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HÓDOLA TTAL
állunk mi is az ünneplő igaz magyarok sorába Ország gyarapító Kor
mányzó Urunk Őfőméltóságának 75-ik születési évfordulóján. Mint 
magyarok, nemes büszkeséggel tekintünk fenkölt személye felé. 
Benne a magyarnak minden erénye teljesedett be s ezért valóban 
Istentől adott vezére nemzetünknek. Követi is Őt ?ninden magyar, 
aki a Haza üdvét szívéből-lelkéből szolgálni kívánja. Mint gyógy
pedagógiai tanárok, hazafias meghatódottságot érzünk valahányszor 
Losoncra, Ungvárra, Munkácsra, Nagyszőllősre és Kolozsvárra jgon- 
dohmk. Élethivatásunk munkáló helyei ezek, ahol az élet, a sors el
esettjei, sérültjei ismét magyar szellemben kapják meg emberi jmi- 
voltra emelő szakszerű képzésüket. A mi szűkebb körünknek, a nagy 
nemzeti gyarapodásban ezek a helyek azok, amelyeket felsorolás nél
kül ezen a nemzeti ünneppé magasztosult napon nem hagyhatunk.

Istennek mondunk hálál, aki Főméltóságú Kormányzó Urun
kat eddig kegyelmével segítette, neki erőt, egészséget adott. És Is
tent kérjük alázatos magyar szívvel, hogy nemzetünk javára Őt to
vábbra is éltesse úgy, mint eddig!



Államtitkári látogatás a siketnémák és a 
vakok budapesti állami intézeteiben.

Június hó 8-án az a ikitüntető megtis.ztelés érte a siketnémák 
budapesti m. kir. intézetét és a vakok József Nádor kir. orsz. inté
zetét hogy Velics Lajos államtitkár úr Öméltóságát fogadhatták 
vendégül falaik között, A  szociális, nemes gondolkozásáról közismert 
férfiú dr. Szukováthy Imre min. tanácsos úr társaságában érkezett 
először a siketnémák intézetébe. Itt, a bejáratnál az intézet cser
készcsapata köszöntötte Öméltóságát Weszelovszky Lajos tanár ve
zénylése mellett. Az intézet igazgatói irodájában a tanári testület 
élén és dr. Lamparter Frigyes min. titkár és Pócza József min. elő- 
adó urak jelenlétében, Füzesi Árpád igazgató üdvözölte Öméltóságát 
a 'következő beszéddel:

Méltóságos Államtitkár Ur!

A legmélyebb tisztelettel és a legőszintébb ragaszkodással köszön
tőm Méltóságodat a siketnémák budapesti m. kir. áll. intézete igazgató
sága és tanári kara nevében, munkaterületünk szerény falai között. De 
egyben legyen szabad kartársaim őszinte örömét is tolmácsolnom, mert 
Méltóságod megtisztelő látogatásában a bölcs vezető közvetlen tapaszta
latszerzésének és mélységes humanitásának ügyünkre sugárzó, végtelen 
értékű jelentőségét is átérezzük, amely lelkűnkben a hála meleg érzéseit 
váltja ki.

De öröm számunkra ez az óra azért is, mert számot adhatunk Mél
tóságodnak arról a. lelkesedéstől és ügyszeretettől átfűtött munkának sze
rény eredményeiről is, amelyet nálunk gyógypedagógiai tanároknál az ön- 
feláldozásig menő fanatikus munkaláz hat át, mert embermentő és nem
zetépítő szakirányú kultúrmunkánk nem csupán kötelességteljesítést, ha
nem egyben h i v a t á s t  is jelent számunkra.

Ez az elhivatottság jutalmát elsősorban mindig a jólvégzett munka 
erkölcsi örömében találta meg. De ezt mindig megtalálta. Akkor is, ami
kor a legnehezebb időkben ez volt az éltetője és egyetlen biztos bázisa, de 
megtalálja ma is, amikor a Kultuszminiszter Ur Őnagyméltósága bölcs és 
eléggé meg nem hálálható intézkedése folytán szakoktatásunknak olyan 
eszményi vezetésben van része, mely úgy a legbelsőbb munkaértékek ki
termelését tekintve, mint szakmunkánk irányításának általános vonal
vezetése szempontjából a lehető legszerencsésebbnek mondható.

Méltóságos Urunk! A háború kellős közepén, a lét és nemiét küzdel
mének erőfeszítése idején a belső front kultúrsíkján a magyar tanárság 
jelentősége elvitathatatlan. Ha a magyar tanárok a belső front szellemi 
honvédéi, mi gyógypedagógiai tanárok ennek a belső frontnak nagy kul- 
túrhadseregében a különlegesen képzett hidászok, pionirok vagyunk. Ránk 
osztotta ki a sors azt a szerepet, hogy áz ingoványos, mocsaras, lázt és 
kultúrnyomort jelentő sorsszigetre vetett magyar értékeket (akik a né
maság, vagy szellemi- és testi vakság gyötrelmét viselik), átmentsük egy 
hídon az egységes magyar társadalom szárazföldjére. Ez a híd (melynek
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cölöpverő pionírja a magyar gyógypedagógiai tanár) intézetünkben: a 
phonetikai tudomány, a beszédtanítás, a hangosbeszéd elsajátíttatása. És 
míg a beszédtanítás szilárd hídján átér a növendéksereg, a némaság senki- 
szigetéről való átmentése közben szellemi »tarsolyukba útravalónak adjuk 
még a reáltárgyak legszükségesebb készletét is. Ezen a hídon, de csak 
ezen vezethetjük át a sors által némasággal sújtott, egyébként értékes 
lelkű kis magyarokat a nagy nemzeti közösségbe, ahová önmaguk és nem
zetünk szempontjából értékes polgárokként érkeznek, és munkájukkal 
gazdasági erőtényezőkké válnak a nemzet produktív életében, míg a lélek
mentő munka nélkül egész életükben a társadalom antiszociális terhei 
lennének.

Boldogok lennénk, ha Méltóságod megtisztelő látogatása • nyomán 
őszinte képét és áttekinthető keresztmetszetét tudnánk adni szakirányú 
munkálkodásunknak. Örömmel töltene el minket, ha a bemutatott szerény 
részletmunkánk mozaikszerű apró darabjaiból az intézetünkben folyó spe
ciális munka egyénien embermentő, nemzeti, társadalmi és kulturális je
lentőségű értékeit sikerülne úgy bemutatnunk, hogy Méltóságod átfogó 
felüllátással globális egységben értékelhetné.

Midőn ezekkel a. gondolatokkal üdvözlöm Méltóságodat, a belső mun
kával nem egészen párhuzamban álló, igen szerény gazdasági lehetőségeink 
miatt talán kissé megfáradt és megkopott külsejű intézetünk falai között 
mély tisztelettel kérem, hogy azt a megtisztelő érdeklődést és humanitás
tól áthatott szociális átérzést, melynek nyomán itt üdvözölhetjük, legyen 
kegyes ügyünk számára Méltóságod a jövőben is megtartani.

Velics Lajos államtitkár úr ezt válaszolta:
„Meghatód'ottságot éreztem, amikor ez intézet kapuján beléptem. 

Példát adó oktatói munkájuk főértékét abban a ráhatásban látom, ame
lyet az univerzumra gyakorol. Isten segítse ebben a példát adó munkájuk
ban Önöket továbbra is. Érdeklődéssel várom tanítási eljárásuk és ered
ményeik megismerését.”

Az államtitkár úr ezután megszemlélte az intézet helyiségeit és 
néhány tanteremben meghallgatta a tanítást. De nemcsak meghall
gatta, hanem maga is beszélgetett a növendékekkel. A  látottak és 
hallottak észrevehetően kellemesen hatottak Öméltóságára. Végeze
tül az intézet hangtani laboratóriumában folyó tudományos munkál
kodást tekintette meg, ahol Füzesi Árpád igazgató felkérésére a 
következőket mondotta a hangfelvevő készülékbe:

„Mindig örömmel fogok visszaemlékezni arra az órára, amelyet eb
ben az intézetben töltöttem. Nagy meghatottsággal láttam azt az odaadó, 
igazi jjedagógus szellemet, amely a tanárokat eltöli és örömmel láttam azt 
a kedves, derült hangulatot, amely az osztályokban uralkodik a növendé
kek között. Szívből kívánom Isten áldását az intézet munkájára.”

A  Beszédhibások Állami Intézetében folyó szakmunka megte
kintése után, a vakok József Nádor kir. orsz. intézetébe ment át 
Öméltósága és kísérete,

&
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Szokatlan időben nemzeti díszzászlót lengetett a szél a Vakok 
József Nádor Kir. Orsz. Intézete zászlórúdján. Ünnepet jelentett a 
hétköznapon, örömteljes ünnepet a vakok intézetének, növendékei
nek és tanári testületének. Ügyosztályunk vezetője újból  ̂beváltotta 
egy ígéretét, hogy intézményeinket minisztériumunk legfőbb irányí
tóival és vezetőivel megismertesse. Ez alkalomból jelent meg az in
tézetben Velics Lajos államtitkár úr Öméltósága, dr. Szukováthy 
Imre min. tanácsos, Pócza József tanügyi előadó és dr. Lamparter 
Frigyes titkár kíséretében. A  hivatalos vizsgálatok rendszerint szo
rongó érzést váltanak ki és mégis ez alkalommal várakozásteli öröm 
és lelkesültség foglalta le a lelkeket. Ünnep volt! Az ünnepi érzés 
fokozásához nagyban hozzájárult az államtitkár úr egyéni közvet
lensége, amellyel több mint két órán át az intézeti munkába bekap
csolódott. Érdeklődése nemcsak a külső szemlélésre terjedt, hanem a 
vakügyi oktatás szakügyi részleteire is, amint a tanítási órákon az 
óvósok kezdetleges munkájától az osztályokon végig az utolsó éve
sek életképes munkateljesítményéig és művészi megnyilatkozásáig 
figyelemmel kísérte növendékeink és tanáraink tanítási eredményé
nek bemutatását.

