feladatok feltárásában és megoldásában nem tudták a szükséges fejlõdést
biztosítani. Az egyes szakmai csoportok között a fejlõdés csak egyoldalú és alacsony
értékû eredményt hozott.

A formális, egységes kezelés, egyesítés, a szakmai döntéshelyzetben pedig minden te-
rület képviselõinek véleménye megjelent, s akkor kezdték átfogóan vizsgálni a kérdé-
seket, igényelték az elméleti megközelítést is. Még mindig sokan vitatkoztak, leginkább
apróságokon: elnevezéseken, intézkedéseken. A „tradíció hangzatos jelszava mögé
bújva” hárították el a változás igényét. Mások úgy látták, a fogyatékosok ügyét, az újon-
nan gyógypedagógiának nevezett tevékenységet a világos áttekinthetõség érdekében
elfogadtató rendszerbe kell foglalni (TÓTH 1933: 14–33).

Ez volt Náray-Szabó vezetõ elve is: „A modern gyógypedagógia, annak jelen korlátolt
extensivitású fejlettsége mellett, nem szolgálhat kizárólagosan egyes irányzatokat. Ez az
indoka … a tanítóképzés egyesítésének” – írja, majd annak a reményének ad hangot,
hogy „… mindazok, akiknek ezen tudományág fejlesztése igazán szívükön fekszik,
összefognak; hogy az egységes gyógypedagógia ügyét felvirágoztassák… Az összetartás
erõt ad!” (NÁRAY-SZABÓ 1909)

E sorokban is megmutatkozik, hogy a századfordulón az állami, közoktatási vezeté-
sében olyan szakember volt irányító helyzetben, aki átlátta a helyzetet, szakképzett-
ségével, magas mûveltségével és közéleti ismertségével, kapcsolataival, és nem utolsó-
sorban együtt érzõ és támogató magatartásával a fogyatékos gyermekeket nevelõ
szakemberek ügyét eddig nem látott szinten támogatta.

A gyógypedagógiai tevékenység fejlõdése
a gyakorlatban
A gyógypedagógia gyûjtõneve alá sorolás egy állomás volt a megtervezett úton. Meg
kellett erõsíteni az együttmûködést, az egyenlõ ellátást a különbözõ szintû munkákban
és a különbözõ fenntartás körülményei között. A minisztérium a kilencvenes évek
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végéig ún. szakfelügyelõségen keresztül tartotta a kapcsolatot az intézményekkel,
Roboz József szakfelügyelõn keresztül. Így elkerülhetetlen volt, hogy csak egy ember
sokszor szubjektív ítélete alapján döntsenek intézmények, emberek sorsa fölött. Ekkor
jutott Náray-Szabó arra a gondolatra, hogy „a szakemberek elitjébõl tanácsot alkosson,
amely több realitással és mondjuk, objektivitással intézi az ügyeket” – fogalmazott
emlékiratában az események egyik szemtanúja (HERODEK é.n.: 36). Náray-Szabó 1898-
ban megalkotta a „gyógypedagógiai szaktanácsot”. A szaktanácsba az oktatás minden
ágából kinevezett egy-két pedagógust, és így az egyoldalúságot már eleve kiküszöbölte
ez a nagyobb, szélesebb látókörû bizottság. Az elnöki tisztséget, az irányítást magának
tartotta fenn, viszont fontos tisztség volt az elõadói, amely a mûködést (szervezeti sza-
bályzatot, a tárgysorozatot, az évi jelentéseket stb.) biztosította. Mint Vértes O. József
írja: „…megingathatatlan elve volt, hogy a különbözõ gyógyító pedagógiai intézetek
mûködése között kölcsönhatásnak és harmóniának kell fennállnia. Az abnormis gye-
rekek ügyei szerinte egységes keretbe foglalandók” (VÉRTES 1915: 159). A szaktanács
ülései – írja egy részvevõ – nem sablonos ülések voltak, hanem szõnyegre került min-
den olyan tárgy, amely az ügyet akár személyi, akár tárgyi szempontból érintette. A szak-
tanácsi elõadó gondos referátumokban terjesztette elõ szakvéleményét, amelyhez
mindenki hozzászólt. Náray-Szabó mindig részt vett az üléseken, a vitákban. A tanácsot
egyéni alkotásának tekintette, nagyra becsülte az ott kialakult véleményt, javaslatokat,
demokratikus gondolkodásának ez felelt meg. Sikerült is leszerelni az ellenzõket, mert
látták az eredményeket. Náray-Szabó naponta tapasztalta, milyen széthúzó erõk mûköd-
tek az egyes ágazatokban, és persze az egyéni törekvésekben. De nemcsak papírról
intézte az ügyeket, hanem felkereste az intézeteket, iskolákat, hogy tisztázza a gondokat
és terveket. A gyógypedagógiai szaktanács fél évszázadon át – amíg a háború következ-
ményei el nem sodorták – a gyógypedagógusok menedéke, irányítója volt, a gyakorlati
gyógypedagógia fejlõdésének egyik biztosítéka volt, jelentései pedig a múlt értékes do-
kumentumai.

