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Jegyzőkönyv,
a Siketméma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete választmányá
nak Váczon 1919 nov. 29-én délelőtt 9 órakor a siketnémák orsz. 

intézetében tartott gyűléséről.

Jelen vannak: Borbély Sándor elnöklete mellett Klis Lajos 
Eb. elnök, Dr. Herrmann Antal egyetemi-tanár tb:. tag, Hoór Ká
roly dr. miniszteri titkár, Varga Gy. Géza dr. középiskolai tanár 
és Simon József tanár ügyosztályunk képviseletében; Záborszky 
Árpád titkár, Váttér Ferenc pénz,tárnok, Zsemberi József h. jegyző, 
Kegler Ferenc szerkesztő; Istenes Károly (Epést), Klug Péter 
(Szeged), Molnár Antal (Bpest), Puha László (Bpest) és Szép Jó
zsef (Vácz).választmányi tagok; továbbá Bárczi Gusztáv, Hochrein 
Lajos, Michels Fülöp, Pirovits Jenő, Szabady Géza, Wolkóber J á 
nos Budapestről; Tóth Árpád és Tamás István Kecskemétről; Vayán 
Ferenc Pozsonyból; Együd Lajos, Gerstner Ödön, Hribik Aladár, 
Kcndra Mihály, Krupa Pál, Mayer András, Pongrácz Mihály, 
Schaeffer Mátyás, Válek János és Vissi János (Váczról) egyesületi 
tagok; végül Ákos István, Kemény ff y Károly, Sáfár Béla, Sommer 
Gyula, Schéry Géza és Kmoskó István vendégek.

T á r g y  :

I. Borbély Sándor elnök a következő szavakkal nyitja meg 
a gyűlést: „Tisztelt Választmány! Egy évi (1918 nov. 23-tól kez
dődő) megszakítás után ismét összegyűlhettünk, hogy egyesületi 
ügyeinkkel foglalkozzunk. Az újra együttlehet,és és az újralátás 
örömével üdvözlöm a t. választmányi tagokat és az érdeklődés címén 
jogosítottam megjelent egyesületi tagokat és t. vendégeinket. Nagy 
és fontos ügyeinknek újra felkarolása vár itt most reánk. Nemcsak 
egy kiesett évnek el nem végzett munkája szólít a  pótlásra, de egy 
félévnél tovább tartott borzalmas uralomnak házunk,tájabeli rom
halmaza. várja az eltakarítást és a tisztító munkát.
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T. Választmány! Egyesületi életlüktetésünk viszonylatában 
a választmány hivatása hasonlatos az agy működéséhez. Ha a  vég
tagok pihennek is, az ¡agy akkor is működni szokott. És hogy le 
hasonlatot tovább fűzzem egy lépéssel: az agy működésénél is állan
dóbb, éberebb munkát végez ia szív, mely éjjel-nappal akkor is 
működik, mikor az agy már félálomban van. Valami ilyesforma 
hivatást teljesített a lefolyt évben az egyesület elnöksége “a titkárral. 
E szívműködés lett volna hivatott az egész szervezet egészséges 
vérkeringését biztosítani az egyesületi szervünk: szaklapunk áltál. 
De, sajnos, életlüktetésünk éppen csak hogy tartotta bennünk az 
életet; szívverésünk ¡akadozó, vérkeringésünk bágyadt, ¡agyunk ká
bult, végtagjaink megdermedtek voltak. Szolgáljon e kép annak 
megértésére, hogy amikor az idő terhes nyomása alatt közgyűlést 
nem hívhattunk egybe, hogy ¡a tagokat működtessük; amikor vá
lasztmányi gyűlésre sem jöhettünk egybej, hogy a központi szervet 
működtessük; amikor ¡szaklapunkat sem; jelentethettük meg, hogy 
tájékoztassuk vele tagjainkat, az elnökség korinaitokkal tartotta 
fenn ¡a kapcsolatot a tagokkal és irányította ¡az ügyeket. Küzdelmes 
egy év volt ez. Az 1918. évi nov. 23-dika óta az ¡első összejövete
lünknek egyik legfontosabb ¡tanácskozási tárgya kell, hogy legyen 
a lefolyt év reánk vonatkozó eseményeinek számbavevése. És itt 
első helyen a személyekre kell gondolnunk, hogy t. i. sorainkban 
nem, voltak-e olyan tagok, kik ¡egyesületünket, e féltve védett 
erkölcsi vagyonúnkat megingatni, hatálytalanná akarták volna 
tenni. Ha voltak, mennyiben lehetnek ¡ezek egyesületünknek jövőre 
szilárd meggyőződésű pillérei, oszlopai?

Mert nekünk nem egy fontos feladatunk van, melyeknek el
végzéséhez kitartás©» férfiakra van szükségünk, kik nem ¡annyira 
a meggondolatlan heves küzdelemre készek, mint inkább a meg
gondolt férfias küzdelemre képesek. A mi törekvéseinknek leg
többje ¡a múltban gyökeredzik, ¡amint egyesületünk tagjai is a ha
gyomány és történeti múlt eszmevilágában élnek. Aki nem vallja 
velünk ez eszmeközösséget, azt mi ¡sem vallhatjuk sem, barátunk
nak, ¡sem fegyvertársunknak. A Siketnénm-Intézeti Tanárok Orszá
gos Egyesületének működése a megalakulásától mindmáig a meg
feszített erőnek állandó küzdelem-láncolatát tünteti fel. Mindig 
ellenzékiek és bizonyos fokig mindig forradalmiak voltunk az 
önkény uralmával szemben. Minket nem volt szükség az újabb idő
ben sem forradalomra ingerelnie, tanítania senkinek séta. De viszont 
a forradalom legperzselőbb napjaiban seon rontottunk be sem ¡sáros 
csizmával, sem kiboimikrtt vörös nyakkendővel oda, hol az úri modor
nak előjogai vannak.

Az, ¡elnök az ¡alelnökkel és titkárral egyetértve 1918 nov. 
23-dika, óta is ¡a tradícióhoz mindenben hűen képviselte az egyesü
letet. Új csillag, vagy lidércfény után nem indult el. A zűrzavarban 
és félhomályban is megőrizte mindvégig azt ¡a tájékozódási képes
ségét, hogy ¡a felfordult nemzeti -társadalomban mely ponton áM 
és kell állnia. Innen sem maga el nem mozdult, sem az egyesületet 
ki nem vitt© az utcai harc forgatagába. Megtörtént ugyan, hogy



1 — 12. sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS. 3

egy napon utcai vörös alakok rontottak be sárgának gúnyolt egye
sületünkbe, hogy lehetetlenné tegyenek. Sikerült is nekik annyi, 
hogy március 9-én elnémították az egyesületet. Ezt megelőzően 
azonban az elnökség az egyesület minden törekvésének fonalát kezé
ben tartva több évtizedes kívánságainkat a megvalósításhoz már 
egészen közel vitte. És e munka gyümölcse már-már lehullott volna 
ölünkbe, ha a forradalom második vihara (III. 21.) el nem- sodorja 
vala előlünk. Most aztán kezdhetjük újra. Kezdjük is. De szerencse, 
hogy csak a megkezdett munkának a folytatását kell újra. kezde
nünk. Mert jogos kívánalmaink magvát régóta őrizzük lelkűnkben. 
Több évtizedes törekvésünknek — hogy ne mondjam, küzdelmünk
nek — tárgyait említsem-e, felsoroljam-e? Kern az elnökség erkölcsi 
vagyona ez, hanem a közönségé. Az elnökség inkább csak leltározó, 
számontartó tisztviselője ezeknek. Számon adom tehát, hogy a  siket- 
néma tanárság erkölcsi és anyagi életérdeke az, hogy a siketnéma- 
oktatásügytől más célra ne vonassák el sem oly szellemi erő, sam 
oly anyagi támogatás, melyet az egyén, a társadalom,, avagy az 
állam e célra ad, vagy adhat. De viszont ne avatkozzék bele 
ügyünkbe s ne érvényesülhessen itt oly ránk erőszakolt rokonoknak 
beleszólása, irányítása, kik nem a. mi vérünkből való vér, s nem 
a  húsunkból való hús. A magunk portáján mi akarunk rendelkezni. 
Az a feltétlen megalkuvást nem tűrő követelésünk tehát, hogy 
ügyünk szolgálatában önálló siketnéma szaktanácsunk, ugyanilyen 
szakfelügyeletünk és siketnémá-tanárképzőnk legyen. Lázongó lel
künket csak ez nyugtathatja meg, tespedő szakmunkánkat pedig 
csak ez fogja lázassá tehetni. Nekünk siketnónra-tanároknak van 
.múltúnk, tradíciónk. Akiknek nincs ily tradíciójuk, azokkal nem 
lehetünk összhangzatosak, egy gyékényen árulók. Mi nemcsak tisz
teljük a hagyományokat, de tettekkel ragaszkodunk is a magunk 
tradícióihoz. A százados jog gyakorlata ia „siketnéma-professzor- 
ta.nár“ nevezetével jutalmazta és pótolta díjban .azt a  nem közön
séges, azt .a választékos munkánkat, méllyel az állati sorban lévő 
némát megszólaltatjuk, emberré formáljuk és belehelyezzük a mű
velt társadalomba.

Ez az erkölcsi fizetés-ráadás — hogy ne mondjam: tisztelet- 
díj — jog és méltányosság szerint ma. is illetményünkként kell, 
hogy számíttassák, mert az elért eredményekben nem vagyunk hát
rább, sőt előbbre vagyunk, mint tiszteletre méltó elődeink. Meri 
míg ők a jól megszervezett egyetlenegy siketnéma-intézet kapuján 
túl semmit sem tevékenykedtek a siketnémák érdekében; mi a tár
sadalom felrázására s !a felkeltett érdeklődés ébrentartására a tá r
sadalomban állandó munkásságot folytatunk, mely munkásság a 
tapasztalat szerint bizony sokkal sikeresebb1, ha azt siketnéma-tanár 
végzi, hogysem siketnéma-tanító. A siketnémák tankötelezettségének 
törvényes rendezése szintén erkölcsi feladataink egyike, .melyet már 
évekkel ezelőtt szintén munkába vettünk. Nem lennénk őszinték, 
ha anyagi érdekeinket figyelmen kívül hagyva csak ideálisaknak 
akarnánk látszani. Élnünk is kell — és pedig szellemi fokoztunk- 
nak megfelelő társadalmi életet. Eddigi fizetéseink állandóan hát
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rább maradtak jogosnak tudható igényeinknél. Legutóbb státus- 
rendezést ígértek nekünk, mely akkor,, legalább egy ideig, egyen
súlyban laendett volna ;az élet követelményeivel. Ma azonban az. 
élet gyakorlata messze előre száguldott már az előtt az elmélet előtt,, 
mely még most is csak Ígéret alakjában pihen az intézkedés asztal- 
fiókjában.

Aztán említsem,-e, hogy testet-,lelket megőrlő foglalkozásunk 
indokolttá teszi a nyugdíjjogosultság kérdésének is a tárgyalását?

Mindezekkel a nagyobb című és fontosságú kérdésekkel év
tizedek óta foglalkozunk már. Nem újak előttünk. Legfeljebb az. 
ügyeinket a legfelső fokon intézők előtt lehetnek még újak, ameny- 
nyiben e hivatali ponton nagyobbrészt dk is újak még.

Annak az ügynek, melyet szívünkön hordozunk, képviselünk,, 
a isiketnéma-oktatásügynek iegelsőrendü érdeke tehát, hogy kölcsö
nösen megismerjük egymást: az ügyosztály a  m-i törekvéseinknek 
alapját és célját, mi pedig az ügyosztály hajlamát és tettr©készségét. 
Ha nincs kölcsönös megértés, nem lehet bizalom. Ha, nincs, bizalom, 
nem lehet együttes munka. Már pedig ez még kisebb dolgokhoz is 
kell. Annál inkább a nagyobbakhoz. Ha törekvéseinket nem ismer
vén meg, nem honorálja a felsőbb hatóság, akkor kimerülhet erőnk 
a sziszifusi munkában — kárára az ügynek. Ha pedig a felső ható
ság úgy intézné az ügyeket, hogy nem számol a munkatényezőkkel 
és ezek jókedvének nagy értékével, akkor bizony a leendő munka 
tartalma sem lesz több a zengő ércnél és a pengő cimbalomnál. Míg 
egyrészt tehát azt tartom első kötelességemnek, hogy az egyesület 
tagjait arra. figyelmeztessem, hogy kívánságaikat kellő meggondolt- 
sággal a történeti hagyomány, a jog és méltányosság alapján for- 
mulázzák, addig másrészről azt a, közóhajtást is kifejezem felfelé, 
hogy az évtizedes küzdelemben már kijegecesedett kívánalmaink 
megértésében ne legyenek az illetékesek továbbra is késedelmeske- 
dők. Ezek az erős kívánságok, hogy ne mondjam, kérő követelések 
annyira kijegecesedettek már -a magyar sikefnéma-tanárság érzésé
ben és tudatában, hogy ezeket onnan kiölni többé már nem lehet.

A /. elnök abban a helyzetben van, hogy ügyeinknek minisz- 
teriumbeli képviselőit 29 év óta ismeri. Ezekről a vélekedését nem 
úgy fejezi ki, hogy az ügyosztályfőnököknek mindenike több-keve- 
esbb jóindulattal bírálta volt ügyeinket, hanem inkább: több-keve
sebb megértéssel. Az utóbbi időkben ¡a forradalom előtt és elején 
kellemesen tapasztalta az elnök, hogy Neterda Modest miniszteri 
tanácsos, ügyosztályfőnök, eddig még így soha meg nem nyilvá
nult megértéssel fogadta és mérlegelte törekvéseinket. Nem rajta, 
hanem, a forradalmon múlt, hogy nem vált tetté :a szándék és akarat. 
Az ügyosztály jelenlegi képviselője is, dr. Bielek Aladár m. o. taná
csos úr, ki szándéka és ígérete ellenére sajnálatunkra nem jöhetett 
el most ide közénk, hogy megismertesse velünk programmját s egy
szersmind megismerje a siketnéma-tanárság egyetemének kívánsá
gát — akként nyilatkozott az elnök előtt, hogy küzdelmünk jogos 
voltát megértve, elismerve, velünk együtt kíván törekvéseink irá
nyában működni, hogy óhajtott célunkat el is érhessük.
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Ezt az értékes nyilatkozatot többrendbéli kívánságunk törlesz
tési táblájára már most örömmel feljegyezzük erkölcsi foglalónak, 
de nem kívánunk lemondani arról, a kellemes és még értékesebb 
alkalomról, hogy egyetemességünk ő tőle magától közvetlenül érte
süljön arról a jó szándékról és azokról a. cselekedetekről, melyeknek 
nyomában óhajtott kívánságaink valóban teljesültek is.

Az egyesület számos csalódás után sem. vesztheti el -hitét, 
bizalmát az iránt, hogy törekvéseinket immár további késedelmes
kedés nélkül siker koronázza. Aki meghozza ezt a sikert, hozsanna 
annak mindnyájunk részéről.

Addig is tisztelettel és a megismerés révén különös becsüléssel 
meleg szeretettel köszöntöm egyesületünk nevében az ügyosztály 
részéről itt körünkben megjelent Hoór Károly titkár urat, ki szelíd 
leikével oly hamar és oly értékes ragaszkodással hozzásímult a sze
retet emlőin táplálkozó kisded siketnéma-ügyünkhöz. Varga Géza 
tanár úr, ki szintén a mi ügyosztályunkba®, értékesíti legszebb gon- 
dolatját és legnemesebb érzéseit, már régebbi idő óta ungvári siket- 
ncma-hitoktatói működésével el van jegyezve a siketnéma-üggyel 
-s így jó ismerősünk és jó barátunk ő nekünk. Simon József kartár
sunk a mi vérünkből való vér és húsunkból való hús —• úgy ismer
jük őt mindnyájan, hogy fanatikus híve, barátja a siketnému-ügy- 
nek. Van okunk reá, hogy szeretettel, bizalommal köszöntsük mind
hármukat. Arra kérjük őket, elhozván ide nemes érdeklődésüket, 
fogadják cserébe tiszteletünket és becsülésünket; munkánk után 
pedig vigyék el magokkal és érvényesítsék a döntő helyen azt a 
megerősödött elhatározásukat, hogy a magyar siketnéma-oktatásügy 
előbbvitele érdekében a megérteni akarásnak felső fokával mérle
gelik törekvéseinket s akarván, meg is valósítják azokat.

