
GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNET

Emléknap Pivár Ignác (1843-1905)

halálának 100. évfordulóján

2005. május 7-én Csobánkán, Leikep József helytörténész, Hofher József jezsuita
szerzetes, Csobánka plébánosa, Pest megye és Budapest cigány pasztorizációs re -
fe rense és Dr. Buday Kornélia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karának (ELTE BGGYFK) adjunktusa ren -
dezésében került sor Pivár Ignácz kegyesrendi áldozópap, hittantanár, két patinás
gyógypedagógiai intézményünk néhai igazgatója tiszteletére emléknap meg -
rendezésére. Az emléknap az ELTE BGGYFK –n (május 5-7.) a fogyatékos gyer -
mekek vallásos nevelésérõl megrendezett XIV. konferenciához kapcsolódott. 

Pivár Ignácz Csobánkán született 1843. április 2-án. Ott, a római katolikus
temp lomban egy 1913. május 4-én állított tábla õrzi emlékét. A táblán ez olvas ható:

„Ebben a községben született Pivár Ignácz kegyes tanító rendi áldozópap, a
siketnémák váczi, késõbb a vakok budapesti országos királyi intézetének igazga-
tója: a természet mostohagyermekeinek atyai gondviselõje. Született 1843. április
2-án, meghalt 1905. május 3-án. Ez emléket a tanítványok hálája, a kortár sak
kegyelete, a rend nagyrabecsülése, a szülõközségének tisztelõ elismerése szentel-
te az önfeláldozó emberbarát emlékezetének.” 
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Csobánkán máig tisztelet övezi az önfeláldozó emberbarátot. Halálának cente -
ná riumán, egy szép tavaszi, virágos májusi napon a nagyszámú helybéli emlé -
kezõn túl Vácról és Budapestrõl számos vendég volt jelen a csobánkai Közösségi
Ház és Könyvtár nagytermében felidézni Pivár Ignáczot mint gyógypedagógust és
mint piaristát. 

Buday Kornéliának az egész rendezvény háziasszonyaként a mûsor szakszerû
és nagyon szívélyes, szellemes hangvételû levezetésén túl mindenre gondja, és
külön-külön minden jelenlevõhöz kedves, vendéglátó szava volt. 

Az emlékezõk együttléte alatt többször is nagyon szép zene szólt. Kövecs Ág -
nes zongorán, Herczeg Zsuzsanna fuvolán játszott, és a csobánkai Kraxner Intézet
lakóinak együttese is kitûnõ zeneszámokat adott elõ. Ugyanõk táncjátékkal is
készültek. Elõadásuk nagy sikert aratott. Az Intézet igazgatója Réti Ferencné
mutatta be a szereplõket, és adott tájékoztatást mindennapi életükrõl, tevékeny -
ségükrõl.

Az ünnepi megnyitót délután 14 órakor Török István, Csobánka polgármeste-
re tartotta. Az ott lakók életérõl, helyzetükrõl, terveikrõl szólt. Ezután Pivár
Ignáczról mint gyógypedagógusról e beszámoló készítõje tartott elõadást, amelyet
teljes terjedelmében alább olvashatunk. Pivár Ignáczot, a piaristát Dr. Jelenits
István SCH. P., teológiai tanár mutatta be. A kitûnõ elõadás elõször a Piarista rend
törté netével ismertette meg a hallgatóságot, majd Pivár Ignácz életútjáról szólt,
megis mertetve õt a családban, a piarista rendben, tanulmányai és külföldi útjai
során. 

Az emléknap programja azonban a máról is szólt, arról, hogy a Pivár-örök -
ségbõl mi lett késõbb. Mikesy György, a váczi Cházár András Óvoda, Általá nos
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szak szol -
gálat intézmény igazgatója és Szilágyi Vera, a budapesti Vakok Óvodája, Általá -
nos Is kolája, Speciális Szakiskolája, Gyermekotthona és Diákotthona igazgató
helyettese szóban és fil me ken adtak kitûnõ tájékoztatást a két intézmény tevé -
kenységérõl a változó világ ban. 

