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TARTALOM: Miniszterünk jubileumi beszéde. — A magyar siketnéma-oktatás- 
ügy 100 éves jubileuma. — Hazai hírek.

M iniszterünk jubileumi beszéde.
Tisztelt ünneplő Tcözönség!

Ezen országos intézet alapításának 100-ik évfordulóján szivem 
egész melegével üdvözlöm önöket és az ünneplők között első sor
ban az intézetnek volt — és jelenlegi növendékeit, kik ezen intéz
mény áldásaiban részesülve, a mai napon velünk együtt hálás szív
vel örvendenek.

Ügyük megalapításának és felvirágzásának ünnepét ülik ők 
velünk és bizonyára megnyugvás tölti el keblüket, hogy ez intéz
mény szép múltját, jövőjének biztosítéka kapcsolja össze.

Ahol mint a mai alkalommal — jogosult az ünneplés, 
mert egy humanisztikus intézmény 100 éves fennállását ünnepeljük, 
bátran szólhatok az országban nagyon is divattá vált jogosulatlan 
úgynevezett jubileumi ünneplések özönérő!. Minthogy tudom, hogy 
senki sem tart engem oly szürke léleknek, ki azt akarom, hogy a 
köznapiság küzdelmeiből és verejtékéből sohase emelkedjünk fel; 
éppen ezért bátran kimondom orbi et urbi, hogy az ünneplés is 
köznapivá válhat, ha megszokottá lesz és különösen, ha több lesz 
az ünneplő, mint a dologtevő nap.

Legkisebb és keresve keresett okok kiirtják a munkanapot 
sokszor az országos, még többször a helyi naptárból. Vannak már 
öt éves, tíz éves, tizenöt éves jubileumok, a huszonöt éves jubi
leumok megtartására pedig már igényt tart csaknem mindenki és 
minden intézmény. Csodálatos leleményesség áll a jogcímek ki fii r- 
készésében a találékony emberi elme rendelkezésére. Akit az Isten 
hosszú életkorral áld meg, megülheti jubileumainak jubileumát, 
mert nem ritka eset, hogy ugyanazon egyén minden minőségében12
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megüli bizonyos számú évek fordulásának ünnepeit. így árad szét 
a szürke ünnepek özöne az országban, emelkedettség, ünnepi han
gulat nélkül.

Jelentősége az ünneplésnek pedig csak akkor van, ha az iga
zán kiemelkedik a szürke mindennapiság köréből. Az ünnepnek 
akkor van a társadalomra jótékony hatása, ha gondolkozásunkat 
szárnyalásra buzdítja, ha szívünket melegebben dobogtatja, lelkün
ket nemesebb tartalommal tölti be. _ _ ,

De ez csak akkor lehetséges, ha kiváló események és jelen
tékeny okok azok és nem apró személyi hiúságok vagy fontosko
dások, melyek ünnepre szólítanak bennünket.

Ha valahol elmondhattam ezeket félreértés és félremagyará
zás, de valószínűleg minden haszon nélkül, úgy a mai nap az, a 
midőn az emberi elme és szív egyik legnemesebb alkotása 100 éves 
hangyaszorgalmú eredményes munkájának méltó ünnepét ülhetjük. 
A midőn jogunk és okunk van arra, hogy ünnepi hangulatban
elmélkedjünk. .

Visszapillantva az intézetnek odadó munkában eltelt 100 evőre, 
teljes önérzettel elmondhatjuk, hogy habár a siketnémák oktatása 
sem a külföldön, sem nálunk nem is tartott mindig lépést a köz- 
művelődés egyéb ágainak párhuzamos fejlődésével, annál komo
lyabban igyekezett értékesíteni, különösen az utolsó évtizedekben 
ezen oktatás belterjes fejlődésének eredményeit. Az utóbbi idők
ben pedig a külterjes fejlesztés területén is igyekeztünk a gyógy- 
paedagógia tanában a többi művelt álTámökkál léfiésl tártam.

Hogy az emberi s z ív  legnemesebb alkotásai: a gyógypaeda- 
gógiai intézmények iránt is mindenha megvolt nemzetünkben a 
fogékonyság, bizonyítja az, hogy alig létesítette a 18-ik század 
végén abbé de l’Épée Franciaországban az első hasoncélu intéze
tet a magyar társadalom, — I. Ferenc király kegyessége, vala
mint Gházár András Gömör, Hont, Abauj és Tornavármegyék 
táblabírájának hazafias lelkesedése által felbuzdítva, — egy ev alatt 
40.000 frtot adakozott. Ez tette lehetővé, hogy a siketnémak inté
zete ünnepünk mai helyén csakhamar megnyílt.

Nem nagyszabású alkotásokban keresték elődeink a__megol- 
dást, hanem a gyakorlati élet-követelményeinek igyekeztek helyes 
gyakorlati érzékkel mielőbb eleget tenni. Számoltak Rendelkezésre 
álló gszkozokkéTTHem vártak addig,“ míg nagyszerűt nyújthatnak, 
de iparkodtak- gyorsan adni. Nem féltek a kisszerűség vádjától olt, 
ahol a legcsekélyebb is hasznosabb, mintha a sokra csak várni kell.

így nyílt meg alig húsz egynéhány növendékkel, Simon Antal 
igazgatása alatt 1802-ben a váci intézet. Tisztán bécsi. mmta_után 
indultakTATolítatás az úgynevezett francia módszer, azaz a jel- 
beszéd volt. A tanítás nem volt gyöngébb, mint másutt. Eredményé 
a módszernek megfelelő volt. Jelentékenyebb és gyakorlatibb ered
ményt biztosító képzés csak 1808-ban történik az intézetben, a 
midőn Schwarzer Antal igazgató, a külföldi.gyógypaedagógiai hala
dása által áthatva, a hangos beszédre való oktatást is megkezdette,
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és irodalmi működésével is jelentékeny szolgálatot tett az intézet 
jó hírnevének. Ebbenazidőben kellően képzett szakférfiak alig 
voltak. Az 50 es években beállott általános pangás igen természe
tesen e téren is éreztette hátrányos befolyását. Ennek dacára, az 
intézet Kollonits igazgatása alatt kisebb-nagyobb eredménynyel foly
tatta működését. Az intézet ezen időben azon nagy kitüntetésben 
részesült, hogy királyunk, ki immár félszázadot meghaladó uralko
dását e nemzet közművelődési felvirágozásának munkájában is 
annyi jelentékeny ténynyel irta be a magyar művelődés-történet 
lapjára, két ízben is meglátogatta ezen intézetet.

Hálásan kell megemlékeznünk azon meleg érdeklődésről, 
melyet ezen intézet iránt az érdemekben gazdag vallás és köz- 
oktatásügyi miniszter, Trefort Ágoston tanúsított. Mindenre kiterjedő 
figyelme főleg arra irányult, hogy ez intézetben az oktatás mód
szere, a haladás követelményeinek minden irányban megfeleljen. 
Szerencsésen választotta meg Fekete Károlyban ezen intézet igaz
gatóját is, ki a jelbeszéd kiküszöbölésére irányuló beható törekvése 
által az intézet belső fejlődésének lendületet adott. A 70-es évek 
végén a tanítást már szakférfiak végzik és a nem paedagógus taní
tók jogosultságát már többé el nem ismerik. Szakképesítő vizsgá
latot szerveztek és ezzel — Berlint kivéve — Európa összes intézeteit 
megelőzték.

Az intézet jó hírneve évről-évre emelkedett. A siketnémák 
oktatása terén elért eredmények mindinkább terjesztették az ügy 
iránt táplált rokonszenvet és elismerést. Ennek tulajdonítható, hogy 
1878-ban Fochs Antal budapesti polgár a siketnémák céljaira, vég- 
rendeletileg oly összeget hagyományozott, melyből az izraeliták 
budapesti internatusi intézete felállítható volt.

Bár hazánkban a gvógvpaedagógiai intézetek száma csak las
san növekedett, mégis a gyógypaédagógia ügyének fejlesztése és a 
tudömány~legújabb vívmányainak e téren való értékesítése, csak
hamar lehetővé tették, hogy a szaktanító-képző tanfolyam felállí
tásában, mely a gyógypaédagógia valamennyi ágára képesíti a már 
okleveles tanítókat — oly haladási tényt jelezhetünk, mely a kül
földnek is teljes elismerését vívta ki, sőt ebben a külföldet meg 
is előztük.

