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Státus ügyeink
ismét előtérbe kerülnek, mert az idő így parancsolja. Ha valahol 
megállapítható a törekvések munkálásában a nemes magatartás, úgy 
ez minden bizonnyal a gyógypedagógiai tanári státusnál is teljes ér
tékkel fellelhető. Egyesületi ténykedésünknek csak csekély hányada 
esik az úgynevezett anyagiakért való küzdelemre. Mi gyógypedagó
giai tanárok — és elmondhatjuk, hogy az egész pedagógus-rend — 
valahogyan szinte lelkiségünkkel majdnem összeférhetetlennek ta r t
juk az anyagiaknak folytonos és hangos felszínre vetését. Csaknem 
restelkedünk, hogy idealizmussal telített énünk legértékesebb elkép
zelését, nevelő munkánknak minden másféle munka felett való meg
becsülését, értékelését nekünk az idealistáknak kelljen vitatnunk, bi
zonyítanunk. És végtelenül nehéz nekünk harcba indulni azért, hogy 
csak idealizmussal végezhető munkánkhoz szükséges anyagi erő és 
pénzbe nem kerülő erkölcsi elismerés nekünk megadassék. Amikor a 
fizikai munka megkapja a maga jobb díjazását, ugyanakkor a. neve
lői munka is megérdemli a méltó és életszükségletet jelentő díjazást.

Tudomásunk van róla, hogy a népiskolai tanítóság, a polgári 
iskolai, a középiskolai és a tanítóképző intézeti tanárság emlékiratba 
foglalt státusrendezési kívánságai már a minisztérium előtt vannak. 
A pedagógus rendhez való tartozásunk, a kartársi együttérzésnek 
bennünk élő ereje és saját státus helyzetünk tarthatatlansága indít
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minket is arra, hogy státuskívánságainkat ismét körvonalazva, egy
begyűjtve, összefoglalva legfelsőbb hatóságunk elé terjesszük. Ezek 
a kívánságok oly régiek, tehát a megvalósulhatásra teljesen meg
érettek, oly szerények, az államkincstárra oly csekély pénzügyi meg
terhelést jelentők, hogy azokat a háborús helyzet fennállása egyál
talában nem érintheti gátlóan. Sőt míg a minden téren végrehajtott 
és végrehajtandó árrögzítés bizonyos természetes kötelezettséget je
lent egyfelől, addig másfelől jogos reménykedést ébreszt bennünk.

Minél későbben és minél többször elodázva történik valamely 
okvetlenül megoldandó kérdés elintézése, annál nehezebb helyzetbe 
kerül a megoldás keresztülvitelére hivatott tényező. Mert ami tegnap 
még értéknek tűnt fel, az ma már túlhaladottnak minősül. És a fo
kozatos előhaladás elmaradása mindjobban felhalmozza, bonyolul
tabbá teszi a problémákat. Ezért mi is abban reménykedve terjeszt
jük elé kívánságainkat, hogy azok valóban megoldásra kerülnek. A 
mai idők tempója kívánja ezt!

_______________  ( +  )

Professor Sarbó emléke.
Valamennyien, akik tanítványai vagyunk, megilletődve vesszük 

tudomásul halálát. Szinte el sem tudjuk hinni, hogy az a nagy vita
litás, az a hatalmas akarat, az a szuggesztív tekintet, mely szemeiből 
sugárzott reánk, bilincsekbe verve csak emlékben él. Ő is egyike 
azoknak, akik a magyar gyógypedagógia alapjait rakták le. Ö is 
egyike azoknak, akik a magyar gyógypedagógia gyakorlatát tudo
mányosan előkészítették. Bőségesen szórta közénk tudományát, hogy 
átsegítsen bennünket a gyakorlati nehézségeken. Tanárképzőnknek 
jellegzetes tartalm at adott, amely tartalm at ma is nélkülözünk és pó
tolni alig tudjuk. A beszédszervek bonc- és élettanát, a hibás beszé
dnek tudományos és gyakorlati munkáját Ő ültette a magyar kultú
rába. Mi, tanítványai átvettünk Tőle sokat, de nem mindent és az, 
amit nem tudtunk tőle átvenni, ez most vele sírba szállt. Amióta ki
válj Tanárképzőnkről, nagy hiányát éreztük, de azért csak el-eljött 
közénk és rendelkezésünkre bocsájtotta hatalmas tudását. Irányt- 
szabó szava sokszor terelte munkánkat a helyes vágányra. Most 
azonban végleg elnémult Ő is, aki annyira értette a „beszédet”, el
némult Ő is, aki az „aphasiák” terén Magyarországon a legkereset
tebb volt. Irodalmi munkásságát a külföld is nagyra értékelte és 
nemzetközi viszonylatban is az elsők közé küzdötte fel magát. Kutató 
elme volt, nagy akarattal megáldva. Mindig tudatosan tört céljai 
felé, melyeket el is ért. Mi, akiknek a diplomáján „Sarbó” neve is 
szerepel, boldogok és büszkék vagyunk, hogy tanítványai lehettünk. 
Zárt rendekben is álltunk háta mögött és nyugodtan elmondhatjuk, 
hogy Főiskolánknak az Ő stúdiuma volt valamennyiünkre a legma-
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radandóbb hatással. Ez a stúdium biztosította a siketnémaoktatás 
magas színvonalát, de kihatással volt a gyengeelméjűek oktatási te
rületére is, nem is szólva a hibás beszédűek területéről. Ideálja volt 
a hibás-beszédűek iskolája. Az 1914-es világháború, ebben a törek
vésében megakadályozta, majd a hadisérültek gondozása, kórházi 
osztálya, teljesen lekötötték az idejét. Reméljük, hogy egyszer majd 
ez a gondolata is valóra válik. Könyve, melyet számunkra írt, sehol 
sem kapható. Két évvel ezelőtt e sorok írójával új kiadás tervezeten 
dolgozott, de az új háború kemény akadályként állj !-t parancsolt és 
íme most ez is végleg megállt, nem kis kárára ügyünknek és az 
általános kultúrának. A végzet útjai kiszámíthatatlanok s amit ma 
remélve megtervezünk, a holnap vihara sokszor elmossa azt. Ilyen 
megrendeült lélekkel álltuk körül ravatalát, éreztük a vihart, mely e 
hatalmas „termő fánkat” tövestül kidöntötte, hogy se nekünk, se 
másnak több gyümölcsöt ne teremjen. Emléke munkánkban, törek
véseinkben, intézményeinkben, irodalmunkban élni fog és abban cse
lekvőig is hatni fog, amíg csak gyógypedagógiai munka Hazánk
ban lesz. Sarbó neve a magyar gyógypedagógiából kitörölhetetlen,

Dr. Bárczi Gusztáv.

Gyengetehetségü és lelkikóros siketnémák
tanítása és nevelése.

A „Handbuch dér Taubstummenwesens"-ből fordította: Fertőszegi 
Berta soproni siketnéma-intézeti tanár.

Az ép és a, rendellenes fogalmát alternatíve nem határolhatjuk 
el. A „rendellenesség” sok esetben nem az egyéniségre, hanem inkább 
csak egyetlen, vagy csak egyes lelki jelenségekre terjed ki, úgyhogy 
abban az összegyéniség csupán részleges szerepet játszik, azaz az 
illető csak bizonyos vonatkozásokban tekinthető rendellenesnek. A 
diszkrétebb, könnyebb eseteket csak a már kifejlődött rendellenes- 
ségi formák behatóbb tanulmányozása révén ismerhetjük fel. Lelki 
rendellenességek a siketnémáknál sokkal nagyobb arányban észlel
hetők, mint az épérzékűeknél. Egyes népeknél a gyengetehetségű si
ketnémák szaporodása viszonylagosan nagyobb arányszámot mutat. 
(Württemberg, Svájc.)

A siketnémák lelki fejlődését főleg a siketnémáknak a beszéd- 
közösségen belül való elkülönítettsége és beszédminőségbeli kiesése 
határozza meg. Mindkettő a beszéd mennyiségére és minőségére is 
vonatkozik. A siketnémák elkülönülése képzelet- és fogalomszegény
séget eredményez. A látás inkább valószerű, szilárd, a hallóérzék vi
szont érzelmileg hangsúlyozott, folyékony, sokoldalú viszonyításra 
alkalmas képzetanyagot nyújt. Ennélfogva a siketnémák fogalmai
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vagy merev megnevezések, vagy élesen körülhatárolt logikus, főleg 
az asszociációs lélektan gépies törvényei szerint kapcsolódó kész ter
mékek, A lelki tartalomnak a katahym megrögzítésekre való hajlama 
és ezzel a hangulatot kiváltó érzelmi megmozdulás, azaz a szavakban 
rejlő bizonyos valami, a siketnémánál többé-kevésbbé hiányzik. Fo
galmai nehezen mozgatható bevésődések. Már pedig csak a katathym 
megrögződés, azaz a ki nem alakított, vagy félig kialakított folyé
kony lelki anyag csíraképes (Kretschmer).

E helyen elsősorban az elvontság két fajtáját:
a) az öntudatosan lelkiek (félni, gondolkozni, hinni stb.) és
b) az általános fogalmak megjelölését kell figyelembe ven

nünk.
Az első, ha öntudattal kapcsolt, reflektorikusan kiváltott érzelmi 

kifejezéssel kapcsolatban nyilvánul meg, a siketnémával én-élmény
ként könnyen megértethető. „A valószerűt könnyen elképzelhetjük, 
az érzelmeket és akarati megmozdulásokat némán is átélhetjük; el
lenben az általános fogalmak képzését és â z öntudatot az egyszerű 
élménytől csak beszéddel választhatjuk el. Ha a sző nem jelölné meg 
azt a bizonyos pontot, amely körül a valóságok kristályosodnak ki, 
ú§y utó obiak a semmiségbe vesznének.” (Stern.) Az elvontságok
nál a szó-jelkép és az élőbeszédbeli jelképekben való gondolkozás tu 
lajdonképpen nem szemléltető jellegű. (Kretschmer.) Különösen az 
elvont fogalmakat illetően fontos az, ami a szóban cseng, mert erre a 
beszédhang van nagy hatással. A visszatartott, elfojtott mély hang. 
pld. komolyat, titokzatosat jelent.

. Miután a siketnéma inkább a társítási képzetkapcsolatot ke
resi, a vezérképzet a szellemi látókört csak nehezen telítheti meg 
olyan tartalommal, amelyet a visszaadásnál hasznosan használhatna 
fel. Ebből magyarázható a siketnémáknak a külső behatásoktól való 
fokozott eltéríthetősége és a megszokott gondolkozásban való k itar
tása es a kitartásra való hajlama; az átkapcsolás gyakori meghiú
sulása, asztheniás gyermekeknél gyakran a tanácstalanság, a levert
ség és a dac és végül a logikus gondolkozást, ítélést és következtetést 
illető korlátolt képessége.

Hogy sajátos lelkialkatuk, jellemük fejlődését is befolyásolja, 
az nyilvánvaló. így :

a) Az épérzékű emberrel való hasonlatosságra irányuló törek
vésük legtöbbnyire külsőségekre korlátozódik.

b) A felszíneshez való ragaszkodás, mivel a hang a belső meg- 
nyilvánítása, a külső azonban csak látszat.

c) Az érzelem kifejezése a legtöbb siketnémánál egész életén 
a gyermekdedség fokán marad.

d) Mindaz, ami a hangulattal és egybehangolódással függ
össze, mint pl. benső megértés, finom lélek, gyengéd együttérzés stb 
szegényes. ’
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Nagy nehézségeket okoznak a rossz 'beszélők, rossz leolvasók 
és az agrammatisták.