Választmányi gyűlésünk tanácskozását ezzel megkezdjük.“
A lelkes éljenzéssel és tapssal fogadott elnöki megnyitó 

Komira Mihály indítványára egyakarattal e jegyzőkönyvben 
megörökíttetik.

EL Az elnök a megjelenésben akadályozott jegyző helyette
sítésére felkéri Zsemkeri József egyesületi, e jegyzőkönyv hitelesí
tésére pedig Istenes Károly és Szép József választmányi tagokat.

T. sz.
III. Az elnöki -megnyitó kapcsán dr. Hoór Károly miniszteri 

titkár emelkedik szólásra s kimenti dr. Biel-ek Aladár miniszteri 
osztálytanácsos, ügyosztályfőnökünk elmaradását, kinek törekvé
seinkkel párhuzamos jóindulatáról biztosítja az egyesületet. A maga- 
részéről is szívesen kívánja ügyünket támogatni.

Simon József új beosztása alkalmából a személye iránt, meg; 
nyilvánuló bizalmat jóleső érzéssel megköszöni é-s egyúttal Ígéri, 
hogy e munkakörében is oktatásügyünket igyekszik szolgálni a 
tanárság törekvéseivel megfelelően.

Varga Gv. Géza szintén meleg -szeretettel köszöni a  szíves
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fogadtatást. Hivatottsága hozta őt közénk, amivel szolgálni fogja 
a tanársággal karöltve az oktatásügyet.

E kijelentéseket a gyűlés örömmel veszi tudomásul s fon
tosságukhoz képest számon tartja.

IV. Az elnök bejelenti, hogy Neterda Modest min. tanácsos, 
ügyosztályunk előbbi főnöke, kimentett© elmaradását.

Fájdalommal állapítja meg továbbá, hogy tagjaink és választ
mányi tagjaink sorából hiányzik egy szeretett barátunk és értékes 
tagtársunk kedves alakja. Szotfrid József az, kit az Úristen az ő 
választottjai közé szólítván, nem jelenhetik meg közöttünk, ha csak 
ií’jabbköri derült kedélyének, egészséges humorának, kartársi szere- 
tetének emléke meg nem jelenik. Egyesületünk megalakításától 
kezdve haláláig — mely október 23-án sújtott le közénk — mind
végig tagja, hűséges munkás tagja s  hosszabb' idő óta választmányi 
tagja volt egyesületünknek. Felette nagy veszteség az ő halála 
nekünk; barátainak és az ügynek, melyet egy negyedszázadon át 
oly nagy szeretettel szolgált. Javasolja, hogy emlékezete örökíthes
sék meg jegyzőkönyvünkben.

Az elnöki bejelentést sajnálattal és mély fájdalommal veszi 
tudomásul a választmány, egyben elhatározza, hogy Szotfrid 
József emlékezetét e jegyzőkönyvben megörökíti.

V. A titkár bemutatja a beérkezett kimentő leveleket:
a) Völker József, a Sopronból el nem jöhetett választmányi 

tag leveléből kiemeli a következőket: „.Szerettem volna a  jókkal, 
a becsületesekkel együtt áldozni Cházár emlékének és úgy érzem, 
hogy jogom lett volna azok között lenni, akik Ítéletet mondanak 
ftzok felett, akik a közelmúltban vétkeztek egyesületünk vezetői és 
a. tagtársak ellen . . . Szerettem) volna kimondani, hogy hittük és 
vártuk a feltámadást és.soha egy percig nem álltunk azok lobogója 
alatt, akik nagyhangú szólamokkal rombolni jöttek az alkotásnak 
minden szándéka nélkül.

b) A soproni testület kimentő levelével kapcsolatban a  titkár 
előterjeszti a soproniaknak azt a kérését, hogy a tárgysorozattal 
kapcsolatos írásban benyújtott óhajtásaikat a választmány éppen 
úgy tárgyalja, mintha a gyűlésen jelen volna képviselőjük.

c) Az ungvári testület leveléből felolvassa a- következő része
ket: „A gyűlésen megvitatás alá kerülő tárgyakat nem ismerjük 
pontosan, így azokhoz teljes szabatossággal hozzá sem szólhatunk. 
Ámbár a dolog természeténél fogva, sejtjük, miről leszen ott szó.

Leszögezni kívánjuk, hogy a legnagyobb eréllyel, ¡a leglelke- 
i sebb munkakedvvel akarunk és fogunk közreműködni mindabban 

a munkában, amely szakoktatásügyünk belső fejlődését szolgálja, 
méltányos személyi törekvéseinket kivívni kész és azokat honorálja 

j  és amelyeknek végcélja: az erős és szilárd fajmagyar kultúra és 
: társadalomi megalapozása és megteremtése. Soha semmiféle, bármily 
| hangzatosán kicirkalmiazott destruktív irányzat szolgálására, avagy 

\j csak megtörésére kaphatók "nem vagyunk.“
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A jelen nem lévőknek is e megnyilvánuló ügyszeretetét 
és hazafias érzését lelkes éljenzéssel fogadta a gyűlés s elhatá
rozza, hogy a soproniak kérését, kik meg nem jelenhetésük dacára 
is feltétlenül részt kívánnak venni a munkában, a tárgyalások 
kapcsán kellő figyelemben részesítik.

VI. A titkár bemutatja a november 23-diki v. gyűlés jegyző
könyvét, mit

a választmány tudomásul vesz és utasítja az elnökséget, 
hogy a Gönczi Gyula alelnök vezetésével Budapesten-1919 márc. 
9-én tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvét szerezze meg.

VII. Záborszky Árpád titkár előterjeszti egyesületünknek a 
forradalmak alatti történetét részletesen ismertető jelentését. (La
punk más helyén közöljük.) A setszóssel fogadott; titkári jelentéshez 
a következő hozzászólások történtek:

a) Puha László emlékeztet a márc. 9-diki közgyűlés botrányos 
lefolyására. Meg kívánja állapíttatni, hogy Eötvös László kartár- <i 
sunk volt az, aki ott bátor fellépésével és semmitől vissza nem rét- j 
tenő ellenforradalmi lelkes szavával megmentette egyesületünket
a végfelbomlástól. Ö volt az, ki a kitörni kezdő proletáruralom 
tüzében egyesületi lapunk fentartása érdekében önkéntes áldoza
tokra hívta fel a tagokat, maga is felajánlván erre tehetségének 
megfelelő nagyobb összeget. Puha László javasolja ezek alapján, 
hogy Eötvös Lászlónak e szereplése a  titkári jelentésbe vétessék be 
és érdeme a jegyzőkönyvben örökíthessék meg s az egyesület köszö
neté neki ezért tudtul adassák.

b) Simon József rámutat Bihari Károly dr. és Rózsa 
az egyesület szétbomlasztását célzó szereplésére és javasolj, 
eljárásuk bélyegeztessék meg és az ily értelemben vétessél 
kari jelentésbe.

e) Hochrein Lajos megemlíti, hogy a titkári jelentésben az 
elnökség febr. 6-diki körlevelének e mondata: „Dr. Bihari megszűnt 
a budapesti intézet bizalmi embere lenni“ az igazságnak megfele
lően úgy értelmezendő, hogy Bihari dr. azért szűnt meg bizalmi 
lenni, mert a budapesti testület megvonta tőle a bizalmat.

d) Klug Péter az aug. 27-diki tisztelgéssel kapcsolatban tisz
tázni óhajtja, volt-e biztos tudomása az elnökségnek a később be
következett ügyosztályfőnöki változásról. Borbély Sándor a fel
szólalásra kijelenti, hogy az elnökségnek semmiféle változásról 
tudomása nem volt és nem is lehetett, amit Varga Gy. Géza a fel
szólalásával szintén megerősít.

A választmány hálatelt örömmel veszi tudomásul, hogy 
az elnökség az egyesület irányítását újból átvette s működését 
a miniszternél és Neterda ügyosztályvezetőnél való tisztelgéssel 
kezdte meg. És ez alkalommal is a legmesszebbmenő bizalmáról 
és támogatásáról biztosítandja az elnökséget. A választmány 
elhatározza még: a felszólalások értelmében ¡a titkári jelentés 
kiegészítését; Eötvös László példaadó szereplésének megörökítő-

Edének ■ 
b bogy/ 
i a tit-/
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«ét, amit az egyesület és a lap megmentései érdekében kifejtett 
és az egyesület hálás köszönetének nevezettel való közlését; 
Dr. Bihari Károlyinak és Rózsa Edének minden időkre szóló 
megbélyegzését az egyesület szétzüllesztésére irányuló munká
jukért.

2. Jelenti továbbá a titkár, hogy a lemondott Bárezi Gusztáv 
j választmányi tag helyébe Rédiger Károly, az elhunyt Szotfrid Jó- 

j zsef helyébe pedig Rieger György póttagot hívta be az elnökség 
a választmányba.

Helyesléssel vétetik tudomásul.
VIII. A siketnéma-ügy elsőrendű érdekei.
Élénk hozzászólásokat váltott ki e pont tárgyalása, melyet 

az elnökség -a köz óhajára tűzött napirendre. A felszólalók a jelen
lévők általános helyeslése mellett a siketnéma-banár,súgnak élő kí
vánságait juttatták kifejezésre — az egyesület útján szorgalmaz
ván azok megvalósítását.

r f Klis Lajos sürgeti a régóta húzódó státusrendezős megvaló- 
1 j sítását. Ugyanazt kívánják átiratukban a. soproniak is.

Puha László erkölcsi szempontból világítja meg a státusren
dezés halaszthatatlan voltát. Példákkal igazolja, hogy mily lealázó 
helyzetbe kerültünk más ágazatokkal szemben.

Mayer András jól átgondolt felszólalásában bebizonyította, 
hogy a fizetésrendezés ma már életkérdés.

Klug Péter szintén szorgalmazza a státusrendezóst oly értel
mezéssel, hogy a javításokra azután kerüljön a sor. Egyúttal java
solja, hogy az összes kívánságainkat és bizalmunkat az elnökség 
küldöttségileg terjessze ügyosztályunk elé.

( Istenes Károly kifejti, hogy a státusrendezés elmaradáséért
\  dr. Bihari Károly a felelős, aki merev állásfoglalásával késleltette 

annak végrehajtását. Javasolja-, hogy a két hatodik rengoisztályú 
iy állás közül az egyik a képző igazgatóját, a másik pedig a  státust 
á illesse.

Szabady Géza kívánja, nyugdíjügyünk tekintetéből a régi álla
pot- visszaállítását, amikor t. i. a középiskolai tanárokkal egyenlő 
elbánásban részesültünk.

Simon József és Klug Péter a soproni átirattal egyetértőiig 
kívánja az intézetek államosítását és javasolja: foglaljon állást az 
egyesület dr. Bihari Károlynak és Rózsa Edének a VI. fiz. osztályba 
való meghagyása ellen. Kívánja továbbá Simon. József, hogy Bérezi 
Gusztáv, aki nemcsak orvosi, hanem szaktudással is rendelkezik,

( bízassák meg a pszihológiai ■laboratórium' vezetésével.
Ba.rczi Gusztáv az önálló tanárképzés mellett foglal állást. v 
Puha. László pedig a polgári iskolai tanárképzővel kapcsolat- 

|  bán véli a képzést megoldhatónak.
Klug Péteir és Puha László, valamint a soproniak múlhatat

lanul szükségesnek tartják, hogy a címkérdés a régi jog alapján, 
valamint az ügy érdekében is intézményesen rendeztessék.
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Szép József oktatásügyünknek a gyógypaedagógiával való 
viszonyát élénk érdeklődés és osztatlan tetszés mellett fejtegeti, a  
többek között ezeket mondván: „Igen nehéz a helyzete annak, aki 
előttünk újat akarna mondani a gyógypaedagógiának ¡a siketnéma- ! 
oktatásügyhöz való viszonyáról. Előttünk siketnéma-intézeti taná
rok előtt a kérdés annyira világos, annyira megvitatott minden 
egyes részletében, hogy én ez alkalommal nagyképűsködőnek lát- \ 
szanám, ha e kérdés nagynevű harcosainak megállapításait jobban \ 
akarnám az elmékbe vésni. \

De szerény tehetségem dacára is úgy érzem, hogy oktatás- V 
ügyünk területi integritásának megvédése egyike azon legelső fel
adatainknak, amellyel vagy alábukunk, vagy felragyog előttünk 
az 'egészséges fejlődhetés hajnalcsillaga. Hazánk ezeréves gazdag 
televényén ma cseh, román és rác élősködik. Szívják, sorvasztják a 
Magyar Anya emlőit, kérkednek a kinccsel, mit szápiukra a magyar 
föld juttatott. Jól esik nekik védelmet találni az ezeréves magyar 
tölgy alatt, mit nem az ő apáik keze ültetett. Uraim! A magyar 
siketnéma-oktatás gazdag múltú virányain is idegenék tanyáznak! 
Személy szerint nem ellenségeink ugyan, de a mi élet-nedveinket 
szívják és jól esik nekik meghúzódni a 117 éves tölgy alatt, mit 
Cházár András és fiai ültettek.

A magyar renaissance hajnalhasadásakor, Uraim, a mi fel
adatunk csak egy lehet: feltámasztani a magyar siketnéma-oktatás 
aranykorát, az önrendelkezési jog visszaszerzése alapján. :

Követeljük, hogy a siketnéma-oktatásügyet a .siketnénm-inté- j 
zeti tanárok intézzék. Akaratunk ellenére bennünket se világtala- \ 
nők, se gyógypaedagógusok ne vezessenek!

Áliíttaissék fel számunkra a külön szaktanács, szakfelügyelet, 
a siketnéma-intézeti-tanárok külön tanárképzője!

Ha kívánságaink teljesítése, melyért küzdeni soha meg nem 
szűntünk, meg nem ¡adatnék, akkor a gazdag gyümölcsöket hozott 
Cházár András fája koporsónak való deszka!

Már látom, hogy a magyar Géniusz felrázza tespedtségéből 
a- magyart !

Jogos törekvéseink kivívásához pedig a Magyarok Istene 
támassza fel Cházár szellemét -a késő utódokban, mi bennünk!“

A gyűlés az elhangzott javaslatok alapján a következő 
határozatokat hozza:

a) a ¡státusrendezés, tekintet nélkül a később szükségessé 
válható javításokra, azonnal végrehajtandó olyképpen, hogy az 
egyik VI. rangosztályú állás a képző igazgatójáé, a másik pedig 
a státusé legyen;

b) állást foglal dr. Bihari Károlynak és Rózsa Edének 
a VI. fiz. osztályba való meghagyása ellen;

c) visszaállítandó a 30—35 éves szolgálati idő;
d) meglsmétlendő ¡az önálló tanárképzésre vonatkozó em

lékiratunk, ezzeJTüjicSc^
pszihológiai laboratórium irányításával való megbízatása;
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e) a tanári cím intézményesen is visszaállítandó;
f) összes hazai siketném a-intéz eleink államósittaissainak;
g) oktatásügyünk önállósíttassék; evégből külön szakta

nács és szakfelügyelet szervezteasék;
h) mindezeket emlékiratban foglaltan terjessze ¡az elnök

ség miniszterünk elé, ugyanakkor kérje bizalommal ügyosztá
lyunk hathatós támogatását is.

IX. Valter Ferenc pénztárnok előterjeszti következő jelentését: 
,,Pénztárunk állapotáról a következőket van szerencsém jelenteni: 
Az egyesület követelése

a) ta g d íja k b a n .........................  806 K
b) lapelőfizetési díjakban . . . 3692 K

összes követelés: 4498 K
Készpénzben van . . . 871 K 59 f
Letett hadikölcsön . . . 500 K n. é.

A Borbély S.-féle irodalmi alap pénze
K é s z p é n z .........................  718 K
Letett hadikölcsön . . . 1000 K.

Tudomásul vétetik azzal, hogy a múlt évi hátralékok és 
a folyó évi díjak beszedendők.

X. Kegler Ferenc szerkesztő előterjeszti jelentését.
A szerkesztői jelentést a választmány élénk helyesléssel 

tudomásul veszi és Bérezi Gusztáv felszólalása értelmében Keg
ler Ferenc szerkesztőnek legmesszebbmenő bizalmat fejezi ki és 
elhatározza, hogy

a) a példányszámok revizió alá vétessenek;
b) a lap ára (1920 jan. 1 -tői) tagoknak (tagdíjjal együtt) 

évi 50, másoknak 60 korona;
c) tartalommutató és címlap,, készüljön az 1918. évi szá

mokhoz;
d) az 1919. évi lapjárandóság címén kiadandó füzet ter

jedelmét g anyagát (mely az elmúlt idők eseményeinek hű képét 
hivatott megadni) a szerkesztőre bízza;

e) Simon Józsefnek kiadó hivatali tisztéről való lemondá
sát tudomásul veszi és utódjául megválasztja Lázár Pál és mellé 
segítségül Keményffy Károly tagokat.

