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Az 1944. évi állami költségvetésből
röviden ismertetjük a státusunkat érdeklő adatokat.

A  tanszemélyzet teljes létszáma 228. Ebből 10 igazgató és ta
nár a VI. fizetési osztályban van. A  rendes tanárok száma a többi 
fizetési osztályban 209, a helyettes tanárok száma pedig 2. —  Ezen
kívül van egy gimnáziumi tanár és 6 kézimunka mesternő.

A  személyi járandóságok végösszege 1,991.170 pengő. A  dologi 
kiadások végösszege 1,076.300 pengő. Kiküldetési és átköltözködési 
költségekre 4.500 pengő, a gyógypedagógiai tanárképző főiskolai 
hallgatók ösztöndíjára 9.600 pengő van felvéve a költségvetésben. A  
gyógyítva nevelő iskolák költségvetési kiadási végösszege 3,081.570 
pengő.

A  tanárképzést egy főiskola, a siketnémák oktatását 13 inté
zet, a hibásbeszédüek tanítását egy intézet és 3 tanfolyam, a vakok 
oktatását 6 intézet, a szellemileg fogyatékosok nevelését 9 intézet 
munkálja.

A  VT. fizetési osztályú állások száma a státus 4.6°/o-ának felel 
meg. Jövőnk érdekében minden erőnkkel ennek a százaléknak to
vábbi lényeges emelésén kell dolgoznunk. A  külön igazgatói státus 
felállítása és a VT. fizetési osztályban a 10% elérése az, ami helyze
tünket valóban a megillető szintre emelné. Intéző hatóságunk ta
pasztalt jóindulata, e tekintetben a legszebb reményekre jogosít fel



Az 1944. évi állami költségvetésből ( -j-)

bennünket. Amikor a múlttal szemben megállapítható kedvező előre 
haladásért köszönetét mondunk, egyúttal bizakodó várakozással te
kintünk a jövő elé. Adja Isten, hogy jövő ilyenkorra reménykedé
sünk valóra válásáról számolhassunk be! Az 1944. évi állami költ
ségvetés VII. számú füzetét ezzel a várakozással tesszük le ke
zünkből. ( + )

Simon József
Irta : Klug Péter ny. orsz. szakfelügyelő, 

m. kir. kormányfőtanácsos

Akik ismerjük a,z ő fiatalos munkabírását, különösen nagy hi- 
vatásszeretetét és szakoktatásügyünkben való hivatottságát, csodál
kozva hallottuk és bizonyos kételkedéssel fogadtuk a hírt, hogy 
Simon József november 1-én nyugdíjba vonult.

Múlik, az idő és mind többen válnak ki a gyógypedagógia ak
tív munkásai közül azok, kik oktatásügyünk kiemelkedő nagy alak
ja, Borbély Sándor tanítványainak vallották magukat. Simon József 
nemcsak ezt tette. Valamennyiünk közül legmarkánsabbul ő képvi
selte a Borbély Sándor által kijelölt irányzatot s a tantervnek soha 
el nem évülő, megdönthetetlen igazságait. Amióta erre a pályára lé
pett, mindig és mindenütt következetesen Borbély Sándor szellemé
ben dolgozott, Láttam őt, mint tanárképző főiskolánk lelkes ifjú 
hallgatóját, jóleső elismeréssel néztem nagyszerű tanári munkáját, 
növendékeihez való lehajlását is azok meleg ragaszkodását, élénk 
figyelemmel kísértem azt az értékes tevékenységét, melyet a minisz
tériumban, mint berendelt tanár és referens végzett, szemem előtt 
folyt le 10 évi szakfelügyelő-helyettesi —  reám nézve mindig hálá
san emlékezetes —  termékeny munkássága. És mindannyian láttuk 
őt rövid orsz, szakfelügyelői, majd tankerületi főigazgatói, illetve 
tanügyi tanácsosi minőségében, ügyünk buzgó szolgálatában tevé
kenykedni.

Simon József vérbeli siketnéma tanár volt. Ehhez az, oktatás
ügyhöz vonzotta szíve-lelke s kiváló képességeinek teljével dolgozott 
mindvégig a siketnémák oktatásügyének előbbrevitelén és felvirágo- 
zásán. Mindazonáltal, amikor az egész szakoktatásügynek előadói, 
majd felügyeleti teendői tétettek feladatává, pártatlanul és osztat
lan meleg ügyszeretettel dolgozott a vakok, a szellemi fogyatékosok, 
a beszédhibásak és a kisegítő-iskolák belső és külső fejlesztésén. 
Erről tanúskodik minisztériumi és későbbi k i v á l ó a n  e red-  
m é n  y es működése is, Felette súlyos időkre esik működésének ez 
a szaka, s csakis, az, ő nagy ügybuzgalmának, hozzáértésének és len
dületes munkásságának tulajdonítható, hogy a nemzet akkori leron-
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Klug Péter: Simon József.

gyoltságában — amikor minden vonalon a „leépíteni” volt a jelszó, 
a mi intézményeink, nemcsak, hogy érintetlenül hagyattak, hanem 
még tovább is fejlődhettek. Több új intézmény létesítése is fűződik 
ez időben az ő nevéhez.

Kevesen tudják, hogy a tanári cím visszaadása érdekében való 
évtizedes harcunkat is az ő helytállása tette győzedelmessé. És« an
nak, hogy az orsz. szakfelügyelőség 1925-ben önálló intézménnyé 
szerveztetett át, szintén Simon József volt a magvetője.

Mint szakfelügyelő-helyettes 10 éven át volt e sorok írójának 
legbizalmasabb és felbecsülhetetlen értékű munkatársa —  mindvé
gig önálló hatáskörrel. Csakis az o odaadó nagy ügyszeretete, kiváló 
szakbeli tudása, velem való teljesen harmonikus együttműködése és 
önzetlen, támogatása tette lehetővé, hogy «szakfelügyelőségem, 10 éve 
folyamán 34-ről 53-ra emelkedett a gyógypedagógiai intézmények 
száma s valamennyi intézményünk bel- és külterjesen jelentős« fe j
lődést, az egész oktatásügy tagadhatatlanul bizonyos felvirágzást ért 
el. E tekintetben, az, «érdemnek legalább is fele Simon Józsefet, illeti 
meg. (L. A  Magyarországi gyógypedagógiai intézetek működése. 
1926, 1927, 1928, 1929, 1930— 35. t. é.) Irószerszáma nem aktaelintéző 
készlet és íróasztala nem parádés asztal volt ( bár pedáns rendet tar
tott azon), hanem a szorgalmas és, lelkiismeretes munkás alkalma
tossága, amellyel és amelyen fáradhatatlanul intézte az intézmények 
és emberek ügyeit. Megosztva végeztünk el minden adminisztrációs 
teendőt és minden szakügyi és szervezési munkában is egyenlő ter
heket vállalva szolgáltuk az, ügyet. Az intézményeket is felváltva 
látogattuk. Ehelyt, állapítom meg, hogy Simon József jelentéseiben 
mindenkor a legteljesebb tárgyilagossággal szólott az intézmények 
és tanárok munkásságáról. Ha egyszer-egyszer szemtől-iszembe a 
kartársak egyikével vagy másikával a hibákat erősebb kifejezések
kel tette is szóvá, a felettes hatóságoknak szóló jelentéseiben min
dig keresett és talált számukra mentő körülményeket. Simon József 
különösen melegszívű kartárs, érzelmei erősen befolyásolják, de azok 
közé tartozik, akik szívük lágyságát, elérzékényülésüket erősebb 
szavak mögé «rejtik. Mint felettes szeretetteljesen igazságos volt azok 
ügyeiben is, akik iránt «különösebb rokonszenvet nem mutatott. A  
kartársak igazságos ügyeiben pedig mindig kész volt magát exponálni 
a felettes hatóságok előtt« még akkor is, ha ez reá nézve kellemet
len következményekkel járt. Egyik értékes, jellemző tulajdonsága, 
hogy meggyőződéséért,, ha az ügy fontos érdeke, vagy az egyének 
igazsága úgy kívánta, lefelé és felfelé egyaránt szállt síkra és, min
den ékesszólásá-val törekedett annak érvényt, szerezni.

Kemenes Illés írta folyóiratunk, hasábjain (1937. 3— 5. szí.), 
hogy a szakfelügyelőnek „legyen pedagógiai tudása és általános mű
veltsége” , legyen meg az a kép«e,ssége, „hogy megértesse, megkedvel- 
tesse és megvalósításra vezesse a nevelés terén a helyest és a jót” , 
továbbá legyen benne „erkölcsi” emelkedettség” . Simon József mind
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e képességeket és tulajdonságokat százszázalékosan birtokolta s bi
zonyára a főigazgatósági íróasztal mellé is magával vitte. Habár e 
beosztásában munkaköre bizonyos tekintetben szűikebbre szorult, itt 
is —  mint előzőleg egy teljes emberöltőn át —  írásban, szóban és 
cselekedetben egyaránt lelkesen és nagy odaadással dolgozott az 
ügy javán. E helyen csak az; erdélyi gyógypedagógiai intézményekért 
való rendkívüli és meggyőző fáradozásaira mutatok rá.

A  most nyugalomba vonult érdemes kartársunk, mindezekből 
megállapíthatóan életét és munkásságát megosztatlanul a gyógype
dagógia ügyének szentelte s nevét kitörölhetetlenül véste annak in
tézményeibe. Amikor pedig átadja helyét utódjának, teljes 
meggyőződéssel állítom, hogy távozásával ügyünk olyan kimagasló 
egyéniséget veszt, aki méltán szerzett érdemet megbecsülésünkre és 
minden elismerésre. Egyben azonban annak a reményemnek is ki
fejezést adok, hogy nyugalombavonulása nem jelent félreállást is s 
mindig és mindenütt ott fogjuk őt azontúl is látni és hallani, ahol 
szakoktatásügyünkről és a kartársak igaz ügyéről szó esik. így 
legyen!

Pseudobeszéd.
Irta: dr. Madzsar Imre, egyetemi nyilv. rk. tanár.

