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..Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.

ámen.“

Élni akarunk!
Könnyharmatos bánatunk, fekete gyászunk, fájdalmas vívó

dásaink közepette is tovatűnnek a napok. Múltba temetkezik a je
len. Kelő jövendőnk egén gomolygó felhők kergetődznek. Mereven 
szegezzük előre tekintetünket. Sehol egy biztató, meleg súgár. Sö
tétség mindenütt. De a magára maradt dacos lélek elszántságával 
kiáltjuk, a vészes éjszakába: Élni akarunk! A győzelem mámorától 
megfertőzött hatalmasok, a rajtunk élősködők minden gyűlölete, 
minden gonoszsága nem rakhat ránk akkora terhet, hogy nagy
akarásunk perzselő szenvedélyességgel ki ne törjön. Sohasem nyug
szunk bele, hogy országunk szent testén mindvégig a kockavető 
latrok dőzsöljenek. A hármas halom és négy folyam tájékát a jö
vőben is csak az a közös érzésben, gondolkozásban összeforrt 
egyénien sajátlagos nép fogja lakni. A mi hagyományaink, a mi 
dalaink, hitünk, imádságunk, kultúránk ereje fogja összetartani a 
jövőben is. Ami értéket a magyar erőben, önfeláldozásban, kultu
ráltságban képvisel, azt megmutatta a világháború. Ez a nemzet, 
mikor győzelmet győzelemre aratott, nem feledkezett meg az em
beriességről sem benn, sem az ország határán kivül. Hogy ennek 
tanulságait ellenségeink elfelejtették levonni, nem a mi hibánk. 
Hogy prédául kívánnak odavetni koncleső barbároknak és tapoga- 
todzó vakok módjára, siketen haladnak el a mi igazságaink mellett, 
az a XX-dik század szégyene. Magunkra hagyatva is élni akarunk. 
Élni az öröklétre hivatott magyar nemzeti élet minden vonatkozá
sában. Ennek szolgálatába szegődünk mindnyájan. Ezt a hitet, ezt 
a bizó reménységet, az érte harcolni kész elszántságot bele kell 
csepegtetnünk minden szívbe, ezt a szellemet bele kell vinnünk 
minden intézményünkbe. Ezt kell ápolnia, fejlesztenie, erőssé, ki- 
irthatatlanná tennie minden iskolának. Magyarokat kell nevelnünk. 
Faját, nemzetét, megcsúfolt országát az ellenséghúzta vonalon túl
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is imádó érzéssel szerető magyarokat. Nem hagyhatunk nyugton 
senkit. Körül kell hordoznunk a szent tüzet, hogy lángra lobbanjon 
mindeniknek lelkében. Tanuljunk legkíméletlenebb ellenségeinktől! 
De ne . . .  ! Ösztönös érzéseink vigyenek, ragadjanak előre. Te
remtsünk új országot. Országot: magábabizó akarattal, saját talajá
ból sarjadt, magyar levegőégben megfürdött kultúrával. Országot, 
melynek fiait a különbbélevés eszménye hevíti. Senkit sem lehet 
nélkülözni. Szükség van mindenkire. Szükség van ránk, akik a 
köztünk járó, álomvilágban élő lelkek kapuját nyitogatjuk; akiknek 
mi nyújtjuk az ismereteket, értékük ércét mi hozzuk felszínre és 
azt a maguk és a köz szolgálatába szegődtetjük. Külön magyar 
világot, külön hajtását a magyar kultúrának teremtettük meg e te
kintetben. Gyökere a honi föld talajából fakadt. A mi szorgalmunk, 
gondoskodásunk révén erősödött törzse. Sudár növésű fájának te
rebélyes lombja átfogta hazánk egész földjét. Ezen intézményeink 
is magasan föléje helyeztek az uzurpálóknak. Hiszen ások legtöbbje 
nem is áll azon a kulturális szinten, hogy ilyen intézményei lehet
tek volna. De az valószínű, hogy azokat az intézeteket, amelyek 
tőlünk elvett területre esnek, fenn fogják tartani. Már csak a lát
szat kedvéért is. A ssálakat azonban, amelyek ezen intézeteket 
ide, hozzánk kötik, nem lehet széttépni. Innen, tőlünk kell nekik 
továbbra is a tápláló szellemi erőt meríteniük. Az érzés és szellem 
szálai fogják összekötni a múltat a jelennel és a jövővel egyaránt. 
Ebben az irányban cselekvőleg munkálkodni nemzeti cél, köteles
ség. Ezt a kötelességet a siketnéma tanárság hazafias érzése öröm
mel vállalja. Készséggel vállaljuk, hogy oktatásügyünket folytono
san fejlesztve, azt arra a polcra emeljük, hogy műveltségünknek 
megbízható fokmérője, más népeknek követésre méltó mintája le
hessen. Hogy ennek megfelelhessünk, hogy a munka friss nekilen
düléssel megindulhasson, meg kell hozzá teremteni az alapot. A 
háborúban intézményeink sokat szenvedtek. Egyik-másikban alig 
volt tanítás. Sok iskola meg nem képes az anyagiakat előterem
teni. Egységes eljárásra volna szükség. Csak a kormányzat támo
gatása mellett tudom elképzelni az újra való talpraállást. Kívánatos 
volna tehát, ha a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr módját 
ejtené, hogy intézeteink anyagi, szellemi állapotáról teljes tájéko
zódást szerezzen és ugyanakkor megjelölné, hogy milyen irányban, 
milyen arányban indulhatnak meg a jövő évi munkák. Annyi biz
tos, hogy jelenleg ahány intézetünk van, annyi külön esettel állunk 
szemben. Memorandumozásokkal, felterjesztésekkel alig lehetne se
gíteni a bajon, alig lehetne egységet teremteni.

Felvetem azért az eszmét és tisztelettel kérem ügyosztályunk 
érdemes vezetőjét: dr. Radnai Rezső min. tanácsos urat, eszközölje 
ki, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr hívjon össze egy 
szakférfiakból álló értekezletet, melyben minden intézet képviselve 
volna. Ezen az értekezleten különösen a nagyon sürgős természetű 
ügyek mind tárgyalásra kerülhetnének. Ismerve ügyosztályunk ve
zetőjének meleg szívét; tudva azt, hogy lelkét a teremtés, az al
kotás vágya hevíti és e tekintetben nem fog akadályt ismerni, hi-
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szem, hogy ilyen értekezlet nem végződnék eredménytelenül és 
sikerülne a jövő biztos alapját megvetni. Biztosíthatjuk ügyosz
tályunk főnökét, hogy odaadó hűséggel, lelkes munkával fogjuk 
támogatni és rajta leszünk, hogy édes hazánknak szolgáljunk. 
Szolgáljunk abban az értelemben, hogy kultúrája fejlődjék és be- 
és kifelé egyaránt használjon nemzetünknek.

Sopron. Völker József:

HIVATALOS RÉSZ.
Választmányi gyűlés.

1. Egyesületünk választmánya 1920. márc. 9-én tanácskozásra 
gyűlt egybe a siketnémák váci kir. orsz. intézetében. A gyűlésen 
Borbély Sándor elnöklete alatt részt vettek: Záborszky Árpád titkár, 
-Gogola Aladár jegyző, Kegler Ferenc szerkesztő, Vatter Ferenc 
pénztáros, Lett József könyvkiadóvállalati igazgató, Istenes Károly, 
Puha László, Szép József, Rieger György és Milassin Gyula választ
mányi tagok, továbbá Szabady Géza, Molnár Antal, Csák Sándor, 
Pongrácz Mihály, Hribik L. Aladár, Schéry Géza, Schaeffer Mátyás, 
Eötvös László, Jónás A. Jenő, Kondra Mihály, Zsemberi József, 
Együd Lajos, Krupa Pál és Válek János egyesületi tagok.

2. Borbély Sándor elnök az alábbi beszéddel nyitotta meg a 
tanácskozást:

„Tisztelt Választmány! Kedves Kartársaim ! Egyesületi életünkben 
— közel 20 éves tapasztalatom következetes tanúsága szerint — mindig 
volt egy magasabb közös eszményünk, melynek alatta és közelében akar
tunk és tudtunk is egységesen érezni, egy táborba egyesülni, együtt akarni. 
Épen ezért, mert mindig volt egyesületünknek ily közös eszménye, ily 
emelkedettebb színvonalú elvi álláspontja: azért főként erre irányult a mi 
érdeklődő tekintetünk és cselekvő munkásságunk is. Ez összetartó erőnek 
•egyszer igazságérzet volt a neve, máskor meg jogérzet. Egyszer ügyszere
tet, ügyvédelem volt, máskor pedig megostromlása az elfogultságnak, vagy 
a káros tájékozatlanságnak és ügyeinkbe való illetéktelen beavatkozásnak. 
De eszméért harcoltunk mindig. Még akkor is elvi magaslaton állottunk, 
mikor esetleg egyes személyekkel kapcsolatos volt a küzdelmünk. Csupán 
a személy tekintetjéből sem személyekért, sem személyek ellen nem csele
kedtünk. Egyéni akciók sem igen érvényesültek kebelünkben.

Közös eszményeink árnyékos alján lappanghatott ugyan s rejtőzhetik 
ma is emberi, egyéni gyarlóság is, de ez erőre nem kapott közöttünk 
sohasem. Az érdem volt a mérlegünk súlya, a tisztelés, becsülés pedig a 
mérlegünk nyelve, melyet nem a megszólásra használtunk. Féltékenység, 
irigység, törtetés és más ilyfajta önzés meglehetősen ismeretlen a mi egye
sületi életünkben. Szerető testvérek között szokásos vonzalom, békesség, 
“becsülés és baráti szeretet vonta be s járja át még ma is hivatalos műkö'- 
désünket is. Örömest vagyunk együtt, óhajtjuk egymást látni. Őszintén 
örülünk a viszontlátásnak. Együttlétünk örömei nem a társadalmi finom 
hazugságok kellemességeiből fakadnak, hanem az egy gondolat, egy érzés, 
egy eszmény tövéből sarjadnak. Különösen az idősebb kartársak életéből 
veszem a példákat, kiket régóta és alaposan ismerek. És hogy ez a meg
ítélés nemcsak nekem, egy embernek a vélekedése, tanúságul hívom mind-
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azokat az egyesületi tagokat, akik a múltra vissza tudnak emlékezni. Óhaj
tom, hogy az ifjabb nemzedék is vegye szemügyre e jelenséget s egyrészt 
a maga gyönyörűségére, másrészt egyesületünk megbecsülhetetlen javára 
kövesse az elődöket.

, Örömmel látom itt közöttünk távolabbi intézeteinknek is eljött képvi
selőit : Csák Sándort, Sopronból; Rieger Györgyöt, Kaposvárról; Milassin 
Gyulát, Szegedről; Eötvös Lászlót, Lett Józsefet és Jónás A. Jenőt, Kecs
kemétről, kik bizonyára lelki szükségletből kűzdötték le a mostani költ
séges, terhes és majdnem veszélyes utazás nehézségeit. Szolgáljon tudo
másul nekik, hogy méltányoljuk bennük ezt a lelki erőt és anyagi áldo
zatot. Vegyék és adják át küldőiknek is a mi becsülésünket és testvéri 
üdvözlésünket. Felette sajnáljuk, mélyen fájlaljuk, hogy a széleken lakó 
kedves barátaink ezúttal a katonai határzárlat miatt nem jöhettek el, mert 
talán meghívó levelünket sem kaphatták meg.

Pedig mostani tanácskozásunknak egyik tárgya épen az ő sorsuk. 
Az ország nyakán ülő erőszak és brutalitás bizonytalan időre elvágta 
előlük a mihozzánk vezető útjaikat s megfordítva is. Óh az erőszak sok 
mindent megtehet: „főbelőhet, lenyakazhat, bitófára fölakaszthat, — de 
az érzelem honában, szívünk titkos templomában mi urat nem ismerünk“. 
Egyelőre csak üzenjük a végeken lakó kedves kartársainknak, barátaink
nak* testvéreinknek, hogy ne csüggedjenek, reménykedjenek, sőt bízzanak. 
Találkozunk mi még úgy, mint ahogy volt a múltakban. Amint bizonyos, 
hogy ők nem kívánnak elszakadni az anyatesttől, mi is az anya természetes 
ösztönével, meleg szeretetével fogjuk, tartjuk őket, hogy el ne szakíthassa 
tőlünk a dúrva erőszak. A természetes ösztönön felül azonban még öntu
datos erőnk is lesz, ha elérkezik az ideje.

Tisztelt Választmány! Elnöki hivatalos tisztemben kívánatosnak, 
szükségképeninek tudom, hogy a közhangulat kifejezője legyek. Kívánok 
is az lenni, törekszem reá, hogy eltalálom-e mindenben a közhangulatot, 
nem vagyok benne bizonyos, de azt tudom, hogy amit kifejezek, az lega
lább nemzeti hitvallásom, hogy elsőben magyar vagyok, s csak azután 
kívánok világpolgár lenni. Én mielőtt szerencsétlen embertársaimon segíteni 
akaró humánus érzületű siketnéma-tanár lettem volna, — ki e vonatkozá
sában bizonyos fokig nemzetközi egyén — előbb a magyar hazának voltam 
lekötelezett fia és adós polgára. Ma is az vagyok, mert haláláig sem tör- 
lesztheti le az ember a hazája iránti kötelezettségét, tartozását. Ez érzelem 
kifejezését nem titkolhatom el akkor sem, midőn nyilvánvalóvá lett a 
győztes hatalmaknak országunkkal szemben diktált követelés — sorozata. 
Ugyanezt tételeztem lel az egyesület tagjairól is, midőn az egyesületi tit
kárral egyetértve, táviratilag üdvözöltük hazánk legkiemelkedőbb nagy fiát, 
Apponyi Albertét honmentő munkájában. Ugyanakkor feliratot intéztünk a 
magyar közoktatásügyi kormányhoz, melynek tudomására adtuk egyesüle
tünk nevében, hogy nem nyughatunk bele siketnéma-tanár testvéreink és 
intézeteink erőszakos elszaladásába és hogy az országmegtartó munkában 
a reánk eső részt mi is vállaljuk. Jól tettük-e ezt? Mél+án szóltunk-é az 
összesség névében?

Ha jól tettük, akkor a férfihez illő jó meggondolást a férfit még 
inkább kötelező következetes, kitartó munka kell, hogy kövesse. Lesz, mert 
már is van sok ¡ munkánk ez irányban. Egyelőre csak a menekülő kartár
sainkat fogadjuk melegséggel, s ha kell egyéni áldozattal is segítsük őket 
az érdemükhöz méltó elhelyezkedésben. Szégyenkezve bújjék el egyéni, 
önző kisded törtetésével az, kiben az önzés és itéletlenség talán a kiűzött, 
elbujdosott és szenvedett érdemnek előtte akarna érvényesülni. Nekünk 
továbbra is azon a hazafias és erkölcsi emelkedettebb színvonalon kell
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maradnunk, mely egyesületünket eddig is jellemezte: első a közjó, az igaz
ság érdeke — s csak azután jöhet az önérdek.

E tétellel különben találkozunk még tárgysorozatunk taglalásakor. 
De már most kívánom érinteni azt a tárgyalási feladatunkat, hogy a mene
kült kartársainknak elhelyezésével kapcsolatosan arra is felhívhatnék a 
miniszter úr figyelmét, hogy a kidomborítottabb szakszerű beosztás az 
eddiginél fokozottabban biztosíthatná egyszersmind a tanügyi eredményt is. 
Itt kell kifejtenünk azt az éberséget is, hogy a végleges berendezkedés idején 
szűkebb státusunk nehogy kárát vallja a gvógypaedagógiával való ezidő- 
szerinti kapcsolatnak. Az elnökség azt a tájékozódást szerezte a közoktatás
ügyi kormány illetékes ügyosztályában, hogy ott megérteni akaró elbírálás
ban részesül a siketnéma oktatásügynek minden tárgjn és személyi vonat
kozása. így tehát a menekült kartársaink ügye is. A minisztériumbeli, — 
helyesebben az ügyosztálybeli említett jóakarattal kapcsolatban — úgy érzem; 
méltán várja a t. választmány a többi ügyünkre vonatkozó elnöki tájékoz
tatást is. Minthogy ez ügyben a titkári jelentés részletesebb tájékoztatást 
ad és- tárgysorozatunk egyik pontja épenséggel erre a kérdésre vár feleletet: 
az elnök nem látja helyénvalónak részletes jelentéssel elejébe vágni a kö
vetkezőknek. Azért csak általánosságban tájékoztatom a t választmányt 
arról, hogy igaz ugyan, hogy sarkalatos ügyeink még nem kerülték a 
minisztériumban tárgyalásra és eldöntés alá, de szóbelileg többoldalúlag 
hallott az elnökség illetékes tényezőktől kijelentést, hogy minden fontosabb 
siketnéma ügyben meg fogják hívni tanácskozásra az egyesületet is. Addig 
is a jószándéknak zálogául, a jó tettnek pedig bizonyos kifejezéséül kell 
tekintenünk a címkérdés megoldásának elindított folyamatát is. Ez még 
nem az ugyan, amit mi várunk ; és mi várjuk is azt, amire számot tartunk: 
az intézményes megoldást, de már az eddig megmutatott jóakaratért is el
ismeréssel kívánunk visszhangot adni ügyosztályunk főnökének és az ,ő 
munkatársainak. Ezzel a gyűlést megnyitom“.

A nagy tetszéssel fogadott és a gyűlés jegyzőkön}?vében meg
örökített elnöki megnyitó-beszéd után sajnálattal vette tudomásul a 
választmány Klis Lajos tb. elnöknek, Gönczi G}uila alelnöknek, 
Klug Péter, Plichta Béla, Simon József és Völker József választ
mányi tagoknak a g5'űlésről való elmaradását, mint akik kimentő 
leveleik szerint részben betegségük, részben fontos hivatalos el
foglaltságuk miatt nem jöhettek a gyűlésre. -

3. A múlt gyűlés határozatainak végrehajtásáról Záborszky 
Árpád titkár számolt be részletesen. Bemutatta s közóhajra fel
olvasta az 1919 mára. 9-iki egyesületi rendkívüli közgyűlésnek a 
választmány előtt eddig még nem ismert jegyzőkönyvét, amely gyű
lésen t. i. a megelőzőleg lemondott elnök helyett egyesületünknek 
akkori irányítója: Gönczi Gyula alelnök elnökölt. ‘Szép József fel
szólalására a választmány a jegyzőkönyvben foglalt hiteles bizonyí
tékok alapján megállapította Gönczi Gyula alelnöknek a jelzett 
közgyűlésen elnöki mivoltában tanúsított higgadt, körültekintő és 
bölcs magatartását, amellyel a gyűlésen megnyilvánult forradalmi 
hangulatnak magasra csapkodó hullámai közepette sem veszítette 
el azt az irányt, amelyet egyesületi szabályainknak szelleme és 
szava, megszab. Alapszabályainknak e megtartásával tette lehe
tetlenné az egyesület szétzüllesztésére irányult szándék megvalósí
tását, miért is a választmány Gönczi Gyula alelnöknek e maga
tartását jegyzőkönyvében megörökítette s ezzel Gönczi Gyulát,
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mint a törvényes rendhez és az egyesületi zászlóhoz való ragasz
kodásnak törhetetlen mintaképét, követendő példaként állította úgy 
a mostani, mint a jövő nemzedék elé.

Bejelentette továbbá a titkár, hogy az elnökség meleghangú 
átiratban s a megfelelő jegyzőkönyvi kivonattal adta tudtul Eötvös 
Lászlónak az egyesület hálás köszönetét az 1919 március 9-iki 
egyesületi rendkivüli közgyűlésen tanúsított ‘s egyesületi történe
tünkben immáron megörökített példaadó szerepléséért. Felolvasta 
egyúttal Eötvös Lászlónak az egyesületi elismerésre küldött rend
kívül meleghangú válaszát.

A sikeinéma-intézeti tanárság elsőrendű kívánságait emlék
iratba foglalva f. évi jan. hó 15-én kiildötts.égileg adta át egyesü
letünk elnöksége ügyosztályunk főnökének: Bielek Aladár ,dr. 
miniszteri osztálytanácsos úrnak. A beadott emlékirat egész terje
delmében megjelent lapunk legutóbbi számában, ugyancsak meg
jelent ott az ügyosztályfőnök úrnak az elnöki köszöntő- és kérő
beszédre adott meleghangú válasza, amiben kívánságaink és törekvé
seink iránt a legnagyobb fokú megértést tanúsította.

Amint azt már az elnöki megnyitó is érintette, egyesületünk 
elnöksége 1920 jan. 21-én egyesületünk nevében táviratilag köszön
tötte gró f Apponyi Albert Őexcellenciáját, a békedelegáció elnökét 
a párisi békekonferencián kifejtett nemzetmentő munkájáért. Ugyan
ekkor beadvánnyal fordult a kultuszkormányhoz, amelyben fel
ajánlotta egyesületünk cselekvő támogatását hazánk területi épségé
nek megóvása tárgyában s megfogadta, hogy ezeréves hazánk 
visszaszerzésére szenteljük egész valónkat s hivatalos és társadalmi 
életünket e szent célnak megfelelőleg fogjük irányítani. A választ
mány szívvel-lélekkel csatlakozott az elnökségi cselekedethez.

Felterjesztést intézett az elnökség a harctéren küzdött s eddig 
még ki nem nevezett tanártársainknak kinevezése, illetőleg az. 
itthonlevő tanfolyamtársaikkal az előléptetésben való egyenlő el
bírálása tekintetében. Értesítette J az igazoló-bizottság tagjait meg
választatásukról s felszólította, hogy alakuljanak bizottsággá s kezd
jék meg működésüket. A bizottság megalakult, elnöke Szabady 
Géza lett. Eddigi működése az adatok gyűjtésére szorítkozott. 
Érdemleges munkálkodását a hivatalos vizsgálatok megtörténte után 
fogja megkezdeni. Úgyszintén értesítette Lázár Pált és Keményffy 
Károlyt, lapunk kiadóhivatali vezetőiül történt megválasztatásukról 
s felkérte, hogy a lap megjelenésével egyidejűleg kezdjék meg 
működésüket. A múlt gyűlésen felvett tagokat felvételükről értesí
tette. Markovics Árpádnak felvételi ügye, — miután eddig meg
szállt területen volt — nem volt elintézhető. Az egyesületi lap 
megindithatása érdekében önkéntes áldozatokra hívta fel a tago
kat, aminek a tagok nagy megerőltetéssel ugyan, de eleget tettek.

4. Vatter Ferenc egyesületi pénztárnok terjesztette elő ezután 
nagy érdeklődés mellett jelentését, amelyben számadatokkal muta
tott rá a titkári jelentésben már megemlített lapsegélyezési akció
szükségességére, minek kapcsán részletesen beszámolt az adakozók
ról, névszerint kiemelvén Záborszky Árpádot, aki 1540 koronát,
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Eötvös Lászlót, aki 540 koronát adományozott s Kegler Ferenc 
szerkesztőt, aki 100 korona adománya mellett már esedékes négy 
évi tiszteletdíjáról mondott le a lap javára. Az adományok összege

koronát tesz ki, és pedig:
a váci intézet tanári testületétől . . . 2360 kor.
a kecskeméti int. tanári testületétől , . 750 „
a bpesti áll. „ „ n • • 240 „
a soproni „ ,, !> • • 240 „
az egri „ „ » • • 360 .,
a kaposvári „ „ « • • 80 „

Összesen 4030 kor.
A választmány nagy megnyugvással vett tudomást tagjaink

nak e nemes áldozatkészségéről, amiben az egyesület iránti cselekvő 
szeretetük beszédes tanúságát látta s nekik ezért hálás köszönetét 
nyilvánította, amiről a fent megnevezetteknek még külön elnökségi 
átirattal és jegyzőkönyvi kivonattal való értesítését is elhatározta. 
A hátralékok felülvizsgálására s a Borbély S.-féle irodalmi alapít
vány számadásainak felülvizsgálására a pénztárnok javaslatára 
bizottságot küldött ki.

5. Kegler Ferenc szerkesztő jelentése szerint a szerkesztőség 
az elnökséggel egyetértve megállapította kiadványainak forgalmi 
értékét: az I—IV. évi lap 80 k. (az eddigi megszorítással); az 
V—XIX. évfolyam á 25 k., 1918-ra (XX. évf.) a 30 k., 1919-re 
(XXI. évf.) nem tagoknak, akiktől az előfizetési dijat 1920 márc. 
10-ig meg nem kaptuk 50 k. Akik nem fizettek, azoknak lapja 
visszatartandó s megkérdezendő tőtük, megrendelik-e a lapot 1919-re 
50 és 1920-ra 60 koronáért. Az új tagok 191'9-re kapják a ked
vezményt. Az 1920. évf. (XXII.) díja — a legutóbbi meg
állapítás szerint — nem tagoknak 60 k. Revizió alá vette továbbá, 
hogy kiknek jár a lap s ezt közölte a kiadóhivatallal. Javaslatára 
a választmány felkérte Lett Józsefet, a könyvkiadó-vállalat igazgató
ját, hogy a könyvkiadó-vállalatról a legközelebbi gyűlésen adjon 
tájékoztatást.

6. Következett a lapsegély-kérés ügye. Egyesületünk lapja 
fennállása óta csupán tagjaink áldozatkészségéből tartotta fenn 
magát, s szolgálta nem csupán a siketnéma-tanárság érdekeit, de 
főleg a magyar siketnéma-oktatásügy felvirágoztatásának országos 
érdekű ügyét. A lap mostani előállításának magas költsége azon
ban meghaladta immár a tagok teherbíró képességét, miért is annak 
további rendes megjelentetése bizonytalanná vált. Miután azonban 
a tanárság oktatásügyünknek e fontos sajtóorgánumát a néma 
hallgatásra kárhoztatni nem akarja — a választmány az elnökség 
javaslatára elhatározta, hogy lapunk számára — annak további 
megjelentetését eddigi ügyrendje szerint biztosítandó — a kormány
tól 1920 jan. 1-től számítottan legalább évi 5000 k. államsegélyt 
kér, aminek végrehajtására felkérte az elnökséget.

7. Tankönyveink ügye. Oktatásügyünk belterjes fejlődésének 
egyik nagyon fontos tényezője ta-nkönyveink ügye. Alig van tan
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könyvünk. Ennek hiányát régóta érzi inár a s n .  tanárság, amin 
igyekezett is munkájával segíteni. Bizonyos külső okok azonban 
elvették a kedvét a tankönyvírástól. Ezekre az okokra mutatott rá 
Vatter Ferenc felszólalásában, sürgetve azoknak a tankönyvírás 
biztosítása érdekében való megszüntetését. A választmány többek 
hozzászólása után elfogadta az e tárgyban tett határozati javaslatát 
s kimondotta, hogy megkéri a kultuszkormányt, hirdessen pályá
zatot az alábbi sn. intézeti tankönyvek írására, s a beadott tan
könyveket kizárólag csak sn. intézetnél működő szakemberekkel 
biráltassa meg.

Pályázat hirdetése kéretett:
1. Beszédtanítási vezérkönyv a
2. A leíró szemléleti oktatatás

IV. oszt. számára

anyaga az ......................... . V-VIÍI. „
3. Olvasókönyv & . . IV—VIII. „

1 4. Számtani példatár . . . . II—VIII.
■ 5. Természetrajz.................... . v i—VIII. .,
‘ 6. Történelem......................... . VII—VIII. „

7. Természettan . . . . . . VIII. „
8. Földrajz.............................. . V—Vili. „ -51
9. Fogalmazási vezérkönyv . . V—Vili; „ »
8. Puha László a Tanárok és Tanítók Nemzeti Szövetségéhez 

való viszonyunkról számolt be részletesen. Bejelentette, hogy mint 
a nevezett szövetség alcsoportja, megalakult a Siketnéma-Jnté.zeti 
Tanárok Nemzeti Szövetsége, melynek ezidőszerinti ideiglenes 
elnöke Istenes Károly. A Szövetség teljesen ugyanabban a szellem
ben működik, mint egyesületünk azzal a hozzáadással, hogy 
politikával is foglalkozik. Ennek alapján a nevezett országos szö
vetség kebelében a mi szövetségünk is megkapta azt az igény
jogosultságot, hogy a maga szakemberei közül esetleg valamely 
uralmon lévő párt támogatásával országos képviselőjelöltet léptet
hessen fel. A szövetség élni akarván e jogával, Borbély Sándor 
egyesületi elnökünknek ajánlotta fel a nemzetgyűlési képviselő
jelöltséget, ami elől azonban Borbély Sándor a megtiszteltetésnek 
tudomásul vétele mellett is kitért. A szövetség mindezek dacára 
sem e jogáról le nem mondott, sem pedig Borbély Sándort el nem 
ejtette, s minden erejével azon dolgozik, hogy tagjainak politikai 
és társadalmi érvényesülését előmozdítsa, minek érdekében moz
galmat indított, hogy városonként egy-két kartársunkat az ottani 
képviselőtestületekbe bejuttassa.

9. A megszállt területeken levő, illetőleg a menekülni kénysze
rült kartársaink jövőbeli elhelyezkedésének ügyében Istenes Károly 
és Krupa Pál javaslatai alapján elhatározta a választmány, hogy 
felterjesztést intéz Őexcellenciájához a meglevő intézetek kibővítése 
tárgyában. Ezzel kapcsolatban kimondotta még, hogy a menekült 
igazgatók újabb beosztásukban is igazgatói munkakörrel bízassa
nak meg s a netán megüresedő igazgatói állások legelső sorban 
a menekült igazgatókkal töltendők be. A más oktatási ágazatokon
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működő kartársaink pedig a sn.-intézeti tanárság rovására ne 
helyeztessenek el siketnéma-intézeteknél. Ily értelmű kéiések elő
terjesztésével az elnökség bízatott meg.

10. Az elnökség tájékoztatta a választmányt, hogy legutóbb 
beadott emlékiratunkban foglalt kívánságainkon az ügyosztály dol
gozik, minek tárgyalását azonban megelőzte a menekült kartársak 
és az áttelepíthető intézetek ügye.

11. Tagfelvétel után elhatározta a választmány, hogy átirati- 
lag adja tudomására részvétét Klis Lajos tb. elnöknek, egyetlen 
fia elvesztése alkalmából.

12. Az elnökség javaslatára elhatározta a választmány, hogy 
felkéri Hanauer István váci püspököt, egyesületünknek pártoló 
tagjai sorába való belépésre, ami után választmányi gyűlés 
véget ért.

*

Választmányunk 1920. szept. 4-én a bpesti intézetben gyűlést 
tartott s a bejelentések során tudomásul vette, hogy lapunk szá
mára az 1919 — 20. költségvetési évre 3000 kor. államsegély enge
délyeztetett és elhatározta, hogy- a jövő költségvetési évre 5000 kor. 
államsegélyért folyamodik és ennek állandó költségvetési tételként 
való beállítását kéri.

A függőben lévő régebbi indítványok közül a választmány a
a) Cházár András-utca ügyét továbbra is munkálni óhajtja;
b) az ifjúsági cserkész-csapatokra vonatkozó indítványt leveszi

napirendről; .
c) a csonkakorpótlékok rendezésére vonatkozó javaslat elké

szítésével Molnár Antalt bízza meg;
d) az állandó megbízott hetyettes igazgatók ügyére vonatkozó 

indítványt napirenden tartja;
e) a kiejtés oktatásra vonatkozó indítványt leveszi a napi

rendről.
A választmány felkérte az elnökséget, hogy ügyeink előbbre- 

vitele érdekében tegyen tisztelgő látogatást dr. Radnay Rezső min. 
tanácsos úr Öméltóságánál.

A választmány a XVII. rendes közgyűlés előkészületei felől 
is intézkedett.

Az egyesület tagjai sorába beléptek: Hanauer István vác- 
egyh. m. püspök mint pártoló tag , Steffek Ernő, Meixner Mátyás, 
Leopold Rezső mint rendes tagok. ■

Töröltettek: Együd Lajos és Govrik Béla.
Záborszky Árpád javaslatát, hogy gyűjtsük össze tagjaink 

élettörténetét, a választmány elfogadta.
v *

Közgyűlési jegyzőkönyv a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos 
Egyesületének Váczon a siketnémák kir. orsz. intézetében 1920. szeptember 
26-án tartott XVII. rendes közgyűléséről.

