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I. RÉSZ.





A siketnémák
kolozsvári országos intezetenek jubileumara.



Ha figyelemmel kisérjük a gyógypaedagogiai oktaiás 
terén elért eredményeket, úgy azt látjuk, hogy ezen elv meg
valósítása a gyakorlati életben is sikerrel jár, különösen a 
siketnémák oktatása terén, mert a befektetések az eredmé
nyekben megfelelően kamatoznak. A siketnémák beszédbeli 
készsége bizonyos hijjával van ugyan még a tökéletességnek, 
de kenyérkereseti szempontból a siketnémák nevelése nem
csak hogy nem esik kifogás alá, sőt a tanult siketnémák 
mint iparosok, művészek stb. foglalkozási ágazataikban any- 
nyira kiválnak, hogy az intézetekben kiképzettekről való 
gondoskodás nem okoz semmi gondot a társadalomnak,

Örömömre szolgál constatálhatni, hogy a siketnémák 
kolozsvári intézete 25 éves fennállása alatt, a hozzáfűzött 
várakozásnak minden tekintetben megfelelt, dacára annak, 
hogy az anyagiak tekintetében sokszor hiányt szenvedett. 
De hála Kolozsvár közönsége lelkes áldozatkészségének, és 
kiváló polgármestere atyai gondoskodásának mindig talált 
módot arra, hogy a nehézségeket leküzdve, feladatát teljesítse 
és az intézetből kilépett növendékek százai, hálatelt szívvel 
ismerik el azon jótéteményeket, melyekben intézeti oktatásuk 
ideje alatt részesültek, mert visszaadattak a társadalomnak s 
annak most hasznos, munkás tagjai.

Büszke önérzettel tekinthet vissza az intézet negyed- 
százados működésére és méltán számíthat továbbra is mind
azok támogatására, akiknek társadalmi intézményeink sorsa 
szivén fekszik.

Azon szivbeli óhajtásomnak adok kifejezést, hogy a 
siketnémák kolozsvári intézete újabb 25 év múltán még 
fokozottabb önérzettel tekinthessen vissza áldásdus culturalis 
és humanistikus működésére! Ajánlom ezen minden tekintet
ben bevált intézményt az emberbarátok hazafias jóindulatába!

Náray Szabó Sándor
ny. államtitkár.
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A király az első alapító.
Az isteni gondviselés úgy akarta, hogy egy siketnéma 

intézet létesítésének óhajtása akkor legyen általánossá Kolozs
várt, midőn ó  császári és apostoli kir. Felsége, dicsőségesen 
uralkodó legkegyelmesebb Urunk és királyunk, Első Ferencz 
József, városunkat 1887. évi szept. 22.-én legmagasabb láto
gatásával kitüntette.

A királyi látogatásnak emlékezetes szép napjai össze van
nak kötve ennek a humanus intézetnek az alapítási történetével.

Ő császári és apostoli kir. Felsége tette le az első kegyes 
alapítványt, midőn Kolozsvárt léte alkalmával az eszme meg
valósítására 600 koronát legkegyelmesebben adományozni 
méltóztatott.

És így ez a királyi adomány képezi a kolozsvári siket
néma intézet épületének az első fundamentum kövét.

A második adomány, a mit erre a célra Kolozsvár sz. 
kir. város törvényhatósága szánt, szintén Ő Felsége nevéhez 
és ittlétéhez van fűzve.
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Mert a város ő  Felsége tiszteletére ez alkalommal 
szeptember 24-én egy népünnepet rendezett a sétatéren és 
annak jövedelmét a siketnéma intézet létesítésére szánta. A 
népünnep, melyen a város az erdélyi népviseletet mutatta be 
Ő Felségének, 3045 koronát jövedelmezett.

így gyűlt össze az első 3645 korona, ő  Felsége ado
mányából és ő  Felsége tiszteletére rendezett népünnep 
jövedelméből.

A legkedvezőbb előjel egy humanus eszme megvaló
sítására.

Mert az apostoli királynak adományában, az isteni gond
viselés kijelentése nyilatkozik és mindig áldást hozó.





Dr. Jankovich Béla v. b. t. t.,
vallás- és közoktatásügyi in. kir. miniszter.
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Dr. Jankovich Béla
V. b. t. t ,  vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter.