Mi a beszéd és hogyan beszélünk? Sietek előrebocsátani, hogy 
nem gáncsoskodás vezeti toliamat és legjobb hitem szerint szőrszá
lat sem hasogatok, amikor Horger Antal „Általános fonetika” c. 
művéből két szövegrészletnek kritikai elemzését választom mondan
dóim alapjának. Magyar tudományos irodalmunknak: e kiváló s a 
szóbanforgó tárgykörben ezidőszerint legjobb kézikönyvének első 
része külön fejezetekben tüzetesen megismerteti a beszélésnek, a 
beszédhangok képzésének és a hallottak felfogásának fizikai, élet
tani és lelki feltételeit, majd az utóbbiaknak az agyvelő szerepével 
is kapcsolatos tárgyalása után (97. 1.) az eredmények rövid össze
foglalását, vagyis éppen azt, hogy miként is beszélünk, egy szemlé
letes példában nyújtja. Elhagyva mindent, ami számunkra nem fon
tos, viszont lehetőleg magának a szerzőnek kifejezéseivel közlöm itt 
azt, amit érdemes behatóan megvizsgálnunk.

Arról szól a fentidézett helyen szerzőnk, hogy egy magyarul 
tudó ember lelkében, illetőleg a fiziológia nyelvén agyvelejének ú. n. 
megértő központjában föltárnád és tudatossá válik pl. a „tűz” fo
galma s ¡az ennek elengedhetetlen szemléletes támaszául szolgáló em
lékkép. „Ezt közölni kívánja környezetével” . (Nyilván a fogalmat, 
illetőleg emlékképet és nem magának a tudatossá válásnak tényét. 
Ez esetben ugyanis így szólna emberünk: „Most tűzre gondoltam” .)
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Mivel pedig lelkében az emlékkép szorosan társulva van a ’tűzT 
hangsor emlékképével, egyidejűleg tudatossá válik benne ez az utób
bi is. A  megértő központ mármost a közlés céljából az összekötő ide
gek útján munkába állítja az agyvelőnek ú. n. beszédmozgató köz
pontját, az utóbbi pedig a beszélőszerveket (tüdőt, gégefőt, nyelvet,, 
ajkakat stb.) azoknak az elhelyezkedéseknek és mozgásoknak gyors 
és összerendezett véghezvitelére, amelyek azután a ’tűz’ hangsor 
benyomását keltő levegőhullámokat létesítik. Ezek bizonyos körze
ten belül rezgésbe hozzák minden ember dobhártyáját, e rezgés a 
fülben továbbterjed a hallóidegig, innen az agy hallóközpontjába jut, 
ahol hangérzetté változik. A  hangzásérzet az összekötő idegek út
ján továbbjut a megértő központba s itt, ha a halló ember magya
rul tud, maga után vonja a tűz fogalmának tudatossá válását.

Vessük fel mármost a kérdést, hogy valóban magában fog
lalja-e ez a példa és leírás mindazt, ami a beszélésnek nevezett lelki 
érintikezésmódnak, azaz, valami mondanivaló, bizonyos lelki tartalom 
másokkal való közlésének lényegét alkotja? Vagy van már ember
társamnak képe és fogalma a tűzről vagy nincs. Az utóbbi esetben 
mit sem érek a ’tűz’ hangzás képzésével és kimondásával, hanem 
meg ¡kell neki mutatnom, és megmagyaráznom a dolgot, Ha pedig 
tudja azt, hogy mi a tűz, fölkelthetem ugyan e szóval agyában és 
lelkében az erre vonatkozó képzetet, ámde, ez, amennyiben csak
ugyan beszédről van szó, nem lehet cél, hanem csak eszköz ahhoz, 
hogy a tűzről általában vagy egy bizonyos tűzről másnak valamit 
mondjak. Hogy ehhez a tulajdonképpeni közléscélhoz eszközül eset
leg, azaz bizonyos körülmények között, a puszta szó kimondása is 
elegendő lehet, (ebben az esetben szokott a nyelvész egyszavas mon
datról, mondatpótlóról, kihagyásos: elliptikus, mondatról beszélni), 
ezt alább megfelelő példákon szintén be fogom mutatni. De egyetlen 
vagy akármennyi szó vagy mondat kimondása, meghallása és isme
retes jelentésüknek társítása, magában véve még nem beszéd. Nem. 
cél, hanem csak egy további cél szükséges eszköze.

Az agrammatismusnak nevezett érdekes, beszédzavarról írt. 
mélyenszántó németnyelvű tanulmányában1 A. Pick beszédpatholó- 
gus orvostanár Bosanquet angol bölcselőt idézi: „Spricht Jemand in 
unserer Gegenwart das Wort. „Sonne” aus, so nehmen wir entweder 
an, dass er damit meint, die Sonne ist sichtbar” , oder, falls, diese 
Deutung durch die Umstände ausgeschlossen erscheint, und eine an
dere sicht nicht darbietet, werden wir ihn fragen: „Gut, was ist’s 
damit?” Még nem olvastam e sorokat, mikor arról írtam, egy még 
kéziratban lévő dolgozatomban, hogy ha minden további nélkül pél
dául a ’közélet’ szóval fordulok valakihez,, csodálkozást ugyan ki
válthatok, de semmiesetre sem valami mondanivaló közlésének el
ismerését. Átnyújthatom e szót írásban is és ismerősöm bizonyára 
képes lesz arra, hogy betűim sorát megfelelő hangokra váltsa. Ám
de nevezhetem-e igazán olvasásnak ezt a műveletet, ha meggondolom,
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hogy az olvasás lényege nem más, mint kifejtése, kihámozása egy 
írott szövegből a kívánt alakban annak a mondanivalónak, amelyet 
írója a betűkbe belerejtett. Minden igazi olvasás rejtvénymegfejtés. 
Bármily sűrűn hallunk is taehistoskopikus kísérletek leírásában ér
telmetlen betűsorok elolvasásáról, nyilvánvaló a fentiekből, hogy 
ebben az esetben csak pseudoolvasásról beszélhetünk. Ellenkezőleg 
—  pontosan véve a dolgot —  az aequivocatio logikai vétségébe 
esünk.

Ehhez hasonlóan okvetlenül szükséges, hogy világosan különb
séget tegyünk pseudóbeszéd és valódi, érdemlegesen és lényegében 
vett beszéd, azaz valami mondanivalónak, egy bizonyos lelki tarta
lomnak állítás, kérdés, tagadás, felszólítás stb. alakjában való nyil
vánítása, mással való közlése között. Nem. csupán a papagály vagy 
a szajkó beszéde pseudobeszéd. A  fenti kölcsönvett példa magában 
foglalja ugyan mindazokat a fizikai, fiziológiai és lélektani folya
matokat, amelyeket szerzőnk az emberi hangbeszéd egyes részténye
zői gyanánt felsorolt és megismertetett és még sincs jogunk, mint 
láttuk, azt mondani, hogy itt valaki másvalakinek igazán mondott, 
beszélt, tudtára adott, valamit. Ezzel szemben, ha lőfegyverüket vál- 
lukhoz. emelő katonák sora, előtt hangzik el a „tűz!” vezényszó; ha 
ugyané szó (teljesen nyugodt hangsúlyozással ejtve) felvilágosításul 
szolgál annak, aki valami fényességet pillantott meg, de nem tudja, 
hogy mi az; ha végül a „nap” szóval arra a kérdésre válaszolok, 
hogy melyük égitest kormányozza földünk pályafutását — ki von
hatná kétségbe, hogy ezekben az esetekben valóban, az történt, amit 
teljes joggal lehet beszédnek: emberek között végbemenő eszmecse
rének neveznünk. Azokhoz a lélektani, fiziológiai és fizikai folya
matokhoz, amelyeket az előbbi három példa is magában foglal, itt 
az előzményekben, az adott helyzetben, a kísérő körülmények által 
alkotott összefüggésben egy kiegészítő többlet járult és pedig mind 
a beszélő, mind a hallgató lelkében. Bosanquet megszólítottja éppen 
e hiányzó többletet keresi, bár a ’sün’ angol szót egészen tisztán 
hallotta és jelentéseit is jól ismeri. Ezen a többleten múlik tehát 
nyilván a lényegbeli különbség a valódi beszéd és a külső, érzéki 
megjelenésben a megtévesztésig annak látszó, de igazán csak pseu
dobeszéd —  akárcsak a pseudopodiumnak nevezett állatka testének 
alkalmi nyúlványa és az igazi járószerv, a kitűnő technikával ké
szített álarc és a húsből-vérből való emberi arc, vagy az igazi sze
mélynév és a pseudonym között. Keressük fel mármost közelebbi 
szemügyrevétel céljából a, beszédorganismus e fontos kiegészítő 
többletét a maga forrásánál és pedig először is a beszélni készülő
nek lelkében. Ezzel kapcsolatban térek át a fönt már előre említett 
másik szövegrészletre és tüzetes elemzésére.