XI. Tagtörlés és tagfelvétel.
a) Elhalálozás következtében

Szotfrid József alapító tagunk a tagok sorából töröltetik.
b) Lemondás következtében

Györgyfy Ákos töröltetik a tagok sorából (1918 dec. 31. 
hatállyal).



1 —12. sz. MAGYAR S1KETNÉMA-0KTATÁS. 11

c) Klug Péter és Istenes Károly írásbeli indítványára
Dr. Bihari Károly és Rózsa Ede az egyesület elleni műkö

dése miatt a tagok sorából töröltetnek.
d) Borbély Sándor ajánlatára

Tolnai I. Béla (Budapest) és Markovics Árpád (Debrecen)
' rendes tagokul felvétetnek.

e) KI is Lajos ajánlatára
Kemónyffy Károly (Budapest) rendes tagul felvétetik.

f) Borbély Sándor ajánlatára
Sehéry Géza. (Vácz) rendes tagul felvétetik.

A tagtörléssel kapcsolatban a soproniak javaslatának (Szelle
mében is

elhatározza a választmány, hogy igazoló bizottságot küld 
ki, amelynek tagjai: Szabady Géza, Hochrein Lajos, Puha 
László, Bárczj Gusztáv, Szép József, Hribik Aladár, Gönczi 
Gyula és Eötvös László. E bizottság a működéséről a választ
mánynak teend jelentést.

XII. Indítványok.
1. Indítványozzák a soproniak, hogy intézetüknek Győrbe 

való áthelyezése mellett foglaljon állást az egyesület, ha az áthelye
zésre sor kerül.

A pozsonyi intézet nevében ugyanezt kéri Mayán Ferenc is.
A választmány — ha erre egyáltalában sor kerülne — 

szükségesnek tartja a meglevő intézeteknek még áthelyezéssel 
való fentartását is-; véleménye szerint .a hely kijelölése a minisz
ter joga.

2. Molnár Antal indítványa alapján
'elhatározza a választmány, hogy megkéri a miniszter urat 

a menekült tanároknak mielőbbi végleges beosztására.
3. A soproniaknak a tankönyv-pályázatra vonatkozó indítvá

nyát elfogadja és napirenden tartja.
4. Puha. László felhívja a figyelmet a Magyar Tanárok Nem

zeti Szövetségére s bejelenti, hogy e tárgyban ¡a. budapesti testület 
tájékoztató körlevelet fog küldeni az egyes testületeknek.

A választmány ezt köszönettel tudomásul veszi.
5. A titkár bemutatja a vácziaknak :a külön mozgalmiak meg

akadályozását kérő beadványát, hogy — mint mondják — „legyen 
vége minden külön-külön akarásnak, hiszen még alig hogy kigázol
tunk abból a mocsárból, melybe éppen a  kelleténél több egyéni 
akarookoskodás vitte bele szerencsétlen nemzetünket.“

A választmány a vácziak javaslata értelmében kimondja, 
hogy. a múltakon okulva elitéi minden széthúzásra vezethető 
külön mozgalmat s a köz ügyeinek képviseletére, irányítására
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egyedül és kizárólagosan csakis a tanárság bizalmát -élvező 
elnökséget tartja hivatottnak és illetékesnek. Végül utasítja a 
választmány az elnökséget, hogy értesítse erről az 'egyesület 
valamennyi tagját.

X III. Az elnök megköszöni a tagok nagy érdeklődését is elis
merését fejezvén ki a tárgyalás emelkedett színvonaláért, a gyűlést 
bezárja.

K. ni. f.
Borbély Sándor s. k., elnök. Zsemberi ■József s. k., jegyző h.

Hitelesítjük:
Istenes Károly s. k.

Szép József s. k.

Egyesületünk emlékirata.

Nagyméltóságú. Miniszter Úr! A Siketnéma-intézeti Tanárok 
Országos Egyesülete >a romboló korszak összeomlása után 1919. évi 
november hó 29-én jött először egybe az első alkotó munkára. A 
szokatlan nagy számban megjelentek egy gondolatban találkoztak, 
egy érzelemmel üdvözölték egymást, azzal, hogy nincs hivatva és 
képtelen is építeni az, ki meggondoltság nélkül, szenvedéllyel rom
bolja a jelent; s nem. lehet erkölcsbíró az, ki tetteiben erkölcstelen
nek mutatta be magát. A tenger bűnnek ¡súlya alatt önmagától 
összeomlott destruktiv irányzatot egyenként és összesen egyhangú
lag elítélvén, érzelemben hűek vagyunk és maradunk édes magyar 
■hazánk ezeréves 'tradíciójához és határaihoz, tetteinket pedig a nem
zeti keresztény szellem hatja át és irányítja. Ezért már az első 
gyűlésen közitólettel kizártuk kebelünkből azt a hirtelen hírhedt
ségre emelkedett két tagunkat, kik ¡a kommunuralom ¡alatt előljár- 
ván, tradíciókon és jogfolytonosságom alapuló egyesületünkkel ellen- - 
tétbe kerültek. És igazoló eljárást indítottunk mindazok ellen, kik 
a romboló uralomnak -többé-kevésbbé híveivé szegődtek még. Ezzel 
meg kívánjuk nyugtatni Nagyméltóságodat, hogy az első lépést 
megtettük arra nézva, hogy ifjúságunk tanítása és nevelése oly 
emberek kezében legyen, kik a jövő nemzedékét hazafias és keresz
tény irányban készek és képesek nevelni. Aztán a. második lépésre 
is készségesek vagyunk: teljes erőnkből törekszünk, hogy magasabb 
és mélyrehatóbb szakképzettséget szerezzünk s tanításunkban foko
zottabb eredményt érjünk el.

Ez együttes törekvésünk különben nem mai keletű, egyidős 
az egyesületünkkel. Ez'alkalommal is a  tagok igen élénk érdeklő
dése és tevőleges részvétele mellett tárgyalta és domborította ki újó
lag a ¡gyülekezet azokat az elsőrendű szakbeli érdekeket, melyeket 
két évtized óta meg nem szünőleg következetesen napirenden tar
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toltunk és tartunk, mert azok a siketnéma-tanárság egyetemének 
már kialakult egyhangú kívánalmai.

Ez összbangzatos véleményeken alapuló határozatokat javas
lat és kérelem alakjában hivatalos tisztünkből kifolyólag Nagy
méltóságod kegyes színe elé terjesztjük. Egyben kérjük Nagyméltó
ságodat: kegyeskedjék különösebb ügy elemre méltatni e feliratun
kat és utasítani tanácsosait, hogy a siketnéma-oktatásnak ez első
rendű kérdéseit azzal a jóakarattal és megérteni akarással tanul
mányozzák, melyet bár egy szerényebb ágazatú, de mégis országos 
terjedelmű kultúra megérdemel, megkíván. Ezzel egyszersmind az 
ország eiketnéma-tanárságának két évtizedes javaslata, küzdelme is 
örvendetes elintézést nyerne és az ügy észrevehető lendületet venne.

E gyűlésünkön ¡a magyar siktnéma-oktatás létérdekének fel
tételei főként két irányban domborodtak ki. Egyik feltétel belekap
csolódik a  másikba s egyik vonzza vagy kiegészíti a másikat; vala
mennyi pedig együtt megteremti a teljes munkakedvet s biztosítja 
az ügy egészséges fejlődését.

E feltételek:
I. a tanárok anyagi és erkölcsi érdekeinek biztosítása;

II. a tanítás- és nevelésügynek az eddiginél szakszerűbb szer
vezése.

I. Anyagi és erkölcsi érdekeink körzetében főként 1. a fize
tésünk, 2. nyugdíjunk, 3. hivatalos címünk ügyét tartjuk számon.

E három pontra vonatkozólag egészében és részletében egye
sületünk nem egy ízben terjesztett már fel emlékiratot Niagyméltó- 
ságod elődjeihez; s szaklapunk is számos esetben világosította már' 
meg hol az egyik, hol a másik idevágó kérésünknek indokoltságát. 
Sohasem találtunk meghall gattatásra. Ennek okát egyrészt a. kellő, 
jogérzék hiányában, másrészt abban találjuk, hogy Nagyméltóságod 
elődjeinek szaktanácsosai nem a siketnéma-oktatás köréből valók 
voltak, akik teljes odaadással bele tudták volna magukat élni a 
siketnéma-ügy érdekeinek vérigható képviseletébe és védelmébe. 
Pedig érveink oly szembeszökőik, oly világosan kitetszők és a logika, 
erejével hatók!

Új részletes indokolás feltárásával nem kívánunk most ismét
lésekbe esni. Részletesen és jól szemlélhetőleg kifejtettük e három 
pontra vonatkozó érveinket ¡az 1908. évi április 14-diki közgyűlé
sünkből és az 1910. évi november 26-diki kongresszusunkból kelt. 
emlékiratainkban, melyeket tisztelettel újólag mellékelünk. Amiket, 
ezekben a fizetés-, nyugdíj- és címkérdés ügyében mint sérelmes; 
pontokat feltártunk, ma. is fennállanak mind, orvoslást kérnek mind.

Amit ez 'emlékiratokban akár különváltan, mint siketnéma- 
tanárok, akár egyesülten, mint gyógypaedagógiainak nevezett taná
rok kértünk, azt főként a siketnémia-oktatásnak első szervezete, szá- \ 1 
zados múltja és ugyanily joggyakorlata, alapján és jogcímén kér
hettük és kértük. A végzés elutasító volt. Az -elutasító végzésnek 
egyik lappangó indító okául azt a vélekedést kellett hallanunk, hogy j 
ami jogos volt ezelőtt 100 s néhány évvel egyedül a siketnémák: 1 \
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!■ részére, az nem lehet ma jogos nekik — a vakok, hülyék, gyenge- 
jj elméjűak és gyengetehetségű iskolákkal való összeházasított szer

vezettségük miatt. Igazán nem tehetünk róla mi siketnéma-tanárok, 
j| hogy minket megkérdezésünk, akaratunk nélkül, sőt tiltakozásunk 
|  ellenére egy elbírálás ‘alá csoportosított az adminiszteráció a vako-k- 
\ kai és szellemi gyengeségben sínylőd őkkel. Ez nem volt szakszerű 

intézkedés; ez nem. az öBszeosa-pottak rokonérzelmének és gondola
tának barátkoeása volt, inkább a szülők részéről erőszakolt érdek
házasságnak volna nevezhető.

A siketnéma-tanárok 1802-ben és még tovább is majdnem 
100 évig, — mikor még nem volt sem kisegítő-iskola, sem gyógy- 
paed-agó-gia — a gimnáziumi tanárokkal egyenlően becsültettek meg 
fizetés, cím és végellátás szempontjából. A fokozatos, lehanyatlást 
szemilélhetőleg tünteti fel az 1910. évi november 26-diki kongresszu
sunknak tisztelettel csatolt emlékirata. Ennek kiegészítéséül csak 
egy pár -.szembeállítást teszünk még. Kezdetben s ‘aztán majdnem 
100 évig ügyvédek, féljogászok, félteológusok — tehát tanításra 
kevésbbé hivatott Őfc alkalmas emberek — tanári címmel alkalmaz
tattak e pályán: ma pedig az elemi tanítói képesítettség fölébe szak
képesítést ¡szerzett szakemberek tanítóknak neveztetnek a felsőbb 
hatóságtól,*) noha a társadalom a százados gyakorlat szerint, ma is 
tanároknak nevezi még ¡a siketnémák oktatóit.

A jelbeszédre való tanítás évtizedeiben — midőn .a, tanítás 
a testet és lelket a mostani erőkifejtéshez képest csak a szórakozás 
és megenyhülés fokáig foglalta le — a nyugdíj-jogosultság eléretett 
a 30 éves tanári szolgálattal: ma a hangképzőé és beszédtanítás 
korszakában, midőn a szervezet konkrét erőt áldoz a tanításra és ¡a 
léleknek leleményes utakat kell keresnie a gyermeki lélekhez .a taní
tás eredménye számára — 40 évre emeltetett a szolgálati idő, mintha 
bizony az emberiség szervezete nem. gyengült volna már 100 év 
óta. is. Akkor a könnyűségesebb módszerrel 16—18 órai heti elfog
laltság elég volt egy siketnéma-'tanártól, ma pedig a testet-lelket 
sorvasztó beszédmódszer mellett 24 órai heti munka a kötelező. 
Akkor e munka-teljesítésért gimnáziumi tanári fizetés volt aa ellen
szolgáltatás, ma pedig két fokozattal való lejebb csuszamlás hono
rálja a .réginél feltétlenül eredményesebb munkánkat.

Bizonyossággal nem tudhatjuk megmondani a fájó változások
nak okét, de azt bizonyosan tudjuk, hogy a kívánatos -megújhodás 
útjára nem ez a. mód vezet.

A -magyar siketnéma-tanárság megoszt-hatatlan egységének 
képviseletében kérjük Kagyméltóiságo-dat, hogy ez anyagi és erkölcsi 
szempontú érdekeinket kegyeskedjék -most ‘a miegújhodni -akarás 
idején újra szemügyre venni és a legutóbbi megítélésektől eltérően

1. fizetésünk rendszerét a százados gyakorlat szerint a gimná

*) Megállapítjuk, hogy az 1919. dec. 23.-án kelt státusrendező kinevezések 
tanári címzéssel adattak ki. Várjuk ez ügynek intézményes biztosítását. (L. ügy
osztály lőnökünknek ez emlékiratra adott válaszát.) A szerk.
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ziumi tanárokéhoz hasonlóan megalkotni, mert a  megélhetésünk 
már-már lehetetlen. Addig is, míg ez a ¡rendezés meglehetne, ¡a most 
kialakult státusbeosztást akként végrehajtani, hogy a Yl-dik fizetési 
osztály már most betöltessék. Dr. Bihari Károlyitól és Rózsa Edétől 
a tanúsított magaviseletük miatt a VI. fizetési osztály javadalma 
közóhajtásra elveendő.

2. Nyugdíj-jogosultságunk ia gimnáziumi tanárokéval egy el
bírálás szerint — jelenleg — 35 éves szolgálattal ¡elérhető legyen.

3. Tanári címünk pedig hivatalosan, intézményesen -is biztosít
tassák, amint volt ez majdnem 100 évig.

Nagyméltóságodnak igazságérzete és ismert szociális érzéke 
nagy bizodalmánk nekünk arra, hogy a magyar siketnéma-tanárság 
évtizedes küzdelme végre megértésre és méltánylásra talál a leg
főbb fórumon. És megerősít-e ¡reményünkben az ¡a tájékozódás is, 
hogy törekvéseinket nemcsak a közvetlenül előbb volt, de a jelen
legi ügyosztályfőnök úr is akként méltányolta, hogy azokat jogosul
taknak és olyanoknak ismeri el, melyeket teljesíteni, illetőleg tel
jesítésre ajánlani szándékozik.

II. Tanítás- és nevelésügyünknek .az eddiginél szakszerűbb 
szervezése címén ezidőszerint ¡a következőkben hoztunk egyhangú 
határozatokat:

1. Szervezhessék meg a sifcetnéma-ügy részére a külön isiket- 
néma-szaktanáes és a siketnéma-ügyi szakfelügyelet.

2. A siketnéma-ügy részére állíttassák fel külön siketnéma- 
tanárképző.

3. A siketnémák tankötelezettségének kérdése munkába vétet
vén, államosíitassák valamennyi államilag segélyezett siketnéma- 
intézet.

Ezek között jelentőségben és ¡megvalósítás szempontjából idő
rendben legelső fontosságú az önálló siketnéma-ügyi ¡szaktanács 
szervezete.

A 20 évvel ezelőtt megszervezett gyógypedagógiai ¡szakta
nács gondolatának egyik fele: a szaktanácsi intézmény a demokra
tikus irányával igen alkalmas szervezetnek mutatkozott ¡arra, hogy 
általa valamely ügyet belvilágában egészségesen lehessen fejlesz
teni. így a siketnéma-oktatás is igen nagy hasznát láthatta volna 
az intézménynek, ha nem lett volna egyszersmind megterhelve a 
„gyógypedagógia“ gyűjtő fogalmában egyesített hülyék, képezhe- 
tetlenek, félig képezhetők stb. ügyének ballasztjával is.