Kérdései a gyakorlati életet ismerő felettes, szakszerű feleletet 
váró érdeklődésből fakadtak. Látható örömmel időzött könyvtári és 
múzeumi értékeink között és állapította meg intézetünkkel való régi 
családi kapcsolatot is, amikor az intézet dísztermében Haynald La
jos dr. bíboros, érsek alapító arcképfestményét meglátta. Megható 
volt, amikor intézetünk legkisebb növendékét —  a köszönetét mondó 
kis 5 éves Marikát —  megölelte. Nagyfiú növendékeink tornacsapa
tának mozgási és tornagyakorlatai láthatóan jóérzést váltottak ki.

Az államtitkár úr a tapasztaltak és intézetünk munkája felett 
elismerését fejezte ki. Valamennyiünk lelke pedig hittel és remény
nyel telt meg, hogy ügvünk két legfőbb intézőjének komoly érdeklő
dése mindenkor éreztetni tudja és fogja hatását, amelyért a gond
jainkra bízott vakok szeretetének imádsága száll az Úrhoz.

(  Sohnitzl.)

Közgyűlésünk.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Orsz. Egyesülete 1943. június 
hó 5-én tartott évi rendes közgyűléséről.

Jelen voltak Szép József elnöklete alatt Schreiner Ferenc, Füzesi 
Árpád, Pánczél Imre társelnökök, Zsenaty Dezső főtitkár, Angyal 
József jegyző, Weszelovszky Lajos pénztáros, Györgyfy Ákos szer
kesztő, Győrffy Pál kiadó tisztikari tagok, Klug Péter, Völker Jó
zsef és Schannen Péter örökös tiszteletbeli elnökök, László Géza,
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Székely Molnár Béla, Stilicha Sándor, Garai Ödön, Krupa Pál, 
Schnitzl Gusztáv, Kanizsai Dezső, Wayán Ferenc, dr. Tegyei Jenőné, 
Zsembai Ferenc, Schnitzl Gusztávné, dr. Baranyai Géza, Kádas 
György, SzaucseknéBuzáth Aranka, dr. Krieger György, Tóth Árpád, 
Kerényi József, Záborszky Árpád, Gogola Aladár, Gábor Lajos, Cse
resnyés Ferenc, Greizinger István, Horváth Lajos, Fiedler Lajos, 
Salgó Elemér, Schőnberger Mór, Végh Ferenc, Plorváth Frigyes, 
Thüringer János, Zsenatyné Szakszón Gizella, Jármer Lajosné, 
Sütő Imre, Jónás László, Gáspár János, Bíró Sándorné, Pesky Mária, 
Ujváry Ferenc, Zalán József, Telkes Alfréd, Zsemberi József, Győrf- 
fyné Salfay Ida, Hikker György, Révász Kálmán, Berényi Ferenc, 
Vajda Lajos, Bors Vilmos, Laborfalusy Gyula, Esőssy József, Kovács 
Dezsőné, Gresz József, Giesser Györgyné, Wallrabenstein Frigyes, 
Wailrabenstein E’rigyesné, Markovics Tibor, Jármer Lajos, Vissi 
Margit, dr. Gyalog Dezsőné, Fertőszegi Berta, Szatmári Antalné, dr. 
Fejér Györgyné, Babilya Margit, Bojtay Béla, Szentgyörgyi Gusztáv, 
Kelemen Géza, Konrád György, Hajós Elemér, Pataki Lászlóné, Tóth 
Ferenc, Varga Béla, Szikráné Fizáry Marianna, Kapitány József, 
Ujvárosy József, Hochrein Lajos, Ivány József, Góts Ottó, Gyulai 
László, dr. Barabás Tiborné, D. Dalmai Mária, dr. Kozmutza Flóra, 
Pető Ferenc, dr. Bárczi Gusztáv, Tinschmidt Ernő és Berinza István 
egyesületi tagok.

Jelen volt még ügyosztályunk főnöke dr. Szukováthy Imre 
egészségügyi főtanácsos, min. tanácsos, Pócza József min. szakelő
adó, Simon József c. tanügyi tanácsos, dr. Fraknóy József budapesti 
kir. főigazgató, dr. György Oszkár tanügyi s. titkár, dr. Fodor Fe
renc budapestvidéki kir. főigazgató képviseletében, Szép Józsefné, 
dr. Novotny Györgyné Tihanyi Jolán.

Elnök a Nemzeti Ima elmondása után üdvözli a megjelenteket. 
Mielőtt a tanácskozást megkezdetné, megnyitó beszédében rámutat 
a közösségi érzés, a kartársi szeretet, a kölcsönös megismerés és 
megbecsülés nagy jelentőségéré, főként ilyen kis testület keretében, 
mint amilyen a mi egyesületünk. Rámutat arra is, hogy ez az egye
sület nem az anyagi előnyök kivívására született csupán, hanem esz
ményi és erkölcsi célokat tűzött ki magának. Ezek után kellő rész
letezéssel 'a gyógypedagógia területén megvalósítandó tudományos 
és egyéb irodalmi feladatokat sorolta fel. Majd kérte a kartársakat, 
hogy ki-ki áldozzon az kenyérkereső munkáján kívül naponként leg
alább 1 órát a nemzet javára szóló erkölcsi munkára. És ezt ne te
gyük függővé egyoldalúan az anyagi ellenszolgáltatástól. „Romlott 
szív és romlott elme, kit hazája hő szerelme szép tettekre nem hevít” 
•— idézte a költőt és a gyűlést megnyitotta.

Elnök üdvözli dr. Szukováthy Imre min. tanácsos, ügyosztály- 
vezető Ur Öméltóságát, aki tanáregyesületünk és a kartársak mun
kája iránti megbecsülését kitüntető megjelenésével ez alkalommal is 
kifejezésre juttatta. Üdvözli Pócza József min. előadó urat, dr. Frak-
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nóy József és dr. Fodor Ferenc főigazgató urak képviseletében meg
jelent Simon József c. tanügyi tanácsos és dr. György Oszkár tan
ügyi s. titkár urakat, dr. Bárczi Gusztáv urat a Gyógyped. Tanár
képző Főiskola igazgatóját és végül Schnitzl Gusztáv igazgató 
urat tanártestületével mint vendéglátó házigazdát. Egyben kéri 
Schnitzl Gusztávot, hogy a hagyományos szokásnak megfelelően fog
lalja el a társelnöki széket.

Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Schnitzl Gusztáv és 
Záborszky Árpád kartársakat.

Elnök jelenti, hogy dr. Balassa Brúnó min. osztályfőnök Ur 
Öméltósága, közbejött hivatalos elfoglaltsága miatt kéri kimentését, 
a közgyűlésnek üdvözletét küldi és annak munkájára Isten áldását 
kéri.

Távolmaradásáért kimentette magát Rédiger Károly kartár
sunk.

Elnök indítványozza, hogy a közgyűlés táviratban fejezze ki 
hódoló tiszteletét

1. Országgyarapító Kormányzó Urunk Őfőméltósága előtt,
2. Szinyei Merse Jenő vallás- és közoktatásügyi Miniszter 

Urunk Őnagyméltósága,
3. dr. Balassa Brúnó min. osztályfőnök Urunk Öméltósága és
4. dr. Szendy Károly Budapest Székesfőváros Polgármestere 

Öméltósága előtt.
A  hódoló, illetőleg üdvözlő táviratok megszövegezésére és el

küldésére felkéri Pánczél Imre igazgató társelnököt.
Elnök felkéri dr. Szukováthy Imre min. tanácsos, ügyosztály- 

főnök Ur Öméltóságát, tartsa meg előadását.
Előadó bejelenti, hogy a mondandók nem annyira tények, mint 

inkább problémák. Fejtegetéseinek célja a problémákhoz közelebb 
jutni és a lehetőségek szerint a legjobb megoldásokat megkeresni. 
Megállapítja, hogy intézkedései során is mindenkor a legjobb szán
dék és a legteljesebb jóakarat tölti el.

Ezután röviden a gyógypedagógia történeti fejlődéséről emlé
kezett meg. A  gyógypedagógia differenciálódással az általános pe
dagógiából sarjadt és később külön tudományággá fejlődött. A  
gyógypedagógia a tudományos megismerésen kívül az emberszere- 
tetre is, tehát kettős pillérre támaszkodik. Ma a korszellemnek meg
felelően a szociális vonatkozásokat kell fokozottan kiművelnünk; és 
korszerűen a munkánkba belevinni, hogy a gyógypedagógia célkitű
zését a jelen kívánalmainak megfelelően megoldhassuk. A  gyógype
dagógia reneszánszát élheti ma, ha művelői meglátják az új problé
mákat, felismerik azok megoldásának szükségszerűségét és a kor
szerű megoldást munkálják is. Az eddigi munkát tudományos exakt 
vizsgálatokkal kell kiegészíteni. Szoros együttműködést kell keresni 
a határterületekkel. így  szoros kapcsolatban van ügyünk a preven
tív egészségüggyel. Ezen a téren nagy feladatokat kell a gyógype-
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dagógiának megoldania. Ma a pozitív és negatív qualitativ eugeníka 
.célkitűzései nyomultak előtérbe. Rideg számok, hasznossági elvek, a 
nagy közösség érdekei irányítják a jelen kor érzéseit és cselekvéseit 
is. Taigetosz bontakozik ki ebből más, modern formában. Nekünk 
ezt ellensúlyoznunk kell és a qualitativ eugenikát kell munkálnunk. 
Nem szabad Taigetoszra vinnünk az önhibáján kívül szenvedőt, ha
nem keresztényi szeretettel, a krisztusi gondolat jegyében keli a 
problémákat megoldani!

A  gyógypedagógia munkaterülete nem is volt a múltban jogi
lag meghatározva. Az 1940. évi 20. te. meghatározta ügykörünket, 
így  a jövőben már nem kell légvárszerűen építenünk, hanem biztos 
alapra támaszkodhatunk. A  rendtartási utasítás munkálás alatt áll. 
Kibocsájtásával a gyógypedagógia minden ága és minden munkása 
törvényes alapon iránytszabó vezérfonalat kap.

