É vfo lya m . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
1 8 9 3 . n o v. d e c » . h ó . HGFEDCBA
4-5.As z á m .

VI I .

KALAUZ
A SIKETNÉMÁK

OKTATÁSA
HAVI

ÉS NEVELÉSE

TERÉN.

FOLYÓIRAT.

A nagymeltóságu vallás es közoktatásügyi m. kir. MIniszterium
43078/1890. számu magas rendelete értelmében e lapot a hazai
összes tanitó· es tanit~nókepző intézetek ingyen kapják.
= '- - =

----==- =~...
~============

~

ELŰFIZETÉSJ
Egész évre
Egyes szám

ARA:

Felelős szerkesztö

2frt50kr.

Scherer

25 kr.

Budapest,!.

ára:

és kiadó:

I

-

HIRDETÉSEK

ARA

Ist-.;rá.n Soronkint
Pálya-utcza

3.

15 kr,

Bélyegillelék

30 kr.

TARTALOM; Kolozsvár. -ro - Egy szép nap emléke. Roboz J. A kolozsvári
siketnémaintézet megnyitási ünnepélye.
-ro - Karácsonyfa ünnepély. - Hazai intézeteink
és
iskoláink - Külföldi szemle. - Vegyesek.

K o lo z s v á r .

A hazai
porodott.
münket

humanistikus

intézetek

Nem találunk
tolmácsoljuk.
-

száma

hogy köszönetünknek
méltó kifejezést
árváitirányában,
a kik a »természet
vették,

akkor,

megnyitási
vány

hogya

kifejezést

őszinte

szivböl

A

a midőn

a

ünnepélyének

De hiszszük,

jelentőségét

sza-

meg fogják

azok
alá

siketnéma-intézet
kivánjuk

elismerésünknek
belőle

fejtegetni.
mi is hal-

érezni,

hogy

az.

jövő.

3-ik siketnéma-intézet

ho 29-én

adhassunk
gondviselésük

kolozsvári

midőn

adunk,

egygyel

megfelelő
szavakat,
hogy öröugy a' miként
azt érezzük,

1893.

a harmadik.
Az a lassu fejlődés, mely asiketnémák
észlelhelö,
de különösen
észlelhető
talásának
terén

okvolt

feljogosit

Már a harmadik

október
csak

a multban,

hajlékát"

el

és még

ú j

saját

foglalta

bennünket

a második
és harmadik
első és második
intézet

arra,

hogy

az időt,

melj

intézet felállitása
közt van, az
felállítása
közöttihez
hasonlítva,

•.

...

-

50

-

rövidnek találjuk ; de ugyanakkor,
ha a szükségletet mérlegeljük s ha azt nézzük, hogy hazánk sok ezer tanköteles siketnémája számára alig alig van intézet, jogosnak
kell tartanunk azt a sóhajt, mely keblünkhöl
kitörA» még
csak a harmadik.«
Ezt a sóhajt- nem a reménytelenség
fakasztja.
A kolozsvári intézetet a bizalom szülte. Ez vetette
el a reménység magvát, életerős magvat, a melynek termőképessége a talaj szerenesés megválasztásával, az ápolás
czélszerüségével
kellett, hogy terebélyes
fát növeljen.
Gyökerei ott ágaznak el, a honnan a tápláló nedveket?
kaphatják:
a nagy közönségben ; a fiatal hajlást azok
támogatják, a kik annak növését védeni tudják: a városi
hatóság és a kormány.
Ez a fiatal, rendkivüli gyorsasággal fejlődő csemete,
a mig egyrészt csodálatunkat
kelti fel, másrészt átplánlálja belénk azt a bizalmat, amely
öt magát szülte.
Ma nyugodtabban nézhetünk a siketnémák ügyének
elé, hátrabban
remélhetjük, hogy közelg az
az idő, me ly a szerencsétlenek
nevelését és tanitasat általánossá teszi, remélhetjük azért, mert ez intézet fejlődését követve, azokat az utakat ismerjük meg, a melyek
ha lassubbak is, de a czél elérését biztosítják.
felviragozása

Az első tanulság, a mit a kolozsvári intézet nyújt
az, hogy kicsiben kell kezdeni. Hány év tünt el semmit
tevésben, nem azért, mintha az akarat nem lett volna
meg az intéző körökben,
hanem mert az a nézet tartotta lenyügözve akaratukat, hogy kevéssel semmit sem
lehet kezdeni. Ezen a felfogáson tört meg azon néhány
•
orsz. képviselő óhaja is, melyet 1884-ben a képviselőház
elé terjesztettek memorandum
alakjában s a mely a kormány támogatását,
'illetőleg kezdeményezését kivánta törvényhozási és társadalmi téren.
.
Éppen a kolozsvári intézet keletkezésekor,
a midön

-a vallasakkor

és közoktatásügyi

ministeri

vezetését,

-eltünni
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kolozsvári intézet növendékeinek
megnyilott ajakáról áldáskiséretében
hangzik s a humanismus
történetének
évlapjain ott ragyog aranybetükkel irva a név ; Sz v a esi n aGéza.
-ro

