
RENDEZVÉNYEK

Emlékünnepség
Jólészi Cházár András születésének
250. évfordulóján

A váci Cházár András Óvoda, Általános Is-
kola, Diákotthon, Speciális Szakiskola és Szak-
munkásképző  rendezésében,  a  Hallássérültek
Országos Szövetsége, a Magyar Gyógypedagó-
gusok Egyesülete, a Hallássérültek Iskoláinak
Országos Egyesülete, a Magyarok Világszövet-
sége, valamint Cházár András szülőfalujának, a
szlovákiai Jólész polgármesterének és polgárai-
nak közreműködésével és támogatásával szer-
vezett  háromnapos  emlékünnepségre  1995.
szeptember 21-23-án került sor.

A rendezvény  fővédnöke  dr.  Fodor  Gábor művelődési  és  közoktatási
miniszter, védnökei  dr. Schmidt Géza, Pest megye Közgyűlésének elnöke.
Lábai László,  Vác város polgármestere  és  Mezeiné dr.  Isépy Mária,  a
MAGYE főtitkára volt.

Az első napon Vácott, a Bartók Béla Zeneiskola zsúfolásig megtelt nagyter-
mében tudományos emlékülésen emlékeztek meg az első magyar siketnéma
intézet megalapítójáról.

Az  emlékünnepségen részt  vett  dr.  Göncz  Árpádné,  a  köztársasági  elnök
felesége,  aki  az  emlékülésen  vette  át  a  MAGYE főtitkárától  a  „Bárczi
Gusztáv-emlékérem”  kitüntetést  a  Kézenfogva  Alapítvány  létrehozásáért.
Népes  küldöttséggel  képviseltette  magát  Cházár  András szülőfalujának,
Jólész községnek és Rozsnyó városának önkormányzata, valamint a szlo-
vákiai Cházár András Alapítvány kuratóriuma.

307



Az emlékülést dr. Schmidt Géza nyitotta meg, méltatva Cházár Andrásnak,
a szegények, az elesettek és a fogyatékosok ügye önzetlen támogatójának máig
ható érdemeit.

Gordosné dr. Szabó Anna, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskola  nyugalmazott  főigazgatója  megnyitó  előadásában  rámutatott  arra,
hogy Cházár András az első magyar siketnéma intézet megalapításának kezde-
ményezésével nemcsak a siketek oktatásának, hanem az egész magyar gyógy-
pedagógia történetének is kimagasló egyénisége.

A tudományos ülés előadásai tematikájuk szerint két csoportra oszthatók.
Az első témakör: Cházár András közéleti munkásságának és intézetszervező

tevékenységének hatása. A bécsi, majd a váci intézet mintájára — az akkori
Magyarország területén — sorra létesültek siketnémák számára intézetek. Elő-
adók: dr. Ulrich Koskarti, a bécsi siketek intézetének igazgatója, Walter Schott,
a bécsi intézet múzeumának igazgatója,  dr. Jan Pleva professzor Pozsonyból,
dr. Ondrej Matuska, a losonci nagyothallók intézetének igazgatója, Vizi Ildikó,
a kolozsvári  siketek intézetének igazgatója,  Podani  János,  a  Hallássérültek
Országos Szövetségének elnöke és dr. Grád András jogtanácsos.

A  második  témakör:  a  gyógypedagógia  és  a  hallássérültek  oktatásának
elméleti és gyakorlati kérdései napjainkban. Előadók: dr. Illyés Sándor egyetemi
tanár, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főigazgatója. A
gyógypedagógia  jelenét  és  jövőképét  elemző  előadásában  arra  hívta  fel  a
figyelmet, hogy a gyógypedagógia rövid idő alatt akarja behozni azt a több
évtizedes elmaradást, amelybe az elmúlt négy évtizedben került. Ez gyakran
kapkodó, néha ellentmondásos útkeresést jelent. Nem engedhetjük meg, hogy a
magyar  gyógypedagógia  ennek  következményeként  tartósan  hátrányos  hely-
zetbe kerüljön. Van még esélye annak, hogy a gyógypedagógia eddigi eredmé-
nyeire építve megnyerje a társadalmat és a politikai döntéshozókat a fogyaté-
kosokkal való törődés szükségszerűségéről.

