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T a n u lm á n y -u to n .

A 11. pontban megállapitott programmot, mely ta-

nulmányozásomban irányadó volt, a berlini kir. intézetet

illetőleg természetesen még egy 12-ikkel is megtoldtam,

és pedig azon kérdéssel, hogy hogyan valósitják meg
gyakorlatilag a tanítoképzés eszméjét az intézetben, mely

egyszersmind képző-intézet siketnéma-tanitök és siketnéma-

intézeti igazgatók számára. De csak általánosságban akarok

ez alkalommal erről is szölni, ugy mint a többi kérdő-

pontokra vonatkozó felvilágosításokat illetőleg, mivel egy

oly tárczaszerü útleirás keretében, mint a mit e kis dol-

gozatban nyújtani szándékom volt, a tapasztalt ak ősz-

szeredményét lehet csak megismertetni.

*

* * '
A berlini kir. siket-néma-intézet 8-ik osztályában

(első évfolyam) ez évben 3 fiú és 5 leány van összesen.

Ezt a 8 gyermeket csupán csak art i k u l á 1 n i heten-

kint 24 órán át tanitja egy régi, tapasztalt tanitó (Knauf

úr), továbbá az igazgató (heti 3 órán at) és 6-10 tanulni
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vágyó, ambitiózus, részben 'már egészen kész siketnéma-A
t a n í t o 1 Mein Liebchen, was willst du noch mehr?! Te3-

sék már most elképzelni, hogy hogyan érezbettom ma-

gamat ebben az osztályban én, a ki alig 8 nappal az

előtt szélnek eresztettem egy hosszú vakáczióra 16 nö-
vendékemet, a kik három osztályba tartoztak, három kű-
lönbözö fokon álltak! Hogyan érezhettem magamat ott'

én, a kinek alig egy héttel az előtt az egyik vizsgabiz-

tosomtöl azt a nagy bölcsességre és ad majorem Dei

gloriam vizsgabiztosí kvalifikácziöra valló megjegyzést

kellett lenyelnem, hogy mennyivel is jobb dolgom van

nekem (kinek csak 16 növendékkel kell foglalkoznom),

mint egy más aradi schulmeisternek, a kinek osztályába

70-80 gyermeket is fel kell néha venni! ...

Ámultam és bámultam ! Keserűség s irigység fogták

el szivemet ennek a nagy anyagi és szellemi gazdagsá-

gának a láttára. Micsoda kontraszt tárul a szem elé, ha

az itt látottakat oda állítja az ott hon i viszonyok

mellé ! 1 t tegy gazdag, nagy s a szenvedő emberiség felé

szinte pazarlásig menő áldozatkészséggel fordulo társa-

dalom; ott hb negy társadalom, mely a humanizmus

hangzatos jelszavát vevén ajkaira, mig a kutyák és lovak

társadalmi helyzetének javitasára a fővárosban már évek

óta tart fenn országos állatvédő egyesületet,*) addig mintha

Chazár András és Fox Antal nem is lettek volna, a ke-

belén élő húszezer siketnéma s ugyanannyi vaknak ne-
velésére (a hülvékröl nem is szólva) a közjótékonyságnak

*) Ennek az egylelnek (1890. évi) évkönyve 248 frtnyi költséggel lett

kinyomatva. Az évkönyv kiadását bizonyára a »Szegény Piki« pincsi kutyáról
szóló rornáncz tette szűkségessé, melyröl azt is zengi a költö, hogy »a ki

sze g ény, b esz éln i nem tud o t 1 . « S mig ezeknek abe s z é t n ille m

tud ó k nak megvédésére már é v e k óta egylet all fenn, addig Magyarcr-

szág fővárosában abe s z éln ille mtu d ó siketnémák helyzetének javitására

még mindig nem áll fen n (Jelenben folynak a tárgyalások ilyen egylet lé-

tesitése iránt Sze r k.) egylet! ... Oh humanizmus, oh század!
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csak morzsáit juttatja! . . . De nem sokáig kinoztam

magamat ezen önkéntelenül tett és leverő hatású össze-

hasonlitással, mert figyelmemet lekötötte az előadás. mely

valóban tanulságos s minden izében gondos s készült-
ségról tanuskodó volt. K nau fügyes siketnéma-tanító

s daczára annak, hogya másik táborból (az »Organ«

táborából) a gúnynak éles nyilait. sűrűn röpitik felé iro-

dalmi működését illetőleg, azon bizonyára még ott sem

kételkednek, hogy szakképzettsége oly nivón áll, mely öt
nemcsak arra képesíti, hogy a berlini kir. intézetben az

artikulátiöra oktatást képviselhesse. hanem arra is, hogy

a tanítójelölteket ebbe a művészetbe beavassa. A mi kü-

lönben nem egyedül az ő feladata, hanem egyszeremint

az ígazgatóé is, a ki mint megjegyzém, szintén fenntart

magának hetenkint 3 órát az első (ott 8-dik) osztályban.