Jelen vannak Borbély Sándor elnöklete alatt Klis Lajos örökös tb. 
elnök, Herrmann Antal dr. egyet, tanár tb. tag, Gönczi Gyula alelnök,
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Záborszky Árpád titkár, Kegler Ferenc szerkesztő, Vatter Ferenc pénztárnok,. 
Gogola Aladár jegyző, Bründl Ödön, Fedor Lajos, Hribik Aladár, Istenes- 
Károly, Kákonyi Sándor, Keményffy Károly, Kondra Mihály, Krupa Pál, 
Kunsch Ferenc, Mayer András, Michels Fülöp, Nagy Péter, Palatínus N. 
Károly, Pirovits Jenő, Pongrácz Mihály, Puha László, Schaeffer Mátyás, 
Schreiner Ferenc, Schulmann Adolf, Simon József, Szabady Géza, Szent- 
györgyi Gusztáv, Szép József, Vas János, Válek János, Vissi János, XVayán 
Ferenc, Zsembay Ferenc és Zsemberi József egyesületi tagok, Schaeffer 
Mihály, Sommer Gyula és Szlavkovszky Endre vendégek.

T á r g y :

I. Az egybegyűltek mielőtt munkához kezdenének, előbb áhitatos 
lélekkel eléneklik a Hymnust s elimádkozzák nemzeti hitvallásunkat:

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek az Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában Ámen.

II. Elnöki megnyitó. Borbély Sándor elnök a következő beszéddel 
nyitja meg a gyűlést: „Tisztelt közgyűlés! Elmúlt veszély után, de meg
levő nyomor között mintha rendezgetnénk. Kifordult a házunk tája. Sok 
mindenünk nincsen helyén: bútoraink összehányva, szent képeink megron
gálva, szép reményünk megszakgatva. Megcsappant az életkedvünk, foko
zottabb az izgalmunk ; több a munkánk s kevesebb az energiánk. Házunk 
előtt tömeg halad; messzi földről vánszorognak. Vad kény űzte el hónukból 
s nem lelik meg honjukat a hazájukban. Közöttük sok hazát keres s házat 
sem lel nyugalmát hol megtalálná. Útra kel a beteg s az agg, de vesztegel 
sok sinkocsi, hogy állandó otthont adjon menekülő magyaroknak. Eltolódott 
itt sok minden: helyváltozás, színváltozás 1 Tiszta fehér szép dolgaink 
foltot kaptak, megfakultak. S ami eddig színtelen volt, vakítólag fehérré 
lett az erőnek erejével. Hangos beszéd lett tekintély és súlyossá a fecsegés.

Eltolódás, rendetlenség nálunk is van, kis körünkben. Munkát vá
runk — s szünetelünk ! Iskolába vágyik jőni, tanulni a sok siketnéma — 
s útját állja ellenséges katonának a fegyvere.

Tisztelt közgyűlés 1 Ami tanácskozásunk ideje is eltolódott, mert is
meretes gátló körülmények kényszerítettek erre. A kényszerítő okon kívül 
azért hívtuk ez időtájra össze a tisztelt tagokat, hogy egyben ünnepet 
üljünk Cházár András emlékének tiszteletére. Közgyűléseink és a Cházár- 
emlék az ünnepély és munka fogalmát egyesítik magukban. Cházár Andrást 
az emberiség üdvéért és főként magyar fajának érdekében kifejtett munkás
ságáért ünnepeljük. A kartársaknak közgyűléseinken való együttléte pedig 
mindig a legmelegebb baráti és testvéri érzéssel avatta ünneppé a közgyű
lésünk napját. E jelenségeknek tudatában bizodalommal tekintek ma is e 
kettős ünnepünknek és kettős munkánknak elejébe. Állami életünk helyze
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tének eltolódása olyan ködös képpel vesz körül, hogy a bizonytalanság 
érzetében néha-néha már-már a reménytelenség határvonalán képzeljük 
magunkat. S e helyzet érzetében kis körünk betöltésénél is már-már a 
csüggedés, a hiábavalóság és lemondás érzete akar kifejeződni. De éppen 
ez a pont az utolsó, melyen túl lépniök nem szabad a lelkeknek. Ez az a 
pont, melyen az elbágyadt, elalélt szervezetnek meg kell rázkódnia, hogy 
felébredjen. Az öntudatra jutott léleknek pedig hatalmas, honmentő gondo
latnak és tettnek vezérévé kell lennie. Nem! Nem hagyunk fel semmi 
reménnyel! Talpra állunk és újra élünk! A nagy betegség után még erő
sebben, mint valaha. Ha eltolódott is minden a maga régi helyéről, szívünk 
s eszünk helyén van még. Legyen is ! Ébredjünk tisztelt Barátaim ! A hon
mentés szólít erre minket is. Mindenki a maga helyén az ő számára ki
jelölt szűkebb körben vegye fel újra dolgának fonalát! De úgy, mintha az 
egész ország szeme nézne rája. Mindenki a legjobban, a legszebben végezze. 
E részlet munka országos munka lesz. Ez új tanév kezdetén új korszakot 
kell kezdenünk. Csináljuk meg a szellemi mérlegünket. A tettek serpenyő
jével szemben állítsuk a teendők serpenyőjét. Ezt látván, mérjük össze 
erkölcsi valamirevalóságunkat és szellemi képességünket a teendők csopor- 
tozatával. Kétségtelen, hogy több lesz a teendő, mint az elvégzett dolog. 
Nem kétlem azt sem, hogy a teendők serpenyőjét lenyomja a valamire- 
valóságunk, ha a lélek súlyával együtt vetjük bele magunkat a serpenyőbe.

Mikor szemlét tartok a magyar siketnéma tanárság teendői fölött, 
kétféle munkatényezőre gondolok: egyrészt az anyagira, másrészt az erköl- 

• esire és szellemire. Nekünk csak erkölcsi és szellemi erőnk lehet. E viszonylat 
mérlegelésénél meg kell jegyeznem, hogy a magyar siketnéma tanárság a 
maga feladatkörében nem egy munkát végzett már el olyat, mely hivatva 
lenne arra, hogy a magyar siketnéma kultúrát egy lépéssel előbbre vigye s a 
külföld tiszteletét legalább egy kis pontban felkeltse. így szakoktatásunk 
belterjes fejlődésére kerestük és meg is találtuk azt a legjobbnak vélt szer
vezetet, mely azt domborítja ki, hogy különleges siketnéma ügyi dolga
inkban csak szakemberek hozzászólása, véleménye, tanácsa irányítson, ér
vényesüljön. Ez a siketnéma-ügyi önálló szaktanács. Mi megtettük a mi 
kötelességünket, — most várjuk a felsőbbség döntését.

Tanárképzésünk ügyét szintén alapos vita tárgyává tettük. Megállapí
tottuk, hogy ügyünk fejlődését a lelkesség mellett csak a legteljesebb szak
képzettség biztosíthatja kielégítőleg. Oly reformtervezetet terjesztettünk fel 
a közoktatásügyi kormányhoz, mely a mai tanárképzést felülmúlva, a hazai 
siketnéma-oktatás ügyét jelentősen előbbrevinné és egyben az elmaradott 
szomszédos nemzeteknek mintául s általában tekintélyünk növelésére szol
gálna. Ez ügyben is várjuk a döntést.

E két szervezési, nagyfontosságú kérdés után a siketnéma tanárság 
az irodalmi téren kifejtendő munkára van elsősorban és főképen hivatva és 
kötelezve. A siketnémák szakügyébe bele kell vinnünk a tudományos búvár
kodást. E tudományos búvárkodásunknak külső kifejlődése az egyes szak
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cikkek és szakkönyvek. Mert csak nem lehetünk oly elernyedtek, hogy 
szakügyünknek tudományos fejlesztését idegen, külső emberektől várjuk ?
E fejlesztésre mi vagyunk hivatottak; mi pedig hivatottak, sőt kötelezettek 
is vagyunk. Szakkönyveink kérdésénél a tankönyvek nyomulnak előtérbe. 
Mégpedig: a tanárjelöltek számára szólók és a növendékek kezébe adandók.
A tanárképzés ügye időről-időre megtette az ő félénk, szerény lépéseit az 
előrehaladásra. Nem az utóbbi idők emberein múlt, hogy a 120 éves ügy 
csak az utóbbi 25 év alatt forrta ki magából a tanárképzés szervezetét.
A közelmúltnak tehát sokat kellett pótolnia a múlt mulasztásaiból. S nem 
lehet csoda, ha a képző adósa marad a jelennek — egyebek mellett — a 
tanárképző teljesen kialakult tankönyveivel is. A képzői tankönyvek ezelőtt 
mintegy 20 évvel, a képzőnek első szervezése idején készültek. Az áttörés 
érdemeit ne akarja senki se elhomályosítani. Viszont másrészről se legyen 
érzékenység, ha a revidiálás szükségessége említtetik. Pl. a fonetika ügye 
az egész siketnéma-oktatásnak fundamentuma és sarka. Még ma is egy 
külső — máskülönben egy neves és érdemes — férfiúnak fordítását és 
némi átdolgozását használja tankönyvül a képző. Nincs magyar fonetikánk,
— siketnéma fonetikánk még kevésbbé.

Beszédre s elsősorban főként beszédre tanítjuk a siketnémát; de a 
beszédnek magyar nyelvtana még mindig nem részesül a tanárjelöltek kép
zésénél abban a figyelemben, amely hivatásunk legjobb betöltéséhez oly 
kívánatos volna. E hiány várja az ő emberét, aki tudományos és szak
szerű könyvbe szerkessze egybe a kívánt tananyagot. Hazánk siketnéma 
történelme a régebbi időkből csak azokat az adatokat ismeri, melyek 1902- . 
ben tudottak voltak. A Cházár-féle könyvtár még ma sínes feldolgozvá.
A hazai siketnéma-oktatásnak felette érdekes keletkezési adatait nem 
kutattuk még fel a bécsi levéltárban. És, hogy többet ne említsek, az 
erzsébetvárosi siketnéma-iskolának összekötött iratcsomagja az országos 

^levéltárban még ma is várja a kioldást és a napfényre jutást. A siketnémák 
beszédtanítási módszertana egy kiaknázatlan, gazdag bánya. E bánya eze
lőtt 20 évvel nyittatott meg a rendszeresség jeleivel. Történtek azóta is 
kisebb kutatások s annyi megállapíttatott, hogy a tantervben lefektetett 
siketnéma-oktatási módszertani elvek értékes erek, melyek után bányászni 
érdemes, hasznos volna. De meg lehet azt is állapítani, hogy Gregussal 
szólva: „Elméje legdrágább kincséért ritka búvár ereszkedik alá“. A mód
szernek, tantervnek tanulmányozása s részletesebb feldolgozása oly bő 
anyagot szolgáltat, hogy azt akár folyóiratbeli cikkek, akár önnálló tanul 
mányok alakjában, éveken át sem végezhetnék el.

A tanulók kezébe adandó tankönyvekkel sem állunk különbül. Itt, 
mintha több mulasztás terhelné a múltat, s több kötelezettség a jövőt. Mert 
a siketnémák tanításügye 120 éves már, de tankönyv számukra nincs több 
1, 2, 3-nál. A siketnéma-tanárság ez üggyel is foglalkozott valamelyik 
utóbbi közgyűlésén. Ha jól emlékszem : a fontossági és szükségességi sor
rendet is megállapította. Az országos általános rendezetlenség miatt azonban
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e tankönyvügyben sem történt tudtommal további lépés. De továbbra is 
halogatnunk ezt az ügyet, igazán lelkiismeretbe vágó dolog volna. Ne 
aggasszon és ne akadályozzon senkit se, az említett fontosságnak és sor
rendnek megállapítása. Ennek csak abban az esetben volna akadályozó 
jelentősége, ha akár az egyesület, akár a felsőbb hatóság megbízások alapján 
akarná megoldani a tankönyvírást. De különben is akár megbízás alapján, 
akár e nélkül kell, hogy megoldódjék a kérdés, egyik esetben sincs meg
kötve senkinek a keze, hogy éppen azt a tárgyat válassza tanulmány- és 
munkatárgyul, amelyre hajlamot és képességet érez magában. Az se lan- 
kasszon senkit sem, főként nem a kezdő írót, ha munkája nem láthat is 
azonnal nyomdafestéket. Mert a legtermészetesebb dolog az, hogy a maga 
elméletét és módszerét először és bizony éveken át ő maga kell, hogy ki
próbálja, aki összeírta. A Horatiusi „Nonurn prematur in annum“-féle intelem 
nagyon talál a megírt tankönyvekre is.

A tankönyvek kérdését tárgyaló közgyűlésen tudtommal nem esett 
szó egy oly tananyaggyüjteményről, mely magában foglalja azokat a szóla
mokat — és csakis ezeket foglalja magában — melyek az élet viszony
latában a siketnéma-gyermek számára igazi beszédbeli életszükséglet. Mi 
keressük ugyan e szólamokat és ki-ki talált is már néhányat, mely feltét
lenül jó és felhasználható, de összegyűjtve nincsenek s az egységes meg
ítélés rostáján még nem vizsgáltattak meg. Pedig ha e kérdést sikerülne 
mindnyájunknak hozzájárulásával megoldani, a siketnémák beszédtanítás 
ügye nem egy, de egyszerre két lépéssel szökkenne előre.

Számos ily előterjesztésem lehetne még, mint ahogy a Tisztelt Kar
társaim is tudnának két annyit is elé hozni, de további ily részleteket nem 
említek már. Egy árnyalattal tovább megyek. Említettem előbb, hogy okta
tásügyünket jobban bele kellene kapcsolnunk a szomszédos tudomány
ágakba, így: a hangképzést a fonetikai- és nyelvtudományba. A nevelést 
és tanítást pedig a testszervezet és egészségtan tudományával mélyíthetnok. 
Iskolaigazgatási-ügy az, hogy a növendékek felvételénél ű. n. orvosi véle
ményeket kívánunk a szülőktől. Ez orvosi vélemények egy pár rövid be
tekintés után betöltötték ügykezelési, irodai rendeltetésüket, s aztán eltemet- 
teine.k a többi akták közé, ahol senki sem háborgatja azokat. Pedig ez 
írásokban egyelőre sok érdekes, de majd értékessé leendett sok adat van 
beigtatva. Kell-e azt mondanom, hogy ha ezeket az adatokat ös’szeszednők, 
s szembe, vagy párhuzamba állítanók egymással, oly tapasztalatokra jut
hatnánk, amelyek nekünk tisztább látást, biztosabb eljárást és talán jobb 
tanítási eredményt is biztosíthatnának. Ez a munka nemcsak hazánkban 
szerezne több tiszteletet a siketnémák tanárának, de a külföld becsüléséből 
is szereznénk egy parányit.

Valamint ez az orvosi vélemény-ügy, akként a magyar siketnéma- 
oktatásügy bibliográfiája is volt már közgyűlési tanácskozásunk tárgya. 
Noha alig szólhatunk e tekintetben számottevő irodalomról, de mégis fon
tosnak találom a siketnémaügyre vonatkozó irodalomnak egy jegyzékbe való
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■összegyűjtését. A jövőre szóló fejlődés nem nélkülözheti a múltnak isme
retét. S míg egyrészt visszatükrözteíi ez. a gyűjtemény, hogy mi volt a 
múltban, s mi van ma, másrészt a negatívum felkiáltó jellel eszméltet, 
hogy mi a teendőnk ezutánra. Egy ily bibliográfia összeállítása bizonnyal 
hatni lógna talán minden siketnéma-tanárra, hogy ki-ki megszerezze magá
nak az ügy egész irodalmát, foglalkozzék vele és buzdítást nyerjen belőle. 
Ez üggyel én saját kezdeményezésemből s aztán közgyűlési megbízásbólis 
nagy szeretettel foglalkoztam. A háború kitörése idejére elkészültem e mű
nek legnagyobb részével, csak az utolsó simítások végett lett volna még 
szükségem, hogy az egyes intézetekkel és tanárokkal gyakoribb levelezésbe 
lépjek. Megakadályozott ebben a kartársak szétszórtsága, katonáskodása.

Volna még egy gondolatom. Ha a haladás szükségét elfogadjuk, s 
magunkra nézve kötelezőnek elismerjük: oktatásügyünk nem nélkülözheti 
már tovább egy oly szakismerettárnak a megalkotását, melyet röviden 
lexikonnak szoktak nevezni. Én részemről igen érzem egy ily gyűjtemény
nek szükségességét egyrészt a magam szempontjából, hogy több szakisme
retem legyen, másrészt kifelé való tekintettel, hogy a nagyközönség ezután 
többet és jobb tájékozódottsággal tudjon a siketnéma-ügyről, mint amennyit 
ma tud. Nem kéilem, hogy ifjabb kartársaim, kik előtt inkább a jövőnek 
reménye áll — hasonlóképen vélekednek e kérdésben. Azért nem is fejte
getem tovább e feladatnak kulturális fontosságát. Én annyira lelkemben 
hordom a gondolatot, hogy annak előmunkálatait már meg is tettem, és ha 
Isten segít, s az emberek nem akadályoznak benne, egyetértő kartársaim 
segítségével talán végre is hajthatom.

Aztán volna még igen sok szép, nemesen izgató, hasznos munka
tárgyunk, hogy vége-hosszát alig érhetnék. De már maguk, ezek az elő
soroltak is bizonnyal adnak elég anyagot, hogy azokból az akaró tetszése 
szerint válogathat.

Kedves Barátaim, Kartársaim ! Az önök bizalmából vagyok még ma 
■ez elnöki székben. Tisztemből kifolyólag igyekeztem előljárni a munka 
példaadásával. Ezt a tisztemet ma is kívántam betölteni azzal, hogy fel
hívtam az önök figyelmét a felhalmozott munkaanyagra, a cselekvés köte
lezettségére. Azt is megvilágítottam, hogy mindenki válogathat a munka
anyagból és ennek jól elvégzésével nemcsak a maga erkölcsi és anyagi 
javát szolgálja, hanem a haza üdvét is előmozdítja, mikor ennek kultúráját 
észrevehetőbbé teszi és a külföld becsülését ily erkölcsi módon kikényszeríti. 
Az tehát a fődolog Tisztelt Kartársaim, hogy ki-ki áldozzon az ő kenyér
kereső napi munkáján kívül naponként legalább egy órát a nemzet javára 
szóló erkölcsi munkára. Ezt pedig ne tegyük függővé az anyagi ellenszol
gáltatástól. Ha ily értelemben követik önök az elöljáró vezért — akárki 
légyen is az — akkor valóban s tényleg résztveszünk elárvult Hazánknak 
talpraállításában, felvirágoztatásában. Ne felejtsük, hogy erre el is köteleztük 
magunkat. „Romlott szív és romlott elme, kit hazája hő szerelme szép 
tettekre nem hevít“. E szellemben nyitom meg tanácskozásunkat“.
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A közgyűlés lelkes éljenzéssel s kitörő tapssal jutalmazza a 
magas szárnyalást! elnöki megnyitóbeszédet s Istenes Károly, Simon 
József, Puha László, Vas János, Schulmann Adolf, Nagy Péter 
és Klis Lajos hozzászólásai után egyakarattal elhatározza, hogy 
ezt nemcsak jegyzőkönyvében örökíti meg, hanem lapunk útján 
a jelen nem lehetők részére is hozzáférhetővé teszi annyival is 
inkább, mert az abban foglalt munkaprogrammot teljes egészében 
elfogadja s szent fogadalmat tesz annak megvalósítása érdekében, 
hogy igy is bizonyságot tegyen O Excellenciájának már felajánlott 
munkakészségéről s igaz hazafiúi voltáról.

III. 'jegyzőkönyv hitelesítők kiküldése.
Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére .

Szentgyörgyi Gusztáv és Válek János tagtársakat kéri fel.
IV. Titkári jelentés.
Záborszky Árpád titkár a következőkben teszi meg jelentését az egye

sület működéséről és állapotáról:
„Tisztelt Közgyűlés ! 1918 május 19-én volt legutóbbi rendes köz

gyűlésünk. Több mint két esztendeje tehát, hogy nem vettük számba egye
sületünk működését s nem vizsgáltuk meg állapotát. Az 1919-ik esztendő 
-eltelt anélkül, hogy évi rendes közgyűlésünket megtarhattuk volna. Az* alap
szabály követelte e mulasztásnak az elviharzott forradalmi idők voltak az 
okai, amelyek bénítólag hatottak egyesületünk életműködésére is.

Az 1918. évi rendes közgyűlésnek két hatalmas alkotását, még pedig 
-a szaktanács újjászervezésére, illetőleg a siketnéma-ügyi szaktanács meg
szervezésére vonatkozó javaslatot s a tanárképzőnk reformját még a forra
dalom kitörése előtt juttatta el egyesületünk elnöksége 0  Excelenciájához. 
Az előbbit felirat kíséretében, az utóbbit küldöttség útján.

A forradalom kitöréséig, sőt még azután is egy darabig egyesületünk 
kebelében a legbékésebb nyugalom és a legnagyobb egyetértés uralkodott.

S noha egyesületi életünknek is megvolt a maga forradalmi kitörése, 
még sem mocskolódott az be a forradalom szennyétől, mert nem volt 
-abban a hazafiatlanságnak még csak az árnyéka sem.

Az egyesület égisze alatt Budapesten tartott 1918 november 6-iki 
forradalmi értekezlet csupán ügyünk előre vitele céljából mondotta ki évti
zedes egyesületi harcaink forradalmi vívmányaként a siketnéma-olctatás ügy
nek a gyógypedagógiától való elválasztását, ami — a megnyilatkozások 
szerint — a magyar siketnéma tanárságban valóságos örömmámort keltett.

Sajnos, a forradalom túlfűtött levegőjében a mi egyetértésünk sem 
tartott sokáig! Akadtak közöttünk is álpróféták, akik hamis jelszavakkal s 
mesebeli ígéretekkel megbomlasztották az egyesületi szilárd egységet azzal 
•a célzattal, hogy egyesületünket sarkaiból kiforgassák s elveiknek megfelelő- 
leg saját képmásukra átalakítsák.

A támadás harcot szült, aminek részletes elmondásával nem kívánom 
a t. közgyűlés figyelmét ezúttal terhelni, annyival is inkább, mert azzal az
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1919 november 29-i választmányi gyűlésünk részletesen foglalkozott s azt 
nyomtatásban is megjelentette. Itt csupán annyit, kívánok megjegyezni, hogy 
iámadóink nem voltak válogatósak harci eszközeikben s a gyűlölködés 
üszkét sem restellették közibénk vetni.

A harc rövidke időre az ő győzelmükkel végződölt. Előbb az egye
sületi elnököt és titkárt sikerült lemondásra bírniok, majd pedig 1919 már
cius 9-én az egyesületet is elaltatniok .

Dacára azonban a vereségnek, erre a harcra mindenkor büszkén 
tekinthet vissza egyesületünk, mert az elnökség elvföladás nélkül küzdötte 
azt végig az egyesület egyes tagjainak és testületéinek példás közreműkö
désével. Nem is az érvek győztek itten, csupán : — a terror, amit támadó
inknak az akkori gyászos politikai áramlat leple alatt sikerült kifejteniük.

Egyesületünk választmánya Gönczi Gyula alelnöknek és Eötvös 
László tagtársunknak e harcokban tanúsított magatartását példaadás okából 
történeti könyvünkben feljegyezte. E harcok szülte egyes testületi meg. 
nyilatkozások pedig, az egyesülethez való ragaszkodásnak értékes bizonyí
tékai s az elvhűségnek igaz gyöngyszemei gyanánt egyesületünknek a forra
dalmak alatti történetében nyertek megörökítést.

A rendbontók is megkapták méltó büntetésüket; az 1919 nov. 29-iki 
választmányi gyűlés a két fő elöljárót valóságos népitélet módjára az egye
sületből kirekesztette. Többi tagjainak az u. n. proletárdiktatúra alatt tanú
sított magatartása megvizsgálására egy bizottságot küldött ki.

A bizottság javaslata alapján a választmány a tagok közül hármat 
az 1918 októberi forradalom után és az u. n. proletárdiktatúra alatt tanú
sított áílamellenes és a Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületével 
szemben elfoglalt magatartásáért;

egyet államellenes kommunista magatartásáért;
hármat pedig állampolgári hűtlenségéért az egyesület kebeléből tzizárt;
egyet a keresztény magyar nemzeti eszme megdöntésére irányult 

szociáldemokráciához való hajlandóságáért s annak céljait szolgáló állam
ellenes — bár az előbbieknél kevésbé súlyos magatartásért — abban a 
reményben, hogy hibáját jóváteszi oly módon, hogy hazánk és egyesületünk 
érdekében ezután fokozottabb munkálkodást fejt ki — megrovásra ítélt;

kettőt pedig a forradalmak alatt tanúsított szociáldemokrata érzelmeiért 
s az egyesülettel szemben tanúsított kevésbé kívánatos és laza magatartá
sáért megintett.

Ezenfelül egynek ügyében újabb vizsgálatot rendelt.
Az egyesület többi tagját a választmány, a bizottság javaslata alapján, 

gazoltnak jelentette k i ; a bizottságot azonban a még folyamatban lévő 
ügynek s a netán még felbukkanó eseteknek megvizsgálására továbbra is 
fenntartotta.

A testvérkéz által megbénított egyesületünk az uralomra jutott vörös 
' haramiavilágtól kapta meg a kegyelemdöfést, amikor is a többi hasonló 

társadalmi egyesületekkel együtt ezt is megszüntették. Teljesen megölni
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azonban nem iehetett ezt sem, mert mihelyst felébredt az ország, talpraállt 
egyesületünk is. Az elnök és a titkár a megnyilvánult általános közóhajra 
és mert lemondásuk felett az egyesület nem határozott, újból elfoglalták 
tisztüket. Ezzel aztán egyesületünkben is kezdett helyreállni a régi rend 
s kebelében megindult az alkotó munka.

Az úgynevezett proletárdiktatúra bukása után egyesületünknek első 
útja a kultúszkormányhoz vezett. Itt 1919. aug. 28-án egyesületünk elnök
sége nagyszámú küldöttség élén személyesen ajánlotta fel Huszár Károly 
akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak egyesületünk készséges 
közreműködését a romokban heverő haza újraépítő munkájában. Ezt a kész
séges ajánlkozást az elnökség a szomorú békefeltételek nyilvánossá tétele 
alkalmából a kultuszkormányhoz 1920. január havában beadott emlékira
tában még azzal a szent fogadalommal egészítette ki, hogy a magyar siket- 
néma-tanárság ezer éves hazánk visszaszerzésére fogja szentelni egész valóját, 
s hivatalos és társadalmi életét e szent célnak megfelelőleg irányítja. Ha
sonló érzelmekkel eltelve egyesületünk elnöksége táviratilag köszöntötte gróf 
Apponyi Albert Ő Excellenciáját, a békedelegáció elnökét, a békekonferen
cián kifejtett nemzetmentő munkájáért.

Első alkotó munkára az 1919. nov. 29-iki választmányi gyűlésbe 
hívta meg elnökségünk az egyesület tagjait. E rendkívül látogatott gyűlés, 
amelyen a siketnéma-intézeti tanárság megtalálta ismét önmagát — emel
kedett érzések között erkölcsi s anyagi érdekeinket illetőleg rendkívül értékes 
munkát végzett. E gyűlés vette újólag szerbe-számba a siketnéma-intézeti 
tanárság elsőrendű kívánságait s megbízta az elnökséget, hogy azokat 
emlékiratba foglalva juttassa el Ő Excellenciójához. Az emlékiratot ez év 
január havának 15-ik napján nagyszámú küldöttség élén adta át egyesü
letünk elnöksége dr. Bielek Aladár miniszteri osztálytanácsos úrnak, ügy
osztályunk akkori főnökének, kifejezvén előtte ez alkalomból egyesületünk 
tiszteletét és bizalmát, kérvén tőle önzetlen munkánkhoz jóakaratú támo
gatását.

Ugyancsak tisztelgő látogatást tett a választmány határozatából kül
döttség élén egyesületünk elnöksége f. hó 21-én Radnay Rezső dr. minisz
teri tanácsos úr Öméltóságánál, ügyosfíSlJTOik^őfiökéJiéh.^mikor is kifeje
zésre juttatta egyesületünknek az ügyosztály’mlÍw3I'iéUiíái#G®Af^e^^izaTmát, 
különös tekintettel Bielek Aladár dr. m|ni-szlefi1fs|tóí^tániésosyúfn%k üarnnk 
érdekében már eddig is kifejtett érték*.« muikájáraj. Egyben^éTHÍTO~®mél
tósága figyelmét megoldandó feladataiSife^jáímj^k pegvaloMiláához kegyes 
jóindulatát és szives közreműködését Beérte. i .

Bielek Aladár dr. miniszteri osltályta íácsosíűrira^r'ap+tsztelgü-Jhtoga- 
táskor adott válaszát lapunk teljes I egészí ben kézöke4)*/ IfaéWi? szeifetettel 
köszönte meg Radnay Rezső dr. mi|L taná ;sos (Jméltósága is a kifejezett 
bizalmunkat a teljesíthető kéréseinkkel szembéTJszíve''S,TárnugaláijáL.M 1 yezte 
kilátásba.

*) L. M. S. 0. 1919. 1—1°. sz. 10. old. A szerit.
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Választmánjoink határozata alapján lapunk számára Ő Excellentiájától 
államsegélyt kért egyesületünk, minek eredményekép 3000 K segélyt kaptunk 
az 1919—20. költségvetési évre.

Ugyancsak választmányunk határozatából feliratot intézett egyesüle
tünk elnöksége a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, melyben siket- 
néma-intézeti tankönyvek Írására pályázat kihirdetését kérte.

Intézeteink további sorsán, a menekülni kényszerült kartársaink elhe
lyezése, úgyszintén a menekült igazgatók munkabeosztására vonatkozólag a 
választmány határozata értelmében feliratilag fordult az elnökség a miniszter 
úr Öméltóságához.

A nagyfontosságú kéréseink, javaslataink legnagyobb része mindez- 
ideig nem nyert elintézést, mindazonáltal különösen erkölcsi helyzetünkben 
bizonyos javulás észlelhető, amit annak kell tulajdonítani, hogy felettes 
intéző köreinket egyesületünkkel szemben a jóindulat, a megértés szelleme 
hatja át. Beszédes bizonyságai ennek a cimkérdés ügye s lapunk segélye
zése. Helyzetünknek e kezdődő jobbrafordulása felett észrevehető örömének 
adott kifejezést f. é. szeptember 4-i választmányi gyűlésünk is, bizalommal 
bizakodván többrendbéli emlékiratunkban indokolt kifejtett kérelmeink mi
előbbi teljesítésében.

A függőben levő kérdéseink közül a választmány levette a napirendről 
az indítvány tevő kérésére az ifjúsági cserkészcsapatok megalakítására vo
natkozó indítványt, nemkülönben Wolkóber Jánosnak a kiejtés tanítása 
tárgyában beadott indítványát, •— tekintettel kellőképen meg nem indokolt 
voltára.

Hövényes Antalnak a csonka korpótlékok rendezésére vonatkozó 
indítványát a választmány munkába vette, ellenben az állandó megbízott, 
helyettes igazgatók ügyére vonatkozó indítványának végrehajtását alkal
masabb időkre halasztotta, a Cházár András utca ügyére vonatkozó indít
vánnyal együtt.

Nem lehet szó nélkül elmennünk egyes tagjainknak ama jelentősebb 
adományai mellett, amiket egyesületünk céljaira szenteltek s amivel bizony
ságát adták egyesületünk iránt érzett szeretetüknek, vonzalmuknak. Ez ado
mányok egyikét külön is ki kell emelnünk, annyival is inkább, mert az a 
késő utókort is el fogja árasztani a kartársi és baráti szeretetnek fényével, 
melegével. Egyesületünknek egyik fennállása óta volt tagja s egyidőben 
volt elnöke: Németh László kecskeméti igazgató, aki mindenkor megtestesí
tője volt a kollégialitás és baráti együttérzésnek, abból az alkalomból, hogy 
az oktatásügytől megválik, az egyesülethez kötötten egy ötezer koronás 
alapítványt létesített azzal a nemes célzattal, hogy annak kamatai a szegény
sorsú kartársak gyermekeinek neveltetésére fordittassanak. Legyen a kegyes 
adományon- az Istennek épen olyan áldása, mint amilyen áldásos volt a 
kegyes alapítvány-levőnek már eddigi élete is.

Az adakozók nemes áldozatkészségének legyen jutalma: egyesületünk 
virágzása.
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Egyesületünk választmánya az elmúlt két esztendő alatt ötször gyűlt 
össze munkára, még pedig 1918. nov. 23-án Budapesten, 1919. nov. 29-én 
Vácon, 1920. március 9-én Vácon, szept. 4 én Budapesten és szept. 25-én 
Vácon, mindannyiszor a tagok közül is többen részt vettek a gyűlés tanács
kozásában. Ezeken kívül egyesületünk égisze alatt folyt le 1918. november 
6-án a két budapesti és a váci testület egyes tagjainak forradalmi értekez
lete. Volt ezeken kívül Gönczi Gyula alelnök elnöklete alatt 1919. március 
9-én egy rendkívül közgyűlés, amelyen egyesületünk támadói egyesületünket 
szakszervezeti alapon át akarták szervezni, lapunk átengedése árán azonban 
az egyesületi átszervezés elmaradt.

