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Krenedits Ferencz.

1829-1891.

A beavatottak előtt nem kell bizonyitanom, hogy

azon veszteség, mely Krenedits Ferencz halálával a siket-

némák oktatásának ügyét hazánkban érte, ha nem is pó-

tolhatatlan, de mindenesetre oly űrt hagy hátra, hogy

áldásos működésének hiányát sokáig fogjuk érezni, talán

sinleni, mert róla jogosan elmondhatjuk, hogy többnek

vált be, mint amennyit igért, s mint amennyit tőle azok

vártak, kik kevésbé ismerték lelkületének nyilt és titkos

rugóit; az ambitio, hogy azon ügy, melynek élére állit-

tatott, a középszerüségböl kiemelkedjék, s mely. minden

nagyratörekvő jellemben föltaláIható, benne is meg volt;

ez serkentette öt lázas tevékenységre, ez adott erőt meg-

tört phizikumának, ez képesitette őt szervi baja mellett

is azon éjt-nappalt igénybe vevő munkára, mely egy

egészséges szervezetet is meg viselt volna; dc e munka

párosulva azon szivós következetesség és kitartással, me-

lyet komolyan átgondolt terveinek kivitele és érvényesi-
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tése czéljából kifejtett, csakhamar meghozta édes gyü-

mölcsét; a bizalmatlanság, melylyel igazgatói működésé-

nek' első időszakában itt-ott találkozott, csakhamar eltünt,

hogy helyet adjon a bizalomnak, s ö rövid idő alatt te-

kintélyt tudott szerezni nevének és állásának; az elis-

merés azonban, melyet főleg az általa proponalt szak-

tanfolyam ezen évi síkere által érdemelt ki, későn érke-

zett meg számára s nem édesithette meg életének végső

perczeit, meghalt a nélkül, hogy elolvashatta- volna Mi-

niszter úr ő nagyméItóságának érdemeit méltánvló, elis-

merést kifejező leiratát, mert ez azon napon érkezett

meg, midön gyenge testénél erősebb lelke elhagyta por-

hüvelyét.

Egészsége ugyan már régóta alá volt ásva, mindazon-

által készséggel felelt meg vallás és közokt. miniszter úr

ö Excellentiaja fölszólitásának, ki öt a siketnémák ko-

lozsvári intézetének évzáró vizsgájára biztosí minöségben

kirendelte; orvosa tanácsára azonban kiséröt vitt magá-

val ezen utolsó útra, melyről csakugyan haldokolva tért

vissza; mondják, hogy ezen út izgalmai siettették. volna

a kataströfát, mely hazatérte után egy hétre csakugyan

be is következett.

Nekrológjának összeállitasára azért vállalkoztam, mert

oldala mellett kezdem meg 32 évelőtt tanári pályámat,

láttam öt fiatalon, élelvidoran; örömet, megelégedést

árasztva körnvezetére, mely benne találta föl kis világá-

nak éltet adó, meleget áraszto központját; huszonnyolcz

évet tölték vele egy közös tanteremben, megosztva vele

itt és az életben azon sok munkát és kevés örömet,

mely a mi csendes, zajtalan működésünk osztályrésze;

megfigyellem öt munka közben, ismertem jellemének

minden kimagasló vonását, igénybe vettem nem' egyszer

barátságát és tanácsát és soha sem csalódiam scm az

egyik, sem a mási'cban ; sokszor, midön az én kevésbé

..
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higgadt mérsékletem föllázadni készült a tapasztalt vagy

vélt igazságtalanság ellen, mely gyakran mindkettönket

közösen ért, ö voll az, ki higgadt közbelépésévej, apró-

lékos, de mindég csillapiló megjegyzéseivel ej tudta érni

azt, hogy ismét kedvet kaptunk a munkahoz ; szökimondó

volt föl és lefelé egyaránt; ha valamit egyszer fejébe

vett, azon ügynek keresztülvitele vagy ha erre szüksége

volt, védelmezese közben valódi ügyvédi eloquentiát fej-

tett ki; szerelte ugyan az. egyenes utat, de szükségböl
/

megtette a kerülőt is; s ha eközben czélt nem érve,

visszavonulni látszott is, ezt csak azért tette, hogy rövid

idő mulva kerülő úton visszatérjen tárgyához, a fel-fel-

tünö akadályok nem hatottak zsibbasztólág tetterejére,

sőt megaczélozták azt; barátjai iránt odaadó volt; ha-

ragot hosszabb ideig nem táplált senki ellen; az élveze-

teket nem hajszolta, de nem is tért ki azok elől, s da-

czára annak, hogy gondolatait rögtönözve nem tudta

mindig tetszetős alakba önteni, minden társaságban, min-

den összejövetelben fontos tényező volt, -. egy volt, a

mit nem könnyen bocsájtott meg senkinek s amit nem

felejtett el: ha valaki adott szavát nem váltolta be; csa-

ládját a rajongásig szerette, ennek éll, ezért fáradott, erre

forditotta nem jelentéktelen keresetét; szerette a' szépet

otthonában, de ö maga, habár a tisztaságra sokat tar:'

tott, saját személyének külsejére nem sokat áldozott.