1. Rossz beszélő alatt nem a hibásan fejlett beszédszervű gyer
mekeket, hanem inkább az olyanokat értjük, akik rendesen fejlett 
beszédszerveik ellenére sem artikulálnak értelmesen és a hangképzés 
terén sem mutatnak fel számottévő eredményt. Makacs gátlások ese
tén, a facialis vagy hypoglossus működési zavaraira kell következtet
nünk. Mi a teendőnk ilyen esetekben?

a) Az összeműködési zavarokat mindenekelőtt a mozgási szer
vek gyógytornájával és a beszédszervek közvetett befolyásolásával 
igyekszünk ellensúlyozni.

b) A  gyermek beszédkedvét és önbizalmát semmiesetre se 
csökkentsük. Javíthatóság esetében csak nyugodt következetesség
gel érhetünk el eredményt.

2. A beszédtechnikával szoros összefügésben áll a szájról való 
leolvasás. Számtalan példa igazolja, hogy a rossz leolvasók rendsze
rint rossz beszélők is és fordítva, úgyhogy párhuzamot vonhatunk a 
rossz leolvasás és a bizonytalan beszédmozgási képzetek között. Más
részt pedig ■— a megsiketültek leolvasását tekintve ■— központi ere
detű gátlásokra kell gondolnunk. Ezirányú vizsgálatainknál támasz
pontul esetleg az szolgálhat, hogy úgy a leolvasást, mint a taehisz- 
toszkopos felfogást illetően két típus adódik: részletező és átfogó. A 
gyakorlat azt igazolja, hogy a rossz leolvasáson hangjelekkel és kézi 
abc-vel segíthetünk, de ezeket a későbbi életben való használhatat
lanságuk és a leolvasásra gyakorolt káros hatásuk miatt csak vég
szükségben alkalmazzuk. Ha azonban a hang jellegét és nem a kép
zési helyét jelöljük meg, a hangjelet előnyösen használhatjuk fel a 
leolvasásnál. Ez esetben az orrhangoknak, explosiváknak és a dörzs- 
hangoknak külön-külön jelük legyen.

3. Nem csekélyebb feladat vár reánk az agrammatistáknál, azaz 
az oly egyéneknél, akik a beszéd nyelvtanlogikai uralására képtele
nek. Akadnak ezek között olyanok is, akik annak legelemibb formái
ban is ingadoznak. Akár emlékezetbeli kiesés, akár jó megfigyelő- 
képesség és gyors közlési készség hiánya okozza a magasabb gondol
kozás-zavart, az agrammatizmus mindenképpen intelligenciahiány- 
nyal jár. Gyógymódja egy: a legszűkebb beszédkörben történő gya
korlás.

Hogy a rossz beszédet és leolvasást némely esetben központi 
zavar okozza, a következő eset igazolja:

Egy iStorn Traugott nevezetű egyént Nagold-ból Winnendenbe 
helyeztek át. Az illető siket volt és atíhetotikus mozgási zavarokban 
szenvedett. Annak ellenére, hogy nem volt gyengetehetségű, sem be
szélni, sem leolvasni nem tanult meg. Minden erre irányuló törekvés 
hiábavalónak bizonyult, ellenben igen könnyen tanulta meg az írás- 
képeket. Az írás segítségével játszva elsajátította az osztály anya
gát. Még a nyelvtan sem okozott neki különösebb nehézségeket. A
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gyors megértetés szempontjából idővel sikerült neki egy bizonyos 
jelnyelvet és a nagyobb számokkal való számolást megtanítani. A le
olvasásra vonatkozó kísérletek ismételten meghiúsultak. Az írás és 
jelelés oly fokát sikerült elérnie, hogy egyszerű újsághíreket és Vat- 
ter, valamint Walther egyszerű nyelvezettel megirt munkáit, írással 
tudta kifejezni. Az aphasiás zavarok fajtájának a siketnémasággal 
való sajátos kapcsolata ez. Vájjon miért nem fordulhatnának elő 
ilyen és ehhez hasonló zavarok egyéb beszéd- és leolvasási gátlásban
szenvedő tanulóknál is? _ ,

Siketnéma gyermekeknél is előforduló kórkép a hallonemasag. 
Ez igen ritka esetben párosul normális képességei. Általában többé- 
kevésbbé meglévő apraxiáról beszélhetünk, mégpedig:^ a kezek és 
ujjak, az arc és a hypoglossus-részek és nemritkán a többi izomzat 
görcsös mozgásairól. Ezek a zavarok a tanításnál a következőképpen 
nyilvánulnak meg:

1. A test egyes helyzeteinek és mozgásainak pontos és gyors 
utánzására való képesség.

2. Az említett mozgásokhoz hasonlók hibás elvégzése.
3. A kényszercselekvésekben való tetszelgés, pl. tanítás közben 

helyét hirtelen elhagyva, a nehéz számológépet akarja elhozni.
4. Két izomrendszer egyidejű munkájának a megnehezülése.
5. Némelyiknél a ritmikus mozgásnál zavarok állnak be.
Ily esetekben a motorikus zavarokat gyógytornával igyekszünk 

megszüntetni.
Ha feladatának rögtön nem felel meg, pihentessük és ú jra  kez

dessük.
A siketnéma növendékeket 4, azaz A—D csoportra kell oszta

nunk.
Az A-csoportba a kiváló tehetségű gyermekek tartoznak. A B- 

csoportosok a rendes képességűek, ezek szerint szabjuk meg tanter
vűnket. A C-esoportbeliekhez tartoznak a gyengetehetségűek, akik
nek csökkent értelmi képességét a lélektani vizsgálatok igazolják. A 
D-csoportba tartoznak a kimondottan gyengeelméjűek.

A tehetségek szerinti elkülönítés, az eredményes munka alap
vető feltétele. Nagyobb siketnéma intézeteknek az az előnyük, hogy 
növendékeiket párhuzamos osztályokba sorolhatják. Ha azonban ez 
valóságos kisegítő iskolai pedagógiává és módszerré fejlődik, a ta 
nárok neesak átmenetileg tanítsanak a gyengetehetségű osztályok
ban. Ilyenformán és egyéb okoknál fogva kívánatos a külön intéz
mény felállítása gyengetehetségűek számára.

A még szunnyadó, vagy gyenge testi és szellemi erők felkelté
sére és fejlesztésére oly előkészítő osztályokra van szükség, amelyek 
a gyermeket a tanulásra képessé teszik.

A gyengetehetségű osztályok számára általánosan megkövetelt 
anyagkorlátozás ne csupán a külső anyagkurtításra szorítkozzék; a

174



Gyengetehetségü és lelkikóros siketném ák ta n ítá sa  és nevelése.

tanterv sokkal inkább a rendellenes gyermekek testi és szellemi alka
tának megfelelő legyen.

A gyengetehetségű siketnéma későbbi élete számára nem ki
sebb akadályok a mozgási zavarok, mint a hallási és beszédbeli fo
gyatékosságok. Mindkettő egyaránt figyelmet érdemel. A gyermekek 
nagyrésze a már kiállott betegségek következményeit sínyli, olyano
két, amelyek mozgékonyságukban okoztak kisebb-nagyobb zavaro
kat (bénulásokat, koordinációs zavarokat, ideges kapkodást, gyen- 
geségi állapotokat stb.). Éppen ennélfogva játszik nagy szerepet a 
gyengtehetségűek nevelésében a testápolás, gyógytorna és a foglal
koztatás. A lezajlott agyi folyamatok okozta gyengeelméjűség keze
lésénél ne vezettessük félre magunkat, hanem igenis helyezzünk 
nagy súlyt a lelki gyógymódra.

Állítson a beszédtanítás is ezt illetően, minden elképzelhető esz
közt szolgálatába. Szakkörökben a legelfogadhatóbbnak a beszéd le
egyszerűsítését vélik a következő módon:

1. A C-határon aluli osztályokban az első években a névelőket 
és minden igeragozási alakot mellőzhetnénk.

2. A melléknévi jelzők használatát elhalaszthatjuk.
3. Az ige múlt idejéből csak a befejezett múltat, .mint legegy

szerűbbet, használjuk fel.
4. A beszédterjedelem a lehető legegyszerűbb beszédalakok 

használatára szorítkozzék.
Fordítson az iskola kellő figyelmet .a gyengetehetségű siketné

mák későbbi élethivatására. Jövő hivatásuk elemeit, már az iskolá
iban sajátítsák el.

A lelki kórosok csoportjába tartoznak a tulajdonképpeni disz- 
harmóniások, az önömagukkal tépelődők, az élet viharaiban ingado
zók, az erősen hangsúlyozott érzelmi világúak, az ösztönösek, az. el
lentmondók, akikben néha az egymásnak legellentmondóbb tulajdon
ságok egyesülnek, -mint pl. hév és ridegség, hűség és önzés, dac és 
engedelmesség, közöny és lelkesedés, erő és érzékenység. Bizonyára 
minden siketnéma intézeti tanárnak volt már dolga túlérzékeny, sze
szélyes, önfejű, szórakozott, megbízhatatlan, ösztönös, szemérmetlen 
gyermekekkel, olyanokkal, akik mindennemű nevelői behatásnak -ma
kacsul ellenszegültek és régi hibájukba újból visszaestek. Az ilyen 
és effajta hibákban leledzőket azonban nem szabad kórosoknak mi
nősítenünk. Fogyatékosságról csak az esetben lehet szó, ha a szelle
mi épséget veszélyeztető tünetek mutatkoznak, amikor is legelső fel
adatunknak a gyermeki, derült kedélyhullámzás visszaállítását te
kintsük. Lélektanilag beigazolt tény, hogy a gyermeknél az érzelmek 
és ösztönök gyorsabban és hevesebben ütnek ki, mint a felnőtteknél.- 
Hosszabb időtartamú és az ingerrel nem kapcsolatos ingadozások 
mindenkor gyanúsak. Orvosra az esetben van szükség, ha az emlí
te tt  jellembeli hibák testi okokra vezethetők vissza. A vérmérséklet
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elfajulás sokszor egy elkövefkezeudő betegseg pld. epilepszia, aJ 
elmebetegség előhírnöke, azért legyünk óvatosak.

é*stLztességtudó lett. A később nyert tapasztalatok alapjan megalla.pi 
tották, hogy vásott falusi gyermekek mindenfele csmytevesukre e - 
i •• "i Viacználfák fe l- lonásra gyujtogatasra kenyszentettek -tb. A 
X t S T a gyottk ^ : r U t gya kedvezőtlen kővnyeeeti v iszony*

áldozata te tt rogsz begzélő) a beszédizmaiban^fellépő görcsök--
kel haragos arckifejezésével, megközelíthetetlensegevel, nyomort 
hangulatával és tartós honvágyával tűnt fel. Legszívesebben kéz - 
munkával foglalkozott s éppen ezzel nyerték meg a gyógypedagógia 
oktatás számára. Ahelyett, hogy játékra kenyszentettek volna - 
zimunkázhatott. A sok dicséret évek folyamán közlékenyebbe,_bar u 
ságosabbá kedélyesebbé tette. Mindezt azonban csak onasi türelem, 
tapintat és kitartás révén sikerült elérni. Végül azonban visszaesés 
állt be. Zavaros beszédeivel, kényszercselekedeteivel, _ öngyilkossági 
kísérleteivel, 20 éves korában megérett az elmegyogyintezetre. Kor
jóslata: leverten lelkikóros alkat. __ . „ ,

3 E. K. az előbbi ellentéte, a javíthatatlan könnyelműség* 
nyugtalanság, állhatatlanság, a féktelen mozgási ösztönnel kapcsolt 
fokozott kedélyesség jellegzetes típusa Mint minden csmytCTes fo- 
mozgatóia nagy ügyességével kikerült minden csávából. Későbbi 
T é l é n  nyugodtabbá vált. Azonban alig tanonckodott rövid ideig a 
siketnémák műhelyében, azzal a szándékkal, hogy foglakozást vál
toztasson kalandos menekülési kísérletekbe, lopásokban való rész
vételbe és nőügyekbe kezdett. Tuberkulózisban halt meg 22 eves ko~ 
rstiwB*

4. Az időszakosok (periódikusok) kevés kivétellel majdnem 
mind az epileptikusán lelkikóros alkatokhoz tartoznak. Tulerzekeny,. 
sötét ingerlékenység, csendes derültséggel es mániákus nyugtalan- 
sáj^aTkapcsolatos időszakos levertség jellemzi őket Ragaszkodók 
és bizalmasak. Feltűnő a gyors és minden ok nélküli heves, taito* 
átcsapás Az egyik gyermeknél az említettek a szellemi alkony ha- 
t S  nyultaí Legyünk óvatosak, mert egy esetben a testi fenyí
tés epileptikus rohamokat idézett elő. Az oka bizonyara sem a bún
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tetés, sem pedig a kiváltás pilanata nem volt. Az eset azonban hatá
rozottan óvatosságra int.