Knauf az iskolában komolvsággal, higgadtsággal, türelem-

mel s nagy biztossággal dolgozik. Természetességre törek-

szik a hangok fejlesztésében s általában az oktatás min-

den ágában, mely elvét szem előtt tartva, könyvében s

a papíroson talán túlzásra ragadtatja el magát, de a gya-

korlatban, az iskolában ügyesen mérsékletes. S ezt any-

nyival is inkább allithatom, mivel a »Das Prinzip der
Naturgernassheit im Unterrichte « iréjának az osztályában

bár némileg az illendőség rovására tettem, de megbocsát-

ható okból ugyancsak kinyitottam a füleimet s kitágitot-
tam a pupilIáimat. Vat ter sógora B I eh e t, a cambergi

intézet tanitója, ki most az igazgatói vizsgára készül s a

ki Knauf osztályában néhányszor mellém került, próbált

ugyan ilt-olt Háry János diákjaként prüsszente ni a »Natur-

gemassheit« rovására, de hogy nem igen sikerült neki,

azt bizonyára maga is belátta. A lehető legkellemesebben

emlékszem vissza a Knauf tanöráira, a ki igazán ritka .

. német: többet tesz, mint a mennyit ir.A

*
* *
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• A távollevő igazgató helyettese Töpler, kiről régi baja

daczára alig hittük volna még akkor, hogy a sorok meg- _

jelenésekor már - por és hamu- leszen, úgy intézkedett,

hogy a legalsó osztályban kezdve s két-két napot töltve

egy-egy osztályban haladjak a felső osztályig, hogy igy

lehetőleg minél teljesebb áttekintést nyerjek a rövid idő

alatt. Igy tehát ottlételern harmadik napján (jún. 19.) a

Sch ill er osztályába (7. osztály) kellett volna beülnöm.

Kissé korán érkezvén a mondott nap reggelén az

intézetbe, az udvarban sétálgattam. gyönyörködvén egy

csoport czipöfejü nebuló gondtalan játékában, amelyből

csakhamar kivált egy egészségtől duzzadó pufókarczú

kisberJini polgár, s felém közeledve, a siketnémák nemzet-
közi, jóizű kiváncsiságával ezer s egy kérdést intézett

hozzám kilétemet illetőleg. A nyert felvilágositások után

pedig ko mik us szomorúsággal fejezte ki előttem a fölött

érzett fájdalmát, hogy én magyar vagyok, holott ő tegnap

az én rengeteg karimájú ültetvényes kalaporura esküdve,

százat akart egy ellen tenni, hogy amerikai farmert cso-

dálhat bennem. A mint igy csacsog előttem a felsült csöpp

anthropologus, kit a már ekkorra szép számmal odacső-
dült kollegái megjegyzésekkel csipkedték, a körülöttem

támadt félkör végén álló egyik fiúcska, éles hangon mint

egy kis havasi morga, hirtelen elsipitja magát: »Er kommt!

Er kommt ! « Egyszerre egyedül maradtam s csak azt

láttam, hogyan tisztul meg a tér s tűnik el hihetetlen

sebességgel a gyors lábú kis sereg.

A kit pedig ez a gyors oszlásra intő felkiáltás ille-

tett, egy athleta termetü, szembetűnő választékossággal

öltözött, gondosan horotvált s simára fésült .úr, méltóság-

teljes léptekkel közeledett felém. Bemutatván magamat

kegyes leereszkedéesel szólt hozzám, tudtul adva nekem,

hogy ő: B l u d au!

Bludau! olyan önérzettel hangzott el a név a bir-
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tokosa ajkairól, hogy annak hallatára egy ilyen magam-
fajta messzeföldröl ide zarándokoIt, simplex tanulmány-

útasnak parányisága tudatában összekellett rezzennie a
meglepetéstől, a csodálattól és a tisztelettől!

BludauA ú r megelégedve látszott lenni azon hatással,

mit nevének kiejtésevel egész lényemre gyakorolt s hogy

némileg felbátorítson s kisegitsen elfogódottságomból, me-

lyet jelenlétében éreznem kellett, tudomásomra adta, mi-

szerint ő jelenleg a 4. osztálynak vezetője s' a mennyi-

ben az óhajtásom volna, szivesen lát osztályában.

Persze, hogy rögtön követtern öt osztályába! Hogyis

késlekedhettem volna csak egy perczig is megismerked-
hetni egy oly kitünő szakférfiú gyakorlati müködésével,

ki széleskörü ösmeretei és alapos tudása következtében

nem maradhatott sokáig egyszerü siketnéma-tanító, hanem

a Iegnagvobb Rönnvüséggel letelte az igazgató vizsgát is.

Alig vártam a pillanatot, hogy lássam tniként bontja ki

oktatás közben tudásának hatalmas szárnyait s titokban

már előre szégyenkeztem, ha arra gondoltam, miként fo-

gom én követhetni az én tudatlanságomban a Bludau ú r

szellemének magas röptű szárnyalását.

Az óra kezdetét vette. Tárgyát egy új olvasmány

képezte. Már a harmadik gyermek olvasott. Ott ült egé-

szen közel szelleme hatalmas szárnyait kibontott paeda-

gogus mellett. Igen, már a harmadik gyermek olvasott.