Hogy mily egyéb intézkedések történtek az utóbbi időkben, 
az mindenki elölt ismeretes, aki ezen ügy iránt érdeklődik és igy 
csak azt emelem ki, hogy a központi igazgatás, újjá alakittatott, az 
egész vonalon új szervezet lépett életbe szabályzatokkal biztosítottuk 
a kellő rendet, és ezen szabályzatokat több esetben a külföldön 
létesített hasonnemű intézményeknél is kellő figyelembe vették. Azt 
hiszem, helyes intézkedés volt, hogy a gyógypaedagógai tanerőket 
1898 bán általában az állam vette át. Ez mozditja élő leginkább 
a gyógypaedagógiai ügy külterjes fejlődését, mivel fai Ászt áTáTi~Tcnv. 
hogy a fogyatékos "érzéknek általános tankötelezettsége azon álla
mokban volt legelőször lorvenyhozásilag rendezhető, ahol a róluk 
való gondoskodást legalább részben állami feladatnak tekintik.

12*
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Másrészt ezen intézkedés biztosítja a szervezet és a tanitás 
egyöntetűségét, az oktatási eredmények fokozását.

1896-ban az intézetek részére külön szaktanácsot létesítettünk. 
Ennek feladata az oktatásban eleit eredmeiiyelrdll^^ 
ügyekben Tájékoztatás nyújtása és az ügy népszerűsítésének esz
közeiről való gondoskodás. Kiváló figyelmünk tárgyát képezte az,
hogy az elméleti oktatást kiegészítsük a kézügyesség!..oktatással,
mert. ez_á~noTén3e¥St]’övöjéris~biztoSítja;'_Ezzél közelebb hoztuk
az oktatást'"az élethez, mért inunkáslíezeket biztosítunk.a."magyar
tA rsadaío'rnriaE~S s.í'SntartSsT "móTöT~¥dunk az intézetből kikerült
növendékeknek.

A gyógypaedagógiai szaktanács működési köréből ki kell 
emelnem azt, hogy sikerült a siketnémák oktatása egységes tan- 
tervének elkészítése mi még a külföldön — tudomásom szerint — 
alig" létezik! '

A legutóbbi időben foganatba vett intézkedések az oktatásügy 
népszerűsítését is célozták. Szaklapok keletkeztek, a törvényható- 
ságókhoz, az iskolafentartőkhoz a Tformány felhívásokat intézett. 
A fogyatékosok oktatására és nevelésére vonatkozólag kiadott-köz
érdekű tájékoztató, felolvasások s az eredményeknek ezzel kap
csolatos bemutatása a növendékeken lényegesen előmozdították az 
ügy fejlődését. Közöltük az intézetek felállítására vonatkozó módo
zatokat az illetékes hatóságokkal. Azon fogyatékosokról,. akik inté
zetbe nem juthattak, iparkodtunk a nép oktatásügyi..intézmények
keretében átmenetileg segíteni. Mindezen intézkedések — Istennek 
hála — nem remélt lendületet adtak a gyógypacdagógia ügyének. 
Csak az utóbbi években 1 .■)-ra_jAii(dk(Vdet( a s ik é f r lé mák_x> kt a fásával 
foglalkozó intézmények száma. Rövid időn belül pedig remélhető 
— ha a folyamatba levő tárgyalások kedvező befejezést nyernek 
a siketnémákmiegyei—iekeíámak felállítása, és az általános—lan-
kötelezettség.. -törvényhozási—rendezése—által az összes siketnémdk
oktatásáról való gondoskodás is megvalósulhat.

Téves volna azonban az elért eredményeket tisztán az állam be
avatkozásának tulajdonítani. A társadalom is hozzájárult az eddigi ered
ményekhez.' A külföldön létesült hasoncélú intézmények példája 
bizonyítja, hogy e téren társadalmi úton is eleget lehet tenni a 
kivánalmaknak. Nálunk azonban kétségkívül az állam és társadalom 
céltudatos együttműködése azon tényező, melynek. segélyével a 
gyógypaedagögia ügfe leghelyesebj^

Legcélszerűbb az, — ha az állam részéről a tanerők fizeté
sében nyújtott segélyt a törvéjxyhatö'ságok hozzájárulása és a társa
dalom áldozatkész támogatása egészíti ki ott, ahol a szülők szegény
ségük miatt kötelezettségüknek eléget tenni nem képesek. Az intézet 
történetébe és a gyógypaedagógiai fejlődésébe vetett ezen rövid 
visszapillantás az elismerés és hála érzelmeit kelti fel bennünk 
mindazok iránt, kik az intézet alapításában és fejlesztésében részt 
vettek. Illő, hogy a mai ünnepnapon szívünk legmelegebb érzel
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meivel áldozzunk azok emlékének, kik lehetővé tették, hogy a mai 
napon az intézet 100 éves múltra tekinthet vissza.

Áldozzunk kegyelettel I. Ferenc-..király, élj. Áiházáin András
emlékének. Az ő nevükhöz van kapcsolva Magyarországon a gyógy
paedagógiai ügy kezdeményezése, ezen intézet alapításának dicsősége. 
Magasztos példája lelkesítsen bennünket is. Folytassuk kitartással 
az általuk megkezdett munkát és vigyük felvirágozásra az emberi 
elme, a szív egyik legnemesebb, legszentebb alkotását a gyógypae- 
dagógia ügyét. Ha néha csüggedés szállja meg lelkünket: úgy a 
dicső elődök példájából merítsünk újabb lelkesedést.

Ha, Uraim, mindnyájan buzgón, kitartóan teljesítjük köteles
ségünket, úgy Isten áldása fogja kísérni törekvéseinket és tetteinket.

Most menjünk és koszorúzzuk meg az alapítók emlékeit, kiknek 
neve halhatlatlanul van beírva a magyar művelődés-történetben.

A m agyar siketném a-oktatásügy 100 éves
jubileuma.

Az öröm könyeket fakaszt szemünkben, ha most, az ünnep 
után kötelességszerűleg beszámolunk annak lefolyásáról, hogy a 
történelem számára megörökítsük azt és hű tükröt mutassunk a 
jövő nemzedéknek az enerváltnak hirdetett jelen nemzedék ügyünk 
iránt táplált szeretetéről. Miként mi a boldogság érzetével olvastunk 
a történelem feljegyzéseiből az 1802-ben — az intézet megnyitá
sának kapcsán — lefolyt ünnepségekről, azonképpen az utánunk 
következő harmadik nemzedék fokozottab boldogsággal fog tudo
mást szerezni az 1902-ben lefolyt gyönyörű ünnepről, melynél 
magasztosabbat, bensőségteljesebbet rendezni nem lehet. Ily sze
retetteljessé, családiassá, kiszabott programúi keretében nem vál- 
hatik ünnep másként, mintha minden jelenlevő érzi az ügyhöz 
való közelségét, ragaszkodását.

Ez ünnep nem volt pusztán „hivatalos ünnepély“, melyen szám
talan hivatalos országos küldöttség szokott megjelenni, formaivá, 
sivárrá, pusztává téve annak bensőségét, hanem tisztán családi ünnep 
volt ez, melyet a családhoz tartozó küldöttek — a hasonló hivatásit 
intézetek küldöttei — és az intézmény volt növendékei, kik méltá
nyolván az intézetben élvezett áldásokat, jöttek hálájukat leróni, 
tettek családias jellegűvé.

Emelte az ünnepély szépségét, díszét dr. Wlassics Gyula, a 
vallás- és közoktatásügy nagyszívű minisztere, ki megjelenésével 
dokumentálta a siketnéma oktatásügy kulturális és nemzetgazdasági 
fontosságát. Az a beszéd, melyet a váci új intézeti épület felava
tásán mondott és melyet lapunkban elsőhelyen megörökítünk, örök
becsű emléke marad oktatásügyünk történelmének. Miniszterünk 
derűs kedvével bearanyozta az egész ünnepet és új erőt öntött 
valamennyiünk csüggedt szívébe.
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Az ünnep tulajdonképen már 17-én kezdődött, amikor a 
„Siketméma intézeti tanárok orsz. egyesületének“ tagjai előérte- 
kezletre gyűltek Vácra, hogy a következő napon, 18-án, tartandó 
gyűlést előkészítsék. 18-án . progratnmszerüleg reggel 8 órakor a 
váci tanári és tiszti személyzet díszgyűlést tartott, melynek jegyző
könyvét szószerint ide iktatjuk:

Jegyzőkönyv.
Felvétetett a siketnémák váci orsz. királyi intézete testületé

nek 1902. október hó 18-án az intézet száz érés fennállásá
nak örömünnepe alkalmából tartott díszgyűlésén. Jelen voltak 
Borbély Sándor igazgató elnöklete mellett az intézet tanári és tiszti 
személyzete teljes számmal, a vidéki intézeteknek az ünnepélyre 
megjelent tagjai, mint vendégek.