Már 1898-ban – egy évtized tapasztalatai alapján – az akkor induló Magyar Gyógy-
pedagógia elsõ számában „Néhány szó a fogyatékosok oktatásügyérõl” címmel állásfog-
lalást fogalmazott meg. Tanulmánya elsõ részében a fogyatékosságok megelõzése, a fo-
gyatékosok számának csökkentése szerepel. A közegészségügyi vonatkozású terveinek
lényege: „Profilaktikus intézkedések foganatosításával apasztassanak a fogyatékosok
nagy tömegei.”

Azt írja: „Statisztikai adatok bizonyítják ugyanis, hogy a fogyatékos gyermekek legna-
gyobb kontingensét a legszegényebb néposztály gyermekei képezik, tehát olyan családok
gyermekei, amelyekben a közegészségügyi szabályok ellen legtöbbet vétenek… A köz-
egészségügyi viszonyok javulásával a siketnémaság, vakság és hülyeség elterjedése lénye-
gesen megakadályoztatik, míg fordítva a közegészségügyi viszonyok rosszabbodása e fo-
gyatékok számarányát növeli.” (NÁRAY-SZABÓ 1898: 5)

A fogyatékosság megelõzésére vonatkozó gondolat azután a 20. század elsõ felében
mint a „fogyatékosságügyi társadalompolitika” (TÓTH 1933: 215–2235) elsõ és fõ té-
nyezõje szerepel, azóta is idõrõl idõre orvosi és gyógypedagógusi közleményekben ta-
lálkozunk vele. Náray-Szabó által felvetett gondolat így a gyógypedagógiai gondolkodás
részévé vált.

5 Kár, hogy Tóth Zoltán sem Náray-Szabóról, sem errõl a dolgozatáról nem emlékezett meg, irodalomje-
gyzékébõl hiányzik.
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A századforduló társadalmában olyan kérdésekrõl volt szó, mint a fertõzött vizek, az
egészségtelen lakáskörülmények, az „iszákosság” terjedése, a járványok idején való
elkülönítés, a védõoltások energikus végrehajtása, a szülésznõk körében újszülötteknél
a vakság kialakulásának megelõzésére a Credé-féle eljárás, illetve a vérbaj és a vérro-
konság problémái. Harminc évvel késõbb Tóth Zoltán a fogyatékossággal kapcsolatos
témakörök között kiemeli a házasság és családi élet kérdéseit, kiszélesíti és elvonatkoz-
tatva tárgyalja a világnézet, a kultúra és a civilizáció szerepét, a törvényes intézkedések
kedvezõ vagy kedvezõtlen alakulását. 

Náray-Szabó tevékeny társadalmi szerepet vállalt az alkoholizmus pusztító, romboló
hatásának leküzdésére, melyben nemcsak a fogyatékosság okaival kapcsolatos tapasz-
talatai vezették. A század elején az alkoholellenes küzdelem egyik vezéregyénisége volt.
A magyar kormányt képviselte a brémai nemzetközi alkoholizmus elleni kongresszuson
1903-ban. 1906-ban ez a kongresszus Magyarországra is eljött, és Náray-Szabót az alko-
holellenes liga elnökéül választották. Neki köszönhetjük, hogy Rákospalotán létrejött az
Alkoholbetegek Szanatóriuma.