A kérlelhetetlen halál az elmúlt esztendőben közülünk is megkívánta 
a maga áldozatait. Isten kifürkészhetetlen végzése szerint eltávoztak tőlünk 
az örök hazába: Szotfrid József, Egvüd Lajos és Dr. Vargha Gyula Géza 
tagtársaink. Az első kettő egyesületünk fennállása óta volt tagja, Szotfrid 
éveken át választmányi tagunk. A sírjuknál egj'esületünk nevében is mond
tak nekik Isten hozzádot, választmányunk kegyeletes érzéssel áldozott emlé
küknek, a tisztelt közgyűlésnek pedig tisztelettel javaslom: örökítse meg 
jegyzőkönyvében emléküket, ami mindenkor legyen közöttünk áldott.

Engedje meg a t. Közgyűlés, hogy beszámoljak ezekután egyesületünk 
ezidőszerinti taglétszámáról. Örömmel kell jelentenem, hogy Hanauer István 
váci megyés püspök úr Öméltósága kitüntette egyesületünket pártolásával 
Vajha társadalmunknak mentül több ily előkelő tagja támogatna bennünket 
nemes törekvéseinkben !

Ami egyesületünk taglétszámát illeti:
dísztag van . . .  2
tiszteletbeli tag . . 2
pártoló tag. . . .  6
rendes tag . . . . 163

Összesen: . . 173
A XVII. közgyűléskor a taglétszám szintén 176 volt, tehát a múlthoz 

viszonyítva taglétszámunkban változás nincs, amennyiben a belépések ellen
súlyozták a meghaltak, a kilépettek és a kizárottak számát.

Ebben a létszámban azonban benne vannak a megszállt területeken 
levő tagtársaink is, akiket — noha ezidőszerint nem is tudjuk velük az. 
érintkezést fentartani — egy pillanatig sem szűntünk meg tagjainknak tekin
teni annyival is inkább, mert a mi lelkűnkben kiírthatatlanul benne él ezer
éves hazánk képe, aminek visszaszerzésére szent fogadalmat is tettünk.

Ottmaradt testvéreink kálváriás életét tegye hát elviselhetővé együtt
érzésünknek tudata s az a bizakodó reménység, hogy eljövend még az 
Idő, amikor testvéri összeölelkezésben nyíltan szolgálhatják ismét ők is a 
magyar haza szent ügyét. Azok pedig, akiket kiűzött otthonukból a durva 
■erőszak, találjanak új otthont e csonka hazában is abban az erős hitben, 
hogy nem marad az sokáig „csonka“ s a régi fészket sem fogják sokáig 
a betolakodott idegenek jogtalanul bitorolni.
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Azt a néhány tagtársunkat meg, akik még most is a rabság keserű 
kenyerén sínylődnek, segítse haza mielőbb a jóságos Isten.

Akiket pedig a hosszú harcok után úgy a frontokról, mint a rabság
ból haza .hozott az Isteni Gondviselés, közöttük a napokban hazaért s most 
itt jelenlévő Szentgyörgyi tagtársunkat, köszöntjük őket a kartársi és baráti 
szeretetnek legmelegebb érzésével, s őszinte szívből kívánjuk: találják meg 
közöttünk újra azt az érzelmi és eszmei közösséget, ami bennünket a sze
retet melegével ez egyesületben mindenkor összekapcsolt s nemes tettekre 
késztetett. Ez a szeretet emelt ki bennünket a hétköznapiságból s tette 
ügyünket számunkra széppé, nemessé.

Tisztelt Közgyűlés! Ezekben voltam bátor egyesületünk állapotáról 
s az elmúlt két esztendő működéséről beszámolni. Amint az események 
mutatják, nehéz időket kellett átszenvednünk, melyeknek tanulságait jövőnk 
Aányítására nekünk is értékesítenünk kell.

Oktatásügyünket csak a szeretet melegével virágoztathatjuk fel. Mert 
amint De L'Eppének Krisztus papjának kellett lennie, hogy a siketnéma 
oktatásügyet megteremtse, azonképen krisztusi szeretet nélkül lehetetlen ez 
ügyet szolgálni. Meg kell tehát töltenünk nekünk is szíveinket szeretettel, 
ha apostolai s nem közönséges napszámosai akarunk lenni ügyünknek. így 
és csakis igy lehetünk méltó utódai. De L'Eppének, kit a francia nemzet 
szállóigéje szerint, mélységes emberszerete korának egyik legnagyobb fiává 
tett. Nem lehet tehát itt semmiféle Istentagadó, materialista elvekkel kísér
letezni, mert azok oktatásügyünket csak a csődbe vinnék.

Ami pedig egyesületünket illeti, azt épúgy mint hazánkat, csak a régi 
tradiciók alapján tarthatjuk fenn. A régi jogokhoz való következetes ragasz
kodásunknak egyébként kezdjük már élvezni gyümölcsét is.

És amint helyzetünk kezdődő jobbra fordulása mellett bizó remény
séggel tudunk hinni a mi jogos kívánalmaink teljes győzelmében, akként 
mi mindnyájan :

Hiszünk egy Istenben,
Hiszünk egy hazában,
Hiszünk az Isteni örök igazságban, .

• Hiszünk Magyarország feltámadásában. Ámen.

A közgyűlés a titkárnak e jelentését lelkes éljenzéssel és tapssal 
veszi tudomásul s elhatározza, hogy azt jegyzőkönyvében megörö
kíti s lapunk útján közzéteszi. Egyben kimondja, hogy Németh 
Lászlónak maradandó alkotásáért hálás köszönetét nyilvánítja.

a) Szabady Géza a titkári jelentés kapcsán a következő hozzászólást 
teszi: „Tisztelt Közgyűlés ! A titkár úr az ő tartalmas beszámolójában meg
ismertetett bennünket az Egyesület utolsó két év alatti munkájával és meg
vívott valóságos élet-halálharcával. Ezen titkári jelentés késztet engem arra, 
hogy a t. Közgyűlés szives türelmét néhány pillanatra igénybe vegyem. 
Ugyanis egy egyénre, annak az Egyesület érdekében kifejtett munkásságára, 
magatartására kívánom felhívni a közgyűlés figyelmét.
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Tekintsünk csak vissza pár év történetére az Egyesület életében ; ott 
látunk egy. embert, aki az Egyesület munkálkodásának irányítására kész
séggel vállalkozott, aki oktatásügyünk, intézményeink s a tanárság szellemi, 
erkölcsi és anyagi érdekében megnyilvánult óhajok, — méltányos kérelmek és 
jogos kívánságoknak az illetékesek elé való juttatását, azoknak megismer
tetését, megértetését és teljesíttetését vállalkozásából folyó kötelességének 
tartotta, aki ilynemű munkálkodása alatt gyakran volt kénytelen a meg 
nem érteni, el nem ismerni akarás okozta erkölcsi sérelmeket, arculcsapá- 
sokat elszenvedeni.

Volt idő, amikor a kartársak addig szilárd állhatatossága is megingott; 
amikor az őszinteség hiánya, avagy meglazulása, a megalkuvást nem ismerő 
állásfoglalás bizonytalanná, ingadozóvá válása szinte elviselhetetlen lelki
fájdalmakat okozott neki.

Avagy emlékezzünk vissza 1919. márc. 9-iki rendkívüli közgyűlésünk 
lefolyására, amikor kartársaink egyrésze már át volt itatva a forradalmi 
■eszmék mesterségesen tovább szitott káros szellemétől, avagy megfélemlítve 
a terror és erőszak fenyegető bosszújától: ott láttuk őt a gyülésterem egy- 
zúgában elvonulva csendes, némaságban, fájdalommal szemlélve a terror ki
csapongásait s személyes jelenlétével, egy-egy tekintetével buzdítva a jobb 
ügynek még megmaradt híveit; ott láttuk őt mint egy „bélpóklos“-t, akit 

. mindenki elkerül, mert még a vele való érintkezés is veszedelmet jelenthet. 
•Ott láttuk őt elhagyatva, megtagadva. Végig kellett szenvednie az Egyesület 
irányításáért a felbomlasztás érdekében személye ellen rendezett támadásokat. 
Végig kellett szemlélnie és szenvednie az Egyesület élet-halál küzdelmét a 
bomlasztó, romboló erőszakkal szemben. %

De nemcsak az egyesülettel kapcsolatban érték őt inzultusok, tárna
adások, hanem becsületes, őszinte, egyenes jelleméért, színmagyarságáért is 
kellett szenvednie azt a testi- és főleg lelkifájdalmat is, amelyet reá a 
-proletárdiktatúra bosszúálló, erőszakos, nemzetietlen, bitang önkénye mért 
azzal, hogy személyes szabadságától is megfosztotta.

Az az ember, aki ennyit élt át, annyit tűrt szenvedett, aki annyi 
csípést, szúrást, alattomos és nyilt támadást volt kénytelen elviselni: ez az 

-•egyén Egyesületünk jelenlegi 'elnöke, Borbély Sándor.
Nem térhetünk ki, de.nem is akarunk kitérni az elől, hogy e mér

hetetlen fájdalmakért, elszenvedett megpróbáltatásokért őszinte sajnálatunk
nak és veleérzésünknek, becsületes, színmagyar érzelmű magatartásáért pedig 
nagyrabecsülésünknek és elismerésünknek kifejezést ne adjunk.

Örökítsük meg az elmondottakat egyenként a, lelkűnkben, együttesen 
■ pedig Egyesületünk jegyzőkönyvében! Isten tartsa és szeresse őt, s mind

nyájunkat ! “
A közgyűlés lelkes éljenzéssel veszi tudomásul a "hozzászólást és 

egyakarattal elhatárázta, hogy Borbély Sándornak elégtételül hálás 
köszönetét s legfokozódottabb elismerését nyilvánítja az egyesület 
érdekében hősiesen megvívott szellemi harcáért s áZt mint az
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egyesületi eszménkhez való törheteletlen ragaszkodásnak minta
. képét példaadás okából történeti könyvében megörökíti.
b) Istenes Károly felhívja a figyelmet elnökünknek méltó munkatársára r 

Záborszky Árpád egyesületi titkárra, aki e nehéz harcok és megpróbáltatá
sok idején hűségesen kitartott vezérünk mellett, osztozván vele a szenvedé
sekben és küzdelmekben.

A közgyűlés Záborszky Árpádnak, mint az egyesületi eszme 
tántoríthatatlan hívének és harcosának elismerését és köszönetét 
fejezi ki a nagy felfordulások alatt tanúsított magatartásáért s azt 
követendő példaként az utókor elé állítja.

c) Mayer András javaslatára a közgyűlés Kegler Ferenc szerkesztőnek 
tántoríthatatlan hazafisága miatt elszenvedni kényszerült mártirom-

- ságáért elismerését nyilvánítja annak a megmásíthatatlan remé
nyének kifejezése mellett, hogy az Isteni örök igazságszolgáltatás
alkalmat fog neki adni a többi megkínzottt magyarra] együtt a 
méltó megtorlásra.

V. Dr. Herrtnann Antal egyetemi tanár, tb. tagunk szabad, előadása 
a siketnémaságról a bibliában.

Dr. Herrmann Antal mindvégig tanulságos előadás keretében egy 
eddig még a siketnéma-intézeti szakemberek előtt is ismeretlen és kiakná
zatlan térre irányította a figyelmet. Végig ment a Szent biblián s meg- 
megállt egy-egy pillanatra ott, ahol a siketnémaság a bibliában szerepel 
idézvén az arra vonatkozó részeket kellő magyarázatok kíséretében.

A közgyűlés Schulmann Adolf felszólalására hálás köszönetét 
nyilvánítja dr. Herrmann Antalnak tudományos előadásáért s ügyünk 
érdekében kifejtett értékes munkálkodásáért ama kérésének kifeje
zése mellett, hogy előadását terjesztés céljából Írásban is bocsássa 
az egyesület rendelkezésére.

VI. Az elnöklést Gönczi Gyula alelnök veszi át. Tudomásul vétetik.
VII. Az évi zárszámadás megvizsgálása.
Krupa Pál a számvizsgáló-bizottság nevében jelenti, hogy úgy az. 

eddig el nem intézett 1917—18. évi számadásokat, mint az 1918—20-ik 
évről szóló számadásokat a Borbély-féle alapítvány számadásaival együtt, 
tételről-tételre megvizsgálták s azokat teljesen rendben levőnek találták, 
miért is a bizottság úgy a volt, mint a mostani pénztárnoknak a felment
vény megadását javasolja.

A közgyűlés a rendben lévő 1917— 18-iki számadásokért 
Völker József volt egyesületi pénztárnoknak, az 1918 — 20-ikiakért 
Vatter Ferenc mostani pénztárnoknak a felmentvényt megadja s 
mindkettőnek a páratlan körültekintéssel és odaadással teljesített 
pénztárnoki munkálkodásáért hálás köszönetét nyilvánítja. Hasonló
képen köszönetét fejezi ki a közgyűlés Krupa Pál, Volkóber János 
és Zsemberi József számvizsgáló-bizottsági tagoknak a számvizs- 
gálás munkájáért.
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VIII. A költségvetés megállapítása.
Vatter Ferenc pénztárnok előterjeszti a választmány által ajánlott s 

az 1921 december 31-ig szóló következő költségvetési tervezetet, amelyet a
közgyűlés elfogadott:

Bevétel. Tagsági-díj 120 tag után á 5 K , ..........................  600 K
Lapelőfizetési díj 120 tag után á .45 K, . . . 5,000 K
Államsegély..................................................................... 3,000 K

Hátralékokból g  2 j g j  ........................... 2,500 K

Összes bevétel: 12,100 K
Kiadás. Titkárnak egyesületi apró k ia d á s a i ....................... 100 K

Kiadóhivatal k i a d á s a i .......................................... 200 K
Egyesületi kiadások, másolás, portó-díj . . . 300 K
Lapdíj, 2 havonként 1 í v .....................................  9,000 K
Előre nem lá th a tó k .............................................  400 K

Összes kiadás : 10,000 K
Összes bevétel: 12,1000 K *
Összes kiadás: 10,000 K

Maradvány: 2,100 K
IX. Indítványok.
Gönczi Gyula elnöklő alelnök indítványozza, hogy a közgyűlés 

Németh Lászlót, a magyar siketnéma-oktatásügynek kimagasló apostoli 
munkását, egyesületünknek fennállása óta egyik oszlopos tagját s elnöki 
mivoltában volt vezérét: tisztelete, szeretete és nagyrabecsülése jeléül vá
lassza meg az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé.

A közgyűlés lelkes éljenzéssel magáévá teszi Gönczi Gyula 
indítványát s Németh Lászlót, a kecskeméti intézet megteremtőjét 
és igazgatóját, egyesületünknek 1908. junius 29-től 1910. junius 
28-ig volt elnökét, oktatásügyünk s egyesületünk érdekében ki
fejtett elévülhetetlen érdemeinek elismeréséül s a kartársaira árasztott 
szeretetének őszinte viszonzásaként az egyesület örökös tiszteletbeli 
elnökévé választja. Egyben kimondja, hogy e megtiszteltetést az 
elnökség útján megfelelő díszes irattal adja neki tudomására.

X. Az elnöklést Borbély Sándor veszi át. Tudomásul vétetik.
XI. Tisztviselők, választmányi tagok és számvizsgálók választása.
1. Borbély Sándor elnök a lelépő tisztikar és választmány nevében 

megköszöni az egyesület megtisztelő bizalmát s felkéri a közgyűlést a jövő 
tisztikar és választmány megalakítására. A választások megejtésére Nagy 
Péter, Vatter Ferenc és Vas János egyesületi tagokat kéri fel s a szava
zások idejére a közgyűlést ielfüggeszti. Tudomásul vétetik.

2. A szavazás megtörténte után Nagy Péter a szavazatszedő-bizottság 
nevében kihirdeti a szavazás alábbi eredményét:

a) Tisztikar. Elnök : Borbély Sándor, alelnök : Istenes Károly, titkár : 
Michels Fülöp, jegyző : Krupa Pál, pénztárnok: Vatter Ferenc, szerkesztő
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‘Kegler Ferenc, könyvkiadóvállalati igazgató : Schulmann Adolf, kiadóhivatali 
főnök: Keményffy Károly.

b) Választmány. Hochrein Lajos, Hribik Aladár, Klug Péter, Mlinkó 
István, Mayer András, Milassin Gyula, Molnár Antal, Nagy Péter, Puha 
László, Plichta Béla, Rieger György, Simon József, Szabady Géza, Szent- 
györgyi Gusztáv, Völker József, Záborszky Árpád ; Póttagok : Gogola Aladár, 
Jávor Gyula.

c) Számvizsgálók. Szép József, Wolkóber János, Zsemberi József.
XII. Borbély Sándor elfoglalván az elnöki széket megköszöni az ismé

telten beléje helyezett bizalmat azzal az Ígérettel, hogy arra közérdekű 
munkálkodásával a jövőben is igyekezni fog rászolgálni. Hasonlóképpen 
nyilatkoznak Istenes Károly alelnök és Michels Fülöp titkár is.

Éljenzéssel vétetik tudomásul.
XIII. Istenes Károly ujonan megválasztott alelnök javaslatára 

a közgyűlés a volt tisztikarnak odaadó és eredményes munkálko
dásáért elismerését és hálás köszönetét nyilvánítja.

XIV, .Rovatvezetők választása.
Kegler Ferenc szerkesztő javaslatára a közgyűlés a következőket 

választja meg a különféle rovatok vezetőjévé : .
Szakcikk : Klis Lajos. -
Fordítás : Schulmann Adolf.
Szakirodalmi szemle: Völker Iózsef.

, Ált. pedagógiai szemle : Klug Péter.
_ . Pedagógiai megfigyelések: Nagy Péter.

Vegyesek : Keményffy Károly.
XV. A XVIII. rendes közgyűlés helyének megállapítását a 

. közgyűlés a választmányra bízza.
XVI. A közgyűlés tagjai felállván helyeikről, eléneklik a Szózatot, 

minekutána hangosan hirdetik:
- Csonka Magyarország — nem ország

Egész Magyarország — menyország.
■ • Ezzel a gyűlés véget ért.

' Kmf.
Borbély Sándor s. k. Gogola Aladár s. k.

. elnök. jegyző.
Hitelesítjük;

. Szentgyörgyi Gusztáv s. k., Válek János s. k.
*

Munkaprogramm-tervezet, amelyet Egyesületünk — a XVII. 
közgyűlésen mondott elnöki megnyitóra hivatkozva —■ 1920. évi 
nov. 3-án 121. számú köriratához mellékelve küldött meg a tanári 
testületeknek.

A) Szakkönyvek a siketnéma tanárképző és az érdeklődő kö
zönség számára:

1. A beszédhang élettana. (.Tankönyv).
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2. A s. n. beszédjének nyelvtana. (Hangtan; elméleti fone
tika ; szótan; alak- és jelentéstan; mondattan. Tankönyv).

3. Gyakorlati fonetika, (Hangátmenet, hanghasonulás, beszéd
tagoltság, szünet, hangsúfy. Tankönyv).

4. A szájrólolvasás lélektana és gyakorlati vezérkönyve. (Ta
nulók és felnőttek érdekében is).

5. A beszédtanítás részletes módszertana. (Bevezetőül: a be
széd fejlődése. Tankönyv).

6. Gyakorisági szótár és a leggyakoribb köznapi szólamok 
gyűjteménye. (Tanulmány), a) Segédkönyv a módszertanhoz; b) 
Rokonjelentésü szók gyűjteménye. (Tanulmány a s. n. tanuló be
szédtanulási szempontjából).

7. A jelnyelv. (Szerepe a siketnéma oktatásban). Viszonya a 
beszédhez és íráshoz. (Segédkönyv a módszertanhoz).

8. A siketnémák lélektana. (A született siketnek és a később 
megsiketültnek lelki fejlődése. Tankönj^v).

9. A siketnéma kísérleti pedagógiája. (Tankönyv), a) a siket
néma képzetvilágának, b) gondolatvilágának, c) fantáziájának, d) 
érzés- és akaratvilágának fejlődése és fejieszthetése. A siketnéma 
suggerálhatósága. e) a s. n. emlékezetének fejlődése és fejieszthe
tése ; a s. n. megnyilvánulásának megbízhatósága, tanulásának 
ökonómiája, f) az intelligencia-vizsgálatok módszere a s. n. szem
pontjából. Intelligencia-vizsgálatok, g) a s. n. tanuló fáradékonysága, 
munkaeredménj^ek. h) a követelhetés és a teljesíthetés kérdéséi, 
i) a cselekvő-szemlélet jelentősége; a munkaiskola elvei a siketné
mák oktatásánál, j) a s. n. szin- és formaérzéke és annak fejieszt
hetése. k) a s. n. hangbeszédének és jelbeszédének psj^chológiai 
alapjai. 1) hallásvizsgálatok. A hangjelenségek fiziológiai vizsgálata, 
m) a s. n. hallás és tehetség szerinti elkülönítésének kérdése.

10. A siketnémák általános pedagógiája. (Tankönyv) A kor 
vezéreszméivel általános szellemi pedagógiai látás biztosítandó. 
Egyszersmind a siketnéma-oktatás részletkérdéseire, valamint az 
•oktatási folyamat legapróbb, legfontosabb lelki jelenségeire is rá 
kell mutatni úgy a tanár, mint a növendék szempontjából.

11. A hazai siketnéma-oktatás részletes története. (Tankönyv)
12. A később megsiketült beszélő tankötelesek tantérve és 

'módszertana.
13. Összehasonlító tantervtanulmányok. (Külföldiek és honiak)
14. Az orvosi vélemények anyagának feldolgozása. (Tanul

mány)
15. A magyar siketnéma-oktatásügy bibliográfiája.
16. A siketnéma-oktatásügy lexikonja.
17. Jelesebb hazai és külföldi szakmunkák és szakcikkek 

Ismertetése és fordítása.
B) Tankönyvek a siketnéma tanulók számára.
1. A beszédtanítás vezérkönyve a . IV. oszt. számára.
2. A leíró szemléleti oktatás anyaga az V—Vili. „ „
3. .Olvasókönyv a . , . . . . . IV—VIII. „ „
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4. Számtani példatár a ....................II—VIII. oszt. számára.
5. Természetrajz a .........................VI—VIII. „ „
6. Történelem a ..............................VII—VIII. „ „
7. Természettan a ......................... VIII. „ „
8. Földrajz a z ...................................V—VIII. „ „
9. Fogalmazási vezérkönyv az . . V—Vili. „ „
10. A siketnémák rajzoktatásának módszertana.
11. A siketnéma kézügyességi oktatásának módszeratana. 

[a) női kézimunka, b) agyagslöjd, c) papirslöjd, d) faslöjd],
12. A siketnémák tornatanításának módszertana.
Elég volt a szóból. Fogjunk hozzá a dologhoz! Egyelőre 

még csak erkölcsi jutalomra pályázhatunk. Legyen most ez elég! 
Előbb-utóbb meg fog jönni az anyagi is, el kell jönnie annak is. 
Csak lelkünk teljes odaadásával alkothatunk szépet, nemest, 
maradandót.

Kiki választhatja bármelyik tételt is, vagy aunak tetszés 
szerinti részletét is. De hogy egybeilleszthetőt alkothassunk, kiki 
jelentse be aztán választását az egyesületi elnöknek, ki a kiegyen
lítést van hivatva közvetíteni, munkálni és végrehajtani. Ne érezzen 
ott senki személyi sérelmet, hol csak a köznek kielégítéséről sza
bad szónak esnie. Bizzanak meg az elnökségben : kövessék annak 
tanácsát, s teljesítsék munkakijelölését. Leginkább így szerezhet 
kiki magának hirt, nevet, tiszteletet; ügyünknek előmenetelt, 
hazánknak pedig becsületet. — Munkára fel!

Esetleges kérdéseiket az elnökséghez Budapestre intézzék. 
Az elnökség készséges abban, amire képes. Terjedelem, időpont 
nincs megállapítva. Fő: a hozzáfogás, alaposság és mielőbbi el
készülés. A továbbiakról az egyesület határoz.

*
Választmányi gyűlés. Egyesületünk választmánya 1921 febr. 

15-én Budapesten gyűlést tartott, melyen úgy a választmányi tagok, 
mint az érdeklődő tagtársak oly szép számban jelentek meg, hogy 
keretei egy rendes közgyűlés formáját mutatták. Megjelenésükkel, 
hozzászólásaikkal bizonyítóerejüleg fejezték ki, hogy a siketnéma- 
intézeti tanárság két évtizedes törekvéseinek megoldása elodázha
tatlan szükségesség.

Borbély Sándor elnök megnyitó szavai után Michels Fülöp 
titkár tette meg jelentését, melynek főbb pontjai a következők:
a) az elnökség Őexcellenciájától siketnéma-intézeti tankönyvek 
írására pályázat-hirdetést kért. Kérésünk elvben elfogadtatott. —
b) Németh László igazgató örökös tiszteletbeli elnökké választatott 
s az erről szóló díszoklevelet elnökünk személyesen adta át. 
E valóban művészi munka Gerstner Ö. és Zsemberi F. tagtársak 
alkotása. — c) A tagtörlésről és kizárásról minden érdekelt egyen
ként értesíttetett kivévén azokat, kik megszállott területen tartóz
kodnak. — d) Németh L. örökös tiszteletbeli elnöknek 5000 koro
nás alapítványáért jegyzőkönyvi kivonat alakjában hálás köszönetét 
mondott az elnökség. — f) Az elnökség felterjesztésben kérte 
Őexcellenciájától 5000 koronás segélynek kiutalását és állandó biz
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tosítását egyesületi Szaklapunk támogatására. A jelen évre kiutal
tatott. — g) Az elnökség bőséges munkaprogramm-tervezettel for
dult egyesületünk tagjaihoz. E tervezet irányt ad az önképzés, 
búvárkodás, szakirodalom, tankönyvhiány pótolhatásának. Körira
tunk eredménye szép sikerrel kecsegtet. Minden egyes tételnek 
több — három-négy •— lelkes művelője jelentkezett.

Az igazoló-bizottság Deschenszky F. indítványára felkéretik, 
hogy vizsgálódásuk iránya a megszálló hatalmakkal szemben tanu- 
sitott magatartásokra is terjedjen ki.

Vatter F. pénztáros jelenti, hogy az egyesület vagyona 
10,785 korona 58 fillér. Továbbá Gönczi Gy. az adakozó nevének 
elhallgatásával 5000 koronát juttatott az egyesületnél létesített 
Borbély S.-féle alap*) javara. A választmány legnagyobb köszönetét 
fejezi ki az Ismeretlen nemeslelkü adakozónak.

Képzés ügyünk. Borbély S. elnök megemlíti, hogy e fontos 
ügyünk az egyes jelekből Ítélve rövidesen a megoldás stádiumába 
kerül. így az egyesület részéről időszerű és indokolt ez alkalom
mal tárgyalás alá venni régebben összefoglalt ily irányú kívánsá
gainkat. Élénk eszmecsere után leszűrődött az, hogy legyen egy 
teljesen önálló siketnéma-íntézeti tanárképző, meghosszabbított 
képzési idővel. A képzőn előadandó tárgyak az emlékiratban fel
soroltak legyenek s azok terjedelme az illető szakelőadók vélemé- 
ményére bizassék. A természetes jelnyelvnek, mint a néma gyer
mek első kifejezési eszközének tanulmányozása kellő méltánylásban 
részesüljön. A képzőre kizárólag oki. ped. képzettségű férfiak 
vétessenek fel. A hallgatók elméleti képzésükön kívül, a mainál 
fokozottabb gyakorlati képzésben részesüljenek. Nők, -mint óvó- 
és kézimunka tanítónők alkalmaztassanak szakismereti vizsga le
tevése mellett.

Szakfelügyelet. E második tárgy fölött hosszas vita indult 
meg. Az összes hozzászólások gerince, az önálló siketnéma-intézeti 
szaktanács felállításának óhaja, mert csak így látszik biztosítottnak 
sajátos ügyünk fejlődése. Az önálló szaktanács általában vélemé
nyező testület legyen, esetleg bizonyos körű intézkedési joggal is 
ruháztassék fel. A szakfelügyeletet a szaktanács tagjai látnák el 
időközönkint megbízás alapján. Irányítója, vezetője egy saját 
kebelükből választott tag legyen. E vezető címéről és jellegéről 
való döntés egy később tartandó gyűlésben történik. K. P.

Cházár András emlékezete.
— Nagy Péter beszéde az 1920. szept. 29-iki Cházár-ünnepen. —

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen“.

Igen tisztelt vendégek ! Kedves kartársak ! Mélyen megindulva 
nyúlok a szent ereklyéhez és remegő ajkakkal nyílik szólásra szám, 
mert soha szebb és soha nagyobb feladat előtt nem álltam, mint

*) Vö. M. S. O. 1916 : 101+111. 1. A szerk.
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•A jelen pillanatban. Máskor talán nehezebb volt Cházár András 
mindig forrongó lelkét a békés közhangulatba beállítani és mégis 
tartok tőle, hogy kevésbé mestere lévén a szónak, nem lesz elég 
•erőm Cházár András nagy lelkét úgy elénk varázsolni, mint azt a 
mai nagy idők szelleme tőlem megkívánná.

Kedves hallgatóim! Csak nem rég múlt el a 118. évfordulója 
annak, hogy az emberszeretetnek e szent hajléka Ch. A. buzgól- 
kodására s a magyar kultúra örök dicsőségére a siketnémák szá
mára megnyílt s ha jól tudom, e nagy múltú intézet érdemes ta
nári testületének hívó szavára, a századik nagy évforduló óta ma 
16-odszor jöttünk össze, hogy Ch. A. emlékének hódolva fölidéz
zük lelkűnkben mindama szép és kedves emlékeket, melyek ez in
tézet s ezzel a magyar siketnéma oktatás megalapításához fű
ződnek.

Emlékezzünk tehát kedves hallgatóim! Az emlékezet szár
nyain szálljunk vissza a múltba, hogy annak nagy és dicső tettein 
•lélekben és hitben megerősödve jobban és szilárdabban állhassuk 
meg a helyünket a kegyetlen sivár jelenben s hogy inkább és ki
tartóbban tudjunk hinni egy szebb, jobb és mindenekfeiett boldo
gabb jövő mielőbbi megteremtésében.

Bármennyire is kötelez a megbízatásom, nem tehetem, hogy 
a mai nagy világomlás közepette Ch. A.-ról szólva, életét és mű
ködését csak a szakember szemüvegén keresztül nézzem és Ítéljem.

Ha látom, hogy odakünt mint kovácsolják mindszorosabbra 
.azt a vasgyűrüt, amellyel minket —• hogy soha talpra ne állhas
sunk — az élettől, a boldogulás útjaitól el akarnak zárni; ha tu

- dóm, hogy a patkánynépek mily feneketlen gyűlölettel vannak 
■minden iránt ami magyar, hogy mint üldözik, gyötrik, kínozzák és 
öldösik magyar véreinket ott a megszállott területeken csak azért, 
mert még mindig magyaroknak vallják és hirdetik magukat! — ha 
látom,- hogy a nemzetiségi kisebbségi jogokkal mit sem törődve 
nap-nap után keresztre feszítik az igazságot s ha látom, hogy ide
bent a nemrég letűnt, hazafiatlan kozmopolita világ destruktív, 
-nemzetrontó szellemei még mindig kisértenek s az oly sokat szen
vedett és annyi katasztrofális megpróbáltatáson keresztül ment ma
gyar népet még mindig nem engedik erőre kapni, akkor ma igazán 
nem tudok csak emberszeretetről beszélni, hanem Petur bánnal én 
•s odakiáltok mindeneknek, hogy „Üss az orrára magyar, ki bántja 
a tiedet!“ •

De máskülönben is Ch. A.-t nemcsak mint a siketnémák váci 
■intézetének s ezzel a magyar siketnéma oktatásnak a megalapítóját 
tisztelhetjük, ő nemcsak humanista, nagylelkű emberbarát, hanem 
kiváló tudós, jeles nemzetgazdász és mindenekfeiett nagy politikus 
•és páratlan hazafi is volt.

Mint a boldogtalanoknak boldogítója, nemcsak a siketnénaákat 
vette oltalma alá, hanem szeretetébe fogadta minden szenvedő em
bertársát s a legalacsonyabb jobbágyi sorsban sínylődő pórnép ér- 
-dekeit is csupa emberszeretetből karolta fel.

Mint tudós ama kevesek közé tartozott, akik a tudományt
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nemcsak a maguk gyönyörködtetésére mivelték, hanem a közérde
két szem előtt tartva, közkinccsé tették azt. Kora ifjúságától, késő 
aggkoráig minden alkalmat fölhasznált, hogy ismereteit gyarapítsa 
és a páratlan szorgalommal összegyűjtött könyvtára az akkori idő
ben ritkaságszámba ment.