Tanügyünk legnagyobb horderejű kérdése a tanárképzés. Elő
adó bízik abban, hogy sikerül ezt is szerencsésen megoldani. Szerét- 
nők, —  mondotta —  ha a kérdést főiskolai alapon sikerülne nyugvó
pontra juttatni. Ezzel kapcsolatosan két irány van: 1. a saját, régi 
intézményünket körülbástyázni, erősíteni, fejleszteni kívánó véle
mény, 2. olyan törekvés, hogy ezt a kisebb intézetet egy nagyobbhoz 
kellene csatolni és annak keretében szolgálná a saját célkitűzéseit és 

" élvezné a nagyobbnak, az erősebbnek az előnyeit. Őexcellenciája a 
döntés előtt a tanárságot meg fogja hallgatni. A  Tanárképző Főiskola 
azonban már most is szép eredményeket ért el. Dr. Bárczi vezetésé
vel és igen értékes munkaerők közreműködésével, bizonyos problé
mákat máris kimunkáltak. Előadó kéri a jelenlévőket, necsak tiszte
lettel tekintsenek a Tanárkénzőre és munkájára, hanem támogassák 
is azt. Minden egyes intézet legyen a tanárképzőnek egy fióklabora
tóriuma. Az gyűjtse össze intézetében az anyagot, hogy minél tel
jesebb anyagról, minél tökéletesebb megállapításokat szűrhessenek 
le. Ügyünknek a gyakorlatiasság mellett nagy ereje a tudományos 
alap. Boldogok lehetünk, hogy van ilyen. Sok-sok munkakör van, 
aminek nincs tudományos alapja. Éppen ezért ne hagyjuk ezt a le
hetőséget kiaknázatlanul. Tudományos kutatásokra az ügy előbbre- 
vitele, de általánosságban az emberiség érdekében is állandóan szük
ség van. Ezért hivatalos ténykedései során igyekezett is ilyen fel
adatok megoldására, lehetőség nyújtására javaslatot tenni. Kísér
leti célokra a Miniszter Ur beszereztetett egy filmfelvevő készülé
ket, különféle eszközöket a hangtani laboratórium részére, de ugyan
oda a hallás korszerű vizsgálatához egy audiometerre is szükség 
volna. A  vakok részére látásvizsgálati eszközök szereztettek be. Kéri, 
főként a fiatalabb tanárokat, használják ki ezeket az eszközöket. 
Kutassanak, dolgozzanak és ezen keresztül öregbítsék a magyar 
gyógypedagógia külföldön is jól elismert hírnevét,

A  magyar gyógypedagógiai intézetek tudományosan búvár
kodó intézetek legyenek, A  feladatok végnélkül sorakoznak fel és
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várnak megoldásra. Az átöröklés kutatás feltétlenül szükséges és- 
első helyen álló probléma. Az adatok összegyűjtésével és feldolgozá
sával nemcsak a mi nemzetünknek alkothatunk értékeset, hanem. 
nemzetközi téren is olyan munkát végezhetünk,, amely nemcsak 
ügyünk jóhírnevét fogja öregbíteni, hanem tovább kamatoztatható* 
tőkéül fog szolgálni. A  Wassermann-vizsgálatok adatainak folyamat
ban lévő feldolgozása is eredményt ígér.

Ezután a kisegítő-iskolák kérdéséről szólt az előadó. Bejelen
tette, hogy a kisegítő-iskolák problémájával a Miniszter Ur Őexcel
lenciája foglalkozott. A  kérdés két részből áll. Tárgyi- és személyi 
részből. Hiszi, hogy Őexcellenciája olyan megoldást talál, amelyik 
mindenkit ki fog elégíteni. A  tárgyi részt illetőleg úgy látja, hogy 
a kisegítő-iskolák nagyrésze gyógypedagógiai munkát végez.

Az egyes szakkörök kérdéseit fejtegetve irányító elvként szö
gezte le, hogy valamennyit a gyakorlati nevelés hassa át. Ennek az 
elvnek kell a tantervben is érvényre jutni, amit a rendtartás után. 
ugyancsak fel kell frissíteni. Mint korszerű feladatot a menthál- 
higiéniai prevenciót is szolgálnunk kell. Ezzel kapcsolatban a gyógy
pedagógia új területre terjeszti ki munkakörét, de feltétlenül részt 
kell kérnie belőle. Felvetődött ennek kapcsán a dadogóknak egy 
időre siketek közé való elhelyezése.

Az egyes intézet-típusok továbbfejlesztéséről és ellátásáról 
szólva előadó megállapítja, hogy a látási fogyatékosok intézeteinek 
befogadóképessége teljesen kielégítő. Valamennyi rászorulót jól el 
tudják helyezni és ellátni. A  siketek szükségleteit a meglévő intéze
tek szintén jól ellátják. Egyedül az értelmi fogyatékosok ügye áll 
gyengén. A  jövőbeni intézkedések során tehát elsőbb helyen ez az 
ügy áll. Az intézetek gyarapítására máris megindult a munka a ki
segítő-iskolák egyikének-másikának átszervezésével. Megállapítja 
azonban, hogy nem ez a legtökéletesebb megoldás, de egyedül kí
nálkozó lehetőség. Csak nagy városban valósítható meg a gyógy
pedagógiai iskola. A  helyes megoldás a tanuló-otthonnal kapcsolatos 
gyógypedagógiai nevelő intézet. Ilyen intézet azonban még most is 
igen kevés van. A  rászorulóknak csak igen csekély hányadát tudják 
befogadni és több évre terjedő nevelő-oktatásukat ellátni. Felvető
dött tehát a kérdés, mi helyesebb, több családon segíteni azzal, hogy 
fogyatékos gyermekét az elviselhetőség fokára emeljük, vagy pedig 
az, hogy kevesebbet magasabb fokra fejlesztünk? Szebb feladat az 
utóbbi, áldozatosabb munka az első. Kevesebbet adjunk, hogy tök
nek . juttathassunk!

A  gyógypedagógia feladatköre olyan terjedelmes, hogy az a 
közoktatásügy körén messze túlra terjed. Az államháztartás szem
pontjából nem közömbös, hogy ha a fogyatékosoknak a gondozása, 
a nevelő- és tanintézetekből kikerülvén nem folytatódik. A  vallás- 
és közoktatásügyi kormányzat ezt a feladatot a siketek és vakok 
körében továbbképző és foglalkoztató intézetek fenntartásával el-
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végzi. A  fogyatékos értelműek további gondozása más, a belügyi 
tárca feladata. Csak akkor lesz munkánk teljes, ha ilyen irányban 
is történik majd gondoskodás. Javaslatok máris tétettek. Ha a bel
ügyi kormányzat magáévá teszi a gondolatot és foglalkoztató tele
pek létesülnek, az államhatalom részéről biztosította a megfelelő gon
dosságot. Okszerű megszervezésük pedig költségvetésileg is megfe
lelő megoldást biztosít. Az ilyen megoldás a sterilizációt is elvégez
né, csonkítás nélkül.

A  tanárok anyagi ügyeiről szólva, előadó megállapítja, hogy az 
általános helyzeten javítani kell, de a háború nagyszabású rendezést 
nem enged meg. Addig is azonban minden lehetőt el kell követni, 
:hogy a tanárság segítséget kapjon. Szólt a férfi és női tanárok közti 
arányról is. Sajnálattal jegyezte meg, hogy az idősebb tanárok közül 
sokan nyugalomba vonulnak. Kérte, hogy továbbra is támogassák 
értékes tanácsaikkal, közreműködésükkel ezt a nemes ügyet. A  fia
talok pedig vegyenek példát a múltról és igyekezzenek örökségüket 
nemcsak megtartani, hanem továbbfejleszteni is.

Az intézetek nevelő személyzetének problémája is megoldás 
felé halad. Felhívja az egyes intézetek figyelmét a budai gyógype
dagógiai nevelő intézet példájára, ahol ezt a kérdést négy polgárit 
végzett nevelőik kiképzésével példaszerűen megoldották.

A  tanárság továbbképzése a korszerű haladás alapja. Öröm
mel venné, ha az egyesület ilyen irányban javaslatot tenne. Legme
legebb pártolásáról biztos lehet.

A  szaklapon keresztüli viták a fejlődést szolgálják. Ezek a vi
ták azonban tárgyi alapon álljanak. Szolgálja a lap az egyetemessé
get és biztosítsa a tanárság egységét. Az egység adja kicsinységünk 
miatt egyedüli erőnket.

A  gyógypedagógiai tanár legyen nevelő-oktató ízzig-vérig. Ez 
az első és legfőbb követelmény. A  másik az, hogy érdeklődjék az or
vosi és egészségügyi tudomány irányában is. A  kettőt pedig kap
csolja össze szociális érzéssel. Egyik sem érvényesülhet külön-külön, 
csak a három együtt. A  gyógypedagógiai tanár munkája legyen ma- 
gasabbrendű, különösebb oktató munka, amit hasson át a szociális 
apostoli érzés. Ha így végezzük el múnkánkat, akkor korszerűek le
szünk mind a gyermek, mind a közösséggel szemben. Ilyen cseleke
detünk Istennek tetsző és embert szolgáló munka!

Elnök felteszi a kérdést, kíván-e valaki az előadáshoz hozzá
szólni ?

•Schreiner Ferenc arra kéri az előadót, dolgozzék tovább a. meg
kezdett irányban, az egész egyesület készséggel melléje áll, rendel
kezésére bocsátja erejét, lelkét, csak vezessen tovább! Az előadásból 
kiviláglott, hogy előadó a munkakörök meglátását, a célok jelzését 
megoldotta. Nagyrabecsült és szeretettel övezett személyét is meg
ismertük belőle. Az itt elhangzottakból láttuk, hogy a szép gondola
tokat maga a gond szülte. Gond pedig csak ott van, ahol célokat ke
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resnek, ahol megoldást akarnak. Feltárni is csak az tudja, aki le
száll a problémához és onnan emelkedik fel újra. Boldogok va
gyunk, hogy ilyen gondos, a problémákat ismerő vezető áll ügyünk 
élén.

