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Evolúciós jelenségek.
Egy nagy jelentőségű szociális intézmény, egy óriási arányú 

egyesület, az Állami Tisztviselők Országos Egyesülete tartotta a na
pokban kongresszusát.

A kongresszus jelentősége és hordereje magára vonta az egész 
társadalom figyelmét és megdobogtatta egy egész állam minden tiszt
viselőjének szivét.

Az államhatalom minden méltánytalansága, minden önkényke
dése ellen a leghatalmasabb erőtényező az egyesülés, a szellemi mun
kások teljes, tökéletes szolidaritása. Valójában egy hatalom ez a másik 
hatalom szervezetében. Erő erő ellen. Jogos sáncok jogtalan táma
dások ellen. Oly erők azonban, melyek nem egymás ellen törnek, 
hanem egyensúlyozzák egymást. Tehát nem erőszakos, nem ellentétes 
hatalom ez. De nem is anarchikus, mert nem az állam eszméje ellen 
való. Csupán szemben az állam esetleges mulasztásaival s túlkapásai
val, védő és őrtálló hatalom. S nem önző célokat, hanem közös 
érdekeket szolgál: egy államfentartó szervezetnek anyagi és erkölcsi 
érdekeit.

Ha majd az állam minden tisztviselője összefogva, oly szolidáris 
fog lenni, mely hatalomban megfelel az államhatalomnak, csak akkor 
érkezünk el az emberileg legtökéletesebb igazsághoz: állam és tiszt
viselője, munkás és munkaadó között akkor lesz meg a legideálisabb 
állapot. Vagyis mikor az erők egyensúlyozzák egymást. Majd akkor 
egyforma belátásunk is lesz egymásról.

A hatalom természetszerűleg nyomja a gyengét. Tehát önkény
kedése, a gyengébb visszaútasitása erejéből folyik. De ha minden
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egyén öntudatra ébred, s felismeri létérdekét, felismeri a saját erejét, 
mely az egyedek erejének összetevőjéből előhivható: akkor mindig 
lojális, az elképzelhető legigazabb jogos viszonyok közt fogunk élni, 
mert nem lesz oly aránytalan hatalmi túlsúly ellenünk. Nekünk kell 
nőni, gyarapodni, hogy meglássák, hogy mérlegeljék erőnket, kérel
meinket. Az államok minden oldalú megterhelésével szemben, a mai 
nehéz viszonyok között, még jogos és mérsékelt kéréseket is kellő 
hatalommal kell támogatni. És ha minden téren egyforma erők szem
besülnek egymással, akkor eredőjük helyes középutat eredményez. 
A munkaadók amerikázása, a munkások sztrájkolása, mint olyan, meg
szűnik a gazdagok és szegények védelmi fegyvere lenni, mivel a 
tőke, a pénz, a legigazibb, a legészszerűbb eloszlását találja meg.

Szükség van tehát minden téren az egyesülésre, de legfőkép 
szükség van erre a tisztviselők körében. A kultúra fejlődésével járó 
drágulási viszonyok a nemzetek minden rétegében mutatkoznak. S a 
nehezült életviszonyokkal egyedül a fogyasztó hivatalnokok százezre 
áll a legtehetetlenebbül. A termelés drágulásával drágult az eladás.. 
Az arány ugyanaz maradt. Tehát a kereskedő-világ nem szenvedett 
rövidülést. Egyedül a latainer-osztály, a hivatalnoknép, akinek régi 
alapra fektetett meghatározott javadalmazása van.

A kornak eme jelensége, mely a drágaságot eredményezte, nem 
más, mint az alsóbb néprétegek kulturális fejlődése. Az előrehaladás 
pedig költségesebbé teszi az életet. Ez a fejlődés szülte aztán a 
munka újra értékelését, vagy drágulását és ez viszont maga után 
vonta az eladás drágulását is.

Ilyen körülmények között a tisztviselők olyan szükséghelyzetbe 
kerültek, mely elkerülhetetlenné tette a szellemi munkások mozgal
mát, evolúcióját.

Az állami tisztviselők kongresszusa is a legteljesebb evolúciója 
volt a társadalmi nyomornak. Állásfoglalás a fizetésrendezés, nyugdíj, 
lakbér, pragmatika dolgában. Csupa anyagiakban való feljajdulás! 
S nem a társadalom evolúciós ereje nyilvánul-e meg az állami tiszt
viselők kongresszusának véghatározatában, midőn saját körzetéből 
kilépve, az egész ország vármegyei és városi tisztviselőivel keresi az 
összefogó szálakat, keresi a kontaktust hatalmának, súlyának foko
zására.