5. Figyelmet érdemelnek az ösztönös lelkikórosok is. Osztönös- 
ségük hirtelenül fellépő, érzelemtől indíttatott cselekvésben nyilvánul 
meg. Kretschmer szerint az egyszerű visszahatások oly visszahatá
sok, ahol az élmény ingere a kialakult össz-szeméiyiség interpolátió- 
ját nem teljesen futja át, hanem élénk pillanatnyi cselekvésekben re
aktive közvetlenül ismét előkerül. Legtöbb gondot okoznak nekünk a 
született tolvajokként szereplő ösztönszerűek. P. G. N. minden meg- 
mozgathatót, ¡hasznosat és haszontalant, élvezhetőt és élvezhetetlent 
eltulajdonított. Minden intés;, óvás, büntetés eredménytelennek bizo- 
:nyult. Az intézeti felügyelet és szigor ellenére is fordulhatnak elő 
visszaesések. Az ilyen gyermekek rendszerint bűnbakokká válnak. 
Feladataink ezekkel szemben a következők: 1. Vegyük őket védel
münkbe, 2. Tartsuk vissza a kísértésektől, 3. A gátlásokat lassan- 
lassan oldjuk fel bizalmi megbízatásokkal.

6. Növendékeink között gyakran erősen érzelmi egyéniségekre 
is akadunk, akik minden külső ingerre erős psyehomotorikus kilen
gésekkel reagálnak. Szükségtelen pld. a harag képviselőjét jellemez
nünk. Erősen kifejezésre jut azonban az önmagát felőrlő félelmi ér
zés az alábbi példában. Az intézetben fürdés volt. Az egyik növendék 
víziszonyban szenvedvén, le akarta vágni az egyik lábujját. A víztől 
való félelmét növelte az, hogy valaki ügyetlensége miatt a vízbe 
lökte. Egyébként is ellentmondó természetű lévén, mindig ellenke
zett nevelőivel és társaival. Hasonló sehizofrén vonásokat mutatott 
egy másik növendék következő megnyilatkozásaiban: „Részeges le
szek.” „Gyilkolni fogok.” Közben kapálódzott, karmolt, harapott és 
vaktában szürkéit. Későbben tényleg elmegyógyintézetbe került. A 
weinsbergi elmegyógyintézetben ezidőszerint 6 siketnéma van, ami 
világos bizonyítéka annak, hogy növendékeink későbbi életkorában 
könnyen léphetnek fel lelkikórok.

Eddigi fejtegetéseink világosan igazolják, hogy a gyógypeda
gógia az orvos és a tanár együttműködését kívánja. Gyermekeink
nél a kórtünetek egész sorozata mutatkozik, mint pld. gümőkór, an
golkór, eskór, idegesség, mozgási zavar, az érzékszervek megbetege
dései, adenoid vegetációk, stb. Érdekesség szempontjából a kérődzést 
is megemlítjük. A házi és iskolai rendet, sok esetben az orvos mun
kájának is alá kell támasztania. A fáradtságot és pihenést, a test
ápolást, valamint a motorikus zavarokat illetően, óriási feladatok- 
kal állunk szemben. Fordítsunk nagy figyelmet a tornára, amely a 
fogyatékos gyermekek számára nagyobb értéket képvisel, mint az 
épérzékűeknek.

Lelki gyógymód alatt a léleknek a testre való hatását értjük. 
A lelki gyógymód tehát nem más, mint a betegek gyógyítása tisztán 
lelki befolyással. Igen helytálló Schultz álláspont ja, aki nem a lelket 
ta rtja  testrésznek, hanem a testet a lélek részének. Éppen az ő szem
szögéből nézve alkalmazhatunk eredményes lelki gyógymódot, Művé
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szi érzékkel mélyen belenyúlhatunk a lelki életbe, egyúttal lelki tör
ténéseket irányíthatunk. Általánosságban: hasson ember az emberre, 
lélek 3» lélekre.

A népszerű lelki gyógymód, a módszereknek a tudományban 
is felhasznált sorozatát alkalmazta.

A pedagógiai tapasztalatok leszűrt eredményeként a követke
zőket jegyezzük meg:

1. Az öntudatos lelki gyógymód irányelvei eleve is feltételezik 
azt, hogy növendékeink lelki képességeit behatóan ismerjük. Minde
nekelőtt tehát lélektani vizsgálatnak vessük alá őket.

2. Növendékeinktől ne kívánjunk túlsókat. A túlnagy igények 
figyelmetlenekké, közömbösökké, kedvetlenekké és makacsokká te
szik őket. Az elégedetlenség mindennapos érzése egészségtelen lelki 
teher.

3. Az intézeti nevelés önönmagában véve is jelentős tényezője 
a lelki gyógymódnak.

a) A környezetváltozás mint ilyen, valóságos csodákat művel. 
Miután a lelkikórosok sokszor a legellentmondóbb jellemvonásokat 
mutatják fel, a környezetváltozás egy csapásra oly érzelmi és aka
rati ösztönöket vált ki, amelyek az eddigiekkel ellentétben állnak; 
mindenesetre az utóbbiak válnak csak rejtettekké. Előfordulhat, 
hogy az ilyen gyermekek az intézetben illedelmesek, majdnem félén
kek, míg otthon a szünidőben, hozzátartozóikat agyonkínozzák.

b) A tömegszuggesztió szintén csodákat művel, úgyhogy az: 
egyén az általánosság erősen érzelmi hangtengerének egy cseppjét 
képezi.

4. Nap-nap után tartsuk szem előtt, hogy a büntethetőség nem 
mindig határozza meg az eljárás módját.

Hogy a hyponoik'us és hypobolikus gépezetek, valamint az ér
zelmek sok embernél közvetlenebbül és ösztönösebb erővel hatnak, 
az gyermekekre inkább vonatkozik, mint felnőttekre, fogyatékosok
ra inkább, mint épérzékűekre. A lelkikórosok tragikuma tulajdon
képpen az, hogy úgynevezett „belátása” kedvéért, egész életén át 
kell bűnhődnie.

A legközelebb fekvő eszközöket, amilyen a parancs és tilalom, 
rendkívül óvatosan használjuk. A tilalmat a gyermek többé-kevésbbé 
egyéni szabadságába való beavatkozásnak tekinti. Ennélfogva csak 
ott ajánlatos, ahol ellenőrizhetünk és ellenőrzünk. Olyan túlerős ér
zelmek és ösztönök legyőzésére, amelyekről már előre tudjuk, hogy 
a gátló eszköz nem elég hatásos, elégtelen. Erősen ösztönös termé
szeteknél teljesen céltalan lenne pld. a lopás egyszerű eltiltása. Az 
eljárásnak ez a módja folytatólagos excesszusokhoz vezetne, mert a 
tilalom következetes keresztülviteléről egyáltalában szó sem lehet.

E helyen más eszközökhöz kell nyúlnunk. Egyik legtalálóbb a 
figyelem öntudatos elvonása, amit megfelelő foglalkoztatással érhe
tünk el. A pszichoterápiái értékű munka sohase öltsön büntető jelle
get. Ellenkezőleg! Mindig a gyermek hajlama veendő figyelembe. A
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helyesen megválasztott kézügyeségi munkák, festés, kerti és házi 
munkák, virágápolás, rendtartás, de főképpen a kisebb-nagyobb szol
gálatok, óriási értéket képviselnek az elterelést illetőleg.

Használjuk ki továbbá némely lelkileg kóros egyesített ellen
tétes jellembeli tulajdonságait. Az egyiknek ápolása és fejlődése, a 
másik egyidejű elhanyagolása jelenti néha a gyógyulás útját.

Az érzelmeket és ösztönöket gyakran pozitíve is megtudjuk ra
gadni és helyes vágányra terelni. A gyermekek pszychomotorikus 
erőforrásait is helyes mederbe tudjuk vezetni. Minél inkább soroló
dik be az ösztön-tendenciának megfelelően kiválasztott foglalkozás 
szublimált formában, annál nagyobb eredményre számíthatunk. 
Szublimálni annyit tesz, mint az eredetileg káros ösztönöket kihasz
nálni és átkapcsolni.

Az említett módszereknél óriási szerepet játszik a munka, 
amely igen  ̂alkalmas a lelki gátlások ártalmatlan, eltávolítására, le
csökkentésére, túlnagy erők és ösztönök megfékezésére. Ezeket ter
mészetesen nem akarjuk megszüntetni és érzéketlen egyensúllyá le- 
toimipítani, hanem mindenesetre egészséges irányba terelni. A tevé
kenység, a munka minden lelki gyógymód magva és csillaga.

Ne hajtsunk túl semmit. Éppen a beteges állapot kívánja meg 
a munka és pihenés, foglalkozás és szórakozás helyes adagolását. 
Rendellenesen fáradékony ideges gyermekek, időszakosak és ingerlé
keny állapotban lévő indulatosak azok, akik minden körülmények 
között teljes nyugalmat igényelnek. Sokkal okosabb, ha egy félórá
nyi ágyban való pihenést biztosítunk számukra, avagy elkülönítjük, 
mintha heves jeleneteket rendeznénk. Az élvezet a lelki diétának épp
oly tartozéka, mint a fűszer az ételnek. Különösen a játék formájá
ban nyújtott élvezet tereli el figyelmét, hangolja lelkileg át és te
remt harmonikus viszonyt nevelő és gyermek, ember és ember 
között.

A lelki gyógymód .azonban korántsem gyengédséget, elvakult- 
ságot, engedékenységet, hanem sokkal inkább a lelki eredmények 
szakszerű értékelését jelenti. A szakértő némely tünetet talán nem is 
vesz figyelembe. Veszélytelen aktuális tünetek, avagy túlzott fájda
lomérzés előtt egyszerűen szemet húny. Ez a mellőzés! módszer csök
kenti talán leginkább a növendék fontoskodni akarását, vagy túlér
zékenységét.

Erőteljes természeteknél, ellentmondóknál, képzelt betegeknél, 
békételeneknél minden kijózanító rábeszélés csütörtököt mondana. 
Ezek nem irányelvekre, hanem inkább erős érzéki ingerekre reagál
nak. Fegyelmezzünk itt a legradikálisabb eszközökkel.

Fontos ezenfelül az erkölcsi és vallási befolyás. Érthető, hogy 
a siketnéma az erkölcsi világ majdnem elsajátíthatatlan értékeivel 
szemben kevésbbé fogékony, mint az épérzékű. Az ő számára nem a 
vallási és erkölcsi igazságokból leszűrt életet lehelő fogalmak és er
kölcsi erőforrások, hanem igenis a tevékeny szeretet gyújtotta tűz, 
azaz egyedül csak a példa a mérvadó.
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E g ynéhány  szót m ég a hipnózisról. A pverm ekeknél lehetőleg 
kerü ljük . A siketném áknál a beszédhatás kiesése és ezzel együ tt a 
vonatkozás lehetetlensége a  döntő; a  vezető szerepet m indenkor a 
szuggesztív  beszéd és a szóbeli szuggesztió  játsza.. ^

L elk i gyógym óddal tudvalevőleg a  siketném áknál meg nem  ̂ kí
sérleteztek . P fitz e r azonban a pedagógusok m eleg figyelm ébe a ján l
ja . Bő alkalm unk  nyílik ugyan is a rra , hogy úgy  az iskolai, m in t az 
in te rn á tu s i életben gyerm ekeink lelki é le té t m egism erjük.