Tanár korában üdülésre, szórakozasra vajmi kevés

ideje jutván, ez okozta, hogy már 30 éves korában öszülö

hajszálak jelentkeztek fürtjei között; tanári működése nem

csak az intézetnél elfoglalt állására szoritkozott, mert ezen

kivül a helybeli Iögvmnáziumnál is rendes tanári széket

foglalt foglalt el, - továbbá a városi elemi rajziskolában

és nővérének leánynevelő intézetében is adott órákat,

ezen terhes foglalkozás mellett 15 évig vezette az inté-

zelben a gazda és 5 évig a számadót hivatalt; és e sok-

*
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.oldalú elfoglaltság melletl sem vesztette el munkaked vét,

sőt az esti órákat arra használta föl, hogy tanítsa a mü-

kedvelőket és inspicziálja a tűzoltókat; ezen felül sokáig

volt városi képviselő s az úri kaszinó igazgalója; nem

akarván felsorolni egyéb tiszteletbeli állásait, elpusztithat-

lan kedélyességének és leleményességének néhány jel-

lemző vonását fogom fölemliteni.

A hatvanas években az intézet az akkori helytartó

tanácsnak volt alárendelve; a némel emberek már elpusz-

tultak nyakunkról s helyüket jóravaló magyar úri em-

berek foglalták el, kiknek jóakaró indulataból az intezetré

is szebb napok igérkeztek bekövetkezni.

Az intézetben ez időben az áldott emlékű Zsigmon-

dovits volt az igazgató, a jelenlegi gondneki teendőket

pedig Kreneditsvégezle; az öreg, ócska, elavult intézeti

berendezést uj, diszesebb bútorzat váltotta föl; a folyosók

téglázala helyet adott a czement. koczka padlózatnak ;

csin, tisztaság dolgában a helytartó tanács nem volt fukar;

de abba nem egyezelt bele, hogy az igazgatói lakás hasz-

nálhatlanná vált padlózata megujittassék; jó az még, s

eJszolgál az igy is vagy tiz esztendeig, mondá a referens,

kinél ez irányban puhatolöztak ; pedig Krenedits parkett

padlót igért az igazgató nejének!

A téli félév vizsgájára D. helytartó tanácsos jelenvén

meg az intézetben, nagy érdeklődés és figyelemmel hall-

gatta az egyes oszlályok feleleteit, ez alatt pedig Krene-

dils az igazgató nejének nem kis bosszúságára egy két

helyen kiégette, felszaggatta a papir vékonyságú padló-

zalot az igazgató úgynevezett vizitszobájában; jaj, mit

csinál maga a bolondos fejével, kiáltott föl az igazgató

neje, hát már hová fogom én most vezetni az én mél-

tóságos vendégemet ?

»Mindenesetre ide; csak tessék reám bízni a dolgot,

lejövet, majd én fogom vezetni, szóval tartani ő méltö-
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ságát s ezen nagy 1vuknál, melyet kiégettem, el fogok

esni; ne tessék félni, nem ülöm meg magamat, ez a kis

esés meghozza a parkelt padlöt l«

Vizsga után csakugyan Krenedits tartolta szóval ő

méltóságát és ügyesen oda terelte a dolgot, hogy bele

állt a hézagba és a biztos előtt majdnem elesett, s ez

inczidens meghozta a parkettet.

Midőn a jó öreg Zsigmondovits rájött e sakkhúzásra,

elnevette magát s csak annyit jegyzett meg: »no hiába,

nagy figler volt maga mindég.«

Sokoldaluságáért, tevékenységeért és egyéb jó tulaj-

ságaiért Zsigmondovits nagyon szerette Kreneditset; de

azért gyakran megkötötte magát s bizonyos dolgokban

nem tágitott ; igy járt el Kreneditstsel szemben akkor is,

midőn gazda korában az intézet elötti járdát lerakatta s

a ház előtt levő vörös kerlát kőoszlopokat eltávolíttatta;

hiába beszélt, érveit Krenedits ; az igazgató nem engedett,

mert ezen korlát kövek a fundus instruktushoz tartoznak,

s mint leltárba vett érték, helyükön fognak maradni.

Néhány hét mulva azonban egy komoly hangon

tartott átirat érkezett a polgármesteri hivataltói az inté-

zethez. melyben a korlátkövek eltávolitása közlekedési,

szépészeti és rendőri tekintetböl 48 óra alatt elrendelte-

tett; az igazgaLó nem is gyanitotta, hogy a komoly hangú

fölhivást Krenedits diktálta a városi jegyző tolJába; Kre-

nedits czélt ért, a kövek eltüntek, eladaltak s jelenleg a

lőház kertjében vannak alkalmazva.

Tanárkodásának idejében sok életrevaló inditványnyal

lépett föl a tanári tanácskozmányokban, Zsigmondovits

ieejében sokat keresztül is vitt azok közül, később azon-

ban jó czélzalu inditványai hajótörést szenvedtek, nem

a felsőbb hatóságnál, hanem csakugyan az igazgatói ornni-'

potenlián.