A csobánkai Közösségi Ház és Könyvtár épülete és udvara estig a rendezvény
rendelkezésére állt. Kávé, szendvics, sütemények mellett régi és új ismerõsök,
Csobánka lakói és a messzebbrõl érkezettek, az emléknap szereplõi és a közönség
tagjai beszélgettek hosszan, majd búcsúztak el abban a reményben, hogy hasonló
rendezvényeken ott és másutt az országban  gyakran fognak találkozni. 

G. Sz. A. 



ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar (Budapest)
Általános Gyógypedagógiai Tanszék

Pivár Ignácz, a gyógypedagógus

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

Tisztelt Emléknap! Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák!

Arra a jeles magyar gyógypedagógia történeti személyiségre emlékezünk ma nagy
tisztelettel, aki a 19. és 20. század fordulóján a két legpatinásabb és ma is ország -
szerte méltán elismert legnagyobb gyógypedagógiai intézményünknek egyaránt
tekintélyes vezetõje, igazgatója volt. 

A váci siket és a budapesti vak gyermekek és fiatalok intézetének kapcsolata
nagyon régi, azokra az idõkre nyúlik vissza, amikor még csak összesen ez a két
intéz mény képviselte Magyarországon a fogyatékossággal élõk intézményes gyó -
gyító-nevelését, oktatását, foglalkozási és társadalmi rehabilitációra felkészítését. 

Az 1825-ben Pozsonyban, a magyar országgyûlés akkori színhelyén létesült
vakok intézetének igazgatója, Beitl Rafael pl. 3 tanítványával 1826. november 1-
én hajóval indult el Pozsonyból Pestre. Beitlnek – mint õ maga jegyzi meg egyik
számadásában – a pozsonyi adományokból csak 10 napra való útiköltsége volt, a
rossz idõjárás, meg az ellenszél miatt azonban az utazás 14 napra nyúlt ki, s így
Beitl kénytelen volt Vác fölött elhagyni a hajót, Vácra menni régi barátjához,
Schwarczer Antalhoz, a siketnémák intézete igazgatójához, s tõle 10 Ft-ot köl -
csön kérni, hogy az utat folytatni tudják. 

A két intézmény vezetõi és küldöttei az 1848. évi I. Egyetemes Tanügyi Kong -
resszu son is együtt javasolták, hogy a siket és vak gyermekek minél többen jár -
has sanak az épek óvodáiba és iskoláiba. Akkor még persze úgy gondolták, hogy
erre csak addig van szükség, míg kellõ számú speciális intézmény lesz számukra.
Azért is együtt emeltek szót, hogy - mivel akkor még nem volt gyógypedagógus-
képzés sem Magyarországon -, a kisdedóvói és tanítóképezdékbe járó óvó- és
tanítójelöltek e gyermekek oktatásának módját is annyira elsajátíthassák, hogy az
óvodákban és iskolákban, ha nem is kellõ szakszerûséggel, de legalább hasznosan
foglalkoztassák õket. 

Majd 1848-ban a vakok intézete Pestrõl mindenestül Vácra költözött, ott 
vendégeskedtek és végezték munkájukat a Szabadságharc idején (Gordosné, 1998).

A magyar gyógypedagógia történetét ismerõk számára nem meglepõ az sem,
hogy a 20. század derekáig a gyógypedagógusok olyan képzést kaptak, hogy 
bármelyik gyógypedagógiai intézményben el tudták látni a gyógypedagógiai 
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tanári feladatokat, és így az sem, hogy ha erre valamilyen okból szükség volt, -
mai kifejezéssel – az intézmény fenntartói nem ritkán helyezték át õket az egyik
szak terület intézményébõl a másikba (Gordosné, 2000)

Pivár Ignácz elõbb, 1887-1895 között a siketnémák váci országos királyi inté -
ze tében, majd 1895-1905-ig a vakok budapesti országos királyi intézetében fej -
tette ki gyógypedagógia történeti jelentõségû tevékenységét. 