V ilágosítsuk  fe l m indenről az ápoló és felügyelő szem élyzetet 
is. M indenkinek, ak i nevel, tu d n ia  illik pld. azt, hogy a  tisz tá tlansag , 
különösen az ágybavizelés nem  m indig a lu staság  folyom ánya, h a 
nem  leginkább ideges, angol- és eskóros, valam in t gyengeelm éjű 
gyerm ekeknél fo rd u l elő. Tudniok kell, hogy a „tik  -ek nem csak 
rossz szokások, hogy az ingerlékenység és nyugodtság  nevei k ie tlen 
ség és renyheség , hogy a  feledékenység nem  könnyelm űség, hogy a 
g y ű jtés  és lopás ilyen gyerm ekeknél eredeti értelm ében nem  gonosz
ság, továbbá, hogy a kérődzés sem  illetlenség. Tudniok kell továbbá, 
hogy  az em líte tt jelenségeket nem  szigorral, hanem  szilárd  alapel
vekkel és intézkedésekkel, energ iával és k ita rtá ssa l, valam in t önfel
áldozással, sze rete tte l és tü relem m el szü n te th e tjü k  meg.

Tanterv-reviziót !
Tanterv és módszeres utasítások a siketnemak iskolái 

(intézetei) részére.
M ódosíttatott és kiadatott a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 

1907. évi 141.515. számú rendeletével.

Ez a  címe annak a 94 oldalas tan tervnek, amely szerint hazai siket- 
néma-intézeteinkben a tanítás még ma is folyik. Aki elolvassa ezt a címet 
és alatta a tanterv kiadását elrendelő miniszteri rendelet évszámát, nem 
hiszem, hogy ne esnék gondolkodóba: tényleg 1907-ben történt-e ez avagy 
valami súlyos tévedés következtében került reá ez a 36 év előtti dátum? 
Csak a szakember hiszi el, hogy ez valóság, mert nem tud újabb keletű 
tantervről. Mi minden történt kerek e nagy világon harminchat esztendő 
alatt! . . .  Vaskos kötet kellene csak a címek felsorolására is. H át még a 
tartalm ak mit igényelnének? Ki hiszi el nekünk, hogy ennek a tartalm a 
korszerűnek m aradt meg?! Hiszen még a Bibliát, ezt a Könyvek Könyvéi 
is á tírják  a haladó kor nyelvezetébe. Csak efölött a mű fölött állt volna 
meg a Nap? Vagy pedig megállt a siketnémák oktatása tudományának a 
fejlődése? Súlyos felelősség terhelné ennek a 36 évnek szakembereit, ha 
ez valóban így lenne! Mert egy életet hagytak volna elfutni minden érde
mes nyom és minden didaktikai es metodikai haszon kitermelése nélkül.

De, hála Istennek, nem ez a valóság! A valóság az, hogy ezalatt
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a 36 év alatt a múltakhoz teljesen méltó munkálkodás történt. Meg vol
tak a törekvések. Meg voltak a nagy nekilendülések és meg voltak a meg
felelő szép és okos eredmények. Sőt meg volt a Tanterv átdolgozásának 
művelete is. Csak azt nem tudjuk, hol, hogyan és miért akadt meg ennek 
a befejezése ? Milyen érdek kívánta azt, hogy a nagy munkával végrehaj
to tt átdolgozás az íróasztal fiókjába kerüljön. Mert tudtunkkal, oda ke
rült. A szakférfiak pedig számtalanszor megállapították a Tanterv időha
ladottságát, számtalanszor sürgették az új Tantervet, de hasztalan volt 
minden megállapítás és minden sürgetés, nem történt semmi sem. Ne ke
ressük e tekintetben a felelősség kérdését, m ert az csak meddő vitára ve
zetne. Ellenben most m ár nyilvánítsuk elodázhatatlannak a Tanterv á t
dolgozását és ne nyugodjunk addig, amíg ez a kérdés a tennivalók gyu- 
pontjába nem vétetik és eredményesen meg nem oldatik. Hochrein Lajos 
c.igazgató kartársunk nemrégiben gondolatokat közölt a Tantervhez. Rész
letes tervezetet is adott az egyes tantárgyak óraszámaira. Tekintsük ezt 
a felhívást olyannak, mint egy nagytapasztalatú és tudású kartárs leiké
ből fakadt felkiáltásnak: I t t  az idő, tovább várni már nemcsak nem lehet, 
de nem is szabad!

E g y e s ü l e t i  é l e t

Jegyzőkönyv.
a M agyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete 191í3. október 15-én 

ta rto tt választm ányi gyűléséről.
Jelen vannak: Szép József igazgató, Zsenaty Dezső fő titkár, Angyal József 

jegyző, Györgyfy Ákos szerkesztő, Györffy P ál kiadó, valam int Schreiner F e
renc, Hochrein Lajos, Gogola Aladár, Bíró Sándor, Kanizsai Dezső,^ Ivány^ Jó 
zsef, Füzesi Árpád, Thüringer János, Konrád György, László Géza, Jónás 
László, U jvárossy József, F izáry  Bódog, W ayán Ferenc, Szabó Rezső, Zalán 
József, Góts Ottó, W allrabenstein Frigyes, F iedler Lajos, Tinschmidt Ernő és 
M agyar László választm ányi, illetőleg egyesületi tagok.

Távolm aradásukat bejelentették Záborszky Árpád, K rupa Pál, Schnitzl 
Gusztáv és Weszelovszky Lajos választm ányi tagok.

A jegyzőkönyvet Angyal József tanár, egyesületi jegyző vezeti.
Á jegyzőkönyv hitelesítésére elnök felkéri Hochrein Lajos és Ujvárossy 

József választm ányi tagokat.
Elnök a m agyar Hiszekegy elmondása u tán  üdvözli a m egjelenteket s a 

gyűlést megnyitja.
Felkéri Angyal József jegyzőt, hogy ism ertesse a  legutóbbi választm ányi 

gyűlés jegyzőkönyvét. Hozzászólás nincs. — Tudomásul szolgál.
Jegyző Ism erteti a közgyűlés jegyzőkönyvét. Zsenaty Dezső megjegyzi, 

hiogy a jegyzőkönyv hűségesen fejezi ki a gyűlésen történteket, de most a  
jegyzőkönyv hitelesítésekor kell néhány, a  választással kapcsolatos alapszabály
ellenességre rám utatn ia és annak helyesbítését kérni. A jegyzőkönyv tanúsága 
szerint dr. B aranyai Gézát az értelmi- és erkölcsi fogyatékosok szakosztálya 
elnökéül és így az egyesület társelnökévé választo tták  meg. íg y  m int egyesü
leti tisztikari tag, tag ja  a választm ánynak is. Választm ányi tagság i helye tehát
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m ással töltendő be. Javaso lja  dr. B aranyai Géza választm ányi tag ság án ak  tö r
lését és helyébe a  soros pó ttag  behívását.

E lnök m egállapítja, hogy a soros pó ttag  Zsenaty Dezsőné Szakszón Gi
zella. Javaso lja  a  választm ányba való m eghívását. •—• A választm ány a  javas
la t értelm ében határoz.

Zsenaty Dezső a továbbiakban bejelenti, hogy Bors Vilmos is alapszabály 
ellenesen két tisztséget tö lt be. T agja a számvizsgáló bizottságnak és a vak 
ságügyi szakosztálynak titkára . Az alapszabályok idevonatkozó határozm ánya 
alapján  javasolja számvizsgáló bizottsági tag ság án ak  tö rlését és helyébe az 
első pó ttagnak  a behívását.

Elnök m egállapítja a  javasla t alapszabályszerüségét és Bors Vilmos szám- 
vizsgáló bizottsági helyére Szaucseikné B uzáth A ranka behívását javasolja.

A választm ány a számvizsgáló bizottságba behívja Szaucsekné Buzáth 
A rankát.

Elnök m egállapítja, hogy a közgyűlés tévedéseit a választm ány alapsza
bályszerűen kiigazította . A jegyzőkönyv változatlan  tartalom m al hitelesíthető.

Tudomásul szolgál.
E lnök felkéri Zsenaty Dezső fő titk á rt terjessze elő jelentését. (A fő tit

kári je lentést külön cikkben közöljük. Szerkesztő.)
Je len ti továbbá, hogy a közgyűlés á lta l a  Korm ányzó U r Öfőm éltóságá- 

hoz in tézett hódoló- és a  V allás- és K özoktatásügyi M iniszter U r Önagym éltó- 
ságához, valam int dr. B alassa Brúnó m iniszteri osztályfőnök úr Öm éltóságához 
in tézett tisztelgő tá v ira tra  válasziratok  érkeztek és azokat szó szerint felol
vassa és hogy Györffy P ál indítványát a nevelő-tanári szolgálat éveinek beszá
m ítása tá rg y áb an  az elnökség a  VKM-hez felterjeszte tte .

Je len ti továbbá, hogy a f. évi június hó 5-i közgyűlés határozataibó l ki
folyólag az elnökség kötelességévé té tetett, hogy 1. a M agyar Gyógypedagógiai 
T ársaság  elnökségével folytasson tá rg y a láso k a t a két töm örülés egyesítése 
érdekében; 2. a gyóigypedagógiiai ta n árság  továbbiképzése érdekében tan fo lya
mok rendezését szorgalm azza a  Vallás- és K özoktatásügyi M iniszter U rnái; 
3. a gyógypedagógiai irodalom  korszerű  fejlesztése érdekében, valam in t az 
újiabb vívm ányok m egörökítése és köizkinoesé tétele érdekében szorgalm azza 
a M iniszter Ű r Ő nagym éltóságánál a  „Gyógypedagógiai K önyvek” kiadását; 
végül 4. hogy Istenes K árolyt a tanárképző volt igazgató já t örökös tisz te le t
beli elnökké tö rtén t m egválasztásáról értesítse.

Jelenti, hogy a  ta n á rság  továbbképzése és a „Gyógypedagógiai K öny
vek” k iadása tárgyálban az elnökség felterjesztéseiket in tézett a  VKM-hez. A 
felterjesztéseket szó szerin t ism erteti. Istenes K ároly örökös tiszteletbeli el
nök értesítése tá rg y á b an  elnök jelenti, hogy a díszes értesítés elkészítése fo
lyam atban van. A nnak elkészülte u tán  az elnökség az t megfelelő formáik kö
zött e lju tta tja  a  címzetthez.

A  M agyar Gyógypedagógiai T ársasággal való fúziót illetőleg jelenti, 
hogy az elnökséget m egkereste és m egbeszélést fo ly ta to tt vele. A megbeszé
lés alap ján  jelentheti, hogy a lehetőség elviben m eg van. A tá rgya lások  fo
lyam án a Miagyar Gyógypedagógiai T ársaság  képviselői k ijelentették, hogy az 
egyesítés szükségességét érzik. E zután  teh á t csak a m ódozatokat kiéli ke
resni, illetőleg ezekben kell megállapodni. Ezzel kapcsolatban elnök rám u ta 
to tt  az alapszabály nyú jto tta  lehetőségekre és célkitűzési azonosságokra több 
ízben is, hogy a fúziót minél jobban m egkönnyítse. Megjegyzi, hogy ebiben az 
irányiban m ár a régm últban is fo ly tak  tárgyalások.