Tárgy:
1. Elnök a következő megnyitó beszédet tartja :

Mélyen tisztelt uraim! Kedves Tcartársaim!
Lelkünket e pillanatban egy eddig még soha nem érezett 

jóleső izgalom hatja át. Intézetünk, mely a hazai siketnémák ok
tatását immár 10Ó éve szolgálja, ma alapításának oly nevezetes 
évfordulójához ért, hogy annak meggondolására szívünkben dobba- 
nat kél. Mert három emberöltő életküzdelmét rejti magában e ház, 
három emberöltő munkásságának tetőjén állunk e pillanatban, 
mikor nekünk jutott a szerencsés feladat, hogy oktatásügyünket 
az új századba bevezessük. E jelentőségteljes órában nem lehet 
meg nem emlékeznünk azokról, kiknek e jelent köszönhetjük. Tar
tozó kötelességünknek teszünk tehát eleget, midőn intézetünk 
jelenlegi tanári és tiszti karát felhívom, hogy álljanak fel s fejez
zük ki e ténykedésünkkel elhunyt elődeink iránt érzett tisztele
tünket és kegyeletünket. E szerény megemlékezésünk lebegjen 
nyugvó poraik felett.

Mélyen tisztelt Uraim! Kedves Kartársaim! Üdvözlöm önöket 
egyenként és összesen, mint olyanokat, kikre intézetünk oktatási 
terhe jelenleg nehezedik, akik képviselik a jelent és számolni tar
toznak a jövőnek. Nem részletezem különösebben e feladatot, mert 
tisztán felírva látom én azt az önök lelkiismeretében. Mint mun
kásságuknak hivatalos irányítója, hálásan ismerem be és hirdetem, 
hogy önök intézetünk szolgálatában nemcsak a megirt kötelmeiknek 
tettek mindenha eleget, de ezenfelül az érzékeny lelkiismeret paran
csára a legtöbben elismerésre méltó áldozatot is hoztanak. A szor
galomnak e fokában, a jóindulatú odaadásnak e mérvében látom 
én azt a biztos erkölcsi alapot, melyen intézetünk a jövőben csak 
emelkedve haladhat.

De midőn a haladásról, a fejlődésről van alkalmunk szólam, 
a kezdet nehézségeiről is illik megemlékeznünk. Hol volna a ma
gyarországi siketnémák sorsa, ha nem akad v-ala annak idején
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égy jólészi Cházár András, akinek lelkében szánakodás, édes 
megilletődés és bámulás összeütköztenek, midőn a siketnémák taní
tását először meglátta! ? Milyen volna a siketnémák helyzete ma 
is, ha tiszteletre méltó lelkesültséggel elül nem jár vala e férfi, 
1000 frt adományával, ha nem terjeszti vala az eszmét szerte az 
országban és ha 50,000 frt könyöradományt össze nem gyűjt vala!? 
Hol volna az oktatás mai állapota, ha sorsukat fel nem veszi vala 
I. Ferenc magyar király és királyi oltalmába nem fogadja őket!? 
És hol volna ez intézet, ha nem támadnak vala időről-időre ke
gyes alapitványtevők, akik az éhezőknek mindenkoron kenyeret 
nyújtanak! ?

De bármily nagyjelentőségűek is e tényezők, még híjával 
vannak a szervességnek, amely él, mozog és jótékony cselekvések
ben mutatkozik. A célszerű beosztás, az arányos részesedés s a 
hiányok pótlásának nagy munkája azon tényezőt illeti, ki a ma
gyar állam nevében az intézet fentartója volt s kit jelenleg a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterben tisztelünk.

Fejezzük ki tehát ez elsoroltakkal szemben a köteles hála, 
kegyelet és mély köszönet érzelmeit.

Hála és elismerés adassék részünkről mindazoknak, akik 
lehetővé tették, hogy hazánk ez országos királyi humánus intézete 
100 év küzdelmeit kiállja s a többi hasonló bel- és külföldi inté
zetek között előkelő helyet foglaljon el.

Rajtunk a sor már most, mélyen tisztelt uraim, hogy az líj 
évszázadot úgy kezdjük meg és folytassuk, hogy másik jubiláló 
nemzedék gyönyörrel tekinthessen reánk, a múltra. Én nem kétlem, 
hogy ha továbbra is azon odaadó, jóindulatú kötelességteljesítést 
és kiváló ügybuzgalmat tapasztalhatom az önök részéről, mint a 
melynek rövid igazgatásom ideje óta szerencsés szemlélője vagyok : 
intézetünk haladni, fényleni fog. Becsült munkatársaimnak erőt, 
kitartást kívánva az új század reggelén, tisztelt vendégeinket pedig 
őszinte szívvel üdvözölve, jubiláris gyűlésünket ezennel megnyitom.

2. Elnöklő igazgató indítványozza, hogy a hazai siketnéma- 
oktatás 100 éves fennállásának örömünnepe alkalmából a dísz
gyűlés Ö császári és apostoli kir. Felsége előtt hódolatteljes üdvöz
letét sürgönyileg fejezze ki.

Az indítvány egyhangú lelkesedéssel elfogadtatván, 
Ő Felségét a díszgyűlés a következő szavakban üd
vözölte :

I. Ferenc József császári és apostoli királyi Felségének Bécs.
A siketnémák váci országos királyi intézete alapításá

nak 100. évfordulati örömünnepén Császári és Apostoli Ki
rályi Felségedet hódolatteljes.en üdvözli az intézet tanári kara 
nevében Borbély Sándor igazgató.
3. Elnök jelenti, hogy Ő Excellentiája dr. Wlassics Gyula 

vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr október 19-én intéze
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tünket magas látogatásával fogja megtisztelni azon célból, hogy az 
örömünnepnek jóváhagyott programmját végrehajtassa.

Örvendetes tudomásul vétetik.
4. Indítványozza az elnök, hogy I. Ferenc király és Cházár 

Andrásnak az intézet területén emelt s holnap leleplezendő szobrai 
az intézet tanári s tiszti személyzete által a hála és kegyelet jeléül 
egy-egy koszorúval megkoszorúztassanak.

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván, a két 
szobor megkoszorúzása elhatároztatik.

5. Elnök jelenti, hogy október 20-án a testület kebeléből 
alakult bizottság Jólészre utazik, Cházár András szülőházát emlék
táblával megjelölendő, visszajövet pedig Jolsván kiszállva, a Cházár 
András nevét viselő siketnéma-intézeí felavatásán fog részt venni.

Tudomásul vétetik.
6. Elnök felolvassa az újépület falába elhelyezendő emlékiratot.

Tudomásúl szolgál s határoztatik, hogy az emlék
irat a jegyzőkönyvben szóról-szóra megörökíttessék.*

7. A testület elnök által felszólíttatik, hogy 9 órakor az ág. 
hitv. ev. temlomban Cházár A. emlékére tartandó istentiszteleten 
vegyen részt.

Határozatképen kimondatik, hogy a testület a mon
dott időben és helyen teljes számmal meg fog jelenni.

8. Gácsér J. a következő indítványt teszi:

Tekintetes Tanári Testület!
Tudván azt, hogy a Tekintetes Tanári Testület jólészi Cházár 

Andrásnak a haza és a szenvedő emberiség boldogulása érdekében 
kifejtett munkásságát ismeri, valamint kellőképen méltányolja abbeli 
hervadhatatlan érdemeit is, hogy* ő volt ez intézet létesülésének 
mozdítója és királyi pártfogoltatás mellett megteremtője, most, 
midőn ugyanezen intézet s vele együtt a hazai siketnéma oktatás
ügy is keletkezésének századik évfordulóját ünnepeli, tisztelettel 
indítványozom, hogy Cházár András iránt érzett kegyeletünk és 
hálánk megörökítése és gyakorlása céljából mondja ki a Tekin
tetes Tanári Testület: hogy az ez után következő minden Isten 
adta esztendőkben szeptember huszonnegyedikének estéjét az ő 
nagy emlékezetének ápolására szenteli s utódjainak is erkölcsi 
kötelességévé teszi, hogy arra szenteljék. Indítványozom továbbá, 
hogy a hazai siketnéma oktatásügy tanárai között eszközlendő gyűjtés 
összegéből vegyen a Tekintetes Tanári Testület egy ezüstből vert 
aranyozott serleget és a mondott estén egyetemlegesen ünnepi

decemberi számunkban szószerint közöljük.



lakomára gyűlvén össze, a tanári testület valamely tagja tartson 
minden alkalommal Cházár Andrásról az ő érdemeit magasztaló 
beszédet, melynek végeztével e serleget az ő emlékezetére ürítse.