Sok ízben kimutattuk már, hogy a gyógypaedagógiainak neve
zett intézmények között akár a cél, akár az eszközök tekintetéből 
annyi rokonság sincs, mint például a  polgári iskolák, gimnáziumok 
és reáliskolák között; mégis az utóbbiak egész természetesen külön 
¡szervezve fejlődtek s fejlődnek, mi pedig természetellenesen egy 
nyűgben ¡guzslódunk 20 év óta. Miért? Talán azért, mert kevesen 
vagyunk külön-külön? Mely okos gazdasszonynak jutna eszébe a 
sót, paprikát és. borsot csak azért tenni egy tartóba, mert kicsiny
ségükkel egy dobozban is elférnek s külön-külön 3 kis dobozra lenne 
szüksége? A meggyőződés ereje alatt kénytelenek vagyunk ez alka
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lommal is kinyilvánítani, hogy mi siketnémák a nem szakszerűleg 
intézkedő adminisztrációnak lettünk és vagyunk áldozatai, midőn 
ia gyógypaedagó'gia Prokrusztcsz ágyába kényszeríttettünk elhelyez
kedni és maradni mind máig.

Ügyeink szakszerű fejlődését nem látjuk biztosítva, sőt meg- 
I kötöttnek és megakadályozottnak látjuk a szaktanács inai szerve- 
I «setében, mikor — hogy többet ne mondjunk — annak tagjai 4/s rész

ben a gyengetehetségűek és vakok képviselőiből állanak, holott a 
.siketnémák intézményei időrendiség, ¡számszerüség és f.ajisúlybeli- 
ség szempontjából régen megelőzték, messze túlhaladták ez intéz
ményeket összeségükben is. Növeli felszólalásunk okát és jogát az 
az intézkedés is, hogy a fejlődésnek indított magyar siketnéma- 
oktatás szakszerű irányítása 16 év óta oly .szaktanácsi előadó kezé
ben van, ki már 22 éve megválván a; siketnéma-oktatástól, azóta 
állandóan egy más oktatási ág eszmekörében él, ez tartja lefoglalva 
gond ólat járnak legjavát s érthető ¡szimpátiájának különösebb meleg
ségét. A ¡szaktanácsnak ez a mostani ¡szervezete nem az, melyben 
a siketnéma-ügy hivatásához mértem s erejéhez képest fejlődhetnék.

A magyar .siketnéma-tanárság a. szolgált ügy iránt tartozó 
kötelességének érzetével kívánja félre ¡nem érthető módon őszintén 
kifejezésre juttatni, hogy ez ¡a rendszer egyrészt sérti a ¡siketménra- 

' tanárság önérzetét, másrészt útjában van a ¡siketnéma szakszerűség 
( kifejlődhetésének. Az ¡a rmegtántoríthatatlan meggyőződésünk, — 

amit 2 évtized alatt ¡sok ¡alkalommal és több részletezéssel ki is fej
tettünk már bőven — hogy csak a külön szervezett ¡sifcetnóma-ügyi 
szaktanács képes biztosítani ¡a magyar siketnéma-ügy fejlődését.

Ezért tisztelettel kérjük Nagy méltóságodat: kegyeskedjék el
rendelni ennek a különálló siketnéinia-szaktanácsnak minél előbbi 
megszervezését.

Abban a kedvező helyzetben vagyunk, hogy itt is, mint a 
többi fontosabb javaslatunk és kérésünk mérlegelésénél, nemcsak 
a közvetlenül előbb működött ügyosztályfőnök úr, hanem a jelen
legi ügyosztályvezető úr is1 teljes megértéssel és tenniakarással adott 
már viszhangot előterjesztésünkre; sőt tudomásunk ¡szerint az. előbbi 
ügy osztályfőnök- úr idejében már történtek is intézkedések a kívánt 
külön siketméroa-iszaktanács megszervezésére.

Tudtunkkal semmi sem állja tehát- útját, annak az üdvös .intéz
kedésnek, hogy egy ország siketnémaAtanárságának egyakaratú1, 
-egyhangú óhaja teljesíthessék, mikor ezzel ¡az is eléretik, hogy két 
évtizedes — eddig meddő — küzdelmünk után végre nyugalom 
szállhat a. telkekbe s s nyugalom az ügy fejlesztésére .szükséges 
munkára, ¡adhat egészséges kiinduló alapot.

. A ¡siketnéma-szaktanács megszervezésére a< siketnéma-intézet-i 
tanárok egyetemét magában foglaló egyesületünket tartván a  leg- 
illetékesebb szakvélemény ez őnek, arra kérjük Nagy-méltóságodat, 
hogy e munkálat előkészítésénél ne méltóztassék egyesületünket 
figyelmein kívül hagyni, ¡sőt inkább felhasználni ennek közreműkö
dését.

A megszervezendett sik-etnémia-szaktanácsnak lesz aztán hiva
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tása és kötelessége, hogy ¡a siketnéma-oktatásügy további rendezésre 
váró számos kérdését fontosságuk és megol-dhatásuk szempontjából 
sorakoztatva, feldolgozza, -s Nagyméltóságod megítélése alá adja.

2. Addig iis, míg ez megtörténik, már most bátorkodunk — 
mint igen fontos és idejében megoldandó kérdést — a siketnéma- 
tanárkérdés ügyét Nagyméltóságod nagybecsű figyelmébe tisztelet
tel ajánlani.

Az eddig volt képzőnk ezidőszerint ¡szünetel. Maga. a tény, 
hogy szünetel, ezidőszerint s kevés ideig még, nem jelent ügyünkre 
észrevehető bajt, csak az ok fájdalmas, amiért ¡szünetelnie kell; az 
országos feldúl t-ság és a rendezettség hiánya. E kényszerű ¡szünetet 
fel kellene használni arra, hogy a ¡reformra szoruló képző-ügyet 
a jövő tanévre elkészítsük.

Képzőnk jelen szervezetét ugyanis a siketnéma-tanárság .szin
tén nem mondhatja olyannak, mely biztosítani tudná a  siketnéma- 
oktatásügynek azt ¡a- fejlődését, melyet a felhasznált idő, életenergia;, 
pénzáldozat stb. máskülönben biztosítana.

Ugyanis: itt is ¡a gyógypaedagógia hármas ágazatának egye
sítése felesleges anyaghalmazt hord össze, amely anyag nincs szer
ves1 összefüggésben egymással s amelyben nem kiegészítő része 
egyik ¡a másiknak.

Kimutattuk ¡számtalanszor, hogy többek között a siketnémák 
jó kiejtéséhez és beszédmegtanulásához semmi köze sincs pl. a gyen- 
getehetségűek oktatásügye történetének, vagy a vakok Braille-rend- 
szerű írástanításának és viszont. A szükségtelen akadályozó terhek 
bevetésével azonban mindenik ágazat több időt, több energiát for
díthatna különleges feladatának szebb, jobb megoldására. És ¡mi 
mégis annyi világos ok-kifejtés ellenére is összeláncolva akadályoz
zuk egymást a szabadabb mozgásban, ¡az előrehaladhatásban. I tt  
is ¡azt az érvet halljuk törekvéseink útjában: mi ¡legyen akkor a 
vakok és gyengeelméjűek képzésügyével, mint amely ügy még osak’
1— 2—3 intézménnyel van eddig képviselve hazánkban?

Kegyelmes Urunk! Azt hisszük, hogy ez az érvelés aligha 
állja meg helyét Nagyiméltóságod Ítélete előtt. 16 fejlődésre hiva
tott s még leendő siketnóma-intézetet 'megakadályozni haladásában, 
mert — állítólag — nem tudjuk hová tenni azt a  3—4 rokonként 
ránkerőszakolt, de máskülönben idegen gyógypaedagógiai intézetet: 
■ez nem vallhat gazdaságos ¡megítélésre. Ezidőszerint 16 ¡siketnénm- 
intézet kíván élni, fejlődni: ¡az éhez való jogát nem veheti el m  a
2— 3—4 intézet. Különben pedig ezeknek az egyesítés előtt sem 
volt képzőjük, mikor ¡a siketnéma-ügynek már volt; semmi vesze
delem nem származnék belőle, ha átmenetileg ¡a tanulmányozás ide
jén — ha okvetlenül szükséges — 1—2 évig szünetelne a képzésük. 
Ennyi idő alatt feltétlen bizonyossággal kialakulna az ő szervezet
jük is. De még erre sincs szükség, egyidejűleg is ¡megoldható lenne 
a siketnéma-tanárképzésisel is, de ettől — természetesen — önállólag.

Tanárképzésünkkel ¡szervi összefüggésben van a pszihológiai 
laboratóriumunk. Megengedjük, hogy ez az intézmény ezidőszerint 
egyebek mellett szolgálhat szép tudományos elméletet is. De mi

2
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azért tekintjük szívesen ezt az intézményt képzőnk szerves része- 
j ként, hogy belőle a siketnémaság ügye is részesüljön valamelyes 
| kézzelfogható hányaddal. Eddig kevéssé láttuk ezt. Ezért nagyon 

óhajtjuk és kérjük, hogy ez intézmény élére oly férfiút méltóztassék 
alkalmazni, aki egy személyben nemcsak az orvos megfelelő tudá- 

1 savai rendelkezve igazgathatja ez intézményt, de a siketnémák taní
tásához is értvén, a kitermelt elméletet gyümölcsöztetni is képes 
a siketnéma-’tanítás mezején.

•A siketnéma-tanárképzés szervezetére vonatkozólag egyesü
letünk az 1918. évi május hó 19-én tartott közgyűléséből kifolyólag 
egy emlékiratot terjesztett volt fel Nagy méltóságod elődjéhez. E 
felterjesztésünkre eleddig nem kaptunk még elintézést. Most, midőn 
minden főbb kérdésünket Nagyméltóságod elé terjesztjük, bátor
kodunk e beadványra is felhívni nagybecsű figyelmét. Egyszers
mind mellékeljük az említett dolgozatnak még egy példányát. Em
lékiratunk kiemelkedő pontjai: 1. az önálló siketnéma-tanárképzés, 
2. az eddiginél kiterjedtebb idejű és mélyebbre ható képzés.

Meggyőződéssel javasoljuk és tisztelettel kérjük, kegyesked
jék a siketnéma-tanárképzés reformjának szükségességét kijelen
teni; az újjászervezés alapjául az önállóságot és a  mélyrehatóbb 
képzést megjelölni, egyebekben pedig emlékiratunk részletjavasla- 
tait tárgyalás alá vétetni. E tárgyalásba kérjük tisztelettel a siket- 
néma-tanárság képviselőinek is a meghívását.

3. A siketnéma-oktatás belvilágának e nagyjából való rende
zése után — mint amilyen a  siketnéma-szaktanács és a  ¡siketnéma- 
tanárképzés megszervezése — ügyünknek az a külső rendezése mu
tatkozik elsőrendű fontosságúnak, hogy intézeteink államosi.Itassa
nak. Ez ¡a terv azonban most, vagy a közeljövőben aligha kerülhet 
még tárgyalás alá — részben az ország mostani válságos állapota 
miatt, részben pedig azért, mert ez az ügy vonatkozásba kell, hogy 
hozassák az általános tankötelezettség kérdésével is. Pedig némely 
nem állami intézetünk a lét és nem. lét mesgyéjén már alig várhatja 
a megváltást.

A tankötelezettség és államosítás kérdésének megoldására 
részletes javaslatot most nem teszünk, de várjuk Nagyméltóságod 
elvi kijelentését, hogy aztán felhívó rendelkezése értelmében rész
letes javaslatunkat megtehessük.

Addig is tisztelettel mellékeljük, a  siketnémák tankötelezett
ségére és intézeteink anyagi ellátására vonatkozó 1908. évi egyesü
leti emlékiratunkat.

Volna még több orvoslásra váró ügyünk is, de ezeket a fel
soroltakhoz képest második rendben levőknek hagyjuk, bizakodván 
abban, hogy ha a siketnémák ügyének külön szaktanácsa a közel 
jövőben megszerveztetik, ennek lesz gondja arra, hogy ami szüksé
géé, üdvös még, az napirendre kerüljön.

Ez alkalommal csak még egyet kívánunk Nagyméltóságod 
kegyes figyelmébe ajánlani, ami nem tűr időveszteséget, ami most 
oldandó meg. Nevezetesen: ha a győztes ellenfél ereje elszakítana 

| országunk testéből egyes darabokat, melyeken siketnéma-intézetek
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vannak, ezeket az intézményeket ¡a benne működött tanártestvéreink 
.áthelyezésével méltóztassék valamely országrészileg bensőbb helyre 
.telepíteni s velük és általuk a megmaradt magyar haza siketnéma- 
oktatását intenzivebbé tenni.

Bízunk Nagyméltóságodnak az országgal megismertetett 
kormányzata jövőjében s ahhoz közreműködő segítő munkánkat mi 
is készséggel bocsátjuk Nagyméltóságod rendelkezésére. Egyszers
mind bizodalmunkat vetjük Nagyméltóságod ¡előkelő, megértő sze
mélyébe, hogy felsorolt bajaink a meggyőző okfejtéseink világos
sága mellett végre orvoslásra találnak. Annál inkább bíztat minket 
a remény, mert Nagyméltóságodnak ügyosztálybeli jelenlegi taná
csosa, ismervén már törekvéseink ¡alapját, indító okát, végcélját 
s egész történetét: új álláséban több ¡alkalommal igazolta már törek
véseink jogosságát; és a sikerhez nemcsak igazságérzetét és jószán
dékát, de cselekvő munkáját is felajánlotta. Ez önként jött kijelen
téseiket a magyar siketnéma-tanárság még ;a számos csalódása után 
is értékeseknek és bizalmat keltőknek fogván fel, bízódul ómmal 
várja dr. Biolek Aladár új ügyoztályfőnök úr hivatali működésé
nek eredményét. Reméljük és hisszük, hogy az ő jószándékú kijelen
téseinek nyomában megindul » várva-várt üdvös intézkedések soro
zata és a kölcsönös bizalom érzetében folytatott vállvetett munka 
fennmaradandó hírt, nevet biztosít azoknak, kik ¡a sikert meghozzák.

Mindenek előtt kérjük:
I. a státusrendezés azonnali végrehajtását, a YI. fizetési osz

tálynak is mostani betöltésével; és
II. a siketnéma-ügyek különálló szaktanácsának haladéktalan 

megszervezését.
Ezek után vagyunk a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos 

Egyesülete nevében és képviseletében Nagyméltóságodnak szolgá
latijára álló készséges munkásai:

Yácz, 1920 január hó 8-án.
Borbély Sándor, Záborszky Árpád,

egyesületi elnök. titkár.*

Ez emlékiratot 1920 jan. hó 15-én — 25 tagú tisztelgő kül
döttség élén — ¡adta át ügyosztályfőnökünknek Borbély Sándor 
egyesületi elnök, — részletesen, meggyőzően kifejtve egységes kí: 
válságainkat.

Dr. Bielek Aladár mindvégig figyelemmel hallgatván elnö
künknek az emlékirat minden részletére kiterjedő s erős meggyőző
déssel telített beszédét, arra a következő kjielentéseket tartalmazó 
választ adta:

(„Mélyen tisztelt Elnök Űr! Mélyen tisztelt Munkatársaim!“ 
megszólítással fordulva ¡a küldöttséghez.)

Nem tud kitérni minden egyes pontra; kötelező Ígéretet ¡sem 
tehet, de ez nem rajta múlik. Elnök úr szavai mélyen leikébe vésőd
tek, hisz azok teljesen az ő gondolatvilágát tükrözik vissza. Ott 
kezdi szavait válaszában, ahol az elnök úr elhagyta,

2«
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Nemcsak a megszállott területről menekült tanárok foglal
koztatásáról kíván gondoskodni, kanéin1 az ott levő növendékeket is 
megmenteni kívánja a magyar államnak olyfo-rmán, -hogy különösen 
azokat a gyermekeket, kik tanulmányaik befejezéséhez már közel 
állanak, internátusokban óhajtja elhelyezni, hogy ha a szükséges 
költségeket előteremtenie sikerül, amelyet a most készülő 5 hónapra 
szóló költségvetésbe beilleszteni is óhajt. Minden erejéből azon doh 
gozik, hogy ezt megvalósíthassa,.

Felhívást fog intézni iá megszállott területen levő intézmé
nyeink tanáraihoz, hogy jöjjenek s jelentkezzenek szolgálattételre, 
mert azok nem tudhatják ezidőszerint, hogy mi a minisztérium szán
déka velük szemben.