EgyHGFEDCBA
s z é p n a p e m lé k e .
Szép, emlékezetes nap volt az, melyre szivünk
benső örömével tekinthetünk vissza mi s melyre a legnemesebb büszke-"
séggel emlékezhetnek vissza azon nemeslelkü emberbarátok, kiknek részük jutott a humanizmus azon szent munkájában, melynek.
hálaünnepét képezte a kolozsvári siketnéma-intézet
új házában
elhelyezett emléktábla leleplezése.
Elvonul előttem ujra meg ujra a szép, a megható ünnepély,
melyen minden szemben a mi szerencsétlen növendékei nk iránti,
igazi szánalom könnyét láttuk ragyogni.
Engesztelő

ünnep volt az századok mulasztásáért
*

*

*

. . . . . .-A

Asiketnémák
s ,elhagyatottak védelmezője és barátja, fen-költlelkü közoktatásügyi
ministerünknek
egészségi állapota nem
engedte meg, hogy az ünnepélyen részt vehessen. Nemes szive
sugallatát követve azonban táviratilag fejezte ki örömét a felett,
hogy védenczeinek a társadalom
áldozatkészsége
uj asylumot
kiküldte a magyar humanistikus okteremtett s képviseletéhen
tatásügynek a magas ministeriumban képviselőjét, Sza la y 1m re
ministeri tanácsost, A tudósító e lapok t. olvasóit apróra értesiteni
fogja arról, miként vett részt őméltósága
ez ünnepélyen. Én
csak arra óhajtok reflektáIni e helyütt, hogyan fogadott ben-nünket budapesti, temesvári és aradi tanitókat, midőn Kolozsvárra érkezvén tiszteletünk kifejezése végett megjelentünk ő méltóságánál. Mert azon atyai szeretet, azon bensli jóakarattól át-hatott szavak, melyekkel a vezér az
közkatonáit fogadta, nem,
hasonlithatók össze semminemü ily alkalommal szokásos fogadtatásokkal s azon nyilatko at, melyet mindegyikünkhöz intézni)
kegyes volt, nem a hivatali főnök leereszkedése volt, hanem
fel eme 1é se az ő nemes feladata megoldásában munkatársakul tekintett siketnéma-tanítóknak,
oly felemelése és megtísztelése.,
melyre valóban mindnyájan méltán lehetünk büszkék. 6 méltó-sága ugyanis beavatott bennünket a hazai humanístikus
okta-ő
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tásügy fejlesztésére irányuló azon nagyszabásu terveibe, melyek
szerint - ha azok keresztülvihetők
volnának - már a közel
jövőben h áro mAú j em ber bar á ti int é zet tel
gaz d ag o d n n k. Engedje az örökszeretet Istene, hogy őméltósága
-ezen szép tervei, melyek nevét a magyar humanistikus-oktatás
-történetében megörökitendik, mielőbb meg is valósuljanak. Mi
bizonyára egytől-egyig azzal a szorgalommal s buzgalommal fogjuk a szent ügyet továbbra is szolgálni, melyre bennünket ő
méltósága példaadó mnnkássága mindig .serkenteni fog.
á

*

*

*

méltóságától tisztelegni mentünk azon férfiuhoz, a kinek
'nevét a csodálat azon érzelmével veszem ajkaimra, melylyel megemlékezni szoktunk-: az .apostolok cselekedeteiről, az életüket az
emberiség boldogitására szentelt nagyalakokról.
6

Sohasem láttarn azelőtt S z va c sin a G é z á t, a siketnémák ezen lánglelkü barátját. S még is ismertem. Ugyannyira
ismertem őt, hogy ezer ember közül rátudtam volna mutatni
habozás nélkül, hogy ime: "Ez Szvacsina Géza, ez és senki más !"
Öt év óta csodálattal eltelve értesültem mindig ezen nagy
lélek önfeláldozó tevékenységéről, küzdelmeiről, melyeket a magyar társadalom kebelén élő siketnémák boldogitásáért s a koIozsvári intézet felállitásáért
folytatott lankadatlan
erélylyel és
meg hem szünő kitartással. S valahányszor nevét olvastam, vagy
róla hallottam, a tisztelet és bámulat sajátságos, csodás érzelmé-nek hatása alatt keletkező autosuggestióban szinről-szinre láttam
én öt. Láttam őt valóságban és csak most tudom, hogy mily
élethűséggel, mert majdnem vonásról-vonásra
ugy képzeltern, a
anirit e napon, az ő nagy napján előttünk állott, meglepően
élénken emlékeztetve Pes tal o z z ira, a kinek nemcsak a lelkét,
de külső megjelenését is mintegy elénk varázsolta. Midőn az a
kissé megmagastermetű,
az iróasztal előtt való sok üléstöl
görnyedt alak, nagy, élénk fényben ragyogó szemeivel, jóságos
-tekintetével, szivjóságot kifejező, keresetlen beszédmodorával az ő
gyermekeiről,
a siketnémákról beszél, beszél a benső szeretet hamisithatatlan
hangján, önkéntelenül
is tiszteletet gerjeszt s az
-ember érzi, hogy Szvacsina Gézaban a magyar siketnémák .ön.zetlen jóbarátot, nemeslelkű védelmezőt, pártfogót találtak, aki
.;hivatva van még sokat alkotni, tennia siketnémákért.
Az ő napja voltiehát
.igazán a felavatás ünnepének ma-
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gasztos napja. Tudta, érezte ezt mindenki s azért minden szem
őt kereste, minden tekintet reá volt irányozva.A
6 pedig a nagy jellemek szerénységéveI
iparkodott minden
feltünést elkerülni s mi sem jellemezheti őt inkább mint az,
hogya
mikor csak tehette, sietett nehány perezre el-eltünni a
hullámzó vendégseregben a felé forduló általános figyelem s a
felé hangzó valóban megérdemelt általános elismerés elől.