Akkoriban a két intézmény között – itt most nem tárgyalható okok miatt –
gyakori volt az átjárás. Pivár Ignácz Vácott, a siketeknél igazgató, Roboz József
Budapesten a vakoknál tanár. Õk idõben egymást váltják, Pivár Budapesten, Ro -
boz Vácott lesz ugyanabban az évben igazgató, majd Vácott Roboz utóda a szintén
Budapestrõl, az akkor már ott is mûködõ siketek iskolájából áthelyezett Borbély
Sándor lesz, Pivár utóda pedig az a Herodek Károly, aki Pivárral együtt érkezik
Vácról, és lesz Pivár hûséges igazgatóhelyettese, késõbb munkásságának méltatója.

Nézzünk is bele Herodek Károly méltató írásába, amit Pivár Ignácz 62. szüle -
tés napjára írt, s ami – sajnálatos módon – már egyben nekrológ is, hiszen Pivár
Ignácz még abban az évben, 1905-ben, egy hónappal késõbb, május 3-án eltá vo -
zott (Herodek, 1905).

Mielõtt azonban Herodek méltatásából idéznék, elmondom, hogy ezt a szüle -
tés napi értekezést a történeti hagyományait nagy gonddal õrzõ jogutód intézmény,
a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és
Gyermekotthona Göllesz Zoltán és az itt is jelenlévõ Szõllõsi Ferenc gyógy peda -
gógus kollégák kezdeményezésére 2000-ben, díszes kötésben újra kiadta. (Íme, itt
van a kezemben, ebbõl fogok idézni.) 

„Mester! – kezdi Herodek ünnepi köszöntését – Üdvözöllek születésnapod 62.
évfordulóján. A Te nagy szellemed hassa át munkámat, melyet Rólad a fiatal nem -
zedékek okulására írok, mert mûködésed eredménye nem törékeny alkotás: örök -
becsû.” (Herodek, 1905, 5.) 

„Pivár Ignáczot 1892-ben ismertem meg – folytatja Herodek. A Néptanítók
Lapja akkori számaiban a siketnéma oktatásról írt a tõle megszokott magyar -
országgal és alapos, mindenre kiterjedõ szakszerûséggel és tárgyilagossággal.
Abban az idõben még csak hírbõl ismertem a siketnéma-oktatást, de Pivár czikké -
ben volt olyasvalami, a mi az én érdeklõdésemet felkeltette; s valóban nem tudom
el mon dani, irályának szépségét, avagy a siketnéma-oktatás sajátosságait csodál -
tam-e, mert mi tagadás benne, elolvastam kétszer, háromszor is s felkiáltottam:
ejnye, beh okos és derék ember lehet ez a Pivár! Csak egyszer találkozhassam vele
az életben s boldognak fogom magamat érezni. …

Nem a büróban volt Pivár nagy – olvassuk tovább –, hiszen humánus gondol -
kozása és jó szíve ezt meg sem engedte volna, … hogy miként lehet a siketnéma-
oktatást olcsóvá tenni, … s minél nagyobb arányban az oktatást megnyitni. Ebben
volt úttörõ Pivár.

Tanításban, a rend- és tisztaságszeretetben és az intézet fegyelmezésében volt
õ mester. Pivár belátta, hogy a siketnéma beszédje az akkori eredmények mellett
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korántsem képesíti arra, hogy természetes úton tudjon embertársaival közlekedni,
de másfelõl meg volt gyõzõdve arról is, hogy az embernek ezen drága kincsét és
isteni adományát a siketnéma kitartó, szakszerû, odaadó és lelkes munkálkodás
mellett képes annyira elsajátítani, hogy közlekedési nyelvül használhassa. … Úgy
vélekedett, hogy a siketnéma akkor tanulhat meg beszélni, ha folyamatosan
beszél tetjük s minden alkalmat megragadunk beszélõképességének fejlesztésére.
Ezen szempontból Pivár a siketnémával együtt van éjjel-nappal s ott ragadja meg
a kínálkozó alkalmat, ahol éppen elõadja magát. Velük kel fel a közös háló -
teremben, velük reggelizik és ebédel, a vacsora és a lefekvés ismét együtt találja
igaz gatóját a növendékekkel, körülvéve a fiatal gyakornokoktól, kik a mester mû -
kö désében követni, tõle a szépet, nemest, czélszerût és hasznosat elsajátítani igye -
kez nek. …