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatik.
9. Gácsér J. a következő indítványt teszi:

Tekintetes Tanári Testület!
Ha intézetünk száz éves fennállásának most való ünneplése

kor visszatekintünk a száz éves múltba s keressük ama hatalmas 
tényezőt, mely úgy keletkezésekor, valamint később a viszontagságos 
környülállásokban is gyámolítója és fentartó erőssége vala, akkor e 
hatalmas tényezőt az ország lakosságának emberséges érzülete 
mellett abban találjuk meg, hogy boldog emlékű I. Ferenc, dicső
ségesen uralkodó királyunk, intézetünket mindjárt keletkezésekor 
„legmagasabb királyi pártfogoltatásával“ megajándékozni kegyes 
volt, beíratván ezt örök emlékezet okáért intézetünknek az ö ne
vében kiadott első szervezeti szabályzatába is.

V. Ferdinánd, későbbi koronás királyunk atyai gondoskodásá
nak is különös tárgya lévén ez intézet, királyi pátens által buzdí
totta az ország lakosságát arra, hogy adakozásaikkal segítsék cél
jának megvalósításában.

Mi, akik e nevezetes évfordulón szerény bár, de az ősi 
tradíciókat tiszteletben tartó és azokhoz ragaszkodó tagjai vagyunk 
ez intézetnek, sajnálattal kell, hogy lássuk, hogy az idők mostoha- 
sága megfosztotta intézetünket legfőbb ékességétől, mert most 
semmiben nem nyer kifejezést az, hogy számára a legmagasabb 
királyi pártfogoltatás örök időkre biztosíttatott.

Tisztelettel indítványozom tehát, hogy a jelen díszűlésből ki
folyólag kérje meg a Tekintetes Tanári Testület a vallás- és köz- 
oktatásügyi kegyelmes miniszter urat arra, hogy dicsőségesen ural
kodó mostani koronás királyunk, I. Ferenc József Ö Felségénél 
eszközölje ki intézetünk számára a legmagasabb királyi pártfogol- 
tatást, valamint eszközölje ki azt is, hogy ennek kifejezésekép az 
intézet, miként régen vala, királyi legyen és hogy igazgatója, 
miként régen, akként ezután is mindenkor a király Ő Felségétől 
nyerje kinevezését.

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván, a testület 
határozatilag kimondja, hogy az indítvány értelmében 
a jegyzőkönyv kapcsán Ö Excellentiájához felterjesztés 
tétessék.

10. MarTcovics A. indítványozza, hogy elnöklő igazgatónak a 
diszgyűlést megnyitó beszéde a jegyzőkönyvben szóról-szóra örökít- 
tessék meg.

Kilenc órakor hálaadó isteni tisztelet volt Ghazár András em
lékére, melyen az intézet tanár-testülete és a tanáregyesület tagjai 
részt vettek. Az egyházi szertartás után Szommer Gyula, az ág. h. ev.
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egyház szép szavú lelkésze gyönyörű beszédben áldozott Chasár 
dicső emlékének.

Ezután tartatott meg a „Siketnéma-intézeti tanárok orsz. egye
sületének“ ez idei közgyűlése Schüffer Károly elnöklete alatt.

A gyűlés lefolyásáról és a tartott előadásokról lapunk jövő 
havi számában referálunk, amikor a titkári jelentést is közöljük. 
A gyűlést bankett követte. Délután tartották meg a siketnémák 
kongresszusukat, melyről szintén a jövő számban referálunk, lévén 
e szám tisztán a váci intézet, illetve az országos siketnéma-okta- 
tásügy 100 éves jubileumának szentelve.

Szívszorongva vártuk a következő napot, az ünnep főnapját. 
Sűrű cseppekben hullott az álmos, hideg eső, fenyegetve az ünnep 
külső szépségét és impozáns voltát. De mintha az ég is örömét 
találná a szeretet e szép ünnepében, derűs mosolylyal, melegítő 
sugárral engedé a vasárnapot megvirradni. Már hajnalhasadáskor 
lázas izgatottság látszott a városon, melynek apraja-nagyja ellepte 
a szépen díszített utcákat és a vasúti állomást.

A miniszter a nyugati pályaudvarból a reggeli gyorsvonattal 
indult Vácra, ahová 8 órakor érkezett Dr. Szabó Sándor osztály- 
tanácsos, CsejJce, Győző számvevőségi igazgató, Dr. Rémji József 
egyet, tanár stb. kíséretében. A váci pályaudvaron sok száz főre 
menő tömeg lelkes éljenriadalommal üdvözölte az érkező minisztert. 
A város közönsége nevében Dr. Zádor János polgármester inté
zett üdvözlő beszédet a miniszterhez. A pályaudvaron megjelentek : 
Borbély Sándor a tanári kar élén, ^az összes siketnéma-intézetek 
tanári testületéi, Gajáry Géza és Öváry országgyűlési képviselők, 
a váci káptalan küldöttei, köztük a váci püspök oldalkanonokja, 
Balázs Lajos. A miniszter püspöki díszhintón egyenesen a püspöki 
palotába hajtatott. A bevonulási út mentén, melyet egy diadalkapu 
is díszített, a váci összes tanintézetek ifjúsága s nagy számú közön
ség állott sorfalat.

Reggel 9 órakor Gróf Csáky Károly váci püspök ünnepi misét 
mondott a székesegyházban fényes segédlettel. A miniszternek a 
szentélyben külön díszhely volt fentartva.

Délelőtt 10 órakor Wlassics miniszter Csáky püspökkel a siket
némák országos intézetének új épületéhez hajtatott a íelavatási 
ünnepélyre. Az intézet új díszterme ez alkalomból zsúfolásig meg
telt előkelő közönséggel, amelynek soraiban ott voltak: Beniczky 
alispán, Szvacsina kolozsvári polgármester, László Zsigmond minisz
teri tanácsos, Rudnay Józsefné, Csiky Kálmánné, özvegy Hérics 
Károlyné, Patay Gyuláné, gróf Byürky Istvánná, mint az Országos 
Nőképző-Egylet' küldöttei, ’ számos budapesti jótékony egyesület, 
nemkülönben az ország tizenhárom siketnéma-intézetének kiküldöt
tei, a váci siketnéma-intézet végzett növendékei közül igen sokan, 
a „Siketnéma-intézeti tanárok országos egyesülete“ stb. Vác vidé
kének előkelő birtokosai is nagy számmal jelentek meg.

Az ünnepély nemzeti dallal vette kezdetét, amelyet a váci 
dalegyesület énekelt. Borbély intézeti igazgató üdvözölte Wlassics
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minisztert, aki igen meleg és szíves szavakkal válaszolt. Hosszan
tartó, lelkes éljenzés után Wlassics miniszter elmondotta azon be
szédet, melyet lapunk első helyén közlünk.

A miniszer nagy lelkesedést keltő beszéde után a dalárda a 
Himnuszt énekelte, melyet a közönség állva hallgatott végig.

Á közönség ezután az intézett díszterméből a régi intézeti 
épület udvarára vonult, ahol I. Ferenc király mellszobrát leplez
ték le. A leplezés előtt Dr. Szabó Sándor osztálytanácsos mondott 
nagyhatású beszédet A miniszter a leplezésre megadván az engedélyt, 
a küldöttségek sorban elhelyezték koszorúikat a szobor talapzatánál.