Dr. Pálhegyi Ferenc tanszékvezető főiskolai tanár „A társadalom és a szülők
elvárásai a jelen gyógypedagógusaival szemben” című előadásában kifejtette,
hogy az elmúlt 40 év válasza erre a kérdésre leegyszerűsítve a következő volt:
az állam és a gyógypedagógia vegye le a szülőkről és az iskoláról a fogyatékosok
gondját. Ez a szegregációhoz, az elkülönítéshez vezet, s ez a sérült gyermek
számára  a  legrosszabb  megoldás.  Pálhegyi  Ferenc meggyőző  hitelességgel
vallja: a sérült gyermek számára a család a legjobb környezet, s a gyógypeda-
gógiának a családot kell segítenie abban, hogy a fogyatékos gyermek megkapja
a lehetőségeinek megfelelő hatékony fejlesztést, és így emberhez méltó életet
élhessen.
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Juhász  Andrásné,  a  váci  intézet  egyéni  anyanyelvi  munkaközösségének
vezetője  egy  9  éves  korban  cochlea-implantált  gyermek  két  éven  át  folyó
hallás-beszédfejlesztésének eredményeit mutatta be. Az eredményeket videó-
felvételekkel illusztrálva meggyőzően bizonyította, hogy a kitartó, következe-
tes, szakszerű gyógypedagógiai munka még reménytelennek tűnő esetekben is
milyen jó eredményeket képes elérni.

Farkas Péter, az Oktatáskutató Intézet munkatársa „A speciális szakiskolák
fejlesztési lehetőségei az új jogszabályok tükrében” című előadásában rámuta-
tott azokra a jogszabályi, pénzügyi, munkaegészségügyi és a szakmai végzett-
ség megszerzését szabályozó rendeletekre, amelyeket sem a közoktatási tör -
vény, sem a Nemzeti Alaptanterv nem vett figyelembe. Ezek összehangolása a
jövőben országos törvényi, tantervi és pénzügyi rendezést igényel.

Uhri Imre,  a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola nyu-
galmazott főiskolai docense arra hívta fel a figyelmet, hogy az ifjú és felnőtt
siketek és nagyothallók gondozása területén a felnőtt hallássérültek egyre több
olyan segítségre szorulnak, amelyet sem a szervezett oktatás, sem az egész-
ségügyi ellátás keretében nem kapnak meg. Pl.: felnőttkori hallásvesztés esetén
a szájról olvasás megtanítása, az ehhez kapcsolódó életmódváltozással össze-
függő segítség, tanácsadás. A súlyosan hallássérült emberek gyakran nem értik
meg egy hosszabb kórházi kezelés, egy súlyos műtét, vagy egy tartós betegség-
gel járó gyógyszeres kezelés szükségességét. Az orvos nem tudja számukra
megmagyarázni a helyzetüket, és hiányzanak ehhez a képzett szakértő jeltol-
mácsok is. S bár a Hallássérültek Országos Szövetsége alkalmanként biztosítja
a jeltolmácsot, kevés helyen ismerik ezt a lehetőséget.

Az első napon került sor a váci intézet főbejáratában elhelyezett emléktábla
felavatására, melynek szövege:

„Nem tudván: élhetsz-é e' nap Le-száltáig?
Tégy jól a' Némákkal, Élted vég fogytáig!