Az étkezés ideje alatt kedélyes beszélgetések folytak, olykor a beszédtanulás
egész tudományos formát vett, a siketnéma beláthatott a nyelv szerkezetébe, szép -
sé gébe és gazdagságába; a kifejezések helyettesítése nehezebb és nehezebb alak -
za tokkal a siketnéma gondolkozását ugyancsak igénybe vette. Sõt a beszélgetés
fonalának követése az épérzékûnek is kedves munkát adott s tanult belõle, mert
Pivár érdekesen, logikusan, tanulságosan tálalta fel közölni valóját. …

Nemcsak az étkezési idõt használta ki az alkalomszerûségek közlésére, hanem
hétköznapokon 6-7., vasár- és ünnepnapokon, mikor és meddig épen ráért, foglal -
ko zott siketnémáival. Hogy önzetlen mûködésében követõkre talált, azt itt felem -
líteni szinte feleslegesnek tartom; folyt tehát a beszéd a váczi siketnéma-intézetben
palam et publice s a gyermekek beszélõkedvétõl még a százados falak is vissz han -
goztak s olyan nagyszabású munkának voltak tanúi, milyet eddig még nem láttak,
hallottak. …

Az egésznek a karakterét az adta meg, hogy maga az igazgató nemcsak nem
vonta ki magát semmi alól sem, hanem jó példával elüljárt. Nem restellte meg mu -
tatni a gyermeknek, bármilyen piszkos munka volt is azt, hogyan kell vele elbán-
ni, hogyan lehet állandóan tisztán és rendben tartani. Csak ilyen eljárás mellett,
melyet maga is kipróbált, követelhette meg kiadott parancsának minden irányú és
semmi kívánnivalót nem hagyó teljesítését. …

És ezen eljárásnak micsoda nevelõi hatása volt, oh, azt csak azok képesek
megítélni kik a munkának részesei voltak! Megkímélték a gyermekek az intézet
bútorzatát, megszerették a rendet és tisztaságot, egymást fegyelmezték, szelí deb -
bek, jobbak és erkölcsösebbek lettek. A régi vadságukból is kivetkõztek, tanáraik -
nak egy szempillantása elegendõ lett, hogy az addig fegyelmezetlen siketnémát
bocsánatkérésre bírja.” (Herodek, 1905, 6-12.)

És így tovább, Herodek hasonló ovációval, részletesen méltatja Pivárnak a va -
kok intézetében végzett tevékenységét is. 

De hogy látja ma, 100 év távlatából a gyógypedagógia történész Pivár Ignác
mun kásságát?
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Csodálva Herodek „irályának szépségét” és tiszteletben tartva véleményét, a
történeti hûség megkívánja megjegyezni: Herodek mind a két intézmény Pivár
belépésekori aktuális állapotát illetõen feltehetõen túlzóan sötét képet fest.

Azt írja, hogy „Pivárnak valóságos nagytakarítást kellett végeznie” a vakok
intézetében, de Vácott is, mert különösen a tanulók – mondanánk ma – neveltségi
szintje hagyott nagyon sok kívánni valót. 

Ezt azért tarthatjuk túlzásnak, mert a váci intézetben Fekete Károly, a vakok
intézetében pedig Mihályik Szidor olyan jelentõs, nagyszabású igazgatóelõdök
voltak, hogy õket követni is elég nagy feladat lehetett (Gordosné, 1963).