Mindjárt a legelső sorokban (3. 1.) ezt olvassuk fonetikai ké
zikönyvünkben: „Ami e percben eltölti lelkünket, azt többféle módon 
közölhetjük embertársainkkal. Közölhetjük pl. írás vagy testi je-
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lek (arcjáték, taglejtések) útján is, legtöbbször azonban beszélő- 
szerveink által előidézett hangok segítségével szoktuk közölni. A  
lelki tartalom közlésének e módját beszélésnek nevezzük.” E megát 
lapítások mindenekelőtt azt kívánják az olvasótól, hogy magára esz- 
méléssel, ú. n. önmegfigyeléssel mintegy keresztmetszetet vegyen, 
egy bizonyos időponthoz tartozó fölvételt alkosson a maga leikéről; 
csak így láthatja, mit is foglal ez magában éppen, ekkor vagy más 
időpontban s milyen általában az így nyert fölvétel alkata a maga 
lényeges, jellemző vonásaiban. A  beszédtől, a lelki tartalomnak köz
lési szándékkal való társulásától teljesen függetlenül hangsúlyozza 
általában véve William James, a korábbi hibás felfogással szemben a 
maga lélektanában azt a fontos tényt, hogy minden „egy bizonyos” 
lelki élménynek, képnek a (definite image) megvan a maga elmosódó 
határú környező udvara, félárnyéka, rojtozata (haló, penumbra, 
fringe), amely olyanformán veszi körül, mint ahogy a folyó medré
be sűrűn és szorosan egymásmellé beállított s vízzel megtelő edénye
ket mindig körülömlené az, amit szabad víznek (free water) nevez
hetünk. Még egy hasonlatot használ bölcselőnk, amikor az alaphang
nak felhangjaihoz való viszonyára utal: e felhangokat nem halljuk 
külön és mégis megtehetjük a szóbanforgó megkülönböztetést, mert 
más és más hangszeren szólaltatva meg ugyanazt a hangot —  mi
ként a természettudós ugyanazon jelenség viselkedését eltérő körül
mények között tanulmányozza — a változó hangszínből megállapít
hatjuk, hogy itt nem egyszerűen csak két tartalom egymásmelletti- 
ségéről, hanem kölcsönös egymást áthatásukról, ú. n. irradiatióról 
van szó. Mielőtt a periféria- vagy mezőváltoztatás módszerét meg
próbálnánk nyelvi téren is alkalmazni, egészítsük ki még James 
metaforáit azzal, hogy a zeneelméleten kívül az optikából és pedig 
az ú. n. ,,valeur-érték”-ből, vagyis a színmező és a közrefogott, szín
folt közötti áthatásból is levezethetjük a jelenséget ;la ahogy ugyan
csak az eredeti lelki élmények, szorosabban a tárgyakról nyert látás- 
képeinknek e természetére utal pl. Klages is, amikor az ó- és közép
kor hős- és szentábrázolásainak dicsfényére gondolva nimbusznak 
és aurának nevezi azt, ami általában a valóság tárgyainak tiszta ön
átadással befogadott, semmiféle gondolati szerkesztéssel meg nem 
zavart képeit sejtelmesen körüllebegi s hogy továbbá éppen ez az 
eredeti, naiv felfogásmód és szemlélet volt az, amelynek visszaadá
sára a renaissance festészete a ’sfumatc’ és ’chiaroscuro’ techniká
jának az éles határokat széttörlő és eltompító módját megalkotta.

Ha mármost mindenkori lelki tartalmunk, vagyis az „ami tel
kemet e percben betölti” sajátos kettőstagoltságú szerkezetet, egy 
többé-kevésbbé világos és domináló, appercipiált résznek egy többé- 
kevésbbé homályos, esetleg fokozatos gyűrűkben mindjobban elho
mályosuló, percipiált háttérből való kiemelkedését mutatja, azt kell 
kérdeznünk tárgyunk körében, hogy érvényesül-e vagy miként érvé
nyesül a sajátság abban, amit nyelvi kifejezésnek, a bensőnkben
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fölmerült és tudatossá lett mondanivaló külsőleg érzékelhető vetüle
tinek tekinthetünk. Mindenkori lelki tartalmunk teljes egészét ter
mészetesen sohasem tudjuk pontosan szavakba önteni. Mindig kívül- 
marad bizonyos fokig a kifejezhetnek határán pillanatnyi általános 
lelki hangulatunk, közérzésüknknek azok az egymásba olvadó félho
mályos összetevői, amelyek belső szerveink állandó vegetatív műkö
déseit és állapotait ¡kísérik, valamint az elmúltaknak, mindenkori je
lenünket mindig színező utóhatása, amelyekbe benyomásaink, kép
zeteink és gondolataink mintegy bele vannak ágyazva. E legkülső, a 
szóbeli kifejezhetőséggel mintegy dacoló, legfeljebb körülírással és 
költői képekkel valahogy megközelíthető és sejtethető gyűrűn belül 
találjuk azt a „kiegészítő összefüggés” -t, amelyet példáinkban mint
egy lappangva,- de mindig megtalálunk, valahányszor igazi beszédről 
volt szó. E példák azonban eddigelé mind csupa egyszavas monda
tok voltak.

A  szemben lévő háztetőn lángnyelvek csapnak ki: a „tűz!” ki
áltásban érezhetően benne fog rezegni az a lelki izgalom, amelynek 
állapotában e szót kimondottam. A  tanterembe lépő tanító kiömlött 
tintatartót lát a padlón s a tettest kérdezi: az árulkodó természetű kis 
tanuló „ő !” szóval és rámutató mozdulattal felel. Az utcai tolongás
ban zsebmetszési kísérletet veszek észre: elegendő „rendőr” ! kiáltá
som, de ha akarom, így is szólhatok: „Jöjjön ide egy rendőr!” Az 
első példában a mezőnek (perifériának) nevezett elem nem önállóan, 
hanem csak zenei résztényezőként vonult be a kifejezésbe;2 a máso
dikban a taglejtésbeszéd egyik jelét hívta segítségül, hogy érzékel
hető kifejezést nyerhessen; a harmadik esetben többszavas mondat 
lett az egyetlen szóból álló mondatból, aminek lehetősége .egészen, 
természetes dolog: a fényszóró -— a figyelemnek és appercepciónak 
is nevezett irányítható lelki tevékenységnek ez a legalkalmasabb 
szimbóluma —  élesen megvilágít egy bizonyos területet, kevésbbé 
élesen ennek szomszédságát, de irányának változtatásával az utób
bira is éles sugarakat vethet. Miben áll mármost tüzetesen megte
kintve az a változás, amely ebben az utóbbi esetben végbement ?

Az a körülmény, hogy az. eddig érzékelhetően ki nem fejezett, 
de a valódi beszéd esetében a beszélő és a hallgató által mégis oda
gondolt rész most szóbeli formát öltött, a másik részre sem marad
hatott hatás nélkül! El kellett veszítenie a hozzáfűződő lelki tarta
lomnak egy részét, azt, a mindenkori konkrét helyzetből álló, az 
esetről-esetre változó „hic et nunc” körülményektől adott összefüg
gést, melynek szóbeli kifejezését most az eddigi mező vállalta. Ami 
megmaradt, nem egyéb, mint amit szótári jelentésnek nevezhetünk, 
vagyis az, amellyel valamely elnevezés egy bizonyos nyelvkörön be
lül mintegy megállapodásszerűleg szókincsünk egyik, esetről-esetre 
alkalmazható s valamely syntaktikai keretbe beállítható tagját al
kotja. Ha ezt jól meggondoljuk, arra az eredményre jutunk, hogy az, 
amit szó-nak mondunk, igazán csak a többszavas mondatban szüle
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tik meg3 s hogy az „egyszavas mondat” csak jobb híján használt, 
de valójában nem szabatos Ikifejezés! Miként egy fogalom logikai, 
egy halmaz matematikai, akként egy szó nyelvi képlete sem jöhet 
létre sohasem egymagában, hanem mindig csak elhatárolódás, más 
fogalomtól, halmaztól, illetve szótól való elkülönülés útján. („Szavak 
opponálnak szavakkal” : Laziezius Ált. nyelv. 36.) Mindegyik meg
határozott, elhatárolt tartalmat jelent. Az ú. n. egyszavas mondat
nak éppúgy, mint a forrását alkotó lelki élménynek ismertetett két 
eleme gondolatban megkülönböztethető ugyan, de mint láttuk, a va
lóságban nem különül el élesen egymástól: folytonos átmenet és 
kölcsönhatás (irridatio), röviden szólva psychológiai összefüggés 
(Zusammenhang) köti össze őket.4 Ennek helyébe a többszavas 
mondatnak az alany és állítmány pólusai köré csoportosuló duális 
szerkezetében logikai vonatkoztatás (Beziehung) lép. Ebből termé
szetesen nem következik az, hogy a duális szerkezetű, de a logikai 
vonatkoztatás által ismét egységbe foglalt többszavas mondat a 
beszélés alkalmával vállalt szerepében nem szorul arra, hogy szin
tén mező vegye körül. Az ú. n. egytagú, látszólag tehát tagolatlan 
és a több szóból álló mondatok között olyanforma különbség van, 
mint két égitest között, amelyek közül egyiknek csak egy ködgyű
rűje van, míg a másiknak a tulajdonképpeni égitestből és ennek 
belső gyűrűjéből alkotott egészét együttesen miég egy gyűrű övezi. 
Egy és ugyanazon írott vagy hangzó mondatot más és más gyűrű 
vehet körül. Ha az adósságnak részben való kifizetéséről beszélek, 
az előzményeik és az összefüggés ismerete nélkül részleges törlesztés 
mellett rézpénzben való lerovásra is lehet gondolni, minthogy a 
zöngés b kiejtése tudvalevőleg az előtte álló hangot is zöngésíti. 
Megfordítva a zöngétlen f  előtt zöngétlen s% -szé lesz a z s. így, ha 
azt mondom, hogy száz fiút láttam, nemcsak arról lehet szó, hogy 
összeszámoltam egy bizonyos csoportjukat, hanem pusztán a hang
zás alapján arról is, hogy az eucharisztikus kongresszus szász nem
zeti viseletbe öltözött ifjút láttam az utcán. A  táblára írt „Bocsána
tot kérek” egyetlen ¡mondat, de más az igazi beszéd egységeként, ha 
elégtételt és kiengesztelést nyújtva ereszkedő . hangúlyozással és 
más, t. i. felháborodó tiltakozást jelent, ha háromüteműen pattogó 
hangsúllyal mondom ki.