Simon József Szent Péter esernyőjével hasonlítja össze az elő
adást, az előadót pedig De l’Epeé, Cházár András és Náray Szabó 
Sándorral. Hangsúlyozza, hogy a problémákat nyíltan meg kell val
lani. Örömnap részére a mai nap, hogy meghallgathatta ezt az elő
adást. A  mai nap az, mikor hálálkodni van joga. Reméli, Öméltósága, 
továbbra is ilyen szeretettel foglalkozik ügyünkkel.

Elnök kéri a vidéki kartársakat, vigyék hírül az otthonmara
dottaknak az itt hallottakat. Az Egyesület munkája eredményének 
kifejezője az itt megnyilvánuló harmonikus együttműködés, amely 
jóleső büszkeséggel tölti el az elnökséget. Előadónak hálásan meg
köszöni megtisztelő előadását. A  jó Istent pedig arra kéri, adjon 
Öméltóságának erőt, egészséget, hogy végrehajthassa azt a sok szép 
tervet, amit előttünk ismertetett. Az egyesület nevében a legteljesebb 
támogatásról biztosítja. Kéri Öméltóságát, rendelkezzék, mi várjuk 
parancsait!

Elnök a gyűlést tíz percre felfüggeszti.
Elnök a gyűlést újból megnyitja és felkéri Zsenaty Dezső fő

titkárt, terjessze elő évi jelentését.
Főtitkár felolvassa jelentését, amely az egyesület életének min

den lényeges mozzanatát tartalmazta, ami az elmúlt évben történt. 
Hozzászólás nem volt.

A  jelentés tudomásul szolgál.
Elnök felkéri az egyes szakosztályok elnökeit, terjesszék elő 

jelentéseiket.
Füzesi Árpád, a siketügyi és beszédpedagógiai szakosztály el

nöke jelenti, hogy a szakosztály a mostani nehéz körülmények között 
mindent elkövetett, hogy tudományos téren munkálkodhassék. Van
nak folyamatban lévő munkák, amelyekkel még nem léphetnek a 
nagy nyilvánosság elé. Örömmel jelenti azonban, ha csendben is, de 
lankadatlanul dolgozik a szakosztály. Az elmúlt évben a szakosztály 
három szakülést tartott. Valamennyi látogatott volt és termékenyt- 
tőleg hatott a jövőre. Egy szakülést a Magyar Gyógypedagógiai Tár
sasággal közös rendezésben tartottak meg. Örül, hogy sikerült a két 
rokon alakulatot közös munkára összekapcsolni.

Ujvárosy József a szakosztályok működésével, illetőleg nem- 
működésével —  mint mondotta —  nincs, megelégedve. Kevesli a 
szakosztály erőkifejtését. A  más egyesületekkel való együttműkö
désre, közös gyűlés tartására, illetőleg idegen előadó meghívására 
vonatkozólag hivatkozik az alapszabályokra és kéri ilyeneknek a 
jövőben való mellőzését. Ha a szakosztályok külön-külön nem tud
nak elég erőt kifejteni, tartsanak ők közös gyűléseket.
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Hochrein Lajos megállapítja, hogy mindenki örült amikor a 
gyógypedagógiai tanáregyesület egybe-olvadt egyesületünkkel. Kéri 
az elnököt, keressen módot arra, hogy a Magyar Gyógypedagógiai 
Társaság olvadjon be tanáregyesületünkbe. Egy lap, egy gondolat 
—■ mondotta.

Gyulai László arra mutat rá, hogy nem származik abból semmi 
kár, ha egy munkakört a tanárság mellett egy tudományos társaság 
is műveli. De nem is a munkakörben, nem is a tagokban van meg 
az, ami a két testületet egymástól elválasztja. A  különbség a szel
lemben van. Ezt pedig fenn kell tartani!

Simon József: A  Magyar Gyógypedagógiai Társaság számoljon 
fel! A  tudományos kutatás és megalapozottság nem indokolja, hogy 
fenntartsák. A  tanáregyesület van szellemileg olyan erős, hogy azo
kat a feladatokat maradéktalanul megoldja. Tóth Zoltán erre egyéb
ként is ígéretet tett.

Wallrabenstein Frigyes rámutat arra, hogy a középiskolai ta
náregyesület mellett akadálytalanul munkálkodik a Magyar Pedagó
giai Társaság. Ha pedig van Magyar Pedagógiai Társaság, legyen 
Magyar Gyógypedagógiai Társaság is!

Füzesi Árpád kijelenti, ha szabályellenesen járt el és a köz
gyűlés helyteleníti, kéri büntetését. Ellenben kijelenti, hogy a legjobb 
szándék vezérelte. A  szakosztályvezető minden jót, minden szépet 
igyekszik összehordani, amiből azt véli, hogy az ügy nyerhet. Ilyen
kor nem nézheti folyton a paragrafusokat. A  közgyűlésre bízza, hogy 
mondjon ítéletet működéséről.

Elnök felolvassa az alapszabály ide vonatkozó paragrafusát. 
Kijelenti, hogy az alapszabályt meg kell tartani. Hangsúlyozza, hogy 
erőnket nem lehet és nem szabad szétforgácsolnunk. A  siketnéma 
tanárok egyesülete megerősödött akkor, amikor gyarapodott a vakok 
tanáraival, most legutóbb a gyógypedagógiai intézeti tanárok 
egyesülete olvadt bele. Ez bizonyos előfeltételekkel történt meg. 
Úgy látja azonban, ez a csatlakozás egyesek részéről nem volt tel
jesen őszinte, hátsó gondolatnélküli. A  Magyar Gyógypadegógiai Tár
sasággal való egyesülés érdekében is történtek bizonyos levélváltá
sok. Hogy e tárgyalást nem lehetett tovább folytatni, az nem az 
elnök személyén múlott —  mondotta. —  Leszögezi, hogy a gyógy
pedagógia célkitűzéseinek minden irányú művelésére a mi egyesü
letünk a hivatott. Az alapszabály módot és lehetőséget is nyújt 
erre, még inkább kötelességszerűen előírja. Az elnökség a közös cél 
és fúzió érdekében újból hajlandó kapcsolatot ¡keresni és tárgyalá
sokat folytatni a M. Gyógyped. Társasággal.

Gyulai László: „Felkérem az elnök urat, nyilatkozzék, kire vo
natkozik az, hogy hátsó gondolattal léptek be az egyesületbe?” 

Többen közbeszólással kérik a felszólalót, ne terelje a vitát sze
mélyes területre.
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Gyulai László: „Ha ez így van, akkor ne hangozzék el az el
nöki székből ilyen megállapítás” .

Elnök: Nem hiszem, hogy azok a kartársak, akik tevékeny 
részt vesznek egyesületünk munkájában, nem teljes odaadással ten
nék azt.

Ezután elnök felszólítja a közgyűlést határozathozatalra.
A  közgyűlés a siketügyi és beszédpedagógiai szakosztály el

nökének jelentését azzal veszi tudomásul, hogy az elnök a jövőben 
az alapszabályokat tartsa szem előtt.

Schreiner Ferenc a vakságügyi szakosztály elnökének jelentése: 
„Szakosztályunk tagjainak 84%-a Budapesten tartózkodik, két- 
három tagtárs kivételével mindannyian egyúttal a' vakok kir. orsz. 
intézete tanári testületébe tartoznak. Vidéki tagtársaink, 16%-ban, 
messze laknak a fővárostól (Szombathely, Szeged, Kolozsvár, Mun
kács). Gyűlésekre utazniok a mai körülmények mellett tekintélyes 
költséget, egyúttal nagy időbeli megterhelést jelent. Ennélfogva 
eltekintett a szakosztály elnöksége formális gyűlések egybehívásá- 
tól. Annál inkább ragadta meg az alkalmat a vakság ügyének lé
nyegi megbeszéléseihez. Ilyen szándékolás mellett három Ízben tár
gyalták a vakság ügyével foglalkozó kar társak szakügyi fontos 
kérdéseket. Megtárgyalták a vak gyermekek beiskoláztatásának jö
vőbeli tervét; foglalkoztak a beiskolázási keret tartalmi anyagával; 
megfontolás tárgyává tették a nevelés lényegi vonásait; állást fog
laltak a vakok hagyományos minősítettségével, a „fogyatékos” el
nevezéssel szemben; s végül döntöttek az új tantervi anyag elfogad
hatóságáról. A  megbeszélések fontosabb eredményeit, illetőleg vita 
anyagát szaklapunkban is közzétettük, hogy ezzel tájékoztassuk, 
mindazokat, kik a tárgyalásokon a mai súlyos életviszonyok miatt 
nem vehettek részt” .

Hozzászólás nem volt.
A  jelentés tudomásul szolgál.
Pánczél Imre az értelmi és erkölcsi fogyatékosságügyi szak

osztály elnöke jelenti, hogy a szakosztály tagjai szétszórtan működ
nek az ország minden részében. Az utazási nehézségek lehetetlenné 
tették, hogy Budapesten szakülést hívjon össze. Tervbe volt véve, 
hogy az egyik vidéki intézetben tart a szakosztály gyűlést, de az 
utazási nehézségek ezt is megakadályozták. A  szakosztály mégis 
éber figyelemmel kísérte a működési körébe tartozó események ala
kulását, Örömmel állapítja meg, hogy a kisegítő-iskolák átszervezése 
megindult, így  a tavalyi közgyűlésen benyújtott indítvány nagy
részt valóra vált. A  szakosztály továbbra is élénk figyelemmel kí
séri majd az eseményeket.

Simon József szükségesnek látja, hogy a kisegítő-iskolák átmi
nősítését, illetőleg átszervezését a szakosztály minél hathatósabban 
szorgalmazza, mert ezek az iskolák mind időben, mind tartalomban 
megértek már.