Mint nemzetgazdász nemcsak szóval és tollal hirdette, hanem 
gyakorlatilag is megmutatta, hogy miként lehet a föld termőképes
ségét fokozni s ezáltal a nemzeti vagyont gyarapítani. Nyírjesi bir
tokán híressé vált gyümölcsöst létesített. Csándi vinculumát való
ságos mintagazdasággá alakította át. Az erdős, sziklás gurulyvárra 
pedig, ott túl a Csermosnya patak mentén, valóságos földi paradi
csomot varázsolt.

Munkás életére azonban legjobban reányomta bélyegét a pá
ratlan hazafisággal átitatott nemzeti politikája. Mint meredeken ki
álló szikla a hegyormon, úgy tűnt ki kortársai közül hazaszeretet
ben, politikai rátermettségben s a magyar nemzeti jogok követelé
sében. Olyan eszméket hirdetett s olyan jogokat követeit már 
akkor, amelyeket a hivatottak közül" is még csak kevesen értek 
fel ésszel s amelyeknek egy részét évtizedek múlva is csak háború 
útján lehetett megvalósítani.

Nemzetgazdasági eszméi hasonlatosak voltak azokhoz, amiket 
később a nagy Széchényi hirdetett. Szónoklatai szépség és tartalom 
tekintetében Kossuthéira emlékeztetnek. Feliratai pedig Deák Ferenc 
híres' feliratainak méltó elüljárói. -

Politikai működésében a jog, igazság és méltányosság alapjára 
helyezkedett és eljárását mindenben az őszinteség, önzetlenség és 
következetesség jellemezte.

A jog és igazság keresésében egyaránt őszinte volt úgy föl-, 
mint lefelé. Alikor a hatalom törvény alapján kért, vagy követelt 
a nemzettől, Krisztus példájára odakiáltotta a népnek: „Adjátok 
meg a császárnak, ami a császáré!“ De viszont a nemzet-és nép
jogok követelésében olyan rendíthetetlen bátorsággal és elszántság
gal küzdött a hatalom ellen, hogy valósággal forradalmárnak 
tűnt fel.

A királyt a törvénytiszteletre emlékeztetve kijelenti, hogy: 
„Aki a törvény alatt lenni nem akar, senki fölött nem lehet“ és 
továbbá: . „A király a törvénynél kisebb, mindkettőnél, hatalmasabb 
a nép. “ .

Hazafiságában annyira ment, hogy amikor II. József császár 
1784-ben a magyar közigazgatásban és törvénykezésben elrendelte 
a német nyelv kötelező használatát s még az ügyvédeknek is meg
hagyta, hogy különbeni hivatalvesztés terhe mellett három év alatt 
tanuljanak meg németül, Cház-ár András, aki pedig kitünően beszélte 
a német nyelvet, letette a jól jövedelmező ügyvédi pennát és ki
jelentette, hogy: „kész vagyok inkább a német nyelvet elfelej
teni, mint ezt parancsszóra használni.“ Alajd ily szavakra ragad
tatja magát: „Mi lenne belőle, ha a koronás főknek idegen nyelv 
beszélése, koronájuk vesztése alatt parancsoltatnék ?“

Hogy' ilyen körülmények közt közhivatalnoki állásért sokáig
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hiába folyamodott s hogy amikor végre ilyent elnyert, azt a felsőbb 
körök kegyvesztettsége miatt csakhamar el is vesztette, magától 
értetődik. Még teljes férfierőben állásnélkül maradván, fáradni nem 
tudó kutató lelke ismeretlenek felkutatása után indult. Utazni ment. 
Utazásai közben megismerkedett a siketnémák ügyével és mind
azoknak szomorú sorsával, akik az emberszeretet gyakorlására 
nemcsak reá voltak szorulva, hanem méltók is voltak arra. Ch. A. 
ezután már ezeknek szentelte életét, és boldogulásukért fáradni 
élete végéig soha meg nem szűnt. Ha mindazokhoz hozzávesszük 
Ch. A. boldogtalan házaséletét, akkor megállapíthatjuk, hogy Ch. 
A. élete a változatosságnak teljes skáláját tünteti fel. A fenséges 
apothesistől, a mélységes tragédiáig az életsorsnak minden árnya
lata benne van. Ami minket az ő fáradhatatlan munkás életéből 
a mai viszonyok közt különösképen érdekelhet, az az áldozat
készség legszélsőbb határáig menő honszeretete. Vegyünk példát 
tőle és szeressük mi is a hazát! Csakhogy a haza ma a fiaitól 
sokkal nagyobb áldozatokat kíván, mint Ch. A. idejében. Akkor is 
voltak háborúk, de azok a most lefolyt világháború borzalmaihoz 
képest gyermekháborusdik voltak ; akkor is ellenség ült a nemzet 
nyakán, de annak gyűlölete angyali szeretet volt, a mai kis- és 
nagyántánt népeinek megtorló bosszuállásához képest; akkor is 
voltak a nemzet fiai közt egyenetlenkedések, széthúzások, pártos
kodások, de azok kicsi perpatvaroknak tűnnek fel a mai gyűlöletes 
osztályharcokhoz képest. Nekünk egy ezer sebből vérző, fiaiban 
megritkított, területében megcsonkított, kirabolt és árvaságra jutott 
ország talpraállitásán és újraépítésén kell fáradoznunk.

A belbékét majd csak helyreállítjuk valahogy. Az ország terü
leti épségének a helyreállításához azonban titáni erők, bátor el
szántság, óriási felkészültség és legfőképen gonosz ellenségeink 
készülődési módszerére van szükségünk. Ellenségeink égbekiáltó 
atrocitásaival fellármázni a világot, hogy a megértő nemzetek rokon- 
szenvét ismét magunk felé tereljük és közben, persze titokban 
készülni a világ legádázabb, legrettenhetetlenebb leszámolására. 
Gambette, a franciák egykori nagy irredentistáia, Elszász elvesztése 
után azzal izgatta nagy csendben honfitársait, hogy: „Sohasem 
beszélni róla, csak mindég rája gondolni.“ Nohát mi sem fogjuk 
elfelejteni négy „Elszász“-unkát soha! Nem, nem soha!

Van az oláhnak egy mondása, melyet sértett önérzetében 
akkor használ, mikor bosszúállásra gondol s ez így hangzik: 
„Ciné mintíe“. Ami magyarul körülbelül azt teszi, hogy „Tartsd 
eszedben!“ No hát te a világ legtelhetetlenebb bocskoros nációja 
jól jegyezd meg, hogy mi is eszünkben fogjuk tartani mindazt 
a gazságot, amit rajtunk elkövettél, amikor kezünk-lábunk guzsba- 
kötve a nagy ántánt lábai előtt hevertünk; eszünkben fogjuk tar
tani mindazt a kínt és szenvedést, amit bosszúálló kedvedben reánk 
mértél, amig telhetetlen karmaid közt szorongattál; eszünkben fog
juk tartani és . . .  . és vissza fogjuk fizetni tízszeresen, száz
szorosán 1 Isten minket úgy segéljen !

Ch. A .! . . Tudom, hogy a te emberszerető szíved, a te időd
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ben, nehezen tudott volna megbarátkozni e hangokkal. De azt is 
tudom, hogyha ma élnél, még izzóbb fanatizmussal hirdetnéd, hogy: 

Csonka Magyarország — nem ország,
Egész Magyarország — mennyország.

Ch. A. Idézem nagy szellemedet! Jöjj, óh jöjj el! Ihless meg 
minket! Erősítsd meg akaratunkat, hogy soha el ne lankadjon! 
Élesítsd szemeinket, hogy minden réseken keresztül láthassunk! 
Acélozd meg izmainkat, hogy akkorát sújthassunk ádáz ellensé
geinken, hogy soha többé föl ne támadhassanak! Jöjj, óh jöjj el 
és maradj köztünk mindörökké! Ámen. Ürítem e serleget Ch. A.-nak 
mindig köztünk élő, örök emlékére.

Németh László nyugalombavonulása.
Németh László a siketnémák kecskeméti intézetének egyik 

megteremtője, kezdettől fogva mindmostanig igazgatója a szeme- 
világának meggyöngülése következtében 1920 őszén 28 évi siket- 
némaügyi munkássága után nyugalomba vonult. A kecskeméti 
siketnéma-intézet alapítása abban az évben történt, mikor hazánkban 
még csak 7 siketnéma-intézet volt: a váczi, a két budapesti, a 
temesvári, a kolozsvári, az aradi és kaposvári. Aki ismeri ezt az 
időszakot, tanúságot tehet róla, hogy a siketnémaügy szolgálata 
akkor nem annyira a kenyér stb. jegyében s ettől feltételezetten 
folyt, hanem lelki szükséglet volt. Érezte mindenki ez ügynek az 
elmaradottságát s fejlesztéséhez odaadta lelkének nemes hevületét 
és munkaképességének teljességét. A társadalomban is megtalálta 
az a propaganda a viszhangot. A Szvacsina Gézák, Telbisz Ká- 
rolyok nemes példája szolgált mintául a siketnéma-oktatás szem
pontjából még elmaradt városoknak. A minisztérium illetékes ügy
osztálya eléggé nem méltánj’olható helyes érzékkel és megértéssel 
viszonozta és segítette elő a tanároknak a lelkes munkáját és a 
társadalom készségét. így alakultak az 1900. és 1901. években a 
szegedi, jolsvai, egri, kecskeméti siketnéma-intézetek, ez utóbbi a 
Németh László és Kada Elek kecskeméti polgármester tevékeny 
munkájának nyomában. Ennek volt aztán Németh László 20 éven 
át munkás és mindenkitől tisztelt, becsült igazgatója. Tanári tes
tületét eléggé nem dicsérhető személyi tulajdonságaival eggyé for
rasztotta, szép formában jegecesítette maga körül úgy, hogy az 

- összhang és egyetértés tekintetéből ma is példaként állítható minden 
intézet tanári testületé elé a kecskeméti intézet. Kifelé is meghozta 
gyümölcsét ez a szép élet: az igazgató és tanárok számottevő, 
hasznos és becsült tagjai Kecskemét város társadalmának, sőt 
többen vezető emberei Németh László nyomában.

Tiszteletbeli Elnöksége.
A siketnéma-intézeti tanárok között talán egy sincs, sőt bizony

nyal nincs, kinek a Németh László személye iránt érzett szeretetét, 
becsülését ragaszkodását valamelyes diszharmonikus érzés csak egy
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kevés-időre is megzavarta volna valaha. Viszont Németh László 
is szerette kartársait és tudta becsülni barátait mindvégig állandó
sággal, megbízható meleg érzülettel. A kartársaknak összeségét 
pedig: a Siketnéma-lntézeti Tanárok Országos Egyesületének ügyét 
egyenesen szivén viselte. Egy ideig elnöke is volt ez egyesületnek,, 
több ízben pedig jelentékeny áldozatokkal- istápolója. Most, hogy 
nyugdíjba ment, ez egyesület iránt érzett őszinte vonzalmának ki
fejezéséül egy 5000 koronás adományt juttatott az egyesület cél
jaira. Az egyesület tagjainak az ő személye iránt táplált tisztelő
érzése fejeződött, csúcsodott ki a Siketnéma-lntézeti Tanárok 1920- 
évi szept. 26-i közgyűlésén, mikor lelkes egyhangúsággal megválasz
tották őt az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé. A t. b. elnökül 
való megválasztását egy művészi rajzzal ékesített oklevél örökíti 
meg, melyet a kitüntetettnek az egyesület elnöke Borbély Sándor 
adott át január hó 25-én Kecskeméten az odavaló tanárok, egye
sületi tagok ünnepélyes együttlétében.

A Gerstner Ödön és Zsembai Ferenc váczi képíró tanárok 
műízlésével és keze munkájával készült stílszerű bájos mű lebillin- 
cseli a szemlélőt.

A kitüntetett érdemes férfiú meghatva hallgatta környezetétől 
a szép mű dicséretét s vette át a remek alkotmányt. Rövid, de 
annál jelentősebb válasza az volt, hogy barátaiért s az ügyért jövő
ben is megteszi azt, amit megtehet.

Tiszteletbeli elnöki okmánya.
Mi, a Siketnéma Intézeti Tanárok Országos Egyesülete adjuk 

tudtul és emlékezetül mindazoknak, akiket érdekel, hogy Nagyságos 
Németh László urat a kecskeméti siketnémák intézetének meg
teremtőjét, mindmáig igazgatóját, egyesületünk 1908. június 29-től 
1910. június 28-ig volt elnökét, oktatásügyünk és egyesületünk 
érdekében kifejtett elévülhetetlen érdemeinek elismeréseid s a kar
társaira árasztott szeretetének őszinte viszonzásaként XVII. köz
gyűlésünkön, Váczon, 1920. évi szeptember hó 26. napján egy- 
akaratú lelkes határozattal az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé 
választottuk.

A Siketnéma-lntézeti Tanárok Országos Egyesülete nevében :
Borbély Sándor Michels Fiilöp

elnök. titkár.

Alapítványa.
A Siketnéma-lntézeti Tanárok Országos -Egyesülete 

Tekintetes Választmányának!
V 3.CZ.

Egyesületünk f. év elején*) tartott választmányi gyűlésén 
Gönczi kartársam bejelentette a tek. Választmánynak, hogy nyug
díjaztatásom alkalmával a kartársak iránt érzett igaz szeretetem

*) 1920. szept. 25-én. A  szerk.
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jeléül Egyesületünknél 5000 koronás alapítványt teszek olyan cél
zattal, hogy ennek évi kamataiból egy szegénysorsú siketnéma- 
intézeti tanár árvája vagy ilyen hiányában gyermeke tanulmányai
ban segélyeztessék.

Ez 5000 koronának megfelelő értéket: az általam alapított 
Szőlősgazdák Szövetkezetének 25 darab, fejenként 200 K névértékű 
részjegyét van szerencsém a tek. Választmánynak megküldeni. 
Megkívánom jegyezni, hogy ezek a részjegyek ma, a Szövetkezet 
két és félévi működése után már darabonkint 400 K értékben 
jegyezhetők. S igen valószínű, hogy a részjegyek értéke az eddigi 
arányban továbbra is növekedni fog. Ha esetleg ez évi szelvények 
járulékai idővel annyira emelkednének, hogy azok egy gyermek 
neveltetését felülmúlnák, nincs kifogásom az ellen, ha a járulékok, 
megosztatnak.

Midőn a Siketnéma-Intézeti Tanárok Örsz. Egyesületének 
működésére és alapítványom élvezőire a magyarok Istenének oltal
mát és áldását kérem, maradok minden egyes kartárs iránt a leg
mélyebb testvéri szeretettel:

Kecskemét, 1921. április 12.
Németh László 

nyug. sik. intézeti igazgató'.

Hat év után . . .*
— Irta és felolvasta Szentgyörgyi Gusztáv, a siketnémák váci kir. orsz. intézete

tanári testületének 1921 április 15-iki módszeres értekezletén. —

Hat esztendő! Nagy idő, hosszú idő az ember életében í 
De . . . úgy mondják: röpke pillanat, nem is idő az emberiség 
fejlődésében; rövidke, jelentéktelen idő a nemzetek történetében í 
Vájjon így van-e ez valóban? És érvényes-e ez a megállapítás a 
közelmúltra ?

Mivé lett ezeréves Magyarországunk e röpkének mondott idő 
alatt? Ki merné rövidnek mondani az elmúlt 6—7 esztendőt?

Mennyi virágzó élet pusztult el időnek előtte! Intézmények, 
kultúrák, államok dőltek össze, mások roskadoznak — igaz újabbak
— de korcsok születtek. Rövid idő volt-e ez ? Röpke pillanatnak 
mondható-e ez a végtelennek tetsző idő? Mert az a töméntelen 
szenvedés, nélkülözés: itthon s főleg ottan a lövészárokban, hadi
fogságban, bizonyos, hogy keservesen hosszú idő volt.

Mi lett az oktatásügyünkből, melyet hosszú évszázad alatt 
növesztett virágzó fává lelkes emberek önzetlen munkája, véres 
verejtéke ?

Ugylátszik hát, hogy nemzetek, intézmények életében az 
alkotás, szervezés stádiumában röpke pillanat a néhány, az 1—2 
esztendő, de nagy idő, hosszú, jelentős, súlyos nyomothagyó idő

Ez értekezés hatása alatt elhatározó a testület, hogy a mielőbbi gyakor
lati megvalósítás érdekében újabb értekezleten részletesen fog tanácskozni. A  s z e r k .

3
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a rombolás forgatagában. Magyarországnak sem lehet röpke pilla
nat] a az elmúlt 6—7 esztendő! Évszázados pusztulással ér fel, 
hogy hazánk Csonka-Magyarország lett!

Az oktatásügyünk, ha csupán megállóit néhány esztendőre, 
már akkor is sokat vesztett, mert nem fejlődött! Visszamaradt, 
visszaesett, pusztult, romlott, mert elmaradt a fejlődők mellől.

Rombolni könnyű és gyors munka. Ha ugyan munka ez! 
Röpke pillanat alatt mérföldes csizmában járó. Egy pillanat és 
volt-nincs. Az építő munka ellenben, az alkotás — fejlesztés, javí
tás, tökéletesítés ■— fáradságos, hosszú, kitartást igénylő munka. 
Nemzetek, népek évtizedes, évszázados munkája után: az eredmény 
alig kézzelfogható. Apostolok, tudósok, hadvezérek — önzetlen 
honfiak — állandó igyekezete s az eredmény a . . lesz . . .  ha nem 
volt, ha nincs . . .  ha most nincs is, . . . de lesz! Sokszor tehát 
csupán a jó reménység! Melyet a kötelességét híven teljesítő nyu
godt lelkiismerete táplál.

Rombolni, megsemmisíteni ? — Építeni, alkotni! Céltudatos, 
fáradságos, életreszóló munka — akár egyénről, akár nemzetről 
van-e szó: egyre megy! — és . . .  és egy tollvonás, egy törlés, 
talán egy kaszasuhintás vagy bomba képében és romokban hever 
a mű. Hová lettél Szent István országa! Mivé lettél Cházár 
András öröké ? ?

Nem volna oly tragikus a dolog, ha a röpke pillanat alatt 
történt összeomlást, rombolást, egy másik szerencsésebb pillanat
ban ugyanolyan fajsúlyú emberekkel, egy nagy akarással helyre 
lehetne állítani! De sajnos ! A rombolás gyors és teljes, az újra
építést szinte az alaprakásnál kell kezdeni és ismét idő, nagy idő 
kell, hogy ismét a régi fényben tündököljön Szent István országa, 
Cházár András öröksége i

Minél később foghatunk az újjáépítéshez, annál későbben lesz 
készen a m ű! Hogy még mi is megérjük ragyogását: meg kell 
sokszoroznunk erőnket, meg kell feszíteni izmainkat. Dolgoznunk 
kell! De kívánatos, hogy dolgozhassunk. Hogy teljesítő képessé
günk legjavával dolgozhassunk, nemcsak rajtunk áll. Amit meg
tehettünk, azt hiszem mi megtettük, most is megtesszük!

Egy téglát hozok e munkához! Ha nem jó a tégla, találunk 
jobbat, tűzállóbbat a régiekből! Akár az én téglámmal, akár a 
máséval építünk, egyre meg}’, a fő: a dolog lényege. A jó szándék 
Az hogy akarjunk! S hogy nagyot akarjunk!

Nem bombasztikus kijelentés, nem nagyot mondás akar lenni 
ez a nagyot akarás. De szembe akarok szállani ama megbékülni, 
megegyezni akaró véleményekkel, amelyek úgy a haza ügyét, mint 
oktatásügyünket előmozdítani célzó terveket, indítványokat ama 
kényelmes állásponttal szerelik le : a csonkaországban ez most 
lehetetlen, amaz felesleges; a csonka, szénszünetes esztendőben 
kivihetetlen!

Sokat markolni, keveset fogni! Csak reális terveket kérünk ! 
Mintha hallanám. Már pedig szerintem a reálitás bázisa: az ép 
Magyarország, az oktatásügy 1914-es — plusz hét évi nívója. Ezt
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elérni akarni — ha nagyot akarásnak is neveztem — az akarás
nak minimuma kell, hogy legyen. Rajtunk ne múljék semmi, e 
kettős szent cél érdekében. Hogy azonban a teljes értékű munkát 
végezhessük is : támogatást kérünk, segítséget várunk. A meg- 
roskadt vállakra újabb terheket nem rakhatunk, aki azonban meg 
bír még valamelyes terhet, akár mert erősebb, akár mert könnyebb 
tán a terhe . . . feszítse meg izmait: Szent István országáért, Cházár 
András örökéért . . .!

A régi igyekezettel állok itt újra, mint akkor, amikor hat 
évvel ezelőtt fegyvert fogtam s hagytam el e műhelyt; a magyar 
kultúrának, a magyar humanizmusnak e dicső múlttal biró s vala
mikor, nem is oly régen még tündöklőén ragyogó szent csarnokát!

Hat évnek különös tapasztalataival állok itt. Fegyverek s 
elvek harca, súlyos lelkitusák után. Láttam az emberi indulatok s 
legmodernebb öldöklőfegyverek küzdelmét, a nyerserőét s a raffinált 
gépét, — végig éltem Oroszországban, s különösen Szibériában a nem
zeti szent érzés harcát az internácionále világámító hangjaival — 
s most. . . keresem e hat évnek tapasztalatait, tanulságait keresem, 
hogy oktatásügyünk javára kamatoztathassuk.

Lehet, hogy nem uj dolgokat fogok mondani. Sőt szeretném 
is, ha az elmondandók, megerősítést nyernek: Megerősíítetnek, 
mint olyanok, amelyeket mások is átéltek, mások is tapasztaltak. 
Ha az enyémhez hasonló következtetést vontak volna le, még job
ban örvendek. Ha pedig előadásom egy-két javaslata, gondolata 
már megvalósíttatott: akkor nyitott kaput döngetek ugyan, de e 
döngetés hangjai, nem szubjektív igazságokat ismételnek, s így 
mint általános érvényű igazságok újabb megállapításai, megerősíté
sei is csak hasznára lehetnek az ügynek, az igazság ügyének, az 
igazságos ügynek.

S ha — bármily kis részben — hasznot hajtottam a köz
jónak : célomat bőségesen elértem.

A lövészárokban, a tűzben tanultuk meg — a maga való 
értékében — értékelni az életet. Az életet meg kell becsülni. Meg 
kell becsülni, amíg meg van. Gondoznunk kell a magunk létét, 
óvnunk kell a ránkbízott életet. Fokozottabb mértékben kell véde
nünk, egyik érzékét nélkülöző védenceink testét-lelkét, kiktől eme 
fogyatékosságuk által, amúgy is oly sok örömet, élvezetet, ismeretet 
tagad meg a' sors. Kárpótolni őket, hogy majd kárpótolhassák 
önönmagukat, ez a gondolat tanítási és nevelési eljárásunkat át 
kell, hogy hassa. A békés élet is telve harccal, a létért való küz
delemben. A legpompásabb fegyverzetbe kell állítanunk úgyis 
gyengébb gyámoltjainkat, hogy a sikernek reményével állhassanak 
ki a küzdőtérre: a könyörületet, irgalmat csak oly ritkán ismerő 
nagyvilágba 1

Akinek hite volt, a túlvilági életben való reménysége nem 
hiányzott: könnyebben ment a halálba. A hitetlenek is az Isten 
nevét rebegték roham előtt, pergőtűz közben. Akárcsak Gárdonyi

3 '
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Géza hat tudósa a roppanó csónakban. Fejlesszük a hitet, hogy 
áldozatkész polgárokat nevelhessünk a hazának.

Áldozatkészség, mártírok nélkül nagy, magasztos eszméket 
megvalósítani szinte elképzelhetetlen. Az ezeréves ép Magyarország 
is újabb áldozatait várja, hivja. Résen legyünk! Mert, ha szól a 
toborzó, a hivó szó: minden magyarnak készen kell állania az 
újabb áldozatra. Hogy erre mindenki képes és kész is legyen — 
e cél érdekében is — a mi falaink között folyó munkának, tanítás
nak és nevelésnek alapja : a valláserkölcsi, hazafias nevelés.

Katonákat, harcos nemzedéket nem nevelünk ugyan, de hogy 
— a külsőségeknek jobban hódoló — siketnémáink a hazafias 
magyar munkásság táborát növeljék: nem lehet közönbös az ország, 
a haza szempontjából.

Hogy a fegyverek harca mögött, a szerszámok is megbízható 
kezekben mozogjanak — s hogy a siketnémáinkat is ily megbíz
ható elemévé nevelhessük a magyar társadalomnak — a sikeres 
harc, küzdelem érdekében való, hazafias buzgólkodás: kötelesség.

Az ily nevelést intézetünk ahogy én személyes tapaszta
latból, s az intézet történetéből ismerem — sohasem hanyagolta 
el. A legutóbbi események is csak azt mutatják, élénken tanúsítják, 
hogy e mederben kell továbbra is haladnunk s ha változásról lehet 
szó, ez csupán e meder szélesítését, mélyítését jelentheti 1 Vallá
sossá és magyarrá, hazafiassá kell tehát a siketnémáinkat ezután 
is nevelnünk, oktatnunk.

A hosszú fogság ideje alatt — újra meg újra — tapasztal
tuk, hogy a különböző tévtanok, a nemzetköziség visszapattant 
azok leikéről, akik jellemszilárdak voltak.

A jellemileg erősebbet nem tántorította el magyar hazájától, 
a szülőföld szereíetétől sem szó, sem muzsika, sem pillanatnyi hír, 
dicsőség, sem érdek, de még a nélkülözés, az éheztetés, az erő
szak sem. Nemcsak ezért, de azért is, hogy lelkitusáiban, a kisér
tés nehéz óráiban: a becsület és tisztesség útján mindenkor meg
maradhasson, jellemszilárdakká kell nevelnünk siketnémáinkát. Hogy 
ezt. továbbra is sikeresen végezhessük, legalkalmasabb mód továbbra 
is. a jó példánk, a jótettre való rámutatás, az aktív jóság. Ne csu
pán beszéljünk a jóról, szépről: lássa ezt a kis siketnéma maga 
körül'állandóan. Az erkölcsnemesítő olvasmányok, a magyar törté
nelemnek önzetlenségtől ragyogó jellemei, nemes alakjai buzdítólag 
hatnak a fejlődő: lélekre, de valódi szuggesztiv erővel az élő példa, 
a szép és a jó környezet hat. Istenek nem lehetünk, de legyünk 
olyanok, igyekezzünk olyanok lenni, mint a milyeneknek bennün
ket a laikus világ elképzel és hisz: a megtestesült türelem, á 
türelem mintaképei. Nem könnyű dolog. Hisz mi is csak gyarló, 
vérből, húsból, idegből való emberek vagyunk. A munka pedig 
idegölő, idegőrlő. De a szellemnek, a tendenciának ilyennek kell 
lennie, ezt ápolni fejleszteni kötelességünk.

Fogsági időm négy esztendejének vezérlő gondolata, állandó 
‘vágya: a honvágj? s a családom utáni vágy voltak. Mikor lesz
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béke ? Mikor mehetünk haza ? Mikor láthatjuk családunkat ? — e 
kérdések körül forgott a mi világunk.

Amikor elfogtak, azt hittem, azt gondoltuk : még három hón
napig tarthat a háború . . . ahogy Szibériába érünk, mindjárt szálló 
tanak is vissza . . . haza . . . ! Ezért eleinte egyébbel: tanulmányok
kal, szakismeretekkel nem is foglalkoztunk.

Az első hetekben ezért mindenütt, az összes táborokban : a 
sakk, kártya, dominó és a regényolvasás járta. . . De később, 
amikor letelt a három hónap, s jött az újabb, meg újabb három . . . 
s még mindig nincs, nem is akar béke lenni, amikor hazaszállítás
ról még mindig szó sem esett, s amikor már réges régen unott 
dolgok voltak a sakk és kártya, elkezdett a fogolynép komolyabb 
dolgokkal foglalkozni. Olvastunk, regények helyett komolyabb köny
veket forgattunk, szakkönyveket hozattunk.

Egyik szerencsésebb, a másik kevésbbé az. Egyikünk kapott 
a megfelelő szakkönyvekből, a másik hasztalan várt ilyenekét. 
Sajnos, én az utóbbiakhoz tartoztam. Amikor pedig már magam is 
hozzájuthattam volna általános paedagógiai irányú könyvekhez — 
siketnéma és gjmgypaedagógiai szakmunkák Krasznojarszkban, az 
aránylag gazdag könyvtárban sem voltak, akkor már nem engedte 
meg az ily foglalkozást, komolyabb búvárkodást, a gond, a meg
élhetés gondja. Hogy meg legyen a betévő falat: kötöttük a kefét, 
ástuk az elhullott lódögöket, varrtuk a hevedereket, hajtottuk a< 
rokkát . . . !

A fogsági idő minden periódusában, sokat vitatkoztunk, böl- 
cselkedtiink, elmélkedtünk . . . még többet ábrándoztunk, álmo
doztunk . . .  az otthon, a haza, a család. A hazai állapotok, a 
hazai intézmények. Hogy van otthon ? Mi történik odahaza ? Ki 
folytatja félbeszakadt munkám?

Sokszor gondoltam az intézetre, a magyar siketnéma okta
tásra ; Cházár András örökére.

írogattam, jegyzeteket csináltam, mert hasznára szerettem 
volna lenni, onnan messziről is, az oktatásügynek.

A feljegyzéseket összetéptem, mert egyízben pl. házkutatást 
tartott a cseh légionáriusok „büntető expedíciója“. . . Újra jegyez
tem és újra téptem. Majd meg a magyar kommunisták kényszerí
tettek reá. Csak az mehetett haza, akit ők engedtek á t : tisztet, 
értelmiségi pályán működőt visszatartottak. Kettős okom is volt 
az aggodalomra. Semmi olyat nem tarthattam magamnál, ami 
gyanúra ad okot. . . Ismét téptem tehát, szakgattam. Feljegyzéseket, 
fényképeket, leveleket. . . Egy naplótöredékem került haza csupán, 
azt is egy legénységi váci fogolytárs hozta. . .

Oly nagy volt a félelem, a kémkedés és a besúgás, hogy 
Petrográdon a siketnémák intézetét sem mertem felkeresni. Pedig 
vagy két hetet kellett ott töltenem. De az első nap gyanúsnak 
találtattam. . . A nyomomban voltak. Ezért a nép közé kellett ele
gyednem, s kerülni a kultúrhelyeket, így az ottani siketnéma- 
intézetet is. Pedig érdekes, tanulságos lett volna. . . Ezeken múlott,
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hogy az orosz siketnéma-oktatásról, annak szervezetéről, nívójáról, 
tanítási eljárásáról semmi pozitivet nem tudhattam meg.

Egyetlenegy ízben olvastam egy kisded hírt, mely az ottani 
siketnéma-oktatást érintette. Moszkvában hirdettek gyűlést a siket
némák tanárai, s a gyűlés tárgysorozata, az egyes programpontok, 
előadások címei, arra engedtek következtetni, hogy az orosz siket
néma-oktatás úttörői az 1917. esztendőben harcoltak, küzdöttek 
azokért az elvekért, reform eszmékért, amelyek a magyar siket- 
néma-oktatás épületébe vagy negyed századja vannak — tanterv
ben, tanítási eljárásban, szervezetben — intézményesen lerakva, 
beleépítve.

Egyebet megtudnom nem sikerült. Fogolytársaim — olyanok, 
akik nálamnál sokkal több helyütt fordultak meg — szintén nem 
láttak intézetet. Siketnémát — szökésem idején a falun ■— 1—2-őt 
láttam, tanultat egyet sem. Kérdezősködésem a lakosságnál is 
eredménytelen maradt. Krasznojarszkban — békében 60 ezer lakosa 
volt, a háború alatt 300 ezer lett — siketnéma-intézet nem volt, s 
az impresszióm az, hogy egész Szibériában szintén nem lehetett.

Azt sem olvastam egyetlen egyszer sem —épedig orosz újsá
gokat állandóan lapozgattam — hogy a háborúban megsiketült 
vagy megvakult katonákat megfelelő szakoktatás áldásaiban része
sítették volna. A cári időben sem, s azóta sem.

Az orosz siketnéma-oktatás tanulságaiból ilyen formán nem 
hoztam, nem hozhattam semmit. A meggyőződésem, inkább sej
telmem az, amiben támogat az általános kultúrnívó, hogy nincs 
is mit tanulni tőle. Legfeljebb okulnunk . . .  és örömmel meg
állapítanunk, hogy a siketnéma-oktatás területén is, a magyar sike't- 
néma-oktatás az első nyugati pont, amelynek ennélfogva, mint a 
kultúra terjesztőinek a jövőben missziója lehet kelet felé.