A  nyelvi kettőstagoltság lélektani, sőt végeredményében meta
fizikai eredetének megsejtése („Es ist eben klar, dass dér Prozess 
dér Differenzierung in dem, ureigensten Wesen dér Erseheinungen 
begründet ist” ) és annak világos bebizonyítása, hogy e törvény ér
vényesülése mind az egytagú, mind a többtagú mondatban, valamint 
a szóban, a szóképzésben és szóösszetételben, a jelentésfejlődésben 
és a hangváltozásokban, általában minden nyelvi jelenségben és kép
letben, mégha olykor csak analogikus hatás alakjában is, de minde
nütt kimutatható, Jan Rozwadowskinak és századunk elején meg
jelent művének (Wortbildung und Wortbedeutung 1904, 1. pl. 70. 1.)
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érdeme. Bár ez az elhunyt éleselméjű lengyel nyelvész Magyar Tu
dományos Akadémiánk külső tagja volt, idézett műve nem keltett 
nálunk visszhangot. A  nyelvi mező fogalma ugyan éppen mostaná
ban ikér figyelmet és elismerést szaktudósaink körében de K. Bühler 
Sprachtheorie címen 1934-ben megjelent műve nyomán4 s anélkül, 
hogy nyelvészeink szakítanának Wundt nyelvelméletének azokkal a 
részeivel, mint pl. csak logikai vonatkoztatást ismerő s ezért csak 
a több szóból állóra ráülő mondatmeghatározásával, valamint a 
„mondatpótló” -nak (Satzäquivalent) ezzel kapcsolatos nem eléggé 
határozottan színt valló, mintegy „se hús —  se hal” fogalmával, ál
talában Wundt azon tételeivel, amelyeknek cáfolatára Rozwadowski 
a maga egész okoskodását fölépítette. Míg nálunk pl. Klemm Antal 
(A  magyar tört. mondattan 1928, 2) elfogadja Wundt mondatmeg
határozását (A  mondat nyelvi kifejezése annak; hogy egy egységes 
tudattartalmat szándékosan alkotó elemeire tagoltunk, s ezeket egy
másra vonatkoztattuk, azaz egymással logikai viszonyba állítot
tuk.” ), de (3. 1.) hozzáteszi azt a tagadhatatlanul kissé különösen 
hangzó értelmezést, hogy „a logikai viszonyok kifejezést itt lélek
tani értelemben vesszük” , addig a német Maier (Das emotionale 
Denken 1901, 16) „magyarán” kimondja, hogy ez a mondatmegha
tározás csak a több szóból állókra illik.

De még egy kérdéssel fordulhat nyelvészeinkhez a laikus ér
deklődő és a gyógypedagógus----ismét nem gáncsoskodásból, hanem
pusztán tárgyi érdektől és attól az elvtől vezetve, hogy teljesen 
tiszta vizet öntsünk a pohárba. Egy-egy mondanivaló lelki tartalom
nak beszédegységként jelentkező kifejezését a német „Äusserung” 
mintájára megnyilatkozásnak nevezi hazai irodalmunk s hozzáteszi, 
hogy egy megnyilatkozás rendszerint egy mondatból áll, de nem 
szükségképpen az, lehet mondatpótló is. (Horger A.: A  nyelvtudom, 
alapelvei 1926, 77.) A  mai német nyelvelmélet ezzel szemben át nem 
hágható határt állít a Satz és az Äusserung (Ausspruch, Aussage) 
fogalma közé. Mi az utóbbinak lényeges sajátsága G. Ipsén szerint? 
Az, hogy egy darab valóságot jelent más valóságok között, („er ist 
ein Stück Wirklichkeit zwischen andrem Wirklichen” ) 5. Ezzel szem
ben a Satz s következőleg a szó, a szótag és a hang (Laut) is nem 
eredetileg valóságos, nem konkrét (=  összenőtt), hanem elvont do
log: hiszen az írott vagy hangzó' mondatot éppen, azáltal nyerjük, 
hogy a most már valóságmezőnek is nevezhető ,s esetről-esetre min
dig más helyzetmezőtől elvonatkoztatunk. Az itt szóbanforgó össze
függés kölcsönös áthatás, ilyenként adott tény lelkileg szenvedőle
gesen befogadott, és átélt valóság, míg a vonatkoztatás énünk tuda
tos aktusát, élesen elkülönítő logikai műveletét jelenti. Bár a dolog 
természetesen itt sem az elnevezésen múlik, de szerencsésebbnek 
érzem, ha a magyar nyelvünkben adott lehetőséget felhasználva meg
nyilatkozás és mondat helyett mondás és mondat között teszünk kü
lönbséget.6 Az igazi beszéd egysége a mondás, amely természeténél
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fogva mindig több, mint a mondat; ez pusztán magában véve csak 
grammatikai váz, szerkezetforma, ezenfelüli külső megjelenésében 
egyszerű optikai vagy akusztikai, nem pedig beszédvalóság. Egy 
mondás, mint valamely egységes mondanivaló (külső vetülete több 
mondatot is használhat fel a maga kifejtésére, de állhat külső meg
jelenésében egyetlen szóból vagy akár egyetlen hangból is. A  magyar 
rámutató „ő !” , a latin „ i!” (menj!) éppúgy mondás lehet, akárcsak 
egy hosszú körmondat, ha egyformán a maguk konkrét összefüggé
sében tekintjük őket,.

A  mondás és mondat fogalmának ebben az értelemben vett 
megkülönböztetése rendkívül termékeny szempont s bizonyára még 
jóval több elvi következtetést, sőt gyakorlati alkalmazást vonhatunk 
le belőle azoknál, amelyeket itt befejezésül és röviden négy pontban 
sorolok fel.

1. A  „mondatpótló” , valamint a ,,kihagyásos” és a „teljes 
mondat” fogalmát nyelvtudományunk nyugodtan lomtárba teheti. 
Minden mondat, amennyiben beszédben használjuk, kiegészítésre 
szorul. Mindig többre gondol a beszélő, mindig többre gondol a hall
gató annál, ami a szavakban, szótári jelentésükben és mondattani 
viszonyukban kifejezésre jut. A  hallgató legalább is attól nem te
kint el sohasem, hogy azt, amit hall, egy1 bizonyos embernek, egy bi
zonyos egyéniségű és helyzetű személynek tulajdonítsa. Amit hal
lunk vagy olvasunk, nem a levegőben lógó valami, nem általában egy 
ember, hanem éppen ez az ember, a maga egyéni mivoltában és ép
pen ekkori lelkületében mondja nekünk: egy közelebbi vagy távo
labbi személyes ismerős, esetleg a múltból Petőfi, Dante vagy Cha- 
misso. A  filológiai interpretatio joga és lehetősége éppen azon ala
pul, ami a „sorok között” rejlik. De így van ez minden általános ér
telemben beszédnek nevezhető közlésfajban: az imára hívó harango
zásnak és a kihirdetésre figyelmeztető dobpergésnek, a közlekedési 
fényjeleknek és a hajósok zászlónyelvének mindig az adott helyzet
összefüggés ad igazán értelmet.

2. Egészséges nyelvérzékű pedagógus sohasem nyugodhatott 
bele abba az ósdi követelésbe, hogy a tanuló „teljes mondatban fe
leljen a kérdésre” . A  matematikában, geometriában stb. természete
sen nagy; fontossága van a hiánytalanul szabatos definitiók begya
korlásának. De ettől teljesen független elv az, hogy a tanulót nem 
mesterkélten iskolás, hanem természetes beszédre kell .szoktatnunk. 
Minthogy legújabb tantervi utasításaink egyikében ismét felinőtte 
fejét ez a szívós életű előírás, nem fölösleges dolog elvi alapon is 
hangsúlyozni, hogy a beszédben „teljes mondat” nincs.

3. Minden nem, velünk született képesség megszerzése gyakor
láson múlik s ehhez, amennyiben valamely tárgyra vonatkozó mű
veletről van szó, bizonyos anyag szükséges. Az- olvasástanítás gya
korlási anyagát olvasmányok alkotják. Mivel kezdjük az olvasásta
nítást, szavakkal-e vagy mondatokkal?” kérdi F. Opahle német pe-
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dagőgus „A  mondat a jelentésegész”?. De már tudjuk, hogy igazán 
nem a mondat, hanem csak a mondás a jelentésegész. A  jövő olva
sástanítási módszere csakis az lehet, amely kezdettől végig és kivé
tel nélkül csakis mondások olvasásán alapul. Ennek tökéletesen még 
Decroly globális eljárása sem tesz eleget.

, 4. Olvasni olvasva, járni járva, úszni úszva s így beszélni is 
igazán csak beszélve lehet megtanulni. Valljuk be, hogy mindezeken 
s más területeken is az ú. n. „előgyakorlatok” alig jelentenek egye
bet, mint egy kis hóíkusz-pókuszt és hagyományos fontoskodást. A  
magyar siketnémaiskolák számára majdnem egy félszázaddal ezelőtt 
kiadott Tanterv és módszeres utasítások 11. lapján ezt olvassuk: „a 
hangoknak különváltan, magukban való fejlesztése és az értelem 
nélküli, tehát gyakorlatilag fel nem használható szótagoknak (pa, 
pi, po, pu, ip, ap, op, ep, üp stb.) előtérbe tolása csak annyiban lehet 
jogosult,^ amennyire a szem előtt lévő célt közvetlenül szolgálja.” Ez 
a „szolgálat azonban itt nyilván puszta föltevés, bizonyítás nélkül. 
Az I. osztályban 37 (helyesebben az ugyancsak miniszteri szentesí
téssel kiadott helyesírási szabályzat szerint —  az Zy-nek ma irodal
mi nyelvünkben csakugyan nincs már hangértéke, mint jegyzetben 
maga a Tanterv is helyesen kiemeli, de a ds és dzs éppoly kevéssé 
összetett hangúk” , mint pl. a cs vagy ty összesen 39) magyar 

betű hangértékét kell a kis siketnémának szájról olvasással a lehe- 
tőséghez képest tisztáin megtanulnia. Közülük két magánhangzónak 
(o  és o ) mondásértéke is van a magyarban; a többi betű hangérté
ket egy- vagy többszavas mondások keretében éppoly jól, sőt még 
jobban megtanulhatja a siketnéma gyermek; a Tanterv minden
esetre külön szól 37 hangról és mintegy 150 könnyebb kiejtésű ,.szó”-

Bárczi Gusztáv módszerében (A  siketnémák egy csoportjának 
hallovatétele. Bpest. 1935.) a gyakorlási anyag elején „ó” áll majd 
következik: papa vagy páva, dézsa stb. és pedig a bennük foglalt 
hangok egymásra következőségének hangzáshatási hasonlóság sze
rint (1. a fenti tanulmányt) elrendezett csoportosításában. A  szerző 
a maga elgondolása kifejtésének mindjárt az elején (5. 1.) kiemeli 
hogy kiinduló pontjának a gondolatot (vagyis lelki oldalról: a mon
danivalót, nyelvi kifejezésében: a mondást) tekinti; ebből követke- 
zl, , hogy már legelső (nem pusztán optikai alapú) hangoztatási lé
pésénél sem egyszerűen az ó magánhangzóról van szó, hanem a cso
dálkozás egy konkrét esetéről, a másodiknál sem igazán „szó” -ról, 
hanem arról, hogy a gyermek elé állítom, atyja arcképét, ami, érde
mileg a következő többszavas mondással egyértelmű: „Ez a kép 
atyádat mutatja’ stb., stb. Anélkül, hogy Bárczi módszerének egyéb 
újításával külön foglalkoznék, elegendő itt csupán a nyelvileg és lé
lektanilag helyes úton való elindulásra rámutatnom. A  helyes oiva- 