Hirtelen erős csattanás hangzott el a teremben,JIHGFEDCBAM i az?

Káprádznak . talán a szemeim? Halluczinálok, vagy igazán

csattanás volt az a mit hallottam? S Bludan ú r hatalmas

szárnyainak a csapkodása volt-e az, vagy pedig egy ha-

talmas pofon, melytől a szegény kis fiú előtt tánczolni

kezdtek a könyv betűi? Ismét egy csattanás, és nyomban

még egy; mig végre elötünik a szekrény homályos hát-·

teréből egy taneszköz. melynek hasonmását mintha Hal-

leban is láttam volna már alkalmazni ...
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Aha! Most most már egészen tisztában voltam azzal,

hogy mit jelentett a gyermekeknek az udvarban vészkiál-

tásként hangzó sivitása: »Er kommt l Er kommt lA«

A második órán már nem jelentem meg Bludau úr .

osztályában, mert arra a tudományra, hogy hogyan kell

valamit alulról felfelé kergetni a gyermekbe éppen nem

voltam kiváncsi.

Mikor .Törpler úrral az udvaron találkoztam, hime-

zés-hámozás nélkül elmondtam neki, hogy mily kellemet-

len meglepetésben részesültem, midön a berlini kir. inté-

zetben, mely követendő mintaképül van hivatva szolgálni

a tanitöjelölteknek s a világ minden sarkaból oda sereglő

s tanulni vágyó siketnéma-tanitöknak, láLnom kellett a

mint egy taníto növendéket csak azért, mert egy mondatot

mindjárt tisztán nem ejtett ki, vagy nem figyelt eléggé, a

szószoros értelmében brutális módon verte és ütötte.

Szavaimra elborult Törpler arcza s láttam, a mint

haragosan villantak meg ragyogó szemei, melyekből mély

értelem s sok tudás sugárzott. Ajkait idegesen harapdálta,

s látszott, hogy kellemetlenül érintette öt a dolog. Hirtelen

azoriban reám irányozván átható tekintetét, igy s z ó l t

hozzám:

- Hát önök Magyarországban a siketnéma gyerme-

keket nem büntetik testileg?

. _\ A váczi intézetben, felelém, már többször voltam,

de azt nem tapasztaltam, hogy a tanitö vesszőt használt

volna, vagy hogy tudatlanság miatt egyik- vagy másik

tanitó ütötte volna növendéket, mint a hogy Halleban

láttam, vagy Bludau tette. Arra ugyan emlékezem, hogy az

egyik tanilo egy izben meglegyintett kezével az udvarban egy.

fiút, ki. társát megverte, de azt helyében más is 'meglelte

volna. A budapesti izraelita intézetben is több ízben voltam

már, persze mindig csak rövid ideig, de ott sem láttam

• .
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azt, hogy a tanóra alatt a tanitó rátenné kezét a gyer-

mekre.

S ön sem alkalmaz testi büntetést? kérdé tölem

tovább.

A mi engem illett, bár nem szivesen teszem, én
alkalmazom a testi büntetést két ese t ben. Még eddig
nem tudtam odáig emelkedni a nevelés müvészetében,

hogy ideális végezélként minden nevelő előtt lebegő oly

osztályra tegyek szert, melyben egyáltalában soha sem

bAü n tet nem, sem pedig jut alm a z n o i l l ne kellene.

Azt hiszem, hogy ez soha sem fog sikerülni. Nos, mint-

hogy büntetnem kell, én a büntetésnek ter m ész e tes.
nemét alkalmazom úgy épérzékü, mint siketnéma-gyer-

mekeknél, Ha tehát az erősebb M. csupa pajkosságból

neki esik a gyöngébb N.-nek s ránczigálja a haját, hogyan

büntetem öt meg ezért? Úgy, hogy szó nélkül beleka-

paszkodom én meg az M. hajába, s aztán azt kérdezem

a meglepett ficzkötól : »Jól esett-e ez neked? Nem, úgy-e?

Nos, a te védtelen tanulótársadnak éppen igy izlett a

mulatság ! « Persze ez - mondják - a szemet szemért.

fogat fogért hamis elve. Nos, legyen bál' az, én igy te-

szek, mert ez a büntetés ter m ész et e s (? Szerk.) és a

gyermekre mindig hatással van s keresztül is vihető, a

nélkül hogy a tanítónak éppen brutálisnak kellene ezért

lennie. Ez az egyik eset, a midőn testi büntetést alkal-

mazok.

A második eset, a midőn kérlelhetetlenül tes ti

b ü n tet é s t alkalmazok : ? - hazudás és lopás esete. Ennek

a két rút bünnek a megszokása veszélvthozö mindenkire,

de főleg. a siketnémára nézve, a ki hiszékenységénél és
naiv voltánál fogva úgyis könnyen enged a csábításnak.

Ezt a két bünl tűzzel-vassal (? Szerk.) pusztitni kell.

De oktatás közben, figyelmetlenség, hanyagság vagy

tudatlanság miatt, kezemet rá nem ten ném a gyermekre,
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mert ez .nem volna sem ter m ész et e s, sem méltányos
és tud öm, hogy általa éppen annak az ellenkezőjét érném

el, a mi a büntetés czélja, t. i. a megjavulást.