Tőlünk tanulhatnak, a magyar kultúrának ez az ágazata is 
fejlettebb, magasabb! De nemcsak a kelet. Dél, észak épen úgy. 
S ha ez a 6—7 év közbe nem lép — a maga röpke pillanatával! — 
azóta már a nyugat is még gyakrabban eljárhatna hozzánk — nem 
csupán excentrikus kíváncsiságból, de, hogy lásson és tapasztaljon.

Sokat tűnődtem tanítási eljárásunkon. Gondolkodásom ered
ményei, az újabb tapasztalatok is csak igazolják módszerünk helyes
ségét. Tanterv, vezérkönyv -— s az ezek szelleméből kifejlődött 
tanítási elv, módszer jók. A gyakorlati nyelvtanítás elve, alakja, 
módszere nem lehet más, mint amilyet tantervűnk, vezérembereink 
immár negyedszázadnál hosszabb idő óta: hirdetnek, követnek és 
kívánnak. A tanítási eljárás, a módszer még sokat fog fejlődni, 
sokat kell fejlődni, de a tanítási elv helyes s ez idő szerint meg
dönthetetlen. Nyelvet másként, mint gyakorlati, direkt módon, tár
salgás útján tanitani, annyi, mint eleve is fél, negyed eredménnyel 
beérni. A beszédet beszéd útján sajátítja el a halló gyermek, tanulja 
meg a halló felnőtt . . .  a siketnéma is. Mindenki. Kivévén a 
zseniket, az Istentől különös nyelv-érzékkel megáldott nyelvtehet
ségeket.

Tehát nem grammatizálni! Nem nyelvkönyvekből tanulni az
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élő nyelvet! Hogy Kossuth Lajos a börtönben mégis ily módon 
tanult meg — jól, tökéletesen — angolul, ez és a hasonló kivéte
lek csupán azok a bizonyos kivételek, melyek megerősítik az 
álláspontot.

S micsoda rossz nyelvkönyvekből, holt könyvekből tanulják 
az élő nyelvet ! Újabban már jobbak, s többnyire direkt módszerrel 
megírott, vagy ilyennek Ígért nyelvkönyvek látnak napvilágot. Az 
előszóban mindenesetre minden nyelvkönyvíró ma már társalgási, 
direkt módszert igér. Ez eljárással indul is meg, az első leckékben, 
de elébb utóbb —- kifárad, nem birja, vagy nem tudja — s át
siklik az át- és visszafordító, régi gfammatizáló módszere.

Úgy tetszik, mintha örök mulasztása volna a siketnéma tanár
ságnak, persze nem csupán a magyaroknak, hogy már rég és még 
most sem ajándékozta meg az idegen nyelveket tanuló nagy vilá
got : jó, gyakorlati, direkt módszerű nyelvkönyvekkel!

Mentségünk azonban alapos. A siketnéma-oktatás nagyembe
reit, mert ez az ügy mindenkor, s különösen a szervezési s most 
is az újjáépítő időben egész embereket követelt, és követel : le
foglalta, lekötötte egészében a siketnéma-oktatás előbbre vitele.

S vájjon — ki tudja ? ki merheti az ellenkezőjét vitatni ? — 
hogy e direktmódszerű, társalgási módon megindult nyelvtanítás 
(Berlitz, Schidlov) nem-e a siketnéma oktatásnál már régen dívó, 
alkalomszerűségen felépülő, direktirányú nyelvtanításból sarjadt ki? 
S ez esetben az általános paedagogia nem először merített oktatás
ügyünk eredményeiből.

A praktikus nyelvgyakorló könyvnek a mi módszerünkből kell 
kifejlődnie. Az ily nyelvkönyv azután igen hasznos könyve lesz az 
olyan nyelv-tanulónak, akinek nincs alkalma az élő, hangzó nyel
ven tanulnia, gyakorolnia. De hasznosan forgathatják azok is, akik 
beszélőktől beszélve tanulják a beszédet, s a nyelvkönyv útján 
tudatosan is megismerhetik a megtanulandó nyelvet. Megismerik 
írásban is, szabályaiban, törvényeiben.

Hogy egy ily irányú munkálkodást is lehetővé tegyünk, nem 
volna-e-célszerű és okos dolog, ama nyelvkönyvek egy-egy példá
nyát összegyűjteni, amelyekből az idegenek a magyar nyelvet 
tanulják. Érdekes és értékes volna e gyűjtemény mert megtudhat-’ 
nők, hogy a francia, az angol, s többi nemzet fiai miképen tanul
nak magyarul. Nem hasznos kölcsönhatás alakulhatna-e ki ezek
nek áttanulmányozása által? Nem tanulhatnánk-e, nem okulhatnánk-e 
mi is ezen eljárásokból?

A fogság egy bizonyos periódusában valóságos nyelvtanulási 
láz fogta el a foglyokat. Mindenki tanult nyelvet. Nem egy, egy
szerre kettőt-hármat is. Bőséges tapasztalatom nyilt, ama tanítási 
elv helyességét megerősíteni látni, melyet e négy szó fejez k i: 
beszélni, beszéltetni, beszélgetni, beszélgettetni . . .

Aki nem így tanított, majd hiába tanított. . . Aki nem így 
tanult, nem’ tanult meg . . . kivéve persze . . .  a már előbb 
említett lángelméket, nyelvfenoméneket, nyelvtanuló zsonglőröket •
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Láttam embereket, akik délelőtt franciát, délután oroszt tanul
tak, közbe-közbe, az osztrák és germán nyelvtársakkal beszélgetve, 
a németetet gyakorolták. Voltak, kik naponta 10, mások 20, 40 sőt 
50 uj szót tanultak be. Találkoztam azonban olyannal is, aki dél
felé ugyanazt a szót mormogta, amit reggel már hallottam tőle . . . 
Szörnyen nehéz volt neki . . .  de azért tanult nagy szorgalommal, 
élénk kitartással s a végén sem tanulta meg a nyelvet. Bizonyosan 
"azért, mert rosszul tanült.

Tanulhatnának, okulhatnának a szomorú tapasztalatokból, 
középiskoláink is, de általában mindazon tanintézeteink, amelyek 
nyelveket tanítanak. A klasszikus nyelvektől eltekintve, a többit 
mind társalgási, direkt módszerrel kellene tanítani. Nyolc évig tanul
ják a németet, hatig a franciát s nem tanulnak meg annyit sem, 
hogy a legközönségesebb konyhanyelven képesek legyenek társa
logni : magukat megértetni, másokat megérteni. Pedig a nyelv
ismeret hasznos, egy új nyelvet megtanulni érdemes. Ha költséget, 
fáradságot fordítunk rá : ne hiába tegyük ! A nyelvtanárok az egész 
vonalon tanítsanak társalgási alapon, direkt módon, úgy, ahogy ezt 
ma már a modern nyelviskolák is teszik. Igen megszívlelendő az 
a mód, melyet sok külföldi iskola már követ is, hogy t. i. a nyelv
tanulásnál nyelvmestereket, egyik-másik helyen nyelvkisasszonyokat 
alkalmaznak. A francia nyelvtanításánál pl. franciakisasszonyt, olyat, 
aki akarva sem tud a tanulók anyanyelvén beszélni. Az ily taní
tásnak összehasonlíthatatlanul több, nagyobb a tanítási eredménye.

A fogsági példa is ezt bizonyítja. Általánosságban elmondható, 
hogy a tisztek nyelvkönyvekből tanultak, grammatizáltak, szótára
kat forgattak, amire —• szó sincs róla — főleg az is kényszerítette 
őket, hogy legtöbbször táborokba voltak zárva.

A legénység ellenben,. amelyik legnagyobbrészt munkán volt 
a népnél, az oroszul beszélő nép között, az persze direkt módszer 
szerint tanult. Azaz dehogy is tanult! hallja az élőbeszédet, kény
telen megértetni magát. Szinte ragad rá az új szó. Ő nem tanul, 
de megtanulja, elsajátítja a beszédet.

Hogy továbbra is e példánál, az orosz nyelvnél maradjunk, 
a helyzet az volt: a tiszt, a tanultabb és intelligensebb elem gram- 

’matizált, az iskolázatlan legénység beszélt. Az előbbi megismeri a 
nyelvszabáfyokat, az orosz n3̂ elv hangjait — persze úgy, ahogy 
ezek jól-rosszul át vannak írva — megtanulja a cirill betűket, tud 
írni, ért olvasást . . ., de nem, vagy csak alig ismeri az élő nyelvet 
s nem tud beszélni. Az utóbbi — a legénységi fogoly •— semmit 
sem tud ! Nem ismer írást, betűt, nem tud nyelvszabályokról, a 
cirill betűk ismeretlen hieroglifák, tehát semmit sem tud. De mégis 
valamit. Valami csekélyei. Megtanulta az élő nyelvet, érteni, hasz
nálni, megtanult beszélni. E beszéd birtokában él, boldogul. Sokkal 
könnyebben megkeresi a súlyos, zavart időkben kenyerét, s ami 
még fontosabb, az élő nyelv birtokában sokkal könnyebben, sike
resebben megjr, mozog, jön, szökik haza, a hazájába, a családjához. 
Őt kevésbbé tartóztatják fel, elvegyülhet a nép, a tumultus közé, 
mert beszél, mozog, mint a többi orosz.
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A táborban élt tiszt félszeg, bátortalan, s amint beszédre nyitja 
a száját, rögtön elárulja magát, mert hebeg, akadozik. Töri a nyel
vet ama jellegzetes fogoly nyelven, úgy, ahogy azt a táborban a 
holt könyvből, nagy fáradsággal s nagyon rosszul megtanulta. 
Persze felismerik: állj ! vissza a táborba! vagy a tyurmába! 
(börtönbe.)

Egyik fogolytársam —- diplomás ügyvéd volt s igen tehet
séges, éles, józan okoskodású ember — a német nyelv megtanu
lására határozta el magát. Dacára annak, hogy Krasznojarszkban 
vág)'- 2000 osztrák és germán tiszttárssal éltünk együtt — e tár
sam szótárból tanult. Szavakat tanult be. A szavak ezreit. Meg
engedem, hogy főcélja volt, megérteni akarni, a német könyveket, 
s így olvasnivalóhoz jutni. E célját el is -érte tökéletesen. Az Írott, 
nyomtatott német szöveget hibátlanul olvasta, fennakadás nélkül 
megértette. Komoly német műveket oly gyorsasággal fordított le 
magyarra, hogy akik nem ismerték, nem tudták, azt hitték magyar 
szöveget olvas. De beszélni, beszélni nem tudott. A németek hangzó 
szavát, az osztrákok élő beszédét nem értette meg. Oly annyira 
nem, hog}̂  amikor pl., a germán étkezdébe beiratkozott, ahol ez 
alkalommal néhány sablonos személyi adatot kellett bemondani, 
magával vitt, hogy tolmácsa legyek. Ha társalgás útján tanul, az 
eredmény — minden kétségen felül — nem ez, más lett volna. 
Amikor szöktünk haza, hívtuk magunkkal. „Nem merek menni. 
Oroszul annyit sem beszélek, mint németül, bár oroszt tanultam 
volna!“ E szerencsétlen társunk is még most is (fogságának 7. 
évében) Szibériában várja szabadulását.

Ha ezek a sokat szenvedett emberek az élő nyelvet tanul
hatták volna! Direkt módon, társalgás útján! De sajnos: sokan, 
mint az elébb említett társam is, nem is az oroszt, hanem a tatárt, 
spanyolt s kirgizt tanulták, s ezeket is hitvány nyelvkönyvekből, 
szótárakból.

Drágán, sok drága élettel megfizetett, szomorú tanulságok!
A magam példája is csak az előbb mondottak egyik tanú

bizonysága. A cirilbetük megismerése után, apró újságcikkek -—; 
legelőször is a hadijelentések — fordításához kezdettem. A hadi
hírek után — mint amelyek leginkább érdekeltek bennünket — 
jöttek a harctéri tudósítások, hazai és külföldi hirek. De mindenkor 
elsőknek a békehírek. A kezemben orosz-német szótár. Az isme
retién szavakat napról-napra kiírtam s vagy 20—20 uj szót, napon
ként megtanultam. Hogy ily módon hozzámertem fogni az orosz 
nyelv megtanulásához,— meg kell mondanom, hogy a tót nyelvet 
ismertem . . . igaz, hogy réges-régen, gyermekkoromban Azóta 
ritkán hallottam, még kevésbé beszéltem, nem gyakoroltam. írni, 
olvasni nem tudtam, tót könyv jóformán kezemben sem volt. A 
fogságbajutás idején is megértettem, de igen kevéssé beszéltem e 
nyelvet. E csekély nyelvtudásom is épen elég volt azonban ahhoz, 
hogy a szintén rokon, szláv nyelv ne legyen teljesen idegen előttem, 
hogy az orosz nyelv szelleme, törvényei iránt bizonyos érzékkel, 
készséggel bírjak. Az ős szavak nagyrésze azonos az összes szláv
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nyelvekben, csupán ma már nyelvenként módosultak, kiejtésben 
elváltoztak. Hisz külön-külön fejlődtek már évszázadok, évezredek 
óta. De még így is felismerhetők. Bármely szláv nyelv perfekt 
tudása alapján, könnyen sajátítható el egy másik szláv nyelv s 
különösen a közelebbi rokonságban levő, a közeli szomszédságban 
élő. Aki — mint én is — kevesebbet, keveset tudott is egy, a jelen 
esetben a tót nyelvből, az is sokkal kisebb fáradsággal könnyebben, 
több eredménnyel foghatott az orosz nyelvhez. Ez alapon kezdhet
tem én meg a nyelv tanulását: fordítással, olvasással, kisded 
újsághírekkel.

Később már végigolvastam az egész újságot, szóismeretem 
mindinkább gyarapodott, olvashattam apróbb könyveket, majd 
Tolstojt, Turgenyevet.

Elolvastam már, megértettem már mindent. Minden írást, 
újságot, regényt, szakmunkát, minden könyvet. A beszédkészségem 
azonban sokkal lassabban, alig fejlődött. Én is lágerben éltem — 
egy-egy magyar, osztrák, német, török szigetén az orosz földnek 
— s igy az élő hangzó nyelvből igen keveset, igen ritkán, csak 
elvétve hallottam, még kevesebbet beszélhettem, beszélgethettem. 
Rengeteg szót tanultam meg, még sokkal többet ismertem fel, 
azonban, ha beszélnem kellett: kerestem a szót, jó magam is 
hebegtem, akadoztam . . ,

Csupán akkor gyakoroltam be az élő nyelvet, a beszédet, 
amikor többet, sokat kellett beszélnem. A hazafelé szökés három 
hónapján, amikor az orosz muzsiktól kellett szállást, tanácsot, búvó
helyet, útbaigazítást kérnem . . . persze oroszul, élő orosz nyelv
vel . . . s nem úgy, ahogy a nyelvkalauzok azt előírják, legtöbb 
esetben csapnivaló rossz könyveikben . , .

Az orosz nyelv kiejtése meglehetősen nehéz. A beszéd hangjai 
között ugyan csak az egy „i“ „ü“-féle, torokban képzett hang a 
nehezen megtanulható. A többivel a magyaroknak nincs annyi 
bajuk, mint pl. a németeknek volt, akiknek a „c“-é, „cs“-é, 
„scs“-é, „zs“-é is rengeteg bajt, nehézséget okozott. Beszédjükön 
rögtön felismerhető az idegen, még ha azt a nép között tanulták 
is meg. A magyar a kiejtési nehézségeket legyőzi, s ha a néptől 
tanult, úgy beszél, talán jobban beszél, mint az orosz. Nagyobb 
a nehézség a hangsúllyal és az egyes hangok módosulásával. S 
ha mindezt leküzdötte — akkor már tud ugyan beszélni, de ez 
még mind kevés — még mindig nem tanult meg énekelni. *Ez 
pedig fontos.

Az orosz beszédje — s kiváltképen e nőké —- rendkívül dal
lamos, éneklő. Aki nem úgy beszél, aki rosszul hangsúlyoz, aki 
a szónak csak egy hangját is máskép ejti ki — az már bajban 
van, mert az orosz nem érti meg. Nem hiszem, hogy nem akarná 
érteni. Lassúbb, nehezebb gondolkodású — nem tudja elképzelni, 
mit akarhatnak neki mondani. Nem tudom, ilyen-e a mi magya
runk ? Könnyen-e vágj? nehezen érti a magyarul nem tökéletesen 
beszélő idegent? Az orosz- — tapasztalatból tudom — nehezen 
ért. Ha a vjorsztot versztnek mondom, mint ahogy írva is van, hiába
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mondom, nem érti. Ha pl. a mamát magyarosan vagy németes 
hangsúllyal ejtem ki, (mama, ma ma) s nem úgy, ahogy az orosz 
mondja máma, a muzsik, a közönséges muzsik már nehezen érti. 
Egy kis elferdítés, rosszabb, nem tiszta kiejtés s már semmit sem 
ért. Hogy az „orel“-ból hogy lesz „arjol“ (sas), ezt a nyelv
gyakorló könyvből a többi szabályokkal együtt ugyan megtanul
hatjuk, de mondjuk is úgy, ahogy ott németre át van írva s 
tanuljuk innen, — s halljuk az orosztól, hogy „nye ponyemájú“ 
(nem értem). Ezt a „nem értem“-et hamar megtanultuk s a fogságba- 
esés elején, utazás közben sokat használtuk, amikor egy-egy 
orosz akarta telebeszélni a fejünket. Négy év múltán aztán, a 
szökésben hazafelé, mi beszéltünk s az orosz nem értette. Ez 
persze nagyobb baj volt. S mindez azért, mert könyvből, rossz 
könyvekből tanultunk. . .  a legtöbben Petrovból. . .  az orosz tol
mácsnak elnevezett sablonos nyelvkönyvből.., amely rossz tol
mácsnak bizonyult. Aki jobb könyvből tanult — Berlitz, Gaszper, 
Tuszen Langenschein — az sem járt különben.

Nem újak e tapasztalatok. De én átéltem, átszenvedtem őket 
s azért megadják a jogot, hogy az okszerű következtetést újólag 
levonjuk belőlük.

Ez pedig nem egyéb, minthogy tanítási módszerünk, a taní
tási elv feltétlenül, változatlanul helyes. S csupán az eljárás fej
lődik s a gyakorlati kivitel javul, tökéletesedik folyton, folyvást. 
Az alapelvek most is sziklaszilárdan állanak, ma még — legalább 
is szerintem — megdönthetetlenek.

A tantervűnk szelleme oly bázisunk, amelyre továbbra is 
biztosan építhetünk. A kiejtés, a beszédtanítás mikéntje, az elveknek 
gyakorlatba való átültetése kíván csupán: fejlesztést, csiszolást, 
javítást... A fejlődés természetes menete itt a háborús viszonyok 
által zavartatott meg. A normális, békés idő helyreálltával a meg
zavart, megakasztott fejlődés ismét a megnyugtató, haladó mederbe 
lép. Intenzív, zavartalan munka; s az eredmény nem maradhat el.

A tanterv helyes szelleme megértésre talált általában az 
osztályon belül, a tanításnál kifejezést is nyer. Az én tapasztala
taim azonban azt diktálják, hogy ez kevés s hogy e szellemet át 
kell ültetni az iskolaszobán kívülre, a tanterem falain túlra is. 
Itt természetesen az internátusos intézetekről lehet elsősorban szó, 
azért, ha ötletem helyes és beválik, egyúttal azt is eldönti, hogy 
mily intézeteknek van több létjogosultságuk, az eredményesebb 
beszédtanítás szempontjából.

Alkalomszerűség, eleven szemlélet. Beszéd és beszéd! Ez el
veket érvényesíteni a szorosan vett tanításon kívül is, a beszéd 
tanulásnak, az eredménynek, a kitűzött célnak csakis javára 
lehet. Ez azt hiszem megdönthetetlen állítás. Ebben az esetben 
pedig, ezt meg is kell csinálnunk, meg kell kísérelnünk. Nem 
állítom, hogy e téren eddig semmi sem történt. De én többet, 
sokkal többet szeretnék látni.

Anélkül, hogy a tanteremben való tanítás fontosságát leg- 
kevésbbé is elhomályosítani akarnánk, azt kívánom, hogy a tan
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terv szelleme, ne csak heti 20—-30 órában, de állandóan, minden 
percben, mindenütt kifejezést nyerjen.

Az osztályban folyó tanítás a gerinc, az alap, ezen nyugszik, 
ezen épül fel az egész m ű: a beszéd. De nem elégy ha csupán 
itt — az osztályban érvényesül a tanterv szelleme. Ha ezt valóban, 
teljes érvénnyel ültetjük át a gyakorlatba, - akkor mindenkor és 
mindenütt folyik a beszéd, a beszélgetés. Az osztály a bázis, de 
ennek segítségére kell lennie az egésznek, az egész intézetnek s 
nem-csupán órarendszerűleg, hanem minden időben

Minél többet beszéljenek, a siketnéma gyermek, de körülötte 
is minden beszéljen 1 Beszéljen a társ, a szolga, és felügyelő sze
mélyzet, nemcsak a tanár és az igazgató. Mindenki és mindenek. 
Még a holt tárgyak is. Ki-ki, ahogyan tud. Aki, ^mi nem tud 
beszélni, azt meg kell szólaltatni: felirattal, rövid szólamokkal. 
Feliratok mindenütt, minden tárgyon. Az üres falakon képek s 
megfelelő rajzzal illusztrált szólamok. Játszóteremben, és játéktéren, 
ebédlőben és hálóban, az összes helyiségekben, termekben. De 
főként hangzó, élő-beszéd mindenütt és mindenkor! A gyermekek 
között mindig ott legyen egy-egy felügyelő-tanár — talán kettő, 
három is —, aki minden alkalomszerűséget megragad, felhasznál, 
minden kínálkozó eleven szemléletet megszólaltat. Ha nem adódik 
alkalom, csinál ilyet. Az ő gondja, hogy a gyermekek az osztályon 
kívül is beszéljenek s az iskolateremben elő nem forduló cselek
mények, események azonnal . feldolgoztassanak, az osztályban 
tanultak a maguk helyén és idején begyakoroltassanak. Az iskolai 
halvány, mesterkélt szemléletek itt kell, hogy a gyakorlatban 
alkalmaztassanak.

.Mennyi érdekes és élő anyag! — ami most elvész s akkor 
hasznosan volna felhasználható.

Nem a tanítási időt akarom kinyújtani", a gyermek s tanár 
nehéz munkáját súlyosbítani, épen ellenkezőleg, könnyíteni 
szeretnék azzal, hogy amely nyelvtényeket, kifejezési formákat s 
szólamokat most csak nagy nehezen dolgozhatunk fel, azt majd a 
maga idején és helyén, a maga természetes helyzetében, élő szem
lélet útján mutassuk be. Elég egy példára rámutatnunk, hogy tel
jesen megértessem. Az étkezésnél előforduló szótárok szemléltetése, 
első használata az ebédlőben, az ebédnél — mégpedig ha a tanár 
és növendékek egy asztalnál ülnek -— ugye sokkal természete
sebbek és valószínűleg eredményesebbek is, mintha ugyanezeket 
az iskolateremben a kerek asztalnál tanítjuk, használjuk először, 
ilyen vagy olyan, sikerült vagy kevésbbé sikerült szemléltetés, 
mindenesetre mesterséges, mesterkélt étkezés rendezés közben.

Az intézeti életben sok oly esemény fordul elő, melyek 
beszédanyagként esetleg 2—3 nap múlva kerülnek az osztályba 
feldolgozás céljából, nem egyszer akkor is valamely gyermeknek 
igen homályos előadásában, vagy pedig a gyermeki képzelő erő, 
vagy tudatlanság következtében teljesen elferdített tényállásban. 
Ha az osztályon kívül tanító tanárok — mondjuk felügyelő tanárok 
— minden ilyen értékes eseményt felhasználnak, megszólaltatnak
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s az eseményhez, cselekményhez fűződő nyelvtények a maguk 
idején és helyén nyertek eleven, természetes szemléltetést, akkor 
ezeket azután sokkal sikeresebben használhatná fel a maga szem
pontjából az illető tanár.

Az értékesebb beszédanyagnak megrögzítésére igen alkalmas 
egy „Intézeti Újság“. Annak idején — a „Képes Lap“ és „Siket
némák Közlönye“ idejében — sokkal könnyebbben megvalósítható 
idea. De most sem lehetetlen. Pl. úgy, ahogy azt tudtommal 1—2 
intézet még a háború előtt meg is csinálta volt: házilag. Megjelen
hetik hetenkint, később gyakrabban — tulajdonképen azonban 
naponkint kellene megjelennie, 1—2 oldalnyi terjedelemben, papír 
szűke miatt most néhány példányban. Úgy, hogy jusson a gyer
mekeknek s rendelkezésükre állhasson az osztály-tanároknak. 
Könnyed stilusban feldolgoztatnak benne az intézeti, városi, hazai 
és legfontosabb világesemények, mindazok, amelyek mint hasznos, 
élő beszéd-anyag és szükséges ismeret, érdemes és értékes aktu
alitás, a tanítás, a beszéd anyagát képezhetik, sőt kell is, hogy 
képezzék. Illusztrálását •— a rajztanár irányítása mellett — maguk 
a gyermekek csinálnák. Amennyire a gyermekek az újság össze
állításánál, az eg5res kis hirecskék megírásánál igénybe vehetők — 
épen a jó cél érdekében — felhasználandók. Kapcsolat is volna 
ez a lapocska az osztály és az intézeti élet, az egyes osztályok, a 
fiuk és leányok között. Az egyes osztályokban történt érdekesebb 
események szintén kincsévé válhatnának az egésznek. Mint olva
sási anyag pedig — minden kétségen fölül — igen hasznos sze
repet. töltene be. Előkészítője az ifjúsági könyveknek, gyermek
lapoknak, bevezetője az újságoknak és az életnek.

Az élet! Ama élet, amikor a kis siketnéma elhagyja az 
intézetet és a saját lábán, önállóan kell, hogy folytassa életét. 
A mostani életét nem is nevezzük annak. Pedig ez az igazi élete 
— amennyire-annyira nyugodt, gondtalan — s ami azután jön, a 
mai; viszonyok között, csupa küzdelem, vergődés: csak éldegélés. 
-Erősítsük hát, hogy az is majd élet legyen ! Lehessen ! Becsületes 
munkás élet, a munkás életnek megérdemelt jutalmával, örö
meivel.

Jól beszélő, képzett, életrevaló növendékeket kell nevelnünk f 
A lövészárokba, a hadifogságban is az életrevaló, fürge, szemes 
ember legtöbbször jobban boldogult. A jelen súlyosabb élet-körül
mények között is általában az életrevalónak kedvez inkább a 
szerencse.

Minél több dologhoz ért valaki, annál jobb. Önálló, öntevé
keny nemzedéket kell nevelnünk. Elkényeztetett, elpuhult gyerme
keket elsodor az élet! Amit a gyermek, már most megtehét, tegye 
meg. Ez erősíti lelkét, edzi testét. Mindaddig, amig az a fejlődő 
gyermek testét, lelkét nem veszélyezteti, mindaddig, amig a tanítás 
rovására nem megy, kellő pihenés, játék s jó levegőn való tartóz
kodás mellett, végezze már az intézeti munkákból is mindazt, amit 
megbír : seperjen, főzzön, varrjon stb. Leányok és fiuk között — 
természetesen — különbség, teendő. De nem oly éles, mint azt
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sokan vélik. Fiú növendéket sem szabad anélkül elbocsájtanunk, 
hogy pl. kabátjára gombot vagy foltot ne tudjon varrni, a főzésnek 
legelemibb dolgait ne ismerje. E főzés ismerete alatt értem azt a 
fokot, hogy t. i., ha az ifjú oly helyzetbe kerül, hogy önönmagá
nak kell magáról gondoskodnia — ami pedig mostanában igen 
gyakran előforduló jelenség — annyit tudjon a főzésből, amelynek 
alapján legalább valamelyes egyszerű meleg ételt tudjon elkészí
teni, mondjuk pl. húst megsütni, kávét megfőzni. Viszont a leá
nyok ne zárassanak olyannyira be az intézet falai közé, hogy pl. 
a várost csupán az ablakból és sétáikból ismerjék s az intézet 
elhagyása után, ha egy ajánlott levelet vagy pénzt kellene felad- 
niok, talán zavarban volnának, mert nem találnak a postára.

Az öntevékenység, önképzés fokozására bizonyos tekintetben 
át kell szervezni az intézetek belső életét. Bizonyos gyűjtemények 
gondozásában a növendékek aktív részvételét fel kell használni. 
Értékes érem, bélyeg, ásvány, rovar, növény gyűjteményekhez 
juthatnánk, amelyek gyarapíthatnák az intézmény, a magyar kul
túra vagyonát. E téren minden elkésett perc helyrehozhatatlan 
mulasztás: A tanítást, az eleven szemléletet, a gyermekek ismeret
körét is mennyire színesítené, gazdagítaná, az ily munkálkodás.

A gyermekek öntevékenységére csakis áldólag hatna az oly 
tevékenység, amelyet mint az ily gyűjtemény segéd őre, gyűjtője 
fejtene ki.

A mi különleges céljainkat igen hasznosan szolgálná egy oly 
kollektió is, amely a használatban lévő közhasználati nyomtatvá
nyokat, űrlapokat, vasúti és posta szállító leveleket, blankettákat, 
vasúti- és villamos-jegyeket, az ismertebb ízléses hirdetőcédulákat, 
színlapokat, a különböző lapok és képes folyóiratok egy-egy 
példányát, darabját foglalná magába. A beszéd és ismeretkör tágí
tása érdekében hasznot hajtana, de a fogalmazási gyakorlatoknál 
is eleven szemléletül szolgálna egy ily gyűjtemény. Énnek össze
állítása is kis gonddal s talán minimális költséggel megvalósítható.

Ha ezeket a gyűjtéseket már eddig is csinálhattuk, végez
hettük volna, ha pl. össze volna gyűjtve, hogy egyebet ne mondjak, 
Vácz növény- és állatvilága ? — Mily kultúrális kincse volna ez, a 
helyi és országos kultúrának? Az intézetünk, a tanári testület, a 
városi kultúra felvirágoztatásában mindenkor jelentős helyet foglalt, 
de ha egyebet nem tett volna, minthogy elsőrendű feladatán — a 
siketnémák tanításán kívül, még egy ily gyűjteményt is őrizne 
közkincsként falai között — e ténnyel magában is örökre és 
méltóképen írta volna be nevét a váczi históriába !

A természet, a természet jelenségei iránt is nagyobb érdek
lődést kell felébresztenünk. A természet a szegények gazdagsága. 
Ennek minden szépségét, pompáját meg kell ismertetni. Kirán
dulások, séták többször a határban, mint a városban — igen 
alkalmasak az érdeklődés felkeltésére. Minden évszaknak megvan 
a maga szépsége és gyönyörűsége: az első hóvirág, ibolyázás, 
vetés, aratás, szüretelés, az első jég, szivárvány, a virágzó rét, 
lombosodó erdő, a csillagos ég, vízi élet és mocsári kultúra, mind
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mind bámulatra méltó, megismerésre érdemes szépségek. Hasznos 
ismereteket nyújtók s. egyúttal hangulatkeltők, kedély képzők. 
Persze a helyes tanítás, nevelésnek kötelessége irányítani a fejlődő 
gyermekeket, hogy az fürkészhesse a természetet, hogy meglássa 
e szépségeket, hogy élvezni tudja e gyönyörűségeket. Meg kell 
tanulnia a gyermeknek; mikor, hol és mit figyeljen meg!

Valamikor, régen a természetnek . csupán nagyobb arányú, 
nevezetesebb szépségei ragadtak meg különösképen. Hazánkban: 
a hármas halom. . .  a tarpataki vízesés. . .  a csorbái tó . . . a 
Balaton . .. Erdély bércei. . . Adria gyöngye. Ezek s a hasonló 
természeti ritkaságok megkaptak, alig tudtam betelni velük, nehezen 
váltam meg tőlük . . .  De már az Alföld, bár első látásra szintén 
megkapó volt — azt hittem, hogy Petőfi lelke nélkül nem láthatom, 
nem élvezhetem annak minden szépségét.