Pedig Szvacsina Géza többé nem tünhetik el előlünk, mert
ő már nem egyedül a 'magáé, hanem a mienk, a kik áldjuk a
Gondviselést, mely a siketnémákat ily nemes maecenással ajándékozta meg.
*

*

'"

Nagy nap volt a felavatás napja az intézet igazgatójára
Ol gy a i János kartársunkra
nézve is. E nap határdomb az
életében. Az ú j intézet egész jövője főképen attól függ, hogyan
fogja megoldani feladatát, melynek nehézségeit mi igen is jól
ismerjük. Es mégis a legkevesebb, a mit tőle elvárunk az, hogy
immár túl levén a kezdet nehézségein, ez általa vezetett intézet
növendékei 1. részesüljenek jó nevelésben, 2. tanuljanak meg ...
beszélni.
Ő

Az intézet nemeslelkü barátja Szvacsina Géza, bizonyára
segédkezet fog ebben nyújtani a mi érdemes kollegánknak. A
siketnéma-intézet
csak ugy fejlődhetik egészséges irányban, ha
annak vezetése minden tekintetben sza k sze rüs
ha a szakember igazgatónak a p a e d a g o g i aik
é r _dé sek ben
a z ,
egyedül döntő szó biztositva van. Mert nemeslelkü maecenások az
intézetet anyagilag fejleszthetik s a növendékek helyzetét javíthatják, d e a nevel
é sok tat á s, m é 1 Y sza kis mer e tet
kivánó
munkájába
való
beavatkozásuk
veszé;..
1yes 1 e het s azz á i s v 1i k, még a k kor i s, h a őke 1
a- 1e g t isz t á bb sz á n d é k sal eg j o lY bak a.r a t ve z é r l i ,
á

*

*

*

A felavatási ünnepet befejezett diszebéd alkalmával olvastak
fel az üdvözlő táviralokat, melyek közül főképen kettő érdekelt minket. Az egyik a minister úr ő excellencziájáé, melynek minden
szava tanubizonyságot tesz azon fenkölt gondolkodásmódról,
meljgróf Csáky Albin ministert jellemzi, a másik a budapesti izra.elita
intézettől érkezett. A harmadik távirat, mely szintén érdekélhetett
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volna minket, elmaradt. Mert az ország legrégibb és a legnagyobb
áldozatokkal fentart ott intézete, nem tartotta szükségesnek, hogy
e napon magáról életjelt adjon.HGFEDCBA
K o b o z J ó z se f.

A k o lo z s v á r i

s ik e tn é m a -in té z e t

m e g n y itá s i

ü n n e p é ly e .