.Nem emlékszem szóról-szóra arra a válaszra, a. mit

Töpler kérdésére adtam, de körülbelül ez volt a tartalma.

Azt hiszem tetszett Töplernek, mert egyszerre közlé-

kenynyé lett, noha nem szokott a kurzistákkal a tanórá-

kon kivül hosszabban értekezni.
Csak azért tette fel - úgymond - a kérdést, mert

elöbb meg akart győződni arról, valjon az én panaszom

érdemes-e a meghallgatásra? Mert hogy Bludau úr, a

kinek ezért már sok kellemetlensége volt s lesz is még,

csakugyan meg nem engedhető módon veri a növendéket,
ezt ök jól tudják és a nevezettA ú r aligha fogja elkerül-

hetni ennek a következményeit. Igen ám, csakhogy jártak

már úgy is, hogy a hospitansok közül éppen olyanok

csaptak lármát a bludaui bánásmód miatt, a kik otthon,

a saját műhelyükben ugyancsak áldoz lak a mogyoró vesz-

sző kultuszának.
-. Most pedig, hogy meggyőződjék ön arról, hogy

Bludau úr egészen maga szakállára és a maga felelőssé-

gére ésinálja a dolgát, felhatalmazom önt, hogy ittléte

alatt bármely perczben beléphessen bármely osztályba,

nemkülönben hálószobába, étterembe, rajz- s t ornate-

rembe stb.

Az intézet reputatiöja érdekében ki. kell jelentenem,

hogy Töpler úrnak e tekintetben teljesen igaza volt, mert

egyetlen tanitó részéről sem láttam hasonló bánásmódot.JIHGFEDCBA

R o b o z J ó z s e f .

L é v a y -ü n n e p é ly a vác zi s ik e tn ém a - in t é z e tb e n .

Jól mondta az ünnepi szónok, hogy rnárczius 13-dika piros
betűkkel van beirva a siketnémák naptárába, mert e nap rájok
nézve a kegyelet, a hála, a szorgalmas és becsületes munka meg-
jutalmazásának napja. E napon adatik át minden évben L é va y
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Henrik 10000 frtos alapitványának 500 frtnyi kamat ja azon siket-

néma ifjúnak, ki elvégezvén az országos siketnéma-intézetben

tanulmányait, szorgalmas magaviselete s becsületes munkája által

tanubizonyságot tesz arról, hogy valamely iparág önálló megkez-

désére s folytatására képes.

Diszes közönség gyült egybe ez ünnepélyes actusra, Ott lát-

tuk Vácz tanitókarát, képviselve volt a gymnasium, az irgalmas-

rend, a takarékpénztár, a város, a katholikus egyház több kano-

nokkal és egyesek még számosan. Nagyban emelte az ünnepély

fényét magának az alapítónak megjelenése, ki ez által, már több

alkalommal tett igéretét váltotta be s ki vel együtt K o z m a

Andor ismert írónk is megjelent. Az ünnepély a remlesen tar-

tatni szokott misével kezdődött, majd TarAi c z k y Ferencz, az

igazgató után legidősebb tanár adta elé igen érdekes és vonzó

módon, hogy kik voltak régen asiketnémák és mivé tette őket

a szeretet, mely a siketet hallóvá, a nérnát beszélővé varázsolja.

Igen helyesen állitotta a szónok ezzel párhuzamban a szerétet
ama gyakorlatias irányát, mely egy Chászár András és egy Lévay

Henrik nemes tettében nyilatkozik. Beszéde igy hangzik:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M é ly e n t i s z t e l t k ö zö n s é g !

Testűlelünk csekélységemet bizván meg a mai ünnepély je-

lentőségének vázolásával ; ezen minőségben üdvözlöm az igen

.tisztelt megjelenteket s miridenekelött intézetünk köszönetét bátor-

kodom tolmácsol ni ama rokonszenvükért és érdeklődésükért, melyet

megjelenésükkel, e szerencsétlenek iránt tanusitani kegyeskedtek.

A szeretet amaz egyedüli forrás, melyből nemes cselekedetek

fakadnak. A szeretet teremtette meg a világot s ismét a szeretet

volt az, mely azt megváltotta. A szeretetnek köszönhetjük létün-

ket s a szeretet tart fenn mindnyájunkat. S bármily mérvben legyen

az embernek szüksége embertársai szeretetére, ritkán találkozunk

valódi, önzetlen szeretettel, mely a természet kerlátait túllépve,

azokat is körülövezi, a kik teljesen s kizárólag embertársaik sze-

rétetére utalvák. És ugyan ki szorul ma inkább gyámolitásra,

inint a szerencsétlen siketnéma.

A természet e mostoha gyermekei, kedvezőtlen hygienikus

körülmények folytán, vagy siketen születtek e világra, vagy a si- •

ketséget esirájokban hordozó betegségek, részben beszélni-tudásuk

korszakában fosztották meg' őket hallásuktól. És bár e szervi

fogyatékosság daczára is szintoly képmásai ők Istennek, milyenek
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mi, ötérzéküek vagyunk, ó-korbeli sorsostársaikéval mégis hasonló

sors jutna nekik talán osztályrészül, ha az emberbaráti érzület

idővel le nem győzi vala az emberekben azon ellenszenvet, mely-

lyel e kor bölcsei, törvényhozói s fejedelmei viseltettek e szeren-

eséllenekkel szemben.