***

A közoktatás területére utal programjának nagyobb része, ez több gondolakört tekint át: 
Szól az oktatásügy anyagi–financiális hátterérõl. A gond azért volt nagy, mert ebben

az idõben a népoktatási intézmények fejlesztése az állam anyagi erejét „teljesen igénybe
vette”. A gyógypedagógiai intézmények igényei pedig jelentõsek voltak, akár a sze-
mélyzetrõl (különlegesen képzett tanerõk), akár a kis létszámú csoportok fenntartásáról
(„az osztatlan csoportok” mûködtetése szóba sem jöhetett, pedig ez abban az idõben
a népoktatásban igen elterjedt volt), akár a különleges felszerelésrõl (pl. mûhelyek) volt
szó. Számolni kellett azzal is, hogy ebben az idõben már a gyógypedagógiai intézetek-
ben az elemi iskolákhoz képest hosszabb volt a képzési idõ (8 év). Megállapítja azt is,
hogy – az amúgy is elégtelen javadalom „elforgácsolódván” – az oktatásügy újító kezde-
ményezéseinek alkalmazása bizonyos rendszeres fejlõdés helyett stagnált, visszafejlõ-
dött, másutt kevés eredményt mutatott. Egyöntetû tervezés, megfelelõ tanerõk képzése,
szakkönyvek kiadása, minden tekintetben megfelelõ felszerelés kellett tehát, és az új
intézetek, iskolák tervszerû fejlesztésére volt szükség.

Mint nagyszerû szervezõ, felvázolta a teendõket a gyógypedagógiai iskolahálózat
kiépítésére:

• A gyógypedagógiai intézetek, iskolák felállítása bizonyos meghatározott terv és
fennforgó szükség szerint legyen elközölhetõ.

• A törvényhatóságok közösen állapítsák meg és jelöljék ki az intézet létesítésére
és fenntartására legmegfelelõbb központi fekvésû helyet.

• Köteleztessenek az egyes törvényhatóságok, hogy az intézet fenntartási és fej-
lesztési költségeinek hozzájárulását biztosítják.

• A törvényhatóságok, városok és községek vagyonuk arányában járuljanak hozzá
a beutalt tanulók költségeinek fedezéséhez.

• A közjótékonysági és pénzintézetek, bankok tartsák kötelességüknek a fogyaté-
kosok taníttatása humanisztikus ügyének támogatását.

• Az állam vállalja magára a tanerõk fizetését, az egyházak pedig tartsák feladatuk-
nak alapítványok segítségével az iskolák támogatását.
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Mint az elõzõekben láttuk, Náray-Szabó már 1898-ban kész programmal állt elõ,
hogy felállítsa hazánkban a különféle fogyatékos gyermekeket oktató és nevelõ intéze-
teket. Határozott elképzelése volt arról, hogyan mûködjenek ezek az intézetek. A szá-
zadforduló legkiválóbb tanárai, igazgatói egyetértésével, támogatásával kezdte meg
– magas közéleti helyét felhasználva a hatóságok megnyerésével – a hálózat kiépítését.

25 éves szolgálati jubileumán, 1912-ben többen emlékeztették az ünnepeltet az elért
eredményekre. A legnehezebb és leghumánusabb „kultúrfeladat”, a siketek és vakok
elhanyagolt oktatásügyének megoldása volt elsõ eredményeinek egyike. Akkor még
csak két kialakult intézet, a váci és a budapesti, valamint két éppen megnyíló – a te-
mesvári és az aradi – tudta befogadni az akkori Magyarország területérõl a siket gyer-
mekeket. A vak gyermekek számára még csak egy intézet szolgált menedékül, a bu-
dapesti. A súlyosabban sérült értelmi fogyatékosoknak is csak egy, ezekben az években
állami kezelésbe vett kis intézet állt rendelkezésére.

A szaktanács jelentéseibõl tudjuk, hogy 1910 elejére a hat intézetbõl 37 intézet lett,
amelyek közül 1900 után kilenc intézet a siketnémák, nyolc intézet a vakok számára
volt fenntartva. Ezekben nemcsak iskolák, hanem ipari foglalkoztató intézetek is mû-
ködtek. Öt intézet „szellemi fogyatékosoknak”, gyengeelméjûeknek, öt iskola („kisegítõ
iskolák”) pedig a gyengetehetségûeknek volt fenntartva. A jelenlegi Magyarország hatá-
rain túl kaptak gyógypedagógiai intézetet Kolozsvár, Temesvár, Arad, Jolsva, Körmöcbá-
nya, Ungvár és Pozsony városok a siketeknek, illetve Kolozsvár, Temesvár a vakoknak
is. Ez utóbbi két intézet neves gyógypedagógusokat is adott az akkori Magyarországnak.
Értelmi fogyatékosoknak Temesvárott és Szatmárban szerveztek intézetet.