Minden állami tisztviselőnek legelső kötelessége ennélfogva, hogy 
az állami tisztviselők országos egyesületébe belépjen. Ez az erőt és 
életet demonstráló egyesület hatalmi súlyánál fogva egyedül képes 
a legtöbb biztosítékot nyújtani az állami hatalom mellett való kellő 
érvényesülésre és a legméltányosabb elbírálásra.
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Bármily méltóságos és impozáns volt is a kolozsvári kongresz- 
szus, a mozgalomnak épen olyan forradalmi magja volt, mint a mun
kás-osztályok szociális követeléseinek, mely kétségtelen, hogy radikális, 
de sokkal egészségesebb, sokkal több eredménythozó módszer. S ha 
bár anyagi és erkölcsi helyzetüket a tisztviselők is előbbre óhajtják 
vinni, a fegyvernek más nemét kötelességük választani céljuk elérésére. 
A tisztviselőnek állami és lelkiismereti szükségességeket is kell szol
gálnia. S ez akadályozza meg cselekvésében. Magasabb állami és 
erkölcsi szempontoknak kell áldozatul hoznia jólétét. Csak remélni 
kell tudnunk, habár tudnunk kell azt is, hogy csalódunk. Mérsékelt 
és jogos kérelmeinknek csak akkor várhatjuk sikerét, ha ott leszünk 
mind egy szálig, ahol küzdenünk kell.

Egyesületünk is bejelentette a kolozsvári kongresszuson, hogy 
belép az Állami Tisztviselők Orsz. Egyesületébe. Azok a törekvések, 
melyek az állami tisztviselők egyesületét létrehozták, óriási tömegek 
egyesitő törekvése volt. Ebben az eszmében gyökerezik ereje, nagy
ságában hatalma, s a hatalmában sikere.

Nem méltányolhatjuk eléggé az Állami Tisztviselők Egyesületét. 
Saját jól felfogott érdekünk, kötelességünk, hogy valamennyien vétes
sük fel magunkat kötelékébe.

Az érvényesüléshez önmagunkban oly kevés számmal vagyunk, 
hogy csak akkor remélhetünk sikeres meghallgattatást, ha tízezrek 
szólalnak meg érdekeink védelmére.

A társadalom szociális életében ez a hivatása az Állami Tisztvi
selők Országos Egyesületének.

Emlékbeszéd.
— Tartotta Záborszty Árpád siketnéma-intézeti tanár folyó évi szeptember 25-én 

a szokásos Cházár-emlékünnepélyen. —

Mélyen tisztelt ünneplő gyülekezet! Szeretett Kartársaim!
Ma, amikor hazánk siketnéma-oktatásügye már ragyogva tündöklik, 

s mint a fejlődő bimbó ékesen bontja ki színeit, fényét, illatát az 
egész hazában: nem feledkezhetünk meg arról a fenkölt lelkű férfiú
ról, kinek emléke fel-fellobog az évtizedek csillogó szárnyain, s hire 
átragyog az enyészet homályán; arról a nagy emberbarátról, kinek 
kristálytiszta szivében nemes eszme kélt, s ki az elhagyottak néma 
ajakára a keresve-keresett gyógyító irt — meglelte; arról a páratlan 
hazafiról, ki édes hazánk számára tőkét teremtett, melynek kamatját 
a ma élvezi, mert mint a költő is mondja:

„Minden munkáskéz és elme közkincs,
Mely megszerezve, a célt emeli“.
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S vájjon ki volt e férfiú? — Mindnyájan tudjuk: — jólészi Cházár 
András. S mi tette őt naggyá? — Szerető szive, mely még ma is ránk 
hinti sugarát, mint ahogy a jószivű forrás önti kifogyhatatlan vizeit a 
szomjúhozóknak. Igen! szomjúhozzuk a szeretetet, mert a szeretet a 
boldogság alapfeltétele. A boldogság utáni vágy pedig mindenkiben 
megvan. A gyermek a patak sima köveit keresi, az ifjú himes szárnyú 
lepkét kerget, a férfi az élet harcában fárad, az aggastyán a régi 
szép emlékeken mereng: mindannyian boldogulni akarnak, mindannyian 
a boldogságot keresik.

De kevesen találják azt meg. Hiszen ha kissé körülnézünk a 
világban: mindenünnen panasz sir felénk, hogy boldogtalan az ember. 
Hogy is lenne boldog?! Istentől távol, az önzés rabságában. Pedig a 
boldogsághoz mindenki eljuthat, de csak a szeretet szárnyán. Ezt az 
útat jelölte meg jólészi Cházár András — mondván: „Boldog a bol
dogtalanok boldogítója“. A boldogtalanokat pedig szeretet nélkül bol
dogítani nem lehet. Tehát a boldogtalanság egyedüli orvossága — a 
szeretet. A szeretet, amely többet ér a világ minden tudományánál, 
a hadvezérek minden dicsőségénél. Mert a tudomány nem elégit ki, 
a hir, a dicsőség csak addig kecsegtet, amig el nem értük. A szere
tet azonban, ha megizleltük: szomjúhozunk utána, kívánjuk azt.

Lássuk, igy van-e? Mai tudományunkkal behatoltunk mélységes 
titkokba; kifürkésztük, megállapítottuk a csillagok járását, meg tudjuk 
nézni az ember benső részeit; de sem a lelket, sem az életet meg 
nem fejthetjük.

A tudomány tökéletlen. Tökéletes boldogságot tehát nem adhat
soha.