A  jelentés tudomásul szolgál.
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Elnök felkéri a szerkesztőt, terjessze elő jelentését. Györgyfy 
Ákos szerkesztő jelenti, hogy a szaklap szerkesztése fennakadás, 
minden zavaró körülmény nélkül folyik. Jelenti, hogy a lap terje
delmét az érvényben lévő törvényes rendelkezések szabályozzák. Az 
így adott lehetőséget minden vonatkozásban kihasználta. A  lap tar
talmi részét illetőleg jelenti, hogy cikkekkel a lap bőségesen el van 
látva. A  közlések sorrendjét illetőleg úgy jár el, hogy a szorosabban 
vett szakkérdéseket tárgyaló cikkeket előnyben részesíti az általá
nos tárgyú értekezésekkel szemben. Mindezeket figyelembe véve, 
mindenkor ügyel az egyes szakosztályok közötti egyensúly biztosí
tására. S ha valamelyik szakosztály kisebb térre szorult, mint 
amekkora őt megillette volna, az nem rajta, a szerkesztőn múlott, 
hanem a szakosztály tagjain, akik nem, küldtek be megfelelő anya
got. Ezután a lap anyagáról készített statisztikát ismertette. Végül 
jelentette, hogy, a lap a sajtókamara kiállításán résztvett és ott 
bronzérem jutalmazásban részesült. E kitüntetés csak megerősíti — 
mint mondotta —  abban a tudatban, hogy őrhelyén lelkiismeretes, 
jó munkát végez.

Völker József emlékezteti a közgyűlést, hogy a szaklapot egy 
időben szerkesztő bizottság szerkesztette. Kéri a közgyűlést, mérle
gelje ezt a lehtőséget, ezzel talán el lehet kerülni a viharos jele
neteket.

Ujváry Ferenc arra kéri a szerkesztőt, tegye lehetővé, hogy az 
idősebb kartársak módszertani témákat dolgozzanak fel a szaklap
ban és támogatást, tanácsot adjanak a fiataloknak. A  lapszemlét és 
szakmunkák ismertetését illetőleg arra kéri a szerkesztőt, hogy a 
jövőben ne egy irányúan és csak német műveket ismertessen. Ez 
bizonyos politikai állásfoglalásit is jelent.

Fertőszegi Berta, az előtte felszólaló kartárs állításaira reflek
tál és megállapítja, hogy a, szerkesztő, de ő is mindenkor szívesen 
ismertette a francia, szakkörök munkásságát, de a világháború okoz
ta, zavar következtében köztünk, és a párizsi intézet között a kapcso
latok teljesen megszakadtak.

Wallrabenstein Frigyes megállapítja, hogy a szerkesztő min
den. ismertetésnek, kritikának szívesen helyt ad, csak küldjenek be 
ilyeneket a kartársak.

Györgyfy Ákos szerkesztő a hozzászólásokra válaszolva meg
állapítja, hogy a külföld részéről csak néhány cserepéldány érkezik. 
'Készséggel ismerteti azokat, ha a közgyűlés anyagi fedezetet biz
tosít arra, hogy a külföldi folyóiratokat fordító irodákban lefordí
tássá. vagy kivonatoltassa.

Elnök javasolja, hogy Völker József indítványát a közgyűlés 
utalja a legközelebbi választmányi gyűlés elé, a jelentést pedig ve
gye tudomásul.

A  szerkesztői jelentés tudomásul szolgál.
Győrffy Pál, a kiadóhivatal vezetője jelenti, hogy a szaklap 

az elmúlt évben 10 számban jelent meg, minden egyes alkalommal
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400 példányban. Ebből 223 példány a tagoknak, 50 példány az elő
fizetőknek, 30 példány cserekép és 16 példány külföldre küldetett 
szét. A  fennmaradó példányokat a kiadó őrzi.

A  jelentés tudomásul szolgál.
Weszelovszky Lajos pénztáros jelenti, hogy az egyesület be

vétele 4.048.94 pengő, a kiadás 1.509.11 pengő, a maradvány 2.539.83 
pengő. Ebből az összegből a postatakarékban 2.068.88 pengő, a Pesti 
Hazai Tkptárban 125 pengő, a Szent István jub, alap 328,28 pengő, 
a kézi-pénztárban 17.67 pengő van. Jelenti továbbá, hogy a szám- 
vizsgáló bizottság a pénztárkönyvet az 1942. évre átvizsgálta, vala
mint folyó évi március hó 10-én a váci polgármesteri hivatal szám
vevősége is (1942. év végéig) ellenőrizte a könyvvezetést és azt min
denben rendben találta.

Magyar László a számvizsgáló bizottság elnöke jelenti, hogy 
a számadást tételszerint átvizsgálták, a nyugtákkal összehasonlítot
ták és azt helyesnek találták. Javasolja, hogy a közgyűlés a pénz
tárosnak, a szokásos óvások fenntartása mellett, a felmentvényt 
adja meg.

A  közgyűlés a szokásos óvások fenntartása mellett, a pénz
tárosnak a felmentést megadja.

Weszelovszky Lajos pénztáros előterjeszti a következő költség- 
vetési év előirányzatát. Bevétel: tagdíjakból 2.500 P, lapsegély 600 
P, előfizetés 250 P, kamat 50 P, nyomtatványokból 500 P, összesen 
3.900 pengő.

Kiadás: lapfenntartás 2.500 P, szerkesztő sajtókamarai tag
díja 180 P, postaköltség 200 P, tiszteletdíjak 550 P, vegyes kiadások 
270 P, összes kiadás 3.700 pengő.

Tehát költségvetésünk egyensúlyban van. Kéri az előirányzat 
elfogadását.

A  közgyűlés a költségvetést elfogadja.
Elnök jelenti, hogy az októberi választmányi ülés határozatá

ból kifolyólag javasolja, hogy Istenes Károlyt, ügyünk érdekében 
kifejtett eredményes és kiemelkedő munkájának elismeréséül, vá
lassza meg a közgyűlés örökös tiszteletbeli elnökké.

A  közgyűlés Istenes Károlyt egyhangúlag megválasztja örö
kös tiszteletbeli elnökké.

Elnök javasolja, hogy a legközelebbi közgyűlés helyének meg
állapításával bízza meg a közgyűlés a választmányt.

A  közgyűlés a javaslat értelmében határoz.
Elnök bejelenti, hogy a tisztikar megbízatása lejárt. Az alap

szabályok értelmében a következő három évre új tisztikart kell vá
lasztani. Mielőtt azonban eltávoznék helyéről, felkéri Klug Péter 
kormányfőtanácsos, tiszteletbeli elnök urat a korelnöki tisztség vál
lalására és a választás megejtésére.

Klug Péter korelnök a tisztújító gyűlést megnyitja. Megálla
pítja, hogy az alapszabályok értelmében a választás titkos. A  sza
vazatszedő bizottság tagjaiul felkéri Schreiner Ferenc és Schannen
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Péter tagokat. Felkéri a jelölő bizottság elnökét, terjessze elő je
lentését. A  jelölő bizottság listájának ismertetése után korelnök a. 
gyűlést a szavazás megértéséig felfüggesztette.

Elnök újból megnyitja a gyűlést és bejelenti, hogy 52 tag sza
vazott. Az 52 szavazatból 46 egyhangúan a jelölő bizottság listáját 
fogadta el. Ezek szerint az alábbi tisztikar megválasztását hir
dette k i:

Elnök: Szép József. Főtitkár: Zsenaty Dezső. Jegyző: Angyal 
József. Pénztáros: Weszelovszky Lajos. Számvizsgálók: Magyar 
László, Murányi Antal, Bors Vilmos. Póttagok: Szaucsekné Buzáth 
Aranka, Szomor Endre. Ellenőr: Ujvárosy József. Szerkesztő: 
Györgyfy Ákos. Kiadó: Györffy Pál. Választmányi rendes tagok: 
Berényi Ü. Sándor, Gábor Lajos, Gogola Aladár, Hochrein Lajos, 
Jónás László, Kanizsai Dezső, Krupa Pál, Kuczin István, László 
Géza, Lett József, Leopold Rezső, Simon József, Szabó Rezső, Tin- 
schmidt Ernő, Tóth Árpád, Vida Lajos, Wayán Ferenc, Záborszky 
Árpád a siketnémaoktatás ügy részéről; Fizáry Bódog, Horváth 
Frigyes, Schnitzl Gusztáv, Zalán József a vakok szakoktatása kép
viseletében; dr. Baranyay Géza, Berényi Ferenc, Hajós Elemér, Ká
das György, Kerényi József, Rótt Lajos, Tóth Ferenc, Vargha Béla 
az értelmi és erkölcsi fogyatékosok szakoktatása teréről. Ügyész: 
dr. Schannen Béla. Választmányi póttagok: Bács László, Zsembai 
Ferenc, Gresz József, Végh Ferenc, Zsenatyné Szakszón Gizella, dr. 
Tegyeyné Ábel Vilma

Az egyes szakosztályok választási eredményei a következők:
1. A  siketügyi és beszédpedagógiai szakosztály tagjai leadtak 

22 szavazatot. 21 szavazattal Füzesi Árpádot választották újból el
nökül és titkárul 22 szavazattal Jónás Lászlót.

2. A  vakságügyi szakosztály tagjai leadtak 7 szavazatot és 
egyhangúlag Schreiner Ferencet választották elnökké és Bors Vil
most titkárrá.

3. Az értelmi és erkölcsi fogyatékosságügyi szakosztály tagjai 
leadtak 11 szavazatot. 10 szavazattal dr. Baranyay Gézát választot
ták elnökké és egyhangúlag dr. Krieger Györgyöt titkárrá.

A  választási eredmény kihirdetése után korelnök átadja helyét 
az új tisztikarnak.

Szép József, mint újonnan megválasztott elnök, köszönetét tol
mácsolja a közgyűlésnek a bizalomért. Röviden összefoglalja a teen
dőket és kéri az egyesület valamennyi tagját, hogy teljes erejükkel 
támogassák, segítsék, mintegy kényszerítsék a cselekvésre. Gondol
junk egyet és cselekedjünk egyszerre egyet, együtt és összhangza- 
tosan! Akiben van képesség, bocsássa azt a közjóra. Egy az egészért, 
az egész egyért!