Meg kell jegyezni azt is, hogy nemcsak iskolákról volt itt szó, hanem a mai értelem-
ben vett szociális célokat szolgáló foglalkoztatókról, sõt egy ápoló intézetrõl is. Ezek az
intézetek mind a vak emberek támogatását szolgálták. A Vakokat Gyámolító Országos
Egyesülettel közösen Újpesten 1904-ben létesült az ápoló intézet.

Igaza volt Vértes O. Józsefnek (VÉRTES 1915), amikor megállapította, hogy Náray-Szabó
halálával a „magyar gyógyító nevelés története korszakot zárt be, az elemi iskolai gyógyító
pedagógia korszakát”. Már életében számos törekvése túlmutatott ezen a korszakon.

A magyar gyógypedagógia két évszázados fejlõdését többször, többen megpróbálták
fejezetekre bontani. Vértes O. József a 19. század nyolcvanas éveiig tartó szakaszt java-
solta meghatározni (VÉRTES 1915). Az utána következõ idõszakot, amelyrõl most beszá-
molunk, a gyógypedagógia intézményrendszerének kialakításával, az egységes keretek-
ben megjelenõ intézetek létrejöttével jellemezhetjük. Láthatjuk a fejlõdést az intézmények
és a nevelõk számának alakulásában, illetve az országos elterjedésben is.

Közbevetõleg megemlítjük: A gyógypedagógiai tevékenység fejlõdéstörténetének
következõ szakasza majd negyven év után – már az elsõ világháború után – a századelõ
és Náray-Szabó eredményei nyomán bontakozhatott ki. Tóth Zoltán a gyógypedagógia
fejlõdése szempontjából ezt a szakaszt „az elméleti tevékenység” szakaszának tekinti
(TÓTH 1933: 31). De ez már egy másik tanulmány tárgya lenne, noha kétségtelen, hogy
az, amit Náray-Szabó megalapozott, a maga teljességében ekkor bontakozott ki, és en-
nek hatása ma is érezhetõ.

A század elsõ évtizedének fejlõdésérõl Berkes János, az újonnan létesült gyógype-
dagógiai szaktanács elõadója közölt részletes adatokat, bemutatva az évenkénti fej-
lõdést, a növendékek, az osztályok, a fiú- és lánytanulók számát.

1900-ban 488 siketnéma, 137 vak és 93 értelmi fogyatékos élt az intézetekben, 1910-
ben pedig 1871 siket, 628 vak és 556 „szellemi” értelmi fogyatékos. (Ausztriában ebben
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az évben 1509 siketet tanítottak!) Azaz 718-ról 3055-re emelkedett az ellátott fogyatéko-
sok száma, ami több mint négyszeres emelkedés volt. 

Lássuk e mellett a tanárok számadatait. 1898-ban az öt intézményben alig félszázan
dolgoztak (59 fõ), a század tízes éveire ez a szám elérte a 170-et, ami háromszoros
emelkedés (BERKES 1910).

A vakok oktatásánál az ipari képzésre helyezték a hangsúlyt az addigi zeneoktatás
helyett. Az értelmi fogyatékos tanulók esetében nagy változásokat terveztek: Ebben az
idõben már miután államosították (megvették a tulajdonostól) a hülyék és gyengeel-
méjûek intézetét, a képezhetõ növendékek nevelését és oktatását újraszervezték. Úgy
vélték, a gyengeelméjûek nagyobb számban való oktatása csak akkor valósulhat meg,
ha olyanok számára, akiknek internátusi nevelése nem feltétlenül szükséges, elemi is-
kolákkal kapcsolatosan kisegítõ osztályokat és kisegítõ iskolákat létesítenek. A dadogók
és hebegõk számára az elemi, polgári és középiskolákkal kapcsolatosan felállított gyógy-
tanfolyamok számát kívánták bõvíteni. 