- sástanítás anyagát, még ha ez az egyszerű elv a gyakorlatban ma 
még tisztán nem is érvényesül, csak igazi olvasmányok, más szóval 
csakis írott mondások alkothatják: a siketnémák beszédre tanításá
nak Bárczi-féle módszerében a gyakorlás anyaga csupa hangzó
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(részben optikai vagy mimikái oldalon is megnyilvánuló) mondásból 
áll. Egyebeken kívül ez egyik fő jogunk arra, hogy ezt az eljárást a 
jövő siiketnémaoktatási módszerének tekinthetjük. Nem elsősorban, 
nem is annyira közismerten meglepő sikerei miatt, amelyeket eddig 
reménytelennek vagy legalábbis majdnem reménytelennek vélt ese
tekben fel tud mutatni, hanem főleg mivel mind nyelvelméleti, mind 
pedig lélektani szempontból teljesen tiszta és világosan igazolható 
alapokra van építve. Ennek moQvilác/ítciS'Ci volt e soTokban (i tiil-ij- 
donkéip-peni célom,, mégha első tekintetre talán kissé távolinak is 
mondhatná valaki a kiindulást, amelyet levezetésemhez választot-

Jegyzetek.

1 Die agrammaüschen SprachtstÖrungen 1913, 134. Az idézett szö
vegben, a kiemelés tőlem.

la „A  mező fogalma a színelméletből való . . . Ugyanaz a szín más
más környezetben, különféle mezőben eltérő módon ervenyesülnet írja 
Laziczius Gyula Általános nyelvészet 1942. c. művében. Klages pedig (Der 
Geist als Widersacher 1929, 163): „gleichzeitige Schalleindrücke, wie man 
durch Versuche erhärtet hat, und gleichzeitige Temperatur-, Geruchs-, 
Geschmackseindrücke wirken abwandelnd auf den Gesichtseindruck und 
ebensogut auch umgekehrt.. . mbezug auf die Vorempfindungen (w ird) 
eine wenigstens annähernde Gleichheit niemals stattfinden; woraus allein 
schon hervorgeht, dass die Eindrücke, die das nämliche Rot bewirkt, 
weder in zwei Personen, noch in zwei Lebensaugenblieken einer einzigen 
Person jemals völlig einander gleichen. Der Rotempfindungsvorgang und 
mithin die Gesichtsempfindung überhaupt ist also ein Gedankending. ,, 
die gesamte Aussenwelt (ist) stets in die innere Farbe der Stimmung des 
Betrachters getaucht” (a kiemelések, a legutolsó kivételével, mind tőlem). 
Ebből az is kényszerűen következik, hogy a beszélőtől és hallgatójától, 
valamint a beszélés és meghallgatás mindenkori térbeli és időbeli körül- 
menyeitől elszakított mondat is csak „Gedankending” a mondás (1. 
alább) beszédvalóságával szembeállítva. „Das Verstehen ist die Mitte, den 
die Verstehenden rings umstehn” írja G. Ipsén (German, Biblioth. Zweite 
Abt. XX IV . Bd. 267.)

2 Vö. Pick i. m. 166. Mint Rozwadowski (Wortbildung etc. 67. és 
69.) megállapítja, eszerint az ú. n. egyszavas mondat is igazán kettős- 
tagoltságú: a második tagot itt a „Gefühlsbetonung” képviseli.

s Hogy az ú. m szó csak egy bizonyos mondaton (egészen pontosan: 
mondáson) belül igazi beszédvalóság, ezt igen helyesen emelte ki már 
1897-ben Bosanquet (id. Pick i. m. 134). Az egyes hangról és szótagról 
ezt fölösleges külön is mondanunk.

4 A  psychológiai és anyagi összefüggés és a logikai vonatkoztatás 
fogalmairól 1. Klages nagy művét (Der Geist als Widersacher der Seele 
1932, 1143. és k.)

4a Laziczius Gyula: Általános nyelvészet, 1942.
s German. Biblioth. Zweite Abt. XXIV. Bd. 248.
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6 Vö. ezzel „A  szemléletesség elméletben és gyakorlatban” e. cik
kemben a 262— 63.-lapokat (Magyar Paedagógia 1938). Ezeken a „mon
dás” jellemzését adom s példának ugyanazt az egy mondatot („Láttam 
egy szánkót!” ) négy különböző valóságmezőbe helyezem, ami által négy 
külön és pedig olyan mondás lett belőle, amelyben a helyzetmező, Rozwa- 
dowski szavával élve (Wortbildung 67.) a „GefühIsbetonung” -ban jut ér
zéki kifejezésre. (Hasonlóképen állítja be Laziczius. i. m. 32. az „Esik!”  
mondatot három különböző helyzetben s itt is a hanglejtésen múlik az el
térés. Egy mondat — három mondás.) L. még ugyané cikkemben a 16. 
sz. jegyzetet; a mondás fogalmáról „írás, nyelv, beszéd” c. dolgozatom 
(Magyar Paedagógia 1937) 243. lapját, végül a beszéd zenei elemeiről 
Pick megjegyzéseit (i. m. 162. s köv.).

7 Die neue Deutsche Schule 1933, 351.

Modern technikai segédeszközök a siket- 
némák oktatásában.

Irta: Hans Lundell, a stockholmi „Manilla" siketnéma intézet tanára.

A rádiótechnika fejlődése megjavította a villamos hangerősítés le
hetőségeit. Ezt az előnyt azonban a siketnémák iskoláiban nem mindenütt 
vették eléggé figyelembe, noha a növendékek jelentékeny százalékának 
vannak hallási maradványai, melyeket sikerrel lehet javukra fordítani a 
tanítás folyamán. Evégből természetesen megfelelő készüléket kell besze
rezni. Egy másik segédeszköz, mely úgylátszik, szintén jelentősen emelné 
a siketnéma oktatás hatékonyságát, a modern keskenyfilm. Az elsődleges 
kísérletek, melyeket a „Manilla” iskola múlt tanévében Bergström vég
zett, amellett szólnak, hogy a jövőben a siketnéma iskola mindegyik osz
tályát szereljék fel egy 8 milliméteres film-vetítő géppel. Andersson Jó
zsef vallentunai elemi iskolai tanító, akinek két fia jár a „Manilla” isko
lába, eme intézetnek ötven svéd koronát adományozott filmbeszerzésre a 
nyelvi oktatáshoz. Mondani sem kell, hogy a hálásan fogadott összeg ép
pen jókor jött, megfelelő hangos film vásárlására. Annak, hogy a mo
dern technika fejlődésének köszönhető segédeszközöket nem használják 
ki teljes mértékben a siketnéma-oktatásban, sok helyütt talán éppen a 
pénzhiány az oka.

Hogy a keskenyfilm tényleg hasznos legyen a beszéd gyakorlásá
ban a siketnémáknál, nem csupán a célnak megfelelő film előállításától 
függ. Ilyen hangosfilmnek elsősorban nem az a feladata, hogy reális is
merteket közöljön. Vezető gondolata inkább az, hogy ismert életviszonyok 
megejeleníttessenek az; osztályban és eleven módon, a helyzethez illő 
nyelvi kifejezések betaníttassanak. Ez jelentékeny időmegtakarítást je
lent. Annak a régi mondásnak, hogy az idő pénz, a siketnéma oktatásban 
különös jelentősége van. Itt az idő nemcsak pénz, hanem egyik legfonto
sabb feltétele a kedvező eredménynek. Ezért valamennyi időtkímélő eljá-
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rás nagyon jelentős tényező. Ha megvan a lehetőség teljesen egyforma 
ismétlésekhez, amikor is a figyelmet szemléltetés egy körülhatárolt te
rületére irányítjuk, a film  a siketnéma iskolai nyelvoktatásnál felülmúl
hatja a természetben való szemléltetést. A  filmbemutatáskor semmilyen 
figyelemelvonó tényező nem hat gátlóan a helyzet és a film  közt meglévő 
kapcsolatra.

Egy másik, nem kevésbbé fontos probléma az, hogy kell ezt a be
szélő filmet felhasználni a tanításnál. Minden pedagógiai segédeszközre 
érvényes az, hogy kísérleti úton minél megfelelőbb módot találjunk annak 
felhasználására. A  filmet korántse tekintsük úgy, mint szórakoztató esz
közt, hanem mint a spontaneitás és aktivitás létrejöttének segédeszközét 
a növendékek nyelvi oktatásában; ez a maga részéről érdekkeltővé teszi 
amazt, miért is a legnagyobb fokban leköti a figyelmet. A  bemutatáskor 
ezért más és más eljárásmódot kell kipróbálni és a nyelvi eredményt ala
posan felülbírálni, hogy aztán a filmleckék valóban javított eredménnyel 
járjanak nyelvi szempontból. Értékes volna ennélfogva, ha minél több 
tanár jutna abba a helyzetbe, hogy gyakorlati oktatási kísérleteket vé
gezzen. A  szerzett tapasztalatok megvitatása új tanítási formák létrejöt
tét tenné lehetővé. Rendszeres kísérleteket kellene egyben végezni annak 
kiderítésére, mit lehet elérni ilyen segédeszközzel. Fontos ezenkívül az is, 
hogy a film  a nyelvoktatás keretében értékes terjedelemben találjon, al
kalmazást. Ne történjék sem nagyon kis mértékben, de ne is; olyan nagy
ban, hogy más e célra kipróbált utat-módot miatta elhanyagoljunk.