A külközép-utcza apró házai közülimpozánsan
emelkedik
ki a magas emeletes épület, minden oldalról kerltel környezve,
melynek homlokzatán aranybetükkel diszlik e felirat: Siketnémákintézete. Ez az a hajlék, melyet az emberszeretet emelt rövid öt
év alatt s a melynek megnyitására
nemcsak Kolozsvár városa
szine-java, de még vidékról is számosan jöttek össze.
Szebb ünnepély aligha folyt még le Kolozsvárott, mint az
október 29-iki. Külső fényben és pompában talán igen, de olyan
melegséggel s örömmel vegyült megelégedéssel teljes még aligha.
Nem volt az ünnepély egyetlen részében sem semmi feszesség,
látszott a résztvevőkön, hogy nem az udvariasság hideg követelményeinek, hanem szivük ösztönzésének tettek eleget megjelenésükkel.
Nem lehet czélunk, hogy névszerint felsoroljuk a résztvevőket; ott volt a főispántóI kezdve egész Kolozsvár értelmisége,
intézetek és testületek
képviselői, ünnepelt az egész város s
minden arcz on látszott, hogy az ünnepély fontosságáról tudomással bir. A magas Ministeriumot Szalay Imre ministeri tanácsos képviselte.
A siketnéma-intézetek és iskolák részéről Temesvárról Scháffer
Károly és Klis Lajos; Aradról Roboz József és Budapestről
Scherer István jelentek meg.
Délelőtt 11 órakor, az intézet disztermében összegyült nagy
közönség
jelenlétében
kezdődött az ünnepély Béldi Akos grf.
főispán üdvözlő szavaival. Utána Szvacsina Géza mondotta az
alább következő szép beszédet.
Méltóságos
miniszteri biztos ur!
Méltóságos gróf főispán ur!
Nagyságos polgármester ur!
Mélyen tisztelt közönségA !
Ezelőtt nehány évvel a közélet
ridegnek látszó hivatalos
müködési köréből egy oly irányu mozgalom indult meg, melynek
a hivatalos szobák nem igen szoktak meleg ágyai lenni. Az eszme,
mely Kolozsvár város tanács-terméből
került ki: "létesitni egy
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siketnéma intézetet" inkább a humanismus mint az adminisztráczió
körébe vág, több kell hozzá a sziv melegéből,
mint a paragraphusok tudásából és hogy ez a, humánus eszme, egy ránézve
talán szokatlan talajban is ily rövid idő, alatt nemcsak megfogamzott, de meg is nőtt és teljesen kifejlődött, két szerenesés
körülménynek tulajdonitható ; az egyik az, hogy e plánta felülről
megkapta az éltető nap melegét., másik az, hogy megkapta a
termékenyitő nedvet.
Már ezelőtt 6 évvel, midőn az eszmét először meginditottuk,
a legelső biztaló szó, a legelső adomány a legmagasabb helyről jött.
Ö császári és apostoli kir. Felsége dicsőségesen uralkodó
legkegyelmesebb Urunk és királyunk I. Ferencz József 1887. évi
szeptember 22-én, midőn városunkat látogatásával szerencséltette,
az akkor még csak eszmében létező intézet javára letette az első
kegyes alapitványt.
Ez a királyi adomány képezi ennek a háznak a legelső fundamentum kövét. És épen ezért rendíthetetlen
a mi hitünk és
bizodalmunk, hogy a humanismusnak ezt a házát, melynek első
alapköve a legalkotmányosabb magyar király adománya, a magyar
nemzet, az ország fentartani fogja örökké.
A második név, melyet hálás emlékezetnek okáért fel kell
emlitenem, egy elhunyt államférfi neve. Nagy mulasztást követnék
el, ha ez ünn epélyes alkalommal elhallgatnám néhai Tr e f o rt
Ágost akkori kultusz-miniszter
nevét. 6 nyitotta meg az utat
ennek az intézetnek a számára a magas kormánynál.
Őt elszólitotta a Mindenek Ura, az élet utjáról, de a ki
magas elhivatásában
örökébe lépett, kinek kezébe tette leA 6
Felsége hazánk kulturális és humanus ügyeinek állami vezetését,
jelenlegi kultusz-miniszterünk
gróf Csáky Albin őNagyméltósága,
az általunk meginditott eszmét példátlan gyorsasággal segitette
diadalra. Az ő államférfíui bölcsességének, nagylelkü pártfogásának
és üdvös intézkedéseinek köszöni létrejöttét 'ez az .intézet és felépülését ez a ház.
Egy egész sorozatot képeznek azok a jótétemények, a melyekben humanus intézetünke
kezdettől fogva részesitette.
ide áthelyezte
A váczi intézettől a négy erdélyi alapítványt
a nélkül, hogy ezt kértük volna.
Minden évben segélyezte intésetűnket
az állampénztárbql,
sőt,
az utóbbi években az állami költségvetésben 5000 forintra menö
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.állandó
segélyt is biztositott ; és az épitési költségek pótlására
25,000 frtot engedélyezett.
Mindezek és más számtalan jótétemények nemcsak jelentőssé
teszik Csáky Albin gróf nevét intézetünk történetében, de őt ez
intézet megalapitójává avatják.
.
Nem hallgathatom el azonban itt annak a férfiunak a nevét
-sem, a ki ő Exczellentiájának ezen áldásos munkájában jobb keze
volt, a ki most is, midőn ő Exczellentiája azt itteni megjelenésben
egészségi állapota miatt akadályozva van, őt helyettesiti. Szalay
Imre miniszteri tanácsos úr őMéltósága azon pillanattól kezdve,
midőn az eszme Kolozsvártt keletkezett, ez ügynek folytonosan
nemcsak dolgozó munkása, de valódi apostola is volt.
Fogadja ezért ez ünnepélyes alkalommal kiküldője a vallás
-és közoktatásügyi miniszter ur ő Nagytnéltósága nevében és saját
személyében is a leghálásabb köszönetünk nyilvánitását.
Van azonban egy másik tényező is, a melynek közremüködése
nélkül ez az intézet létre nem jöhetett volna. És ez a tényező
Kolozsvár szab. kir. város törvényhatósága.
Mikor még csak csirájában volt az eszme, mint a kertész, ő
vette először ápoló gondja alá.
6 adta az első hajlékot annak a nyolcz szerencsétlen gyer.rneknek a számára, a kikkel először kezdtük meg asiketnémák
iskoláját és az ő atyai jósága gondoskodott azután is lakásukról
és nyújtotta nekik a legszükségesebbet, mindaddig, mig az intézet
háza felépülhetett. És most, hogy saját otthonukba
költözhettek,
állandó évi segélyt biztositott számukra.
Fogadja azért Kolozsvár szab. kir. város közönsége
a leg-hálásabb köszönetünk
nyilvánitását.
Köztudomásu dolog, hogy közdolgokban egy város tevékeny-sége és magatartása mindig attól függ, hogy intézői, vezérférfiai
·azt miképen irányítják.
Hálával és elismeréssel kell tehát felemlitenem méltóságos
.gróf Béldi Ákos főispán ur és nagyságos Albach Géza kir. tanácsos
polgármester ur nevét. Kik ugy is mint a felügyelő bizottság
tagjai, ugy is mint e város adminisztrácziójának
előljárói és
·képviselői, hivatali hatalmtik és társadalmi állásuk egész erejével,
·ennek az intézetnek a létrejövetelét elömozditanl
törekedtek.
És e törekvésben társul szegődtek, az eszme megvalósitására
'városunk képviselői Hegedús Sándor és Sigmond Dezső.
Elismeréssel kell adóznunk még a kolozsvári sajtónak is,
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szernévszerint a "Kolozsvár", "Ellenzék" és "Erdélyi Hiradó=
kesztőinek és munkatársainak,
kik a humanus intézet érdekeit a
sajtó hatalmas erejével támogatták és annak népszerü vé tételeczéljából, a munkát velünk megosztották.
Legutoljára hagytam azt a tényezőt, a melynek legnagyobb
része van az intézet megteremtésében, a melynek a nagylelküsége
kifogyhatatlan, a mely minden szépnek, jónak és nemesnek pártolója,
a melyre minden időben számithatni és ez a tényező az adakozó
nagy közönség.
Nemzetiségi és vallás különbség nélkül a társadalomnak
minden osztálya, pap, katona, polgár egyaránt ide hozták ezoltárra fillérei ket, itt egyesült mindenkinek szive a könyörületben
és felépült a szeretetnek és a könyörületnek háza, hogy legyen
örökké hirdetője a humanismusnak és nyújtson segélyt a szerencsétleneknek.
És most miután a magas kormány és Kolozsvár város
támogatása mellett a nagy közönség jótékonyadományaiból
a.
felügyelőbizottság az intézetet felépitette, ezennel átadjuk ünnepélyesen e házat a fenntartóknak és pedig a nagyméltóságu vallásés közoktatásügyi m. kir. miniszter urnak, illetve képviselőjének
Szalay Imre miniszteri tanácsos urnak és Kolozsvár
szab. kir.
város törvényhatósági bizottságának, illetőleg törvényes képviselőjének Albach Géza kir. tanácsos polgármester urnak és a felügyelőbizottság nevében kérem, hogy gyakorolják a felügyeletet továbbra
is és a már kész intézetünket jövőre is részesitsék ép oly jó
indulatu támogatásban, mint tették ezt a még csak keletkezőben
levő intézettel. .
.Felügyelő-bizottságunk nem lankadó buzgalommal fog tovább
is munkálkodni,
hogy ezt az intézetet fejleszsze ésfelvirágoztassa.
a magyar nemzeti kultura dicsőségére és a hurrianismus ápolására ..
Éljen a király! Éljen a haza!"
Szvacsina Géza beszéde után első sorban Szalay Imre mínisteri tanácsos, utánaAlbach
Géza kir. tanácsos polgármester,
előbbi a vaJJás- és közoktatásügyi ministerium, utóbbi a várostörvényhatósága nevében .vették át az intézet gondozását.
Béldi Ákos gróf főispán a közönség megújuló tapsa és.
éljenzése közben mondott köszönetet
Szvacsina Géza tanácsosnak,
aHGFEDCBA
k i örök hálára
érdemes buzgó fáradozásával az intézet létre-jöttét első sorban sogitette elő. A közönség a tanácsos éljenzé-