Talán boldogit a hir, a dicsőség? Igen, de nem tartósan, mert 
az emberek vélekedése olyan, .mint a nádszál: könnyen meginog. Ma 
tenyerükön hordoznak, holnap sárral dobálnak. Ma „Hosanna“, holnap 
„Feszítsd meg“. Nem úgy van?

A babérkoszorúba mindig bele van kötve a gondolat, hogy her- 
vatag. A dicsőség velünk együtt száll sírba.

Adhat-e hát boldogságot a hir, a dicsőség? Ingoványból előtörő 
fény az, melynek világánál először nagynak látjuk magunkat, de ké
sőbb magunk előtt is kicsinyeknek tűnünk fel.

Talán a gazdagság boldogit? Pénzért szerezhetünk kényelmet, 
élvezetet, de boldogságot nem. Ha a pénz boldogítana, a gazdagok 
mind boldogok volnának; pedig azok igen sokszor boldogtalanabbak 
az utolsó koldúsnál.

A szeretet boldogit egyedül. S ha a szeretet megnyeri azt a 
helyet, amely azt méltán megilleti, ha minden szivet át meg át fog 
hatni: akkor nem lesz boldogtalan. Akkor a nyomor és szerencsét
lenség nem fog ijesztő mezítelenségben járni közöttünk, mert a 
nyomort megszűnteti az irgalmasság, a szerencsétlenséget enyhíti a 
részvét.

Szárnyat ölt lelkem, száll-száll eszmények honába, földi szépség 
fölé. Az enyészet homályán gyógyító, boldogító eszmék ragyognak át. 
S miként az ókor Apollója, úgy irtja egy fenkölt elme a lélek elbur
jánzott kertjéből a gyomot, s a megtisztított talajon nemes, humánus
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érzelmeket, magasztos gondolatokat ébreszt, szeretetet fakaszt. Gyá- 
molitja a szegényeket, szűnteti a nyomort, a gyöngeségek gyógyitásá- 
val építi a hazát . . . .  Ez jólészi Cházár András: a szeretet,- a jótevés 
magas eszméje, apotheozise! A mások boldogságának a keresője, s a 
magáénak megtalálója.

Óh, ha minden ember — úgy mint Cházár András — a boldog
talanok boldogitásában keresné a maga boldogságát! Hogy megváltoz
nék egyszerre az egész világ képe! Egyszerre megszűnnék a nyomor, 
mert nyomornak lenni nem szabad! Szegény volt mindig, van is, lesz 
is, de nyomorultnak, kire a halál szabaditó, nem szabad lenni. Fáj
dalom, hogy ilyen nyomorultak, kik Istentől csak halált kérnek, ilyen 
szerencsétlenek, kik éhséggel küzdenek és dideregnek, még nagy szám
mal vannak.

Nagy kötelességek terhe vár még tehát mireánk. Ezért szomjú- 
hozzuk a szeretetet! Az igaz szeretetet, mely — mint jólészi Cházár 
András szeretete — tettekben nyilvánul. Mert Demosthenesnél is 
szebben beszél a tett. A szó lehet hamis, a cselekedet meg nem csal. 
Aki azt mondja, hogy szeret s tetteiből ki nem olvasható: inkább 
ne szólana. Hazugsággal úgy is tele van a világ.

Cházár András nagy szelleme! Áraszd hát szivünkre szereteted 
tengerének sugarát, mellyel a nyomorultak ezreit közelebb emeljük a 
tökéletesség örök világához, amellyel szűntessük a nyomort, s magun
kat tegyük boldoggá. Úgy érezzük: szellemed velünk van, bennünk 
él. Hiszen a szeretet háza, melynek fundamentumát te raktad le édes 
hazánkban: mai napig is fennáll, virágzik, s immár szülőanyja ama 
sok intézetnek, melyekben a siketnémák megnyílt ajkai hirdetik alkotó 
szereteted halhatatlanságát.

Szeretett Kartársaim! Ne fogyatkozzunk meg a Cházár András
tól örökül kapott szeretetben, ha intézményeinket csapások is érik, s 
e nagy testületen egy-egy árnyvonás is mutatkozik. A viszontagságok 
eltűrése volt egy időtől fogva osztályrészünk. De amint a múltban 
le tudtuk küzdeni Cházár András szellemével az ellenmondásokat, 
úgy a jövőben is el fogjuk tudni hárítani a nemes törekvéseink útjába 
álló akadályokat és megingathatatlan léptekkel haladunk tovább nemes 
hivatásunk nehéz ösvényein. Mert amig Cházár András szeretetének 
ereje tartja fenn ez intézményt, addig romba nem dőlhet! . . . .

Jólészi Cházár András emléke legyen hát áldott! Ragyogjon 
szerető lelke a jövőben is a siketnémák tanárai előtt. Legyen önzet
len élete, emberszerető lelke az a tükör, melybe tekintve, megértsük 
fenmaradásunknak, hírnevünknek alap-feltételeit, meg nem ingó tör
vényeit !

Most pedig, midőn e serleget kezembe veszem, képzeletem előtt 
nemes fenségében a vérszerződés jelenik meg. Az ősmagyarok vérüket 
ontották a serlegbe, hogy megpecsételjék általa esküvésüket. Mi szi
vünk, lelkünk csatornáit nyitjuk meg, hogy megtöltsük e serlegből 
jólészi Cházár András szeretetével.