Midőn igazgató lett, nem vágyott a nagyságos czime-

..
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zésre, sőt azt kereken eltiltotta, a tanári kar fölé sem

akart annyira emelkedni, mint egynémely előde; hanem

megmaradt közöttük, s nevét az értesitöben nem külön,

hanem a tanárok rovatába helyezte; nem akarva több

lenni, mint primus inter pares

Két évre terjedő igazgatói működése az intézet bel-

életének legszebb napjai közé lesz beirva ; alkotásai által

maradandó emléket emelt nevének; s mi hagyományul

fogjuk átadni azon igazságot az ujabb generátiónak, hogy

volt az intézetnek egy igazgatója, ki saját értlekét a ta-

nári kar érdekeinek mindenben alárendelte; szerette 'is

őt mindenki az intézetben; kicsiny és nagy bizalommal

fordult hozzá; egyedül az iparosok és szállítók panasz-

kodtak takarékessága ellen.

Szegényen jött az intézetbe, hogy 38 év után sze-

gényen távozzék el az igazgatói lakból az örök nyuga-

lom helyére.

Krenedits Ferencz temetése.

Körülálltuk nem ágyát, - mert hisz végzetes betegsége sem
engedett némi pihenőt a munka emberének, - hanem egy karos
széket, melyen előrehajlott testtel ült s gondos ápolóinak keze
tartotta fejét hét teljes napon és éjen át. Utolsó nap estéjén ki-
vánkozott csak ágyba, mintha érezte volna halála közeledtét, lefe-
küdt s nem kelt fel többé. Július 8-án éjjeli 1/,1 órakor a nem
váratlanul jövő halál hideg keze megérintette selvitte őt kö-
rünkből.

Betegsége alatt sem hagyá el őt a munkakedv, az orvosi
tilalom s a gyöngéden szerető s ápoló feleség s leánya tiltakozó
sza va daczára az ügyek rendes menetének fennakadását nem
akará. A jövő iskolaévre betöltés alá esett 14 ingyenes alapit-
vúnyi helyre 14 szegény növendék felvétele foglalkoztat:La mindig.
A megtört s halála előtt már napokkal hidegülni kezdő testben
alig lüktetett a vér, mégis meghallá a segitségért esdő szegény
szülők könyörgését. Bizonyára fájt neki, hogy rajtuk ő már nem ~

segithet.
Betegsége s halála a tanév bezárása után, tehát akkor mi-,

•..
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dőn feladatát a multra teljesen megoldá, következett be. Igazán
nyugodtan mondhatta a gyóntató papnak: Emberi kötelessé-
gemnek lsten segitségével eleget tettem, nem félek semmitől, meg-
gyónok, s nyugodtan várern a halált.

A humor, mely bizalmas körben oly kedvessé tette, beteg-
sége alatt sem hagyá el, ha kin os szenvedései némileg enyhültek,
készen volt mindjárt egy-két, a helyzet szülte tréfás megjegyzéssel,
velök a fájdalommal körülállók arczára az édes mosolyt s a re-
mény sugarát ültetve.

Hogy gyöngéden szerető férj volt egész életében, s hogy ő
is igazán élvezte a boldog családi életet s a vele összekötött nő
önfeláldozó szeretetét, betegsége alatt is láttuk, a már-már ki-
merült nő, ha nyugalomra tért s körüJnézve nem látta maga
körül, rögtön kérdezé hol van? magához hivatá; s bizonyára
nyugodtabb an viselte oldala mellett fájdalmait. Mielőtt szemei
örökre lezárultak volna, utolsó tekintetét is reá veté, mintegy
azt mondva: Isten veled! Élj boldogul! nyelve azonban már
megtagadta a szelgálatot s a tekintetben volt minden kifejezve.

Meghalt! ... Zokogva állhatunk meg e helyen, hogy kö-
nyeinkkel rójuk le a hála és szerétet adóját, mindnyájunk jóaka-
rója iránt, kinek ezután csak az emléke s eszméi fognak élni
sziveinkben s példája fog vonzani.

Intézetünk nagy halottjának temetése julius 10-én délutáni
4 órakor ment végbe, őt megillető nagy részéttel. Ugy az intézet,
melynek buzgó s lelkes igazgatója, valamint a város, melynek
szülöttje s érdekeinek előmozditója, továbbá a tűzoltóság, melynek
megteremtője s hű bajnoka volt egyaránt, kegyelettel állták körül
k oporsóját.

Kreneditsben az intézet igazi atyját, a hazai siketnéma ok-
tatásügy vezérét s a váczi tüzoltósághoz gróf Cziráky Bélától,
Saxlehner Andortól, az iglói, aradi, soproni, nagyváradi, kolozs-
vári stb. tüzoltó egylettől érkezett meleg hangu részvétnyilatkozat
alapján itél ve, a humanus tűzoltó ill tézmény is igazi baj nokát
vesztette el.

Gyászjelentést a családon kivül, a váczi intézet tanári és
tisztikara, valamint a helybeli tüzoltó-egylet is adott ki.

Véglisztességén a Nagyméltóságu vallás és közoktatási l}l.

kir. Ministeriurn képviseletében Szalay Imre ministeri tanácsos és
Dr. Szabó Sándor ministeri fogalmazó urak voltak jelen, valamint
anagyszámu rokonságon kivül a helybel i összes hatóságok s

..
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intézetek képviselői, a székes káptalan, a városi hatóság, a honvéd-
huszár 'ezred tisztikara, a fegyintézet tisztviselői, a járáshiróság.
adó- és pósta hivatal stb. egyaránt iparkodtak leróni a boldogult
iránti tiszteletüket.