sével oszlott
megtekintésére.

szét
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emléktábla

leleplezésének

s az

intézetnek

Az emléktábla
a kapubejárat
alatt van elhelyezve. Itt Albach
'Géza mondotta
az alábbi beszédet:
• Lehull ott a fátyol, bevésve
áll előttünk
a márványlap,
a
melynek
első soraiban
a legnagyobb
és legfényesebb
név alkotmányos jó királyunk
nagy' neve ott ragyog.
Legyen tanuság
a
multból,
hogy ott, ahol vezér volt a nagy király, a nemzet fiai
öt követő elhatározásukban
szilárdak voltak mint e márvány lap,
ott a hol a humanismus
és cultura
követel:
nem maradhattak
hidegek, részvétlenek
az utódok sem. Buzditson
hát e fényes példa
itt és éljen a király!"
(Lelkes éljenzés.)
Az emlék tábla márványlapja
és vésése Ger
fia műhelyéből kerűlt ki, mig a diszes kökeret K loe
kolozsvári szebrászokat
dicséri.
Az emléktábla

felirása

end a y A. és
sz és Ber tha

a következő:

A SZERENCSÉTLEN
SIKETNÉMÁK
MEGMENTÉSÉRE
LÉTREHOZTA
ItÖZADAKOZÁSBÓLAZ
EMBERSZERETET'
AZ ELSŐ KEGYES ALAPITV ANYT TETTE
Ő CSASZÁRI
ÉS APOSTOLI
KIRÁLYI FELSÉGE

.