A magyar népet a vezérek kiömlött vére tömöritette törhetetlen, 
egységes nemzetté. Minket jólészi Cházár András szeretete forrasz- 
szon egybe!
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És ha ők a múltban karddal, mi a jövőben a munka diadalával 
fogjuk és akarjuk szeretni édes hazánkat, ahol követendő példaként 
Cházár András élete ragyog felénk. Úgy legyen! Ürítem e serleget 
jólészi Cházár András emlékezetére.

Az iskolai kirándulások fontossága.

Mindnyájan tudjuk, hogy a modern pedagógia többek közt arra 
törekszik, hogy a tanuló testi és szellemi világa fejlesztése között 
levő összhangtalanságot. aránytalanságot kiegyenlítse, amely célját a 
test és a szellem észszerű nevelése által kívánja elérni. Méltán és 
helyesen is. Köztudomású, hogy eddigelé a gyermek e két nembeli 
világának fejlesztése nem volt teljesen egyöntetű; a test fejlesztése 
felette sokat szenvedett a lélek növésétől. A modern pedagógia eme 
törekvéseit nekünk, a siketnémák nevelés-oktatásával foglalkozóknak 
is meg kell szívlelnünk, mert működési terünkön mi is találhatunk oly 
tényezőket, melyek a helyesség és az észszerűség szempontjából 
javításra szorulnak.

Azok a tényezők, melyek a siketnéma testi és szellemi világá
nak összhangzó nevelését célozzák, felette számosak. Épp ezért jelen 
alkalommal nem is terjeszkedhetünk ki valamennyi ily jellegű ténye
zőre; most kizárólag csak az lévén a célunk, hogy röviden rámutas
sunk az úgynevezett iskolai kirándulások fontosságára, melyek révén 
megbecsülhetetlen haszon háramlik a gyermek testi és szellemi 
világára.

Hogy azonban az iskolai kirándulásokból mily és mennyi haszon 
háramlik a siketnéma szervezetére, azt hiszem, fölösleges e sorok 
keretében részletes tárgyilagossággal fejtegetnünk. Hisz aki ismeri a 
siketnéma szervezetét, tudja méltányolni az iskolai kirándulások szük
ségességét is. Éppen ezért inkább lássuk azokat az előnyöket, me
lyeket az iskolai kirándulások nyújtanak a siketnéma szellemi vi
lágának.

Mielőtt azonban ennek kimutatására térnénk, szükséges meg 
jegyeznünk, hogy az egyén szellemi ténykedései alapjukban véve nem 
egyebek, mint a külső világ folytonos szuggesztiók E szuggesztiók 
minémüségük szerint részint mesterséges, részint pedig természetes 
jellegűek. A gyermek nevelése jóformán csak mesterséges szuggesz- 
tiókon alapul. Ámde számos élettani adat bizonyítja, hogy a gyermek 
nevelése csak akkor lehet teljesen helyes, hogyha nemcsak a mester
séges, hanem ezzel együtt a természetes szuggesztiók forrásaiból is 
táplálkozik, mert ilyetén a mesterséges szuggesztiókban itt-ott felbuk
kanó félszegségeket, csorbákat a természetes szuggesztiókban rejlő 
tökéletesség többé-kevésbbé kiköszörüli, helyrehozza.

Amilyen a környezet, illetve a külső szuggesztió, olyanná válik 
a gyermek lelke is. S minél szélesebbkörü s helyesebb a gyermek 
környezete, annál gazdagabb s nemesebb a lélek tárháza is.
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Már pedig el kell ismernünk, hogy az iskolai kirándulások alkal
mával számtalan szuggesztió éri a gyermek lelkét s igy ennek révén 
fokozatosan gazdagodik s nemesedik.

Az iskolai kirándulásoknak a jelzetteken kívül egyéb szerepe is 
van. Nevezetesen a szabadba tett kirándulások, séták legalkalmasab
bak arra, hogy a siketnéma érdeklődését a természet szépségeire 
tereljük, egyúttal oly hajlamok birtokába is juttathatjuk, melyek a 
természet szeretetére és az ahhoz való vonzódására vonatkoznak.

Jóllehet, hogy a kis siketnéma otthon elég sokat és sokszor 
mozgott a természet ölén, de tapasztaljuk, hogy annak a természet 
iránti érdeklődése sokkal színtelenebb, egyoldalúbb, mint az épérzékű 
gyermeké. Tárjuk fel tehát a siketnéma előtt a természet szépségeit, 
mert maga-magától nem hatolhat ebbe. Továbbá tanítsuk öt a ter
mészet nyitott könyvéből olvasni. Erre a célra legalkalmasabbak a 
rövid, majd a hosszabb séták és kirándulások. Ilyenkor eléggé bő 
alkalom nyílik arra, hogy a siketnéma érdeklődését s ezzel egyetem
ben figyelmét a természet szépségeire tereljük. Bizonyos és kétség
telen, hogy minél korábban keltjük fel a siketnéma lelkében a ter
mészet iránti szeretetet s az ahhoz való vonzódást, annál inkább s 
biztosabban vehetjük elejét a különböző lelki félszegségnek, hibának, 
különösen pedig a gyenge akaratnak, a hiszékenységnek, a rávehető- 
ségnek, az ügyefogyottságnak, az önmagával való meghasonlásnak, az 
elégedetlenségnek, a gyávaságnak stb., mely hibák a siketnémánál 
eléggé gyakoriak.