Jött azonban a háború, a fogság . . .  a nagyvilágot bejártam, 
sok újabb természeti szépségben gyönyörködhettem: S jött 
Tockó . . . Már a békében is büntető tábor . . .  a hadifoglyok 
nagy temetője . . . Közel az ázsiai határhoz, mocsaras, maláriás 
vidéken . . . Homok-pusztaság, irtó forróság . . . Amikor 1917 
szeptember közepe táján oda megérkeztünk, száraz, forró nyár 
után, sem virágot, sem levelet, semmi zöldet a közelben nem 
láttunk . . .  A tábor területén, a kerítésen belül, egyetlen egy fa 
sem, még egy bokor sem, de egy fűszál sem . . .  A földbe sű- 
lyesztett fa barakkok között csupán homok, forró homok . . . Oda
támaszkodtunk a kerítés oszlopához s elnéztünk messze-messze, 
oda, ahol egy magányos fa állott s még messzebb, ahol egy erdőt 
véltünk látni . . . Erdőt, amelyben sok-sok fa lehetett. . .  De szép 
lehet az a magányos fa o tt! ! . . . S most már úgy kívánkoztam, 
epekedtem ama magányos fa a lá!! . . .

Akkor tanultam megbecsülni a természetet, amely mindenütt 
s mindenkor mutat vagy rejt valami szépet . . . Nemcsak az 
óriási vízesés szép, szép a csörgedező patak is . , . Nem csupán 
a hegyóriás, hanem egy kis lankás part is . . . Nemcsak a pálma 
s százados tölgy . . .  De az árva bokor . . ., egy-egy szerény 
ibolya . . . minden mezővirág — minden bogár . . .  ■— minden 
pillangó. Nemcsak a világrészeket verő óceán, hanem a harmat- 
csepp is, szép, gyönyörű, élvezetes, örömet szerző . . .

Nincs csúnya vidék . . . Csak fel kell kutatni a szépségeit...  
Meg kell ismerni a természetet . . .  A természet erőit, jelenségeit. ..  
A csillagos eget . . ., a csillag-képeket . . . , állatot, növényt . . ., a 
szerves és szervetlen világot . . . , a szerves-világ életét.

Kedveltessük meg növendékeinkkel a természetet! Lélek és 
test egyaránt előnyösen fejlődnek az Istennek is tetsző munkában.

Itt a hatalmas Duna mentén — amely mögött nap-nap után 
oly fenséges látvánnyal nyugszik le a nap —, a Naszály aljá
ban . . ., ahol hegy és síkság összeölelkeznek, ahol van domb és 
patak . . . , szőllőhegy és búzakalászos rónaság — tó . . . ,  sziget 
. . . , homok . . .  és agyag — pompás növényvilág, eléggé gazdag
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állatvilág . itt a változatos és kies fekvésű vidéken nem lehet 
nehéz, eredménytelen munka az ily buzgólkodás . . .

Nem rendezhetünk be most érdéi iskolát . . . , de töltsünk 
minél több tanítási órát a szabadban, kertben . . .

Rendezzük be tantermeinket a kertben, az udvarban . . .  a 
friss levegőn —- az Isten szabad ege alatt. . . Eicsenevésze- 
dett, horpadt mellű növendékeink napfényre, szabad levegőre 
vágynak . . .

De jómagunknak is egyik életfeltétele, a szabad levegő . . . , 
mert különben mi magunk is összeroskadunk időnek előtte . . .  I

Ne csak figyeljük a természetet, a biológiát, de okuljunk? 
is tőle !

Az éghajlatnak, az időjárásnak élénkebb megfigyelése, s e 
megfigyelések felhasználása is az eszmekörbe vág.

Anélkül, hogy mindjárt meteorológiai állomásra gondolnánk, 
egy jó hőmérővel, esetleg légsúlymérővel s házilag előállított eső
mérővel oly megfigyeléseket végezhetünk, amelyek tanulmányosak, 
érdekesek. A nag\?obb növendékek sikerrel felhasználhatók, kellő 
betanítás, ellenőrzés mellett azt maguk is, egyedül is végezhetik. 
A dolog érdekelni fogja — a piciket kivéve — az összes növen
dékeket, ha a megfigyelés eredményei a hőmérsékleti napló, „Inté
zeti Újság“, esetleg egy kis falitábla útján közöltéinek; velük. 
Egy hőmérsékleti- és csapadék-napló vezetésével ismét hasznos 
kultúr szolgálatot tehetnénk a hazának is, mert Vácz évi közép
hőmérsékleteinek kiszámításával gazdagítanék a központi állomás 
adatait s egyúttal Vácz város feljegyzéseit.

Nem volna teljes azonban a növendékek öntevékeny foglal
koztatása, ha önképzőköri tevékenység, az ifjúsági könyvtár cél
szerű használata nem egészítenék ezt ki. Folytatni kell e tevékeny
séget ott, ahol abbamaradt. Meg kell ünnepelni minden olyan 
eseményt, nemzeti ünnepet, amely a hazafias nevelés és hasznos 
ismeret szempontjából haszonnal járhat.

Az úgynevezett ifjúsági önképzőkörök hasznát, fontosságát 
a közelmúltak szomorú tanulságai élénken bizonyítják. Aki nemzeti
ségi vidéken tanult, tudja, hogy mily missziót végeztek ezek ott. 
Bár működött volna minden nagymagyarországi intézet és iskola 
mellett egy-egy ilyen! Ami önképzőköreink más természetűek rész
ben, de speciálisan átalakítva nálunk is igen hasznos szolgálatot 
tettek. A hazafias nevelésnek az öntevékenységre való szoktatásnak, 
a kedélyképzésnek és ismeretterjesztésnek ezt a formáját is ki kell 
aknáznunk. Varázsoljunk bele egy kis életet, mentői hűebbet a 
valódihoz — tartsunk, rendezzünk a keretén belül színjátékot —- 
párbeszédet, gyermekbírósági tárgyalást, olvasmányismertetést, stb.. 
—; a fáradság nem vész kárba, az eredmény nem marad el.

A jobb eredmény, amelyért küzdeni érdemes: az öntevéke
nyebb, életrevalóbb, a természetet ismerő és kedvelő, tanultabb,, 
hazafiasán, vallásossággal, erkölcsösen nevelt, jobban beszélő siket.

E cél érdekében szólaltam fel, e cél érdekében szeretném
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hasznosítani, a legutóbbi nagy idők tanulságait, élményeit, tapasz
talatait.

Lehet, hogy sötétebbnek festem Cházár András örökét! Lehet, 
hogy nem oly sötét a kép, mint amilyennek én látom. Nem csoda. 
A legutóbbi 6 évet nem ismerem. Csupán halványan sejtem a leg
utóbb történteket. Amit hazajövetelem óta megtudhattam, nem 
lehet elegendő a dolgok tárgyilagos megismeréséhez, a helyzet 
tiszta látásához. Azonban amit eddig hallottam és láttam: már is 
elegendők ahhoz, hogy felemelhessem szavamat az ügy érdekében. 
Mert . . .  ha mást nem tudnék is, minthogy:

magyar áldozatkészséggel, magyar verejtékes munkával meg
alapozott intézeteink jórésze cseh, román, szerb kultúrát szolgál;

hogy az oktatásügy lelkes, munkás embereinek egy nagy 
gárdája üldözött menekült;

hogy a csonka esztendők miatt, növendékeink értelmi és 
beszéd nívója elmaradt. . .

Hogy legtapasztaltabb szakembereink, fonetikusaink, egyéb 
gondjaik, elfoglaltságuk miatt nem taníthatnak. . .

Hogy az ügy szellemi előrehaladását anyagi hiányok aka
dályozzák. . .

S hogy a siketnéma tanárság, csak úgy, mint a magyar köz
tisztviselői kar nagyrésze, oly súlyos anyagi gondok terhe alatt 
roskadoz. . .

Ha mondom egyebet nem tudnék is, ezek magukban is fel
jogosítanak arra, hogy felszólaljak.

Én, aki 6 esztendeig távol voltam, élesebben láthatom a 
különbséget . . . amit amikor látok: bizonyos aggodalom fog e l . . . 
s keresem a megoldást.

Ügy érzem, legfőbb ideje megkezdeni a pótlást, az újjáépítő 
munkát. Rögtön s megfogni ott, ahol legégetőbb a hiány: a taní
tási eredmény, a növendékeink beszédkészsége, értelmi képessége, 
szellemi színvonala emelésénél. Hogy ezt sikerrel tehessük, legjobb 
erőinket, legkiválóbb szakembereinket a tanítás, az eredményesebb 
beszédtanítás szolgálatába kell állítani. Növendékeink e csonka 
esztendőkben — beszédben, ismeretben — oly annyira elmaradtak, 
hogy őket a megfelelő fokra emelni, úgy látom, elsőrendű, halaszt
hatatlan kötelességünk.

Most, hogy 6 esztendei távoliét után ismét átlépem az intézet 
küszöbét, hogy a félbemaradt munkát folytassam : az oktatásügy 
és az intézet legutóbbi eseményeinek halvány ismerete s az elmúlt 
6 évnek idevágó tapasztalatai birtokában: ily gondolatok vetődnek 
fel agyamban. Nem lehetetlen, hogy bizonyos idő múlva ezeknek 
egyike, másika csak mint első benyomás érvényes, de egyébként 
korrektúrára szorul.

Akár módosul azonban vélekedésem, akár nem, egyre megy, 
mert főcélom az elmondottakkal egy jótékony lökéssel az intézet 
és az intézmény régi fényét visszasegiteni.

Ez legyen, hogy úgy mondjam, a székfoglalóm. Itt vagyok. 
Készen állok! — — —

4
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Amikor, annakidején önkéntesen bevonultam, azt mondottam, 
úgy érzem, hogy fontosabb, a legfontosabb kötelesség: minden 
épkézláb embernek fegyvert fognia:

Ma, itt, a váci végvár egyik fontos kulturpontján — melyet 
itt az ideiglenes határszélen mintaszerűvé tenni hazafias kötelessé
günk — ma is csak azt mondhatom. Minden épkézláb embernek 
fegyvert kell fognia! A csonka magyarországiak fegyvere ma, a 
becsületes munka. Dolgozzunk 1 De kívánatos, hogy dolgozhassunk f

Vitassuk meg az eredményesebb munka eshetőségeit, lehető
ségeit, feltételeit, — de ne zárjuk őket magunkba, hanem becsü
letes nyíltsággal, magyaros őszinteséggel tárjuk fel őket.

A magyar hazát (Szt. István országát); a magyar kultúrát 
(Cházár András örökét) kivánjuk továbbra is, még eredményeseb
ben szolgálni. Erre vonatkozó javaslataink, előterjesztéseink csakis 
méltánylással, megértéssel találkozhatnak.

Az újjáépítés munkája megindult. Szeretném hinni, hogy az 
■egész vonalon. Bizonyára testvérintézeteinknel is. Tervek, javasla
tok, új gondolatok mindenütt vetődnek fel. Nem volna-e hasznos 
és célszerű azokat egymás között kicserélni ?

Megértéssel, kölcsönös jóakarattal, sok minden lehetetlennek 
gondolt is lehetővé válik. A mazuri tavak, rokitnói mocsarak, a 
Kárpátok s Isonzó hadműveletei óta, a hadvezérek azt mondják, 
hogy nincs lehetetlen dolog. A mi terepünk is nehéz. Erő, tudás 
és kitartás — megfelelő támogatás — s átgázolunk ezen is !

Ily gondolatkörben lépem újra át az intézet s az osztályom 
küszöbét.

Ragyogj fel ismét Szt. István országa! Régi fényben tündö
köljön Cházár András öröké!

Hiszek e feltámadásban !!

Emlékezés Együd Lajosról.*)
A hazai siketnéma-oktatásügynek ízig-vérig való lelkes mun

kását vesztettük el Együd Lajosban.
Életét és működését a következőkben ismertetjük:
Született 1860. aug. 3-án Vácon (É. István neves színész 

nagybátyja volt). Ugyanitt — a kegyesrendiek nagy-gymnáziumá- 
ban — 4 osztályt végzett (1876.). A dunamelléki ev.-reí. egyház
kerület 3 éves tanfolyamit nagykőrösi tanítóképző intézetében ok
levelet nyert (1881.). 1878. okt. 15.—1881. jul. 19-ig a váczi ev.-ref. 
iskolánál működött.

1881. szept. 22-iki keltezéssel, 27.629. sz. a. Trefort akkori 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter az alábbi rendeletet

*) V. ö.—gyfy : Együd L. 30 éves tanári jubileuma. -M. S. O. 1911 : 242. 1. 
E. L. 1831 — 1911. Snk. Zsebnaptára 1912:93. (Arcképpel.)
Snk. Képeslapja 1911 : 67. (Képpel) 70. 1.
Snk. Közlönye 1911:93. — L. képpel.
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küldé „Együd. Lajos okleveles.néptanító, úrnak“ : „Indíttatva érez
tem magamat Önt a siketnémák váci kir. országos intézetéhez 
három évi időtartamra ösztöndíjas tanárgyakornokká évi négyszáz
ötven (450) frt. ösztöndíj és az intézetben természetbeni lakás, él
vezetével és az eme tanárgyakornoki állomás betöltésére vonatko
zólag folyó évi május 30-án 14.152. sz. a. kelt miniszteri rendelet 
folytán a Budapesti Közlönyben hirdetett pályázatban kikötött felté
telek kötelezettsége mellett ezennel kinevezni,

Erről Ön örvendetes tudomásul folyamodása csatolmányainak 
idezárása mellett, oly felhívással értesíttetik,. hogy tiszti esküjének 
letétele végett az intézetigazgatójánál jelentkezzék.“ — (Esküt tett 
1881. okt. 1-én Fekete Károly igazgató előtt.)

1883. ápr. 30-án Fekete igazgató bizonyítja, hogy E. L, „ösz
töndíjas tanárgyakornok az 1881/82. s 1882,83-ik tanévekben a si
ketnémák oktatásának tanmódját elméletileg s gyakorlatilag kiváló 
sikerrel tanulmányozta — már a múlt tanévben a növendékek ta
nításában tényleg résztvett, folyó tanévben pedig már az I-ső A. 
osztályban mint osztálytanító szakismerettel s kitűnő eredménnyel 
működik és tanításon kívül többi hivatalos kötelezettségeit is lelki
ismeretes pontossággal teljesíti.“

1883. jun. 27-én siketnémák oktatására képesítő oklevelet 
szerzett (a vknr. 1879. jul. 31-iki 19.303. sz. rendelettel kiadott 
szabályzat értelmében*) valamennyi tárgyból jelesnek minősítve.

1889. jun. 30. (27.905) Gróf Csáky A. min. kinevezte „a 
siketnémák váci országos intézetében újonnan rendszeresített ta
nársegédi állások egyikére évi 600 frt, fizetéssel és 100 frt. lakbér- 
illetménnyel.“ (Esküt tett jul. 6-án Krenedits F. ideigl. ig. előtt.)

1891. május 12. (2593) kineveztetett — jan. 1-től számítókig 
. — új tanári állásra, ismét hivatalos eskü tételére utasítva (1ÓÖ0 
frt. fizetés, 200 frt. lakbér és 100 frt. ötödéves pótlékkal javadal
mazva). . ,

1897. május 9. (a státus első rangsorozásakor) május 16-ától 
Wlassics min. kinevezte a IX. f. o. 3. fokozatába (1100 frt. fizetés).

Az 1891/92. és 1893/99. években tanárképzőnkön a fonetika 
előadója volt.

1893. júniusában házasságot kötött Pertik Gyula váci sn. int. 
tanár Paula leányával; 9 gyermekük született, akik közül 3 leány 
{Ilona, Krisztina, Anna) és 4 fiú (László, Tibor, Gyula, Béla). élet
ben van.

1899. jun. 13-án Wlassics min. megbízta a snk, váci orsz. 
int. igazgatói teendőinek ideiglenes ellátásával további intézkedésig. 
(Az intézetet Koboztól vette át.) Minthogy’ „ az intézet érdekeit 
minden tekintetben kellően képviselte és ezen idő alatt kifogástalan 
munkásságot fejtett ki,“ a min. okt. 6-án elismerését fejezte ki 
Együdnek. 7 ' ' - , - . .

1899. :jul, 6-án (szept. 1-én kezdődő érvénnyel) megbizatott a 
snk. bpestiMl, int.-nek igazgatásával és ezen állásából kifolyólag a

*) U Fáci emlékkönyv 204, J., ; ; _j
4*
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gyógypedagógiai szaktanács tagjává egyidejűleg kineveztetett. Ez 
utóbbi tisztét az 1906/7. év végéig viselte. 1901. jan. 15-én kine
veztetett „a gyógyped. int. szolgálati és fegyelmi szabályzata elő
készítő bizottsága tagjává.“

1899. szept. 23—29-ig behivatott a tanterv-bizottságba, ahol 
különleges működése is volt: megbizatott az ev.-ref. és ág.-ev. 
vall. növendékek hittani tantervének elkészítésével.

1902-ben Wlassics min. ajánlólevelével a németországi szak
intézeteket tanulmányozta.

A bpesti igazgatói működését az általa szerkesztett 3 értesítő- 
(1899—1900., 1900 —1. és 1901—2., 1902—3., 1903—4. tanévről) 
tárja elénk. Ezalatt költözött az intézet az eddigi bérházból (Rökk 
Szilárd-u. 10.) ríj, állandó otthonába (Mosonyi- és Festetics-u. sa
rok), ahol a tanítást 1902. szept. 10-én kezdették meg. Erre az. 
időre esik az intézet VI.—VII. oszt.-nak és külön női kézimunka
termének beállítása és felszerelése, valamint egyházi hatóságának 
meggyőzése arról, hogy a hitoktatás sokkal eredményesebb, ha azt 
a  különleges szakképesítéssel biró tanárok végzik. A főv. sn. ipa- 
toátanonciskola megnyitása erre az időre esik.

Fő pedagógiai elve volt E.-nek, hogy „csak helyes szemléle
ten épülhet fel a biztos tudás.“ Mindig keresett és talált alkalmat,, 
hogy a növendékeknek alkalmat adjon a helyes szemlélődésre. E. 
célt szolgálták a legváltozatosabb tárgyú kirándulások, mint pl. 
Szinház, Állatkert, a főv. és környékének különböző pontjai (köz
temető, temetés, Jókai ravatala, Vár, Gellérthegy, Dunapart, Óbuda, 
Aquincum, Római körszinház, Zúgliget (majálissal), Rákosfalva, 
Cinkota, Mátyásföld (majálissal), műhelyek, üzletek, gőzmalom
égés, stb.

Az 1904. jul. 15-én kelt 58.049. sz. min. rendelettel tanári 
minőségben áthelyeztetett Vácra. Ennek az áthefyezésnek indító
okát nem ismerjük.

Váci tanári működése alatt — a mindvégig nagy szakértelem
mel, ifjúi tetterővel és lelkes buzgalommal végzett tanításon kívül 
az intézeti és külső közdolgokból is állandóan példásan kivette a 
részét.

A váci Önkéntes tűzoltóságnál — ahová 1883. aug. 13-án 
lépett be s a következő évben már titkár lett, 1885-ben titkárrá és 
szertárnokká választatott, majd szivattyuosztály alparancsnok s vé
gül sz. o. parancsnok lett s egyúttal a titkári és szertárnoki teen
dőket is végezte — maradandó érdemeket szerzett, amiért a tb. 
parancsnoksággal tüntették ki őt. Tevékeny részt vett a váci 
„Hangya szövetkezet“ megalapításában s ennek első ügyvezető
igazgatója és igazgatósági tagja volt.

1885-ben sikeres működéséért, 1895-ben a tanítás eredményé
ért min. elismerést kapott. Min. elismerésben újólag is része volt: 
igy 1918 bán, amidőn az 1917: IX. te. 10. §-a értelmében létszá
mon felül vezetendőnek minősíttetett: a siketnéma-oktatás terén 
hosszas és eredménnyel teljesített szolgálatának elismerése mellett 
értesíttetett; végül nyugalomba helyezése alkalmából (1920. febr„
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1-étől számítottan) a siketnéma-oktatásiigy' terén majdnem négy év
tizeden át kifejtett eredményes munkásságáért Haller min. elisme
rését nyilvánítá Együd L. tanárnak.

Nyugdíjazása alkalmából a váci testület — a többi intézet 
belevonásával — meleg ünneplésben kívánta részesítem Együd Li-t. 
Az ápr. 10-ére tervezett búcsúünnepély azonban E.-nek váratlanul 
támadt betegsége miatt nem volt megtartható. Az ünneplő hangulat 
E.-nek ápr. 26-án történt halálával gyásszá változott,

Halálát a következő jelentés adta hirül: „A siketnémák váci 
orsz. kir. int.-nek tanári testületé megrendült lélekkel és mélyért 
érzett fájdalmával jelenti a kartársaknak és az érdeklődőknek, hogy - 
a magyar siketnéma tanárságnak legidősebbje, a hangzóbeszéd- 
tanításnak egyik hazai úttörője , és a magyar siketnéma-oktatásügy- 
nek a legutolsó pillanatig is fiatalos hévvel s példaadó lelkességgel. 
dolgozott apostoli munkása: Együd Lajos, a siketnámák váci orsz.. 
kir. int.-nek nyug. tanára rövid ideig tartott betegsége után f. hó 
26-án reggel u órakor 60 éves korában elhunyt.

39 évnek siketnéma-nemzedékét tanította, nevelte ő a meg
szólalásra és az emberies csiszolódásra. Ez idő folyamán 5 évig 
igazgatója is volt a bpesti állami siketnéma-intézetnek és éveken, 
át egyik tanára, előkészítője a tanárjelölteknek Vácott. A múlt he
tekben nymgdíjaztatott. Még e nyugdíjas helyzetében sem szűnt- 
meg velünk továbbra is együtt működni intézeti ügyekben. 39 év
nek ily összeforrott munkája után bizony nehéz volt a válás szá
mára is, nekünk is. .

A megszerzett érdemhez méltóan az egész magyar siketnéma. 
tanársággal együtt ünnepélyes, derűs búcsúzóra készültünk; beteg
sége azonban megakadályozott ebben, halála pedig im végzetes, 
gyászos elválássá sötétítette hódolásnak tervezett szép szándékú 
búcsúzónkat.

A Végzet akaratjából' tehát im utolsó búcsúszót kell most 
mondanunk: Isten veled! Isten veled! Őrizze — s őrizni is fogja 
— emlékedet a kartársi tisztelet és becsülés 1 -

Elhunyd kartársunknak temetése f. hó 28-án d. u. 5 órakor 
megy végbe a néhainak kisváci házából.

Vác. 1920. ápr. 26-án. A siketnémák váci orsz. kir. int.-nek 
tanári testületé.1'

Eltemettetett a váci ev.-ref. temetőben. Sírjánál Borbély S. 
igazgató mondott utolsó búcsúszót. K.

Intézeteink életéből.
A) Siketnémák kir. orsz. intézete Vácz. (1910/20.) A tanítás 

okt. 16-án kezdődött. Veni Sancte 19-én. Osztályok: Előkészítő 131 növ. 
(Borbély S. igazgató és Mayer A.-né óvónő vezetésével).; I; -a)’- 8 növ. 
(o.-főnök Zábörszky Á.), I. b) 8 növ. •'.(o.-főnok- Zseniben J.), L é) 7 növ. 
(o.-főnök Mayer A.), I. d> 8 növ, (o.-főnök Séháffer M ), II. 13 -növ 
(oi-főnök -Krupa P.), III. 6 növ. (ol-főnök Gógöla A.), IV. 8 növ. (o.-főnök
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Együd L.), V. 4 növ. (o.-főnök Vissi J.), VI. 9 növ. (o.-főnök Válek J.), 
VII. 7 növ. (o.-főnök Szép J.), VIII. 8 növ. (o.-főnök Pongrácz M.) 10 órá
val; Hribik A.-nak beosztva szintén 10 óra. Létszám — az évvégén — 99'. 
Az előző évekhez képest mutatkozó apadás oka az, hogy több növendék 
a megszállás miatt nem jöhetett az intézetbe, többek pedig a fűtési, élel7 
mezési, valamint az utazási bajok miatt bizonytalannak ítéltek meg a hely
zetet. Az egészségi állapot általában kielégítő volt. A tanári testület tagjai 
még: Kegler F. ideigl. beosztott kőrmöczi igazgató, Gerstner Ö. rajztanár, 
özv. Gácsér J. né női km. tanítónő, Kontúr L. rk. és Sommer Gy. ág. h. 
ev., meg ev. ref. hitoktató, Vatter F.. — a sk. leányok foglalkoztatójának 
vezetője — az 1919—20. évre felmentetett az osztály tanítás alól. Szent- 
györgyi G. hadifogságban volt, Györgyffy A. és Vas I. munkabeosztás 
nélkül. Schéry Géza tanárjelölt 1919. dec'. 2.—1920. jan. végéig. Intézeti 
orvos; dr. Lencsó Ferenc 1906. ápr.. 17.—1920. máj. 27. Ekkor— beteg
sége miátt — lemondván dr. Pertik Ottó, néhai P. Gyula volt intézeti tanár 
fia., vette át az orvosi tisztet. Liszál V. Pozsonyba ment, s minthogy ma
gáról hírt nem adott, illetményeit 1919. febr. végével a vkm. beszüntette. 
Okt. 18-án — a fűtőanyaggal való takarékosság céljából — az új épület
ben beszüntettük a tanítást s a régi épület 3 nagyobb termében helyeztük 
el az előkészítőt és I—VII. osztályt ; a VIII. o. külön tanult az ohrasóban. 
Dec. elején — a liszt és szénhiány miatt — kénytelenek voltunk értesíteni 
a szülőket, hogy gyermekeiket vigyék haza. A lassankint fogyó létszámmal 
a tanítás dec. 20-áig folyt. Ettől kezdve azonban szünetel. Dec. 5-én Miku
lást, 24-én Karácsonyfát rendeztünk. A Karácsonyfánál tettek esküt: Kiss 
Jánosné takarítónő, Kiss Matild ápolónő, Czipauer Erzsébet és özv. Vörös 
Istvánné felügyelőnők, Zibrin Albert kertész, Szunyogh Jakab és Merz 
János sn. szolgák, akiknek a „tanácskormány“-tói kapott altiszti kinevezése 
a minisztertől jóváhagyatott. Az intézetben mozgalmas élet folyt. Itt tartotta 
kezdőgyűlését a Nemzeti Társaskör és a Közalkalmazottak Nemzeti Szövet
ségének helyi csoportja, volt dec.-ben baba- és képkiállítás, jótékonycélú 
műkedvelő szinielőadás ; az amerikai gyermekakciótól kapott élelmiszerekből 
4 —500 főnyi gyermekseregnek főztek 1920. jan. 21-étől az intézet kony
háján. (Ebből kapnak az itt maradt sn. növendékek is május 6-ig.) E mun
kából az intézet tanárai is kivették részüket.

Az 1920. jan. 25-i nemzetgyűlési választásokkor az V. bizottság az 
intézetben működött. A IV. sz.-nak Borbély Sándor volt az alelnöke. 
Jegyzőkül működtek : Kondra M., Vatter F., Gogola A. Wolkober János 
1919. okt. 21-én áthelyeztetett a vakok bpesti orsz. intézetéhez zenetanárnak.

Feljegyzések : A románok elvonultak Váczról: nov. 13. — Erzsébet- 
ünnep : nov. 19. — A testületnek a kommunizmus alatt tanúsított maga
tartása megvizsgáltatott dr. Hoor K. elnöklete alatt Vargha Gy., Simon J. 
berendelt tanárok, Schandl M. kegyesrendi főgimn.-i ig. és Záborszky Á. 
tanárból álló bizottság által: nov. 26—28. — Dr. Hanauer István váczi 
püspök látogatást tett az igazgatóságnál titkára Horváth Elemér kíséretében
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(dec. 23.) Haller István kultuszminiszter fogadására a testület a vasúti állo
másra ment: jan. 22. — A testület és a gondnok tisztelgett a püspöknél: 
jan. 8. Eskütétel: május 1.

A kommunizmusnak az intézet rendjére és működésére gyakorolt
hatását az 1919. szept. 26-i alakuló gyűlésen felolvasott elnöki megnyitó
jában vázolta Borbély Sándor igazgató. A vonatkozó fegyelmi vizsgalatot 
dr. Bielek Aladár min. o. tan. elnöklésével s dr. Felicidesz Tibor min. s. 
titkár és dr. Kiss József min. s. fogalmazóból álló bizottság 1920. febr. 
2 4 —27-én tartotta. Az Ítéletet dr. Preszly Elemér főispán kormánybiztos 
hirdette ki rendkívüli gyűlésen, melyen részt vettek: dr. Radnai Rezső min. 
tan. ügyosztályfőnök, dr. Göndör Sándor h. polgármester, dr. Eder Kál
mán táblabiró, Kondra Mihály a sn. fiúk foglalkoztatónak igazgatója és az 
intézet teljes tanári testületé: jul. 22.

(1920—21.) Beiratkozott 123 növ. Van: óvó, öt I., II., III., IV. két 
VI. és VIII. o. Alakuló gyűlés szept. 1—6 ; Veni Sancte és tanítás kez
dete : okt. 4 .; a fűtőanyaggal való takerékosságra való tekintettel — a 
múlt évhez hasonlóan — az új épületben megszüntettük a tanítást és a 
régi épület nagyobb termeiben folytattuk: a fiúk játszótermében az óvó 
rajzoktatás és az öt I. o., a kézimunkateremben a II—III., a leányebédlő
ben a IV. és két VI. o., az olvasóban a VIII. o. Ez az összeszorulás az 
egész fűtési idény alatt taitott és csak márc. 2 9 -től taníthattuk külön tan
termekben az egyes osztályokat. A városban uralkodó kanyaró-vörheny 
járvány miatt dec. 15-én a bejárók kitiltattak az intézetből, 17-én pedig 
bezáratott az egész intézet és csak febr. 24-én nyittatott meg. Az egész 
idő aiatt az intézeti növendékek között egyetlen ragályos megbetegedés sem 
fordult elő.

Feljegyzések. Szentgyörgyi Gusztáv orosz fogságból hazaérkezett: 
aug. 20. szept. 1.—ápr. 1 ig szabadságot kapott. — Györgyi! Ákos át
helyeztetett a  sn. fiúk foglalkoztatójához s onnan ide: Fedor Lajos: szept. 
11. — Záborszky Árpád egészségi okokból szept. 1. jún. végéig szabad
ságot kapott, — Dr. Lencsó Ferenc volt intézeti orvos 71 éves korában 
elhunyt: okt. 25. — Erzsébet-ünnep nov. 19. — Mikulás-est: dec. 5. — 
Karácsonyi-ünnepély: dec. 24. — Szalézi szt. Ferenc-napján a növendékek 
ünnepi ebédet kaptak. — Szabadság-ünnepély,, d. e. az intézetben, d. u. a 
Honvéd-szobornál: márc. 15. — A húsvéti szünet 5 napra korlátoztatott.— 
Az intézeti könyvtár rendezésével buzgólkodik Hövényes Antal tanár, akinek 
ez általános érdekű munkára való tekintettel más elfoglaltsága nincs. K.

B) Iiévay-ünnepély. Kisteleki Lévay Henrik, aki az „Első Magyar 
Általános Biztosítótársaság“ indítványozója, egyik megalkotója s keletkezé
sétől negyed századon át igazgatója volt, 1883-ban 10.000 forintos alapít
ványt tett oly célból, hogy annak évi 500 irt. kamata segélyül adassák. Az 
alapítólevél 4. pontja értelmében „A segélyre jogosultak mindazon szegény
sorsú, feddhetetlen és munkáséletű siketnéma növendékek, kik a magyar 

.szent korona országaiban születtek s a siketnémák országos tanintézeteiben
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kézi mesterségre kellően kiképe,ztetvén, onnan jó bizonyítvánnyal kilépnek 
s kilépésük után bármikor önálló üzletet nyitnak, vallás különbség nélkül. 
A segély kiadásának ideje mindig március 13-a, az E. M. A. B. T. alapí
tásának napja. Az 1919. évi kamat — a vkm. döntése alapján — a váci 
intézet tanártestülete és növendékei előtt Krepp János nagytétényi litográfus 
és szabó mesternek adatott a szokott' ünnepélyes formák között 1920. 
március 13-án. K.

C) Kik kaphatják a Lóvay.alapítvány kamatát ? Kivonat a vkm. 
1907. február 20-án kelt 10515. számú rendeletéből, (ig. ikt. 100— 1907.)

„................................a kisteleki Lévay Henrik-féle alapítvány kamatai
a siketnémák bármelyik intézetét jó eredménynyet végezett növendékének 
oda ítélhetők, amennyiben egyébként az alapítólevélben megkívánt kellé
kekkel bírnak. Mert bár az alapítólevél a siketnémák országos intézeteiről 
szól csupán, tágabb értelemben véve azonban, valamennyi intézet vesz fel 
az egész ország területéről siketnémákat és különbséget tenni az intézetek 
között nem lenne méltányos.

Az alapitó levelének az ipari képzésre vonatkozó rendelkezése úgy 
értelmezendő, hogy akik kellő elméleti ismereteket szereztek az intézetben 
s akik iparengedéllyel bírnak jöhetnek csak figyelembe, a kamat kiadásá
nak tárgyalásánál.