Az ún. ideges gyermekek számára 1909-ben állami intézetet létesített Náray-Szabó, és
ennek keretében az elsõ „gyógyító pedagógiai középiskolát” (VÉRTES 1915: 160), amirõl
saját maga számol be német nyelven egy német szakfolyóiratban (NÁRAY-SZABÓ 1910).
Személyesen is dolgozott az intézet tantervén. Gyermektanulmányi alapon fejlesztették
ezt az iskolát és a legújabb gyermeklélektani kutatásokat akarták érvényesíteni. Náray-
Szabó „mindvégig meleg szeretettel érdeklõdött szervezõ tehetségének e nagyszerû al-
kotása iránt” – írja Vértes O. József (1915: 160).

Külön meg kell említeni Náray-Szabó a pedagógusok munkája színvonalának eme-
lésére tett törekvéseit. A képzés egyesítése után az iskolákban folyó munka támogatása,
a pedagógiai törekvések tudatosságának emelése és a tanulók biztonságosabb megis-
merése is Náray-Szabó törekvéseinek középpontjába került. Nem véletlenül, hiszen is-
merte a századforduló modern pszichológiai és pedagógiai mozgalmait. Érdemes idézni
a kiváló gyógypedagógus, pszichológus kortárs, Vértes O. József szavait: „Náray-Szabó
Sándor pedagógiája nem esett az egyoldalúság hibájába. A beteg gyermeket, a gyógyító
nevelésre szorultakat oltalmába fogadja, de a normális gyermekeket sem téveszti szem
elõl. A normális gyermekek oktatását, nevelését egészen új pedagógiai alapokra akarja
helyezni és ezt az új alapot a gyermektanulmányozásban találja meg” (VÉRTES 1915:
162). Az a véleménye, hogy a modern pedagógia pozitív eredményeit a gyermektanul-
mányozásnak köszönheti.6 Cikket is írt a gyermektanulmányozás pedagógiai felada-
tairól (NÁRAY-SZABÓ 1914: 81–86). E téma külön részletes elemzést igényelne, amirõl
jelen esetben le kell mondanunk. De emlékeztetünk arra, hogy ebbéli törekvései már
elõbb, 1902-ben is érvényre jutottak, amikor új típusú intézményt állított fel a magyar
tudományos világ számára, a Gyógypedagógiai Pszichológiai Magyar Királyi Laborató-
riumot, élén Dr. Ranschburg Pállal.7 Ez az intézmény jogutódjain keresztül a magyar
gyógypedagógia máig egyik meghatározó intézménye.

Az intézmény a budapesti Mosonyi utcai állami kisegítõ iskolába került, ahol az
igazgató, Éltes Mátyás jóvoltából nagyon gyümölcsözõ kapcsolat alakult ki a kutatók és
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6 A Gyermektanulmányozási Bizottság 1903-ban alakult, Náray-Szabó kezdettõl részese volt a munkának,
1907-ben a társaság egyik elnöke lett. Az ott dolgozó kiváló kutatókat mint Nagy László, Ranschburg Pál,
Éltes Mátyás, – hogy csak a gyógypedagógiával kapcsolatban állókat idézzük, személyesen ismerte, támo-
gatta.

7 Ranschburg Pál a budapesti Pszichiátriai Klinika mellett szervezett kísérleti pszichológiai laboratóriumot
(1899), majd annak jogutódjaként a gyógypedagógiai intézményekhez kapcsoltan mûködõ laboratóriu-
mot. Gordosné ezt az idõpontot 1906-ra, Vértes O. József 1902-re teszi (VÉRTES 1915: 160).
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az ott tanító pedagógusok között. Ennek bizonyítására említünk két olyan mozzanatot,
amelyek elterjedése az egész országban jelentõs fejlõdést okozott, akár a gyermekek
iskolába való kiválasztásában, akár a gyermekek fejlettségének vizsgálatában.