Az iskolai kirándulások, séták által, melyek körébe az udvarra, 
az utcára, a kertekbe, a különböző ipari műhelyekbe, gyárakba, a 
mezőre, erdőbe, szántóföldre, a gazdasági munkákhoz, a szomszédos 
falvakba stb. történő kirándulások, séták értendők, sokat nyer a siket
némák beszédtanitása is. Gyakorta hallatszik a panasz, hogy a siket
némák beszédtanitásában a helyességet illetőleg még mindig sok a 
kívánni való. Kétségtelen, hogy e panasz nem annyira a kiejtésre, 
mint inkább a beszéd helyes használatára irányul. Az okok, melyek 
a siketnéma beszédének helytelen alkalmazását, illetve használatát 
idézik elő, leginkább a beszédtanitásnál alkalmazott szemléletben 
gyökereznek. A négy fal közötti beszédtanitás nem felel meg teljesen 
ama kivánalmaknak, melyeket a kitűzött cél mindenkor követel. A 
tanterem négy fala között legjobb akaratunkkal, legmesszebbmenő 
körültekintésünkkel s igyekezetünkkel sem vagyunk képesek oly szem
léletet rögtönözni, mely az élőbeszéd helyes elsajátításához s ennek 
használatához szükséges.

Ne feledjük el, hogy az élőbeszéd helyes elsajátitásándk és hasz
nálatának a nyitja kizárólag a szabad természettel és a szociális élettel 
való közvetlen érintkezésben keresendő. A való élet, a mozgás, cselek
vés, a szociális érintkezés, a hasznos és a szép érdekli a gyermeket. 
Az ily fokú és minőségű érdeklődés az élőbeszéd helyes elsajátításá
nak és használatának elengedhetlen tartozéka. Már pedig őszintén be 
kell vallanunk, hogy az említett föltételek a siketnémák beszédtanitá- 
sábói ez idő szerint többé-kevésbbé hiányzanak. Igaz ugyan, hogy mi 
mesterséges úton tanítjuk a siketnémát beszélni, igy tehát más eszkö
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zök, módok latbavetését kell mérlegelnünk, mint az épérzékűeket 
oktatóknak, de ez emellett a legkevésbbé sem zárja ki azt, bogy a fent 
vázolt föltételeket mellőzzük oktatásunk mezején.

Találkozunk oly egyénekkel is, akik azt hangoztatják, hogy a 
beszédtanitás eléggé bő szemléletet találhat a mindennapi alkalom
szerűségekben. Tagadhatatlan. De egyúttal el kell ismerniük, hogy az 
ily jellegű szemléletek sokkal színtelenebbek, szűkehh körűek, mint a 
a kirándulásokból, sétákból táplálkozó szemléletek. Mert mig az 
osztályban a gyermek érdeklődése bizonyos korlátok közé van szo
rítva, addig kirándulásai, sétái alkalmával szabadon nyilvánul. Látó
köre, szemléletköre tágabb, mi által teremtőképessége is fokozottabb 
mérvben működik. ítéletei, következtetései helyesebbek, mert úgy 
alakulnak, amint azt a való élet 'kívánja. Ilyenkor a gyermek maga 
cselekszik, kérdez, mert arra a külső világ gazdag szuggesztiója foly
ton sarkalja, ösztökéli. Maga-magától értetődik, hogy mindez csak 
előnyére válik a siketnéma beszédének. A célszerűen alkalmazott ki
rándulások, séták alkalmával apróra megfigyelhetjük a siketnéina 
érdeklődését, különösen annak minéműségét, irányát, aminek a beszéd- 
tanitásnál fölötte nagy hasznát vehetjük.

Azonban, mint mindennek, úgy az alkalomszerűségeknek is van
nak ellenzői, akik amellett érvelnek, hogy maga az alkalomszerűség 
csak ritkán alkalmazható a beszédtanitásnál, mert nézetük szerint, az 
érdeklődés nem nyilvánul minden egyes gyermeknél egyformán. Ami 
iránt az egyik gyermek érdeklődik, az iránt egy másik gyermek 
többé-kevésbbé, vagy teljesen közömbös.

Ha felületesen vizsgáljuk az érveléseket, úgy azonosítjuk véle
ményünket az érvelőkkel. Ámde, ha mélyére nézünk annak, belátjuk, 
hogy ez okoskodás nem felel meg a való tényállásnak.