Indítvány nem volt.
Elnök ismételten megköszöni dr. Szukováthy Imre ügyosztály

főnök úr Öméltóságának a közgyűlésen való szíves részvételét és te-
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vékony közreműködését. Köszönetét mond Schnitzl Gusztáv igazga
tónak, mint házigazdának és tanártestületének is.

Több tárgy nem volt. Elnök a gyűlést bezárta.
Kmf.

Szép József elnök, Angyal József jegyző,
Schnitzl Guszáv, Záborszky Árpád hitelesítők.

Á siketnemak debreceni intézetével kapcso
latos varróiskola ismertetése.
Irtó. Tóth Árpád, a siketnémák debreceni intézetének igazgatója.

A  varróiskolába V III. osztályt végzett leányokat veszünk fel, 
akik a női felsőruha szabás-varrására képesíttetnek a 3 évi tanonc- 
idő alatt. Szerződést éppúgy kötünk velük, mint az iparosmesterek, 
csak a szülő helyett a tanári testület egy tagja írja azt alá, mint 
gyám. A  szerződéskötést hatósági orvosi vizsgálat előzi meg s csak 
ennek kedvező eredménye esetén nyerhetnek a folyamodók felvételt. 
Az orvosi vizsgálat, a szerződéskötés, valamint az ezt követő beira
tás költségeit a szülők kötelesek fizetni. Mindezek a költségek 12— 13 
pengőt tesznek ki.

A  beiratás^ a helybeli iparostánonciskolában történik s annak 
szakirányú tagozatát képezik a siketnéma leánytanoncok 

I— III. osztályai. Tantárgyaik ugyanazok, mint amelyek a 60.000—  
1942. számú V. K. M. rendelettel kiadott „Iparostanonciskolák Szer
vezetéiben, a szakirányú iparostancnciskolák számára Írattak elő. 
E  tárgyak közül a hit- és erkölcstant az intézet növendékeivel együtt 
tanulják tanoncaink. Szakrajzra a varróiskola vezetője, aki polgári
iskolát végzett és mesterlevéllel rendelkező női szabó, tanítja őket. 
Elméleti oktatásban intézetünk tanárai által részesülnek, akiket óra
adókul az iparostanonciskola felügyelőbizottsága választott meg. E 
tantervileg előírt tantárgyakon kívül még heti 2 tornaórájuk is van, 
amelyek a hittanórákkal együtt, órarendünkbe vannak beállítva. (Az 
iparostanonciskolákra vonatkozó tudnivalókat „Az iparostanoncisko
lák szervezete” című műben dr. Schöpflin-Pogány Károly és Borzo
l j 7 Pál gyűjtötték egybe s e mű megrendelhető Az Iparostanoncis- 
kolai Tanítók és Tanárok Országos Egyesületénél Budapest, VIII., 
Práter-utca 11.)

Minden tanonc Ellenőrző és igazoló könyvet kap, amelybe a 
tanárok beírják, hogy a tanuló jelen volt-e az órákon és ide vezetik 
be a félévi osztályzatokat is.

A  növendékek az OTI-nak nem tagjai. Betegség esetén az inté
zet orvosa gyógykezeli őket, külön díjazás mellett.
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A  siketnémák debreceni varróiskolája.

Forgalmi adó fizetése alól a varróiskola pénzügyminiszteri ren
delettel fel van mentve.

A  tanoncok munkaideje napi 8 óra. Reggel 8 órától déli 12 
óráig, 14 órától 18 óráig tart a műhelyi foglalkoztatás és tanítás.

A  3 év sikeres elvégzése után segédi levelet és munkakönyvét, 
kapnak a növendékek.

A  felvételi kérvényhez a V III. osztály elvégzését igazoló vég
bizonyítványt, a születési anyakönyvi kivonatot és a szülők és nagyi- 
szülők vagyoni állapotát feltüntető hatósági bizonyítványt kell csa
tolni. A  felvett növendékek az intézet internátusában nyernek elhe
lyezést és a tartásdíj fizetése tekinjcetében ugyanolyan kedvezménye
ket élveznek, mint az intézet többi növendékei. Fegyelmi és egyéb 
tekintetben reájuk is vonatkoznak a Szervezeti Szabályzat rendelke
zései. Munkaidejük után a felügyelőnők felügyelete alatt állanak és 
az internátusi munkában segédkeznek.

Ruházattal csak azokat a leányokat látja el az intézet, akik az 
állami gyermekmenhely kötelékébe tartoznak, s értük a menhely a 
teljes összegű eltartási díjat fizeti. Egyébként a szülők tartoznak 
leányaik ruháiról gondoskodni.

A  Szervezeti Szabályzatban előírt tanévközi szüneteket a varró
iskolás leányok is megkapják, a nyári szünet azonban csak 1 hónap.

A  növendéklétszám a 3 évfolyamon, az internátus és a tan
műhely korlátolt befogadóképessége miatt csak 20— 24 lehet.

Egyesületi élet.
K É T  V Á L A S Z T M Á N Y I  Ü L É S

I.

A Magyar Gyógypedagógia Tanárok Országos Egyesülete 1943. má
jus hó 15-én választmányi ülést tartott Budapesten, a siketnémák állami 
intézetében. Az ülésen Szép József igazgató elnökölt. Az ülés tárgyai ezek 
volitak:

1. Elnök jelentette, hogy a Magyar Tanügyi Egyesületek egyetemes 
szervezetébe bizottsági tagnak saját személye, mint elnök mellett még 
Zsenaty Dezső főtitkárt jelentette be. Az említett szervezet elnökségének 
kívánságára III. számú memorandumunkat elküldte dr. Bernáth István
nak, a szervezet titkárának és külön is tájékoztatta a szervezet vezetősé
gét státusunk legsürgősebben megoldandó kívánságai felől: 1. 5%-os 
arány biztosítása a VI. fiz. osztályban, 2. automatikus előlépés a VI. fiz. 
osztályba, 3. a fiatal tanárok várakozási idejének megrövidítése.
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2. Elnök jelentette, hogy Veszelovszky Lajos pénztáros az egyesület 
számadásait és jegyzőkönyveit bemutatta Vácon a hatósági ellenőrző kö
zegnek, aki mindent rendben talált.

3. Jelentette az elnök, hogy felsőbb helyről arról értesítették, hogy 
közös évkönyv nem lesz. Amelyik intézetnek van anyagi fedezete, évköny
vet adhat ki, úgy mint a múltban.

Az elnök jelentéseihez hozzászólva Klug Péter a közös értesítő ügyé
nek megoldását ajánlotta, —  Győrffy Pál a nevelőtanárok szolgálati évei
nek részleges beszámítása folytán keletkezett visszásságokra mutatott rá.
•— Hochrein Lajos ugyanennek az ügynek tisztázását vélte szükségesnek. 
— Bors Vilmos a tanári cím törvényesített minősítésének kérdését vetette 
fel. —  László Géza a patronázs egyesületek és az államnál alkalmazott 
kartársak szolgálati idejének és minőségének egységes rendezését és el
bírálását kérte.

4. Györgyfy Ákos szerkesztő jelentette, hogy a szaklap szerkesztése 
során a munka rendes ütemben folyik. Különösebb jelentenivalója nincs. 
.A szerkesztői jelentés kapcsán Simon József kijelentette, hogy nincs meg
elégedve a lapszerkesztés jelenlegi módjával, ügy látja, hogy az elhallga
tás módszeréhez folyamodik a szerkesztő, vagy lappangó sejtetésekbe bur
kolódzik. Lapunk a múltbéli harckészségéből keveset tartott meg. Ez 
ügyünknek mérhetetlen kárára van. A testnevelési tanárok, akiknek stá
tusa mögöttünk állott, ma a középiskolai tanárok státusával azonos el
bírálás alá esik. De itt van tanárképzőnk ügye is. Ez sincs megoldva. 
Mindezt a publicitás hiányának kell felróni, ezért pedig szaklapunk jelen
legi szerkesztési módja felelős. Sokkal súlyosabb horderejű kérdéseket 
kell a szerkesztőnek napirenden tartani, sem mint saját verseit közölni. 
Ezek helyett a szerkesztő irányító cikkeit kívánja felszólaló látni. Minden 
gondolat, amely közcélt szolgál a nyílt színre léphet. Adjunk a lapnak 
terjedelmet, tartalmat. Döntsük el, hogy szépirodalmi lap-e, vagy szak
kérdésekkel foglalkozó folyóirat-e szaklapunk, mondotta befejezésül a fel
szólaló.

Füzesi Árpád az elhangzottakból a szubjektivitást kiszűrni kívánja 
és tárgyilagosan megvizsgálni a kérdést. A  lap a múltban valóban harso- 
názott. Az idők azonban megváltoztak. Ezzel együtt természetesen a kí
vánalmak, a módszerek és az eszközök is megváltoztak. Ne döngessük bu
zogánnyal iá nyitott kaput, ne feszegessük azt az ajtót, amelyik egyébként 
tán könnyebben kinyílik. Ezzel inkább kárt okozunk, mint használunk. A 
lényeg az, hogy a célt elérjük, a terv megvalósuljon. Ezek a kérdések nem 
is tartoznak minden esetben a nyilvánosság elé, sőt sokszor kifejezetten 
csak az intéző hatóságokra. A lap tartalmasságát illetőleg megállapítja, 
hogy a cikkeket nem a szerkesztő írja, hanem a kartársak. Meggyőződése 
az, hogy a szerkesztő a legjobbat akarja,

Hochrein Lajos 35 éve ismeri a szaklapot. Gönczi szerkesztése ide
jén valóban riadókürt volt. Ma azonban erre nincsen szükség. Amit a vo
natkozó rendeletek lehetségessé tesznek, azt az illetékesek mindenképpen 
biztosítják státusunknak.
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Schreiner Ferenc Simon tagtárs harcias riadóját helyesnek találja, 
ha nem a szerkesztőre, hanem önmagunkra vonatkoztatja. A tömeg küzd
jön, harcoljon a jobb jövőért, legalább oly hévvel, hogy a szaklapot ol
vassa el. Harcos szerkesztő nyomában soha sem termett babér. A harcot 
a tömegnek kell megvívnia. A szerkesztő inkább irányítson, simítson ott, 
ahol ezt szükségesnek érzi és látja.