Németh László, a kecskeméti intézet igazgatója, a „Siketnéma- 
•intézet.i tanárok orsz. egyesülete“ nevében a következő beszédet 
mondotta:

Nagyméltóságú Miniszter Űr! Nagyérdemű közönség!
A kegyelet és hála érzése — amely az emberi szívnek leg

szebb tulajdonsága s amely ékességül szolgál a paloták és kuny
hók lakóinak egyaránt — hozott el bennünket ide, hogy ez ősfalak 
között hirdessük azoknak dicsőségét, kiknek lelkesítő szavaira száz 
év előtt kősziklán épült ház emeltetett, hogy e kősziklán épült 
házban a természetnek a Teremtő keze által némasággal sújtott 
mostoha fia is élőszóval imádhassa Istenét.

A kegyelet szent érzésétől áthatva, mély hódolattal jelent meg 
szellemed előtt, nagy király, a siketnéma intézeti tanárok országos 
■egyesülete is, amelynek nevében dicsőítésedre ajkaim szóra nyilá
nak s amelynek nevében legmélyebb hálája és kegyelete jeléül e 
hervadhatatlan babérkoszorút helyezem örök dicsőségedet hirdető 
emlékszobrodra.

Mint imádott magyar hazánknak felkent királya, Te voltál az 
első, aki füleidbe vetted a büszke magyar nemesnek többnyire a 
legszegényebb néposztályból kikerülő siketnémák érdekében a 
könyörületes szívekhez intézett kérő szózatát. S a legelső magyar 
ember tette útmutató csillaga lön a minden jó és nemesért dobogó 
magyar szíveknek és így lön, hogy Cházár András esdő szava 
nem lett elhangzó szó a pusztában, hanem a nagy király lelkesítő 
példájának hatása alatt majdnem hihetetlen gyorsasággal adták 
■össze a szegények filléreiket, a gazdagok százaikat, hogy az árvák 
legárvábbjai számára hajlékot emeljenek. S lett azután, hogy a 
siketnémák háza oly kősziklára építtetett, amelyen büszkén állotta 
ki száz évnek zivatarjait s ezen a kősziklán állva, mint hazánk 
siketnéma oktatás-ügyének szülő anyja, ma is tündöklő példány
képül áll a száz évvel később létesült ilynemű intézmények előtt.

Igen, ezen ősfalak fénye — mely e királyi emlékszobor 
■ékes koszorúját képezi — visszaverődik a száz évvel később emelt 
intézetek falairól s büszkén és önérzettel mondja nekik : lételete
ket nekem köszönhetitek s ha küzdelmeitekben erősítésre lesz 
szükségetek, jöjjetek hozzám és példát rólam vegyetek, mert az én 
■erősségemnek 100 év a bizonysága.
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Igen, a váci intézet, nagyérdemű közönség, hazánk siket- 
néma oktatásügyének szülőanyja : ennek emlőjén táplálkozva, fejlőd
tek ki a később alakult intézetek. Fájdalom azonban, hogy az; 
anyaintézet első szülöttére majdnem száz évig kellett várakozni., 
míg nem az Erdély bércei között, kincses Kolozsvárott megszüle
tett. De hála az isteni gondviselésnek, a hosszas ború után hirtelen 
derű keletkezett, mert a magyarok Istene — aki annyi balszerencse 
és oly sok viszály között ezer éven át védte e hazát — adott a 
jelenlegi közoktatásügyi miniszter Dr. Wlassics Gyula személyében 
Cházár András siketnémái számára olyan ügybuzgó apostolt, aki 
minisztersége alatt ez ügyben többet tett, mint előtte az első- 
intézet megalapítása óta összesen tettek. Mert bár a temesvári 
intézet már régebben létesült, de az ő minisztersége alatt fektet- 
tetett erősebb alapra és részesült állami segélyben. Arad, Buda
pest, Kaposvár, Kecskemét, Szeged, Eger és Jolsva pedig egyedül 
az ő dicsőségét hirdetik.

Mély alázattal állunk meg azért Excellenciád előtt mi, kikre 
hazánk siketnéma oktatásügye bízatott s ezen a reánk ünnep
napon, itt e nagy király lábainál ígéretet teszünk, hogy pályánkon 
bennünket Cházár András szelleme fog lelkesíteni és minden 
erőnkből arra fogunk törekedni, hogy Excellenciádnak a siketnémák 
oktatása ügyében szándékolt terveit előbbre vigyük. Mint Cházár 
András, kérünk, könyörgünk érdekökben a jó szívekhez, mert tud
juk, hogy a magas kormány áldozatkészsége mellett szükség van 
a nép adományára is. Dolgunk, bár fárasztó, mégis hisszük, hogy 
eredményes fog lenni, mert e tejben, vajban úszó szép hazát jó
szívű nép lakja s a sírva vigadó magyar örömében is, bánatában 
is kész az áldozatra.

Erős azért a mi reménységünk, hogy nem telik el egy újabb 
század és hazánk összes siketnémái tanításban fognak részesülni.. 
E szent ügyért való küzdelmünkben a nagy Isten le száll szíveinkbe,, 
velünk lesz, velünk marad; s „ha Isten velünk, ki ellenünk?\

Az ünneplő közönség ekkor az új épület udvarára vonult át, 
ahol dr. Szabó Sándor oszt. tanácsos beszéde után Czházár András, 
mellszobráról hullott le a lepel. A siket-néma intézetek végzett nö
vendékei nevében Chrien Gyula mondotta a következő beszédet:.

Hoszád beszélek, rég elköltözött nagy szellem, aki, míg e földi 
térekein jártál, meggyőződéssel vallottad, hogy „boldog a boldog
talanok boldogítója“.

Hozzád, beszélek és kérlek, tekints le ránk égi lakodból s 
vedd jó névén tőlünk, fogadott gyermekeidtől a szerény adózást, 
amit a hála-tartozás követel tőlünk és amivel földi emlékednek 
áldozunk.

Nincs senki e tisztes gyülekezetben, aki Hozzád közelebb 
állana, mint mi, nincs senki, aki Neked többel tartoznék, mint mi, 
nincs senki, aki emlékedet inkább áldhatná, mint mi — siketnémák.

Nagy voltál, mint tudós; még nagyobb voltál, mint magyar 
hazafi; de legnagyobb voltál, mint ember.
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Ez ősi honban legelsőbben a Te érzékeny szívedet indította 
szánakozásra a mi sorsunk; Te voltál az, aki Isten sugallta emberi 
indulatból felvetted a mi terhűnket és emberszeretetednek hatalmas 
erejével megmentője lettél sokunknak s megjelölted, megadtad , a 
módját annak, hogy mi is, kiket a természet mostoha végezése ki
törőit az emberek sorából, emberek legyünk.

Értelmünk sötét börtönének ajtaját a Te kezed nyitotta ki. 
Te hoztál bennünket a szegényes kunyhókból ily fényes palotába, 
Te adtál nekünk a koldustarisznya helyett módot arra, hogy ne a 
könyörület legyen életünk fentartója, hanem a tisztes munka.

És száz esztendőnek elmúlása után mi tudjuk és érezzük ezt 
legjobban mindazok között, akik tiszteletedre ide jövének.

Áldjuk és dicsérjük tehát nevednek emlékezetét mindörökké.
Ez emlék pedig, mely egyszerűségében olyan, mint a Te életed 

vala, álljon itt e szentelt területen és legyen tanúja és legyen hir
detője a késő időkben is annak, hogy a Te irántunk való nagy 
szereteted bennünk a kegyelet és hála érzelmeit keltette.

Fogadd kegyesen tőlünk, nagy szellem, áldozásunkat s fogadd 
kegyesen e koszorút is, melyet mindnyájunk nevében szobrod talap
zatára teszek.

Wlassics miniszter ezután a közönség lelkes éljenzése közt 
aláírta az új intézet felavatásáról szóló „Emlékirás“-t s megnyitotta a 
siketnéináknak az új épület nyolc nagy termében elhelyezett ipari 
és művészeti kiállítását. A szemle végeztével Hegyi Erzsébet inté
zeti növendék mondott köszönetét Wlassicsnak azon atyai jóakara
táért, amelylyel a siketnémák ügye iránt viseltetik s amelyért azok 
éltük utolsó pillanatáig mindenkor hálásak lesznek

Déli 12 óra múlt, amikor Wlassics miniszter az intézetből 
ismét a püspöki palotába hajtatott, ahonnan rövid pihenő után 
1 órakor ismét az ünneplő közönség közé tért vissza, hogy részt 
vegyen a Kúria-szállodában Vác város közönsége által az ő tiszte
letére rendezendő díszebéden. A miniszter a Rákóczy-induló hangjai 
mellett bevonulván, riadó éljenzések közepette foglalt helyet az 
asztalfőn, mellette gróf Csák;/ Károly váci püspök, a hölgyküldött
ségek tagjai és Beniczky pestvármegyei alispán, szemközt vele 
Zádor János, a város polgármestere, Gajáry Géza orsz. képviselő, 
Freisinger kir. közjegyző ültek.