D) A siketnémák pesti intézetére vonatkozó közlemények.
(1920/21.) A tanítás szeptember 15-én kezdődött meg 125 rendes tanulóval, 
akik közül 71 fiú, 54 pedig leány. Ezenfelül beiratkozott még öt magán
tanuló is. Jelenleg 11 osztályba sorozottal!, külön-külön osztályíőnökök 
vezetése mellett részesülnek tanításban a növendékek, és pedig: az I. a), b) 
és c ) ; II. a) és b) ; a III. a) és b ) ; a IV. a) és b ) ; V. a) és b ); a VI. és 
a VII—Vili. osztályokban. Minthogy a központi gőzfűtésre berendezett 
internátus — külföldi szén hiánya miatt — a folyó tanévben sem volt meg
nyitható, a beiratkozott intézeti növendékek közül 52 külső eltartó családok
nál helyeztetett el havi 400 korona díjazás ellenében eltartásra, míg két 
növendéket az érdekelt szülők saját hatáskörükben helyeztek el. 71 növendék 
a szülői házból jár intézetbe, ezek közül 33 távolabbi kerületből és a kör
nyékről bejáró villanyos bérletjeggyel segélyeztetik. A tanítást november 
20-ikától december 15-ikéig járvány, attól kezdve pedig január 31-ig fűtő
anyag hiány miatti szünet szakította meg. Február 7-ike óta az „Aktion 
Lodge Famine Relief Fund“ nevű londoni angol segítő misszió gazdag 
élelmiszer-adományából változatos, tápláló és bőséges tízórai étkezésben 
részesülnek az intézet összes növendékei. Az amerikai magyarság adományá
ból a fővárosi népjóléti központ útján 30 pár bőrcipő és 10 drb. télikabát 
osztatott ki a leginkább rászorult növendékek között. Ezenkívül Jucker 
Edith úrnőnek, az angol segítő-akció helyi képviselőjének jóvoltából hét 
intézeti növendék és a „Cházár A. Orsz. Siketnéma Otthon“ tagjainak 
gyermekei, összesen 48-an kaptak jóminőségű, bélelt gyerraekkabátot. Az 
intézet tanári testületé megszaporodott három menekült igazgatóval (Nagy
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P., Desehensky F. és Schulmann A.), 2. menekült tanárral (Pirovits J. és 
Bessenyei E.), és egy menekült tanítónővel (Begldsánné-Zattler 1.1 valamint 
az újonnan kinevezett Kemén'yffy Károllyal, továbbá az osztályvezetésre és 
felügyeletre beosztott Türinger Jánossal. Viszont apadt is a létszám Simon 
Józsefnek a minisztériumba, Istenes Károlynak a hibás beszédűek állami 
tanfolyamához történt kirendelésével, továbbá Váradi Zsigmondnak az állami 
szolgálatból történt törlésével és egyik tanárnak szolgálatonkívül helyezésé
vel. Schulmann A. kizárólag az igazgató-helyettesi, Pirovits J. színjén ki
zárólag a fiutornát, valamint az intézeti ifj. önképzőkör és cserkészet! munka
kört látja el. Derbész B. 1919 szept. 8 óta kizárólag a gondnok-helyettesi 
teendők végzésével foglalkozik és miután a VKM, 24430. VII—921. sz. 
rendeletével az intézeti gondnoki állás megsziintettetett, azóta nevezett az 
intézet köztartási ügyeit látja el. Dr. Holiánné, Dr. Hornik Malvin orvos 
lemondván öt éven át viselt intézeti orvosi állásáról, helyette Dr. gavosdiai 
Fialka Gusztáv vm. tb. és kórházi főorvos neveztetett ki. A növendékek 
slöjd-munkáibó! Vajkai Júlia Éva úrnő szíves közvetítésével több példány 
küldetett a genfi kiállításra. Több Ízben mutattak érdeklődést külföldiek az 
intézet iránt. így okt. 24-én Dr. Taro Matsui mukdeni egyetemi tanár' és 
febr. 21-én Jucker Edith úrnő vezetése alatt a londoni segítő misszió tagjai 
hospitáltak az osztályokban. Néh. Kéler Napóleon épitész-mérnöktől 2000 
korona hagyományhoz, Dr. Prohászka Ottokár püspöktől pedig 1000 korona 
adományhoz jutott az intézet. Március 15-én igen szépen sikerült iskola
ünnepély volt az intézetben a következő tárgysorozattal; 1. a Himnuszt 
elénekelte a tanári kar. 2. Áz igazgató ünnepi megnyitója. 3. A növendékek 
felvilágosítása Puha L. tanár által március 15-nek jelentőségéről. 4. Petőfi 
„Nemzeti dai“-át elszavalta Szász Gy. növendék. 5. A Szózatot elénekelte 
a tanár-kar. 6. Az irredenta fohász karban elmondásával végződött az 
ünnepély. Az intézeti tanárok jelentékeny része szabadidejéből áldoz a 
fővárostól adományozott kiskertek művelésére. A tanári testület zászlószen
telésre készül, amikor is rendeltetésének kívánja átadni a növendékek által 
hímzett, szimbolikus intézett zászlót. (KI.)

E) A snk. szegedi intézetéről. Az 1919 — 20. év elején a körzet 
s maga Csongrád is majdnem teljesen a megszállást nyögte. Szeptember 
4é-n 37 tanuló és 15 foglalkoztatóbeli (iparostanonciskolai), összesen 52 
növendékkel kezdődött a tanév. Tüzelőanyag takarítás céljából összevontak 
az osztályokat, de így is december 7.— március 16-ig szénszünet állt be. 
Ettől jan. 24-ig folyt a tanítás. (A proletár diktatúra idején a növendékek 
hitoktatójuk lakásán részesültek oktatásban.) Dec. 23-án karácsonyfa-ünne
pen ételt, ruhát kaptak a növendékek. A szénszünet alatt a testület mód
szeres értekezleteken gyarapító szakismereteit. Előadást tartottak : Gábor L. 
Mely tárgyak tanításához szükséges tankönyv? Klug P. : Gyermek tanul
mányozás a snk. intézeteiben. Láng I . : A földrajz tanításáról. Milassin G y.: 
A számolás tanításról. Plichta B. : Beszédtanitás a rajz és kézimunka, oktatás
ban, Schnitzl G. : A snk. kedély- és erkölcsnemesitése. A növendékek elhelye



58 MAGYAR S IK E T  NÉMA - O K TA TA S . 1 — 12. sz.

zése jó részt az ideiglenesen berendezett intézeti helyiségekben történt. A nö
vendékek bérelt kiskertekben és az intézeti udvarban foglalkoztak. Járvány 
nem volt, de a trachoma és bőrviszketegség gyakori volt; fürdő- és beteg
szoba hiányában nem tudtak védekezni. A testület oktatta az iparostanon- 
cokat, elhelyezte az ipari pályára lépőket, a leányokat az intézeti harisnya
kötődében képezte, foglalkoztatta. Működött az önképzőkör is Kákonyi S. 
vezetésével.

Devich G. rajztanárnő és Kopasz J. női km. tanítónő, -— eddig óra
adók — állandó megbízást kaptak. Nehéz feladata volt a fb.-nak az inté
zet fentartása. A vkm. a dologi kiadásokhoz 30.000, állami segélyül 41.500, 
a foglalkoztatónak 4000, a föld. m. 5000, Csongrád m. 7500, a máv. 9 
növ.-re 13.500, Esterházy M. M. hg. 2 növ.-re 2905, a szegedi hadigon
dozó 3 növ.-re 1750, Csernoch J. hg. primás 5000, az Első szegedi cipő 
stb. termelő szöv. 1200, Millió E. 1000, a francia városkormányzó 5000, 
Szeged város 5000 K.-t adott. Színházi est jövedelme 1127 K. Többen élel
miszert adományoztak, a pénzügyminisztérium pedig 260 drb. zsákot, amely
ből ágyneműt és nyári ruhát készítettek. A háború, a forradalom és a 
kommunizmus alatt mutatkozó veszteség pénzbeli értéke 35951 K.

. . Nemeslelkü és áldozatkész emberbarátra talált az intézet Millió Endre
dr.-ban, aki elhatározta, hogy az intézetnek internátussal való kibővítési 
költségeit fedezi. A kész tervek szerint az intézet kisebbik épülete 3 eme
letessé bővül s így benne a szükséges helyiségek célszerűen beoszthatok. 
1921. tavaszán építik,. ,

1920—21-ben 86 a növ. létszám. Van kötődé és tanonciskola. Ta
nárok száma 17. A tanítás okt. eleje óta folyik. Karácsonykor egy havi 
szünet volt, husvétkor 4 nap. Jelentés alapján: K.

F) A siketnémák debreceni intézete. 1920—21. 8 osztályban 90 
növ. van; a gazdasági iskolában 4, az 1920 nov. 4-én megnyílt varró
iskolában 5. Újabb növendékek felvétele folyamatban. Az első hat hét 
alatt — amikor 3 növ. dolgozott — 1530 K bevétele volt a varrodának. 
A gazdasági iskola szerény keretek közt mozog, mert a kertészkedés több 
ágának műveléséhez, szükséges berendezéshez nincs pénz. December 23-tól 
majdnem március végéig szünetelt a tanítás. Nagy hiányt szenvedtek fűtő
anyagban. Pl. az igazgatói irodában egész télen nem volt befűtve.

Az idők nehéz járását mutatja a tanítóképző reformjának tárgyalá
sakor, (1921 febr. 21) elhangzott s a tanári testülettől egyakarattal elfogadott 
alábbi indítvány: „Piroska K. a képző reformjával kapcsolatban rámutat 
arra a megdöbbentően sajnálatos állapotra, melyben ezidő szerint a hazai 
siketnéma oktatás van, amikor tudomása ¡Szerint Csonka-Magyarország 
megmaradt intézetei közül néhányban — az anyagi eszközök hiánya miatt 
— a tanítás szünetel. *) E sajnálatos állapotra való tekintettel indíttatva

*A szünetelésről nincs tudomásunk. Arról azonban van, hogy 'p l. Kapos
váron 19cl március 26-án—  tehát a tanév utolsó harmadában — négy osztályban 
Összesen 28 növendék volt. A Szcrk.
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érzi magát a következő indítvány' megtételére : Kéressék fel Őxcélenciája,. 
ho'gy a tanárképző reformjával kapcsolatban vagy azt még megelőzőleg, a 
szüséges anyagi eszközök rendelkezésre bocsájtása által az intézetek 
működését biztosítani, a siketnéma gyermekek iskoláztatását törvényhozá- 
silag kötelezővé tenni szíveskedjék“. K.

G) A siketnémák kaposvári intézetének nehéz helyzete olvasható 
az „Uj-Somogy“ 1921 március 13-i száma, „Látogatás a siketnémáknál“ 
c. kéthasábos közleményből. „Az adományokból befolyó összeg c. 24,000 
K a jelen tanévre. A leggazdaságosabban számított szükséges kiadás pedig. 
97,000 K. Horribilis különbség.

H) Hribik Aladár műhelyében. Hribik L. Aladár kaposvári kol
legánk saját készítményű, mintegy 60 darab, művészi faragású dísztár
gyából kiállítást rendezett az intézet egyik tantermében. A tárgyakból 15 
darabot eladott 25,000 koronáért. Ez alkalnmból a „Somogyi Újság“ 1921 
március 21-i számában a következő cikk jelen meg:

„A fúró-faragó tanár.
Hribik Aladár műhelyében. ,

Már többször hallottam nevét említeni a fúró-faragó tanárnak, kinek 
szláv hangzású a neve, de magyar a lelke, ügyes a keze. Miután 4 és fél 
évig küzdött a világháborúban, mint tart. tüzér százados került vissza tanári 
állásába a siketnémák körmöczbányai intézetéhez, ahonnan a csehek el
üldözték magyar érzése miatt. Kaposvárra a múlt év őszén jött. Itt tanít 
most a ■ siketnémák intézetében és az épület egyik tantermében húzódott 
meg öt tagú családjával. Itt van műhelye is, itt dolgozik sokoldalú képes
ségével minden szabad idejében, szinte szünet nélkül és űzi 3—4 hónap 
óta csendben, szinte titokban a kézügyesség mindenféle hasznos ágát : 
fúr, farag, rajzol, festeget, de hogy mit és mennyi művészettel, azt látni 
kell, abban csak gyönyörködni lehet. Nem csoda, ha keze ügyességét a 
londoni világkiállításon évekkel ezelőtt arany éremmel tűntették ki. Alig 
győztem betelni a megmutatott 60 drb., kb. 50,000 K értékű, szebbnél- 
szebb tárgy nézésével; van ott rajzoktatásra is alkalmas fából faragott 
kedves játékszer; vízi malom, szélmalom, kút, taliga, ól, kocsi, stb. Van 
ott képkeret, óratartó, tükör, virágtartó, a slöjd munkának, faragásnak, 
égetésnek, .kristály metszésnek ízléses, remek példányai.

Pongrácz Károly dr., főgimnáziumunk agilis igazgatója is többször 
meglátogatta s rábírta, hogy az eddig készített iparművészeti tárgyaiból 
pünkösdkor a főgimnázium rajztermében kiállítást rendezzen. Ugyancsak 
neki az a terve, hogy a jövő évben, ha a .minisztérium megengedi, tan
folyamot rendez a gimnáziumban, hogy azon növendékek, kik érdeklődnek 
az ilyen, dolgok iránt, Hribiktől elsajátíthassák a fúrás, faragás csínját- 
bínját.

Hisszük, hogy az életrevaló terv, nem csak terv marad.
. —c—y. dr.“
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I) A siketnémák kecskeméti intézetének igazgatói széke — Németh 
L. nyugalombavonulásával —  megüresedett. Az igazgatói teendők ellátásával 
Lett József tanárt bízta meg a vkm. Az intézet tanéve 1920. szept. 1-én. 
megkezdődött és folyt a tanítás nov. közepéig. Ekkor fűtőanyag hiánya miatt 
szünet állt be és csak febr. 10-én folytatódhatott a munka. Az anyagi viszo
nyok. nyomasztó hatása miatt a növ. létszám igen megcsappant. . IV—VIII. 
o. nincs, csak három I., egy II. és egy III. Varga Róbert, Jónás A. Jenő 
és Gönczi Gyula, egészségi okokból szabadságot kaptak. Az üres tantermek 
menekült, lakással nem biró tanárok szállásául szolgálnak. 1920 nyarán az 
intézetben méhészeti tanfolyam volt, melynek rendezésében Jónás kartár
sunk közreműködött. K.

K) A soproni intézetben a tanítás rendesen folyik. (1921. III, 16.)
L) A siketnémák egri intézetéről. Az 1919120- ik isk. évben a ta'

nítás anyagi eszközök teljes hiányában nem kezdődött meg. A viszonyok 
javulását vártuk, de hiába, mert a helyzet nemcsak hogy nem javult, ha
nem inkább súlyosbodott. Intézetünk helyiségeit menekültek számára foglal
ták le lakásul. Négy tagot számláló kis testületünk ez évben 3 menekült 
kollégával nagyobb lett és pedig Juhász Zoltán és Somlvos Sándorral, akik 
családostul Jolsváról, s Leópold Rezsővel, ki Borosjenőről menekült. 1914. 
őszén orosz fogságba esett Sturm József. Varsányi Ferenc és Dankó István 
kollégák'még ez évben is a fogság keserű kenyerét eszik. Az 1920/21-ik 
tanítási év pénzhiány, a folyton emelkedő drágaság és a lefoglalt helyiségek 
miatt nov.-ben és csak 3 osztállyal nyílt meg. Januárra végre a többi osz
tályokat is megnyithattuk. A tanítás most, ha nem is valami kiváló viszo
nyok között, de zavartalanul folyik. Nagy örömmel közöljük, hogy sokat 
szenvedett kartársaink is megérkeztek egészségesen a 7 évig tartó orosz 
fogságból. ' (E.)

M.) A Siketnéma-leányok Váci Foglalkoztató Intézete. Védeni a 
védtelent, gyámolítani az elhagyottat, foglalkoztatással nevelni és tanítani 
a nevelésben nem részesült tudatlant, enyhíteni a fájdalmat, csökkenteni a 
nyomort: volt az irányelv a leányfoglalkoztató intézményének létesítésévéi

1912-ben 30 legnagyobbrészt tanulatlan siketnéma-leánnyal nyílt meg 
a foglalkoztatóintézet. Mostohán, nagyobb anyagi támogatás nélkül, leginkább 
Saját erejére, keresetére utalva. A foglalkoztatási munkakör: tömegvarrás 
(munkásruhák és fehérnemű varrása) továbbá fehér-himzés. A háború alatt 
rengeteg katonaruhát varrtunk.

Kezdetben sok nehézséget okozott az, hogy a tanulatlan növendékek
kel nem lehetett gondolatot közölni, ők sem tudták magukat megértetni' 
Mindegyiknek más-más jele volt az egy- és ugyanazon fogalom megjelölésére- 
No meg a rendre, a fegyelemre való szoktatás,. Legnehezebb volt őket mun
kára bírni. Nem egy sirva fakadt ijedtében a varrógép forgó kerékének 
láttára. Ebben az irányban nagy segítségre volt az a néhány tanult siket
néma leány, akik ily célzattal vétettek fel. Jelenleg alig van ily nehézség, 
mert van egy begyakorolt törzs, melyhez időközönként csatlakozik 1 — 1
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újabban felvett növendék. Felvételért bármikor lehet folyamodni. A módo
zatokat a „Szabályzat“ írja körül.* A tanítási idő 5 év. Őt év múltán el
hagyhatják az intézetet védenceink. Aki akar, az továbbra is az intézet 
kötelékében maradhat. A leánynövendékek munkájuk ellenértékeként lakást, 
ruházatot és teljes ellátást, meg munkájukhoz mért fizetést kapnak.

Az öt év alatt megtanulják a varrást és a szabást. Erre az utóbbira 
különös gondot fordítunk. A felette drága vászon stb.-féle miatt kevesebb 
új munkát kapunk, miért is most kevés alkalom van a szabásra. A var
rásban teljesen jártasok. A hímzők az előnyomtatást is tanulják, hogy 
ebben is bizonyos készségre tegyenek szert.

Némi elméleti oktatásban is részesülnek. Fő azonban a nevelés. 
A megkeresett pénzel takarékos, gondos és célszerű bánni tudásra való 
tanítás és szoktatás egyik legfőbb gondunk. Visszatartani a hiúság iránt 
fogékony leányokat a felesleges költekezéstől és rászoktatni. őket a hasznos 
tárgyak bevásárlására: ha nehéz, de szép feladat. Ebbéli fáradozásunk 
sikeres. A leányok mindegyikének — a mostani nehéz viszonyokhoz 
mérten — van takaros szép, rendes ruhája, cipője s ezen felül egy kis 
megtakarított pénzecskéje.

A munkaidőn kívül a háztartásban, a kertészetben és állattenyész
tésben gyakorolják magukat — Öröm nézni, mint sürög, forog, ügyes
kedik a hetes a konyhában. Ő a munkamesternő útmutatása alapján, 
egyedül főzi az ételt, amely egyszerű, de ízletes. Mily öröm ül ki az 
arcára, amikor társai jó étvággyal fogyasztják az ő főztjét. (De meg is 
bosszantják, ha kozmás az étel). Kenyeret dagasztani, minden lány tud.

A takarítást, mosást, tisztogatást is ők maguk végzik. S nem akár
hogyan. Rend és tisztaság honol a kis bérházban elhelyezett intézetünkben. 
(Sas-u. 1 c). Szeretettel és odaadással szorgoskodnak az állatok körül. 
Zsírért, vasárnapi húsért, ritkán megyünk boltba.

Kis kertünkben örömmel ásnak, ültetnek, plántálnak, gyomlálnak 
stb. Van is látszata a munkának. Nyáron, ősszel alig szorulunk a piacra 
s még télire is elteszünk a kert termékeiből.

Azok a leányok, akiknek nincs tehetségük a varrásra, a hímzésre 
— a házi munkát tanulják s többen mint cselédek találják meg a meg
élhetésüket.

A foglalkoztatóhoz fűzött remény bevált. Az intézetből kikerült 
leányok megkeresik kenyerüket, nem terhei többé szülőinek, a községnek, 
társadalomnak. Akiktől, mint nyűgtől szabadulni igyekeztek a szülők, 
azok műhelyekben dolgoznak vagy otthon segítenek a gazdálkodásban 
vagy varrnak testvéreikre, javítják, foltozzák a családtagok ruháit, avagy 
varrnak másoknak.

* L. A siketnémák váci kir, orsz. intézetének Értesítője 1911 — 1912. 
64 — 79. oldal. A szerk.



Intézményünket most veszély fenyegeti. Nincs nyersanyag, nincs 
munka. Nem dolgoztat a nagykereskedői a konfekciós . vállalkozó. Javítási 
munkákkal tengődünk, ami alig ad „megélhetést, A csapás ritkán jár egye
dül, A., bérházat, melyben kis intézetünk elhelyezve van, megvette egy 
menekült tisztviselő. Lehet, hogy pia holnap hajléktalanok maradunk. Pedig 
amint olcsóbbodni fog a nyersanyag, illetőleg, amint állandósulni fognak 
az árak, lesz ismét munkaalkalom bőven, s bennünket fel fognak keresni 
megrendelésekkel. S ha lesz munka, lesz kenyerünk is, csak helyünk legyen, 
ahol megvethessük a lábunkat. V.

N) A siketnémák kolozsvári intézete.* Az intézet jelenleg f)r. 
Craniceanu György szemorvos, a bukaresti vakok intézete egykori fegyel- 
mileg elbocsájtott igazgatójának ellenőrzése és felügyelete alatt álL O egyút
tal az összes gyógypedagógiai intézmények inspektora. Dilletantizmüsának 
tudatában a többi hirtelen felfújt oláh nagyok vandalizmusához képest — 
elég szerényen és látszólag megértőén viselkedik. De van az intézetnek egy 
gonosz, még pedig oláh gonosz szelleme. Névszerint: Hurducaciu Mihály. 
Mint az ig. titkára került az intézetbe, de rövid idő múlva az inspektor 
háta mögött tanári kinevezést erőszakolt ki magának s mint egyedüli oláh 
szaktudós: dirigálja nemcsak ott maradt kartársainkat, hanem az inspektort 
s a minisztérium illetékes ügyosztályát is, melynek élén a rendszernek meg- 
felelőleg egy volt budapesti elmeorvos áll.

Hurducaciu valaha falun dászkál volt Alsó-fejér megyében. A hábo
rúban hadirokkant lett s mint ilyen került a bpesti -hadirokkant hivatalba, 
melynek vezetése Ákos Istvánra volt bízva. Az ő ajkairól hallott H. a 3 — 4. 
szobán keresztül időnként egy-egy megjegyzést a háború vakjairól s a 
háborúban megsiketült katonák gyógyításáról, oktatásáról. De nem törődött 
sokat vele, mert még álmában sem született meg az a gondolata, hogy ő 
ezeket a szilánkokat az oláh kultúra (?) parlagján valaha gyümölcsöztet- 
heti. Csak mikor az oláh konc-lesők a nagy prédára, Kolozsvárra, a Con
stituí Dirigenthez megindultak, akkor jelent meg ő is egy szép napon a 
a kultusz-reszortnál. És miután már minden egyet, tanári és képezdei igaz
gatói állás be volt töltve, megelégedett a fent említett titkári állással is. 
Ekkor, de csak ekkor jutott eszébe, hogy e terület rá nézve nem idegen 
s hogy ő voltaképen máris nagy gyp. talentum ! Alighogy a titkári állását 
elfoglalta s a sn. int. tanári állást magának kierőszakolta, mindjárt könyv
íráshoz fogott, hogy megmutassa: mekkora szakférfiú ő : . . Megírta, illetve 
lefordította Borbély S. Abc-jét, naiv lélekkel azt hivén, hogy ez a legköny- 
nyebb, mert az osztály numerusa s a könyv lapjainak a száma is a legki
sebb. Tudomásunk szerint már tanítanak is belőle.

• Kolozsvárt az I. osztályba 42 új növendéket vettek fel, kiket Kábán 
József h. igazg. tanít egy csoportban. Szegény Kábán Jóska! O pontosan
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* Az intézetnek az oláhok által történt erőszakos átvételéről és berendez
kedéséről más alkalommal fogunk részletesebben megemlékezni. Most csak a jelen
legi állapotról szólunk röviden.
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és lelkiismeretesen kitartja az óráit, aztán megy haza suszterkedni . . .**) 
Mit tehetne egyebet, a nagy oláh szabadság mellett ? De hogy a szerencsét
len oláh siketnémák hogy fognak megszólalni, annak már a teljhatalmú 
Hurducaciu Mihály a megmondhatója. Csak az ne legyen a nóta vége, 
hogy ráfogják szegény Kábán Jóskára, miszerint nem tud siketnémákat ta
nítani s emiatt elcsapják. Mert ezektől az is kitelik.' Sőt csakis ilyesmik 
telnek ki tőlük.

A fesőbb osztályokban még magyar a tannyelv. Azonban szótár 
segítségével oláhul is kell tanítani. Ezt a szótárt siketnémák számára 
Oláhország egyetlen, de már régebben önkéntes nyugállamányba helyez
kedett focsani int. igazgató-tanára írta. Ez többszöri redukálás után már 
csak 10,000, azaz tízezer szót foglal magában s a nagy számhoz méltóan 
20,000, azaz húszezer lei jutalmat kért érte. És ismerve a cél nélküli 
oláh pénzpocsékolást, azt hisszük, meg is kapta e horribilis összeget. 
Szegény magyar szerzők! — Különben a felsőbb osztályokban Nagy Lajos, 
Paull István és Ürmösi Jenő tanítanak oláh diktatúra alatt, de magyar 
becsülettel; megfelelő szorgalommal és, tudással. — Dávid Mihály meg
unván az oláh régimét, rég ott hagyta őket, mint ezt szent Pál cselekedte 
vala velük. ■

A siketnémák temesvári és aradi intézeteiről alig kapunk hírt. Az is 
indifferens helyről jő hozzánk. Temesváron Török Sándoron kívül, minden 
ott maradt kartársunk azonnal letette az esküt, amint az oláh inspector 
előttük megjelent és oláh módra az esküt tőlük megkívánta.

Aradon Hertilla Szilárd reaktiváltatott s Éliás* Jakab helyett ő lett az 
aradi intézet igazgatója. Rédiger Károly, Ehling Jakab és Balázs Géza eskü 
megtagadás miatt elcsapattak. Hogy most mi van velük, nem tudjuk. Szabó 
és Tas kartársaink, akik a kényszer hatása alatt letelték az esküt, oláh 
régimben sínylődnek.

O) A pozsonyi intézetet 1919. március havában vették el a csehek, 
Egy Okály nevű volt ev. tábori lelkészből lett cseh tájomnik vette el ‘kar
hatalommal az intézetet. A magyar tanítást május végével be kellett szün
tetni. A tót tanítást pedig egy cseh tanítónőre bízták. 1919 nyarán egy 
mezericsi tanító (Félix Hlobií) jött igazgatónak, aki néhány cseh ucitellel és 
•egy Léván végzett „magyar“ elemi iskolai tanítóval szeptemberben meg
kezdte a 30—35 növendék tanítását. Ezt a tanévet úgy, ahogy be is végez
ték ; az 1920—21. tanévet azonban meg sem nyithatták, mert sem magyar, 
sem tót növendék nem jelentkezett. Úgy értesültünk, hogy jelenleg a cseh 
közoktatásügyi minisztérium tanyázik az intézeti épületben. A pozsonyi tan
testületből senki sem hódolt be a cseheknek. Nemesdfalvi József Pozsonyban 
maradt egy magáncég alkalmazásában, a testület többi tagja pedig Csonka- 
Magyárországon talált ideiglenes alkalmazást. :

**) A h. igazgatói cím csak névleges. Semmi intézkedési joga nincs.] *

MAGYAR SIKETN ÉMA-OKTATÁS.
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VEGYESEK.
Minissterváltozás.' Horthy kormányzó úr Őíöméltósága 1920. dec. 

16.-án Haliéi István m. kár. vallás- és közoktatásügyi minisztert állásá
tól — fáradhatatlan buzgalommal te tt odaadó szolgálatainak teljes elis
merés© mellett — felmentette; ugyanakkor dr. Vasa Józsefet magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi miniszterré kinevezte és egyszersmind 
a m. kir. közélelmezési minisztérium ideiglenes vezetésével is megbízta.

A kultuszminisztérium új ügybeosztása alkalmával a VII. ügy
osztály (szakirányú népoktatás, mezőgazdasági népiskolák, iparostanonc
iskolák, gyógyítva nevelő oktatás) főnökévé dr. Radnai Rezső miniszteri 
tanácsos rendeltetett s ugyanakkor az eddigi osztályfőnökünk, dr. Bielek 
Aladár min. osztálytanácsos, a gyógypedagógiai ügyekre nézve főnök, 
helyettesi beosztást kapott. (L. N. L. 1920. 18—20. sz. 46. 1.)

Nemsokára ezntán dr. B. A. az egyetemi ügyosztályba rendeltetett 
3 megvált a V II, ü. o.-től.

Áttekintve dr. Radnai Rezső érdemes múltját, bízvást remélhetjük, 
hogy eddigi műveihez méltóképen fognak csatlakozni az oktatásügyünk
ben immár tőle várt korszerű alkotások.

Elismerését nyilvánította a vkm. Ákos István gyógypedagógiai 
intézeti igazgatónak nyugalomba vonulása alkalmából. (H. K. 1920 : 
99. 1.) (Életrajzát 1. M-SO. 1915 : 1 1— 1 2 . ez. 105—109. 1.)

Mennyi fizetése van az állami tisztviselőnek? A Hivatalos Köz
löny 1921 : 3—4. számához két kimutatás van mellékelve, amelyekből 
kitűnnek egyrészt az áll. tisztviselőket és egyéb ott felsorolt alkalmazot
takat az 1920. évi dec. 31.-én érvényben lévő jogszabályok szerint meg
illető tényleges illetmények és nyugellátások, valamint özvegyeik 63 ár
váik ellátása, másrészt mindazok a jogszabályok, .amelyek azokat meg
állapítják. (Fizetés, .személyi pót)., lakáspénz és pót!., háborús és drága
sága segély, családi pót)., napidíj, rkívüli óradíj, képesítési pótl., kedvez
ményes ellátás, máv. kedvezmény mind fel van tüntetve, csak a tanárokat 
megillető ötödéves pótlék nem .szerepel a kimutatásban.)

Lemondóttnak tekintett tanárok. A m. kir. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Váradi Zsigmondot a snk. budapesti áll. intézete helyettes 
igazgatóját, aki a Budapesti Közlöny 1920. évi 13., 14. és 15. számában 
közzétett felhívásra záros határidőn belül szolgálattételre nem jelentkezett,, 
a szóig, szabályzat 254 §-a alapján állásáról önként lemoncjottnak tekin
tette (1921 február 10—4223.); — Fehérvári Sándor egri siketnéma-intézetr 
tanár, aki állomáshelyéről ismeretlen helyre távozott és a B. K. 1920. év 
64., 65., 6 6 . számában közzétett felhívásra záros határidőn belül szolgá
latra nem jelentkezett, a szóig, szabályzat 254. §-a alapján állásáról önként 
lemondottnak tekintetik (1921 febr.—34,982); — Haider Géza oki. gyógy
pedagógus, Éhm Boldizsár és Mayer Richárd alapvizsgát tett gyógypedagó
gusok, minthogy szolgálattételre a 118,562--918. sz. rendelettel történt ki-
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neveztetésük óta mai napig nem jelentkeztek, az 1913. XV. t.-c. 2. §-a 
alapján állásukról (1921 febr. 4—24060) önként lemondottaknak tekintetnek. 
(H. K. 1921. 45. 1.)

Állásvesztésre ítélt tanárok. A vkm. Fialkovics Gyula debreceni sn. 
intézeti tanárt a proletárdiktatúra alatt tanúsított magatartása miatt ellene el
rendelt és megtartott fegyelmi vizsgálat alapján állásának elvesztésére Ítélte és 
a tanítói működéstől egyszersmindenkorra eltiltotta. (1920. jún. 14. 43,123.)

A vkm. Govrik Béla debreceni sn. intézeti tanárt az ellene a prole
tárdiktatúra alatt tanúsított magatartása alapján elrendelt és megtartott 
fegyelmi vizsgálat alapján állásvesztésre ítélte s részére a nyugdíjnak meg
felelő kegydíjat engedélyezte. Nevezett három évig semmiféle tanintézetben 
nem alkalmazható. (1929. jun. 14. 43,117.)