Igaz ugyan, hogy a gyermekek érdeklődései bizonyos tekintetek
ben egymástól elütök, de szorgos kutatásunk által a gyermek egyéni 
érdeklődéseiben oly elemekre is bukkanunk, melyek az úgynevezett 
közös, vagyis a társas érdeklődésnek a tartozékát képezik. Nyilván
való, hogy a szociális nevelés is az egyéni nevelésből indul ki, vala
mint a társas akarat, a társas cselekvés szintén az egyéniség k i 
forrásából ered. Hasonlókép ily értelemben vehetjük a közös érdeklő
dést is, mely velejében a siketnémák beszédtanitásánál tekintélyes 
szerepet játszik.

Összevetve az előadottakat, láthatjuk, hogy az iskolai kirándulá
sok megbecsülhetetlen értékkel bírnak különösen a siketnéma ismeret- 
szerzése és beszédtanulása szempontjából. De a hangoztatott érték 
nemcsak a szoros értelemben vett heszédtanitásra, hanem ezzel együtt 
egyéb tantárgyak tanítására, mint például a földrajz, a természetrajz, 
a természettan, a gazdaságtan stb. tanítására is vonatkozik.

Itt vannak az őszi hónapok, tegyünk sétákat, kirándulásokat, 
amikor azt az időjárás megengedi, mert a fáradtság, melyet e célra 
fordítunk, idővel kamatos-kamattal térül meg. gzobolovszky István.
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Szakirodalmi szemle.
Die Gebärdensprache der Taubstummen und die Ausdrucksbewegungen 

der Vollsinnigen. Von E. Reuschert. Leipzig — R. Kommission — Verlag von 
H. Dinje 1909. (n. 8-r. 222. old.) Ara 3 M. 60 Pf.

Érdeklődéssel vettern kezembe Reuschert Emilnek a „jelbeszéd“- 
ről írott legújabb munkáját. A könyv címe után ítélve, azt hittem, 
hogy a szerző az újabb áramlatok szószólójául szegődött. Tévedtem. 
R. könyve nem tendenciózus munka. Célja: „az emberiség kifejezési 
eszközeinek, egyik, eddig meg nem világított fejezetére világosságot 
deríteni.“ 0 sem Röszler, sem Heidsiek nyomdokain nem kiván ha
ladni. A témát csak figyelemreméltó voltánál fogva dolgozta ki. Műve 
nem szószoros értelemben vett tudományos munka. Ezt különben 
kitűzött célja is eléggé magyarázza. R. könyvét nemcsak a siketnéma- 
tanárok, hanem a siketnémák szülői, fülorvosok, pszichológusok stb. 
számára irta. Műve megírásával a legnagyobb szolgálatot mégis csak 
a siketnéma-oktatásügynek tette. Ezt legjobban bizonyítja Vatter, aki 
azt mondja: „A jelnyelv tanulmányozását az oktatásból való kikü- 
szöbölési törekvések dacára sem szabad a siketnémák tanárának el
hanyagolnia. A mimika és a jelbeszéd nemcsak élet- és lélektani, 
hanem gyakorlati szempontból is érdekes a siketnémák tanárainak, 
mivel az iskolábalépő siketnéma addig szerzett képzeteit és kívánsá
gait csak jellel tudja kifejezésre juttatni.“ Eddigelé azonban nem volt 
oly munkánk, amely a jelnyelvvel komolyan és behatóan foglalkozott 
volna. i?.-nak jutott az áttörés nehéz munkája.

Művében a szerző a jelnyelvet genetikus sorrendben mutatja be. 
Az épületnek nem favázát adja, hanem az alaptól a tetőig akarja 
megépíteni. Az összes előforduló kérdéseket lélektani szempontok 
szerint csoportositja. Tekintettel volt a történeti fejlődésre is. Nem 
vetette meg mások munkáját sem, hanem azokat kritikailag szintén 
felhasználta. Művének tartalma a következő:

Az I. fejezetben legelőbb is a hangbeszédet élettani szempontból 
tárgyalja. Majd igy folytatja: Az élettanilag előállott beszéd azonban 
csak hangok szorozata. Ennek még tartalmat, lelket kell adni, hogy 
értelmes beszéddé váljék. Az épeszű embernél a szó- és tárgyképze
tek annyira össze vannak forrva egymással, hogy a beszéd hangos 
gondolkodásnak is nevezhető. Téves azonban az a felfogás, hogy a 
beszéd és a gondolkozás egy és ugyanaz. A siketnémák az ellenke
zőjét bizonyítják. Ha csak szavakban gondolkodhatnánk, jelbeszéd nem 
volna lehetséges.

Majd Müller Miksa és Sehopenhauernak a tanulatlan siketnémák 
gondolkodását kétségbevonó, lesújtó véleményét idézi. R. azt hiszi, 
hogy egyik tudós sem láthatott siketnémát. Huxley pedig, akitől Mül
ler bizonyítékait meríti, sohasem foglalkozott komolyan siketnémával, 
különben nem állítaná őket egy sorba a csimpánzzal vagy orang
utánnal.