Hippokrates és Aristoteles megtagadták a siketnémátóI a

szelleme nemesitése iránti fogékonyságot. A spartaiak a testileg

ügyefogyott ujszülötteket a Taygetos nevű sziklákra dobták, hogy

megszabaduljanak e csenevész teremtésektől, mert elveik szerint

ilyenek sem az államnak, sem maguknak hasznukra nem lehet-

nek. Bátran következtethetjük, hogy a siketnémáktol is hasonló

módon tisztitották meg társadálmukat. Augustus kizárta őket a

vallás megismerhetéséből s gyakorlatából. Voltak oly elfogultak

is, kik a siketnémaságot az ördög, a ro sz szellern megszállásának .

tulajdonitották, s e miatt tartották az emberbaráti fáradságot,

siketnémákat lelkileg, nemesiteni, tanítani, hasztalannak. /

Századoknak kellett elmulniok, hogy azokkal az emberiség-

nek e szerencsétlenek iránt táplált előitélete is, fokozatosan, mind-

inkább elenyészszen.

A kereszténység szelleme, a kereszténység sarkalatos elve, a

szeretet azonban ez irányban is áthatotta az emberiség szivét és

eltekintve a középkorban is már feltünt egyes tanitási kisérletek-

től, végre a 16. évszázban, az ujkor elején Spanyolországban csil-

lámlik fel az akkori társadalom e páriái számára egy jobb kor ,

hajnala, a hol a sahagunai San Salvador nevü benczés kelostor

egyik tudós tagja, Pet r u s Pontius nemcsak hogy tanitási kisér-

teteket tesz, de néhány siketnémát tény leg megtanít a beszédre,

kiképez s erkölcsös értelmes emberré nevel. Petrus Pontius a

nélkül, hogy csak némi adattal is birt volna az előtte végbement

tanitási kisérletekről, kizárólagosan mélyreható elmélkedései nyo-
mán jutott ama meggyőződésre, hogyasiketnéma az emberi

hangok tagolására, a beszéd utánzására is képes. 6t tekintjük

ennélfogva a siketnémák oktatásmédjának legelső megalapitója

gyanánt. Petrus Pontius eme csodával határos ténye után, mintha·

versenyre akartak volna kelni egymással a gondolkodó fők.

Évtizedról-évtizedre több történeti alakja tünik fel ezen

oktatásnemnek a különbözö európai államokban ugyannyira. hogy

Spanyolország .után Anglia, Hollandia, Német, nemkülönben

Ausztria és Schleswig-Holstein s Francziaország egyes törekvő

szellemeivel szaporodik a siketnémák oktatásával foglalkozók
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száma. Mig végre a l8-ik évszáz végén l770-ben a párisi, 1778-ban
pedig a lipcsei intézet keletkeztével elértünk ama korhoz, midőn
törvényhozási uton karolják fel asiketnémák nevelésügyét és zárt
intézetet emelnek, menhelyet ajándékoznak ezen oktatási ágnak.

A franczia nagy humanista Abb é de l'E p é e által alapí-
tott intézetet meglátogatván párisi tartózkodása alkalmával, a
nemes érzelmektől áthatott József trónörökös a későbbi II. József
császár, e látogatás hatása ama magasztos eszmét s tervet érlelé
meg lelkében, hogy Bécsben állandó pantheont emel eme szeren-
csétlenek nevelésének. És Mig azz i gróf, a váczi egyházmegye
nagynevü püspökének, mint Bécs herezegérsekének ajánlására az
ő szertartóját, Stork Frigyest küldé Párisba, hogy ott Abbé de
l'Epée módszerével megismerkedjék. Mihelyt nevezett szertartó vissza-
érkezett tanulmány-utjáról Mária-Terézia az l779-ik évben meg-
nyitotta az ausztriai intézetek legelsejét Bécsben. melynek veze-
tésével Stork Frigyest bizta meg.

Az igy keletkezett bécsi intézetet meglátogatta jólészi Cházár
András, Gömörmegye táblabirája. egy nemesszivü magyar ember-
barát. Az ott látott eredményektől felbuzdulva, felszólitotta l799-ben
az ország lakosságát, hogy adakezzék egy felállitandó intézetre.
Az adakozók sorát ő nyitotta meg 1000 frltal. Akkor uralkodó
királyunk I. Ferencz 5000 frtot s ezen volt püspöki Jakot ado-
mányozta e czélra.

Hazánk lakossága is adakezott s igy nyilt meg az első hazai
intézet l80~-ik év augusztus hava l5-én.

E fővonásokban vázolt fejlődés, mely a siketnémák ügyé-
nek felkarolásában s szellemöknek nemesitésében nyilvánul, fen-
nen hirdeti az emherbaráti érzület, a keresztényi szeretet meg-
honesitását az emberi szivekben s fennen hirdeti a végtelenA t ü -

relem, az odaadó s kitar ló munkásság erejét!