Mint mindig, itt is érvényes az alkalmazott pedagógia körében, 
hogy egy új tapasztalati eredmény nem küzdheti magát keresztül régi 
jól bevált tanítási módszerek mellőzésével. A  tanár törekedjék az új, jó 
tapasztalati eredményeket összeolvasztani az életképes régiekkel olymó
don, hogy a szintézis egészbenvéve egy-egy kis lépést jelentsen előre. Az 
új iránti lelkesedés ne hozza magával a megvetést az iránt, ami régi (de 
nem elavult), mert értékes hagyományok és megelőző nemzedékek tapasz
talatai iránt a tiszteletet mindig ébren kell tartani. Sajnos, nem ritkán 
előfordult, hogy a visszahatás egy bizonyos eljárás egyoldalú alkalmazá
sával szemben a homlokegyenest ellenkezőnek ugyanily egyoldalú alkal
mazására vezetett. Egyik példa erre a küzdelem az utánzó (imitatív) és 
a szerkesztő (konstruktív) módszer között a siketnéma-iskolai nyelvokta
tásban. A  nézetek párbaja a tagoló oktatás kérdésében, ahol is némelyek 
egyoldalúan hangsúlyozták az egyes nyelvi hangok és hangkapcsolatok 
begyakorlásának jelentőségét, míg mások amellett kardoskodtak, hogy az 
artikuláció tanítása kizárólag jelentéssel bíró nyelvi anyag nagy egészé
vel folytatandó, egy másik példával szolgál a félszemmel tekintett megol
dás veszélyére. Vajmi gyakran az esett meg, hogy a gyermeket a fürdő
vízzel együtt kiöntötték. Reméljük, hogy a keskenyfilm nem fog  ilyen 
túlzásokra vezetni. A  pedagógusnak jelszava nem: vagy-vagy, hanem: eb
ből is, abból is!

Amit a filmről mondtunk itt, mint a nyelvtanítás segédeszközéről, 
ugyanaz érvényes az elektromos hangerősítő felhasználasara az osztaly-
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tanításban. Ez a segédeszköz némely eljárások módosítását hozza magá
val. A  különbség hangerősítővel végzett és anélkül adott órák közt nem
csak az, hogy amott a növendékek fülén hangszűrő van, emitt pedig nincs. 
Maguknak az óráknak a beosztása és menete merőben más lesz, ilyen se
gédeszköz igénybevételével. Kíséreljük meg t. i. olyan eljárásmódot ta
lálni, amely a legnagyobb1 hatékonysághoz vezet. Jómagam alaposan ki
próbáltam ezt a segédeszközt öt éven keresztül, mostani osztályomat is e 
módon oktattam és mondhatom, csupa újat és hasznost állapítottam meg. 
A  lefolyt tanévben a készüléket naponként 1— 2 órán keresztül alkalmaz
tam. Azt azonban még mindig nem merem kimondani, hogy a lehető leg
jobb módszert találtam volna meg. Az volna az értékes, ha minél több 
tanár módot találna eme segédeszköz gyakorlati kipróbálására és ha bi
zonyos számú osztályban a célnak megfelelő berendezéseket helyeznének 
el. Az ezzel járó költség nem olyan jelentős, az egy-egy siketnéma növen
dékre eső évi költséghez viszonyítva.

(A  Nordisk Tidskrift för Dövstumskolan 1943. 1—2. számából.)

Svédből fordította: — ó —y.

Egyesületi élet
J e g y z ő k ö n y

.a Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Orsz. Egyesületének 1943. november 
hó 19-én tartott választmányi üléséről.

Jelen vannak: Szép József egyesületi elnök, Schnitzl Gusztáv, Füzesi 
Árpád, Kerényi József, Kanizsai Dezső, Ivány József, Hajós Elemér, Mu
rányi Antal, Lett József, Györgyfy Ákos, dr.: Krieger György, Hochrein 
Lajos, Krupa Pál, Zsembay Ferenc, Góts Ottó és Győrffy Pál.

A  választmányi ülésről kimentették magukat: Vida Lajos, Ujvá- 
rosy József, dr. Baranyay Géza, Berényi Ferenc, Zsenatyné Szakszón Gi
zella, Weszelovszky Lajos és Jónás László egyesületi tagok.

Angyal József egyesület jegyző nem jelent meg, ki sem mentette 
magát, ezért ideiglenesen az elnök Győrffy Pál egyesületi tagot kéri fel a 
jegyzőkönyv vezetésére.

A  múlt gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Hochrein Lajos és 
Krupa Pál választmányi tagokat kéri fel.

Elnök felkéri a jegyzőt, hogy a múlt választmányi ülés jegyzőköny
vét olvassa fel. A  jegyzőkönyv felolvasása után Ivány József szólt hozzá 
és kéri az ő múlt gyűlésen elhangzott hozzászólásának szövegéből a 
„helytelennek” szót valami más, enyhébb kifejezéssel átjavítani, mert ez 
félreértésre adhat okot,

A  választmány a kért kiigazítást egyhangúlag elfogadja és azt át 
is javította.
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Elnök felkéri Zsenaty Dezső főtitkárt, hogy az elmúlt választmányi 
ülés óta történtekről tegye meg jelentését, amelyet az elnök az ő jelenté
sével kiegészít.

Főtitkári jelentés, az elnök jelentésével kiegészítve:
1. Meghívó érkezett az Országos Középiskolai Tanárok Egyesületé

től gyűlésükre, de mivel sem a titkár, sem pedig maga az elnök nem tu
dott elmenni, ezért táviratilag üdvözölték egyesületünk nevében.

2. A  VKM egyesületünk részére 800 pengő lapsegélyt utalt ki 1942.
évre.

3. Budapest Székesfőváros XIV. kér. Elöljárósága és Vác város pol
gármesteri hivatala felszólította egyesületünket, hogy a folyó működési 
évről jelentésünket küldjük be. Mivel egyesületünk elnöksége Vácott van, 
ezért Vác város polgármesteri hivatalának megküldöttük s erről a bpesti 
XIV. kér. elöljáróságot is értesítettük.

4. Egyesületünk elnöksége részvéttáviratot küldött Kuczin István 
ungvári siketnéma-intézeti kollégánk édesanyja elhúnyta alkalmából. —  
Tudomásul szolgál.

Egyesületi elnök jelenti, hogy október 15-én a választmány néhány 
megbízatást adott részére. Ebben az ügyben október 18-án a főtitkárral 
együtt eljártak ügyosztályunk főnökénél s ügyünk szakelőadójánál, akik
től a következő felvilágosítást kapták:

1. A  veszélyességi pótlék kérését ne vessük el egészen, hanem al
kalomadtán vegyük föl kéréseink közé.

2. A  cím- és jelleg adományozásával kapcsolatosan azt a határozott 
választ kapták, hogy ez az automatikus státusoknál nem adható meg. 
Egyesületünk elnöksége azonban továbbra is napirenden tartja ezt a kér
dést a tanári státus érdekében.

3. Státusunk létszáma 210 fő, a kisegítő iskoláknál működő s a stá
tusunkba át vett kartársakkal együtt 221 fő lesz, így megnövekszik az a 
szám, amely a VI. rangosztályba kerülők százalékos arányát emeli.

4. Szolgálatba visszatartás nincs, szükség esetén azonban visszahívás 
lehetséges, ez viszont nem hátráltatja a soron lévő kollégák kinevezésé
nek a lehetőségét.

5. A  nevelő-otthonok vezetőinek a díjazásáról is szó volt, amit szin
tén a következő emlékiratunkba majd felveszünk, s azt megértéssel fogja 
kezelni ügyosztályunk főnöke.

Tudomásul szolgál.
6. A  két egyesület fúziójáról is szó volt s ez utón ügyosztályunk fő 

nöke a legmelegebben érdeklődött és nagyon óhajtaná, ha ez az ügy is 
nyugvópontra kerülne, s kívánatosnak tartja, hogy minél előbb nyugvó
pontra is jusson.

7. A  nevelő-tanárok szolgálati idejének beszámítása a szolgálatukba 
rövidesen radikális megoldást nyer majd nemcsak a mi státusunknál, ha
nem az összes magyarországi intézményeknél.

8. Gyógypedagógiai Könyvek címen tudományos könyvsorozat kia
dását határozta el közgyűlésünk. Elnök a szép és nemes célnak az elérése
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érdekében felkereste a minisztériumot, hogy úgy erkölcsileg, mint, anya
gilag támogassa egyesületünket e törekvésében. Ügyosztályunk nemes 
gondolkodású főnöke a támogatást kilátásba is. helyezte. íg y  a gyakor
lati kivitelnek akadálya nincsen. E jelentés alapján a Gyógypedagógiai 
Könyvek szűkebb körű bizottságába Szép József egyesületi elnököt, mint 
felelős szerkesztőt és kiadót, társszerkesztőinek pedig a mindenkori szak
osztály elnökeit választotta meg.

A  választmány a főtitkári, valamint az elnöki jelentést egyhangú
lag örömmel tudomásul veszi.

A  fenti bejelentések után az elnök felolvassa azt az átiratot, ame
lyet az Országos Közoktatásügyi Tanács intézett egyesületünkhöz. Ebben 
az átiratban az Orsz. Közoktatásügyi Tanács felkéri egyesületünk vezető
ségét, hogy tegyen javaslatot azokról a nevelési, tanítási és más problé
mákkal kapcsolatosan, amelyet szükségesnek vél megvalósítani nevelés- 
oktatásunk előbbrevitele érdekében.

Egyben, az elnök felolvasta azokat az általa feljegyzett gondolato
kat, amelyeket szükségesnek vél az Orsz. Közoktatásügyi Tanácsnak a fi
gyelmébe ajánlani és kéri a választmányt, hogy e tájékoztató feljegyzé
sek után foglalják pontokba a felterjesztésre szánt javaslataikat.

Többek hozzászólása után a választmány elfogadja Schnitzl Gusz
táv igazgató azon javaslatát, hogy az elnök által összeállított gondola
tait minden egyes intézet igazgatójának megküldi, akik az egyes szakcso
portok szerint összeállítják a szükségesnek és fontosnak vélt problémá
kat és ezt beküldik egyesületünk elnökéhez, aki a beérkezett adatok alap
ján összeállítja az összes nevelés-oktatási problémákat és azokat meg
küldi az Orsz. Közoktatásügyi Tanácsnak.