A memorandumot köszönettel veszi, alapos és komoly tanul
mányozás tárgyává teszi; sajnálja, hogy a siketnémn-tainárok orsz. 
egyesülete választmányának váczi gyűlésén jelen nem lehetett, de 
ezt több irányú elfoglaltsága menti. Tudja, hogy már a gyűlésen 
alkalma lett volna hallani azokat a jogos kívánalmakat, melyeket 
ő hivatalba lépése alkalmával is elismert, hogy ki kall elégíteni. 
Sérelmeink orvoslásánál súlyt helyez arra, hogy bennünket minden 
esetben előzetesen meghallgasson, s a memorandumban foglalt ösz  ̂
szes pontok tárgyalását sorra vegye.

A státusrendezést biztosítja,; annak keresztülvitelét 1919 de
cember hó 23-án már megkezdette, de annak teljes mértékben való 
megvalósítása, nem rajta múlott; gondja lesz reá, hogy a "VT. fizetési 
osztályú állások is már a közel jövőben betöltésre kerüljenek. Ez az 
ő óhaja is s ebben az irányban foglalt álláspontját fel nem' adja, 
azt keresztül viszi.

Ugyanitt megemlíti, hogy ¡a vizsgálatok befejeztével jogerős 
Ítélet még nincsen, éppen azért a méltányosság szempontjából egyes 
kollégáink helye a rangsorban fentartva maradt, míg helyzetük 
tisztázódni fog. Őniagyméltósága a legnagyobb igazságossággal 
fogja elintézni ügyüket; mérlegel s jóindulatot tanúsít ott, ahol 
annak helye van, de viszont a legnagyobb szigorral jár el a  meg- 
tévelyedettekkeil szemben. A megszállott területeken lévők helyét 
szintén fenntartotta.

Legközelebb már megkezdi velünk a tárgyalásokat; a leg
közelebb alatt nemi hónapok elmúltát kell érteni, hanem esetleg 
csak két hetet; addig is idejét a  költségvetés összeállítására, kell 
fordítania, most is azon dolgozik; utána pedig azonnal hozzá fog 
az említett munkához.

Elismeri, hogy a sifcetnémák intézménye a  szaktanácsban nem 
a kellő ¡arányszámban van képviselve; ennek korrigálására gondja, 
lesz. A memorandumban előterjesztett s  a szaktanácsra vonatkozó 
tervezet az állam anyagi helyzetét érinti, amivel neki is számolnia, 
kell még; erről különben az egyesülettel tárgyalni fog.

A tanárok címkérdését intézményesen kívánja biztosítani, ami
vel szoros,au összefüggőnek tartja a képző reformját is s ezzel kap
csolatosan a képző főiskolai rangra való emelését. Ezúttal is ismé
telten utal az állam anyagi helyzetére, de egyúttal ¡arról is -tájé-
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koztat, hogy az állam, az óriási terhek dacára sem zárkózik el a 
további támogatástól; intézményeink részére kiutalt összegek már 
sokszorosan felülmúlják ¡a régebbi kiadásokat. Például felemlíti a 
soproni intézetet, amely 190.000 kor. államsegélyt kért; általában 
pedig nincs is intézet, melynek legalább 100.000 koronára, mint 
rendkívüli segélyre ne lenne szüksége. . . .

Szükségesnek tartja továbbá a tankönyveket, azért azoknak 
írását szívesen látja, mert ,a jegyzetek készítése egyrészt sok időbe 
is kerül, másrészt azokkal az oktatásban nem biztosíttatik a kívánt 
eredmény. Erre a célra is ¡szánt egy nagyobb összeget.

A tanköteles koron alul levő siketnéma gyermekek oktatásá
ról is gondoskodni kíván. Úgyszintén az ipari foglalkoztatók ügyé
vel is; a váczi ipari foglalkoztatónak már is biztosított segélyt.

Súlyt helyez a kézügyességi oktatásnak fokozott mérvben 
való gyakorlására s megígérte, hogy támogatására ez irányban is 
számíthatunk; a készített munkák értékesítésével a szükségletek 
részben való fedezését is lehetségesnek látja.

Kijelentette, hogy szaklapjainkat készséggel segélyezi, támo
gatja.

Figyelmükbe ajánlja ¡a tanári testületeknek annak megfonto
lását, hogy csak a legteljesebb összhang biztosítja az eredményes 
munkát, ennélfogva ajánlja ¡a, bensőséges, hazafias együttműködést 
s újólag élesen elitéli azokat, akik annyira megtévelyedtek, hogy 
kétes értékű előnyökért ¡s önző érdekből képesek voltak a  haza meg
tagadására. Egységes, egyöntetű működésünkre vonatkozó megbe
szélését a dolgoknak szükségesnek jelzi.

Végül újra szíves szavakkal mond köszönetét a tisztelgő kül
döttségnek, hangsúlyozva, hogy mindenkor szívesen áll mellettünk, 
benne ne csak a hivatal-főnököt lássuk, de mint munkatársak, keres
sük fel bármikor is a legteljesebb bizalommal.

Szerkesztői jelentés
a S. T. O. E. 1919. nov. 29.-i választmányi gyűlésére.

Tisztelt Választmány! Legutóbbi közgyűlésünkön (1918 máj. 
18. jzkv. V., M. S. O. 1918 : 76. 1.) felolvasott jelentésem (M. S. O. 
1918 : 88. 1.) tudomásul vétele óta a Magyar Siketnéma-Oktatás 
csak egyszer jelenhetett meg: az 1918. ápr.—szept-. hóra szóló 31/* ív 
terjedelmű 4—9. szám. Szerkesztésében segítségemre volt Bárczi 
Gusztáv választmányi tagtársunk. E ¡szám1 megjelenése óta pihen 
a szerkesztői toll, mert a múlt év őszén történt cseh megszállás 
következtében lakóhelyem (Körmöczbánya) elzáratott a Budapest
tel való postai forgalomtól. (Körmöczre 1918. dec. 14-én (szombat) 
este érkezett vonaton Ruttfca felől az első -megszálló csapat, ¡amely 
másnap az intézetben szállásolta el magát.) Ebben az állapotban 
köszöntött ránk a most folyó esztendő. 1919 febr. 8-án a teljhatalmú 
cseh-szlovák miniszter (Srobár Lőrinc) oktatásügyi előadója (Sté-
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fanek Antal) vette birtokba a snk. körmöczbányai intézetét; a tó  
igazgatót (Kegler F.) és tanárokat (Hribik A., Molnár A., Pongrácz 
M., Fehérvári S.), valamint a kézimunkatanítónőt (Hribikné Schrő- 
der Gr.) elbocsátotta a szolgálatból, végkielégítésül engedélyezve 
márc., ápr., máj. havi illetményüket. Ugyanakkor Stefanek az inté
zet igazgatását (Szobolovszky István tanárra bízta, aki — noha 
12 nappal előbb (jan. 27-én) szóval és írásban hűséget esküdött 
Magyarországnak -—- azonnal, minden fantartás nélkül vállalta a 
megbízást az idegen, ellenséges hatalom képviselőjétől. (L. kör- 
möczi IV. .sz. felterjesztés és V III. sz. jzkv.; a vkm.-ban iktatva 
83.991—1919. sz. iá.) Szász József tanárt ez események nem érin
tették, mert ő orosz fogságban volt s van — tudtommal — ima is.

Ezután következett az intézet leltárszerinti átadása s annak 
megtörténte után Körmöczbányáról, jobban mondva „Cseh-Szlovák- 
örszág“ területéről való kitiltásunk és meglepő hirtelenséggel, kato
nai kísérettel való eltávolításunk. A vonatkozó tót nyelvű irat — 
Wolkóber János fordítása szerint — magyarul így szól: Körmöcz
bánya sz. kir. és főbányaváros1 kapitányi hivatala. 375/1919. sz. 
Kényszer útlevél. Kegler Ferenc 44 éves, volt siketnéma-intézeti 
igazgató a cseh-szlovák állam szolgálatából elboosáttatott, mert 
mint magyar Körmöcbánya városban kellemetlenséget csinál s ezért 
itt alkalmatlan, ez oknál fogva őt a politikai hatóság innen kitil
totta. Köteles Körmöczbánya városát elhagyni és ¡a legrövidebb 
úton a demarkációs vonalon át Magyarországba elköltözni. Vele 
utaznak a felesége és cselédje Smit Anna- 19 éves. Körmöczbánya, 
1919. márc. 27-én. Truszka Ede s. k. városi kapitány „Barsvármegyé 
Körmöczbánya sz. kir. r. t. főbányaváros rendőrkapitánya 1456— 
1902“ köriratú pecsét.

Felhívjuk a cseh állam hivatalait és katonai hatóságait, hogy 
nevezett elmenetelét a határon keresztül lehetőleg gyorsítsák. 180. 
sz. Cseh katonai állomásparancsnokság. Körmöczbánya, 1919. márc. 
27. Dudek s. k. városi parancsnok.

Gyötrelmes utazás után (Losonc—Rapp—Balassagyarmaton 
át) márc. 28-án este Váczra érkeztem. I t t  akkor már felfordult 
állapotok voltak. Tobzódott a terror. A világboldogítók nyelvén 
szólva : ,,-az öntudatos proletárok uralkodtak“. Olyan világ volt itt, 
hogy én — a cseh-szlovákoktól száműzött magyar — szerte néztem 
s nem lelem honom a hazában. Jellemzően írja egy szülő -a váczi 
intézethez küldött felvételi kérvényében: „tudomásomra jutott, hogy 
a proletárdiktatúra ¡a siketnémák intézetét nem. siketnémák tanítá
sára, hanem derék magyar emberek elnémítására foglalta le“. (L. 
váczi irattár 342/1919. és 200—1919.)

Hallottam, hogy egyesületünk sem működik — „szocializál
ták“; a lappal sem rendelkezünk, azt „kommunizálták“; más ia szer
kesztő s a lap címéből is eltűnt a „magyar“ jelző. (Megállapított 
cím•: Siketnémák nevelés-oktatásügye. A Magyarországi Tanítók 
Szakszervezete • Siketnémaügyi Szakosztályának hivatalos lapja. 
Szerkesztő: Michels Fülöp, pénztáros: Wolkóber János Bp. V III., 
Festetics-u. 3.)
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Ide vonatkozólag kérem mindazokat, akiknek ezekről tudo
másuk van, szíveskedjenek a  történeti hűség megállapítása céljából 
adataikat vagy , itt szóbelileg, vagy írásban közölni.

Legutóbbi közgyűlésünk jegyzőkönyvének V. pontjában — 
a kiadóhivatal vezetőjének, Simon József tagtársunk javaslatára — 
több határozatot hozott a lappal kapcsolatban. (L .: MSO. 1918 : 
76—7. 1.) Ezek a következők:

I. megállapítandó a választmánytól a lap évfolyamainak for
galmi értéke;

II. vegye revízió alá a választmány ,a tiszteletpéldányt élve
zők névsorát (ezt megtoldom azzal: általában szemle tartandó: 
kiknek járt a lap eddig s kiknek küldendő az továbbra is?!);

III. a cserepéldányok leltározandók;
IV. a választmány utasítása ¡a lap terjesztése és jövedelme,- 

zőbbé tétele céljából (ez határozottabban, részletesebben állapítandó 
meg);

V. a lapkiadók országos szövetségébe való belépés.
Ezek ¡a határozatok — tudtommal — 'ináig is elintézetlenek.
A könyvkiadó vállalat ügye bizonyára érdekli a t. választ

mányt és a tagokat is. Ennek igazgatója Lett József kartársunk 
(1918. V. 19.-i jzkv. MSO. 1918 : 80. 1. I.) felkérendő, hogy a leg
közelebbi alkalommal jelentse a vállalat állapotját. (A vonatkozó 
ügyrendet 1. MSO. 1917 : 185. 1. és 1918 : 2. 1.)

Itt jelentem, hogy a XVI. közgyűlés határozatából kinyo
matta egyesületünk a magyar siketnéma-intézeti tanárképzés újjá
szervezését kérő s gr. Zichy János vk. miniszterhez címzett Emlék
iratot és ez emlékirathoz mellékelve a képző szervezeti szabályza
tát (kelte a közgyűlés napja: 1918 máj. 19.), mely együtt 4 ívet 
tesz ki. Ez :a kiadvány 4 korona nyomtatási költség fejében meg
küldetett az egyesület tagjainak. (Vő. MSO. 1918 : 77. 1. VI. és 
u. ott 118. 1.)

Teendők:
a) megállapítandó, hány példányban készüljön a  lap s mily 

időközökben jelenjék meg;.
b) a ki-adóhivatal és a pénztáros meghallgatása után az árusak 

esetleg újabbi felemeléséről való tanácskozás (mostani ár 1918 jan. 
1-től tagoknak 15 K, azelőtt 7 K, másoknak évi 24, azelőtt 12 K;

c) tartalom-mutató és címlap ¡adandó az. 1918. évi 6*/« ív ter
jedelmű 2 füzethez (1—3. és 4—9. sz.);

d) az 1919. évi lapjárandóság címén (XXI. évf. 1—12. sz. 
jan.—dec.) egy füzet adandó ki ¡s ennek terjedelme legalább hozzá
vetőleg most megállapítandó.

e) Simon József kartársunk e gyűlés folyamán közölte velem, 
hogy lemond kiadóhivatali tisztéről. Köszömetünk kifejezésével ja
vaslom utódául Lázár Pál tagtársunkat és segítségéül Keményffy 
Károly új tagunkat.
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őszinte fájó érzésem késztet a f.,é. -nov. 23-án elhunyt Szotfrid 
József kartácsunkról való megemlékezésre. Igaz ügyszeretettel, hoz
záértéssel egyik leglelkesebb munkása volt O a magyar siketnéma- 
ügynek. Alaposságánál csak szerénysége volt nagyobb s több érté
kes dolgozata névtelenül jelent meg lapunkban. A váczi tanári tes
tület alapítvánnyal örökíti meg ez általánosan becsült kartársunk 
nevét.

Áldott legyen emlékezete közöttünk is!
*

Végül, minthogy eredményesen és közmegnyugvásra csak 
akkor töltketemi be tisztemet, hia a tagtársak készséggel jönnek segít
ségemre, ezúttal is kérem ügyünk javát célzó önzetlen és buzgó tá
mogatásukat.

Vácz, 1919 november hó 29-én,
Kegler Ferenc.

Cházáf András hagyományának kultusza.
Df. Herrmann Antal áldomása az 1919. nov. 29.-i Cházár-emlékünnepen.

Tisztelt ünneplő társak!
A Magyarok Istene elfordult tőlünk. Bűneink miatt harag 

gyűlt szivében. Beteljesültek rajtunk ia Himnusz és ¡a Szózat látnok- 
költőinek apokaliptikus látomásai. Árpád örökébe pogányok jötté
inek. A iszétmiareangolt hazában hontalan a magyar. Hideg, 'Sötét 
szobában ruhátlanul éhezik. Vajon fásultan, elaléltan várja a fa
gyos éhhalált? Vagy kétségbeesve öngyilkos legyen?

Nemi Sokról le kell, mindenről le lehet mondani. Csak egyről 
nem: ¡a kötelességről. A mi kötelességünk pedig élni. Mert bennünk 
él a nemzet, melynek örökéletűnek kell lenni. Az élet most fokozot
tan a munka. A munka a vigasz és a megváltás. A munka az integri
tás és az irredentizmus.

De lehet-e most dolgozni? Van-ie most cél és tér, erő és kedv 
a munkához? A négyéves világháború vértengere, ¡a forradalom 
földrengése és a kommunizmus tűzokádója elborították, feldúlták, 
romba döntötték Magyarországot, a nemzet testét-lelkét. Az ország 
egy nagy sír. Van-« élet e síron túl? Van-e feltámadás?

Van, ha van életakaratunk, ha hiszünk a nemzet történeti 
hivatásában, melyét ezer év óta teljesített', az emberiség javára. i-s.

Többször végigjártam Olaszországot. Beletekintettem a Vezúv 
■kráteréba ¡Süstörgött, forrongott, izzott, gomolygott, mint a kitörő
ben levő forradalom. Bejártam az eltemetett Pompeji feltárt részeit, 
így kell a pusztulásból kiásnunk ;a régi Magyarország romjait. A 
vulkán lejtőjén betértem egy oszteriába, melyet a gazda a megkövült 
lávából épített. És ittam ¡abból a tüzes borból, melyet, ott Krisztus 
kényének neveznek és a humusszá m áll ott lávában termelnek. így
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kell nekünk a pusztulásból újra építenünk Magyarországot és meg
termelnünk rajta azt a bort, mellyel sírva vigadhatunk újabb 
ezer évig.