Az 1913–1914-es tanévben, a fõvárosi tanács körzetekre osztotta a fõváros elemi
iskoláit, és kijelölte, melyik hova küldje gyengébb tanulóit. A tanulók átvételét bizottság
intézte, ez volt az „áttelepítõ bizottság” jó száz éven keresztül, a mai Tanulási Képessé-
get Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság elõdje. Megalakítását is a Náray-Szabó
vezette minisztériumi osztály engedélyezte. A vizsgálatok Éltes Mátyás Hogyan vizsgál-
juk meg a gyengetehetségû gyermeket? címû munkáján alapultak, a hozzá tartozó „minõ-
sítõ lapok”-kal együtt a kisegítõ iskolákban való használatát engedélyezte a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztérium. Náray-Szabó korszakos jelentõségûnek tartotta ezt a lé-
pést, és joggal.

Sokat tettek a gyermekek jobb megismerésért, akik a társaságban és a laboratórium-
ban dolgoztak: „Igyekeztünk megállapítani azokat a legalacsonyabb határokat, melyek
a normálisok leggyengébbjeit a betegesen gyenge értelmûektõl elválasztják” – írta Éltes
Mátyás A gyermeki intelligencia vizsgálata címû könyvének elõszavában Ranschburg
Pál (RANSCHBURG 1914). Ebben a kis könyvecskében a szerzõ 218 gyermek vizsgálatából
nyert statisztikai adatok alapján a Binet–Simon-féle világhírû intelligencia-skálát alkal-
mazta a magyar gyermekekre. A munka célja az volt, hogy a kisegítõ iskolába kerülõ
gyöngébb képességû gyermekek helyes megítélését és ezáltal azok kiválasztását meg-
könnyítse. Ilyen rövid idõn belül, amint ezt a munkát a pszichológiai laboratóriummal
együtt Éltes és Ranschburg elvégezte, kevés országban tették csak meg, és azóta is ke-
vés világsikert elért vizsgálat honosodott meg. (Binet és Simon a tesztet 1905-ben mutat-
ták be elõször, majd kétszer átdolgozták, Éltes az 1911-es változatra építette vizsgálatát
és 1914-ben készen is lett vele.)

A gyógypedagógusok gyakorlati munkáját a már említett szaktanács közremûködés-
ével segítette. Amint Herodek írja emlékirataiban: „Szabályzatok, tantervek, utasítások
és egyebek készítése által vágtak csapást és mutattak utat a zavarosságban.” (HERODEK

é.n.: 278) A szaktanács elõterjesztésére, a minisztérium kiadásában hat iskolai és két to-
vábbképzõs, iparos tanonciskolai tantervet adtak ki 1900 és 1910 között. Megjelentettek
ún. vezérkönyveket (módszertani kézikönyveket) is, amelyek közül talán a legnagyobb
hatású Borbély Sándor munkája volt (BORBÉLY 1914.)

A fogyatékosokról szóló törvény tervezete
Jól mutatja a tényt, hogy Náray-Szabó mennyire együtt érzett és gondolkodott a vezetõ
gyógypedagógusokkal, és hogyan tette magáévá azok jövõképét, ezt is mutatja a fogya-
tékosokról szóló törvénnyel kapcsolatos tevékenysége. A külföldet járó gyógypedagógiai
vezetõk szorgosan összegyûjtötték azokat a törvényeket, amelyekkel más országokban
találkoztak, és amelyek a fogyatékosok nevelését-oktatását, illetve a megsegítésüket
biztosították. A törvénytervezethez helyzetképet adtak 18 európai országból, a három
fogyatékossági csoport létszámáról, valamint a magyarországi helyzetrõl, a rájuk fordí-
tott költségekrõl. Minden javasolt paragrafust részletesen indokoltak. E helyütt nem
tudunk foglalkozni ezzel a témával, holott az egész 20. századon keresztül a magyar
gyógypedagógia figyelmét elkerülte, mert a világháború megakadályozta a tárgyalását
(a legfõbb indok: „erre most nincs pénz”). 
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A gyógypedagógia megalapozójának azonban a torzóban maradt tervezet készítése,
egyetértésével és támogatásával való közreadása fontos történelmi érdeme. (A kortársak
sorra kiemelik személyes részvételét a munkában!) A központi kérdés, ami az évtized
során újra és újra felmerült, a tankötelezettség volt, amelynek 7 éves korban kellett kez-
dõdnie és 15 éves korig tartott – vagy ameddig az intézet valamennyi évfolyamát el nem
végezte a diák. Az öt fejezetbõl és 39 cikkbõl álló tervezet, benne a tanerõkkel foglal-
kozó fejezettel, fontos adalék a gyakorlati gyógypedagógia fejlõdésének történetéhez.8

Feldolgozása és a fejlõdés folyamatába való beillesztése szintén adósságaink közé tar-
tozik.