A  választmány egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
K. m. f.

A  siketügyi- és beszédpedagógiai szakosztály választmányi- és fel
olvasó-ülést tartott december hó 16-án. A  felolvasó ülésen Füzesi Árpád 
igazgató B e s z é d  p e d a g ó g i a i  h a n g l e m e z e k  címen tartott igen 
érdekes előadást, lemezbemutatással. —  Dr. Madzsar Imre egyetemi nyilv. 
rk. tanárnak erre az ülésre hirdetett előadása, a professzor úr betegsége 
miatt, elmaradt.

Könyvismertetés
Eszményi gyakorlatiasság a tanítóképzésben. Szerkesztette: dr. Pa- 

dányi-Frank Antal. (Tanítóképző Tanárok Könyvtára. I.) —  A  Tanító
képző Intézeti Tanárok Országos Egyesülete elhatározta, hogy Tanító
képző Tanárok Könyvtára címen könyvsorozatot indít meg a jobb tanító- 
képzés érdekében. Ennek a könyvsorozatnak első száma ez a most meg
jelent kötet. Gyógypedagógiai tanárságunk alapanyaga a tanítóképzőből
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kerül ki, így tehát minket is közelről érdekel mindaz, ami a jobb tanító- 
képzést munkálja. Hogy mi az eszményi gyakorlatiasság, azt a könyv elő
szavában így határozza meg dr. Padányi-Frank Antal: „Ha a nemzeti kö
zösségben valahol anyagi hiányok mutatkoznak, akkor a gyakorlatiasság 
elve azt kívánja, hogy ezen a nehézségen segítsünk. Amikor ezt tettük, 
nyilvánvalóan nem voltunk anyagiasak, hanem eszményi értelemben cse
lekedtünk. Ha az elesetteket (felemeljük, ha segítség (segély, de főképpen 
munka) útján anyagilag talpraállítjuk őket, akkor az eszményiség felé 
mutató munkát végeztünk. Eszményi jellegű az a munka, amely arra tö
rekszik, hogy egyrészt az anyagi javak szaporodjanak, másrészt pedig azt 
szorgalmazza, hogy ezek a javak minél nagyobb mértékben a nemzet 
minden fiának becsületes megélhetését szolgálják. A  Szentírás is ezt kí
vánja. Ehhez a munkához kiművelt értelem, nemes érzelmi világ és erős 
akarat kell.” Úgy csengenek ezek a szavak, mintha egy leghivatottabb 
gyógyedagógus ajakéról hangzottak volna el. A  mi Tanárképző Főisko
lánk —  szakjellege mellett —• tovább folytatása a tanítóképző akadémiá
nak. Kell tehát, hogy ismerjük azt az eszményi gyakorlatiasságra épített 
munkát, amely főiskolánk hallgatóságát a tanítóképzőben nevelte. És ami 
ebiből a munkából főiskolánkra maradt, hasonló szellemben folytatnunk 
kell. Ezért érdekel minket különösen ez a kötet.

Ami most már a mű további tartalmát illeti, azt a következőkben is
mertetjük: Kiváló és szakavatott feldolgozásban találjuk benne ezeket a 
tételeket: I. Dr. Padányi-Frank Antal: Az eszményi gyakorlatiasság a lí
ceum és leányliceum munkájában. II. Bognár Gyula: A  magyar világnézet 
kialakítása a líceumi magyar nyelv és irodalom tanítása útján. III. M. 
Benes Anna dr.: A  líceumi történelemtanítás és a gyakorlatiasság kér
dése. —  IV. Dr. Mezősi Károly: Az iskolai történelmi gyűjtemény. —  V. 
B. Braun Angéla: Gyakorlatiasság a földrajz tanításában. —• VI. Tanai 
Antal: Az eszményi gyakorlatiasság a mennyiségtan tanításában. —  VII. 
Dr. Csada Imre: Gyakorlatiasság a természettan tanításában. —  VIII. 
M. Richter Sarolta: A  jövő magyar nagyasszonyai. —  IX. M. Bárány Irén 
dr.: Örömmotivumok az osztályfőnöki nevelésben. —  Előszót és zárszót 
dr. Padányi-Frank Antal írt a könyvhöz. —  Nagy őszinteséggel ajánljuk 
ezt a kiváló összetételű munkát kartársainknak és Tanárképző Főiskolánk 
igazgatójának figyelmébe. (Györgyfy Á .)

Dr. Benedek István: Ösztön és bűnözés. Dr. Németh Péter elősza
vával Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása, Budapest, 1943. 247. o.

A  gyógypedagógiai tanárképző főiskola kórtani és gyógytani labo
ratóriumának volt asszisztense azt az óriási anyagot dolgozta fel, amit a 
fiatalkorúak bírósága öt éven át bocsátott a laboratórium rendelkezésére. 
A  tudományosan feldolgozott óriási anyagról szerző a magyar szakiro
dalomban páratlan művet írt a gyermekkori bűnözés lélektanáról.

Ez; az alapos szaktudással, a fiatalkorúak iránti nagy szeretettel, 
világos szép stílussal, gördülékeny nyelvezettel megírt kitűnő könyv meg- 
érdelemné, hogy hazánk minden orvosának, jogászának, tanárának, taní
tójának, papjának, de főleg gyógypedagógusának és szülőjének a kezébe 
kerüljön, hogy megismerje belőle, milyen is a bűnöző gyermek és t. ké
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p.en miért is bűnöző? A  legtöbb esetben a gyermek már magával hozta 
a bűnözési ösztönt a szülőktől vagy nagyszülőktől örökölt lelkivilágában 
s deformált testi alkatában. A  könyv tárgyilagos tükör, mely a belenéző- 
nek megmutatja a bűnöző fiatalkorúaknak testi-lelki alkatát, a szülők
nek családfáját s az abból leszűrhető összes, megdöbbentő, sok esetben 
nem is sejtett tanulságot és azt az okot, ösztönt, amely a bűnözésre haj
lamossá, képessé tette, sőt egyenesen kényszerítette.

E könyvben lelkiismeretesen, tudományosan kivizsgált esetek alap
ján megtudjuk, hogy a fiatalkorú bűnözőkkel egyetlen egy álláspontot 
foglalhat el a jogász, az orvos, az iskola, a család, az egyház, a társa
dalom: a fiatalkorú bűnözőnek megbocsátani, hozzá szeretettel lehajolni, 
őt menteni, javítani, átalakítani, testileg, lelkileg ők jobbá tenni! Szerző 
a bűnözés okait akarja megérttetni s ezért végigvezeti az olvasót mind
azokon a tudományos és gyakorlati eredményeken, amiket a lélektan, al
kattan, örökléstan és környezettan fel tud mutatni a kriminálpszichológia 
terén. Kimutatja, hogy az ösztön és a bűnözés milyen összefüggésben 
vannak. Ismerteti a nemi ösztön,kört, a sors,analitikus ösztönkört, a meg
lepetés ösztönkörét. Részletesen beszámol a játékos bűnözőről, az indulati 
bűnözőről, a szélhámosról, az énbeteg bűnözőről. Könyve befejező részé
ben ismerteti a gyógyítás, javítás és jóranevelés módját.

Mint a kátéban benne van röviden az egyházak főtanítása, úgy e 
könyvben benne van röviden mindaz, amit a fiatalkorú bűnözőkről, azok
nak mentéséről, javításáról tudnunk kell. Szerző kiváló szolgálatot tett 
mindazoknak, akiknek általában fiatalkorúakkal foglalkozniok kell. De 
óriási szolgálatot tett szerző maguknak a fiatalkorúaknak is, mert ezen
túl más szemmel, több megértéssel fogja a társadalom őket nézni és ke
zelni, mert megtudják, hogy nem önhibájuk következtében cipelik testük
ben és lelkűkben a bűnözési ösztönt, hanem szomorú örökségként.

E könyv a főiskola laboratóriumában dr. Szondi által megindított 
ösztöndiagnosztikai és örökléskutatási munka gyümölcse. Különös értéke 
még, hogy Németh Péter kúriai bíró, a fiatalkorúak bíróságának volt ta
nácselnöke írt hozzá előszót. (Wallrabenstein Jakab.)

Hírek, vegyesek
Ügyünk jóakaróinak, készséges munkatársaimnak és lapunk minden 

olvasójának ezúton kívánok kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és bol
dog újévet. —• A  szerkesztő.

Kitüntetés. A  Kormányzó Űr Őfőméltósága vitéz Fraknóy József 
budapesti tankerületi kir. főigazgatónak, a kommunizmus idején tanúsított, 
példaadóan hazafias magatartásáért, a Nemzetvédelmi Keresztet adomá
nyozta.
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Dr. Szukováthy Imre min. osztályfőnök, ügyosztályunk vezetője, 
mint a MOTESz elnöke, Finnországba kísérte a magyar-finn tornászviadal 
magyar szereplőit. A  viadalban nagy küzdelem után, a finnek győztek. 
Dr. Szukováthy Imre elnöknek az egyik legritkább finn, sportjelvényt nyúj
totta át a finn szövetségi elnök.

Áthelyezés. A  VKM Szép József váci kir. orsz. siketnéma-intázeli 
igazgatót hivatalból a szolgálat érdekében Budapestre helyezte és további 
szolgálattételre, szakelőadói minőségben, a budapesti tankerületi kir. fő 
igazgatói hivatalba osztotta be. (86.928— 1943/VII. ü. o. sz.) Szeretettel 
üdvözöljük kedves kartársunkat új munkakörében!.

Berendelés. A  VKM Katona Géza gyógypedagógiai igazgatót, Pest
vármegye népművelési bizottságától a minisztérium XI. ügyosztályába 
rendelte be.

Áthelyezés. A  VKM Baletz'ky Bertalan tanárt a siketnémák ungvári 
intézetétől a siketnémák losonci intézetéhez helyezte át.

Nyugdíjazás. A  VKM Ivány József budapesti II. számú állami 
gyógypedagógiai nevelő-intézeti tanárt szolgálati éveinek teljes kitöltése 
okából, f. évi november hó elsejével nyugdíjazta.