Az újabb Magyarország sorsán tűnődve, eszembe jut egy 
olaszországi emlékem. A római Canipagnában andalogva, a vandá
lok által feldúlt remek antik templomka romjaihoz értem. Ezekből 
egy pásztor egy kunyhót tákolt össze, melyet villám gyújtott fel. 
Az üszkök előtt kétségbeesetten vesztegelt :a gazda, íme: a Szé
chenyi építette új Magyarországot feldúlta a 48-iki forradalom. 
A kiegyezés szükségalkotmányt tákolt össze. Ezt is felperzselte a 
kommunizmus.

Nekünk azonban nem szabad kétségbeesve vesztegelnünk. 
Élűiről kell kezdenünk a munkát. Vissza kell térnünk Széchenyi 
alkotó, építő, termelő programjához és politikájához. Akkor talán 
meglehet, hogy Magyarország nemcsak volt, hanem: lesz is.

A haza a mi közös édes szülő anyánk, ia nemzet la mi nemző 
atyánk. Akármi kevesen vagyunk, az apagyilkosoknak nem kell 
megkegyelmezni. De nem is szabad túlszigorúan általánosítni. A 
boszúálló Jehova tíz ártatlanért meg akart kímélni ezer bűnös So- 
domábelit. Még ezer bűnös miatt sem kell sújtani tíz ártatlant.

Legszükségesebb, hogy minden becsületes magyar ember meg
élhessen becsületes munkája után. E célból is meg kell nyitnunk 
kíméletlen győző ellenségeinknek jogos kéréseink iránt süket fülét 
és a megmentő békeigét kimondani vonakodó néma száját,

E bel- és külföldi legfontosabb kettős feladatunk áttereli gon
dolatmenetemet a- miai ünnepélyből időszerűen fakadó és ahhoz 
alkalmazkodó igénytelen elmélkedésekre.

Nemcsak általánosan kötelező szorgos dologtevésre van szük
ségünk, hanemi lankadatlan, önzetlen, lelkes munkálkodásra. Én 
országot-világot láttam. Nem ismerek kitartóbb, altraisztikusabb, 
lelkesebb munkást, mint a magyar siketnéma-intézeti tanárt. Amit 
ő mivel, az hasonlít a Szent Lélek pünkösdi osodatételéhez: meg
nyitja a füleket és megoldja a  nyelveket. És amire Varga főtisz
telendő úr célzott délelőtti lelkes beszédében, ezzel meggyógyítja 
a lelki vakságot. És ilyen értelemben talán csakugyan gyógypeda
gógus.

A Jani tó általában a főtényező az emberiség fejlődésében, 
különösen erkölcsi tökéletesedésében. A siketnémák tanítója a taní
tói hivatás legfelső fokán áll. ö  nemcsak példával nevel, szemlél
tetve, érzékeltetve oktat, hanem hiányzó érzéket pótol, vagyis te
remt. A mostoha természet hibájának humánus korrektora.

Amit ezen fölös teljesítményért ellenszolgálmányul nyújt 
neki a köz, az édes-kevés. Alulról nem ismerik, felülről nem isme
rik el. Sőt saját lelkiismeretében setau talál méltányos díjazást. 
Olyan szerény, hogy saját legbuzgóbb működését isi csak kötelesség- 
teljesítésnek tekinti és nemi érzi önmagát jutalmazó érdemnek. Le
gyen rá nézve lélekemelő az a biztos tudat, hogy a földi számla
mérleg szerint ő jóval többet adott a  köznek, mint az neki s hogy 
az Élet könyvében is jelentékeny plusz van elkönyvelve az ő javára.
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I) e a rajongó apostolt is a hivatás érzete, a belső sugallat mel
lett buzdítja, konfirmálja missziójában a konkrét külső példa ösz
tönzése. Plutarehus említi, hogy a nemzeti nagyok emlékszobrai 
arra buzdították Miltiadest, hogy hasonló kiválóságra törekedjék. 
A siketnémák oktatóinak is van követésre buzdító példájuk, után
zást szuggeráló előképük, lelkesítő statuájuk. Az anyaintézet telkét 
két császár-szobor díszíti. A humánus Ferenc császáré*) és a  mi 
Cházár Andrásunké. Cházár élő reinkarnációjának. Borbély Sándor 
igazgatónak mai világító hasonlata szerint az Ö emléke mint eleven 
szobor ércnél maradandóbban él mindnyájunk lelkében.

Jólészi Cházár András érző szíve szerint minden korbeli leg
jobbjaink közé tartozik, értő szelleme szerint pedig korának egyik 
legkiválóbbja volt. Azonban kora, melyet megelőzött, nem értette 
meg őt. Az utókor pedig, melyet sejtett és előkészíteni segített, nem 
méltányolta. Eszmeköre és gondolkodásmódja a modern világszem
lélet nézőpontjából sem. ósdi. Számos kiadott és rengeteg kiadatlan 
s jórészt ¡alig ismert munkáinak sok gondolata ma is megszívlelendő 
volna.

Cházár hajthatatlan jellemű, szilárd meggyőződésű férfiú volt. 
Csak azt mondotta és írta, amit érzett és gondolt, és úgy cselekedett, 
ahogy beszélt. Némely nyilakozatai, némely tényei közt látszólag 
nincs teljes egyezés. Ez nem határozatlanság, következetlenség, in
gadozás. Ennek magyarázata érzésvilágának rendkívül gazdag vál
tozatossága, sokágú tevékenysége, viszontagságos életfolyása, más
részt pedig a  forrongó, vajúdó, ellenmondások közt hányódó kor. 
Ch. összes komplementär jellemvonásainak ezeket megértő szinté
zise a legharmonikusabb lelkivilágot ¡alakítja elénk.

Ch. ugyanis világpolgár volt és rajongó hazafi. Szabadgon
dolkodó és keresztény egyházának vezető híve. Szociáldemokrata és 
a hagyomány kultiválója. Martinovich követője és konzervatív. For
radalmár hajlamú és ¡az igazság és jog, a rend és törvény önfeláldozó 
bajnoka. Küzd a gondolat és sajtó szabadsága mellett és felforgató, 
destruktív szabadossága ellen. Lelkesül József császár emberbaráti 
intencióiért és elszántan harcol alkotmányromboló intézkedései ¡ellen. 
Többnyire latinul ír, de azt mondja, hogy ¡az angyalok magyarul 
beszélnek. Kortörténeti és életrajzi tekintetben legjelentősebb müvé
ben, a ¡szántó-vetők esedező levelében merészen kimondja, hogy ¡a 
király kisebb a törvénynél, a nép pedig mindkettőnél nagyobb.

Ch. élete nagyon viszontagságos és zaklatott volt, megtisztelő 
elismerés mellett: tele ¡sérelemmel és bajjal.Mi is felsóbajthatunk 
vele: itt tele van minden álnoksággal és irigységgel. Családi élete 
nem volt boldog. A bíróság arra ¡akarta kényszeríteni, hogy szere
tett harmadik feleségétől elszakadva, a gyűlölt másodikkal éljen. 
Ch. elszántan felszabadította magát e gyötrelmes kényszer alól. 
A siketnéma, intézményt is természetellenes frigyre kényszerítik 
a hülyékkel. Rázza le e nyűgöt!

+) Ferenc császár márványszobrát a proletár diktátorok leütötték 1919 
április 13.-án, A szerk.
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Gh. a köznek áldozta életét és munkáját, anyagi és szellemi 
értékeit. Vagyona nagy részét könyvtárára fordította, melyet szín- j 
tén a. köz javára használt. Gh. bibliotékája a leggazdagabb és lég- I 
értékesebb hazai magán-könyvgyűjtemények egyike volt. Minden 
tudományágat alapvető munkák képviseltek. Több mint száz vas- j 
kos nagybecsű kéziratkötetnek több mint felét saját, nagyobbrészt j 
kiadatlan, sőt alig ismert munkálatai töltötték meg. Megmaradt 
vagyonát is könyvtárának gyarapítására hagyományozta, hogy az 
mindig a kor színvonalán tartható lágyén. Ehelyett a gondtalan 
kezeléstől és a sok hányattatásban megfogyott a könyvtár, mint 
hajdan a Sibylla könyvei, pedig tartalmukhoz Rómának sorsa kap
csolódott. Valamint a hálátlan pórnép buta babonával széthányta 
legnemesebb szívű szószólójának hamvait, lazonképpen a hálátlan 
intelligencia nem tudta megbecsülni e szellemi kincset és hanyag 
közönnyel engedte kallódni. Már a rozsnyói líceumban magam 
hiába kerestem egy engem különösen érdeklő becses kéziratot.. A 
líceum átépítésénél úgyszólván kidobták a Ch.-könyvtárt. Ez aztán 
Rozsnyóról végre predesztináció-szerű méltó helyére került, Ch. 
másik nagy alkotásához a váczi anyaintézetbe.*)

I tt őrzik illő kegyelettel és gonddal e szellemi hitbizományt,
E könyvtár a siketnéma intézmény szent Palládiuma. Ahol ez van, 
az a hely a mi Mekkánk. Az intézetbelieknek úgy kell kultiválni 
e klenodiumot, mint Artusz lovagjai a- Grál-ereklyét.

De e kultusz lényege nem fétisimádó misztikus kegyeletet 
kíván, hanem minél intenzivebb gyakorlati felhasználást az intéz
mény és munkásai-, a tudomány és kultúra javára. A nagy alapító 
iránti szerető hála pedig atz az erkölcsi kötelességet rója ránk, hogy 
életének és ezt tükröző műveinek, mind a váczi Cházár-könyvtár- 
ban, mind a más könyv- és levéltárakban (pl. Nemzeti Múzeum) 
levőknek, minél alaposabb és kimerítőbb megismerésével és ismer
tetésével hirdessük az ő dicsőségét és ismertessük el korszakos érde
meit, amit az ő kora és az utókor eddig ugyancsak elmulasztott. A 
Ch.-könyvtár ne legyen bibliai elásott font, hanem élő és az életnek 
dúsan kamatozó forgótőke.

Ezen igénytelen felszólamlás nem akar nagyképű kioktatás, 
még kevésbbé szemrehányó számonkérés lenni. Ismerem a nehéz
ségeket és akadályokat. Nem volt kedv és idő és pénz és ember. 
Most talán még kevesebb van. De ezen testet-lelket bénító és sor
vasztó korban időszerűnek véltem és mindnyájunk felfogásával 
egyezőnek, hogy rámutassak a remélhetőleg jobb és .szebb közeli 
jövőnek egy bizonyára lélekemelő, ¡eszmekeltő és bizalomólesztő 
feladatára. Ha magam pár évvel ennekélőtte tovább maradtam volna- 
Yáczon, talán tevékenyen közreműködhettem volna a kegyelet ezen 
kedves adójának lerovásában. Tanulmányozva a világ legkiválóbb 
siketnéma-intézetét: a párisit, láttam, milyen intenzív ottan abbé 
l’Eppée kultusza, amely nem szorítkozik lelkes áldomásokra,

Cházár szellemében cselekszünk, ha az önállóan fejlődött és

+) V. ö. Váczi Emlékkönyv 284. 1. A szerk.
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mindig a kor ¡színvonalán- tartott magyar siketnéma intézmény nem 
dicstelen, múltjának egyék, 'emlékeit, dokumentumait, 'adatait kutat
juk, gyűjtjük, tanulmányozzuk és a tudomány meg az élet -számára 
hasznosítjuk. Ilyenek után kutatva, gazdag és érdekes anyagot ta 
láltam az országos levéltárban. Ezt ismertető szándékomtól eltérí
tett- sokirányú egyéb sürgősebb teendőm.

Azt hiszem, Szommer nagytiszteletű uram nem tekinti profa- 
nálásnak, midőn © díszes Cházár-kelyhet- felemelve, jámbor meg- 
illetődéssel hivatkozom a Megváltó igéjére az utolsó vacsorán: Cse
leked jétek ezt az én emlékezetemre! Hódolva Cházár halhatatlan 
emlékének, igyuk e kehelyből. a vigasztalás és bizalom, ¡a lelkesedés 
és munkaerő borát!

Mindenkoron áldott legyen Cházár András dicső emléke!

Siketnéma-intézeti Tanárok Nemzeti Szövetsége.
Megalakítá 1919 nov. hóban -a snk. budapesti áll. intézetének 

tanári tes-tülete és .-a következő szövegű „Belépési nyilatkozat“-tal 
csatlakozásra ¡szólítá dec. hóban az összes kartársakat.

„1. Alulírottak segítséget nyújtunk arra- nézve, hogy züllésbe 
vitt magyar iskoláinkat megtisztítjuk az évtizedek óta- tervszerűen 
előkészített romboló, nemzetietlen szellemtől.

2: Csatlakozunk azokhoz, akik újjá akarják építeni az ezer
éves, a -magyar nemzeti hagyományokat megbecsülő és teljesen 
demokratikus berendezésű keresztény Magyarországot.

3. Kívánjuk, hogy ¡a magyar közoktatásügy vezetői a siket- 
némák intézeteit szövetségünk szellemében kormányozzák és fej
lesszék.

4. Becsületszavunkra kijelentjük, hogy sem személyenként, 
sem- testületileg semmiféle destruktiv irányú egyesületnek, vagy 
pártnak (kommunista, szociáldemokrata, szabadkőműves szervezet
nek) tagjai nem vagyunk.“

A 'Szövetség ideiglenes tisztikara: elnök: Istenes Károly, al
elnöki Szabady Géza, titkár: Puha László, pénztáros: Hochrein 
Lajos, jegyző: Lázár Pál.

A csatlakozásra szólító körlevél egyik része így hangzik:
„Senkit nem' kényszerítünk a belépésre, de nem fogadhatunk 

el válogatás nélkül mindenkit sem ; különösen azokat nem, akik a 
közelmúlt szomorú tapasztalatai szerint még oselekvőleg is segí
tették hazánkat a  sír szélére juttatni és gyermekeink lelkét a hala
dás rosszul értelmezett frázisával megmételyezni.“

Sajnálattal olvassuk a körlevélből, hogy 'a különböző tanári 
és tanítói szövetségeknek egy közös szövetségbe való tömörítésétől 
a középiskolai tanárok távol tartják magukat.

A legjobbaknak megértő közreműködésére lenne szükség 
abban az irányban, hogy valamennyi tanügyi ágazatot magában 
foglaló szervezet- létesüljön, az egyes csoportoknak biztosított 'auto
nómiával.



1 -1 2 .  sz. MAGYAR SLKETNÉMA-OK TATÁS 29

Megemlékezés Szotfrid Józsefről

Szotfrid József született 1874 ápr. 25-én Ácsa (Pest m.) köz
ségben. A váczi kegyestanítórendi főgimnázium 4. osztályának el
végzése után a budapesti I. kerületi áll. tanítóképzőben folytatta 
tanulmányait is ott a négy osztály elvégzésekor tanítói oklevelet 
nyert 1894-ben. Ugyanott hallgatta a. sike t néma-okiatásügyre vo
natkozó előadásokat is. 1894 szeptemberében kineveztetett gyakor
nokká a váczi intézethez s itt 1896-ban siketnémák oktatására ké
pesítő oklevelet szerzett; 1903-ban pedig ú. >n. ..gyógypedagógiai“ 
képesítőt tett.

Működése kezdettől fogva a váczi intézetnél telt el; 1909 óta 
állandó igazgató-helyettes volt. 1912 szept.-től — Borbély Sándor 
helyettesítésére — meghivatott a szaktanácsi ülésekre s e tisztet 
haláláig betölté.

Hivatali munkáján kívül szorgos művelője volt szakirodal
munknak. Munkatársa volt a M. S. O.-on kívül ¡a Siketnémák Köz
lönyének és képes lapjának is.

Tevékeny részt vett a  váczi társadalmi életben: lelkes tagja 
volt a Dal-egyesületnek,, választmányi tagja a Múzeumegyesület
nek ‘S hosszabb időn át titkára az Orsz. Vöröskereszt-Egylet helyi 
fiókjának.

Köztiszteletben és szereiéiben töltött munkás életét — kosz- 
szabb szenvedés után is váratlanul, hirtelenül — 1919 október hó 
23-án fejezte be váczi (Deákvári) házában.
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Elhunytál a.következő gyászjelentés: adta hírül: „A .kartársi 
veszteségnek mélybevágó fájó érzésével adjuk tudtul a közelebbi és 
távolabbi kartársaknak, jó barátoknak és ismerősöknek, hogy Szot- 
frid József, a siketnémák váczi országos intézetének negyedszázadon 
át volt tanára, több kulturális és társadalmi egyesületnek tevékeny 
és értékes tagja, nekünk pedig felette kedvelt, becsült kollegánk és 
feledhetetlen jó barátunk folyó hó 23-án este 9 órakor 46 éves korá
ban elhunyt.