E lnök jelenti, hogy a soproni k a r tá rs a k  beadványát, a  veszélyességi 
pótlék kérelm ezése tá rgyában , áttanulm ányozta, valam int azt a  belügym inisz
te ri rendelet is, am elyikre a  beadvány hivatkozik. A lapos áttanulm ányozás 
u tán  azonban a r ra  a  m egállap ításra ju to tt, hogy a benyújtandó kérelem  
nincs eléggé m egalapozva. U gyanis azok a betegségek, am elyekre a  bead
vány hivatkozik, nem  szerepelnek a h ivatkozott belügym iniszteri rendelet



Az 1943. október 15-i választm ányi gyűlés jegyzőkönyve.

mellékletéiben felsorolt 23 betegség között. íg y  a felterjesztést mellőzte és 
kéri a  választm ány h a tá ro za tá t a beadvány so rsá t Illetőleg.

Hogy a  választm ány teljes képet nyerjen az elnökség időközi m unká
járól, elnök felkéri a  fő titkárt, ism ertesse azokat az eseményeket, am elyek 
az országos tanügyi szervezetek központi bizottságával kapcsolatban tö rtén 
tek. F ő titk á r ism erteti a  szervezet legutóbbi összejövetelét, amelyiken a Mi
niszter Ű r Önagymélitósága Is m egjelent és a tanügyi alkalm azottaik prob
lémái felől igen m elegen érdeklődött.

E zu tán  fő titk á r  a IV. szám ú em lékirat tervezetet olvasta fel, am it az 
állandó síá tusb izo ttság  előzőleg m ár m egtárgyalt.

E lnök bejelenti, hogy a fentiekben szám oltak be az elnökség munkai
járól. K éri a jelenlévőket, hogy amennyiben észrevételeik volnának, azokat 
lehetőleg a jelentések sorrendjében terjesszék elő.

Füzesi Á rpád előre leszögezi, hogy a M agyar Gyógypedagógiai T ársa
ságnak  az elnökséggel fo ly ta to tt tá rg y a lása i barátságosak . A tá rsa sá g  közös 
m unkára törekszik, hisz a  célkitűzése és a  m unkakör sok vonásban hasonló 
vagy azonos. A  M. Gy. T. keresi a módot, hogy minél jobban m egvalósíthassa 
céljait. Valóban m egoldást kell keresni a  M. Gy. T. helyét illetőleg. E zért a  
tá rsa sá g  keresi a  fcooperálást. Azonban felszólaló az t hiszi, hogy valam i téve
dés tö rtén t. E zért felszólal és helyesbít, nehogy a  jegyzőkönyvbe olyan m eg
állap ítás kerüljön, am i később téves alapul szolgálna, A M. Gy. T. elnöksége 
azon az állásponton Van, hogy a  tá rsa sá g  alapszabályszerűen közgyűlés ke
retében határozza m ajd  el, hogy fúzió vagy m ás módon kíván az egyesülettel 
együttm űködni. K orainak ta r t ja  teh á t a  fúzió megjelölést. K ár volt ezt ilyen 
ha tározo ttan  leszögezni.

E lnök m egállapítja, hogy ő sem  érte tte  úgy, hogy a  bejelentettek befe
jeze tt dolgok. Csak rá  kívánt m utatni, hogy a mi alapszabályaink milyen 
m értékben teszik lehetővé, hogy a  tá rsa ság  ta g ja i ezek keretében kifejtsék  
m unkaerejüket. Csak azt k íván ta bejelenteni, hogy a legteljesebb együttm ű
ködésnek elvi akadályai nincsenek.

W ayán Ferenc a soproni k a r tá rs a k  á lta l benyújto tt beadvány keletke
zésének tö rténeté t ism erteti. Leszögezi továbbá azt, hogy igaz ugyan, hogy a 
beadványban indokul felhozott betegségek nem  szerepelnek az em lített B. M_ 
rendelethez csatolt kim utatásban, de tény az Is, hogy a  kórházi tiszti- és a l
tisz ti személyzet megfelelő óvó felszerelésekkel is el van látva, ml pedig nem,

K-arozsa i Dezső szerin t a  kérés előterjesztése csak akkor indokolt, ha a 
teljesítésiére rem ény van. A teljesítés pedig csak akkor remélhető, ha a ké
résinek tá rg y i alap ja  van. T ehát első feladat k iku ta tn i azt, hogy volt-e valaki 
Olyan a pályán, aki h iva tása  teljesítése közben fertőzést kap o tt és m unkájá
nak  áldozatául esett. M aga egyetlen ilyen esetre tudna  hivatkozni, de még 
a z t is előbb vizsgálat tá rg y áv á  kellene tenni. _

Többen a  nevieik so rát hangoztatják . M ások kétségesnek ta rtják , hogy
__ ka b ár a halá lt megelőző betegség tünetei hasonlók vagy  azonosak is —
ez hivatásuk  közben szerzett fertőzésre volna visszavezethető.

Zsenaty Deziső előadja, hogy orvosi vélemény szerint a  gyógypedagógiai 
ta n ár a legnagyobb' veszélynek van kitéve. Ö m aga is több ízben ilyen irányú 
hivatalos figyelm eztetésben részesült.

Dásziló Géza szerint, hogy a veszély fennáll, az nem  lehet kétséges. X 
esetet tud. R ám utat azonban arra , hogy a  h ivatkozott rendelet belügyminisz
te ri rendelet. Vájjon a VKM. elfogadja-e jogalapul? Ú gy véli, hogy elsci.or- 
ban hasonló VKM rendeletét kell provokálni. Miiután Ilyen pótlékot ad a 
belügy, adassák ez meg a VKM-ben is,

Scthreiner Ferenc szerin t a legjobb érv eseteket felsorakoztatni. E lőtte, 
dr. Bárczi az t állította, hogy az elhalt jía r tá rsak  betegségeinek kórképe nagy 
részben azonos és ez a h ivatásukra vezethető vissza. Az orvosi vélekedést 
figyelembe kell venni.

Hodhredn Lajos felveti a kérdést, feltétlenül ki kell-e m utatn i egy m eg
nevezett esetet. Helyesnek ta r t ja  a  stá tus anyagi dotációját bárm i utódon
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megjavítani, de könnyen m egtám adható alapnak lá tja  ezt. Minden veszélyez
tetettséggel szemben éppen az em legetett elihúnyf, k a rtá rsak  — egy-kettő k i
vételével — szépnek mondható életkort értek el.

Jónás László szerint feltétlenül ki kell m utatni legalább egy esetet és 
ez elégséges is. M ert, h a  csak egy esetet is m utatunk ki ez elégséges ahhoz, 
hogy beigazoljuk,, hogy a veszélyesség fennáll. Fennáll, m ert valóiban történt 
fertőzés. Az aztán  m ár igazán nem szükséges, hogy minden kartá rs , vagy a 
k a rtá rsak  nagyrésze valóban meg fertőződjék. A kórházi személyzet közül 
sem fertőződik meg mindenki, hanem csak igen csekély százaléka,

Szabó Rezső a veszélyesség fennállását azzal is igazolva látja , hogy ed
dig is védekeztünk ellene. I t t  a  N agy Péter-féle fonetikai aszta lra m utat rá, 
m int tárgy i bizonyítékra.

M agyar Lálszlő a kór eredetének bizonyíthatása céljából rám u ta t arra, 
hogy a pályára lépés idején minden k artá rs  tisztiorvosi bizonyítvánnyal iga
zolta egészséges voltát.

E lnök a hozzászólások sokaságából m egállapítja, hogy helyesen és kellő 
óvatossággal já r t  el, am ikor a beadványt v isszatarto tta  és a választm ány elé 
terjesztette. Az elhangzott hozzászólások alapján, Kanizsai Dezső indítványát 
aján lja elfogadásra. A kérdést a  választm ány ta r tsa  napirenden, kellőleg k é
szítse elő, tám assza a lá  indokokkal, előzetesen tá rgya lja  meg az illetékesek
kel és csak úgy ju tta ssa  el felsőbb hatóságunk elé.

K om ád György, az országos tanügyi szervezetek központi bizottsága 
m unkáját illetőleg úgy vélekedik:, hogy a hivatásrendi alapon történő állaan- 

, szervezés a jövőben aligha fog érvényre, jutni, hanem  inkább társadalm i a la
pon fog ez m egtörténni. E zért nem helyesli az ilyen szervezetbe való bekap
csolódást.

Elnök megjegyzi, nem politikai alapon m űködik az em lített ¡szervezet, 
de politikus képviseli. Helyesnek ta lálja, h a  kívánságainkat oda is e lju tta t
juk, m ert ezen az úton azok olyan, helyre is eljuthatnak, ahová, egyébként 
nem férhetnének oda.

Kanizsai Dezső úgy látja, ¡az előterjesztésekből, hogy a Minisztériumiban 
a legjobb indulattal kezelik ügyeinket. E zt örömmel állapítja meg. Ú gy véli, 
ez a jó képviselet eredménye. Az érdiem azokat illeti, akik ügyeinket ellőfcé- 

.szít'ilk és o tt előterjesztik. E zért a  választm ány nevében hálájá t tolmácsolja 
az elnökségnek.

Az em lékirat a  s tá tu s  olyképpen való rendezését kívánja — m int hal
lo tta —, hogy a klartáraak egy ¡évi helyettesi szolgálat után a X. fiz. osztály 

:2. fokozatába, neveztessenek ki és 28 évi szolgálat u tán  ia VI. fia, osztály 1 
fokozatába kerüljenek. Ez helyes. De m éltánytalan ¡a m ár régen itt  szolgá
lóikkal szemben. E zért azt javasolja, hogy olyképen fogalm aztassák meg az 
em lékirat kérdése*s szakasza, hogy 28 évi szolgálat u tán  minden kar,társ ke
rüljön be a  VI. fiz. osztály 1 fokozatába. U talás történik a z  em lékiratban 
a címadományozást illetőleg is. Ezzel kapcsolatiban az. a megfigyelése, hogy 
az eddig k itün tete tt k a rtá rsak  a  legtöbb esetben, szinte kivétel nélkül, nem 
a pedagógiai téren k ifejtett m unkásságukért kap ták  kitüntetésüket, vagy ha 
ezen a  címen tö rtén t is meg, a javaslat, a  felterjesztés nem innen indult ki. 
Javasolná, hogy az em lékiratba olyan passzus is ikbattassék be, hogy a címek 
.adományozására az egyesület Is tehessen kezdeményező lépéseket, javaslato
kat, előterjesztéseket.

A javasolt nevelésügyi tanácsosi címet illetőleg több hozzászólás után a 
választm ányban az ¡a vélemény alakult ki, hogy az em lékiratba foglaljuk be 
a  címadományozás iránti kérelmet, anélkül, hogy a címet közelebbről m eg
jelölnénk.

M agyar László a  címet feleslegesnek és értéktelennek tartja,. A legszebb 
cím a  tanári vagy tanító i cím.

Tinschmidt Ernő azt javasolja, kérjük em lékiratunkban mindazt, am it a 
testnevelési tanárok  m egkaptak. H atároztassék m eg stá tusunk  a középiskolai 
tanárok stá tusával azonos módon. Alapot ad e rre  a testnevelő tanárok  képesí
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tésével azonos képesítésünk és a nehezebb m unka tényé. Kevesli, hogy 
igazgatói s tá tu s  ügyét az em lékirat egy sorban intézi el. Kivanjia a  részle
tesebb indokolást és a rá  k íván  m uta tn i arra , hogy az ígazga-ok tanulo-ottho- 
nolkat is vezetnek. E zekért pedig jogosan hasonló díjazás illeti m eg oké , 
irán t a fcözépiskoilai igazgatókat.

Ivány József úgy hallo tta , hogy az em lékirat a VI. rangosztaly t az a rra . 
érdem esek részére k íván ja biztosítani.' Ezt helytelennek ta r tja , m ert így 
m ásik k a rtá rs  elüthető. Javaso lja  azonban, hogy a VI. rangosztályba való k i
nevezéseknél az igazgatók és a tanárok  szám arányuk szerint részesülj énéit ki- 
neíVGzéisb sn .