A családén kivül "Krenedits Ferencz igazgatónak a siket-
némák intézetének tanári s tiszti kara", -"A legjobb rokon-
nak", - "A legjobb barátnak", - "Szeretett t. b. főparancsno-
kuknak váczi bajtársai" , - "Betöltéd tisztedet", - "Az iglói
önkéntes tűzoltó-egylet", - "Paula", - "Ödön" ,- stb. felirattal
ellátott s a ravatalra helyezett virágkoszoruk is csak arról tanus-
kodtak, hogy mint ember nemcsak rokonai, de ismerősei körében
is közbecsüléssel találkozott, s hogy soknak fáj. megválniegy a
köztéren tevékeny embertől.

A temetőben a helybeli dalegyesület által énekelt gyászdal
után a tanári testület megbízásából, Scherer István lapunk szer-
kesztője emlékezett meg róla a következő szavakkal:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T i s z t e l t g y á s zo l ó k ö zö n s é g !

Szomoru és fájdalmas kötelességet teljesitek, midőn e nyi-
tott sirnál állok, hogy a mélyében nyugvó s még néhány nap
előtt életerős férfiu felett emlékbeszédet tartsak.

Oly idegen előttem a gondolat, hogy róla csak a "voltak"
sorában tegyek említést, reám nézve oly váratlan jött' a csapás,
mely intézetünket büszkeségétől és diszétől, a hazai siketnéma
ügyet pedig legbuzgóbb s leghivatottabb apostolától fosztotta
meg, hogy a fájdalom, mit elvesztése felett érzek még nagyon
élesen szabdalja szivemet.

Hogyan találjak fájdalmamban méltó szavakat, melyekkel
tevékeny életét vázolni tudjam? hisz a fájdalom csak érezni kész-
teti az ember szivét, de gondolatait rabokká teszi, hogy panasz
hangok váltsák fel ajkain egymást.

Jól megfutott és hiven betöltött életpályát szakított ketté a
kérlelhetlen halál. Ősz fürtei voltak az alant nyugovónak, de
szivét ifjui lelkesedés hevité utolsó órájáig, s néha-néha roska-
dozó testét férfias erély késztette a tovább működésre. Nagyon
ifjan temetjük el őt,' hogy sem reményeket is ne temetnénk el
egyuttal. Oly sokat vártunk még tapintatos és tevékeny műkö-

désétől -& ime a lélek elröppent a törékeny testből, magunkra
hagyott, de biztatólag tekint a magasból reánk.

Isten akarta. Legyen az ő akarata.
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Krenedits Ferencz városunk szülötte volt. Ugy az elemi,

valamint a középiskoláit is itt végezte s érettségit tevén, jogász

lett. A márcziusi napok alatt Győrött volt lelkesülve s lelkesitve

egyuttal s alig végezte be tanulmányait, midőn a hon védők sorába

lépett s tüzér lett. A 19 éves ügyes ifjuból csakhamar hadnagy

s Lukács Dénes tüzérségi főigazgató segédtisztje vált. A szabadság-
harcz leveretése után, mint annyi más, fogságba jutott, majd
mint közlegény Königrüízbe vitetett. Alig egy év mulva őrmester
volt s mint ilyen szabadságoltatott. Ekkor lépett be a váczi kir.
országos siketnéma intézetbe s előbb mint segéd és rajztanár,
majd négy évvel később mint rendes tanár alkalmaztatott.

Az ember rendeltetése, hogy küzdjön a létért s a gondviselés
azért adta az erőt és tehetséget, hogy az a küzdésben elhaszná-
lódjék. A szabad akarat bizonyos czélt is tüz ki, ugy, hogy mig
az ember az élet fentartasi eszközök megszerzésében erőit lassan-
lassan elhasználja, egyuttal idealis czélokat is tart szemei előtt s
ezeknek is szolgálatába áll. Krenedits korán megtanulta a küz-
dést s lelkét az átélt viharok edzetté tevék. Életczélja asiketnémák
sorsának javítása volt. A "természet árváinak= - a mint e sze-

rencsétleneket egy ügybuzgó apostoluk találóan nevezte - mos-
toha sorsuk volt és van még jelenleg is hazánkban. Választhatott
volna-e magának szebb czélt, mint e szerencsétlenek felsegélését?
Ifju korának összes tevékenységévei karolta fel tehát ez elhagya-
tottak ügyét s lankadatlan erélylyel törekedett czélja felé.

Semmi sem lankaszthatja le annyira az egyének ügybuzgó-
ságát, mint az a gyanusitás, hogy nem az idealis czélert küzd nek,
hanem személyeiknek előtérbe helyezéséért. A nyilvános szereplés
egyéneit nem kerüli el ez a sors. Nem kerülte el Kreneditset sem.
Eszméit utópiáknak, küzdését az önérdek s dicsvágy kielégitésére
törekvésnek nevezte el a rágalom. Javaslatai megtörtek az igaz-
gatói mindenhatóságon.