„A születés óta való siketnémák jelei —• irja Wundt — a való
ságos beszéd minden lényeges ismertető jegyével birnak, amennyiben
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általános képzeteket fejeznek ki és azok logikus gondolatokká füzhe- 
tők össze.“

„A jelnyelv — R. szerint — a siketnéma lényegének kompasza.® 
„Jele által bepillantást nyerünk gondolatvilágának kohójába és kép
zelőtehetségének műhelyébe.“ „A jel a siketnéma szellemi életének 
kulcsa.“ „A siketnéma jelbeszéde tapasztalatainak és fejlődésének 
fakadó forrása; általa öltenek testet ideái és általuk nyilatkozik meg 
legbensőbb élete is.“

Az épérzékűek gesztusai — mondja a szerző — szintén jelek, 
azonban a gesztikuláció még nem jelbeszéd. A gesztus a hangbeszéd 
kísérője; a tulajdonképem jel önállóan lép fel. A jelbeszéd tehát a 
hangbeszéd helyettesitője; a gesztikuláció csak ennek kiegészítő része. 
A jelbeszéd, ép úgy, mint az Írott beszéd, a hangbeszéd másik alakja. 
A tartalom megmarad, csak más ruhát ölt magára. A beszédnek nem 
a külső mez, hanem a tartalom a lényege. Mindegyik a lélek meg
nyilatkozása.

A II. fejezet az épérzékű gyermek beszédfejlődéséről szól. R. hi
vatkozik Wundt, Taine, Neumann, Sully, Stern W., Sigismund és 
mások tapasztalataiig. Különösen kiemeli Gutzmann drt., aki az épér
zékű gyermek első beszédkisérleteit kisérő taglejtéseket is figyelemre 
méltatta. Végül egy példán bemutatja, milyen szerepe van a jel
beszédnek az épérzékű gyermek beszédtanulásánál. Erdős István.

(Folyt, köv.)

|  KRAKKER KÁLMÁN.

Alig pár napja még Vele beszélgetők! A váci gazdasági tárgyú 
kiállítás sikere érdekében fáradozott. Ismert derült, nyugodt kedélyé
ben láttam. Óh! tudhattam, vagy sejthettem volna-e elválásunkkor, 
hogy életünkben ez volt az utolsó találkozás? Ami akkor gondolatnak 
is rettentő leendett vala, az immár szomorú, rideg valóság.

Fájó érzéssel vettük a megrendítő, gyászos hirt, hogy Krakker 
Kálmán, a siketnémák váci kir. orsz. intézetének gondnoka szeptember 
29-én, 60 éves korában hirtelen elhunyt. A váci intézet külön gyász- 
jelentést adott ki. Temetése okt. 1-én d. u. 4 órakor ment végbe. 
A ravatal az intézet gyászlepellel bevont házi kápolnájában volt 
felállítva. Aki annyira szerette a virágokat, annak bőven jutott utolsó 
útjára. A temetési szertartás az intézet udvarán történt. Ott láttuk a 
család, nagyszámú jóbarátja és ismerősén kívül a gyászoló váci inté
zet tanári testületét és növendékeit, a budapesti gyógypedagógiai 
intézetek testületéinek küldöttségeit, Vác város, a váci hivatalok és 
intézmények képviselőit, a „Cházár András“ országos siketnémák 
otthona küldöttségét stb.

Krakker Kálmán, mint a váci püspöki uradalom gazdatisztje, 
1890-ben foglalta el gondnoki állását. Hivatásának szeretete, mélyen
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érző szive annyira az intézethez forrasztották a nemeslelkű embert, 
hogy azt felajánlott diszesebb állásért sem hagyta el. A százados 
intézettől, melynek gazdasági ügyeit 19 éven hűséges buzgalommal 
irányította, csak a halál tudta elszakítani. Az intézet növendékei 
benne szerető atyát találtak, akinek boldogságot szerzett a mások 
öröme. Mi, akik pályafutásunkat a váci intézetben kezdtük, avagy ott 
csak rövid időre is megfordultunk, mindannyian szerettük, becsültük. 
Munkálkodásunkat, sorsunkat mindig érdeklődéssel kisérte.

E lap szűk kerete nem alkalmas arra, hogy sokoldalú munkás 
életét kellőképen méltányoljuk. Krakker kiváló gazdasági tekintély volt. 
A váci állami szőlőtelepet országos hírűvé fejlesztette. Éveken át 
fontos közhasznú munkásságot fejtett ki gazdasági szaktudósitói mi
nőségben. A váci takarékpénztárnak igazgatósági tagjaként és mint 
városi képviselő, sokszor érvényesítette mindig gyakorlati érvekkel 
támogatott szaktudását. Város-megyeszerte tisztelték Öt. Érdemei leg
magasabb helyen is elismertettek s királyunk a koronás arany-érdem- 
kereszttel tűntette ki.

A természetet rajongással szerette. Eszményi lelkesedéssel be
szélt annak szépségeiről, kifürkészhetetlen titkairól; a fák, madarak 
életéről. Ezt a szeretetet fejlesztette, ápolta a növendékek lelkében is, 
akik kora reggel, késő este, télen-nyáron ott látták a gondos „gond
nok urat“ az intézet szép kertjében. Utolsó estéjén is ott sétálgatott, 
mintha valami titkos hang súgta volna: „búcsúzzál el kedves 
virágaidtól 1 “

Beh gyarlóak vagyunk földi teremtmények! A büszke, erős tölgy 
egy roppanással el-derékon törik. Mit ma még csodálunk, holnap 
semmivé lesz. Földi létünk múló, egy pillanat — s végünk . . . . 
Tegnap még mienk volt: ma már a múlásé . . . .