Kerényi József megállapítja, hogy a legjobban szerkesztett lapot is 
lehet kritikával illetni. Ma nagy küzdelem folyik odakünn. Az idők új al
kotásoknak nem kedveznek. Azért nekünk is kell idebent küzdenünk, a 
belső harcot megvívnunk, amely harc eredményes lesz, ha a nehéz viszo
nyok mellett a nívót tartani tudjuk. Ezután szaklapunk legutóbbi számát 
■tette bírálat tárgyává, ami teljesen kielégítette. Elismeréssel nyilakozott 
a szerkesztő odaadó munkásságáról.

Simon József sajnálná, ha félreértenék. Ö nem a szerkesztőt, illetőleg 
versét bírálta. Ha ezt tette volna, akkor a verset, mint olyat tette volna 
bírálat tárgyává. Kijelenti azonban, hogy a szaklapba vers ne kerüljön 
be. Nem helyesli azt sem, ha házassági és haláleseti híren kívül más sze
mélyi hiúságokat legyező hírt közöl a szaklap.

Többen közbeszólással ellenkező véleményüket nyilvánítják és arra 
mutatnak rá, hogy főleg a vidéki kartársak fogják a lapnak e színes ré
szét hiányolni. Klug Péter azt fejtegeti, hogy Simon József nem személyi 
harcot folytat, hanem elvekért küzd. Kéri a szerkesztőt, hogy Simon tag
társ felszólalását ne vegye személye elleni támadásnak.

Györgyfy Ákos úgy érzi, hogy a szaklap az ő szerkesztése alatt is 
elég harcos. A  fontos kérdéseket, mint pl. a tanárképzés ügyét állandóan 
napirenden tartja. A legutóbbi számban is élen áll a tanárképzés kérdése. 
A lap igenis harcos, de az idők kívánalmainak megfelelő formában és mér
tékben. Mint szerkesztő, feleslegesnek látja a kapudöngetést akkor, ha 
az nyitva áll. Őt illetékes helyen mindenkor informálják az ügyek állásá
ról és ő ennek alapján szükség szerint megrostálja a cikkeket. Ha egy 
cikkével a szerző nem ér el hatást, ha nincs visszhang, arról ő mint szer
kesztő nem tehet. Ami a vers közlését illeti, kijelenti, hogy önmagában 
sokáig mérlegelte a dolgot. Meg kell azonban vallania, hogy a döntésben 
erősen befolyásolta őt az a tény, hogy a siketnémák részére készült egyik 

' kiadványban éppen a felszólaló tagtárs tollából olvasott egy —  hogy 
eredeti kifejezéssel éljen —  szakverset. Úgy érezte, hogy ezzel nem káro
sít senkit, hanem csak szolgálja az ügyet annál is inkább, mert a lap, ter
jedelméből egy sort sem vett el. A  vers a láp borítéklapján jelent meg. 
Leszögezi, hogy a lap terjedelmén hatósági rendelkezések folytán nem 
változtathat. Egyetlen oldallal sem lehet bővebb. A tartalmat illetőleg 
meggyőződése, hogy helyes úton jár. Mindenkor pedagógiánk minden kér
dését igyekszik szolgálni és a megjelent cikkek mind emelkedett szín
vonalúak.

Elnök megállapítja, hogy amit Simon tanácsos úr mondott, arra 
minden szív szerinti gondolatot és minden logikus feleletet felölelő választ 
.megadtak a tagiársak. Megállapítja azonban, hogy ha kicsit heves is volt
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a szerkesztői jelentés megvitatása, mégis termékenyítőleg hatott. Simon 
tanácsos heves kitörésének lávája, mire lefolyt a hegy oldalán kihűlt, te- 
levényében már el is vetették azt a magot, amely hő termést fog hozni, ö  
is megállapítja azonban, hogy a harciasság a múltban nem tudott olyan 
eredményeket elérni, mint a mostani látszólagos csendesség. Kéri Simon 
tagtársat, hogy gyakrabban jelenjék meg a gyűléseken és meg fog győ- 
•soaní, hogy állandó és lelkes munka folyik az egyesületben. Akkor fel
szólalásai nem lesznek olyan hevesek. Ezután elnök felteszi a kérdést, hogy 
a választmány a szerkesztő jelentését elfogadja-e?

A választmány a jelentést tudomásul veszi.
5. A közgyűlés előkészületi munkája során az a vélemény alakult ki, 

hogy az 1943. évi közgyűlést Budapesten, június 5-én tartsa meg az egye
sület. Bejelenti, hogy a közgyűlés előadói tisztét dr. Szukováthy Imre 
egészségügyi főtanácsos, miniszteri tanácsos, ügyosztályunk főnöke volt 
kegyes elvállalni és „A  gyógypedagógia időszerű kérdései” címen fog ér
tekezni. Javasolja, hogy a közgyűlést a vakok József Nádor kir. orsz. in
tézete dísztermében tartsa meg az egyesület, amely termet Sehnitzl Gusz
táv igazgató a legnagyobb készséggel e célra felajánlott. A  közgyűlés 
tárgysorozatának egyik pontja a tisztújítás. Javasolja, hogy a választ
mány, mint a múltban, Ujvárosy József elnöklésével jelölő bizottságot 
alakítson olyanképpen, hogy a .három ágazat budapesti intézetei egy-egy 
tagot delegáljanak az elnök mellé, a jelölő bizottság tagjaiul.

A  választmány az elnök javaslata értelmében határozott.
6. Weszelovszky Lajos pénztáros jelentette, hogy az egyesület pénz

tári ügyvitelét a váci polgármesteri hivatal illetékes ügyosztálya 1943. 
inarc. 10-én megvizsgálta és azt teljesen rendben találta. Jelenti továbbá, 
áiogy a legutóbbi választmányi ülésen jelentett tagdíj tartozások tovább 
csökkentek. Pénztárunk jelenlegi helyzete a következő: Bevétel 4015.94 P. 
Kiadás 1052,03 P. Egyenleg 2963.91 P. A  jelentést a választmány tudo
másul vette.

7. Győrffy Pál, a kiadóhivatal vezetője, jelentette, hogy a lap szét
küldése fennakadás nélkül megtörténik. Tudomásul vétetett.

8. Az indítványok során Ujvárosy József azt indítványozta, hogy 
azok a kartársak, akik a legutóbbi, illetőleg az ezt megelőző előléptetések 
alkalmával bizonyos szociális elgondolások alapján, egyesületünk szorgal
mazása folytán jutottak a VI. rangosztályba, szólíttassanak fel nyugdíj- 
kérvényük haladéktalan beadására. Az indítványt Ujvárosy József rész
letesen megokolta és azt többek hozzászólása után a választmány egy
hangúlag elfogadta. (Angyal József egyesületi jegyző jegyzőkönyvéből.)

II.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Orsz. Egyesülete választmá
nyának 1943. június hó 5-én tartott gyűléséről.
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Jelen vannak Szép József igazgató elnöklete alatt Zsenaty Dezső, 
Weszelovszky Lajos, Tóth Árpád, Hochrein Lajos, Krupa Pál, Hor
váth Frigyes, Zaoorszky Árpád, Pánczéi Imre, Schreiner Ferenc, 
G yörgyíy Ákos, László Géza, Fiedler Lajos, Gogola Aladár, Wayán 
Ferenc, dr. Baranyay Géza, Kerényi József, Kádas György, Füzesi 
Árpád, Ujvárosy József, Angyal József, Zsembaí Ferenc, n zá ry  Bó
dog, Gresz József, Bors Vnmos, Ivány József, Végű Ferenc, Tóth 
Ferenc, Zsemberi József, Fejér Györgyné, U jváry Ferenc, Jónás 
László, Thüringer János, Cseresnyés uerenc és fíevász Kálmán vá
lasztmányi, illetőleg egyesületi tagok.

Elnök üdvözn a megjelenteket, megállapítja a választmány ha
tározatképességét és a gyűlést megnyitja.

A  jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Schreiner Ferenc és U j
városy József választmányi tagokat.

A  jegyzőkönyvet Angyal József egyesületi jegyző vezeti.
ElnöjK felkéri Angyal József jegyzőt, olvassa le i az előző gyűlés 

jegyzőkönyvét.
A  jegyzőkönyv felolvasása után többen megállapítják, hogy a 

jegyző a történteket hűségesen, sok esetben szó szerint örökítette 
meg. Elnök e pontos munkáért a jegyzőnek a választmány előtt kö
szönetét fejezte ki.

A  jegyzőkönyv hitelesíttetett.
Elnök felkéri a főtitkárt, terjessze elő jelentését.
Zsenaty Dezső főtitkár jelenti, hogy a legutóbbi választmányi . 

gyűlés óta lényegesebb dolgok nem történtek az egyesület életében. 
A  legutóbbi választmányi gyűlés egyik határozatából kifolyólag az. 
elnökség három t.agtársat figyelmeztetett arra, hogy tegyék lehető
vé, hogy más karcarsak is bekerülhessenek a VI. rangosztályba. A  
tagtársaknak küldött levelet szó szerint felolvasta, amit a választ
mány helyeslőleg tudomásul vett. A  jelentéshez nem szólt senki.

Tudomásul szolgál.
Főtitkár jelenti, hogy Markovics Tibor, dr. Barabás Tiborné 

Jónás Erzsébet, Wallrabenstein Frigyesné Farkas Gizella és Szat
mári Antalné gyógypedagógiai tanárók az egyesület rendes tagjaiul 
való felvételüket kérik. Jelenti, hogy mind a négy kartárs ajánlása 
alapszabályszerű, a felvételnek akadálya nincs. Javasolja, a kérel
mezőknek rendes tagul való felvételét.