ELSŐ FENENGZ JÓZSEF
A LÉTESITÉS
ESZMÉJÉT
KOLOZSVÁR
SZ. KIR. VÁROSA INDITOTT A MEG
NÉHAI TREFORT
ÁGOSTON
VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI
M. KIR. MINISTER
ALATT"
ÉPÜLT
WEKERLE
SÁNDOR
M. KIR. MINISTERELNÖK
IDEJÉBEN
GRÓF CSÁKY ALBIN
VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI
M. KIR. MINISTER
TÁMO,..,
GATÁSÁVAL
GRÓF BÉLDl ÁKOS FŐISPÁNSÁGA
ÉS
ALBACH GÉZA POLGÁRMESTERSÉGE
ALATT
MINISTERI
ELŐADÓ
SZALAY IMRE MINISTER!
TANÁCSOS
VÁROSI ELŐADÓ
SZV ACSINA GÉZA VÁROSI TANÁCSOS
KI AZ INTÉZET ÜGYEIT ÉS A GYÜJTÉST
VEZETTE.
ÜNNEPÉLYESEN
MEGNYITTATOTT
1893. ÉVI OKTÓBER 29-tN_
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Az emléktábla leleplezése után következett az intézeti helyi-ségek megtekintése,
miben Ol gy a y János
intézeti igazgató
kalauzolta a vendégeket.
Délután 2 órakor díszebéd volt a központi szálloda emeleti
nagy termében. Körülbelül
120-an vettek részt az ebéden. A felköszöntők hosszu sorát Al b a c h Géza polgármester nyitotta megA
poharát. Utána
6 Felségére és a felséges királyi családra üritvén
.Szvacsina emlékezett meg melegen Csáky Albin gr. miniszter és
-Szalay Imre miniszteri tanácsosról, 31 kik elévülhetlen érdemeket
szereztek az intézet létesitése körül. Szám os felköszöntő hangzott
még el, Szalay Imre ministeri tanácsosra a felügyelöbizottságra
s
annak éltető lelkére Szvacsina Gézára, többek között
Scherer
István és Roboz József is mondottak egyet-egyet, előbbi a tanult siketnémák nevében, utóbbi asiketnémák
tanitói nevében.
Az ebéd folyamán sürgönyök is érkeztek és pedig a következők:
Al b a c h polgármester urnak Kolozsvár.
Fejezze ki kérem sajnálatomat a felett, hogyasiketnéma
intézet felavató ünnepélyén személyesen részt nem vehetek s egyuttal azon benső örömemet, hogy ismét egy menedékhelylyel több
van az országban, a hol az emberszeretet gyakorolhatja a szeren-csétlenek megmentése lélekemelő feladatát. Tolmácsólja
kérem
polgármester ur meleg köszönetemet mindazoknak, a kik e nemes
intézmény létrehozására közremüködtek és különösen Szvacsina
tanácsosnak, a ki elismerésre méltó buzgóságot fejtett ki, mint
polgármester urnak ez ügyben lelkes segédkezője. Adja Isten, hogy
az intézet sikeres 'oktatással megadja mindazoknak a lelki könynyebbülést, a kiket sorsuk oda kényszerit. Fogadja polgármester
ur üdvözletemet. Gróf Cs á k y.
Nagyságos Al b a c h Géza polgármester urnak Kolozsvár.
A képviselőház pénzügyi bizottsága tegnap 'este megállapitá
.a pénzügyi jelentés alapelveit. Ezt kell kidolgoznom és kedden
felolvasnom. Csak ez akadályoz abban, hogy feltett szándékom
.ellenére a siket némák intézetének felavatására le nem mehetek,
Ez alapon kérem kimentésemet, küldve minden áldást és lekötve
szolgálatomat az intézetnek és Kolozsvámak, Heg ed s Sándor.
k i tIt é zet éne k Kolozsvár.
Asi ket nem
Az izraelita siketnémák országos intézetének igazgatósága
ünnepélyükön
szellemben részt vesz, intézetüknek örök virágzást
Jdván és jótevői nek éljent mond. Gr ü n h er ger Lipót.
Polgármester urnak Kolozsvár.
ű

á
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A humánismus mai ünnepélyén Udvarhely vármegye közön-sége is lélekben részt vesz. Kén os y Béla főjegyző.
Este a szinházban díszelőadás volt az intézet javára. Bonilly
darabját a "Siketnémát"
adták elő. Ez előadáson az' intézet
növendékei is részt vettek. A czimszerepet Gerő Lina játszotta,
olyan hűen, amelynél hűebben maga egy siketnéma sem tudta
volna. Kapott is érte megérdemelt tapsokat.
-roHGFEDCB
K a r á c s o n y fa -ü n n e p é ly .