Elnök rám u ta t a rra , hogy a  VI. fizetési osztályba való kinevezés a  Mi
niszter U r Őnagyméltóiságának diszkréciónális joga. Mégis, am ikor egyesüle
tü n k  kérésiére az  állások bizonyos hányadát a rangsor legidősebb tag ja iva l tö l
tö tte  be Őnagyiméltóisága, hogy azok gyors nyugdíjbavonulásukkal lehetővé te 
gyék, hogy a  soron következőik is beju thassanak  a VI. rangosztályba, rést ü tö t
tü n k  a  M iniszter U r előjogán. Hogy egyesületünk ezt elérhette, az csak úgy 
volt lehetséges, hogy illetékesek előtt rám u ta to tt a rra , hogy m ás stá tusok  es. 
pályáik milyen előnyöket nyú jtanak  az o tt a lkalm azottaknak. Hogy ez a  tö 
rekvés néhány esetien hajó törést szenved, az egyes m eg nem  értő kartáirisakon 
múlik.

Zsenáty Dezső az „.arra érdem es” észrevételezett k ifejezést illetőleg^ fel
o lvassa az em lékirat eredeti szövegezését, am ely úgy szó!, hogy a „többi érde
m es kan társ is” bejuthasson a  VI. fiz. osztályba. Az igazgatói s tá tu s t illetőleg 
te t t  észrevétellel kapcsolatban m egállapítja, hogy a z  indokolt. K éri a  felszóla
lót, hogy kívánságait fog lalja  írásba és az t b e ik ta tja  az em lékirat szövegébe.

Elnök megköszöni m unka társa i nevében is K anizsai Dezső ^elismerő szavait. 
Ez az  elismerés — m int miindotta — ösztönözni fog ja az elnökséget, hogy az 
elhangzott, de m ég elhangzandó k ívánságokat is minél odaaidóbban és eredmé- 
nyeeefotoen képviselje az  illetékesek előtt. A m unka és tudás m axim um át kívánj a 
az egyesületnek nyújtani. K anizsai Dezsőnek a z t ,a jav as la tá t, hogy a  28. szol
gálati év u tán  mindenki kerüljön  be a  VI. fiz. osztályba, helyesnek találja^
S Tinschm idt E rnő  azon jav asla tá t, hogy a  mi s tá tu su n k  a középiskolai t a 
nárok  stá tusával azonosíthassák, k issé tú lzo ttnak  ta lálja . Az illetékeseket köti 
a  minősítési törvény, figyelembe veszik ezenkívül a növendékeket, az  elvég
zendő tananyago t és m ég több m ás körülm ényt is.

A nevelő-otthonok vezetőinek díjazásait illetőleg m ag a  is helyesnek látja , 
egy ilyen pontnak az em lékiratba való beik tatását.

A  választm ány a  titk á ri je len tést és az .em lékirat-tervezetet a gyűlés fo
lyam án eszközölt kiigazításokkal tudom ásul veszi. A veszélyességi pótlék ügyét 
a választm ány napirenden ta r t ja  és megfelelő előkészítés u tán  illetékes helyre 
ju tta tja .

E lnök felkéri a  szerkesztőt terjessze elő jelentéséit.
Györgyfy Ákos ‘szerkesztő jelenti, hogy a lapiszerkesztés m unkája rendes 

ütem ben halad. A  készülő lapszám  m egjelenése néhány napi késedelm et szen
ved, hogy e választm ányi gyűlés anyagáró l időszerűen beszámolhasson.  ̂ íg y  
m egtörténhetik , hogy idő hiánya m ia tt az ‘évfolyam k é t utolsó szám át össze
vontan kell m egjelentenie. A szakosztályok elnökeit kéri, hogy olyain anyagró l 
gondoskodjanak, am elyik évi m unkaterviekbe belekapcsolódik. Ne kelljen a  
szerkesztőnek esetleg ettől távo l eső cikkeket m egjelentetnie. A továbbiak so
rán  rám u ta t arra , hogy a  lap előállítási költsége óriási m értékben m egnöveke
dett. Javaso lja  tehát, hogy az egyesületi tag ság i díj havi 1 pengőről 2 pengőre 
CUlölt GySiS'éÜ'L fGtl

Többen közbeszólnak, hogy a  tagd íj meg,állapítása a  közgyűlés elé ta r 
tozik. . . . . . .

Györffy P ál a  gazdasági viszonyokra való u ta lással azt javasolja, hogy a 
tagdíj felemelés csiak akkor tö rtén jék  meg, ha az egyesület tö k e ta rta lék a  való
ban kim erült, csak akkor hivassák össze egy rendkívüli közgyűlés.

E lnök javasolja, hogy a  la,p m egjelenésének b iz tosítása céljából az egye
sület tartalékoljon  megfelelő papírm ennyiséget.
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Az 1943. október 15-i választmányi gyűlés jegyzőkönyve.

készséggel rendelkezésre boesájtja. es a lapot
A Vátesatanány a szerkesztő jelentését tudomásul veszd és megbízza őt az- 

p a p í r ^ a g o t  & OTaJtlap részére az egyesület anyagi erejéhez, m érten

. . Györffy p ál kiadó jelenti, hogy az űj lappéldányok szétküldése rendiben 
folyik A m egm aradt példányok raktározása és a meglevő régi példányok nyíl-
k ^ ^ a k tó T O z h a tn á 11 CZSes:ekbe u tk ° z lk ’ m e r t ni,nes m egfelelő hely, ahol eze-

nvomS ^ ^ “kL^ ° f . / elhív;iia a  V álasztm ány figyelm ét az in tézeteknél h aszná lt 
-y  1  eges m egváltozására . A ján lja , hogy ú jabb ilyen m egren- 

d e le s tc b z u j re n d ta r tá s  m egjelenése e lő tt ne kész ítte ssen  az egyesület 
, , ,  . í10̂  ^ tk é r l  a  jelenlévő Füzsei Á rpád  igazga tó t, adjon az egyesület ik-i

?edljesfta ta lá n a k  m egf'6le10 helyet intézetében, am it Füzesi Á rpád  “ készséggel

A  kiadó je len tése  tudom ásu l szolgál.

lentését.11̂  fölkérÍ AmSyal JÓZS,ef jegyzöt’ Avassa fei ,a távollévő pénztáros je-

vánv 1842 3?^p ’°Fhhfflnlté^e: ■?ey Ít ®1 4671'94 penSö- K iadás 2829.60 P, m arad - any  3.842 34 P . Ebből a S zen t Is tv án  jubileum i alapon van  328 28 P  a Pesti
t o e n " ^  pe5n jő .a  P °Stata« ban  1261'53 P > a  kézipénztárban  7.53 P,

T udom ásul szolgál, 
in d ítv án y  nincs.

k ö s z ö n e t é  fM e f f tS00™ f  Jelml|évők k ita r tó  és tevékeny részvételért. Különös 
köszöneté t fejezi^ k i azo k n ak  ia k a rta rsa k n a k , akiiik az  o rszág  legkülönbözőbb
s e n ^  K tó  ^  egy'esülatünk m unkájában résztveihesseneiK K en oket,^ hogy a jovoben is részesítsek egyesületünket és m unkánkat 
hasonló megbecsülésben. Füzesi Árpád igazgató társelnöknek pedig m int házi 
gazdának mond legőszintabfo köszönetét. peCüg’ mmt hAzl-

Több tá rgy  nincs, elnök a gyűlést berekeszti.
Angyal József

_______ .__________  jegyző.

Emlékirataink, status és anyagi ügyeink,
(Főtitkári jelentés.)

voslásá9t41FoievóUhó í1 aVában k értük elsőízben stá tu s  és anyagi ügyeinknek or- 
vos asat Folyo ho folyam án negyedik em lékiratunkat adjuk át kérelmeinkké1 
az illetékes felettes hatóságainknak. KeieimemKkei

d Z “ . 2 ®S félév a la tt a következő óhajaink teljesültek, vagy indultak 
megoldásuk id e :  1. A m egüresedett állások félévenként január h ó T é n  és iú-
szám át elérte n3 k Abe’ T  2' Sr,tátusunk a tényleges szükséglet megfelelő lét- am at elerte — o. A gyógypedagógiai tanárképző főiskola 1941. szeptembe-
is 194U2 a legj°bb Úton halad kitűzött célja felé ugyan
volt T d e ^ e í r ember,6 í5 Ft1 an- a Gyó=ype® gógiai Nevelő Intézet mellett, a 
X fl r S f  Gyermekek Alsó- es Középfokú Intézete egyik épületrészében -  
XII., Csorsz-utca 2. szám  ala tt állandó otthont kapott, — és a folyó tanévben 
W n lA r  megnylTt a tanárképző N áray Szabó Sándor Diák-Otthona. A képző 
harm adeves hallgatói a  folyó tanévtől kezdve disszertációt kötelesek készíteni 
wo . ^  gyógypedagógiai tanári státus 1943. évi összlétszámának 5 százaléka' 
vagyis 10 al asnak a betöltése a VI. fizetési osztályban felvétetett az 1944 évi 
allami koltsegvetésbe. .
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Z senaty  Dezső: E lékirataink, s tá tu s  és anyagi ügyeink.

E lfogadtato tt és gyakorla tban  is m egoldást nyert az az óhajunk, hogy a 
VI. fiz. osztályba kinevezendök elsősorban olyan igazgatók és tan áro k  legye
nek, akik m ár szolgálatuk végét tö ltik  és a kinevezés u tán  ham arosan nyuga
lomba vonulnak, s így helyet adnak a soron lévő nem sokára hasonlóan nyug
díjba kerülő kartá rsa inknak , hogy ilyen felfogással valam ennyi k a r tá rs  a VI. 
fizetési osztályba kerülhessen.

F ia ta l kollégáink kivétel nélkül k ineveztettek rendes gyógypedagógiai t a 
nárokká, de összes sérelm eik eddig, sajnos, m ég nem orvosoltattak . (Ezekkel 
azonban tudtunkkal a  legjobb indulattal foglalkoznak.)

A felsorolt eredm ények stá tu su n k  mai helyzetét tekintve, s összemérve 
m ás ok ta tási rendek eredményeivel, lem aradást nem  m uta tnak , s ez m egnyug
tató . A rra  kell ugyanis gondolnunk, hogy az elért eredm ényeket a  m ai re tte 
netes világégés idején kaptuk, am ikor az egész nem zet s így a mi jövendő so r
sunk is honvédeink helytállásátó l függ.

Ily  értelm ű kijelentést te tt M iniszter U runk  Ö nagym éltósága is, midőn 
elnökségünk 1942 október havában előtte elsöízben m egjelent és stá tu sunk  ké
relm ét á tnyú jto tta . H ozzátette azonban, hogy a rendelkezésére álló összegből 
úgy a mi, m int a  tá rc á ja  keretéhez ta rtozó  összes o k ta tás t rendeknek igyekszik 
a  legégetőbb kéréseit te ljes egészében kielégíteni, vagy m egoldásuk felé vinni.

H ála te lt szívvel m ondunk te h á t köszönetét Ö nagym éltőságának, hogy a 
lehetőséghez m érten  e nehéz időkben is a  teljesülés felé halad h a to tt a mi régi 
óhajainknak  egy kis része. — Mély hálával köszöntjük dr. Szukováthy Im re 
min. osztályfőnök ú r  Ö m éltóságát is, m ert biztosan tudjuk, hogy az összes 
illetékes tényezők előtt ő v ilág íto tta  meg, s ö fog ja  a  jövőben is teljes fénnyel 
m egvilágítani a mi óhajainknak kellő, m egérdem elt értékelését.