De maradva még Herodek laudációjánál, úgy gondolom, ma mi már nem 
feltétlenül örülnénk egy ilyen minõsítésnek: „hajthatatlan akarat erején, szívós
energiáján, mint valamely hatalmas pánczélon, minden kívülrõl jövõ s nézetével
ellenkezõ igyekezet megtört.” (Herodek, 1905, 11.).

Az igazság kedvéért hozzáteszem, hogy az elsõ években Pivár nevelési esz -
köz tára nem talált egyértelmû fogadtatásra. Herodek is megjegyzi: „… mun ka -
társai egy részében nem tetszést, hogy ne mondjam, ellenszenvet keltett jobb
meggyõzõdésébõl eredõ intézkedése.” (u.o.)

Tisztelt Hallgatóim! 
Az 1890-es évek a magyar gyógypedagógia 19. és 20. századfordulói korszak -

váltásának elõkészítõ szakasza. Fogalmazzunk úgy, hogy Pivár Ignác is az egyike
volt azoknak, akik ebben az idõszakban maradandót alkottak. 

Pivár Ignácz Vácott 1886-tól 6 éven át mint hittantanár dolgozott. Elõtte
különbözõ gimnáziumokban tanított, ill. a kegyesrendiek váci, ún. újoncnevel dé -
jé ben mint másodmester mûködött, azaz a gyógypedagógiával addig nincs kap -
csolata. Ezért is, szakirodalmi mûveit tanulmányozva feltûnik, hogy már 1886-
ban elkészíti: „Alaktan siketnéma tanulók számára” címû két részes, összesen 223
oldalas kéziratos munkáját. Ez mindenképpen elismerésre méltó vállalkozás
részérõl, még akkor is, ha szakirodalmi források szerint, alkotása nem hibátlan.
Vácott õrzött egyetlen példánya mellé (Borbély Sándor közlése szerint) Dr.
Ferenczy József bírálata is csatolva van (Borbély, 1924, 54.). Ezt nem ismerem,
de egy másik, bizony nem hízelgõ bírálatot õrzünk az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógy pedagógiai Fõiskolai Kar Gyógypedagógiai Történeti Gyûjteményében. Ez
az eredeti, kéziratos vélemény Simonyi Zsigmond egyetemi tanártól származik,
aki fõként nyelvészeti szempontból tesz komoly észrevételeket, kijelentve, hogy a
szerzõ nem ismeri az újabb szakirodalmat, 20-30 évvel lemaradt, felfogása el -
avult. Bírálatát így zárja: „A szerzõ – ezt el kell ismernünk – igen nagy szor ga -
lom mal dolgozta munkáját, mindazonáltal az elõadottak szerint alapjában elhibá -
zottnak kell azt tartanunk.” (Simonyi, 1893, 2.). 

De hasonló a sorsa az egy évvel késõbbi, 1887-ben „A beszélõ siketnémák
nyelvtantanítása” címû, 94 oldalas, nyomtatásban is megjelent, ma már igen ritka
példányban található: „Módszertani Tanulmány”-nak is. 
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Ezt gyógypedagógusok bírálták. Hogy elõzõ mûve bírálóinak véleményét
hogy fogadta, nem tudom, de ez esetben még ugyanabban az évben „Cáfolat …”-
ot adott ki, amelyben megbántottan, indulatosan válaszol az észrevételekre, mi -
közben „Elbizakodott”, „kihívó modorú”, „a szerénységet hírbõl sem ismerõ”
uraknak minõsíti bírálóit (Pivár, 1887, 3.).

Úgy tûnik azonban, hogy Pivárt valójában nem törik le a bírálatok. 
1892-95-ig, igazgatói évei alatt folyamatosan litografált gyakorló anyagokat

készít a „a siketnémák tárgyi és alaki nyelvoktatásához”, melyet – Borbély Sándor
szerint – maga Pivár Ignácz is gyakorolt s gyakoroltatott az ifjabb váci taná rokkal
az esti órákban, fõként 6-7-ig, rendesen az ebédlõteremben. Ilyen feje zetcímek
szerepelnek benne: „Az iskola”, „Az ebédlõben”, „Templom”, „Imád ság”,
„Kedélyállapotok”, „Értelem, akarat”, stb. (Pivár, 1892-95.)