Látva, hogy küzdése hiábavaló, hogy kötelességeinek pontos
és szigoru teljesitésén kivül egyébbel a körülmények kedvezőt-
lensége miatt a siketnémákon nem segit het, hallgatott.

Az idealok embere azonban eszménykép nélkül nem létezhet.
A törekvő egyén mindig talál tért, a hol humanus czélokért
küzdhet. S talált a boldogult is.

A váczi önkéntes tüzoltó-egylet, melynek kezdettől fogva, .:'
az utóbbi években tiszteletbeli-főparancsnoka volt; a váczi honvéd-
egylet, a szinműpártoló egyesület s a váczi úri kasina évkönyvei

/'
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tanusitják, hogy mije volt ő a váczi társadalomnak. Miért ecse-

teljem tovább e téren kifejtett tevékenységét? Köztünk élt, tanui

voltunk munkásságának.

Élete alkonyán, midőn erői fogyni kezdének, midőn már

megpihenhetett volna szerzett babérain s nyugodtan mondhatta

volna: "eleget küzdöttem, megérdemlem a pihenést", a vallás és

közoktatásügyi minister úr bizalma a kir. orsz. siketnéma intézet

élére állitotta.

A hidegen számitó ész azt javasolta, hogy ne fogadja el. A

fárad t test pihenésre vágyott.

De az idealis eszmékért küzdő férfi nem hallgatott a mate-

rialismus okoskodásaira. S láttuk, hogy a görnyedt test mind-

jobban kiegyenesedik. Az eszme uralta a testet. Ifjukorának összes

lelkesedésével , bő ismeretei vel s a férfikor szilárdságával kezdette

meg igazgatói működését.

Az igazgatói székbe nem nyugodni ült le, hanern tervez-

getni. Azután lassan, de biztosan kezdte meg a siket némák ok-

tatás ügyének általánositását. A gyengébb test fel-fel lázadt a

lélek ellen, mert ez nagyon zsarnokoskodott felette, de nem tudott

győzni. S a test kénytelen volt görbedni az iga alatt, lassan egyen-

getve a puszta tért, a siketnéma ügy: harczmezejét.

S a harczmező ma tiszta. A legnehezebb, az útegyengetés

befejeztetett. Szakadatlan munkásság kellett hozzá s ovatos körül-

tekintés. S az a lelkes ifju, a ki hazánk nagy szabadságharczában

kitartóan küzdött, ugyanolyan kitartást tanusitott utolsó perczéig

életpályáján. És e küzdésben fényesen bizonyitotta be, hogy ifju-

kori eszméi nem voltak utópiák, hogy küzdelmében nem vezette

önérdek, mert a hatalom polczán állva, nem maga, hanem má-

sok érdeket tekintette elsőnek.

Elköltözött lélek! Fájdalmasan tekintünk földi maradva-

nyaidra, a melyek megtörve békóikat, győzedelmeskedtek feletted.

Fáj el válni tőled, a kit megszoktunk bátoritóul tekinteni köztünk,
fáj, hogy meg kell válnunk örökre, a ki családodnak szerető apa,

kartársaidnak jóakaró feje, s ismerőidnek hű barátja valál. De

megnyugszunk a változhatallanban. •

Vigasztal bennünket az a tudat, hogy hiven töltéd be tisz-

tedet. Szeretteid megnyugvást találnak e tudatban, mi pedig bá-

toritást, hogy nyomdokaid kövessük.

..
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Szerelott volt igazgatónk! Mi a kik aggódva figyeltünk lép-

teidre, a ki nekünk a szerető apát és hű testvért pótolád, a ki
bizalmatlanságunkra bizalommal feleltél: tisztelettel hajlunk meg
emléked előtt. Őszinte csodálattal tekintünk nemes példádrá s

hálával emlékezünk ugy a mi, valamint a magyarhoni siketnémák
érdekében kifejtett önzetlen munkásságodra.

Az életet átharczoltad s a legszebb halál lett osztályrészed,
mert, mint a jó katona a csatatéren, küzdve estél el. "Erős hittel"
fogtál munkádhoz, "bátor szivvel" segitéd azt diadalra juttatni,
s "testvéri szeretet" volt tetteidnek rugója.

Az örök nyugalmat munkásságoddal kiérdemelted, az örök
üdvösséget pedig 20000 siketnéma áldó fohásza kéri számodra
a mindenség atyjától.

Legyen a föld könnyü neked!

Áldás lengjen poraid felett!

Isten veled! Isten veled!"

Most már ott nyugszik a sötét föld mélyében, adjon az ég
neki csendes nyugalmat s nekünk vigaszt súlyos vesztességünk

közepette. . . . . . . a.

Könyvszemle.

1.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ r t e s í tő a s i k e t n é m á k v á c z i m , l e i r . o r s z á g o s t a n i n t é ze t é r ő l

a z 1 8 9 0 - 9 1 - i k i t a n é v b e n . K ö z l i K r e n e d i t s F e r e n c e i g a zg a t ó .