CHÁZÁR ANDRÁS

1745 -1816

SZÜLETÉSÉNEK 250. ÉVFORDULÓJÁN
A HÁLÁS TANÍTÓK ÉS TANÍTVÁNYOK

VÁC 1995
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Az  emléktábla  felavatásán  dr.  Farkas  Miklós,  a  MAGYE Hallásfogyaté-
kosságügyi Szakosztályának vezetője idézte fel  Cházár András ma is példát
mutató, az elesetteknek önzetlen segítséget nyújtó emberi nagyságát.

Az emlékünnepségen három alkalmi kiállítás is szerepelt.
Az egyik az intézet múzeumának kiállítása, amelyen a bécsi siketek intéze-

tének múzeumi anyagából is bemutatásra kerültek azon közel 200 éves doku-
mentumok, amelyek a váci intézet megalapításával kapcsolatosak, és Cházár
András bécsi tevékenységét mutatják be.

A másik  kiállítás  a  magyarországi  siketek  és  nagyothallók  intézeteinek
történetét bemutató tablók, amelyek színes, dokumentumokkal és a mai iskolai
életet bemutató fényképekkel mutatták be egy-egy iskola múltját és jelenét.

A harmadik kiállítás a Hallássérültek Országos Szövetsége történetét bemu-
tató anyag volt.

A kiállítások esztétikus, jól elrendezett és sok információt tartalmazó anyaga
a váci tantestület gondos munkáját dicséri.

Az emlékünnepség második napján, szeptember 22-én a rendezők emléktú-
rát  szerveztek  a  Budapesttől  mintegy  250 km-re  fekvő szlovákiai  Jólészre,
Cházár András szülőházához, ahol  Jaskó József, Jólész polgármestere,  Gebe
Szilveszter, a Cházár András Alapítvány kuratóriumának elnöke és Jólész pol-
gárai fogadták a magyar hallássérültek iskolái tanárainak 85 fős, valamint a
Hallássérültek Országos Szövetségének mintegy 50 fős résztvevőből álló cso-
portját.

Az évforduló  méltó  megünneplésére  Jólész  polgárai  közadakozásából,  a
Rozsnyói és a Váci Római Katolikus Püspökségek adományaiból, valamint a
Magyarok Világszövetsége támogatásából felújították Cházár András szülőhá-
zát, s az egykori családi  kúriában római katolikus imaházat  és egy  Cházár
András-emlékszoba kialakítását tervezik. A gondosan felújított szülőház falán
emléktáblát állítottak Jólész polgárai a falu nagy szülőttjének tiszteletére.

A jólészi  emlékünnepség  délelőttjén  tudományos  konferenciát  tartottak  a
pozsonyi Komenszky Egyetem és a Szlovák Hallássérültek Szövetsége. Ebéd
után került sor az emléktábla és a Cházár András-emlékszoba felavatására, ahol
a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit. Az ünnepség kedves színfoltja
volt  a  vendégek  tiszteletére  rendezett  gyermekműsor,  amelyen  felléptek  a
losonci  nagyothallók  intézetében  tanuló  gyermekek,  valamint  az  alsóhajósi
szlovák tannyelvű, és a pelsőci magyar tannyelvű általános iskolák tanulói.

Az ünnepségen részt vett a Szlovák Köztársaság oktatási, kulturális, szociá-
lis  és  népjóléti  minisztériumainak  képviselője,  a  Rozsnyói  Körzeti  Hivatal
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elöljárója, a Szlovák Hallássérültek Szövetsége, a váci emlékünnepség rende-
zésében közreműködő valamennyi magyar szervezet és a magyar Művelődési és
Közoktatási  Minisztérium  képviselője,  valamint  Mons.  Eduárd  Kojnok,  a
Szlovák Római Katolikus Egyház rozsnyói, és dr. Keszthelyi Ferenc, a Magyar
Római Katolikus Egyház váci megyés püspöke.

Az ünnepség után Jólész polgármestere fogadást adott a résztvevők tiszte-
letére, ahol megköszönte mindazoknak az adományát és közreműködését, akik
segítettek abban, hogy  Cházár András születésének 250. évfordulójára méltó-
képpen emlékezhessünk, és lehetővé tették szülőházának felújítását.