A  választmány a javaslat értelmében határoz.
Györgyíy Ákos szerkesztő jelenti, hogy a lapszerkesztés mun

kája rendes ütemben halad,, a legutóbbi választmányi gyűlés óta nem 
történt említésre méltó esemény.

Tudomásul szolgál.
G yőrffy  Pál a kiadóhivatal vezetője a választmányi ülésen nem 

jelent meg.
Weszelovszky Lajos pénztáros a számadások végeredményeit 

ismertette.
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Tudomásul szolgál.
Indítványok:

Elnök jelenti, hogy a ma tartandó közgyűlésre a szegedi kar
társak az alábbi indítványokat terjesztették elő:

1. „a közgyűlés tárgysorozatában külön pontként szerepeljen 
a személyi és anyagi ügyek tárgyalása” ;

2. kérik „tar.almi összeállításában szaklapunk irányának meg
változtatását, hogy az méltóképpen képviselje a gyógypedagógiai 
tanárok összességet és azt az ügyet, amelynek szolgálatában állunk.”

Elnök jelenti, hogy a szegedi kartársakat levélben azonnal érte
sítette, hogy a közgyűlés tárgysorozatában csak alapszabályszerűen 
oda sorolt pontok szerepelhetnek. A  titkári jelentés kapcsán —  amely 
az ilyen irányú évi tevékenységről beszámolni tartozik és fog is, szó 
emelhető a felvetett pontról. Avagy tétessék konkrét indítvány meg- 
okolással, az az indítványok során tárgyalható a közgyűlésen.

A  második indítvánnyal kapcsolatban pedig arról értesítette 
a szegedi kar társakat, hogy a szaklapunkkal kapcsolatos kívánságok 
megtárgyalásának; helye és ideje a szerkesztői jelentés után van. Ott 
keli előhozni a panaszokat.

Elnök a fentiek előrebocsájtása után elsősorban a jelenlévő 
szegedi kartársakhoz fordul és kéri őket, hogy az itt most és előbb 
hallottak után .kívánják-e indítványaiknak a közgyűlés előtt való tár
gyalását.

Gábor Lajos igazgató a szegedi kartársak nevében megálla
pítja,  ̂ hogy a hallottak alapján teljesen meg vannak elégedve az el
nökség munkájával és első indítványuk tárgyalását nem tartja szük
ségesnek. A szaklappal kapcsolatos észrevételeiket a szerkesztői je
lentés kapcsán fogják megtenni.

Elnök javasolja, a választmány mondja ki, hogy a közgyűlés a 
fenti indítványokat nem tárgyalja.

A  választmány a javaslat értelmében határoz.
Elnök jelenti, hogy ugyancsak a szegedi kartársak azt a kíván

ságukat jelentették be, hogy tétessék lehetővé, hogy a közgyűlés után 
a Kultuszminiszter Ur Őnagyméltósága előtt nagyobb küldöttség 
tiszteleghessen és a kb. félesztendővel ezelőtt beadott méltányos ké
réseink mielőbbi teljesítését ismételten kérje.

Elnök jelenti, hogy e kívánságokkal kapcsolatban az alábbiak
ról értesítette az érdekelteket: „A  Miniszter Ur előtt való korporativ 
megjelenésnek nincs értelme, mert a legutóbb beadott III. számú 
memorandumunkban foglalt kívánságaink —  azok természete sze
rint —  úgy sem a Miniszter Ur előtt fekszenek, hanem más és más 
urak előtt, akiknél az elnökség minden szükséges alkalommal siker
rel el is jár. A  zaklatás nedig úgy sem lenne célravezető.

• A  választmány az elnök válaszát helyesnek és kielégítőnek 
találja.
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Tudomásul szolgál.
Elnök jelenti, hogy a soproni kartársak is küldtek be indítványt 

a státus nagyobb anyagi és erkölcsi dotálásáról. Az indítványok szó
szerinti ismertetése után felkéri a jelenlévő soproni kartársakat, nyi
latkozzanak, hogy a hallottak után kívánják-e azok tárgyalását.

Wayán Ferenc igazgató úgy érzi, hogy indítványuk megvalósít
ható része a megvalósulás útján halad, sőt nagyrészt meg is va
lósult.

Végh Ferenc csatlakozik az előző felszólalóhoz. Mégis arra 
kéri az elnökséget, hogy ha az indítványban előadott kívánságok nem 
teljesíthetők, kérjen az egyesület a mi státusunk részére veszélyes
ségi pótlékot.

Elnök megállapítja, hogy e gondolattal az elnökség is, a szak
lap is foglalkozott. Kéri a soproni kartársakat, nvuitsanak be e 
tárgyban az elnökséghez előterjesztést, amit az elnökség minden 
erejével támogatni fog és illetékes helyre juttat. A  benyújtott indít
ványt illetőleg elnök javaslója, hogy az itt történt ismertetésével 
tekintse a. választmány elintézettnek.

A  választmány a javaslat értelmében határoz.
Elnök Fertőszegi Berta kartárs indítványát olvassa fel. aki töb

bek között azt kívánja, hogy ..változtassunk szaklapunk örökösen 
csénelt siket- és vakügyi cikkein, értekezésein azzal, hoev abban a 
lövőben helvet, biztosítsunk ni. a lelkikórságnak, a dadoeás egyik 
igen fon t«« tényezőiének, a kénvszerirépzeteknek. az aszociális csa
ládok örnklé«- és éleídanának sfb.. lankadatlanul dolgozunk az üev 
továbbvitelén és évekre visszatekintő munkánk gyümölcsét legalább 
egv-két könyvalakban szeretnénk látni!”

Elnök a választmány emlékezetébe idézi Völker Józsefnek az. 
előző gyűlésen tett indítványát és megállanítia. hogy a szóban forgó 
indítvány eevik ré«ze Völker indítványával szoros kapcsolatban van 
és így azzal együtt intéződik eb Ezután rámutat szaklapunk szűkre 
szabott terjedelmére. Ez a szűkre szabott keret teszi lehetetlenné, 
hogy lapunk «Ív  változatos tartalmú legyen, mint mindnyájan sze
retnénk azt. EzérL hoz a szaklap elsősorban csak szűkebb értelemben 
vett. szakcikkeket. Javasolja tehát, hogy az indítványnak a szerkesz
téssel kapcsolatos részét, a. szerkesztő jelentése kapcsán'terjessze elő 
indítványozó a közgyűlés előtt.

A  választmány a javaslat értelmében határoz.
Több tárgy nem volt. Elnök a gyűlést berekesztette.

Sz&p József Apqyál József
elnök. jegyző.
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Hírek, vegyesek.
Hősi halál. A székesfővárosi Mayer Ferenc-fiúárvaház tanítótestü

lete és növendékei őszinte szívből fakadó szomorúsággal, de egyben haza
fias öntudattal jelentik gyászlapjukon, hogy T a k á c s  Géza karpaszomá- 
nyos tizedes, messze a nagyon szeretett magyar rögtől, fiatal életét, ál
dozta az örök magyar hazáért. Lelkiüdvéért május hó 29-én a városma
jori plébániatemplomban mutatták be az engesztelő szentmiseáldózatot. 
Ugyanezen a napon, az árvaház tanítótestülete7 és növendékei emlékünne
pen rótták le kegyeletüket a nemes eszmékért lelkesülni tudó g'ondós 
nevelő s a készséggel emelkedni vágyó szorgalmas tanítótárs iránt. —  A 
gyászolók fájdalmában hazafias szívünk emelkedettségével osztozunk ■ mi 
is. Isten angyala őrködjék idegenben porladó hamvai.felett!

Tanárképző Főiskolánkon május hó 27-én tett vizsgát a főiskölá 8 
hallgatója. Az eredményt dr. Várkonyi Ili'.debrand ny: r. egyetemi tanár, 
a vizsgáló bizottság elnöke hirdette ki. E. szerint 5 jelölt jeles, 3 pedig 
jó eredménnyel vizsgázott. Az új Tanárjelöltek a következők: Ádám Zol
tán, Bakró László, Bállá Zoltán, Boromisza István, vitéz Füzesi Emil, 
Pápay Endre, Sütő Zoltán, Sziklay Béla.

A  magyar fül- és gégeorvosok országom egyesülete június hó 4. és 
5-én tartotta évi nagygyűlését Lillafüreden. A nagygyűlésen dr. Bárczi 
Gusztáv, tanárképző főiskolánk igazgatója, előadást tartott „Adatok a 
süketség örökléstanához” címmel. Ez az előadás, nyomtatásban is meg
jelent és annak anyagát lapunk legközelebbi számában ismertetni fogjuk. 
A nagygyűlés dr. Bárczi Gusztávot az egyesület elnökévé választotta.

Szentgyörgyi Gusztáv gyógypedagógiai igazgatónak a Kisdedneve
lés c. lap májusi számában közleménye jelent meg „A  dadogás megelő
zése és kezelése az óvodában” címmel.

A  Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek Országos Elnök
sége június 4-én tartotta XV. országos értekezletét. Ennek egyik igen 
nagyjelentőségű határozata az, hogy az intézetek necsak a bentlakó vak 
iparosok ügyévei foglalkozzanak, hanem az intézeteken kívül élő világta
lan munkás és egyéb vakok életviszonyaira is terjesszék ki figyelmüket.

A  Magyar Gyógypedagógiai Társaság és a Magyar Gyógypedagógiai 
Tanárok Országos Egyesülete siketügyi és beszédpedagógiai szakosztályá
nak 1943 május 29-i együttes ülésén Selva Raja Yesudian. a „Jóga és a 
gyógypedagógia” címen tartott előadást.

Mostani számunkat az egyesületi élet eseményeinek, részletes ismer
tetése annyira igénybe vette, hogy soron lévő cikkek közlését a következő 
számra kellett halasztanunk. A  rangsor közlése is ezért maradt el.

Lapunk legközelebbi száma augusztus 5-én jelenik meg. Lapzárta 
július 25-én.

Laptulajdonos: Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete 
Felelős szerkesztő és kiadó: Györgyfy Ákos. 

vargyasi Máté Ernő könyvnyomdája, Budapest, VIII. József-u. 41. T.: 139 259.

120