Ezen rövid szemle után térjünk át a mai ünnepély eredetére.
Az .Első m. általános biztositó-társaság l883-ik év márczius

hava l3-án ülte meg alapitásának negyedszázados évfordulóját.
E társaság inditványozója s egyebekkel együtt alapitója,

nemkülönben annak keletkezése óta vezérigazgatója: méltóságos
Kis-teleki Lévay Henrik úro Ezen áldozatkész férfiu, eme negyed-
százados évforduló alkalmából azzal fejezte ki háláját az égj
kegyelem' iránt, hogy munkájával s takarékosságával szerzett
vagyonából, hasonló jótétemények közül messze kimagasló ala-
pitványával áldozott a sz envedő emberiség oltárán.
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10000 frtnyi összeget képviselő papiros-járadék kötelezvé-

nyeket tett le' T r e f o· rt Ágoston, anagyemlékezetü vallás- és

közoktatásügyí minister kezeihez azon czélból, hogy annak éven-

kénti kamataival, azaz 500 frttal, az intézetünkből már kilépett,

kifogástalan erkölcsű s valamely iparüzlet önálló vezetésére való

rátermettségét hatosagi igazolványnyal bizonyitani tudó, egy-egy

szegény sorsu siketnéma, vallásfelekezetére való tekin tet nélkül,

segélyeztessók.

Az idén ezen 500 frtnyi segélyösszeget Imre István nevü

volt növendékűnknek adományozta őNagyméltósága, a vallás-

s közokt. minisíer ur.

Midőn intézetünk testülete elhatározta, hogy Lévay Henrik

adományának kamatait azAö intentiojához hiven minden év

márczius l3-án ünnepélyesen nyujtja át egy-egy jutalmazott s

volt növendékünknek s hogy képmását elkészitteti és ünnepé-

lyesen leleplezi,' ezzel az ő szivjóságának óhajtott adózni.

Márczius l3-ka tehát 1884. óta minden évben Lévay Henrik

napja intézetünkben.

E mai nap nevelési szempontból is nagy fontosságú, mivel

annak megünneplésével, a segélyösszeg ünnepélyes átadásával s

a kegyes adakozó tettének méltatásával ébren kivánjuk tartani

sévről-évre megujitani növendéksink szivében e jótevőjök iránt

önkényt fakadó hálaérzetet. Ez czélja a mai ünnepélyességnek.

De ezen ünnepély csak gyönge visszhangja az ő nemes tettének.

Lévay Henrik tet t e, miután valójában keresztényi szere-

tettel övezi körül az ő sZf~retetére szoruló eme szerencsétleneket,

méltán párhuzamba állitható a siketnémák szellemi s anyagi ér-

dekében buzgólkodók törekvéseivel s alkotásaival.

A dom á n y o z ása nemcsak jelentékeny nagyságánál, de

eredeti czéljánál s gyakorlatiasságánál fogva ,is asikelnémák

neveléstörténetének lapjain aranybetűkkel jegyzett nagy lettek

legelső sorában foglal méltó helyet.

" Lévay Henrik nem ess ziv e versenyre kel ama buzgó pae-

dagogokkal:s áldozatra kész gazdagokkal, a kiknek neveit ma a

kegyelet érze tével ejtjük ki.

Ö ezen áldozatával oly em 1é ket eme 1t nev éne k, me-o

ly et sem az elemek csatája, sem világrenditö események nem leen-

denek képesek megingatni.

A L é va y név a magyar siketnéma-nevelésügy történetében

Cházár András neve mellé sorakozik!
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Isten áldása legyen e néven!
Isten jutalmazza meg őt e jótéteménye fölött érezhető édes

örömekkel ! Isten áldja meg őt hosszú élettel, az emberiség javára
s a szerencsétlenek őszintén érzett örömére!"

E beszéd után az intézet ideiglenes igazgatója Vida Vilmos,
magyarázta meg a siketnéma-gyermekeknek e nagy nap jelentő-
ségét s buzdította őket az istenfélő, becsületes és szorgalmas
munkára, hogy idővel ők is - miként jelenben Imre István
érdemesek lehessenek az 500 frt segélyre.JIHGFEDCBA ly .

H a z a i in t é z e t e in k é s is k o lá in k .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G r ó f O s á k y A lb in m in i s t e r Ú?' a t e m e s v á r i s i k e tn é m a - i s k o -