M int em lítettük, hogy az 1944. évi állam i költségvetésben a gyógypedagó
giai ta n á ri s tá tus össz’létszám ának, 210 .állásnak az 5°/o-a, vagyis 10 állás tény
leg felvétetett a  VI. fizetési osztályba, de ez a 10 állás csak  az 1943. évi stá tus 
összlétszácmának felel .meg, m ert az  1944. költségvetési évi összlétszám únk, a 
tervbe v e tt két-három  vidéki kisegítő iskolának gyógypedagógiai intézetekké 
való átszervezése, illetve az azokban működő te ljes képesítésű gyógypedagógiai 
ta n á r  k a rtá rsak n ak  a stá tusunkba való átvétele következtében 210-ről 220 fölé 
emelkedik. Ennek következtében továbbra ás fennáll az 5»/o teljes betöltésével 
kapcsolatos kérelm ünk, mivel az 5%-os a rá n y  tíz  VI. fiz. osztályú állásról, 11-re 
emelkedik.

E m líte ttük  m ár, hogy a  legnagyobb örömmel vette  o k ta tási rendünk, am i
kor felettes hatóságunk  kérelm ünkre elfogadta, s gyakorla tban  is alkalm azta a 
VI. fiz. osztályba való besorolással kapcsolatban a  m ai keretekben az egyedüli, 
jó kivezető u ta t jelentő elgondolásunkat. K artá rs i együttérzésünkről tanúskod
h a t ez az elgondolás, példaként á llhat m ások előtt, s főképpen a sorsunkat in
téző körök előtt voltunk és lehetünk továbbra is erre büszkék. K artá rsa in k  ja 
varésze m eg is érte tte  a  helyzetet, nem feledték, hogy mily irányú  tö rekvés
nek köszönhették a  VI. fizetési osztályba való beju tásukat. Tudták, hogy k ari 
érdeket szolgálnak, m ikor halogatás, ingadozás nélkül á tad tá k  helyeiket az 
u tánuk  következő kiszolgált, öreg k artá rsa ik n ak . De hiszen i t t  nem az érde
m ek külön ju talm azásáról van  szó, hanem  arról, hogy lehetetlen a  m ai kere
teink között a m indannyiunkat m éltán megillető helyet a  VI. fizetési osztályt 
elérni. E nnek elérése m ost m ár nem  személyi, hanem  k ari érdek. Fele ttes -ha
tóságaink  elfogadták az ilyen értelm ezését — és átm enetileg gyakorla tban  át 
is p róbálták  m ár vinni. Tehát igazodjunk mi lent is ehhez a felfogáshoz s 
mindenki v á rja  m eg nyugodtan, hogy so rra kerüljön, — m ert biztosan so rra 
kerül. Ez a felfogás h á trá n y t senkinek nem  jelent. Az önzőknek, a m agukat 
túlbecsülőknek azonban m eg nem engedett előnyt jelent az, h a  másokon át-, 
ug rálva  előbb bekerülnek, mely á ltal ok ta tási rendünk leértékeléséi m unkál
já k  és több k a r tá rs ra  -nézve végzetesen sérelm es helyzetet terem tenek.
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Zsenaty Dezső:

Egy szem élynek a mi s tá tusunkban  m a a VI. fiz. osztályban éveken á t  
való üldögélése nem k ari érdek, és tek in té ly t sem jelent, hanem  a k a r  értéké
nek süllyesztését jelenti.

M ikor te h á t hálásan  m egköszöntük felettes hatóságainknak, hogy egész 
k arunk  értékét emelni ak a rta , és akarja , a VI. fiz. osztályú állásoknak a kért 
módon való betöltése által, a  legmélyebb tisztelettel kértük  azt is, hogy a rend
bontásra törekvőknek ú tjá t vágni kegyeskedjenek, m inden oly irányú tö rek 
vésnek elhárításával, melyekkel á t p róbálják  tö rn i az egyesületünk által, — 
tehá t annakidején ő általuk  is elfogadott —■ legigazságosabb k ari érdekeinket 
szolgáló törekvésünket.

Amilyen nagy  örömmel üdvözöltük ifjú  k a rtá rsa in k  ügyének nekilendü
lését, m ikoris egym ásután bekerültek  m int rendes tanárok  a stá tusba , éppoly 
nagyfokú aggodalom m al nézzük, — szorgalm aztuk és szorgalm azzuk állandóan 
m indazoknak a sérelm eiknek az orvoslását, am elyek akkor érték  őket, midőn 
kinevezésük előtt oly hosszú időn á t fáradoz tak  ia legkülönbözőbb cím ek soro
za tán  eltöltött állásokban. K ifejezést ad tunk  ennek em lékiratainkban, de ők 
m aguk is kérték, hogy az em lített, évek során á t  eltöltött szolgálai idejük, a 
rendkívüli viszonyokra való tekintettel, az egy helyettes ta n á r i ' évnek betudott 
esztendő kivételével, m aradéktalanul szám íttassék  be a rendes tan ári szolgá
la t idejébe. — F ia ta l kollégáink éveken á t a legmostohább viszonyok között 
kezdték h iva tásukat, és m a mindennél nehezebb anyagi viszonyok közé kerü l
tek, — kérelm üknek m egoldása az összes különböző címeken eltöltött szolgá
lati éveknek a beszám ításával és a  családi pótléknak még fokozottabb m érték 
ben való felemelésével lenne ném ileg orvosolható.

Az -eddig em lítettekben a sa já t stá tu sunk  elért eerdményeit, vagy  fenn
m arad t sérelm eit te ttü k  szóvá, em lékiratunkban rám u ta ttu n k  azokra a sérel
mekre, és óhajokra is, m elyek az összes oktató i rendeknek, m int közös, régi 
sérelmei várnak  orvoslásra.

M erjünk-e jövendő k ilá tásainkkal foglalkozni? — H át, ma sem m it sem 
lehet, — így a mi k ilá tása inka t sem  lehet m eghatározott időhöz kötni, de b íz
zunk, s m unkálkodjunk azon, hogy az eljövendő jobb, nyugodtabb napokban el
érhessük k itűzö tt céljainkat. Ehhez m egvan a  rem ényünk s tudjuk az t is, hogy 
kitől kaphatjuk  m eg a helyes tempót, az eljövendő, korszerű  kérdéseinknek 
tényékké válása  felé.

E lsősorban is a  legteljesebb bizalommal viseltessünk M iniszter U runk 
Ő nagym éltósága irán t, aki a  jövő szem pontjából m egnyugtató, tisz ta  képet 
igyekezett nyújtani.

H álás szívvel gondolunk önzetlen fáradozásáért dr. Szabó G usztáv m ű
egyetem i ny. r. ta n á r  országgyűlési képviselő ú rra , az Orsz. Tanügyi Szerve
zetek Központi B izo ttságának  széleslátókörü kiváló elnökére, aki ünnepélyes 
évzáró összejövetelre h ív ta össze az oktató  rendek képviselőit folyó évi június 
havában. E zt az összejövetelt M iniszter U runk Ő nagym éltósága és vitéz L u
kács Béla M iniszter U r Őnagym éltósága, a M agyar É let P á r tjá n ak  országos 
elnöke is k itün te tték  m egjelenésükkel. Az o tt elhangzott kijelentések rem ényt- 
keltők voltak a jövendő szempontjából.

A külön s tá tus gondolata -régi vágya a tanügyi hivatásrendeknek, érthe
tően nagy lelkesedést keltett, m ikor többek között azt hallo ttuk  a M iniszter ú r 
tól, hogy nem kövekből em elte alkotásokkal szándékszik a nevét m egörökíteni, 
hanem  adni a k a r  azoknak, ak ik  eddig m indig csak vetettek, de soha nem  a ra t
tak . A  tanügyi h ivatásrend  országépítő m unkát végzett, a  b írák  és a  ka tonák  
u tán  őik érdem lik m eg elsősorban a külön stá tust.

Ez a  kijelentés a  messzebb jövőbe ta lán  csak a háború u táni időkre kivé- 
tődö terv, de örülünk annak, hogy végre a  leghivatalosabb helyről je len tete tt 
ki, m in t cél, s  ezt a  célt -bármint alakulna is a jövő, ne hagyjuk elejteni. A m íg 
pedig a  háború  k ilá tásta lan  súlyos napjai ta rtan ak , addig átm enetileg k é rjü k  a  
legutóbbi em lékiratunkban le fek te te tt sürgős óhajainknak kielégítését.
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Em lékirataink, stá tus és anyagi ügyeink.

E m lékiratunk  első pontjai a jövőben rem élt k ívánságainkat tartalm azzák, 
az ezt követőkben a legsürgősebbeknek az orvoslását .kérjük, s azokkal záru l
nak, m elyek az oktatói rend összességének közös sérelmei. Tehát, mély tisz te
lettel a következőket kérjük: _ , .

1. Főiskolai végzettségünkre, valam int legfáradságosabb ta n a n  m unkánk
ra  való tek in te tte l kérjük, hogy a gyógypedagógiai tanárok  egy évi helyettes 
tanári m űködés u tán  a X. fiz. osztály 2, fokozatába neveztessenek ki rendes 
tanárokká s onnan kezdve 35 év a la tt a VI. fiz. oszt. 1. fokozatáig  autom atiku
san lépjenek elő. — K értük  továbbá a tanügyi h ivatásrend külön stá tusának  
felállítását.

2. K érjük  az igazgatói külön s tá tu s  m egalkotását,
3. Á tm enetileg kérjük  stá tu sunk  10% -ának a VI. fiz. osztályba való elő

léptetését. . , , ,
4. M indenekelőtt újból kérjük  a ta n á ri s tá tu s  összletszam anak m um atai- 

lanul és m indenkor a V.I. fizetési osztályba való autom atikus előléptetését.
5. A VI. fiz. osztályba elsősorban olyan Igazgatók és tan áro k  neveztesse

nek ki, ak ik  m ár szolgálatuk végét töltik. . . .  . . .
6. K érjük  rendszeresíteni a legtöbb stásuban m ár régóta gyakorolt cím 

és jelleg adom ányozását a  VI. fiz. osztályba.
7. F ia ta labb  kollégáink részére sürgősen kérjük, hogy a különböző címe

ken eltöltött minden szolgálati idejük szám íttassák be a rendes gyógypedagó
giai ta n á ri szolgálatba. .............

8. K érjük, hogy am in t a  többi főiskolák hallgatói kiküldettek, a mi fő
iskolánk hallgatói is és a m ár működő gyógypedagógiai tan áro k  is küldessenek 
ki állam i ösztöndíjjal külföldi tanu lm ányútra . ........................

9. K érjük, hogy a hadviselt tan áro k  hadi ével a nyugdíjon kívül fizetés 
szem pontjából is kétszeresen szám íttassanak.

10. K érjük  a házastársak tó l elvett 50%-os lakbér visszaadását.
11. K érjük  a korpótlék visszaállítását, a m ai viszonyoknak megfelelő ösz- 

szegben.
12. K érjük a tan ári külön m unkák díjazását.
13. Gyerm ekeink részére az összes iskolákban és az egyetem eken is a 

tandíjm entességet.
14. K érjük, hogy a  gyógypedagógiai tan áro k  az eddiginél nagyobb szám 

mal rendeltessenek be a m agasabb hivatalokba.
15. K érjük, hogy a  kitüntetésben részesült tanárok  az igazgatói cím he

lyett, m ás megfelelő címet kapjanak.
Budapest, 1943. október 15. Zsenaty Dezső

fő titkár.

