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I N M E M O R I A M

HARSÁNYI CSABA (1930-2008)

2008-ban veszítettük el és vettünk búcsút kedves kollégánktól Harsányi Csaba igazgató
úrtól. A szeretõ emlékezet azt a tanárt hívja elõ, aki megosztotta önmagát: neveltjei,
családja, munkatársai között, mindemellett vezette a Siketek Soproni Tanintézetét is.

Évtizedeken keresztül tanította a siket gyermekeket a hangos beszédre, és szerettette
meg tanártársaival a hivatásukat.

Sokat hallottunk Tõle a siketoktatás szépségeirõl – amit õ nagy precizitással és
mûvészi szinten mûvelt.

Mint fiatal tanár, 1953-ban nagy ambícióval kezdte oktató-nevelõ munkáját, amiben
nagy segítséget kapott feleségétõl, aki szintén kiváló gyógypedagógus volt, és itt
tanított.

Célkitûzésének fókuszában a „tiszta, érthetõ kiejtés, a szép beszéd elérése” állt! Mun-
kájára jellemzõ volt az aprólékos, precíz felkészítés, a tanulókkal szembeni maximalista
követelmény, aminek ékes eredménye volt a jó beszédkészség és a korszerû
ismeretekkel való gyarapodás.

Fonetikai ismereteit a városi logopédiai gyakorlatban is jó eredménnyel alkalmazta.
A hang, a beszéd, a nyelv mindenféle zavarának diagnosztizálásában és azt követõ
kezelésében, a rendszeres szakirodalom tanulmányozását követõen – naprakész volt.
1966-os igazgatói kinevezése után fontosnak tartotta az 1-3 éves korú hallássérült
gyermekek tanácsadását is. Megszervezte, hogy a körzethez tartozó megyék: Gyõr-
Moson-Sopron, Veszprém, Vas, Zala gyermekorvosai ide irányítsák a tanácsadásra
szoruló gyermekeket.

Alkotó, szakmáját szeretõ ember maradt. A beszédformálás mellett a fizika tanítása
érdekelte és ez végigkísérte egész pályafutását. Számos tanügyi reform alkalmából több
éves szakmai tapasztalatai alapján Õ készítette el e tárgy tanterveit, irányított
tanmeneteit, valamint Õ írta a VII. osztályos fizika tankönyvet is.

Több évtizedes szakmai munkáját értékelve a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Tanács
Oktatási Osztálya az „Eötvös József Emlékérem” arany fokozatával tüntette ki.

A szakmai munka hatékonyabbá tétele érdekében, iskolára elõkészítõ tagozat, azaz:
óvoda részére alakított ki helyiségeket. Így 1976-ban 17 gyermekkel megindulhatott a
foglalkozás.

Megvalósította az országos szelekciós terv helyi feladatait, a kaposvári és soproni
intézetek között.
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Pályafutása alatt nagy érdeklõdéssel fordult az oktató-nevelõ munka jobbá tételét
segítõ audió-vizuális eszközök, oszcilloszkóp, magnó, halló-asztal stb. felé, amivel a
tiszta kiejtést, hangkapcsolatok javítását, az érthetõ beszéd kialakítását szolgálta.

Mint az intézmény vezetõje gondot fordított az iskola korszerûsítésére, számos
átépítés történt, korszerûsödött a tornaterem, konyha, a hivatalsegéd lakása.

A szabadidõs tevékenységi formák gyarapítására széleskörû intézeti összefogást
szervezett; és az iskola udvarán aszfaltozott és füvesített kézi, illetve röplabda pálya
épült.

A Hallássérültek Országos Szövetsége szervezésében támogatta az iskolák közötti
országos sport és tanulmányi versenyek rendezését. Javaslatára rendszeressé váltak a
nagy érdeklõdéssel kísért „Országos szájról-olvasó versenyek”.

1980-ban a Hallássérültek Országos Szövetsége „Cházár András Emlékéremmel”
tüntette ki.

Egyéni érdeklõdéstõl vezérelve már pályakezdése elején bekapcsolódott a város
kulturális életébe. Belépett a Soproni Liszt Ferenc Pedagógus Énekkarába, ahol több
évtizeden át végezte a titkári teendõket és szervezõi feladatokat. Lelkiismeretes,
fáradhatatlan, odaadó munkájának köszönhetõ, hogy a soproni kapcsolatokat õrzõ Bad-
Wimpfen-i Pedagógus Énekkarral ismét baráti cserekapcsolatot sikerült kiépíteni.

Továbbá számos külföldi szereplés sikeres lebonyolítása az Õ érdemét dicséri.
E több évtizedes sokrétû, lelkes munkáját Sopron Város Mûvelõdési Osztálya 2000-

ben elismerõ oklevéllel és Sopron Város Emlékérmével tüntette ki, megköszönve
áldozatos munkáját.

Visszatérve az elmúlt évek munkásságára, szeretném kiemelni, hogy optimizmusát,
emberszeretõ közvetlen magatartását, baráti erényeit, s Õt magát – mindannyian, akik
ismertük – kegyelettel megõrizzük jó emlékezetünkben. 
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