Végül 1895-ben, váci igazgatói mûködésének utolsó évében megírta és kiadta
50 oldalas, ábrákat is tartalmazó „Kis hangtan. (Fonetika)” címû munkáját „Ve -
zér fonalul a siketnémák tanítói számára és magánhasználatra” alcímmel (Pivár,
1895). Ezt a mûvét a Vácott akkor létesült „Siketnémák tanítóit képzõ tanfolyam”
hallgatóinak mintegy tankönyvül szánta.

Pivár azonban ezen a tanfolyamon már nem tanított, viszont Budapesten, a
vakok intézetében az 1897-ben létesült „Vakok tanítóit képzõ tanfolyamon” már õ
a „Vakok élet-, lélek- és neveléstana, valamint oktatásuk módszertana” címû tárgy
elõadó tanára. Sõt, majd 1900-tól, a Vácott létesült egyesített gyógypedagógus-
képzés programjában is ott találjuk az elõadók sorában ugyanezzel a stúdiummal
(Gordosné, 2000). 

A tananyag tematikus felsorolását tanulmányozva – a történeti hûség meg -
kívánja megjegyezni – hiányérzetünk éppen a vakok tananyagával, különösen a
lélektani fejezettel kapcsolatban támad. A képzés egészét áttekintve, a vakokra
vonatkozó ismeretek köre feltûnõen szûkre szabott. Hozzáteszem azonban, hogy
a gyógypedagógiai pszichológiai empirikus kutatások – mint közismert – a
Ransch burg-laboratóriumban csak azidõben indultak meg, tehát valójában még
nincs mit számon kérnünk az elõadókon. 

Ami vitán felülálló, egyértelmûen pozitív Pivár Ignácz szakirodalmi és gyógy -
pedagógiai gyakorlati tevékenységében, az a hitoktatás. 

1888-ban jelent meg 135 oldalas „Bibliai történet siketnéma növendékek
számára” címû munkája Schuszter püspök engedélyezõ iratával. Többek között
ezt olvassuk a jóváhagyó iratban: „… abban semmi olyas elõ nem fordul, mi szent
vallásunk tanaiba ütköznék; másrészrõl a gyermekek felfogásához mért könnyed
nyelvezete, a feleleteknek teljes értelmet nyújtó szervezete; a tananyag feldol go -
zásában a katechetikai módszer helyes alkalmazása, s ennek folytán a katekizmusi
anyag szerencsés megvilágítása által igen alkalmas kézi könyvvé vált fõképpen
siketnéma gyermekek számára, kiknek az elvontabb fogalmakat jelzõ kifejezéseket
ismertebb szavakkal is megmagyarázza.” (Pivár, 1888, 2.)
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Pivár Ignácz munkásságának az eddigieken túl kiemelkedõ vonulata a fogya -
tékosságügyért végzett szakmai közéleti tevékenysége. A fogyatékossággal élõk
életének jobbítása, ügyük elõbbre vitele áll gondolkodása középpontjában. Szá -
mos törekvése tanúskodik errõl.

A Gyógypedagógiai Történeti Gyûjteményünkben egy Pivár Ignácztól szár -
mazó, dátum nélküli kézirat is található: „Hazánk tanköteles siketnémáinak okta -
tási és nevelési tervezete a költségek kivetése szempontjából, azon esetre, ha tan -
kötelezettségük törvényhozásilag biztosíttatnék” címmel (Pivár, é.n.)

Feltehetõen az 1890-es évek közepérõl származik ez a 2 oldalas dokumentum,
amikor a fogyatékossággal élõ gyermekek iskoláztatásának általánossá, kötele -
zõvé tétele a II. Egyetemes Tanügyi Kongresszusra való felkészülés idõszakában
folyamatosan napirenden szerepel. 