l á b a n . A siketnémák sorsa iránt néhány év óta országszerte örven-
detes érdeklődés mutatkozik. Temesvár művelt közönsége is élénk
figyelemmel kiséri ügyünket, sőt mondhatni, hogy lelkesedik érte,
minek minden ünnepélyes alkalmainken fényes tanujelét adja
az által, hogy szép számban részt szokott azokon venni. Nem
hiszem, hogy volna az ujabb fejlődésben levő iskolák között csak
egy is, melynek már annyi előkelő vendége lett volna, mint
épen a temesvárinak. Hogy a városi intéző körök mily előszere-
tettel melengetik kehlükön ez iskolát, kitünik abból is, hogy
midőn Dessewffy Sándor megyés püspök beiktatása után az
összes iskolákat meglátogatta, legelőször is a Józsefkülvárosba,
a siketnéma-iskolába hajtatott; pedig nálunk sok és maga-
sabb rangu' tanintézet is" van. Vendégünk volt már Berzeviczy
Albert államtitkár és Szathmáry György ministeri tanácsos is.
Szerény ügyünkre nézve azonban legmegtisztelőbb gróf Csáky
Albin miniszter úrnak f. é. január hó 21-ikén délelőtt tett magas
látogatása. 6 nagyméltósága ugyanis január hó 20-ik és 21-ik
napjain meglátogatta Temesvár összes tanintézeteit s ez alka-
lommal a mi iskolánkat is szerencséltette. Kiséretében voltak:
Dessewffy Sándor megyés püspök, Dr. Wolafka Nándor apát
kanonok és ministeri osztály tanácsos, Dr. Molnár Viktor főispán,
Dr. Telbisz Károly polgármester, Mártonfy Márton kir. tanfelügyelő,
Wiesner Ferencz keresk. isk. igazgató stb. A ministert belépése
után egy leány-növendék üdvözölte, azután meghallgatta a felső
osztály növendékeinek feleleteit a földrajzból és a társalgási gyá-
korlatokból, megtekintette a rajzokat, a leányok kézi- és a fiúk
lombfürészelési munkáit. A tapasztaltak teljesen kielégítették és
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megelégedésének elismerő szavakban kifejezést is adott. Megern-
litern még, hogy 6 excellentiája legtovább a siketnéma-iskolában
időzött. E nap örökké emlékezetes fog maradni iskolánk történe-
tében. Az ily magas helyről jött elismerő szavak a tantestületre
csak buzdítólag hathatnak és arra fogják serkenteni, hogy fá-
rasztó, idegemésztő munkájában el ne lankadjon. Adja Isten, hogy
a legközelebbi látogatás már saját hajlékában találja a siketnéma-

iskolát !JIHGFEDCBA (E .)

V e g y e 8 e k .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S ik e tn é m á k b á l j a . Föltettem magamban, hogy - nohá
nem szoktam bálokba járni - ez egybe, hacsak lehet, minden
áron elmegyek .. Ismétlem még' egyszer:- hacsak lehet, mert az
idők változtak s abban az emberek is.

Ezelőtt még nem is olyan régen, igen hiresek voltak ám
Váczon az u. n. nérna-bálok. Hivatalos volt oda a városnak szine-
java, csoda-e hát, ha nagy port vertek fel ily alkalmakkor?! Nem
csodálom ; de azt igen, hogy én miért nem vehettem már akkor
részt az ily jó mulatságokban, holott sz i 11 e 111 már akkor volt, ha
kellett: kétféle is; a j a v á ból pedig' nekem nem kellett volna vin-
nem, hiszen az intézet s tanári-testület már akkor is bőven el-
látta javaival meghívott vendégeit. Elég az, hogy én sohasem
estem bele a számitásba. Reméltem, hogy egyszer csak megval-

,tozik az apáturság. És az apátursúg valóban megváltozott, de nem
az én helyzetem, mert ekkor is kiestem a számitásból, ekkor sem
hivtak meg, kimondatván, hogy a legszűkebb családi körben tar-
tatik meg a bál. És én mégis föltettem mindezek daczára, hogy
elfogok menni oda, hadd lássam már, mit is csinálnak azok a
némák a bálban ? És tudja t. Szerkesztő úr l mit csináltam, hogy
bejuthassak? Füllentettem egyet, mondván ujság-tudósitó vagyok.
Ugy vettem észre azonban, mintha némelyek nem hittek volna
kijelentésemben, bizalmatlanok voltak irántam, de miután sikerült
az intézet érdemes igazgatójának kegyét megnyernem, ra sem he-
derintettem a tanári-testület többi tagjára, ugyszólva fumigáltam
őket. Pedig hogy kár volt ezt tennem, később meg is bántam,
mert az a kis kör olyan szives, szeretetreméltó volt, hogy! ...
Az asztalokra hordott mindent "mi jó falat s szem- -szájnak
ingere. "
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De hogy a tulajdonképpeni bálról is szóljak - nem olyan

tedd el, ne vedd elé bál volt az! Nem is három, de hat czigány

hegedült kivilágos virradtig. S a meglehetős nagy vizsgaterem

egészen megtelt négyest tánczolókkal. Körülbelül 40 pár lejtette

e tánczot, köztük jó magam is, ki hogy a siketnémát tanulmá-

nyozhassam, egy siketnéma leányt kértem föl a tánczra. Nem

hittem volna, ha más valaki mondja, hogy e szegény teremtések

ennyire is tudjanak tánczolni. És ez mind a torna-tanár érdeme,

a ki a bált megelőzőleg 9:l-3 este ritka fáradozással tanítja őket

a tánczra. dk, szegények azonban nem okai, hogy a legnagyobb

érdeklődés mellett sem képesek a kiszabott idő alatt a kellem,

csinosság és finomság elsajátitására. Alig akad 2-3 leány, ki

kecses mozdulatokat tesz, a többinek eszébe sem jut; aA f í ú k

pedig - ugy láttam - érzéketlenek a finom, udvarias magatar-

tás iránt. Tánczosnőm - ugy hiszem véletlenül - rálépett

szomszédjának, egy fiúnak a lábára; ez meglehetős torz képet

vágott reá, miközben tánczosnőm felé fordulva, boszus képpel

két ujját orra aljától szájáig mozgatta le és fel. cKérdeztem tán-
czosnőmlől, mit jelentsen ez? Feleletül elpirult.