A harmadik fogásnál Wlassics miniszter tósztot mondott a 
királyra, mint a nemzeti szuverénitás képviselőjére, akinek trónjá
hoz e hazának minden polgára a legodaadóbb szeretettel tekint fel 
s a kiben e haza minden polgára a legönzetlenebb kötelességtel
jesítés mintaképét látja.

Freisinger fene Vác város közönsége nevében Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi minisztert köszöntötte fel, akit ez ország 
újból való meghódítására induló magyar kultúra és annak seregei 
legdicsőségesebb tábornokának nevezett. A szónok, akinek szavait a 
helyeslés moraja többször szakította félbe, lelkes éljenzés közepette 
emelete poharát Wlassiesra, aki erre a következő beszédet mondotta:
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Tisztelt hölgyeim és uraim! Az első érzés, amely ajkamra 
adja a szót: a legmélyebb hálaérzet.

A hálaérzet azért a kitűntető, igazán szíves fogadtatásért, 
amelylyel Vác városa engem itt megtisztelt s amelyben az igen 
tisztelt barátom, a püspök úr részesített. Hálaérzet azon polgártársi 
szeretetért, amelylyel Vác városa és lakosságának minden egyes 
árnyalata részéről ez alkalommal találkoztam; és azért a gondo
zásért, amelyben Vác városa a felügyeletem alatt álló tanintézete
ket részesíti.

Mély köszönetét mondok azért a szép beszédért, amelyben az 
előttem szóló régi jó barátom az érdemeimet nagyon is kiszínező 
és a barátság szemüvegén néző szavakkal hozzám intézett.

Tisztelt hölgyeim és uraim!
Én teljes tudatában vagyok azon nagy és nehéz feladatoknak, 

melyekkel nekem nap-nap mellett küzdenem kell.
Tudatában vagyok azon felelősségnek, melynek nagysága és 

nehézsége vállaimra nehezedik.
Ezekkel csak úgy tudok megbirkózni, ha t. polgártársaim sze- 

retete, rokonszenve, komoly és mindig igazságos bírálata támogat.
Az előttem szóló a városok fontosságáról szólván, erős meg

győződésem éppen az, hogy első munkatársam a magyar közmű
velődés felvirágzására irányzott munkámban ugyan az ország nagy 
tanítói szervezete, de másodsorban Magyarország városai azok.

Ezek ma nem várfalaikkal, de polgárosító hivatásukkal, a hala
dás szellemével őrködnek hazánk felett és szilárd meggyőződésem, 
hogy a magyar állam magyar jellegének megőrzése az egész vonalon 
éppen a városok feladata. Csak az a nemzet tesz számot a nagy
világban, melynek nagy, virágzó városai vannak. így volt ez régen, 
a klasszikus korban, Görögországban és a római birodalomban, így 
van ez Francia-, Angol- és Németországban. Utazásaim alkalmával 
mindenkor keserű érzés fog el, mikor látom, hogy félóráról-félórára 
terjedő távolságokban nagy városok közelében virágzó egyéb váro
sok egymásután következnek.

Nekünk is a legkomolyabban és minden eszközzel arra kell 
törekednünk, még pedig a politika minden ágában, a vidéki váro
sok gazdasági felvirágzását és kultúráját egyaránt szélesíteni és 
mélyíteni.

Hogy a városi élet alapfeltétele az ipar és kereskedelem: az 
oly természetes, hogy erről már nem is lehet beszélni. Fájdalom, 
nálunk még ez az alapfeltétel is sok kívánni valót hagy; pedig az 
igazán virágzó városi életről csak ott lehet beszélni, ahol a tudo
mány, a művészet, a haladás, az erkölcsi és szellemi javak nemes 
érzelmei, ezek iránt élénk érdeklődés és fogékonyság töltik el a 
polgárságot s a nagy szellemi javak: művészet és tudomány kér
dései foglalkoztatják az elméket. Csak így lehet elérni, hogy a po
litika sívár küzdelmeinek ellentétei nem uralkodnak a társadalmi 
életen. Csak így van közös tér, amelyen a kiélesedett politikai 
ellentétek elsimulnak és egy közös érdekkör, a tudomány, a művé
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szét és az emberszeretet a humanizmus intézményei és eszméi 
emelik azt magasabb harmóniára. (Éljenzés.)

Minden város élete reális voltának belső tartalma eme neme
sebb ideális törekvés kell hogy legyen. (Helyeslés.)

A magyar hegemóniát a magyar kultúra ily emelkedett szel
lemével fogja biztosítani az ország minden egyes városa és ekkor 
fog bekövetkezni az, hogy kultúrájának fölényéhez nem érhet fel 
semmi támadás, semmi gáncs.

Egytől óvja meg az Isten a magyar városi életet és ez a fele
kezeti', a vallásvillongás.

Alkotmányunk alaptörvényeit, melyek a nemzetnek örök dicső
ségét képezik, tiszteletben kell tartani mindenkinek és a hazafiúi 
egyetértés által megszentelt békében kell élniök az összes feleke
zeteknek. (Hosszantartó éljenzés és taps.) Nincs a viszályra semmi 
szükségünk. Arra van szükségünk, hogy e haza lakossága hűen 
kövesse, mindenki a maga hite szerint vallási meggyőződését. Arra 
van szükségünk, hogy a vallásosságot emeljük, de attól, hogy val
lásközi harcok dúljanak, mentse meg Isten hazánkat.

Ha ilyen baj fenyegetne bennünket, ez ellen folyamodjunk egy 
jó panaeeához és ez az, hogy ragaszkodjék mindenki a maga val
lásához, de ne egymás ellen, hanem a közös ellenség ellen küzdjön 
teljes erővel minden vallás.

Van ilyen közös ellenség, amely ellen egyetértőén küzdhet 
minden vallás és ez a ledér cinizmus, az államfelforgató anarchista 
tanok, melyekkel, fájdalom, hazánkban is találkozunk.

Ez a közös terület, amelyen a szükség szerint és vallás
különbség nélkül találkoznunk és küzdenünk kell mindannyiunknak. 
(Éljenzés és taps.)

Ha ilyen magasabb kultúrával lesz városaink élete betöltve, 
akkor az ország nagy jövője biztosítva, missziója betöltve lesz.

Én látom, hogy e város, mely fogékony a kultúra eszméi 
iránt, igazi elsőrangú kulturvárossá fog fejlődni, ez ország kulturális 
felvirágzásának erős vára leszen.

Azt kívánom, hogy bölcs közigazgatási vezetés és oly vallásos 
és hazafias főpásztor gondoskodása mellett, milyen az én igen tisz
telt barátom, Vác városa minél nagyobb arányokban fejlődjék, fel
virágozzék s izmosodjék. (Szűnni nem akaró hosszas éljenzés.)

Vác városa közgazdasági és kulturális fejlődésére emelem po
haramat. (Hosszantartó éljenzés és taps.)

Most dr. Szabó Sándor osztálytanácsos gróf Csáky Károly 
püspökre, Gajári Géza országgyűlési képviselő Wlassicsra, majd 
pedig a gyógypaedagógiai intézetek tanári karára, Morlin Zsigmond 
dr. városi ügyész a vendégekre mondott felköszöntőt.

Nagy lelkesedést keltett, midőn gróf Csáky püspök bejelentette, 
hogy Wlassics lelkesítő szavainak hatása alatt a váci siketnéma-' 
intézet javára nagyobb alapítványt tesz. A lelkesítő példát csak
hamar követték Balázs oldalkanonok és László Zsigmond miniszteri
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tanácsos. A miniszter szíves köszöntővel viszonozta és köszönte 
meg a három adományozónak áldozatkészségét.

Az ünneplő közönséget Darányi miniszter táviratilag üdvözölte. 
Hasonlóképen távirati üdvözleteket küldtek Budapest (izr.). Gráe, 
Ratibor, Lipcse stb. siketnéma intézeteinek igazgatósága.