A budapesti siketnéma-intézet e hó 24-én, délután 4 órakor
nagyszámu közönség jelenlétében, megható karácsonyfa-ünnepélyt
tartott. - A7. ünnepély egy intézeti növendék imájával kedődött,
mely után az intézet vezetője, Scherer István meleg szavakban
mondott hálás köszönetet mindazoknak, akik pénzadományaik,
vagy egyéb ajándékaik által örömnapot szereztek a szegény növendékeknek. Ezután az ajándékok szétosztása következett. Volt
ott különféle ruhanemü, részint kész ruha, részint ruhának való
szövet, sokféle képeskönyv, képek, irószerek, gyümöIcsfélék, mint
alma, dió, szilva, narancs, füge, különböző játékszerek s mindez
oly mennyiségben, hogy a gyermekek csak kis részét vihették haza
az ajándékoknak. Ezenkivül 13 növendék részére 5-5 frt tétetett
az egyesült budapesti takarékpénztárba,
a pénzadományok
többi
vásárlására fordittattak:
-része ruhafélék s némely játékszerek
Maga a karácsonyfa hatalmas példány volt s gyönyörű
diszitésével nagy hatást gyakorolt gyermekre s felnőttre egyaránt;
az
előbbiek nem győzték eléggé szemlélni és dicsérni s oly szent
áhitattal, oly örömtelt arczczal álltak a fa előtt, hogy látni Iehetett
mikép bodogabb
gyermekeket magukon kivül ne~ ismernek.
Örült a gyerrneksereg, de osztozkodott örömében a közönség is
s nem egy jelenlevőnek a szemében könyet lehetett látni.
Mindegyik megkapván az ajándékát, azt karjai közt szorongatva,
egyenesen szülőjéhez szaladt dicsekedni a nyert holmijával s azt
hiszem, hogy Darius sem becsülte annyira a kincseit, mint ezen
szegények a könyöradomáriyo at.
Pénzbeli adomány a következő emberbarátok részéről folyt
be: Walheím János 5 frt, Willinger Ferencz 2 frt, Horváth Béla
2 frt, Goszleth István fényképész 3 frt, Corvin Mátyás páholyA " ' 2 0
frt 50 kr., Szultzberger József 3 frt, Klősz György fényképész 2
frt, Toldi Lajos könyvkereskedő 3 frt, Dömötör Gedeon plébános
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1Af r t , Scholz G. ev. lelkész 2 frt, Gilly József bádogos 5 f r t , Régi
Hivek páholya 10 frt, Röck István gőzkazángyáros 5 frt, Perthi
·Géza 2 frt, Hungária páholy 10 frt, Popovics Jenő (siketnéma
Munkácson) 1 frt, Prager Jánosné Bokodon 1 frt, Wengrilzky és
Hauk budaeörsi tanitók gyüjtése 5 frt, Galilei páholy 5 frt, Kurzweil N. 50 kr., Herczegprimás titkári hivatala 5 frt, Eötvös páholy 5 frt, Haladás páholy 5 frt, Ismeretlen 1 frt, Deák Ferencz
páholy 5 frt. Földmivelési Ministerium erdészeti főosztálya 10 frt
50 kr., Demokratia páholy 5 frt. Az összes pénzadomány 124 frt. 50 kr.
Egyéb ajándéktárgyat küldlek: Rigler József Ede írószereket
rajzfüzeteket, különféle irkákat, képes könyveket; Édeskúty Lajos
diót, szilvát s süteményt;
Sziklai J. utóda gyermekjáték okat ;
Mössmer József ruhaszöveteket ; Késmárszky és Illés különféle játékszert; Felebarát ruhanemüeket;
Franklin társulat 15 drb könyvet;
Szent István társulat képes könyveket és képeket; Koll a its 1. és
fiai különféle szövetet ; Kunz és Mössmer gyermekingeket, kendőt
s különféle szövetet; Csuka Ilona egy kosár almát és aszalt
szilvát: Müller 1. L. 10 csomag kiállitási szappant; Révai testvérek 16 drb könyvet: Ifj. Nagel Ottó képes könyveket; Lampel
Róbert 21 drb képes könyvet; Trettina József süteményt és czukorkákat; Hermaneczi papirgyár irkakat. gyakorlatokat,
tollakat,
notest ; Zubek Bertalan és társa diót, szilvát, narancsot és fügét;
Brázay Kálmán narancsot, fügét; Egy úrnő csizmát, koztyüt, zsebkendőt és diót; Rónai Ferehez kis képes könyveket; Calderoni és
társa bűvös lámpát, gőzgép et, földgömböt.HGFEDCBA
K ü lfö ld i
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19. számában J.
Heinrichs "Vizsgálatuk az élőszó
baczillusról" czimü czikkének
folytatását és Walther Ede IV. amerikai levelét találjuk. Hireiből
a strassburgi siketnéma-intézet statistikai adatait veszszük. Ezek
, szerint a növendékek jelenlegi száma 35 és pedig 17 fiú és 18
leány. Ezen növendékek 5 osztályban oktattatnak
3 tanitó és 2
tanitónő által. Vallás szerint volt 32 protestáns és 3 izraelita növendék. Könyvszemléje Huxley Thomas H. "A physiologia alapvonásai" czimü művének Dr. J. Rosenthal általi forditását ismerteti, valamint Vatter J.-nek "Evangélikus Hittaná "-t is. - A 20.
szóló
szám folytatja J. Heinrichs "Vizsgálatok az élöszóbaczillusról".
czikkét s hozza Walther Ede V. amerikai levelét. Híreiben olvashatni Dr. Urbantschits" bécsi tanár és fülorvosnak hallástfejlesztő
k ísérleteiről Nevezett orvos ugyanis évek előtt egy siketnéma fiút
-