Pivár Ignácz ezt írja: „A tanköteles siketnéma oktatása és nevelése hazánk ban,
tekintve nagy számukat és a kiképzésüknél okvetlenül megkívánható teljes 
odaadást, ép úgy anyagi kiadások, mint az elérendõ czél megközelítése szem -
pontjából legelõnyösebben úgy volna keresztül vihetõ, ha az egyharmad részben
a sz. Ferencz-rendi atyákra, két harmad részben pedig Sz, Vincze leányaira 
bízathatnék, a mennyiben a leánynövendékek egészen, a fiúk felerészben (az I- a
IV. osztályokba járók) apáczákra lennének bízandók. „ (Pivár, é.n. 1.)

„Intézetekül a ferenczrendieknek sok helyütt nagyrészt üresen álló klastromai
ajánlkoznak, melyek kellõ átalakítással azonnal internátusoknak volnának hasz -
nálhatók és még azzal az elõnnyel is bírnak, hogy terjedelmes kertekkel vannak
ellátva.” (uo. 2.)

Pivár elképzelése a továbbiakban igazán megkapó. Iratában – itt nem ismer -
tethetõ – imponálóan gondos számítások alapján bebizonyítja, hogy lényegesen
kevesebb költségkihatással lenne így megoldható valamennyi siket tanuló 
iskoláztatása mint állami fenntartással/kezeléssel. Még egy lelkes mondatát idé -
zem: „Ilyképen elérhetnõk azt, hogy ezeréves ittlétünk évfordulóján egy olyan
nagy szabású emberbaráti alkotásra mutatnánk rá, milyennel eddig még Euró -
pának egyetlen állama sem dicsekedhetik.” (uo. 2.)

Amikor pedig a vakok intézetének lesz az igazgatója, az idõs vak emberek
életminõségének jobbításáért indít – ma is figyelemreméltó – mozgalmat. 

Errõl azért szólok itt még kiemelten, mert tevékenységének ez az oldala a leg -
kevésbé számon tartott. 

Az közismert, hogy folytatva Mihályik Szidor tantervkészítõ kezdeménye -
zését, már mûködésének elsõ évében elõterjeszti új tanterv-tervezetét, ami ugyan
csak mint ideiglenes tanterv lép életbe, de jelentõs elõrelépés Mihályik tanterv-
vázlatához képest. 

Eszerint már: elõkészítõ osztály, négy elemi osztály, ismétlõ tanfolyam, ipar -
osztályok és zeneosztályok vannak az iskolában. 



Mûködése második évében új Szervezeti szabályzatot adott ki. Bevezette a
Braille-írás-olvasás elsõ magyar változatát, megkezdte a vonalnyomásos, latin
betûs és a pontírásos könyvek nyomdai elõállítását. (Gordosné, 1963)

És ne feledjük, hogy az õ igazgatása alatt épült fel a ma is méltán csodált
vakok intézete az Ajtósi Dürer soron, akkori István- és Hungária út sarkán. 

Büszkén számolt be külföldi útjain is errõl. Most, a német vakok-tanítóinak
1901-ben Breslauban tartott kongresszusán mondott beszédébõl idézek: „… 
szeptember havában fogunk 200 növendék számára épült új internátusunkba, egy
magyar stílusban készült kolosszális épületbe költözni, ahol az intézet különbözõ
paedagógiai és didaktikai céljainak megfelelõ 167 terem, (részint) pompás
kiállítású világos és szellõs helyiségek vannak alkalmazva. 

Az épület maga, közvetlen közelében feküdvén a Városligetnek (Budapest
leg nagyobb sétaterének), a városnak lehetõ legegészségesebb pontján, árnyas fák-
tól környezve, három emelet magas és ablakainak kerekszáma 400.

Ugyanazon a telken … vannak az intézetnek foglalkoztató-épületei és a
betegek pavilonja fölépítve. 