A jólészi emléktúra és ünnepség jó példája volt annak, hogy szlovákok és
magyarok teljes egyetértésben és barátságban tudnak megemlékezni és fejet
hajtani közös történelmünk kiemelkedő személyiségeinek emléke előtt.

A rendezvény harmadik napján, szeptember 23-án, ismét Vácott került sor
a Hallássérültek Országos Szövetsége által a Siketek Világnapja alkalmából
rendezett programra, amelynek főbb rendezvényei a következők voltak:

Délelőtt a Váci Művelődési Központban gyermekrajzkiállítás, rehabilitációs
eszközök bemutatója,  valamint  gyermekprogramok fogadták  a  belépőket.  11
órától a felnőttek részére két disputa nyitotta meg kapuit, a „Szülőfórum” és a
„Párbeszéd a siket kultúráról, művészetről” című programok.

A szülőfórumot  Simonné Váradi Zsuzsanna szülő vezette. Vitaindító tájé-
koztatás hangzott el a „Bartha Sándorné” Alapítványról,  amelyen részt vett
Vinczéné Bíró Etelka, a kuratórium elnöke, s előadásában elmondta, hogy az
alapítvány a tehetséges hallássérült fiatalok továbbtanulásának támogatására jött
létre, s elsősorban a felsőfokú képzésben résztvevőket segíti. A kuratórium az
első diploma megszerzéséhez járul hozzá egyszeri támogatásával vagy havonta
rendszeresen folyósított ösztöndíjjal. Az 1994/95. tanévben 7 egyetemi, illetve
főiskolai hallgató részesült támogatásban, az 1995/96-os tanévben már 14 fiatalt
tud segíteni az alapítvány.

Az  ösztöndíjas  hallgatók  évente  beszámolnak  a  kuratóriumnak  tapasz-
talataikról. Ezek szerint a felsőfokú oktatás vezető kommunikációs csatornája
hallássérültek  számára az írott  beszéd.  Sem a  szájról  olvasás,  sem pedig  a
jeltolmács-szolgáltatás  nem igazán adekvát az egyetemi-főiskolai  előadások
megértésében. A hallgatók elsősorban könyvekből és a lemásolt vagy fénymá-
solt jegyzetekből tanulnak, írásban adnak számot tudásukról. A másik pozitív
tapasztalat: a hallássérültek képesek az idegen nyelv elsajátítására. Rossz ta-
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Cházár András mellszobra (Palotai Gy. alkotása)
a HOSZ Benczúr utcai székházának kertjében
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pasztalatuk ugyanakkor, hogy egy hallgatót azért tanácsoltak el, mert nem tud
angolul. Ez az eset figyelmeztető lehet: ma már sajátos „jogfosztást” jelenthet,
ha az egyébként ép értelmű hallássérült gyermek az iskolában nem tanulhat
idegen nyelvet.

Az alapítvány további tervei: eszközkölcsönző szolgáltatást vezetnek be,
a  továbbtanulás  segítésére  diktafont,  adóvevő-készüléket,  számítógépet
kívánnak vásárolni.

Tóthné  Ráduly  Erzsébet,  a  HOSZ  oktatási  felelőse  tartott  tájékoztatót  a
továbbtanulás lehetőségeiről, ill. a szövetség által nyújtott segítségről ezen a
területen. Beszélt a pályaválasztás előkészítésének fontosságáról, melyhez ta-
nulmányi kirándulások szervezésével nyújtanak segítséget. Pályaválasztási szü-
lői értekezleteken tájékoztatják a szülőket a lehetőségekről, az előzetes pálya-
alkalmassági, orvosi vizsgálatok megszervezésével könnyítenek a nehézsége-
ken.