Az értesítör részt az igazgató nagyérdekű értekezése .Megyei
siketnéma iskolák" czimmel előzi meg. Lapunk már foglalkozott
egyidőben az eszmével, hogy a megyék álJitsanak fel iskolákat a
megye székhelyén s csak örömünket fejezheljük ki a felett, hogy
ez eszme mind nagyobb tért hódit s talán elérhetjük, hogy tan-
köteles siketnémáink nagyobb száma részesülhet oktatásban, mint

ez jelenleg történik.

Az intézetnek ez évben 112 rendes 12 rendkivüli s egy
ismétlő órákra járó, összesen 125 növendéke volt még pedig 79
fiu és 46 leány. A heti tan órák száma 24 -32 volt, osztályonként
változva. A felsőbb osztályoknak volt legtöbb órájuk, de nem
annyi, hogy a növendékek testi fejlődésére hátranyos lehetett volna.

Az intézet alaptőkéjét külömböző hagyományok 203 frttal
növelték. (Jelenleg van az intézetnek 378,220 frt 47 kr. alap-
tőkéje, melynek évi kamatai 18402 frtot tesznek ki.)
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A tanári testület 18 tagból állt, kik közül 2 a kolozsvári

intézethez lett kirendelve.

A jövő tanév szeptember elsejével kezdődik. -ro

- II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v i j e l e n t é s a s ik e tn é m á k k o lo e s o d r i o r s zá g o s i n t é ze t é n e k

a z 1 8 9 0 - 9 1 - i k t a n é v b e n k i fe j t e t t m ű k ö d é s é r ő l . A felügyelő bizott-

ság nevében szerkesztette S zv a c s i n a Géza városi tanácsos az inté-

zet ügyeinek előadója.

A csak nemrég keletkezett intézet értesitője élénken világit ja

meg, hogy a buzgalom és lelkesedés mennyit tehet rövid idő alatt
a siketnémák érdekében, mert már 6384'60 frt értékü telek; 800
frt értékpapír és 14817' 39 frt készpénz, összesen tehát 22001'99

frt gyüjtetett össze.

Anyagi tekintetben tehát igen előnyösen alakulnak az uj
intézet viszonyai. .

Az értesitő azonban olyan viszásságokat is tüntet fel, melyet
szó nélkül nem hagyhatunk. Első ezek között az, hogy az igaz-
gatója nem szakember sennek tulajdonitható az is, hogy az osz-
tályok nem megállapodott terv szerint bővittetnek. Az első osz-
tály pl: 19 növendéket számlál. Ma, a mikor tudjuk, hogy ered-
ményesen csak 8-10 növendéket lehet képezni, csodálkoznunk kell
azon, hogy egy uj intézet nem a legujabb vívmányokat és elveket
tartja szem előtt. Állításunkat igazolja azon - előttünk kevésbé
homályos, de részünkről elítélendő - eljárás, hogy anagy szám
mellett kellő eredményt nem érhet vén el a növendékek, közülök

többen elégtelen s fejletlen vagy gyenge jelzővel jeleztettek. Nem
vagyunk hajlandók elhinni, hogya 8, vagy 10 éves gyermek fej-
letlen legyen. Ez a jelző csak ugy oda dobott "vakulj magyar"
a melylyel a csekély eredményt igazolni törekedtek.

A gyenge jelzöt érdemelt gyermekeket miért tartják az inté-
zetben? vagy mi értelme van az értesitőben is közölt felvételi
szabályzatok 9 pontjának? Két hó multán már kitünik, valóban
gyenge és képezhetlen-e valamely növendék s ha igen; akkor
nincs értelme, hogy az intézeti növendékek számát szaporitsa.

Ez volna észrevételünk, a mi az intézet külsö vezetését illeti.

A másik észrevételünk már a tanári testületet illeti.

Megállapitott tantervüknél ugyanis azt látjuk, hogy az első
osztálynak heti 38 órája, a másodiknak szintén, a harmadiknak
pedig 37 órája volna. Részünkről alig tartjuk kivihetőnek ezt az

..
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óra mennyiséget s hajlandóbbak vagyunk arra a nézetre, hogy
csak a papi ron áll fenn. Vagy oly kevésre becsülik a gyermek
egészséget Kolozsvárott P Szép a buzgalom mindenesetre, de van-
nak határai, a mclyeken tul már nem annak tünik fel. A gyer-
mekek érdekében figyelmeztetj üle kartársainkat. hogy elégedjenek
meg annyi órájá val, a mennyi a vác zi intézetnél van. Nem a

tanárok csekélyebb szorgalma, sem a növendékek kevesebb ké-
pessége az ok ott, hogyatanórák száma kevesebb, hanem jól
megfontolt eh', a melynek számtalan előnyei vannak. "Többet ész-
szel, mint erővel" tartja a közrnondris, mi pedig ugy értelmezzük,
hogy több munkásságot kevesebb idő alatt és sem a tanár, sem
a növendék nem fárad ki.