Wlassics miniszter gróf Csáky püspökkel délután 4 órakor szí
ves búcsúzó szavak mellett távozott a társaságból s a püspök ka
lauzolása mellett a székesegyházi kincstárt tekintette meg. Délután 
5 órakor a miniszter a pályaudvarhoz hajtatott, amelynek bejára
tánál ismét több száz főre menő közönség gyűlt össze üdvözlésére. 
A búcsúzás után a közönség szűnni nem akaró éljenzése között 
5 óra 10 perckor robogott ki a miniszter szalonkocsija a váci 
pályaudvarból. A felavatási ünnepélyt este hangverseny és tánc
mulatság fejezte be, amelyen Vác és vidéke közönségének színe- 
java részt vett. Az ünnepély többi része Rozsnyón, Jólészen és Jolsván 
folyt le, melyre vonatkozólag a „Rozsnyói Hiradó“-ból a követke
zőket vesszük :

Rozsnyó, október 20, 
J'ólész, október 21.

Vácról Rozsnyóra jött az ünneplők egy része, hogy innen 
kirándulva, előbb a szomszédos kicsinyke községben, Jólészen, 
Cházár szülőházának a falában elhelyezett emléktáblát leleplezze 
és a nagy ember bölcsőjénél is lerója a nemzet háláját.

Folyó hó 20-án a délutáni vonattal érkeztek meg Rozsnyó 
vendégei, akiknek fogadására Sziklay Géza polgármester, Terray 
Gyula főesperes-lelkész, Réz László ev. ref. lelkész, Alexíj Albert 
városi tanácsos és Komoróczy Miklós tanár-szerkesztő kocsiztak le 
az állomásra, a vendégek részére fölajánlott magánfogatok egész 
sorától kísérve.

Borbély Sándor váci igazgató, Göndör Sándor dr. váci városi 
főjegyző, Gácsér József váci tanár és Bercsényi Dezső a Váci 
Hirlap szerkesztője, valamint <az egri és budapesti intézetek kép
viseletében több jeles tanár és igazgató érkezett ide. Eljött a nagy 
ember rokonsága közül jólészi Cházár Károly is a nejével együtt.

A vendégek elszállásolása után este fél 8 órakor barátságos 
lakoma volt az űri kaszinó nyári helyiségében, ahol társadalmunk 
szokott érdeklődése, mint általában egész kulturális jelentőségű 
ünnepség iránt tapasztalt ridegsége következtében, a lelkes vendé
geken kívül csak hét ember jelent meg. A szűkkörű lakoma mind
azonáltal kedélyesen folyt le és közel éjfél előtt oszlott szét. E 
lakoma során adta át Göndör Sándor dr. Vác város köszönő üze
netét, melyben kifejezte, mily hálával tartozik Vác Rozsnyónak, 
jólészi Cházár Andrásért, azért a nagy férfiúért, aki nagy és ünne
pelt nevével Vác városának is, fényére és díszére alkotott humánus 
intézményével, másodsorban nagy fia lett. Sziklay polgármester 
válaszolt Vác főjegyzőjének szavaira. Még több, ezek között nem 
egy humoros és kedélyderítő tószt hangzott fel.

Másnap, 21-én, mielőtt az ünneplők, akiknek az élére Kimos
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László vármegyei főispán állott, Jólészre kocsiztak volna, a hely- 
beli ág. hitv. ev. templomban istentisztelet volt. Terray Gyula főes- 
peres-lelkész tartotta az oltárt szertartást és mondott Cházár em
lékére igen szép és mélyen megható emlékbeszédet.

Ezután Jólészre indult az ünneplő sereg, amelyhez a rozs- 
nyói káptalan képviseletében Vénér Pál és Horváth József kano
nokok, a kát. főgimnázium képviseletében Szepesi Géza premontrei 
kanonok, igazgató és Komoróczy Miklós tanár, az ág. hitv. ev. fő
gimnázium képviseletében Oravecz Mihály igazgatóval az élén 
Szántó József, Schuszter Alfréd és Hazslinszky Rezső dr. csatla
koztak. Az ünneplők sorában voltak még: Giindelfingén József 
főispáni titkár, valamint a járás képviseletében Jankovich Ottó tb. 
főszolgabíró és Maurer Oszkár szolgabiró, nemkülönben a rozsnyói 
öttagú rendezőbizottság lelkes emberei.

Jólészen Sulyovszky István uradalmi kormányzóval az élén, 
megjelentek az uradalmi tisztek, a szomszédos községek lelkészei 
és tanítói, nemkülönben élénk érdeklődéssel verődött össze a nagy 
emberbarát szülőháza előtt a község népe is.

Az ünnepies aktust Jankovich tb. főszolgabíró, mint a járás 
képviselője nyitotta meg. Borbély Sándor igazgató szólott azután 
és mondott jellemző, sok tanúságot magában rejtő szép és lelkes 
beszédet jólészi Cházár Andrásról, amely ünnepi beszéd során 
leplezték íe a szép emléktáblát.

Habosán erezett, 141 cm. magas és 85 cm. széles, vörös 
márványlap ez, melyen aranyozott véséssel a következő szöveg 
olvasható: .

E HÁZBAN SZÜLETETT 1745 JUL1US 2-ÁN

JÓLÉSZI CHÁZÁR ANDRÁS
KI A SIKETNÉMÁK VÁCI ORSZ. KIR INTÉZETÉT KEZDEMÉNYEZTE S ALAPJÁT

MEGVETETTE.
Emlékezetét a hazai siketnéma oktatás kezdetének századik évfordulóján a váci intézet és a 

tanúit siketnémák hálás kegyelete kívánta e márvanylappal is megörökítem.

1902 október 21-én.
„Nagyobb és jobb barátja volt az embereknek, mint az emberek ő nek i!“

Borbély igazgató emlékbeszéde után Hámos László főispán 
szólt és adta át az emléktáblát az uradalom gondozásába. Sulyovszky 
István uradalmi kormányzó, az emléktáblát kiérdemelt nagyságról 
szólva, magas színvonalon álló remek beszédet mondott. Nagyszerű 
közvetlenséggel a néphez szólott és annak lelkében igyekezett ne
mesebb érzéseket, igazságokat fölkelteni. Átvette az emléktáblát 
és nemes főurainak nevében ígéretet tett arra, hogy e tábla, meg- 
őrizésével együtt gondja lesz arra is, hogy Cházár szelleme is ma
radandó legyen e vidéken. Komoróczy Miklós lépett azután a pó
diumra és elszavalta ez alkalonma irt és nagy hatást keltett ünnepi 
ódáját. Az ünnepség a szózat eléneklésével ért véget, melyet a. 
kis iskolás gyermekekkel együtt az egész közönség együtt énekelt.

A leleplezési ünnepséget Jólészen, a Sulyovszky uradalmi kor
mányzó által igaz magyar vendégszeretettel é,s gazdagsággal nyuj-
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tolt villásreggeli fejezte be, melynek során sok szép tósztban 
éltették: a jótékonyságáról hazaszerte ismert Andrássy Dénesi és 
nejét a qrófnét: liamos Lászlót, a hazai főispánok legnépszerűbb 
és legjobban szeretett főispánját, a vármegye büszkeségét: Sulyovszlcy 
István uradalmi kormányzót, aki leikével, eszével és szívével, rövid 
egy év alatt teljesen meghódította a vármegye közönségének min
den rétegét; Borbély Sándor igazgatót, a siketnéma-ügy önzetlen 
harcosát; Sziklai/ Gézát, a fáradhatatlan polgármestert; _ Szepesi 
Gézát, a jászóvári kanonokrend hazafias és nagy műveltségű tagját, 
a rozsnyói kát. főgimnázium érdemekben gazdag igazgatóját; a 
hazafias és önzetlen munkát teljesítő helyi sajtót és mindazokat 
együtt és külön-külön is, kik ennek az ünnepségnek sikerét elő
mozdították.

Délután a vendégek nagyobb része, a kincsekben és törté
nelmi nevezetességekben gazdag Krasznoharka várát tekintette meg 
és este hat órakor Jolsvára utazott, hogy másnap az ottani intézet 
fölavatásán részt vegyen.

*  *

Jolsva, október 22.
A város már tegnap lobogódíszt öltött és lelkesedéssel készült 

a magyar humanitás jelentős ünnepére. Ugyancsak tegnap éjjel 
érkezett meg az ünneplők nagyobb része is, mert ma reggel már 
csak néhány elmaradt ünneplő, köztük Kulinyi Géza országgyű
lési képviselő, a város díszpolgára érkezett.