A körtánczokat is járták, de aránylag véve kevesen. A kik

tndták is, visszahúzódtak, álszemérem vett rajtuk erőt. Szégyenlik

magukat azok előtt, a kik nem az ő vérökből való vér s nem az

ő húsukból való hús. Pedig --azt mondják - a bált megelő-

zőleg ugyancsak tánczolnak, gyakorolják magukat. Ha véletlenül,

vagy mást vigyázva eltalálják a taktust, nem mondaná az ember,

hogy siketek tánczolnak. Csak a mikor a zene elhallgat és ők

tovább járják, t ű n i k fel a zene melletti komoly tánczuknak k o -

mikus oldala. dk is restellik a dolgot.

A zene hangját természetesen nem hallják, legfeljebb 10 ofo
hall valamit a zűrzavaros chaosból. A bőgő okozta hangrezgest

azonban sokan hallják, helyesebben: sokan érzi! •.

A gyerekek nagy része kitartott velünk a késő hajnali órakig,
pedig bizony nem tettek már akkor egyebet, mint néztek. De lia

élvezet volt nekik, miért is haborgatíatnának élvezetükben ? Én

is kedves emlékkel távoztam, óhajtván, bár csak jövőre is bejut-

hatnék, mint ujságludósitó, mert akkor szépen, igazán szépen ir-

nám meg a tudósitást. s.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ _ _ _ _ _ ~ _ .J }[ a : ! lY.a , ! J ) _ C ! é ~ d ( J 1 J 2 9 - i a . - " _~~im9;LeJ_dr.- .Csengerí.Janns __fele-
lős szerkesztősége mellett márczius hó t-ével uj tanúgyi havi fo-
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lyóirat indul meg, mely a hozzánk beküldött tájékoztató szerini
"közös tere akar lenni a paedagogia gyakorlati és elméleti mun-
kásainak", A folyóirat közlönye az ujonnan alakult "Paedagogiai
társaságv-nak s előfizetési ára egy évre 5 frt. Külső tagok, a kik a
14. §. szerint oly egyének lehetnek, a kik a közoktatás terén mű-

-ködnek, -vagy működtek, 2 frt tagsági dijuk fejében kapják a fo-
lyóiratot. Felhivjuk kartársaink figyelmét a társaságra és köz-

lönyére.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- - M e g je l e n t : "Első amerikai szőlőtelep (Kassán) ez évi ár-

jegyzéke". Tartalmazza az amerikai szőlöfajoknak, valamint az

európai fajoknak név és tulajdonságaik szerinti leírását, mely fa-

jok venyigéi a fentnevezett szőlőtelepről kaphatók. Az árjegyzéket

egyszerü levelező-lapon való megkeresésre bárkinek bérmentve

megküldik.

- - J ó t é k o n y a l a p i t v á n y . Kruncsich Julia asiketnémák váczi
országos intézetének kiérdemült felügyelőnője a nevezett intézet
növendékei számára egy 800 frtos alapitványt tett az intézeti
igazgatóság kezébe oly feltétellel, hogy az alapitvány 1000 frtra
növekedvén, évi kamatjával - vallás-, nemzet- és nemkülönbség
nélkül - oly szegénysorsu, jómagaviseletü növendék jutalmaz-
tassék meg évenkint, a ki a váczi intézetben tanulván, arra leg-
érdemesebb. Midön ez örvendetes tényt tudomásra hozzuk, egyszers-
mind .fogadja fenlnevezett alapitó az érdekelt siketnémák helyett
kifejezett hálás köszönetünket nemes cselekedeteért.

- A L é v a y - fé l e [ e l e n . é v i 5 0 0 fr t s e g é ly f. hó l3-án az előbb
közölt ünnepélyességgel Imre István csikszentjenői illetöségű, 30
éves szabónak adatott ki.

- L á to g a t á s a v á c z i s i k e tn é m a ~ in t é ze tb e n . Suppán Vilmos
ministeri szolgálattételre berendelt képesitett igazgató február 25-én
meglátogatta asiketnémák váczi intézetét. ÉrdeklődésseI nézte a
siketnémák lassu bár, de fokozatos haladását, mely osztályról-
osztályra mutatkozik. Hinni véljük, hogy látogatása egyebek mel-
lett- összefügg a siketnémák tankönyv-kérdésével, a mennyiben a
ministeriumhoz benyujtott tankönyvek a közoktatásügyi tanács
előtt vannak már, s mint a tanács elöadója, előleges tájékozást
kivánt magának szerezni.

Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdájában.


