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ban az Y kromoszóma fluoreszcencia-mikroszkóppal történõ vizsgálatát, a sper ma to -
lógiai vizsgálatokat, beleértve annak immunológiai vonatkozásait is, a spermabankot,
azaz a megtermékenyítõ sejtek alacsony hõmérsékleten történõ tárolását, vagy a mes -
ter séges megtermékenyítés javallatait és feltételeit. Több ezer sikeres inszeminációt
végzett, nevét azóta is áldják azok a családok, akik az õ munkája révén részesültek
gyermekáldásban.  
Tudományos munkásságának eredményeit mintegy 100 könyvben, könyvfejezetben

és dolgozatban adta közre. Számos nemzetközi konferencián tartott figyelemkeltõ
elõadást. A hallgatók munkáját több jegyzettel, tankönyvvel és más oktatási segéd -
anyag gal segítette. Közülük a “Funkcionális anatómia” c. két kötetes jegyzet valószí -
nûleg páratlan karriert futott be a magyar felsõoktatás történetében: 1964-tõl több mint
negyed századon át, a tankönyv megjelenéséig (1991) szolgálta, mindennemû 
változtatás nélkül a gyógypedagógus hallgatók képzését. Több oktatófilm is fûzõdik
nevéhez: így az „Agyboncolás” c. 16 mm-es film (1958), „Az agy boncolása”(1999)
vagy „A szem anatómiája” (2000) c. videofilmek.  
1988-ban a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Bárczi Gusztáv Emlékéremmel

tüntette ki Horváth tanár urat. 1995-ben, a 70. születésnapja alkalmából rendezett em -
lék ülésen, a Magyar Felsõoktatásért Emlékplakettet nyerte el.  Tanár Úr! Azt írtad a
Funkcionális anatómia könyv elõszavában, hogy adósnak, mestereid adósának érzed
magad. Mi is adósaid vagyunk, mi is nagyon sokkal tartozunk Neked. Talán azzal tud -
juk törleszteni adósságunkat, hogy az oktatás színvonalának Általad nagyon magasra
helyezett mércéjét igyekszünk megtartani. Számos tanítványod személyes hálával is
tartozik, mert irányt mutattál nekik, mert figyeltél rájuk, és nem szûntél meg egyen-
getni útjukat.  Mi, tanítványaid emlékedet õrizzük, amíg élünk. A celanói Tamás örök
szépségû szövegére gondolunk most, melyet a Verdi Requiembõl annyira sze rettél. A
Libera szavaival búcsúzunk, azokkal a szavakkal, melyekkel Te búcsúztál sze retve
tisztelt mesteredtõl, Kiszely professzortól: Libera te Domine de morte aeterna.

Buday József

Vizsgák elõtt…*

„Nyissad ki szád és megmondom ki vagy!” közmondás mintájára bátran mondhatjuk azt,
hogy hallgassunk vizsgákat és megmondjuk, hogy milyen volt a munka a félév folyamán.
Minden pedagógus elõtt egy cél lebeg, hogy hallgatói minél nagyobb számban sikerrel
vizsgázzanak, mert fáradságos munkájának gyümölcsét ebben látja megérve és learatva.
Vizsgára felkészülni nem könnyû dolog. Mint mindennek, úgy ennek is megvan a

technikája. Az elsõ feltétele ennek a technikai kivitelezésnek az, hogy az elõadások
alatt hallottak alapján tanuljuk az anyagot. Ennek azért van döntõ fontossága, mert így
nem csupán értelmi, de érzelmi kapcsolatot építünk ki magunk és a megtanulandó

* Megjelent: „REFLEX” Gyógypedagógiai Tanárképzõ Hallgatói Lapja II. évf. 9. szám, 1953.
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anyag között. Amennyiben kiépítettük ezt az intentionális ívet, észre sem véve esetleg
ezt a nagy munkát, máris magunkévá tettük az egyes nehéz tételeket, amelyeknek
megtanulása azaz conzerválása sokkal nagyobb energiabefektetést igényel az esetben,
ha az elõadáson nem vettünk volna részt.
Az elõadott anyagból tanulni természetesen csakis akkor lehet, ha jó jegyzeteket

készítünk. A szabatos, magyaros, rövid mondatokból, melyek mellé kellõ ügyességgel
kis ábrákat készítünk, tanulni sokkal könnyebb mint bármilyen szakkönyvbõl, nem
beszélve arról, hogy a saját mondatszerkezettel megírt tételekre jobban emlékszünk
mint az egyénre nézve aránylag idegennek tûnõ mondat szerkezettel összeállítottak.
Ezt azért merem mondani, mert hiszen szókincsünk és beszédtechnikánk már fejlett
kell legyen, u.i. ezeknek fejlesztése a középiskolának a feladata. A fõiskolákon erõsen
polarizált diszciplinákkal foglalkozunk, amelyeknek egy jól körülirt és meghatározott
„tolvaj nyelvük” van. Nekünk ezt a tolvajnyelvet kell elsajátítani, ami legalább olyan
nehéz, mint a szókincs, vagy a beszédtechika fejlesztése.
A vizsga valóban olyan mint egy per. A vizsgán a jelöltnek meg kell védenie magát.

Szakadatlan argumentáláshoz tudnám hasonlítani a vizsgákon elmondott tételeket. A
kiváló technikával rendelkezõ jelölt ebbõl már tudhatja, hogy a tételeit nem akármi-
lyen sorrendben sorolja fel, hanem a retorikából már ismer fortoira-fortia-fortissima
elv alapján osztja be a mondanivalóját. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az, aki
a tételek taxativ felsorolására szorítkozik csupán, sikerül a vizsgája.
A vizsgákkal kapcsolatban meg kell említsem még azt, hogy egy igen fontos kellék a

vizsgán tanúsított adaequat magatartás. Ne felejtsük el sohasem, hogy a jó modor a leg-
jobb befektetés és mint egy captatio benevolentiae-nak az equivalenseként kell tekinteni
azt.
Kedves barátaim, gondolom, hogy azzal amit elmondtam nem okozok vizsgapánik

hangulatot senkiben, mert tisztában vagytok azzal, hogy nem ez a célom. De ha 
valakiben mégis ilyen érzelmeket okozna ez a rövid néhány sor, akkor megkérem,
hogy olvassa nyugodtan végig ezt a cikket, mert most a kérdezõ tanár magatartásáról
is szeretnék néhány szót szólni. A társadalom egyének és collectivák közötti relációk
sokakasága, amelyek intézményekben objectiválódnak. A vizsga maga is egy 
társadalmi megmozdulás, mert hiszen egy bensõséges reláció van két egyén között,
nevezetesen a tanár és a hallgató között, mely viszony egy intézményben zajlik le, és
ez az intézmény nem más mint a mi szeretett Fõiskolánk.
Általában két vizsgáztató típus van. Az egyikre jellemzõ az, hogy úgy fogadja a

vizsgázó jelöltet, hogy az nem tanult semmit, tehát nem tud, és most bizonyítsa be az
õ – már mint a tanár – elképzelésének az ellenkezõjét. A másikra jellemzõ az, hogy úgy
fogadja a diákot, mint olyan valakit, aki lelkiismeretesen felkészült és elérkezettnek
látja az idéjét annak, hogy ezt demonstrálja. Az hiszem, hogy minden diák ezt a  típust
választaná. Nos, kedves barátaim, ahogy én a Fõiskolánk Tanári Testületét ismerem,
meg kell mondanom, hogy nincs mitõl aggódni és a félévi öntudatos jó munkának
meglesz a biztos sikere. Ehhez a munkához kívánok sok sikert.

Dr. Horváth László
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