Kegyeletünk kisérte sírjába és őrzi emlékét! K.

HIVATALOS RÉSZ.
Egyesületünk választmánya szept. hó 25-én d. u. 6 órakor 

Vácon — a Cliázár-estéllyel kapcsolatban — gyűlést tartott, melyet —- 
elnökünk és alelnökünk azon betegség miatt meg nem jelenhetvén — 
Klis Lajos örökös tiszteletbeli elnök vezetett. A választmány sajná
lattal vette tudomásul az elnökség távolmaradásának okát, s elhatá
rozta, hogy elnökeinek részvétét fejezi ki, s egyben minél előbbi 
gyógyulásukat kívánja.

Klis Lajos köszönetét mondott a választmánynak az egri köz
gyűlésen tb. elnökké történt megválasztásáért. A választmány tb. 
elnökével való első találkozásának alkalmából szeretettel köszöntő 
Klis Lajost.

A titkár jelentésére tudomásul vette a választmány, hogy: 
1. Kérésünkre Cirkvenica tengeri fürdő igazgatósága az egyesület 
tagjai és családjaik részére kedvezményeket biztosit; 2. Stern Ottó 
engedélyt adott többször emlitett fonetikai művének lefordítására.
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Pécs szab. kir. város tanácsa értesítést kért a siketnémák tan
kötelezettségéről szóló törvényjavaslat-tervezetre vonatkozó felterjesz
téseinek miként történt elintézéséről. Értesittetni fog a tanács, hogy 
érdemleges intézkedés még nem történt. ,

A siketnémák jogvédelme ügyének ismertetése után elhatározta 
a választmány, hogy a dr. Balogh Jenő egyetemi tanár úrtól nyerendő 
tájékoztatás után a váci és budapesti tagtársakból alakulandó bizott
ság irányítsa e dolgot.

A folyó ügyek elintézése után a „Vasvári Pál szoborbizottság“ 
kérésére — tekintettel a hazafias célra — a választmány hozzájárulást 
határozott.

A titkár indítványára elhatároztatott, hogy az egyesület lapjában 
„Hivatalos rész“ cim alatt új fejezet nyittassák, hogy az ott közlendő
ket az. érdekeltek egyéb külön irás nélkül tudomásul vehessék.

Az 1903—1904-iki Évkönyvekből még néhány felesleges példánya 
van az egyesületnek. A választmány oly értelemben határozott, hogy 
azok darabonkint 50 fillérért bérmentve adhatók.

Végül ismertette a titkár az áll. tisztviselők kolozsvári (III.) 
kongresszusára készült javaslatok fő pontjait, s ez alkalommal is 
figyelembe ajánlotta az Áll. Tisztviselők Orsz. Egyesületét. k .

V E G Y E S E K .
Cházár-emlékünnepély. A siketnémák intézetének tanári 

testületé — a múlthoz hűen— az idén is kegyelettel ünnepelte meg 
Cházár Andrásnak, az intézet alapítójának emlékét. Múlt hó 25-én 
délután mintegy 30-an gyülekeztek össze a siketnéma-intézeti tanárok 
az ország több intézetéből s az intézeti növendékek jelenlétében meg
koszorúzták Cházár András szobtát. A koszorút Borbély Sándor igaz
gató tette le nehány kegyeletes szó kíséretében. A szokásos társas
vacsorán az ünnepi beszédet Záborszky Árpád siketnéma-intézeti tanár 
mondotta. Beszédét lapunk más helyén egész terjedelmében közöljük. 
A felkesültséggel teli beszéd „után a szónokot úgy együttesen, mint 
egyenkint szívélyesen üdvözölték. A távolfekvő* intézetek testületéi 
részint táviratilag, részint levélben üdvözölték váci kartársaikat ünne
pélyük alkalmával. A jelenvolt vendégeket Borbély igazgató üdvözölte.

Kimutatás. A siketnéma-intézeti tanárok fizetéséről 1802— 
1908-ig egy terjedelmes kimutatást közlünk jelen számunkban. Ennek 
oka az, hogy amikor a múlt évben készített. Emlékirat-unkhoz szük
séges adatok gyűjtésére hívtuk fel kartársainkat, Vissi János, a siket
némák váci intézetének tanára vállalkozott a fentemlitett hiteles ada
tok összeállítására, akit nehéz és sok körültekintést kívánó munkájá
ban több váci kartársunk támogatott. De bármily értékesek is ezek 
az adatok, az Emlékiratban teknikai okok miatt nem foglalhattak 
helyett; hogy tehát mégis közzé teltessük és az esetleges elkallódás- 
tól megmentsük, most közre adjuk azt. Ezzel nemcsak kötelességet 
teljesítünk, hanem jó dolgot is vélünk cselekedni.
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