Az értesitőben Olgyay János tanár figyelemre méltó czikket
irt .A siketnémák módszeres oktatása" czimén. -roZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- P r im A n t a l budapesti siketnéma tanitó nyilvános magán
siketnéma iskolájáról egy csinosan kiállitott értesitőt bocsátott
közzé. Mint ilyen érdekli e lapot, illetőleg t. olvasóit. Szivesen
foglalkoznánk vele bővebben mind magunk, mind az olvasó kö-
zönség okulására, ámde a sok sajtóhiba elveszi az ember kedvét
a jó indulatu kritikától, a gyermek nevének egyenes meg-
mondása pedig a személyeskedés vádját vonhatná maga után.
Szóljanak az adatok. Czim: "Értesitő a budapesti, nyi Ivá nos
sik e t ném á k magán tan- és nevelő-intézetéről."

A vezérczikk az, mely különösen magára vonja hibáival
a figyelmes olvasó birálatát.

Ebben a t öbb e k között ilyeket olvashatni: "Heinicke a
siketnémákat intézetbe e g y es i tet t." .Jager megalkotta a siket-
némák módszeres nye Iv tan i tás nak az alapját." (3. 1.) "A
siketnéma tanitás ö s z han g z o tás a t éte 1 é IIe z szüksé-
ges stb. (4. 1.) "A· han gel e m még nem hang, ez csak a
b esz é el sze r v nek bizonyos részének a m ü k ö d é s e." (??)
(5. 1.) ". . . eze ket (t. i. ds, dr, kr. stb) .... már itt mérsé-
kelt kiterjedésben kell fej 1 ö d n ü n k." "A mozgások kis z a-
b a dit ása, melyek a hangoztato zajokat elő i d é zik, csak az
optikai hangkép által esz k ö z ö 1het Ő. (6. 1.) "A gyermeknek
a szó értelme szemléltetés utján, vagy pedig más fél e módon ,
magyarázandó." (8. 1.) (Szemléltetésen kivül még hogyan lehet e

fokon magyarázni?)

"Sok t asz i tot t á-t egy I éle k v éte II eIk ell ki e j-
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tell i é s ugyan nak h o s s z u s ága, vag y p edi g rö-

vid ség egy a le o r o 1va." (9. 1.)

Ugyan minő nyelven gondolta ezt ki a szerző, mert hogy

irva nem magyarul van, azt tán Frim úr is elismeri. "Kiemelni

iparkodtam mindazon czélzatos elj árá s i és módozatokat, me-

lyek bet art ása mellett" stb. (9. 1.) "Megemlékeztem rövi-

den; . . . mik é p ker ű 1 h et ő k i, hog y a han g okt i s z-

t á n ejt het ő k kis ne zavartassanak mel1ék vagy t á r s sz ö-

rej e k le e l." (9. 1.)

Nem emlitve azt, hogy a gyermekek nem ct e k sze ri nt

(18. 1.) tanulják a magyar birodalom megyei II e ve zet ség ei t ,

vessünk egy pillantást a zárszóra is. Ebben áld o z a tok ról

s z ó l, nl e l y et intézete életbeléptetésére tett. Igy szól tovább:

"Az alkalmas helyiségek megválasztása, az intézet berendezése

kör ü 1 nem riadtam vissza tetemes áldozatoktói sem, hogy

aki t ü z ö t t nem esc z élj á nak min élj o b ban III e g-

fel e 1he s sen" ki? mi? kik? mik?

No még egyet j a czikkiró is ezzel fejezi be könyvét.

"Tettem ezt azon meggyőződésben, ... s ama reményben,

hogy odaadó buzgalmu fáradozásom méltánylásra fog találni az

emberbaráti intézetek iránt fogékony lelkekben s in tézeterntól
nagybecsü biz alm a kat, - m e 1y II e k meg tar tás á n

minden eröruböl törekedni fog o m, - megvonni nem fogják."

Nem alkalmazöm eközmondásnak : "Ha a vég jó, minden

jó" negativ alakját, csak egyet, illetőleg két dolgot ki vártok a

czikkiró és az intézeti tulajdonos becses figyelmébe ajánlani. Egyik

asz er ény ség, mely minden körülmények között elfér rnin-

denkin. A másik az, hogy ha jövőben - amint igéri és beváltja
igéretét, - ismét akar értekezni, vagy tiszti tsa meg munkáját a

megbotránkoztató sok hibától, vagy ha azok oly furfangosak,

hogy mégis kikerülik figyelmét, ne vegyen tollat kezébe, mert

azok is, kik a szépen fejlődni indult siketnéma ügyet érdekkel

kisérték eddig, elfordulnak ez ügytől, ha oly apostolok kezében

látják, a kik képességeiknek "ilyen" tanujelét adják. -y.

Hazai intézeteink és isk oIáink.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K i k ü l d e t é s . A temesvári iskola vizsgájára, mely julius

~5-én volt, Vid a Vilmos tanár s helyettes igazgató küldetett ki
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ministeri biztosul. Ez alkalommal az iskola jövője is tárgyaltatott,

mert azon "t ű rt" állapot, mely eddig létezett, tovább fenntart-

ható nem volt. Lapunk jövő számában még visszatérünk e tárgyra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- M e g b i zá s . A· Krenedits Ferencz halálával megüresedett

igazgatói állás teendőinek ellátásával a váczi intézetnél a Nagym.

valIás és közoktatási Miniszterium Vida Vilmos tanárt bizta meg.

Vegyes e k.