A
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médszeres

hallási gyakorlatok
által annyira
vitt, hogy az a több
távolságban,
félerős .hangon
kiejtett
mondatokat
meghallani képes volt s végre a népiskolában
tanulhatott.
- Ezen
kisérlet által ösztönöztetve,
több siketnéma
gyermekkel
vétetett
-elö ily hallási gyakorlatokat
s pedig kielégitő eredméhynyel,
mert
a gyermekek,
kiknek nagy része vokális hallással
sem birt, képessé lettek teljes mondatokat
meghallani
s utána
mondani.
A 21. szám folytatja J. Heinrichs "Vizsgálatok az élőszó baczillusról" czimü czikkét
s közli Walther
Ede VI. amerikai
levelét.
Könyvszemléje
Fornari
P.-nek, a mailandi siketnéma-intézet
igazgatójának
"Elméleti
és gyakorlati
tanfolyam
a siketnémák
általános és szakszerü neveltetésére
az élőbeszéd módszerével"
czimü
dalaiv-ról
könyvéről
emlékezik meg. Ugyanott
"Egy siketnéma
van említés téve. -- A 22. számban a fennebb
emlitett
czikkek
folytatása.
Walther
XII. amerikai
levele foglaltatik
Hirei
szerint Essenben
a következö évben az ottani
hülyék-intézetével
.kapcsolatosan
siketnéma-iskolát
állitanak
fel gyenge képességgel
.hiró siketnémák
számára. Valjon mikor lesz nálunk ilyen intézet?
- A 23. szám G. Schlottnak
"A számtanitás"
czimén tartott
'felolvasása
és Walther Ede utolsó
levele foglaltatik.
A 24.
számban
Wa Uh er Ede az ő "Visszapillantásában
" a lefotyt év
mozzanatairól
a szak férfiak munkálkodásáról
s asiketnémák
ma.guktartásáról
emlékezik meg. Ugyan-e számban
Reuschert
W. a
mult század siketnéma-oktatásügyére
vonatkozó
leveleket közöl,
melyeket ő a párisi siketnéma-intézet
igazg-atójának
1876-ban ki.adott művéből forditott le. Ezen levelek, melyek II. József által
irattak s Abbe de I'Epeének
szólnak,
a legnagyobb
dicsérettel
halmozzák
ela franczia módszer alapitóját.
Végül H. Burckhardt
a porosz siketnéma-tanitók
"fizetésé"-ről
ir s pedig
megkezdi
a
30 év elötti időben volt fizetéseken s igy történeti visszapillantást
vet a tanitói fizetésekre.HGFEDCBA
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a városi tanács a követmegerőkezőket választotta
meg, a - kik egyuttal a Ministerium
sitését is megnyerték.
Igazgató:
Sch aAf f er Károly, rendes tanár:
Kl i s Lajos, tanárgyakornokok
: Sta n eze 1 János és Her t i l l i l
.Szilárd. Rajztanár
Eliás Jakab, a ki előbb is már tanitotta
a
siketnémákat,
s a kit -- hiszszük - teljesen megnyerendünk
"még
a siketnémák oktatási ügyének.
.-
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L a p u n k Iz e r k e sz tő sé g e
I . k e r . P á ly a -u tc z a
3__
I Z . a la tt v a n . K é r jü k a k ö z le m é n y e k
e c z im r e k ü l-d é sé t.
- AJIHGFEDCBA
" K o lo zs vá r "
október 30-iki számából veszszük át a

következő sorokat: P ri e I I e Kor nél i a a nagy müvésznő, a
következő szép levelet intézte Szvacsina Géza tanácsoshoz. Mélyen
tisztelt tanácsos Ur! Midőn talán épen ez órában éli át magasz-tos törekvésének nagy sikerét, én szivemnek teljes vonzalmával,
meghatott
érzelmével vagyok ott önök között
képzeletemben,
mivel fájdalom -- nemcsak tegnapi foglalkozásom, de gyenge
egészségi állapotom is gátolta volna személyes jelenlétemet.
Csendes magányomban
mai imám bekezdése ez: hogy kérem az
egek Urát, legyen áldva továbbat is nemes tevékenységében,
hogy élvezze sokáig a lelki örömet, melyet a mai napon okvetetlenül éreznie kell. Engem pedig, a ki szerencsésnek éreztem
magamat egy morzsányi vakolattal hozzájárulni a palotának nevezett felebaráti szeretet hajlékához - tekintsen még mindig jószándéku
adósának, a ki időt és napot vár arra, hogy még egy
morzsányi készséggel hozzájárulhasson.
Hiszen" még azzal sem
hálálhatnám
meg a kiváló figyelmet, melyben ott mindenkor és
most szives meghivásukkal is részesitettek. Forró üdvözletemmel
vagyok Budapest, 1893. évi október 29-ikén Pr i ell e Kornélia
Sze r d a hel y i n é.
" T a n ító k
H ib á i"
Irta: Jam e s L. Hughes. Angolból
forditotta : Wal d ap fel János. Budapest, Athenaeum kiadása.
1894. 99 1. Ára 40 kr. A "Tanitók Hibái" egy amerikai tanférfiu, James L. Hughes, "Mistakes in teaching" czimü jeles
könyvecskéjének
fordítása. E könyvecske nyolczvan rövid,
találóan formulázott tételben felvilágositja a tanárt arról, mit
kerüljön v eze t é s, f igye 1em, m et h odu s és m o d o r tekintetében. A felállitott tételeket mindenütt világos és a legtöbb esetben meggyőző megokolás kiséri. Az érdekes kis könyvet haszonnal forgathatja a nagyobb praxissal biró tanár vagy tanító is;
de különösen a kezdő tanitók, illetőleg a tanár- és tanitójelöltek
sok tekintetben üdvös directivát nyerhetnek belőle iskolai maguktartására nézve. A könyv kiállitása is csinos és a mellett oly
rendkivül csekély az ára, hogya
szerényebb sorsu tanitóknak
és jelölteknek sem kell visszarettenniök a ráforditandó költségtőL
" Az ir va o lva s á s ta n m ó d s ze r e kritikai világitásbanczimű
munkára hirdet előfizetést Ele mi Sándor temesvári tanitó. Ö
ugy tapasztalta, hogy a mai" eljárás nehézkes s czélszerütlen s azt
javasolja, hogy az olvasás tanitása az irásétól külön választva
eszközöltessék.
Ez iránt szerzett tapasztalatait
irta meg mintegy
3 í v terjedelmü füzetben, melyet 30 kr. előfizetési összegért bárkinek bérmentve küld meg.
Nyomatott

Váczon, Mayer Sándor
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