A gyógypedagógusok képzésének ujjáalakítása
A századfordulóig a fogyatékos gyermekek nevelõi zömében az elemi iskolai tanítókból
kerültek ki, és – abban az intézetben, ahol alkalmazták õket – két hónaptól két évig
tartó külön tanfolyamon ismerték meg a teendõiket. Így ment ez például a siketnéma-
intézeti tanárok esetében is 1867-tõl 1895-ig. Külön tanfolyamok mûködtek a vakok és
a gyengeelméjûek budapesti intézetei mellett is. Ezt a rendszertelenséget, széttagolást,
szétágazódást az egységes vezetés már nem tartotta megfelelõnek. Náray-Szabó javasla-
tára a miniszter új tanítóképzõ tanfolyam létrehozását rendelte el, kiterjesztette a vakok
és gyengeelméjûek tanítóira, Vácról pedig Budapestre helyezte át. Ennek az intéz-
ménynek tanítási terve, szerkezete, tanári kara Náray-Szabó Sándor nevét külföldön is
az elsõ pedagógusok közé emelte. Ettõl a változástól vette kezdetét az egységes magyar
gyógypedagógus-képzés, amelynek történetét Gordosné Szabó Anna 2000-ben közreadta
(GORDOSNÉ SZABÓ 2000: 13–14). 

A gyógypedagógia megismertetése a szülõkkel,
pedagógusokkal
Mint Náray-Szabó programjában említettük, felelõsséget érzett abban is, hogy a fogya-
tékos gyermekek oktatása a közoktatásban és a társadalom szélesebb köreiben ismertté
váljék, hiszen abban az idõben különösen sok méltatlan támadásnak voltak kitéve
nemcsak a kisegítõ iskolák, de még a fõváros egyik legimpozánsabb épületébe költözõ
vakok intézete is. Visszaemlékezésekbõl tudjuk, hogy a pesti bulvársajtó milyen hangon
beszélt róluk. De a tájékozatlanság nagy volt a tanítók, tanárok között is. Hiába épültek
évrõl évre újabb intézetek, „fényes paloták”, amelyek befogadták a fogyatékosok egy
részét, ha az országban nem volt ismert, hogy kikre miért költenek ennyit, mi lesz ezek-
nek az embereknek a sorsa. Náray-Szabó fontos elhatározásra jutott, „megindította
a gyógypedagógiai könyvtárt” – írta Dr. Juba Adolf, a közoktatási tanácsa tagja (JUBA

1902: 7–9). Nemcsak a pedagógusok, szülõk, de a tudományos körök érdeklõdését is
sikerült felkeltenie. A híres orvosprofesszor, Hõgyes Endre is cikket kért tõle az Orvosi
Hetilap számára. Igény volt az, hogy a fogyatékosságok kérdése, a fogyatékos szemé-
lyek ellátása az orvosegyetemen az iskolaorvosok kurzusaiba beépüljön. Ugyanilyen fon-
tosnak tartották a téma megjelenését a tanító- és tanárképzés keretei közt is. Náray-
Szabó álláspontja az volt, hogy „minden modern pedagógusnak ismernie kell a tanulók
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fontosabb testi és szellemi rendellenességeit, melyek õket elõrehaladásukban gátolni
képesek” (NÁRAY-SZABÓ 1909: 3).

A „Gyógypedagógiai Könyvtár” közérdekû tudnivalókat közvetített magas színvo-
nalon. Szerzõi között olyan neves személyeket találunk, mint Klis Lajos (a siketek),
Skultéty Lajos (Közérdekû tudnivalók a különbözõ gyengeelméjûekrõl), Dr. Sarbó Artúr
(beszédhibások), Fürj Pál (ideges és gyöngetehetségû gyerekek), Herodek Károly (a va-
kok, gyengénlátók), illetve Éltes Mátyás (kisegítõ iskolák tantervérõl). A sorozat 1905-
ben már a 6. számnál tartott.