Magával vitte nagyidőre vidámságunkat; kedves személyének 
immár, csak ¡emlékét őrizhetjük.

Végső tisztességünket a folyó hó 25-én d. u. fél 4 órakor a 
helybeli Rókus-kápolnánál kezdődő temetésen rójjuk le.

Vácz, 1919 október hó 24.
A siketnémák váczi wsz. intézetének tanári testületé.“

A végső tisztességadásnál a váczi alsóvárosi temetőben az 
intézet tanári testületé és a S. T. 0. E. nevében Záborszky Árpád 
egyesületi titkár mondott búcsúbeszédet. (Vö. e számban a Sz. J.-ről 
szóló elnöki és szerkesztői megemlékezést.) K.

Az „Izr. siketnémák országos intézete“ helyzete a 
proletárdiktatúra alatt.

Az ¡az átkos s gyűlöletes uralom, mely szeretett hazánknak 
a hosszú harci évek után megmaradt javainak mesterséges s követ
kezetes tönkretételén fáradozott, mely országunk színe-virágát kö
nyörtelen kézzel ki akarta irtani, ¡a mi közel félszázados, csendes 
munkásságra visszatekinthető intézetünkre is ráborította a  megsem
misülés fekete fátyolát. Intézetünket teljesen megfosztották feleke
zeti jellegétől, megfosztották céljától, amennyiben annak a később 
megsiketültek s nagyothallók iskolájává kellett volna lennie.*) I tt  
is élénken nyilatkozott meg az ¡a romboló s destruktív ¡szellem, mely 
a bűnös rendszert jellemezte: rombolni, megsemmisíteni, mielőtt is 
valamit alkotott volna.

*) A vonatkozó rendelet így szól: „A közoktatásügyi Népbiztostól 81,404— 
1919. szám II—4. A VII,. Bethlen-téri sikeínéma-intézet vezetőségének. Budapest. 
Az intézet államosításával beállott az a körülménjr, hogy Budapesten két hasonló 
célú siketnéma-intézet van. Miután ez teljesen fölösleges, elrendelem, hogy a jövő 
iskolaévtől kezdve a Bethlen-téri siketnéma-intézetbe csak olyan gyermekek veen
dők fel, akik későbben siketültek meg és még annyit tudnak beszélni, hogy a 
beszédjük öntudatos. Az intézetben háromféle iskolatípus szervezendő. 1. Játék- 
iskola, melybe azok a 4 —7 éves gyermekek nyernek majd fölvételt, akik későbben 
siketültek meg és tudnak még beszélni. A felvétel a játékiskolába bármikor eszkö
zölhető és nincs terminushoz kötve. 2. Rendes szakiskola, olyan 7 évnél idősebb 
gyermekek számára, akik vagy elvégezték az 1. pontban említett játékiskolát, vagy 
még későbben siketültek meg és jártak más rendes iskolába. Ebbe az iskolába föl
veendők olyan nagyothallók is, akik fogyatékosságuknál fogva a rendes iskolát Iá-
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Ámde beszéljenek a tények! Még a kommunizmus „hivatalos 
kitörése“ előtt — mert hiszen már március 21. előtt is volt — tan
testületünknek egy volt tagja, Rózsa Ede, kineveztatett a gyógy
pedagógiai ügyek szakfelügyelőjévé, intézetünk 1919 május hó 
12-én Rózsa Ede elnöklése mellett liquidáltatott. Az átadás folytán 
az intézet felekezeti jellege megszűnt s egyúttal elrendeltetett, hogy 
a jövőben az intézet címe: „Siketnémák Bethlen-téri Áll. Intézete“ 
legyen. Megszűnt ¡a szombati szünnap s helyette vasárnapon volt 
szünet. Május hóban Kardos Ignác kartársnak betegsége miatt 
hosszabb szabadság engedélyeztetett s ugyanekkor Varga Béla 
jolsvai kartárs helyeztetett az intézethez. Pár napa! a tanév bere
kesztése előtt — május 6-án — Tolnai J. Béla igazgató rendelke
zési állományba helyeztetett s helyére Istenes Károly, a siketné
mák budapesti áll. intézetének tanára neveztetett ki, aki egyúttal 
megbízatott az akkori úgynevezett népbiztosság részéről a fent- 
emlltett új typusú iskola megszervezésével. Gerő Pál intézeti gond
nok a V ili . fizetési osztályba neveztetett ki. Kanizsai Dezső és 
Kardos Ignác tantestületi tagok a Siketnémák bpesti állami inté
zetéhez helyeztettek, onnan pedig Puha László, Szabady Géza, 
továbbá a kisegítő iskolától Frey József helyeztettek volna ide. 
Tervbe volt véve az épület teljes átépítése, új falak felállítása, 
III. emelet építése stb. stb. Áz intézeti személyzet száma fölös
leges személyekkel szaporíttatott, ezek mind magas fizetést húztak. 
Fölösleges beszerzések történtek stb.. Szóval az intézetünk anyagi 
viszonyai helyrehozhatatlanul leromlottak volna, ha ez a gyászos 
uralom, úgyszólván az utolsó percben, meg nem bukik.

Kern mulaszthatom el azonban, hogy Istenes Károly kartár
sunknak úgy a magam, valamint kartársaim nevében is őszinte 
szívből fakadó meleg elismerésünket ne fejezzem ki, mert csakis 
neki köszönheti intézetünk a tervben ■ volt építkezések késleltetését, 
valamint azt is, hogy még nagyobb költségek nem merültek fel.
0  igazi, hű s önzetlen őrzője volt a reá bízott intézetnek! A vele 
s Varga kartárssal való működésünk a legbarátságosabb, legkolle- 
giálisabb s legmegértőbb volt.

$

A diktatúra letörése után Tolnai J. Béla ismét átvette az 
intézet igazgatását és erélyes kézzel s fáradhatatlan buzgalommal 
fogott hozzá a letűnt korszak bűnei nyomán beállott tespedés meg- '

togatni nem tudják. 3. Tanfolyam, olyanok számára, akik iskolaköteles koron túl 
siketültek meg és akik a tanfolyamon csak a szájról való leolvasást sajátítanák el. 
Felhívom a vezetőséget, hogy úgy a játékiskola, valamint a rendes szakiskola tan
tervére vonatkozólag tegyen hozzám sürgős előterjesztést Fgyben fölhatalmazom, 
hogy az intézet jelenlegi növendékeit ossza be az ország azon siketnéma-intéze- 
teibe, mely szülőik lakóhelyéhez legközelebb esik. A jövő évi növendék létszám 
megszerzése végett lépjen sürgősen érintkezésbe a hazai siketnéma-intézetek veze
tőségeivel és kövessen el mindent, hogy ez az újabb gyógypedagógiai-intézet fel
virágozzék. Budapest, 1919 május hó 6-án. A népbiztos helyett: Szőllőssy s. k. 
csoportvezető. A szerk,

*) Az 1919. aug. 14,-i 163. sz. irat közölte, hogy az „Izraelita Siketnémák 
Orsz. Intézete“ a mai napon visszaadatott eredeti rendeltetésének.
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szüntetéséhez. Az intézet ismét régi jellege megtartása mellett a 
homlokzatára írt célja felé törekszik: siketnémák intézete.*) A be
következett anyagi hiányok miatt az intézetnek jelenleg nem áll 
módjában oly magas létszám ellátásáról s1 taníttatásáról gondos
kodni, mint az előző években ¡s így, ha redukált .növendékszám» 
mellett is: nem adta fel működését. Az eddig bennlakó budapesti 
növendékek szintén nem vétettek fel az internátusba, hanem csak 
oktatásra ‘ járnak be az intézetbe. Az 50 növendék ¡az egyes osztá
lyokban következőképpen oszlik meg: .

II. osztály: 11 növendék, osztályfőnök: Kardos Ignác.
III. „ 13 „ Szekeresné N". Berta
IV. .. 13 ,, Simonyi Szeráfi n.

' V. „ 7 „ Sa-lgó Elemér.
VI. .. 6 ,, Kanizsai Dezső.

Ezek közül van 37 bennlakó és 13 künnlakó.
A tantestület ¡régi összetételében maradt meg, természetesen 

Rózsa Ede volt „szakfelügyelő“ kivételével.

VEGYESEK.
Változás ügyosztályunk vezetésében. A vkm. Neterde Modeszt 

min. tanácsost ,a tanítói nyűgei íj osztályhoz helyezte. N. aránylag rövid 
működése alatt is sok jelét, adta .megértő gondoskodásának s elvileg 
hozzájárult, törekvéseinkheK és azoknak rendre való megvalósítását 
programmjába vette. Ennek megállapításával és feljegyzésével az igaz
ságnak teszünk szolgálatot., N. utódjául Dr. Bielek Aladár min. o. taná
csos rendeltetett. Dr. B. nem új. ember előttünk. Munkálkodása már ré
gebben kapcsolatos ügyünkkel. Hogy mily várakozással tekinthetünk az 
ö osztályfőnöki működése elé, arra élénk világosságot vet ¡a nála történt 
tisztelgésünkre hozzánk intézett s programmnak tekintendő válasza.

Ügyosztályunkba rendeltettek ¡szolgálatra 1919. sízept. 6.-án: 
Vargha Gy. Géza,. Simon József, Tóth Zoltán és Szabó Károly kar- 
társutink.

A váczi egyházmegye új püspöke, dr. Hanauer István, 1919. dec.
23,-án látogatást tett a snk. őrse. intézetében titkára, Horváth Elemér 
kíséretében. A tanári testület és a gondnok 1920. j;an. 8.-án. tiszieilgett. 
az új püspöknél, aki Borbély &.. igazgató üdvözlő szavaira megígérte 
ügyünk támogatását.

A vkm. 1919. nov. 13.-i 186.208-—1919. B. V III. sz. rendeleté
vel további Sízolgálattételre ¡a siketnémáhat foglalkoztató váczi ipari 
tanműhelyhez osztotta be Fedor Ljos tanárt, ¡aki működését a jelzett 
helyen 1919 dec. 2.-án kezdette meg.

A vkm. 1919. okt, 17.-i 176.956. sz. ,r. piáján a száki. (325. sz.) be
osztotta Schéry Géza alapvizsgát tett hallgatót a snk. váczi, Stefi ék 
Ernőt és Jle'mériyffy Károlyt (okleveles)'pedig ¡a snk. bpesti intézetéhez,
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'„ahol hospitálások mellett a felügyelet ellátásával, irodai hmnkálatok- 
/ban való segédkezessél, szükség szerint helyettesítésekbe!', esetleg -önálló 
osztály v-ezetéssol foglal kozta tandók.“

A státusrendezésből folyólag történt kinevezések 1919. dee, 23.-1 
keltezéssel, de 1018. dee. Sl.-i hatállyal adattak ki. A megszállott '-terü
leten lévők helye fen tartatott. Akiknek, a kommunizmussal kapcsolat
ban, elintézetlen ügyük van, azoknak előléptetése egyelőre függőben 
hagyatott. — Alapul szolgált általában s így nálunk is az ü. n. Kerntl-er- 
féle terv, amely szerint státusunkban 190 személyt véve kiindulásul, a 
V I.-ba 0-ti. a VI 1.-be 1T, a Vi l i  IX X .-be 27—27 s végül a XI.-be 
1-4% jut.' A VI. o.-nál még egy kis türelemre van szükség!

Tájékozásul közöljük, hogy a M. S. O. 1917:75; stb. oldalán közölt 
rangsor-bán a V ili. f. o.-ban a 35. szám előtt zárult, á vonal (eddig-—• le
számítva a létszámon felül helyezetteket — előléptek a VI 1.-be); a 
Vili.-ha lépettek csoportjában Tiffert György, a lX.-nél Klampfer 
Ferenc az utolsó.

Itt említjük meg, hogy néhány kartársnnk. aki a harctéren volt, 
elmaradt az itthon levőkkel iszemben. Ezek részére — .méltányos elbá
nást kérve — egyesületünk felterjesztést intézett a vkm.-bez.

Házasság. Gogola Aladár váczi kartársunk házasságot kötött 
Korpás Arankával 1919. nov. 30.-án. — Zsujtai Kémethy Kázmér deb- 
reczeni kartársnnk eljegyezte Senye! Ibikét (Pestújhely) 1919. dee. hó.

Kritikus kinevezések. A magyar közoktatásügyi miniszter Rózsa 
Ede gyógypedagógiai tanítót gyógypedagógiai szakfelügyelővé nevezte 
ki s szolgálattételre a vezetése alatt álló minisztériumba osztotta be. 
1918. már. 10. 46.741. (Hivatalos Közlöny 1919. márc, 27. 13. sz.)

Az 1919. évi márc. hó 17-én tartott minisztertanács a közoktatás
ügyi miniszter előterjesztésére dr. Bihari Károly gyógypedagógiai ta
nítót a gyógypedagógiai-státusban tani tóképző-intézeti igazgatóvá a \  K 
fizetési osztályba kinevezte. (Eli K. 1919. ápr. 3. 14. sz.)

A tanárképző a diktatúra alatt. A tanárképző múlt iskolai éve. 
szeptemberben öt új ■hallgatóval nyittatott meg, de a hamarosan beálló 
szénszünet őket is meggátolta az előadások rendszeres hallgatásában, 
egészen 1919 február haváig, amikorra a közben leszerelt és új katona- 
hallgatókkal együtt 14-re szaporodott a tanárjelöltek száma.

Az elméleti előadások és hospitálások ez időtől kezdve, a körül
ményekhez képest elég zavartalanul folytak, bár a diktatúrát megelőző 
és a szovjet-uralom alatti kuszáit közviszonyok és folytonos politikai 
mozgalmak észrevehetően zavarták a hallgatóság szakszerű oktatásit 
és elmélyedését, majd nemsokára igen zilált állapotokat terem tettek a 
képzőn is, különösen az, időtől -kezdve, amikor <lr. Bihari Károly a képző 
igazgatójává magát k,¡neveztette s diktátorságát ott megkezdhette.

A szabályzat s az előadói testület seartba tétetett.
Az új igazgató terrorja alatt, az „új, kommunista-v-ilágrendbe be

vezető“ előadások, bizalmi-értekezletek, politizálások, felvonulások ide
jén minden lehetett inkább a Bihari által saját vörös képére és hason
latosságára átgyúrni igyekezett képző, csak olyan szakiskola nem, amely 
hivatása magaslatára emelkedhetvén: legalább tisztes szellemi útra-
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valóval láthatta volna el a gyógypedagógiai oktatással eljegyzett ifjú 
generáció iszákját.

Az az áldatlan helyzet, melyet a fékezliotetleriül szélsőséges maga
tartása és egyéni rátermatleiiisége miatt tekintélyét egyre jobban elvesztő 
.új .-direktor vörös uralma teremtett, a -képzőn:: még' a legp.irosabb hetek
ben megtermetté •gyümölcsét. A képző hallgatósága harcot kezdett, tíz 
igazgató ellen .« eme egy akaratú mozgalomtól kényszerítve, május hó 
■folyamán, a néphiztoisság kénytelen volt dr.. Bihari Károly ellen vizs
gálatot .indítani. E vizsgálat azonban nem járt a kívánt eredménnyel. 
Biharit, — bár a vádak ellene beigazolódtak, — felülről erősen tartot
ták, „iskolavezetői“ pózáéi ójában még egyelőre megmaradhatott -s azt 
inest már meginkább bevehetetlen várrá „átszervezve“, zavartalanul s 
immár a vörös lobogót egyre beljebb vonva, dolgozhatott új ..gyógy
pedagógiai képző“ tervezetén. Ideje iis volt hozzá, mért •immár a hall
gatók többé „nem érin tkeztek igazgatójukkal . . .

Alapvizsgálatot tett jún. hó folyamán 13 hallgató, n évszer int: 
Keményffy Károly, Ralástby János, Krieger György, Bihari Árpád, 
Demeos József, Barka« Andor, Hereog Mór, Horváth Frigyes, Lasztig 
Jenő, Schéry Géza, Steffek Ernő, Takács Miklós és Tűr,inger János.

A szakvizsgálatot jún. 17.-én sikeresen -kiállották: Berták Andor, 
Fedor Lajos és Méixner Mátyás II. éves hallgatóik -s ezenkívül a régebbi 
katona-hallgatók közül: Keményffy Károly, Krieger György és l ’a- 
lásthy János. .

A vörös uralom bukása után a képzőn is vissza állatit a régebbi 
helyzet. Dr. Bihari Károly pünkösdi királyságát már a frissiben fel
fűzött nemzetiszínű kokárda sem menthette meg a gyászos végtől, a 
megérdemelt- csúfos bukástól. S a .miniszter ezenfelül még Takács 
Miklós és llercog Mór hallgatókat magatartásuk miatt,-a képzőről el
bocsátotta.