A másik teremben Vincze Tamás siket grafikus és oktató, a HOSZ kulturális
bizottságának elnöke nyitotta meg és vezette le a találkozót. Elsőként a kultúra
meghatározását ismertette, majd saját véleményét fejtette ki a kérdésről a bécsi
konferencia  (WFD-kongresszus,  1995.,  Bécs)  tapasztalatai  alapján.  Mikesy
György, aki szintén siket gyógypedagógiai tanár és a „Hallássérültek Kultúrá-
jáért” Alapítvány kuratóriumi elnöke, szemléletes példán mutatta be a kultúra
és  a  művészet  fejlődését,  helyüket  és  szerepüket  ebben  az  áramlatban.  A
bevezetőt követően hozzászólások következtek. A hozzászólók szinte kivétel
nélkül a siketek vizuális érzékenységéről, az ebben rejlő lehetőségek kiaknázá-
sáról  beszéltek.  Ez  a  vizualitás  speciális  műfajokat  hozott  létre  a  színpadi
művészetben (némajáték, jelbeszédes színház, pantomim, árnyjáték, báb), azon-
ban  a  képzőművészet  területén  nincs  számottevő  különbség.  A film,  videó
területe még új a hallássérültek számára, azonban tág perspektívát kínál nekik.

A rendelkezésre álló idő alatt nem fogalmazódott meg határozottan, hogy
van-e a siketeknek önálló, saját kultúrája, művészete.

Délután  14  órától  kezdődött  a  Cházár  András-emlékérmek és  a  Kiváló
Társadalmi  Munkás címek díjkiosztó ünnepsége.  A kitüntetésekkel  a  HOSZ
minden évben köszönetét fejezi ki azoknak a halló, illetve hallássérült szemé-
lyeknek, akik hosszú évtizedeken át, áldozatosan tevékenykedtek a hallássérül-
tek ügyéért. Díszoklevélben részesült az MTV pécsi körzeti stúdiója „Sorstár-
sak” c. műsorának szerkesztősége Körmöczi Zsuzsa szerkesztővel, arany kitün-
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tetést kapott a váci iskola igazgatónője. Tölgyes Lászlóné, valamint nyugalma-
zott tanára, a szövetség helyi titkára, Mikó Gyula. Több mint harminc fő vehette
át az arany, ezüst és bronz fokozatokat, valamint az elismerő okleveleket. A
díjakat Podani János, a HOSZ országos elnöke adta át.

Ezt követően a HOSZ Testnevelési  és  Sportbizottságának elnöke,  Pányi
Béla átadta az év „Legjobb sportoló, legjobb tanuló” címet, melyet mind leány,
mind fiú kategóriában kaposvári diák szerzett meg.

Végül a „Bartha Sándorné” Oktatási Alapítvány (HOSZ) alapítója, Bartha
Sándorné és Vinczéné Bíró Etelka, a kuratórium elnöke osztotta ki az alapítványi
ösztöndíjakat  14 közép-,  ill.  felsőfokon továbbtanuló  nagyothalló  és  siket
fiatalnak.

A díjkiosztó ünnepséget gálaműsor követte. Fellépett a budapesti Ifjúsági
Színjátszó Csoport, akik részleteket adtak elő a „Macskák” c. darabból, jelbe-
széddel.  A debreceni „Mozdulat”  társulat  az  „Egy kiállítás  képei”  zenéjére
készített némajátékkal mutatkozott be. A fővárosi „Beszélő ujjak” színjátszó-
csoport a némajáték műfajában adta elő az „Árgyélus királyfi”  c. mesét.  A
darabok között az egri „Rozmaring” néptáncegyüttes mutatta be a széki, mező-
ségi és dunántúli táncait.

A gálaműsor után a kitüntetettek és a vendégek kegyeletük jeléül megko-
szorúzták a váci intézetben a Jólészi Cházár András 250. születési évfordulója
alkalmából elhelyezett emléktáblát, amely az utódok tiszteletét hivatott meg-
őrizni.

Dr. Farkas Miklós
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