Státusrendezésünk ügye. Tudott dolog, hogy a gyógypedagógiai sta
tusba soroltsiketnéma-intézeti, vakok-intézeti és gyógypedagógiai tanárok státus
rendezését az 1919 jan. 13-iki minisztertanács a következő kulcs szerint 
engedélyezte :

a) VI. fiz. oszt. a tanárképző igazgatója részére.
b) VI. » » 5» státus 0.78% (1 állás)

VII. » » W » 16.27% (32 „ )
Vili. » » r> » 27-65 % (54 „ )

IX. Î» „ » » 27-65% (54 „ )
X. 5> » » » 27-65% (54 „ )

100% 195 állás
Státusunkban azóta két ízben történt előléptetés a fenti kulcs szelle

mében és pedig 1919 december hóban a 16,626 sz. m. rendelettel, valamint 
1921 február hóban a 24,563. sz. m. rendelettel, azonban sajnos ennek 
dacára a kulcs szerinti előléptetések még mindig nincsenek teljesen végre
hajtva, holott más iskolafajnál, így a polgári iskolai, középiskolai, tanító- 
képzőíntézeti, kereskedelmi iskolai, tanfelügyelői, mezőgazdasági státusban 
ez annakidején megtörtént.

A mi státusunknak jelenleg még két végre nem hajtott pontja van 
és pedig: 1. nem töltetett be a két VI. fizetési osztályú állás (képző. ig. 
és egy státusbelíl, valamint: 2. nem léptettek elő azok. a tanárok, akik 
vizsgálat alatt állottak, de az rájuk nézve úgy fejeződött be, hogy állásuk
ban minden anyagi büntetési szankció nélkül meghagyattak (egy állás a 
Vil-ben, egy a VlII-ban, egy a IX-ben és egy a X-ben).

Az előbb említett állásokon kívül státusunkban 1919 jan. 1-je óta' 
még 13 állás üresedett meg (5 a VII. f. o-ban, 5 a VlII-ban, 1 a IX-ikben 
és 2 a X-ben) részben elhalálozás, részben nyugdíjazás, vagy állásról történt 
lemondás folytán. Viszont ezzel szemben van még hét működő kartársunk, 
akik hadiszolgálatuk vagy hadifogságuk miatt a státushoz még kinevezést 
nem nyertek: Itt említjük meg, hogy a polgári iskolai státusban ezt a mél
tánytalanságot a múlt hó folyamán kiküszöbölték, reméljük, hogy ez a közel
jövőben nálunk is meg fog történni. ■

5
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A K. A. N, Sz. „Középfokú iskolák csoportja“ 1921 április 10-iki 
választmányi ülésén foglalkozott státusunk rendezésének ügyével, azt egy- 
akarattal a magáévá tette és elhatározta, hogy e tárgyban egy memorandu
mot juttat el a miniszterelnök úrhoz, valamint a pénzügyminiszter és vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úrhoz. Hisszük és reméljük, hogy e valóban 
méltányos és elodázhatatlan igényünk teljesedésbe megy.

A Csoport-választmány ugyanez ülésén a középfokú iskolák csoportjá
hoz tartozó valamennyi iskolafajra kiterjedő általános státusrendezési javasla
tot vitattak meg. A javaslat előadója Dr. Incze főgimnáziumi tanát volt. 
Komoly és alapos tanulmányban mutatott rá arra a nagy hátrányra, amellyel 
más státussal, de főképen a bírói státussal szemben van a tanári. Javasla
tában a következő kulcs szerint ajánlotta a rendezést,:

gyakorló tanár 1 évig a X. fizetési osztályban 
helyettes „ 3 „ a IX. „ „
a rendes tanárok 30%-a a VIII. „ „
a rendes tanárok 30%-a a VII. „ „
a rendes tanárok 30%-a a VI. „ „

A fennmaradó 10 százalék pedig az V. fizetési osztályba jusson és 
pedig felerészben a tanárok és felerészben az igazgatók sorából.

Megjegyzendő még, hogy egyenlő elbírálást kíván a választmány bár
mely iskolatípusnál működő valamennyi tanárra nézve. A javaslat végleges 
megszerkesztésére egy bizottságot küldtek ki Dr. Acsay István igazgató 
elnöklésével. Előadója Dr. Incze József. A siketnémalntézeti tanárok szak
köre részéről Puha László kartársunk küldetett a bizottságba, kívüle pedig 
a S. I. T. O. E.-nek egy képviselője is meghivatott. ( -  «.)

Cházár András arcképe. A siketnémák váci kir. Intézete Igazgatóságá
nak ! Cházár Andrásnak azon arcképét, melyet ő mint „Qui tibi me dederam, 
quid dare plus poterem. Janus Pannonius. A. Ch. 1804“ felirattal ellátottat, 
egykoron gömörmegyei főjegyző társának, boldogházi Kiss Károlynak aján
dékozott, ennek halála után pedig öröklés újtán az én tulajdonommá lett, 
ezennel a siketnémák váci kir. Intézetének birtokába bocsátom, Kelt Apáti 
pusztán (Gömör) 1889 november 29. Kubinyi Rudolf s. k. cs. és kir. kamarás, 
volt hevesi főispán. (Az olajfestésű kép hossza 60, szélessége 47 cm. Most 
a váci intézet irodájában őriztetik.) K.

Kinevezések. A V. K. M. 1920. okt. 25-én kelt 83767/920. VII. 
sz. rendeletével Keményffy Károlyt (Budapest) gyógypedagógussá kinevezte. 
— Ugyanezen kelettel kineveztettek még a státusba: Meixner Mátyás (Sop
ron), és Szaucsek István (Budapest, kisegitőiskola.)

Előléptetésüket megkapták 1919. január 1-i hatállyal: Nagy Pé
ter, Schannen Péter, Deschensky Ferenc és Kegler Ferenc igazgatók a VII., 
—- Török Sándor tanár,. Schulmann Adolf igazgató és Winkler Sándor 
tanár a VIII., — Varga Róbert es Zengő Péter tanárok a IX., — Fizáryné 
Tichy Marianna kézimunkatanitónő és Révász Kálmán tanár a X. fizetési 
osztályba. — A VKM. Kiinda Kálmán igazgatót, Schnellbach Ferenc ta
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nárt a VII., Hribik L. Aladár tanárt a Vili., Jávor Gyula tanárt a IX., 
Hribikné-Schröder Gizella km. tanítónőt a X. fizetési osztályba 1918. dec. 
31-i hatállyal kinevezte.

Bárczi Gusztáv kartársunkat 1921. április hó 16-án avatták orvos 
doktorrá a budapesti kir. m. tud. egyetemen. Annál diosérendőbb a B. kar
társunk által elért eredmény, mert a szükséges tanulmányokat rendes foglal- 
lalkozása mellett, számba vehető szabadság nélkül végezte. Szívesen kö
szöntjük őt e nevezetes alkalomból.

Beosztattak : Tilringer János és Demecs József oki. gyógypedagó
gusok — továbbá Szlavkovszky Endre II. é. tanárj. a siketnémák bpesti, 
illetőleg váci intézetéhez osztályvezetői s felügyelői minőségben. Hasonló 
minőségű állásáról Steffek Ernő (Epést) lemondott s a székesfőváros egyik 
kisegítő iskolájában nyert elhelyezést.

Eljegyzés. Istenes Károly kartársunk, a S. T. O. E.-nek alelnöke 
jegyet váltott Stéger Irma urleánnyal. (1921. jan. 24.) — Bessenyei Ele
mér (Bpest) eljegyezte Krizsán Erzsiké úrleányt. Gratulálunk !

f  Dr. Herrmann Antalné 1921. február hó 6-án hirtelen elhunyt.
f  Schoek Lipót rajzoló, a Cházár A. O. Siketnéma Otthon-nak 

éveken át volt elnöke, múlt év decemberében hosszú szenvedés után .meg
halt. Született 1878. december 8-án Szentendrén, atyja hajóskapitány volt. 
Sch. minden tekintetben kiválóan képzett, értékes tulajdonságokkal rendel
kező férfiú volt, ki lelkes buzgósággal tevékenykedett a siketnémák s az 
Otthon érdekében. Sírjánál a pesti testületet Bárczi Gusztáv kartársunk kép
viselte ; az Otthon nevében pedig Tóth Mihály titkár, illetve Kentnet Antal 
mondott búcsúztatót.

Berkes-jubileum volt december 18-án a budapesti gyógypedagógiai 
intézetben, melyet az intézet tanári kara rendezett Berkes János igazgató, 
szaktanácsi előadó 35 éves gyógypedagógiai szolgálatának betöltése alkal
mából. Az ünnepeltet délután dísz-gyülésen üdvözölte testületé ; este pedig 
az intézet feldíszített tornacsarnokában családias összejövetel keretében ünne
pelték Berkes igazgatói a fővárosból és vidékről összejött kartársak, tiszte
lők és jóbarátok. Az estélyen dr. Radnai Rezső min. tanácsos vezetésével 
a vall.- és közoktatásügyi minisztérium illetékes ügyosztálya is részt vett. 
A kedélyes ünnepély a hajnal órákban ért véget.

Életrajzok összegyűjtése. A S. T. 0. E.-nek 1920. szept. 4,-i vá
lasztmányi ülése elhatározta, hogy az egyesület tagjainak életrajzát össze
gyűjti, — s e  határozat végrehajtásával a szerkesztőt bízta meg. Ezúton is 
felkérem a tagokat, hogy önéletrajzukat — s amennyiben a háború alatt 
katonai szolgálatot teljesítettek — háborús szereplésük leírását s lehetőleg 
fényképeiket is hozzám eljuttatni szíveskedjenek. A szerk.

A képző reformja. Február hó folyamán az összes testvérintézetek 
illetékes helyről felszóllíttattak, hogy testületi ülés keretében foglalkozzanak 
a felállítandó új tanárképző főiskola kérdésével. A bpesti intézet tanári kara

5’
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ez alkalomból kidolgozta a Sikelnémá-int. Tanárképző Főiskola részletes 
tananyagát és tantervét s ezt, mint javaslatot, felterjesztette Óexcellentiájá- 
hoz. — Eme javaslat szükségszerűségénél fogva is igen jelentős és fontos ; 
egyben mint részleteiben is konkrétumokkal támogatott szilárd alapja a 
siketnéma tanárság ama meggyőződésteljes álláspontjának, melyet tanár
képzőnk kérdésében kezdettől fogva magunkénak vallunk. Szerkesztőségünk 
foglalkozik a tantervi-javaslatnak külön nyomat alakjában leendő megje
lentetése tervével.

E rovat vezetője kéri az intézetek tanári testületéinek őrszemeit, 
hogy az intézeti eseményekről tudósításaikat, lapunk következő számában 
való közlés végett, hozzá (Mosonyi-u. 8.) eljuttatni szíveskedjenek.

Hol vannak menekült kartársaink ? Aradról; Varga Róbert 
Kecskeméten. — ‘Jolsváról: Rieger György ig. és Varga Béla Kaposvárott; 
Juhász Zoltán és Sólymos Sándor Egerben. — Kolozsvárról: Nagy Pétéi
ig. és Begidsánné Zattler I. Budapesten; Tar József Szegeden. (Vakok 
int.). — KörmöczbányáróT. Kegler Ferenc ig. és Pongrácz Mihály Váczon ; 
Fehérvári Sándor, Jakovácz (Bánát), Hribík Aladár és felesége Kaposvárott; 
Molnár Antal Debreczenben. — Pozsonyból: Deschenszky Ferenc ig., 
Deschenszky Nándor (Vakok int.), Pirovits Jenő, Fizáry Bódog és felesége, 
(Vakok int.), Szépfalusi Ferenc (kisegítő isk.), Budapesten; Hövényes 
Antal és Winkler Sándor, Váczött; Wayan Ferenc, Kecskeméten; Zengő 
Péter Szegeden. — Temesvárról: Török Sándor, Szegeden; Schnell János, 
Budapesten; (Gyógyped.-i laboratórium). — Un gitárról : Schulmann Adolf 
ig., Budapesten; Gáspár Árpád és Tamás István, Kecskeméten; Tóth 
Árpád, Debreczenben; Zsembai Ferenc, Váczott; Révász Kálmán, Egerben ; 
Gresz József, Szegeden.

A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyamon szept. 1-én 
kezdődött a tanítás. December 15-től február 1-ig szénszünet volt. — 
Beiratkozott 14 dadogó, 19 pöszebeszédes és 4 későbbi korba megsiketült; 
összesen 42. — Kimaradt 5.

Boros Mór, mint a magyar siketnéma-oktatás ruszinszkói kép
viselője. Érdekes és muzeális becsű hirdetményt bocsájtott rendelkezé
sünkre Schulmann Adolf menekült ungvári igazgató, melyet alább muta
tunk be kartársainknak:

„Hirdetmény. A f. évi 276. sz. a. kelt, a Podkarp. Russ kormány
zóságától engedélyezett Ungváron felállítandó és később egy terjedelmes 
park által körülvett tágas kastély bán áttelepítendő Magyar Tannyelvű Si- 
kétnéma-Intézet-ben 7— 11 éves korú siketnéma gyermekek a következő 
feltételek mellett vétetnek fel' 1- Behatási díj 30 kor. 2. Ellátási díj napi 
5 kor., tanévi 100 tojás, 10 kg. zsír, 3 kg. bab, 3 kg. lencse, 3 kg. borsó 
és 20 kg, burgonya. 3. Ágynemű, 2 áthuzat, ruha-, fog-, haj- és cipőkefék. 
4. A gjrermekek 4-szer hetenként kapnak húsételt. 5. Kéthetenként fiirösz- 
tetnek. A jelentkezők intézzék kérvényeiket az alólirotthoz és csatoljanak: 
a) Születési bizonyítványt, b) Ujraoltási bizonyítványt, c) Egészségi bizo
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nyítványt. d) Körjegyzői bizonyítványt arról, hogy mily vagyonnal bir a 
gyermek, illetve annak szülője, e) Szegénységi bizonyítvány alapján sze- 
génysorsu gyermekek is vétetnek fel. f) Külföldi (magyarországi) gyerme
kek szülei is reflektálhatnak. Boros Mór, áll. tanítóintézet tulajdonos, Uz
horod, Árpád vezér-űt 71.“

Ehhez a szakmabeli, korunkat jellemző csodabogárhoz Schulmann 
kartársunk adatai alapján néhány megjegyzést kell fűznünk. •— Először: 
Ámbár a hirdetmény ravasz számításból nem említi meg Kaicsava község 
nevét, (amely Ungvártól 10 km.-re fekvő tót falucska 76 házban össze
vissza 451 lelket számlál; nincs se ipara, se kereskedelme, se postája, 
de van egy régebben csődbe jutott és onnan elköltözött vállalkozója, aki
nek a kastélyáról volna tulajdonképpen szó a hirdetményben!) bizonyos, 
hogy Boros M. az említétt kulhírközpontból akarja átszervezni a ruszinszkói 
magyar siketnéma-oktatást, mert hiszen már Schulmann igazg. idejében is 
szó volt az ungvári intézetnek odatelepítéséről, aminek lehetetienségéről — 
főleg pedagógiai okokból — az igazgató az illetékes köröket — egy ízben 
Pesek tanügyi referenst Zsembai kartárs jelenlétében — annak idején fel
világosította. De meg az ungvári testület jelenlétében többször is felhozta 
ilyen formában a kérdést Böhm József is, az ungvári intézet cseh Vezetője. 
— Másodszor: Boros M. hirdetményében csak egészségi bizonyítványt kér, 
a gyermek siketnémaságát igazoló orvosi bizonyítványra neki tehát nincsen 
szüksége. — Harmadszor: „külföldi (magyarországi) gyermekek szülei is 
reflektálhatnak . . .“ Ehhez nem fűzünk méltó kommentárt, mert a nyom
dafesték nem birná e l!

Boros M. különben jelenleg kb. 65 éves, volt áll. tanító. Kezdette, 
mint izr. felekezeti tanító, majd a nádivesszőt felcserélte a méterrel: keres
kedősegéd lett, azután magánhivatalnok, később áll. tanító s hogyha nem 
sókáig él, úgy hal meg mint „intézet-tulajdonos.“ Különben 1901-ben két 
hétig hospitált Vácott; ettől kezdve csapott fel szakembernek. Hogy tehát 
ez az üzleti vállalkozás cseppet sem szolgálhatja a megszállott területen 
levő siketnémák ügyét, az kétségtelen. Mindenesetre a csehek kapva-kaptak 
Boros M. felajánlkozásán, mert ime, igy — (csalárd módon) — bizonyít
hatják, hogy a magyarság nem panaszkodhatik, mert lám : van külön ma
gyar nyelvű siketnéma-intézetük ! így vezetik félre a külföld hivatalos köz
véleményét s egy önmagával meghasonlott (tudatlan-e vagy gonosz lelkű ?) 
Mór üzleti szellemből táplálkozó iniciativája segítségével igy akarják odaát 
a magyar siketnémák oktatásügyét eltemetni egy jelentéktelen, kicsi tót fa
lucskában . . .

Az ungvári ügyek kiegészítéseként álljon az alább közölt körírat 
mely az Ungvár és környéki lapoknak megküldetett: „A magyar siketnéma 
gyermekek szülőinek figyelmébe! Hogy nékem és tanártársaimnak a siket
némák ungvári intézetétől meg kellett válnunk, azt az intézet volt növen
dékei és azok szülői jól tudják. Volt siketnéma növendékeink érdekét azon
ban époly szeretettel és lelkiismeretességgel kívánjuk most is szolgálni,
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amint azt Ungvári, a régi hajlékban szolgáltuk. Ez a magyar testvériségből 
önként következik. — Felhívom ezért mindazokat a szülőket, akiknek gyer
mekei az ungvári intézet növendékei voltak és általában akik gyermekeiket 
továbbra is magyar szakintézetben óhajtják kiképeztetni. hogy ezirányú né
hány soros kérésüket juttassák el hozzám. A gyermekek elhelyezése dolgá
ban és az ezzel összefüggő minden ügyben készséggel állok az érdekelt 
szülők rendelkezésére. Magyar testvéri üdvözlettel: Schulmann Adolf, siket
néma intézeti igazg., (Bpest, Vili., Mosonyi-u. 8.)“

Kis tükör a siketnémák egyesületeiről. Hogy a forradalmak vi
harja átzugot't a magyarság felett és megbolygatta, megtépdeste, felforgatta 
az addig békén munkálkodó társadalmi egyesületeket: utána alig maradt 
más, mint rom és pusztulás, salak, szenny és kietlenség. Ez a vihar, melyet 
kaján lelkek idéztek fel és amelyet a nemzetköziség és destruldíó átkos 
jelszavai irányítottak : nem repült el nyomtalanul a siketnémák egyesületei 
felett sem ; megzavarta, megbolygatta a falakon belül nyugodtan munkál
kodó sorstársakat s a demagógia lett kamarán úrrá a siketnémaság csen
des berkeiben. A józanabbak, megfontoltabb előrelátók félre szorittaítak az 
ügyek intézésétől; a siketnémák nagy többségéi üres .jelszavak s tetszetős 
hazugságok, Ígéretek áradatával félrevezetve elkábitotlák, magukévá tették, 
hátvédül felhasználták s a végén — cserben hagyták! De hiszen országo
san általános jelenség volt ez, mely után elkeltett következnie az ébredés
nek, a kijózanodásnak. A siketnémák a maguk szomorú — részben egyéni, 
részben közös kárán tanulták meg, hogy a „tanácsosdi“ mennyibe került 
nekik s hogy a nagyhangú vörös vezetők mennyit elherdáltak abból a 
figyelemre méltó erkölcsi tőkéből, amit elődeik 10 éven át hangyaszorga
lommal összegyűjtögettek. S a belátás után el kellett jönnie g megbocsáj- 
tásnak s utána a közös, vállvetett munka megkezdésének.

A „Cházár András Orsz. Siketnéma Otthon“ — bár személy szerint 
legkevesebb súlya volt a Siketnémák Tanácsában — leginkább megtépázva 
került ki a diktatúra romjai alól. Ennek az alakulásnak volt ugyanis a leg
több veszíteni valója. Ezt akarták a legjobban eltemetni, mert ettől tartot
tak legjobban. Nem rajtuk mullott, hogy ez nem sikerült. Az Otthon érté
kesebb tagjai a forradalmi romok fölött állva belátták, hogy veszedelmes 
lejtőre jutottak s a félfeléhaladásra önmagukban erőtlenek és gyengék'. 
Ezért a budapesti intézet jólelkű igazgatójához fordultak, ki előtt feltárták 
Sebeiket és az ő, valamint a tanári kar támogatását kérték a gyógyító, 
helyreállító munkához. Eme lépésük után Keményffy Kár oly tanár vette 
kezébe az Otthon ügyvezetését. Sikerült a régi, meghitt kapcsolatot is helyre
állítani a S. T. O. E.-vel, annak kiváló elnöke Borbély Sándor igazgató 
utján. S ettől kezdve szépen halad az építő, reorganizáló munka. A belső 
igazoló eljárás lefolytatása után résztvett az Otthon, Mészáros Ferenc ré
vén a váci intézet 1920-iki Cházár-ünnepélyén. Rendbehozattak a tagság- 
és pénzviteli ügyek. Most folynak á könyvtár rendezési munkálatok Piro- 
vits Jenő tanár útmutatása mellett. Á hatósági „Munkaközvetitő'“-vei való
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állandó kapcsolatunk révén s egyéb módon sikerült sok munkanélküli si
ketnémát elhelyezni. Múlt év okt. 31-cn az egyesületnek nagyszabású 
„Cházár emlékünnepély“ keretében, — mely a budapesti intézet tornacsar
nokában folyt le szép számú, díszes közönség előtt, a sajtó képviselőinek 
jelenlétében, — sikerült szerencsés életjelt adni magáról. December 18-án 
szerényen, de bensőséges keretek közölt emlékeztünk meg Borbély Sándor 
váci igazgatóról, a mesterről, szakszolgálatának 30 éves fordulója alkalmá
ból. De ugyan e tájt komoly csapás is érte az Otthont, elnökének: Schock 
Lipólnak elhalálozásával. Elvesztése szinte pótolhatatlan ! ■— A téli idény 
folyamán kaptunk: a siketnémák bpesti intézetétől 2 szekrényt; a közpon
tokból tüzelőanyagot (szenet, fát); a Népjóléti-központból 50 m. flanellt; 
az angol-missziótól 41 drb. gyermek-kabátot; a lapok kiadóhivatalaitól 12 
állandó napilap tiszteletpéldányt. Tagok létszáma 300-on felül emelkedett. 
A tagok megalakították újból az otthonbeli Takarékpénztárt, mely takaré
kosságra nevelő jó hatása mellett érezhető hasznot is jelent. A tagok ügyes
bajos magán dolgait a titkári teendők keretén belül Tóth Mihály könyv
kötő. végzi nagy türelemmel s odaadással. Két hetenkint közismereti elő
adások vannak a tagok számára, mely alkalmakkor minden esetben külö
nösen szükek és zsúfoltak a kis helyiségek. Szeptember hóban tanulatlan tagok 
számára Írás-olvasási kurzus kezdődik. 1920. év végén megalakult az Ott
hon., szegedi fiókosztálya 45 taggal, melynek vezetését Gresz József ottani 
tanár látja el. Ehhez járul a szentesi csoport 16 taggal, A debreceni fiók
osztály jelenleg nem működik.

Ugyancsak az Otthon helyiségeiben nyert hajlékot a Síkelnémák 
Turista Egyesülete is, mely 42 tagot számlál s eme alakulás előbbvitele 
érdekében Kentner Antal betűöntő buzgólkodik. A Magyarországi Munká
sok Rokkant- és Nyugdíjegylete „Siketnémák befizető helye“ szintén műkö
dik, melynek megbízott pénztárosa Vida Gábor.

Egyéb fenálló testvéralakulások még : a Sikelnéma Sport Club (tit
kárja Ambrózy János) és az Izr. Siketnémák Orsz. Egyesülete (elnöke 
Breuer Ármin). 2k.

A Délvidéki Liga, melynek fővezérei Herczeg Ferenc író és dr. 
Steuer György államtitkár, 1920. febr. 29-én alakító meg szegedi fiókját 
azzal a céllal, „hogy ott olyan közszellemet teremtsenek, mely a délvidéki 
népfajokra vonzó hatást gyakorol, mely őket továbbra is a nagy Alföld 
gyönyörű metropolisához fűzi, hogy az onnan kiáradó nemzeti fénysugarak
tól áthevítve és az ott fakadó kiapadhatatlan kulturforrásból merítve, a ma
gyar hazához való ragaszkodás szent érzetét továbbra is őrizzék és ápolják.“ 
Találóan mondá dr. Somogyi Szilveszter polgármester a vendégek fogadá
sánál : „Meg lehet-e parancsolni a magyar kultúrának, hogy fényét ne su
gározza túl a Tiszán és Maroson, meg lehet-e szüntetni a kölcsönös érzést, 
amely ezer éven keresztül összeköt bennünket, amely a közös bánat érze
téből ad életet, erősít és acéloz.“ A liga elnöki állásába — egyhangú vá
lasztással — Klug Péter került, a siketnémák szegedi intézetének igazga-
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tója, aki Székfoglalójában egyebek közt ezt mondotta: . . De nem, nem
a tehetetlenség elcsüggesztő érzésével, hanem bízó hittel, égő hazaszeretet
tel, lankadatlan kitartással, ha kell az éjjeleket is nappallá téve fogunk 
dolgozni mindaddig, mígnem elérjük célunkat, mígnem azzal a boldog tu
dattal zarándokolhatunk kedveseink sírhantjákoz, hogy a föld, melyen pi
hennek ismét magyarnak termi kalászát és az áldott föld fölött a magyar 
kultúra géniusza lebeg.“ A gyűléssel kapcsolatban a Vidéki Újságkiadók 
Orsz. Szövetsége sajtógyűlést tartott, a városi színházban pedig díszelőadás 
volt. (Herczeg Ferenc : A fekete lovas.) Mindezeknek részletes leírása, meg
jelent „A Délvidéki Liga alakuló közgyűlése Szegeden 1920. febr. 29-én“ 
címmel 50 old. füzetben, Pallas rt. nyomdája, Bpest 1920.

Olesósági Hullám. (A sn. fiúk váczi foglalkoztatója). Megkérdeztük 
a siketnéma-fiuk váczi foglalkoztatójának igazgatóját, hogy milyen hatással 
van a fogl. üzletmenetre a beállott olcsóbbodási folyamat, mely kérdésre 
az alábbi feleletet kaptuk:

Mielőtt a kérdés lényegére válaszolnék, a tőlünk távolabb élőknek, 
röviden ismertetnem kell, hogy eddig mit csináltunk s mi az irányzatunk. 
Felveszünk bárhonnan ingyenes kiképzésre 14 éven felüli siketnémákat, 
ezeket internátusi nevelés és napi egy órai jelbeszédes elméleti oktatás 
mellett a bútorasztalosság és faesztergályosságban képezzük ki. A háború 
előtti években a tan- és szemléltető-eszközök készítésé volt az irányzatunk, 
de ezt a háború alatti kereslet csökkenése miatt abba kellett hagynunk s 
áttértünk az úgynevezett amerikai redőnyös irodai bútorok s jelenleg lak
berendezési bútorok készítésére, mely tárgyak tetszetős kivitelük és jutá
nyos áraik mellett az ismerős körökben jó nevet szerzettek intézetünknek. 
De most áttérek a kérdés lényegére.

Ez év elejéig sem kereskedő, sem iparos nem panaszkodott amiatt, 
hogy a háborús nyereségével nem tud mit csinálni, csak most kezdjük 
hallani a megriadt konjukturának panaszos hangját: folytonos az esés, 
tönkre kell menni, ezt nem lehet kibírni, stb. Dehogy nem ! A  medréből 
kicsapott hullám, ha végig seperte piszkos iszapjával a földet, kitombo- 
lása után szépen eltűnik, egy kis televény lerakodása után visszahúzódik, 
de a folyó árja és hatalma megtörött, lehiggadva kanyarog tovább a 
medrében. A kereskedő vagy iparos se féljen az olcsósági hullámtól, 
leadja a szolid üzlet határain túl növekedett felesleges, piszkos bankó
hullámát s egy nyugodtabb üzletmenet elé fog tekinteni. De jaj annak, aki 
mohóságában nem ismert határt s esetleg pénz kölcsönnel is duzzasztani 
akarta anyag- és árúraktárát, mert az elveszett. Az árú ára esik, de a 
pénz kölcsön összege szilárd marad.

A foglalkoztató vezetőségét nem találta készületlenül ez a folyamat. 
Nem lévén néhány százezer korona forgótőkéje, ahelyett, hogy ezt kölcsön 
útján megszerezte volna, két éves szerződést kötött egy helybeli bútor
kereskedővel, aki anyaggal és munkával ellátja a műhelyeket s minden 
növendék után fizet négy korona órabért, ami lehetővé teszi az intézet
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nyugodt fennállását. A cél nem változott, mert a növendékek elméleti és 
ipari oktatása változatlanul folyik az igazgató felügyelete s irányítása 
mellet!, csupán az a különbség, hogy nem emészti fel az olcsósági hullám 
a fennállása óta szerzett vagyonkáját. Tehát még mindig vannak humánus 
érzésű, jó szívek.

Dávid M ihály kolozsvári kartársunk, értesülésünk szerint a m. kir. 
külügyminisztérium bukaresti kirendeltségénél teljesít szolgálatot.

„Cseh állami magyar síketnéma intézet Komarno“. Ez a mos- 
tohatestvér-intézet Komáromban lenne, ha — amint- sejtjük — nemcsak 
papiroson volna. Úgy látszik azonban, hogy bajok vannak, mindjárt az 
igazgató fogdosás körül. Az I. körmöczi—egri—kaposi és jolsvai Miskei 
Károly volt, akit rövid, de dicstelen szereplése után most már még a 
csehek is — végképen eleresztettek. Az ő ismert személyéhez — azt hisszük 
— felesleges megjegyzést fűznünk. A második igazgató Körmöczi—Szász— 
Szlimák József, aki érdemeit a hírhedt cseh-légióban szerezte. (Valószínű 
különben, hogy őt ama bizonyos Szobolovszky is pártfogolta, aki ICör- 
möczön „vigyáz a sülyedő. hajóra“, amig az — vele együtt — el nem 
merül). így akarják lejáratni a „hódítók“ a magyar kultúrát a cseh (?) 

' államban!

A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesület-ének kiad
ványai. 1. „Magyar Siketnéma Oktatás“. Havi folyóirat 1920 januártól. 
(XXII. évf.). Egy évre tagoknak (tagdíjjal együtt) 50 K, másoknak 60 K. 
Az I.—IV. évf. á. 80 K. de ezek csak annak adhatók, aki az eddigi 
összes számokat mind megveszi; az V.—XIX. évf. ára 75 IC, a XX. (1918 
évf.) 30 IC, a XXI. (1919 évf.) -50 IC. 2 — 3 Évkönyv 1903. Évkönyv 1904. 
(A íolytatolagos szöveget 1. az 1919. évi 1—12 szám 37. oldalán alul).

Szerkesztői üzenetek.
Dr. B. K. A MSO. 1920. március 15-én kiadott 1919. évi 1 — 12. számában 

es mellékletében megjelent közleményekre vonatkozó helyveigazHástu iJ í közlése -— 
a sajtótól vény 4. fejezet 60. §. 1. pontja értelmében nem kötelességem, mert az 
1920. ápr. 11-én kelt helyreigazítás — a posta bélyegző, tanúsága szerint -— csak 
május 31-én adatott fel és igy azt a kifogásolt közlemények megjelenésétől szá
mított egy hónap eltelte után kaptam meg. Ettől eltekintve, az igazság keresése a 
helyreigazítás közlésére késztetne. A köznyugalom érdekében azonban nem látom 
kívánatosnak a helyreigazítás anyagának lapunk nyilvánossága utján való’ tárgya
lását. — K. P. Az életrajz nem ’volt időhöz kötve. Amig mást kapok, ezt őrzöm. 
Elfoglaltságodat értem, tudom, méltányolom. -— J .  G y .  Mi az oka az alacsony 
létszámnak? Csak nem fogja megelőzni a gimn. a siketnémákat a fúrás-fara
gásban ? !

A Magyar Siketnéma O ktatásnak ez a száma (1920. 1—12. sz.) 
f. é. május 25-én je le n t meg.
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Bethlen Gábor Irodalmi é s  Nyomdai R.-T. Budapest, VIII.,. Nap-utca 13.

O
 

Q
O

C
5

C
JO

;O
U

M
L

n
tn

ü
im

ü
'U

iC
3

>
 

cn
 c

c 
co

 c
o 

oo
 c

o 
ro

 t
o 

to
 

co
^

o
 

4*
 

IC
 M

 o
 O

 O
 O

 O
 ‘O

 c
e 

^1
 G

 C
5 

ü
l 

CO
 

O
C

O
N

tO
t-

t-
^

lO
^

O
C

O
C

ű