A mûhelyekben most több mint 50 mindkét nembeli vak munkás kap alkal -
mazást … a 49 helyiség között terjedelmes munkatermek vannak kefekötõk,
kosár- és székfonók és látó kefefa-készítõk számára.” (Pivár, 1904, 12.)

Pivár boldog és büszke, de elégedetlen is, úgy találja, hogy még nem teljes a mû. 
1902-ben Emlékirat-ot készít „A honi vakok számára Budapesten építendõ

Menedékház tárgyában a Méltóságos Polgármester Úrnak, a Nagyságos Fõvárosi
Tanácsnak, és a Mélyen Tisztelt Székesfõvárosi Közönségnek.” (Pivár, 1902)

Breslaui, berlini, koppenhágai, stockholmi, párizsi személyes élményeire
hivatkozik (Párizsban a budapesti vakok intézete egy kiállításon „Nagydíjat” is
nyert), amelyek arról tanúskodnak, hogy Magyarország vakügyét mindenütt nagy -
ra becsülik. 

Ezt akkor érdemelnénk ki igazán – mondja – ha a „bölcsõtõl a sírig” tö rõdnénk
a vak emberekkel. 

Egy Lübeckben megismert, látók számára mûködõ modellt ír le, amelyben
mindenki „egy külön, saját maga által rendben tartott, múltjához és ízléséhez mér -
ten legtöbbnyire még a kívülrõl magával hozott bútorokkal felszerelt szobácskával
bír” (uo. 12.), s ahol mindenki a neki megfelelõ és tetszõ életet élheti. 

Magyarországon már egyre több a dolgozó vak – mondja –, de hamarosan
„úgy felszaporodik a megrokkant vak munkások száma, hogy leendõ ellátásukról
már okvetlenül most kell gondoskodnunk; annyival is inkább, mivel puszta
gondolatnak is szörnyû dolog: szegény ugyan, de (a vakokra nézve legczélszerûbb
intézeti rendszer mellett) tisztességes és rendes életmódhoz szokott neveltjeinknek
végkielégítéskép a koldusbotot nyomni a kezükbe.

Ezen menedékház fölállításával és fenntartásával el lenne érve az, amin eddig
országszerte hiába sopánkodtunk és tépelõdtünk: t.i. el volna érve az, hogy bármi
késõbbi korban s bármi vagyoni állapotban megvakult egyéneknek (kikrõl, s ez
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igazán szomorú állapot, még hazánkban semmiféle gondoskodás eddig nem tör-
tént) alkalmas otthon állna rendelkezésünkre. (uo. 4.)

Pivár emlékiratában indokait, érveit hosszan sorolja. Az ügy fontosságát –
többek között – azzal is alátámasztja: „hogy mindenki, aki Budapestre a vakok
ügyének tanulmányozása végett a mûvelt Nyugatról hozzánk ellátogat, kénytelen
legyen (kellemesen csalódva) megvallani, hogy nálunk többet talál, mint amennyit
remélt; aki pedig minket Keletrõl látogat meg és innen Nyugotnak folytatja útját,
kénytelen legyen további utaztában azt mondani: (ezt, vagy azt, vagy) mindezt
már Budapesten láttam!” (uo. 13.)

Tisztelt Emléknap! Hölgyeim és Uraim!
Megtisztelõ számomra, hogy Pivár Ignáczot mint gyógypedagógust én mu -

tathattam be Önöknek. 
Kedves Hitoktatók!
Örülnék, ha ezentúl úgy emlékeznének Pivár Ignáczra mint egyik kiváló

elõdjükre.
Kedves Gyógypedagógusok!
Úgy gondolom, hogy érdemes és tanulságos Pivár Ignácz gyógypedagógiai

tevékenységét alaposabban is megismerni.
Tisztelt és Kedves Vendéglátóink!
Legyenek büszkék Csobánka szülöttjére, Pivár Ignácz kegyesrendi áldozó-

papra. 
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