Javarészt a Rozsnyón is jelen volt küldöttségi tagok és ügy
barátok látogattak el Jolsvára, hogy a jólészi Cházár András emlék
ünnepének utolsó jelenetével, a nagy emberbarátról elnevezett 
intézet fölavatásával, az országos jelentőségű akciót befejezzék. A 
vendégekhez itt a város, igazán lelkes és minden szép iránt fogé
kony lélekkel biró, művelt közönsége csatlakozott

Hámos László itt a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz
ter képviseletében jelent meg, miért is az ünnepség kezdete előtt 
szállásán, a hercegi kastélyban, tisztelgésére járultak: Kubinyi 
Géza országgyűlési képviselő, a város díszpolgára; Basilidtsz 
Gusztáv polgármester vezetése mellett a város, az intézet képvise
letében Nécsey János igazgató és a küldöttségek.

Podraczky János hercegi erdőigazgató lakásán fogadta a 
főispán az urakat. Basilidesz röviden üdvözölte a főispánt, mint a 
miniszter megbízottját és fölkérte az ünnepségen való részvételre. 
A főispán, szokott lebilincselő modorában köszönte meg a meg
hívást, fogadta a bemutatásokat és csakhamar az ünnepségre sietett 
kíséretével együtt.

Az ág. hitv. ev. templomban, hol Baltazár lelkész mondott 
gyönyörű imát, majdakath templomban, hol Schuszter Antal főes- 
peres-plébános tartott szent misét, kezdődött nagy és intelligens 
közönség élénk részvétele mellett a fölavatás ünnepsége. Gyönyö
rűen ragyogó szép őszi nap volt. A nagy közönség ünneplő csillo
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gásán, a diszmagyarba öltözött férfiak fényes levente-öltözékein 
ragyogón táncolt a pajkos napsugár, amikor élénk tömegben a 
templomokból az új iskola épületébe vonultak. Ezt jólészi Gházár 
András nevéről nevezték el. Gömörvármegye, Jolsva város és főleg 
Andrásy Dénes gróf és neje, a grófné főúri bőkezűségéből létesült.

Az intézet egyik termében folyt le a fölavatás aktusa, melyet 
a szózat eléneklésével nyitottak meg. Basilidesz polgármester 
szólott azután, majd a Wlassics Gyula kultuszminisztert képviselő 
Hámos főispán. Nécsey János, az új intézet igazgatója mondotta el 
erre beszédét az iskola alapításáról, mire Hámos László főispán, 
a miniszter nevében az intézetet megnyitottnak nyilvánította ki. 
Komoróczy Miklós, úgy is, mint a rózsnyoi kát. főgimnázium, úgy 
is mint a sajtó képviselője lépett ekkor, díszmagyarban az ünneplők 
elé és szavalta el nagyhatással itt is ünnepi ódáját.

Az ünnepség további során üdvözlő táviratokat küldtek Wlassics 
Gyula miniszternek, Andrásy Dénes grófnak és Sulyovszkg uradalmi 
kormányzónak. Ezek egyikére még a nap folyamán, a minisztertől 
válasz is érkezett, amely igy szól :

Basilidesz Gusztáv polgármester urnák Jolsván.
A szives üdvözletét nagyon köszönöm és viszont legszívesebb 

üdvözletemet küldöm. Wlassics.
A fölavatás ünnepét a szózat éléneklése fejezte be, melyet a 

Macsegó őrnagy vezetése alatt megjelent honvéd tisztikar is együtt 
énekeit a közönséggel.

Délben a városi fürdőben nagy ebéd volt a vendégek tiszte
letére, amelyet a város adott. Ennek során számos tószt hangzott 
el; Hámos László a királyra ürítette poharát, arra a bölcs és alkot
mányosan uralkodó fejedelemre, aki őse nyomdokain haladva, a 
váci humánus intézet után, ennek a hazának tíz olyan modern 
iskolát adott, mely immár, a nemzet testében elveszettnek hitt 
lelkek előtt, gyógyító nevelésével, a boldogulás útját megnyitja.

Lakoma után, mely a késő délutánba is benyúlott, este jótékony
célú hangverseny, utána pedig másnap reggelig tartó táncmulatság 
volt. Bizony mondom, Jolsva lesz maholnap a vármegyében a 
második város, mert annak társadalma egy akarattal, egy szívvel 
és lélekkel él, dolgozik, mulat és ünnepel.

És jólészi Gházár András — aki jobb barátja volt az embe
reknek, mint azok ő neki — nagy és halhatatlan lelkében bizonyára 
megelégedés honol, mert Jolsva megérdemelte ezt a humánus inté
zetet s azt megfogja tudni becsülni is !

Ennek az igazságnak a kijelentésével tartozunk!
A fővárosi, váci, egri küldöttségek tagjai, az idegenből ide 

jött ünneplők mindenike elragadtatással gyönyörködött vármegyénk, 
a szép bérces Gömör festőién hangulatos, őszi tájképeiben, regényes 
völgyeiben és jól eső érzéssel véste szívébe a jólészi és jolsvai 
igaz magyar vendégszeretet kedves emlékeit.



H A Z A I H ÍR E K .
Lapunk jelen számát negyed ívvel megtoldottuk.
Figyelm eztetés. Lapunk f. évi november hó 1-jén nyomdát 

cserélt. Ez a körülmény és a nyomdászok egy részénél kiütött 
sztrájk okozta a jelen szám megkésését is, melyért olvasóink szí
ves elnézését kérjük Figyelmeztetjük t. előfizetőinket, hogy kívánal
maikkal VIII., 'Kerepesi ut 47., III. em. 40. sz. a. fordulni és 
előfizetési díjaikat is oda irányítani szíveskedjenek.

Az előfizetési díjak beküldése végett előfizetőinkhez intézett 
kérelmünket ezúttal tisztelettel újra megismételjük. Tetemes, a lap 
fentartásavai járó kötelezettségeinknek csak úgy tudunk pontosan 
megfelelni, ha előfizetőink is pontosak.

A váci kiállítás. A jubileum alkalmából Vácon rendezett 
kiállításon majdnem valamennyi hazai siketnéma-intézet részt vett, 
melyek közül ezüst érmet nyertek : a budapesti, a váci és kolozsvári, 
bronz érmet nyertek: a temesvári és kaposvári, elismerő oklevelet: 
az aradi és kecskeméti intézetek.

M iniszteri látogatás. Dr. Wlassics Gyula, vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter múlt hó közepe táján Dr. Szabó Sándor 
min. oszt. tanácsos kíséretében meglátogatta a vakok orsz. intéze
tét. Miután az intézet berendezését és a gyámolító egyesület 
foglalkoztató telepeit megszemlélte, ellátogatott a tantermekbe is 
és buzdította a tantestület tagjait, nehéz, de nemes feladatuk telje
sítésére. — Nikolajevics Szvetozár szerb miniszterelnök nejével 
egyetemben október hó utolsó napjaiban sorra látogatta a buda
pesti gyógypaedagogiai intézeteket. Járt Vácott is, ahol egyik szerbül 
beszélő tanár annyira megnyerte tetszését, hogy kilátásba helyezte 
neki, hogy kikéri őt a magyar kormánytól Szerbia siketnéma 
oktatásügyének rendezése, szervezése céljából.

M iniszteri elism erés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter Hoffmann Hugónak, a ratibori siketnéma intézet r. taná
rának a magyarországi siketnéma-oktatás tantervének szakszerű 
ismertetéséért és megbírálásáért elismerését és köszönetét fejezte ki.

Sajtóhiba. Legutóbbi számunk vezércikkébe egy, az értel
met, fölötte zavaró sajtóhiba csúszott be. Ugyanis a vezércikk 
utolsó előtti bekezdésének negyedik szava; „síró“ helyett „bízó“ 
értendő.

Fizetésrendezés. Kartársaink a napi sajtó híreiből értesül
hettek már azon kombinációkról, melyek a fizetésjavítás ügyében 
nap-nap után felmerülnek. A hírekben eddig a mi ügyünkről egyik 
lap sem szólott. semmit. Mint értesültünk, ügyünk _ oly_ kedvező 
elintézést nyert ügyosztályunk vezetőjének erélyes kitartása által, 
hogy anyagi viszonyainkat és társadalmi állásunkat illetőleg, 
nyugodtan tekinthetünk a jövő elé. Lapunk legközelebbi számában 
lehet, hogy többet árulhatunk már el. Egyelőre elégedjünk meg 
ennyivel.
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