N é m a b o r b é l q o k , A komoly angolok nagyon megörültek

annak az újitásnak, mely most Londonban a nap eseményét ké-

pezi. Az igazi angol tudvalevőleg nagyon keveset beszél; de a

borbélyok, ha még oly hamisítatlan vérü angol családból származ-

nak, Angliában sem tagadják meg hirnevüket: ijesztően sokat

beszélnek annak a fülébe, a kit borotvál nak, a mi a legtöbb

anglust, főleg midőn borotválás közben kénytelen türelmesen ülni

és hallgatni, végtelenü! tud boszantani. Nem csoda tehát, hogy

általános volt az öröm Londonban, midőn hire jött, hogy az

edghostoni siketnéma intézet igazgatósága azt a zseniális gondo-

latot testesitette meg, hogy szamos sikelnémát fodrászsza képezett

ki s ezek a néma borbélyok meg is érkeztek Londonba. E hét

eleje óta valóságos rohamnak vannak kitéve azok a fodrászboltok,

a hor siketnéma borbélyok működnek, ugy hogy Londonban most

valóságos divattá lett siketnéma borbélyok által borotváltatni

magát. Valamennyi anglus szörnyen megelégedett arczczal lép ki

az ily boltokból, a hol nem fecsegik tele már most a vendégek

fülét. ("Pesti NaplÓ" junius 5. sz.)

- O r th o p h o n i c u s - i n té s e t A r a d o n . Legutóbbi számunkban je-

leztük már, hogy Aradon orthophonicus-intézet létesül, és pedig

Dr. Székely 1. aradi gége-orvos s Roboz József siketnéma-iskolai

igazgató vezetése alatt. Dr. Székely a therapeuticus kezelést végzi,

mig Roboz J. a didacticai-cursust vezeti. A didacticai kezelésre

aradi közs. iskolai tanítók fognak alkalmaztatui. A város ingyen

helyiséget ad .az intézet számára. Felvétetnek oly beszédbeli fogya-

tékosságban szenvedők (nem 100, mint hibásan közöl ve volt, hanem

egyelőre ~o-25), kik az articulatio hibáiban szenvednek. Az inté-

zetben tanfolyamokat fognak rendezni oly tanítók számára, kik'

magukat e specziális szakra kiképezni óhajtják. Dr. C o en Bécsben

szintén tart fenn egy ily intézetet, melyben több bécsi tanitó
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képezte már ki magát. Berlinben Gut z m ann Albert siketnéma

tanitó s fia Dr. Gut z m ann H. orvos létesitettek ily intézetet, S

eddigelé már mintegy 50 - többnyire siketnéma-intézeti - tanitót
képeztek ki. Az intézet szeptemberben nyilik meg.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Á m a g y a r r o m a n o l e é s a m a g y a r n e m ze t . Ezen czim alatt
jelent meg a magyar főiskolák ifjuságának válasza azon emlék-
iratra, melyet Románia egyetemi ifjusága a magyarországi oláhok
mcstoha (?) sorsa miatt közrebocsátott. Lapunk szűk tere nem
engedi meg, hogy bővebben foglalkozzunk a válaszszal. csak ne-
hány szóval rójuk le az elismerés adóját egyetemi ifjuságunk
iránt, mely a memorandum egyes állitásait szakavatottsággal,
higgadtan s tárgyilagosan czáfolja ..

- A c s a l á d é s Q,Z i s k o l a é s e ze k n e k e g ym á s r a v a l ó h a t á s a

a gyermekek nevelésénél czim alatt forditott Schwarcz Róbert
után Laub Sándor egy kis füzetet, mely megérdemli, hogya mű-
veIt szülők által figyelembe vétessék. 27 oldalon, egyszerü, köny-
nyen érthető szavakkal tárgyalja a szerzö, hogya szülök mikép
neveljék gyermekeiket s mig nevelésüknél a szeretet az irányadó,
ne feledkezzenek meg arról sem, hogy jó példájukkal engedel-
messég és rendre tanitsák gyermekeiket. Ez érdekes és értékes
füzetkét ajánljuk olvasóink figyelmébe (ára 10 kr.) Kiadja Lőwy
József fia. Miskolcz, 1891.

- . : . A z ú jp e s t i k i r . á l l a m i p o lg á r i l e á n y i s k o l a 8-ik értesitője az
1890-91. iskola évről. Szerkesztette Neményi Imre igazgató. Az
előszóban az igazgató .Az eltévesztett irány" czim alatt közli
nézeteit a kereskedelmi iskoláknak akademiává történt átalaku-
lását illetőleg, azután a lefolyt iskolaév eredményeit tünteti elő,
végül statisztikai adatokat nyujt. Az iskolát ez évben 201 tanuló
vette igénybe. A tantestület 13 tagból állt.

- A b u d a p e s t i u j o n n a n l é t e s i t e n d ő s i k e t n é m a i s k o l a részére
a napokban fog a lakás felfogadtatni s igy nincs több akadály,
mely az iskola felállitásat hátráltatná. Remélhető, hogy az elő-
adások legkésőbb október 15-én megkezdődhelnek.

Szerkesztői üzenet.

- R . J. Am d . A kéziral nagyon későn érkezetl s igy nem közölhettem

semmit sem.

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdéjaban.