Dissertátió Tanárképzőnkön.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 

83.449—1943. V. 4. szám alatt a következő rendeletet adta ki:
„Tudomás és további eljárás végett értesítem. Igazgató Urat, 

hogy az 1934. évi 47.453/1934. szám alatt kiadott és a 37.681/1841. 
IV. számú rendelettel módosított Gyógypedagógiai Tanárképző Fő
iskola szervezeti szabályzatának a jelöltek írásbeli szakvizsgálatát 
szabályozó pontjait Igazgató Ur indokolt javaslatának megfelelően 
érvénytelenítem, illetve a 37.681/1941. sz. rendelet 3. e/2. bekezdését 
az alábbiak szerint módosítom: „A jelöltek szabadon választott 
tárgykörből az előadó tanár irányítása mellett szakdolgozatot készíte
nek a gyakorlati év alatt, melyet egy hónappal a szakvizsgálat előtt
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bemutatnak a szaktárgy előadó tanárának megbírálás végett. A bí
rálatot az előadó tanár a vizsgálóbizottság elé terjeszti, amely dönt 
a jelöltnek szóbeli szakvizsgálatra való bocsátásáról. Budapest, 1943. 
szeptember hó 22-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Szukováthy Imre 
s. k. miniszteri osztályfőnök.”

Amikor a gyógypedagógiai tanárképző főiskola III. éves hall
gatóinak a tudományos szakdolgozat készítésére vonatkozó rendele
tet a gyógypedagógiai tanárság tudomására hozom, nem tudom el
mulasztani, hogy ezt elsősorban a nagy nyilvánosság előtt ne kö
szönjem meg ügyosztályfőnökünk Öméltóságának. Ezzel a rendelettel 
sikerült a Tanárképző III. évének a tartalmát tetemesen gyarapítani, 
azt a tanárképzőhöz jól hozzákötni és a gyógypedagógiai tanárság 
képzésének a nívóját tetemesen emelni.

Erre a szákdolgozatra nemcsak a hallgatók szempontjából volt. 
igen nagy szükség. Szükség volt azért is, hogy a jövendő tanárgene
ráció szokjon hozzá és tanulja meg a tudományos kutatást és a tudo
mányos kutatás terén a forrásmunkák felkeresését. A tanárképző 

. jelenlegi szervezetében ez már megvalósítható, mert tudományos ku- 
I tatás szempontjából rendelkezésünkre áll a tanárképző főiskola J |  könyvtárán kívül az egyetemi könyvtár, az egyetemi szakintézetek 

T könyvtárai, a székesfővárosi pedagógiai könyvtár és főleg rendelke- 
■ zésünkre állanak azok a vezető tanárok, akik tudományos kutatás 

terén az egyetemi grádust már elérték és tudományos kutatás szem
pontjából hivatottak vezetésre. Mindezek az apró mozaik részletek 
teszik értékessé új főiskolai szervezetünket, amelytől úgy mi, már 
dolgozó szakemberek, a magyar tudományos világ, a rászoruló szü
lők legalább annyit várnak, mint amennyit ez a terület a múltakban 
tudott a tudományos világnak, a nemzetnek és a szülőknek nyújtani.

A mai nehéz idők nem látszanak alkalmasnak új és nagy dol
gok szervezésére. A mi tanárképzőnk sem nem új, sem nem nagy, 
nem teszünk egyebet, mint a múltak fényét, nagyságát és dicsőségét 
akarjuk átmenteni és öregbíteni. Azt akarjuk, hogy a jövőben is 
méltó legyen a gyógypedagógia az_ öregek: „Náray-Szabó, Sarbó, 
Ranschburg, Borbély, Berkes, Klis, Éltes, Herodek, Ákos” neveihez. 
Azt akarjuk, hogy olyan becsületes és eredményekben olyan tisztes
séges munkát tudjunk a köznek biztosítani, mint e nevek viselői ide
jén a gyógypedagógia tette azt. Minden reményünk megvan arra, 
hogy ez teljes mértékben sikerülni fog, mivel élünkön olyan egyéni
ség áll, mint annakidején „az öregek” élén. Dr Bárcz- Gusztáv_

Könyvismertetés.
Cseresnyés Ferenc: Gyógypedagógiai értekezések. I. kötet. Kiadta a 

Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlönye Budapest, 1942. Ezzel a cím
mel jelent meg az a 260 oldalas kötet, amely Cseresnyés Ferenc c. gyógy
pedagógiai igazgató 31 cikkét tartalmazza, amelyekről a szerző az előszó-
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bán ezeket írja : „Az itt  összegyűjtött cikkek a Siketnémák és Vakok Ta
nárai Országos Egyesületének hivatalos lapjában, a Siketnémák és Vakok 
Oktatásügyében, annak 1929—1933. évi számaiban jelentek meg. Csak a 
századforduló éveiben volt még olyan élénk, mozgalmas a szellemi élet a 
fogyatékosok nevelés-oktatásában, mint Trianon után. Kiemelkednek e 
munkából a gyógypedagógiai országos szakfelügyelőségnek a fogyatéko
sok tankötelezettségét, iskolázását s az intézmények avult tanterveinek 
m egújítását célzó törekvései, a gyógypedagógiai tanárképző főiskola ta 
nári testületének a tanárképzés fejlesztésére irányuló szervezései, továb
bá, mint több oldalról fölvetett kérdések, az iskolázott, kiképzett fogyaté
kosoknak, különösképpen a vakoknak foglalkoztatására, gyámolítása s a 
m agyar gyógypedagógia és a m agyar gyógypedagógiai tanárképzés érté
kelése külföldön. Az ezekkel kapcsolatos eszmecserék, elvhirdetések, vi
ták  az 1929. és 1933. közötti években voltak a legélénkebbek s am i belőlük 
papirosra került, az túlnyomórészt a M agyar Gyógypedagógiai Tanárok 
Közlönyének, korábbi nevén Siketnémák és Vakok Oktatásügyének ha
sábjain jelent meg. A folyóiratokat akkoriban Istenes Károllyal ketten 
szerkesztettük s így az eszmecserékben persze bőséges részünk volt. A 
szerkesztőségünk négy éve a la tt szárm azott nagyobb cikkeimet tartalm az
za ez a könyv. Mikor a cikkek annakidején megjelentek, egyiknek-másik- 
nak szókimondó nyíltsága itt-o tt érzékenykedést is keltett. Most az évek 
lehiggadt szemlélete m egállapíthatja, hogy az írásoknak mindig és min
den részükben csak egy céljuk volt és az most is: az ügy hűséges szolgá
lata .”

Cseresnyés Ferencről mindannyian tudjuk, hogy komoly megfontolt- 
ságú művelője volt szakirodalmunknak. Cikkeit nemcsak a m eglátás ere
detisége, hanem azok tartalm ának realitása, történelmi vonatkozásban 
abszolút igazságossága és tárgyilagossága jellemezte. De ezenkívül cik
keinek felépítése irálytanliag is, mindenkor a tökéletes gondosság jegyé
ben történt.

Ha sorra vesszük a tartalom jegyzék 31 címét, egész kortörténet fu t 
el szemeink előtt. A rra gondolunk itt, mily értékes kötetek állanának 
szakirodalmunkból rendelkezésünkre, ha Cseresnyés Ferenc kivitelezése 
értelmében oktatásügyünk irodalmának kiválóbb művelői szintén össze
gyűjtö tték  volna nyom tatásban megjelent munkáikat. A jövő szempontjá
ból ez a mód sokkal értékesebb, mint csak a szaklapban való megjelentetés. 
Cseresnyés Feernc cikkeinek kötetben való összegyűjtésével és kiadásával 
nemcsak maradandó emléket állított életműködéséről, hanem hasznos 
munkát is végzett. Üdvözöljük az első kötet megjelenése alkalmából és 
várjuk a második kötetet.

Följegyzések
Jólészi Cházár Andrásnak, a m agyarországi siketnéma-oktatásügy 

első apostolának 76 kötegbe osztott ira ta it a  rozsnyói evangélikus egy
ház ira ttárában  őrizték. Ezeket az iratokat a rozsnyói evangélikus egy
ház közgyűlése Szép József váci kir. orsz. siketnéma-int. igazgató kéré
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sére és G yörgyfy Ákos közben já rá s á ra  m ost k iad ía  és további m egőr
zésre a siketném ák váci kir. orsz. intézete gondjaira  bízta. Az iratok, 
m elyeket G yörgyfy Ákos v e tt á t  Rozsnyón és csom agolt ládába, m ár meg 
is érkeztek és á ttek in tésük , feldolgozásuk idejére a sn. bpesti áll. in té 
zetében helyeztettek  el.

A Rozsnyói H íradó 1943. évi 30. szám ában „A lá th a ta tlan  szobor” 
címmel cikk je len t meg, am elyben G yörgyfy Ákos a  cikk író ja, Cházár 
A ndrás 200 éves születési év fordu ló jára  —  1945-re —  Cházár A ndrás 
szobrának Rozsnyón való fe lá llítá sá ra  h ív ja  fel a figyelm et.

A „C házár A ndrás” Országos Siketném a O tthon (B udapest), a 
rozsnyői városi m úzeum nak ajándékozta  Cházár A ndrás váci szobrának 
m in ia tű r m ását. A szobrocskát .T'ichy Kálm án, a  rozsnyői múzeum igaz
g a tó ja  v e tte  á t és meleg hangú  levélben köszönte meg az O tthonnak.

Az „O rszágépítés” című nem zetpolitikai szemle 1943. évi 15. szá
m ában cikk jelen t meg a  fővárosban  lévő nyom orék gyerm ekek o ttho 
náról, az állam i siketném a in tézetrő l és a vakok József N ádor kir. orsz. 
intézetéről. A cikk főcím e: Akik a  társadalom  gyám olítására szorul
nak. író já n a k  neve nincs fe ltün tetve.

A P esti H írlap  1948. júl. 16. szám ában „Indítsunk országos moz
galm at beszédünk védelm ére” címmel cikk je len t meg G áspár János 
k a r tá rsu n k  tollából.

Hírek
M iniszterünk k itüntetése, A K orm ányzó U r Őfőm éltósága a m. k ir, 

m iniszterelnök elő terjesztésére S z i n y e i  M e r s e  Jenő császári és királyi 
kam arás, m agyar k irály i titkos tanácsos, vallás- és közoktatásügyi m inisz
ternek, a  haza szolgálatában szerzett kiváló érdemei elismeréséül, a Ma
g y ar É rdem rend  nagykeresz tjé t adom ányozta.

A m agyar gyógypedagógiai tan á rság  mély tisztelette l ad  kifejezést 
e legm agasabb k itü n te tés fe le tt érzett őszinte öröm ének és ism ét az t kéri, 
hogy Ő nagym éltósága gondoskodásának tá rg y a i közé olyan szeretettel 
fog ad ja  be a gyógypedagógiai ok ta tásügyet, m int aminő szerete tte l és bi
zalom m al tek in t m űködésére a  m ag y ar gyógypedagógiai ok tatásügynek  
minden tényezője és m unkása.

Szinyei M erse Jenó' közok tatásügy i m iniszter a kultuszm inisztérium 
ban  ú j ügyosztálybeosztást lép te te tt életbe. Az ú j beosztás szerint 16 ügy
osztály között oszlik meg a m inisztérium  m unkaköre. A gyógypedagógiai 
intézetek a IX. ügyosztályba ta rtoznak , m elynek főnöke dr. Szukováthy 
Im re m iniszteri osztályfőnök, főnökhelyettese dr. Jan ts its  Tibor min. ta 
nácsos. E lőadó: Pócza József, t i tk á r  dr. L am p arter F rigyes.

Jáv o r Gyula c. igazgató, debreceni siketném aüntézeti k a rtá rsu n k a t, 
a Honvédelmi m. kir. M iniszter elő terjesztésére a Korm ányzó U r Öfőmél- 
tó ság a  ta rta lék o s  főhadnaggyá nevezte ki, 1942. jan u á r 1-i ranggal.

L apunk  legközelebbi összevont (9— 10.) szám a december első felé
ben jelenik meg. L ap zárta : 1943. decem ber 1.
L ap tu la jd o n o s: M ag y a r G yógypedagógiai T an á ro k  O rszágos E gyesü le te .

Felelős szerkesztő és k iadó: G yörgyfy  Ákos. 
vargyasi Máté Ernő könyvnyomdája, Budapest, VIII. József-u. 41. T.: 139—259.