Húsz évvel késõbb szintén elindult egy gyógypedagógiai könyvtár sorozat, a Magyar
Gyógypedagógiai Társaság kiadásában, amit Szentgyörgyi Gusztáv és Dr. Tóth Zoltán
szerkesztett, 1934-ben ennek is már hat kötete jelent meg, de ez már az „elméleti sza-
kasz” jegyében szervezõdött, nem szülõknek, gyakorló pedagógusoknak, hanem a ku-
tatóknak, a gyógypedagógiát tanulóknak, orvosoknak szólt. Egyetlen kötete volt csak
népszerûsítõ az értelmi fogyatékosságok megelõzésérõl. Három kötetét orvosok írták,
(Dr. Szondi Lipót, Dr. Schnell János), valamint ebben a sorozatban jelent meg Dr. Tóth
Zoltán Általános gyógypedagógia címû korszakos munkája is.

Náray-Szabó Sándor külföldi kapcsolatai
Végül érinteni kell azt is, milyen kapcsolatban volt Náray-Szabó és munkatársainak köre
a századelõ külföldi intézményeivel, szakembereivel. Mint már említettük, Náray-Szabó
maga is járt különféle országokban, kongresszusokon, intézetekben. Az egyik gyógype-
dagógiai szaklap (Eos) felkérte „tudományos szakértõjének”. Ebben a szaklapban hat
tanulmánya jelent meg. Halálakor Éltes Mátyás emlékezését közölték. Késõbbi idõkben
is szerepelt az életrajza például az Enzyklopädisches Handbuch der Sonderpädagogik-
ban, ahol Illyés Sándor méltatta (ILLYÉS 1967).

Bevett munkaformája volt külföldi tanulmányutak szervezése, amikor például Ber-
kes Jánost – aki azelõtt nem foglalkozott értelmi fogyatékos gyermekekkel – kinevezte
a budai Alkotás utcai intézet igazgatójának. Kikötése az volt, hogy tanulmányútra kellett
mennie Németországba, az akkor leghíresebb gyógypedagógiai intézetbe, a Berlin mel-
letti Daldorfba. A tanulmányutaknál igényelte, hogy ne csak egy szakterület munkájával
ismerkedjenek meg, hanem a többi szakmai intézményt is meglátogassák. 

***

Dr. Náray-Szabó Sándor neve nem merült feledésbe, megtaláljuk a lexikonokban,
gyógypedagógiai tankönyvekben – igaz, nagyon elvétve. Életrajzi adatait e megemléke-
zések pontosan felsorolják, illetve kiemelik, hogy a magyar gyógypedagógia egyik kima-
gasló (nemzetközileg is elismert) képviselõje volt (GORDOSNÉ SZABÓ 2001: 38). Az õ elvi
megfontolásai alapján kerültek az iskoláskorú fogyatékosok intézményei egységes irá-
nyítás alá, létesült a szaktanács, változott a gyógypedagógus-képzés, létesült pszicholó-
giai kutatólaboratórium. 

Náray-Szabót nem csak kiváló szervezõnek látjuk, a minisztérium vezetõ hivatal-
nokának, aki eljutott szolgálata utolsó éveiben a kulturális ügyek államtitkári posztjáig,
amely mellett megtartotta a Gyógypedagógiai Ügyosztály vezetését is, õ volt a gyógy-
pedagógiai intézmények adminisztratív egységének létrehozója. 
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A lexikoncikkek nem emelik ki eléggé – véleményem szerint – az õ legnagyobb ér-
demét, amellyel létrehozta a 20. századi magyar gyógypedagógiai intézményrendszert,
miközben kiemelkedõ kultúrpolitikai szerepet is betöltött a magyar pedagógia megújí-
tásában, a gyermektanulmányozás mozgalmának felkarolásában és a gyakorlati gyer-
mekvédelemben. Önálló gyermekvédelmi dolgozatokat jelentetett meg, új intézmé-
nyeket szervezett. Halálakor kortársai a tudóst és a kiváló szervezõt gyászolták benne. 

Dr. Náray-Szabó Sándor a magyar gyógypedagógia nagy mûveltségû, széles látókörû
alapos ismerõje, fejlõdésének irányítója, a gyógypedagógiai gyakorlat megújítója, az
intézményhálózatának megteremtõje, olyan gondolatok elindítója volt, amelyek késõbb,
a 20. század folyamán teljesedtek ki.
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