La finitá komédia . . .  (kk)
A snk. szegedi intézetében az 1918—9. tanítási évben 173 -növen

dék vétetett fel; a tanítási év végén e létszám 104 volt, mivel a kará
csonyi. illetve a 'hugvéti szünetre liazaiitazottak közül többen nem, jö- 
hct.t ok vi ssza.

A tanítási év hivatalosan május 18.-án záratott. Azonban a nö
vendékek jelentékeny része nem távozhatott haza s ezért a testület tagjai 
június- 20.-ig tanították .az itt szorultakat. 41 ~eu a nyári .szünetre sem 
mehettek haza s róluk ¡a nyáron át is az intézet gondoskodott.

Az 1919-—20. tanévre csak 51 növendék jöhetett be s ennélfogva 
az. osztályok létszáma általában kisebb: a minimális, létszámnál., A tes
tületi tagok heti óraszáma átlag 10—16. F ütöamyagok hiánya és az 
intézet nehéz anyagi helyzetemiatt- d.ee. 9.. óta szünetel a tanítás; remél
hetőleg csak rövid ideig.

A háborúból ,a testület valamennyi tagja visszatért. Számuk egy 
Ungvárról menekült s ide beosztott kar társsal, Gresz Józseffel, gyara
podott. Deváck Gizella rajztawárnő és Kopasz Júlia női. .kézimunka és 
tornatuaí.íónő az eddigi óradíj helyett állandó évi díjjal alkalmaztattak
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és pedig 2000 kor. fizetéssel 1700 kor. háborús és havi 400—400 kor. drá
gaság! .segéllyel. A testület a kényszerszünet alatt is összejön s heten
ként módszeres értekezleteket tart. Előadókul a testület tágjai felváltva, 
vállalkoznak. A proletárdiktatúra veszedelmeit a testület tagjai felismer
vén, még március 22-én kiléptek a szoeiáldemoktatapártból, melybe még 
mint közalkalmazottak, illetve mint a tanítói szakszervezet tagjai bele
sodródtak. Az igazoló eljárás dr. Bielak Aladár min., osztálytanácsos el
nöklete, a,liatt tartatott meg 1919. akt. 8.-án. Senki ellen nem merült fel 
a legcsekélyebb vád sem ,s mindenki igazoltatott. A testület a proletár
diktatúra alatt megóvta a növendékeket minden veszedelmes befolyástól 
■s őket ez időben is hazafiasán, vallásosan nevelte. A növendékek vallás- 
oktatása más épületben bár, de megszakítás nélkül folyt s vasárnapokon 
d legveszedelmesebb időkben is rendesen jártak templomba. Október 8-án 
és 9-én meglátogatta az intézetet dr, Bielek Aladár mán. osztálytanácsos, 
ügyosztályunk vezetője, mely alkalommal oly meleg érdeklődést tanúsí
tott intézetünk s az ügy iránt és oly nagy horderejű; kijelentéseket tett,, 
melyeik a testület minden tagjában igen mély és a jövőre nézve öröm- 
teljes benyoimásit keltettek. Az ügyet érdeklő kijelentéseket az összes, 
testületekkel közöltük. (Érk. 1920. I. 5.)

A kommunizmus alatt tanúsított magatartás megvizsgálása nov. 
26—28.-án volt a váréi .intézetben. A bizottság tagjai voltak: dr Hoór 
Károly min. titk., elnök, Sehandl Miklós helybeli főgimn. igazgató, 
Vargha Gy. Géza és Simon József berendelt tanárok. Záborszky Árpád 
intézeti tanár a testület képviselőjeként.

A 'sn-k. 'budapesti áll. intézetében is voltak ilynemű vizsgálatok 
1919 őszének folyamán. Bizottság: Elnökök: dr. Bielek Aladár min. 
oszt. tan., ügy oszt. főnök és dr. • Hoór Károly min. titk. Berkes János, 
Borbély Sándor és Herodek Károly igazgatók, Istene«- Károly Simon 
József, Tóth Zoltán és Szabadé Géza tanárok. Az ügy — úgy tudjuk — 
ott San -.kerülhetett még döntésre, mert az egyik testületi tag ismeretlen 
helyre; távozott.

A kecskeméti'' intézetben - dr. Bielek A, elnökléséyal Istenes te., Si
mon .1.. Tóth Z. tagokkal s egy testületi képviselővel működött az. iga
zoló bizottság s úgy tudjuk, hogy ott senki ellen nem emeltetett vád.

Megemlítjük, hogy a soproni tanári testület, az egyesülethez kül
dött beadványában óvást emel az ellen, hogy büntetésből esetleg oda- 
helyéztéssének olyan egyének, akik -a proletárdiktatúra alatt hazáfiat- 
lanu 1 viselkedtek.

A diktatúra humora. A közoktatásügyi népbiztos 1919. jún. 27.-én 
elrendelte, hogy a ..gyógypedagógiai“ szó „szűnjön meg“ és helyette a 
„speeiálpedagógiai“ szó liasználtasisék. (II. K. 29.-sz.. 233, 1.)

A dolgok tisztán láthatása céljából egész terjedelmében közlöm 
a vonatkozó rendeletet, amely összevetendő e lap mellékletének (Zá- 
borszky-íéle történet) 15. pontjával. (A siketnéma-i idézeti Szakosztály 
megszünéssei)

A közoktatásügyi népbiztosnak 1919. évi 152,971.. számú rend.el.ete 
a „gyógypedagógia“ szó eltörlése és a „speciálpedagógia“ szó.használata 
tárgyában.
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Valamennyi alárendelt hatóságnak. hivatalnak, intézetnek os míi- 
velödési megbízottímk

Az illetékes szakemberek kívánságára a .Magyarországi Tanítóik 
Szakszervezetével ogyetórtőleg -elrendelem, hogy a siketnémák, vakok,-v 
gyenge, telietségüek. idegeseik, epilep!iku-ok és nyomorékok oktatásainál 
eddig’ használatban levő „gyógypedagógiai“ szó, mint az összes fent fel
sorolt oktatási ágakat egybefoglaló gyűjtőfogalom szűnjön meg és he
lyette úgy a kebelbeli ügyosztály, valamint az összes intézetek és- t a 
nítók elnevezésénél a „speciálpedagógia“ sző haszuáltassék.

Eszerint az ügyosztály ezentúl' spéciül pedagógiai ügyosztály fesz, 
az intézetek spceiálpedagőgiai intézetek, a tanítók pedig 'speciálpeda
gógiai tanítók.

Budapest, 101 íl. június hó 27.
Császár Dénes halála. Akik ismerték közülünk, fájdalmas ¡meg

döbbenéssel értesültek arról, hogy ez az ízig-vérig csíki székely magyar, 
gerinces férfiú meghalt február hó 6.-án (56 éves korában. A siketnéma- 
oktatással való összekötöttsége abból az időből való. mikor az 1890-es 
években a közoktatásügyi kormány számvevőségi hivatalában, aztán kő- # 
söbb a minisztérium segédhvatalában mint főigazgató működött. A st- 
. ketnéma-oktatás előlendítője, ez ügy munkásainak pedig önzetlen barátja 
volt mindig. A farkasréti temetőben pihen. ..Élete fáradhatatlan munka 
volt; legyen nyugalma csendes,. emléke áldott.“

Ifj. Klis Lajos — Klis Rajos kar-társunk egyetlen fia —- 1920. 
icbr. 10.-én 27 éves korában Budapesten elhunyt.

A Siket némák Közlönyét ia váczl tanári testület 1919. maré. 29.-én 
átadta a Snk. Tanáusának. Tekintettel a változott viszonyokra, 1920. 
jan. 20.-i gyűlésén elhatározta k testület a lap visszaszerzését.

„Menekült” kartársainkról. A körmöczbányai sn.-intézet kiutasí
tott tanárai és pedig: Ilribik A. és felesége ideig], szolgálatra újabban 
a kaposvári intézethez. 'Pongrác# M., Kegler F. (ig.) Váczra, Molnár A. 
Bpest (snk.), Pirovit.s- -I. Pozsonyból 1!pestre (snk.) Tamás I. és Tóth 
Á. Ungváriéi .Kecskemétre, Varga B. és Ili egér Gy. (rg.) Jolsváról Ka
posvárra osztatott be.

Önkéntes adakozásra hívta fel egyesületünk a tagokat, hogy ál
dozatkészségükkel tegyék lehetővé az. 1919. évi la pilléim én y kiadását.
A hozzájárulásokat legközelebb nyilvánosan, fogjuk nyugtázni.

Képviselőnk a nemzetgyűlésen. A „Tanítók és Tanárok Nemzeti 
: Szövetsége“ elhatározta, hogy az egyes oktatási ágak részéről egy-egy 
nemzetgyűlési, képviselőjelöltet állít a megszállóktól kiürítendő terü
leten. A Sn.-intézeti tanárok nemzeti szövetsége is bejelentette -jogba 
igényünket, hogy a. sn. oktatás is képviselve legyen a hivatalos jelöltek 
listáján.. Szövetség ¡¡ni' felkérte a jelöltség elfogadására Borbély Sán
dort, a snk. váezl o.rsz. intézete igazgatóját, egyesületünk elnökét, aki 

: mint a vonatkozó levél megállapítja —- oktatásügyünk legmunká
sabb szellemi nesztora s aki az utolsó negyedszázadban legtöbbet, tett 
úgy oktatásügyünk, mint pedig személyi ügyeink érdekében.
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Meghívó. 25—-1920. szám. A S-ilvetnéiiia-iatézeti Tanárok Országos 
Ti gyesül elének választmánya folyó évi március hó 9.-éri cl. e. 9 órakor 
Yáczott a siketnémák kir. orsz. intézetében gyűlést tart, melyre tisz
telettel meghívjuk.

Tárgyisorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyvhkelesítők ki
küldése. 3. A mitlt gyűlés jegyzőkönyvének bemutatása. 4. Titkári je
lentés. 5. ■ Pénztárnoki jelentés. 6. Szerkesztői jelentés. 7. Tagtörlés és 
tagfelvétel. 8. Az igazoló bizottság jelentése. 9, Lapsegély-kérés. 10. 
Tankönyveink ugye. 11. A siketnéma-int. tanárok és a Tanítók. Taná
rok Nemzeti Szövetsége (országos. képviselet). 12. Legutóbb beadott 
elmékiratunkban foglalt kíván aknaiunk ezidőszerimti állapota. 13. A 
megszállott területeken levő kartársaink jövőbeli elhelyezésének ügye. 
14. Indítványok.

A tárgyak fontosságára való •tekintettel, jelenlétére különösen 
számítunk. A lakás és ellátás tekintetéből az. előzetes- tájékoztatást, kér
jük. Kelt Vácz. 1920. évi február lió 24.-én. Borbély Sándor s. k. egye
sületi elnök. Záborszby. Á rpád s. k. egyesületi titkár.

Fegyelmi vizsgálatot rendelt el a vkm. Vas István tanár ellen 
haza és társadalom ellenes magatartása miatt, s őt állásától felfüggesz
tette. A vizsgálat dr. B jelek Aladár min. o. tan., ügy osztályfőnök elnök- 
lésével — dr. Felicidasz Tibor s. titkár és dr. Kiss József s. fogalmazó 
bizottsági tagokkal — febr. 25.—-27.-én tartotta meg Yáczott. Györgyfy 
Ákos tanárnak áthelyezése rendeltetett él a proletárdiktatúra alatt 
tanúsított magatartása miatt.

„Csaba útján.” E költemények írója: Keményffy Károly kartár
sunk, aki mint a 24. honv. gyalogezred főhadnagya, a hírneves 38. szé
kely hadosztály kötelékében küzdötte. végig a nagy háborút. A kötet 
saját kiadásában hagyta el a sajtót, mindössze 1500 példányszámban s 
jövedelme a székely özvegyek és árvák javára aj állítatott fel. Ára 1 2 K. 
Számozott példány 15 K. Megrendelhető a szerző címén,. Budapest, 
A lii.. Mosonyi-út 8. .sz. alatt. A könyv művészi címlapja Nagy István 
■székely festő szénrajza után készült.

A „Hiketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesületének” kiadványai'
1. j,Magyar Síbeinéma-0 Hatás". Havi folyóirat 1920.. januártól (XXII.  

•évf.) egy évre tagoknk (tagdíjjal együtt) 50, másoknak 00 K. Az első 
négy évfolyam ára egyéniként 80 K, de ezek csak annak adhatók cl, «ki 
az eddigi évfolyamokat mind megveszi. 2—3. Évkönyv 1008. Évkönyv 
190lf. Szerkesztette: Bihari Károly egyesületi -titkár. Tartalma: az egye
sület működése, közgyűlése, értekezések. (1—1 példány 2 K.) 4. Juan 
Pablo Bonét: A betűknek elemeikre való felbontóm és a. némáik beszédre 
való tanításának művészete;. Madrid, 1620. Fordította Adler Simon. (5 
korona.) 5. Nagy Péter: Fonétizáló állvány és asztalba. (Ismertetését 1. 
M. S. O. 1912. 7. sz.. 144. oldal.) Ára megrendeléskor állapíttatik meg. 
A szállítási díjat és a csomagolást utánvétellel a megrendelő fizeti, ez 
utóbbi önköltségi árban számíttat,ik. 6. Záborszky Árpád: Képeb a tor
natanításhoz. (Tollrajz.) Ára megrendeléskor állapíttatik meg. 7; Kegler 
Ferenc: Adatok a S . T. O. E. 10 éves történetéhez. Ára 2 IC. 8.Dr. Ná- 
rey-Szabó Sándor képe. (1 K.).9. A mássalhangzók (konzonánsok) kifej

MAGYAR SI.K.KTNÉMA-OKTATÁS. 37



38 MAGYAR SIKETNÉM A-OKTATÁS. 1 — 12. sz.

lesztése a siketnémák 1. (artikulációs) osztályában. Útmutatás a siket-» 
némák iskolájának gyakorlati hangfiziologiájahoz. Irta: Stem 0. Fordí
totta és a magyar vonatkozású részekkel ellátta Várad! Zs. (5 K.) 10. 
Gácsér J. emlékfüzet. (1 K.) 11. Cházár András képe. Kromópapixoson 
1 K, kartonon 2 K. E kiadványok megrendelhetők a „Magyar Siketnéma- 
Oktatás“ szerkesztőségében (Körmöczbánya helyett ideiglenesen: Vácz, 
Snk. intézete.) Két koronáig bélyeg is küldhető.

De 1 Épéé: „A siketnémák oktatása methodikus jelek által“ és ,,A 
siketnémák beszédtanításának művészete“ c. munkáinak kiadása előkészí
tés alatt van. E két művet Szabó Imre, a snk. bpesiti áll. intézetének v. 
hittanára fordította. Előjegyzéseket e két .műre is elfogadunk.

Látogatás. Dr. Bielak Aladár min. o. tanv ügyosztályunk főnöke 
1920. íeb.r. 24—27.-i váczi hivatalos tartózkodása alkalmával — kísére
tével együtt — megtekintette a siketnémáfaniak mindkét foglalkoztatóját.

A M. S. O.-nak ez a füzete 1920. márc. hó 15-én jelent meg.

*

Mellékelve van o számhoz:
a) címlap, tagnévsor ©s tartalomjegyzék az 1918. évfolyamhoz;
b) címlap, tagnévsor és tartalomjegyzék az 1919. évfolyamhoz;
e) „A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének tör

ténete az 1918—-19-iki forradalmak alatt.“ Irta: Zaborszky Árpád a 
siketnémák váczi kir. orsz. intézetének tanára, a Siketnéma-intézeti Ta
nárok Országos Egyesületének titkára. Titkári jelentésként előterjesz
tette az egyesület választmányának 1919. november 29.- i. gyűlésén. Bu
dapest, 1920. Bethlen Gábor irodalmi és nyomdai részv.-társ. 53 számo
zott oldal.

Tartalom : Jegyzőkönyv az 1919. nov. 29-i vál. gyűlésről. — Egyesületünk emlék
irata. — Szerkesztői jelentés. (K.) — Cházár András hagyományának 
kultusza. (Dr. Herrmann A.) — Siketnéma-intézeti Tanárok Nemzeti 
Szövetsége. — Megemlékezés Szotfrid Józsefről. (Képpel.) (K.) — Az 
„Izr. siketnémák országos intézete“ helyzete a proletárdiktatúra alatt* 
(K. D.) —. Vegyesek.

Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, VII!., Nap-u. 13.