Simon József tanügyi c. tanácsos, a budapesti tankerületi kir. fő- 
igazgatósághoz beosztott tanügyi előadó, f. évi december hó elsejével 
nyugalomba vonult.

Tragikus sors. Vattyai Ferenc, a siketnéma fiúk váci foglalkoztató 
intézetének nyugalmazott igazgatója súlyos betegségéből kissé uieggyó- 
gyulva, szeptember hó 17-én szokott sétájának végzésére lakásáról eltá
vozott, de oda többé vissza nem tért. Hozzátartozói keresésére indultak és 
egyes ruhadarabjait a Duna partján találták meg. Ebből arra következ
tetnek, hogy a magával félig-meddig tehetetlen embert a víz sodra nyel
te el. Holttestét mindezideig még nem találták meg. Lelkűnkben mélyen 
megrendülve közöljük ezt a szomorú hírt.

Halálozás, özv. Kuczin Péterné, sz. Bodnár Mária, néhai Kuczin Pé
ter volt ungvári ig.-tanító özvegye, Kuczin István ungvári siketnémainté- 
zeti igazgató kartársunk édesanyja életének 65. évében, november 3-án az 
Urban csendesen elhunyt. Temetése nov. 4-én történt Ungvárott. —  Nyu
godjék békében!

Stima András nyug. igazgató-tanító életének 83. évében Hajdúszo
boszlón elhunyt. —  Giesser Györgyné Lengyel Mária budapesti áll. si- 
ketnémaintézeti tanár kartársunk nevelő atyját gyászolja az elhunytban. 
Nyugodjék békében!
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Harsányi Zsolt kiváló magyar író, Vécsei Edéné, Harsányi Erzsé
bet budapesti II. számú állami gyógypedagógiai nevelőintézeti kézimunka 
tanárnő kartársunk testvére, f. évi november hó 29-én elhunyt. A  ma
gyar szépirodalom egyik legkiválóbb művelőjének temetése december hó 
másodikén történt meg Budapesten, a Farkasréti temetőben, a székesfő
város által adományozott díszsírhelyen. —  Nyugodjék békében!

Hírek a tanárképzőről. A  Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
igazgatósága a tanulmányi rendjébe felvette, hogy a hallgatókkal megis
mertesse a gyógypedagógiai s egyéb nevelésügyi, közegészségügyi, s szo
ciális intézményeket. Szeptember 14-én B á r c z i Gusztáv dr. igazgató
orvos és S z e n t g y ö r g y i  Gusztáv beosztott igazgató vezetésével meg
tekintették a Fővárosi Pedagógiai Szemináriumot, Nevelés-lélektani inté
zetet, a Pedagógiai Könyvtárat és a Székesfővárosi Pályaválasztási Ta
nácsadó és Képességvizsgáló Intézetet, S t o 1 m á r László dr. igazgató be
vezető előadása és J a n k o v i c s  Miklós dr., illetőleg Á  f  r a N a g y  János 
dr. igazgatók szakszerű kalauzolása mellett. Október 7-én délután Buda
keszire rándultak ki a főiskolai hallgatók Szentgyörgyi Gusztáv beosztott 
igazgató vezetése alatt, ahol a Magyar Bethel és a Reménysugár magán 
gyógypedagógiai intézményeket látogatták meg. Az elsőben W  a 11 ra- 
b e n s t e i n  Jakab ev. lelkész alapító (tulajdonos) igazgató fogadta és 
kalauzolta a hallgatókat és lelkes szavakkal ismertette intézete történetét, 
ama áldozatos harcot, amellyel Bode i a c f a . w i . ng h  híres németországi 
intézetét itt is meghonosítja, s a súlyos gyengeelméjű és epileptikus egyé
neknek szerető hajlékot szerezzen. A  hallgatók nagy érdeklődéssel szem
léltek meg mindent s azután a Reménysugár intézetet tekintették meg, ha 
lehet, még nagyobb érdeklődéssel, mert hiszen ezt egy, fiatalabb tanár
nemzedék szervezte meg, a szintén lelkes Wallrabenstein Frigyes, aki 
gyógypedagógiai tanárnő feleségével szakszerűen hajtja végre elgondo
lásaikat. A  tanulságos órákat fehér asztalnál, barátságos beszélgetés 
zárta be, úgyhogy a hallgatók nemcsak hasznos, de kellemes órák emlé
kével távoztak a szép vidékről, a jó levegőről s a kedves emberektől.

Füzesi Árpád igazgató a nyár folyamán, a következő kultúrmunkát 
végezte:

A  leventeifjúság országos vezetőjének megbízásából a „Haderőnkí- 
vüli Főtiszti Tanfolyamon” 1943. július hó 6-án „A  magyarázórajz foga
lomköre és jelentősége a leventék nevelő-oktatásában és kiképzésében” cí
men 2 órás magyarázórajzzal kísért előadás.

Pestvármegye Népművelési Bizottságának felkérésére a Népműve
lési Előadóképző Tanfolyamokon: éspedig: közigazgatási vezető férfiak,
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(polgármesterek, főszolgabírók, jegyzők) számára június hó 25-én és 26- 
án Sződ, Hka-majorban; tanárok, tanítók részére július hó 6—8—10-én; 
tanárnők, tanítónők részére Vácott, július hó 20 21-én.

A magyarázórajzzal kísért előadások címei:
1. A  gyógypedagógia és a népművelés.
2. Ösztön és nevelés.
3. A gyomor élettana.
A Pesti Hírlap 1943. évi augusztus 11-i számában ,,A siketek 

hallanak, a némák beszélnek” címmel cikket írt Rochlitz Gyula, a köz
ponti statisztikai hivatal tisztviselője, a siketnémák váci kir. orsz. inté
zetének volt növendéke.

A „Gödöllői Méhészkönyvtár” Egyszerű, anyanevelés című kiad
ványának képeit Füzesi Árpád igazgató kartársunk rajzolta.

A  „Kis Újság” 1943 aug. 29-i számában cikk jelent meg „A siket- 
némák külön világa, ahol több a szeretet és jobban összetartanak az 
emberek” címmel. A cikket Kaas Rezső írta.

Nem vagyunk egzotikus lények — Riport a siketnémák világából 
címmel cikk jelent meg a „Jövőnk” hetilap 1943 július 24-i számában 
K. R. tollából.

Évkönyvet adott ki az 1942—43. tanévről a siketnémák kaposvári- 
és soproni-, a vakok József Nádor kir. orsz., a székesfővárosi gyógype
dagógiai nevelő és fogl. int., és a nagyothallók székesfővárosi intézetének 
igazgatósága.

A siketnémák egri intézetében, az intézeti épületnek másirányú 
igénybe vétele miatt, szünetel, a tanítás.

„Magyar Siketnéma” címmel új egyesületi lap indítására kapott en
gedélyt a „Cházár András” Országos Siketnéma Otthon. A lap első száma 
1944. évi január hó elsején jelenik meg. A lap felelős szerkesztője és 
kiadója: Györgyfy Ákos.

Intézeti levente csapat alakítását engedélyezte a Levente Főparancs
nokság a siketnémák budapesti állami intézete igazgatóságának. Azt re
méljük, hogy ebből a kis magból fog kinőni a felnőtt siketnémák levente 
intézménye.

Fonetikai szakkifejezések és azok értelmezése címmel hiánytpótló 
műszótárt állított össze Hanyvári Pál soproni siketnéma-intézeti tanár 
kartársunk. A 101 címszót felölelő kézirati anyag elsősorban Tanárképző 
Főiskolánk hallgatóinak, de folytatólagosan a siketügyi és beszédpedagó
giai területen működő kartársainknak igen hasznos segédkönyvül kíván

Hírek, vegyesek. ___________________________________________
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kozik. Hasznos munkát vélünk végezni, ha ezt a műszótárt lapunkban le
közöljük.

A  „Magyar Tanítóképző” 1943. évi 12. számában ezeket írja: Hely
zetjavításra irányuló törekvések. —  A  gyógypedagógiai tanárok régi jo
gos kívánsága, hogy a széniumos fizetési rendszer szerint bejussanak a 
VI. fiz. osztályba. Minthogy ez a kívánságuk mindeddig nem teljesült, leg
alább azt szeretnék elérni, hogy a VI. fiz. osztállyal mehessenek nyug
díjba. Ezt elérendő, a VI. fiz. osztályba soron levő legidősebbek azt az 
erkölcsi kötelezettséget vállalták, hogy a legközelebbi előlépési határidőig 
beadják nyugdíjazás iránti kérelmüket, ami lehetővé tenné az utánuk 
soron levő legidősebbek kinevezését a VI. fiz. rangosztályba. (Kartársak, ' 
miért nem írhatom, e sorok után, hogy ez valóban így is történik? — 
Szerkesztő.)

Választmányi ülést tartott egyesületünk nagyválasztmánya novem
ber hó 12-én Budapesten. Az ülés legfőbb tárgyát az Országos Tanügyi 
Tanácstól érkezett megkeresésre adandó válasz megtárgyalása képezte. 
Ebben az iratban az oktatásügyünket érdeklő megoldásra váró problémák 
felterjesztését kéri az; Országos Tanügyi Tanács.

Iskola átszervezés. A  m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
a gyógypedagógiai iskolák szervezése tárgyában kiadott 146.743— 1943. 
sz. rendelet alapján a Kispest, Hunyadi-utcai áll. kisegítő iskolát meg
szüntette, illetve gyógypedagógiai iskolává szervezte át. Az igazgatói 
teendők ellátásával Hajós Elemér oki. gyógypedagógiai tanárt bízta meg. 
Szolgálattételre Fehér Sándor pestszenterzsébeti, Telkes Alfréd és Ba- 
bilya Margit Wekerle-telepi, Makay Olga kispesti oki. gyógypedagógiai 
tanárokat osztotta be, a megszüntetett kisegítő iskoláktól.

Ehhez a számhoz lapunk 1943. évi V. (XLV .) évfolyamának tarta
lomjegyzékét mellékeltük.

Lapunk legközelebbi száma 1944 január hó 25-én jelenik meg. Lap
zárta 1944 január hó 15-én.

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