Intézetünknek a jubiláris esztendőben nagyon sok és 
előkelő vendége volt. Jelentőségben azonban valamennyit 
felülmúlta a magyar kultúra legmagasabb őrének : Dr. Jan
kovich Béla vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak 
a látogatása. Örömmel és büszkeséggel hirdetjük, hogy nekünk 
adatott a szerencsés alkalom őnagyméltóságának a siketnéma- 
oktatás gyakorlati eredményeit először bemutathatni, hogy itt 
nyilt alkalma először a siketnémák oktatása és nevelése ügyével 
közelebbről megismerkedni.

Itt léte alatt tudakozott minden iránt, ami csak egy hiva
tását hiven betölteni akaró miniszter érdeklődését felkeltheti. 
Érdeklődött a siketnémák száma, szülőik anyagi helyzete és 
növendékeink további sorsa iránt. Majd türelemmel és látható 
meghatottsággal végig hallgatta növendékeink feleleteit, beszé
deit s az emberszerető szív nyájasságával eltársalgott velük. 
Végül pedig megtekintette kézügyességük eredményeit: a 
kiállított rajzaikat és slöjd-munkáikat.

És mindezeknek a hatása alatt nagyfontosságú kijelen
téseket tett: „A látottak és tapasztaltak felett teljes megelégedé
semnek adok kifejezést. Meggyőződtem, hogy a siketnémák
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nemcsak reászorulnak a gyámolításra, hanem mindenképen 
meg is érdemlik azt. Igyekezni fogok, hogy ne csak egyes 
szerencsések, hanem lehetőleg valamennyien intézeti képzés 
által kultúrára, kultúra által pedig emberies életmódra tegye
nek szert."

őszintén kívánjuk, hogy őnagyméltóságának legyen 
ideje és alkalma Ígéreteit a siketnémák javára és boldogítására 
minél teljesebb mértékben beváltani.





Dr. nárai Náray-Szabó Sándor
ny. közoktatásügyi államtitkár.







Dr. nárai Náray- Szabó Sándor.
Dr. nárai Náray-Szabó Sándor hervadhatatlan érdemeket 

szerzett intézetünk megalapítása és fejlesztése körül. Jubiláris 
emlékkönyvünkben őt illeti meg a legelső és legszebb lapok 
egyike.

Ott volt intézetünk bölcsőjénél és mellette állott egy 
negyedszázadon keresztül, buzdítva, támogatva minket nagy 
és nehéz feladatunk megoldásában.

Többször járt intézetünkben s látogatásai mindenkor 
ünnepszámba mentek. Megjelenése nemcsak az intéző körökre 
volt buzdító, irányító hatással, hanem a társadalom érdek
lődésének felkeltéséhez és fokozásához is nagyban hozzájárult.

Része volt az erdélyi eredetű alapítványoknak Vácról 
való áthozásában s az építkezési segély kieszközlésében. Az 
évről-évre fokozódó államsegély biztosításával pedig meg
nyitotta az intézet előtt az utat a biztos alapon meginduló 
és áldásos sikerekkel biztató fejlődés felé.

És amit tett nálunk kicsiben, ugyanazt cselekedte nagy
ban az általa teremtett magyar gyógypedagógia immár nagyra- 
nőtt mezején. 26 évi buzgó munkálkodása alatt a gyógy
pedagógiai intézmények mind az ő tervei szerint, az ő irányító 
és vezető pártfogása mellett keletkeztek, avagy fejlődtek s a 
számuk többszörösen megnövekedett.

13



A gyógypedagógiai intézmények és közelebbről a magyar 
siketnémaoktatás intensiv fejlődése is oly magas színvonalra 
emelkedett alatta, hogy az a müveit külföld figyelmét is 
magára irányította. Ma már a külföld szakemberei is eljönnek 
hozzánk tanulmányozni és valamennyien készséggel elismerik, 
hogy nálunk is sok tanulságos, eredeti, értékes és utánzásra 
méltó szakszerű megfigyeléseket tesznek.

És mindez Náray-Szabó Sándornak, a nemrég nyuga
lomba vonult államtitkárnak az érdeme. Az ő neve örökre 
egybeforrva marad a gyógypedagógiának, a hazai kultúrának 
ezen legifjabb és legmodernebb ágának a fellendülésével.

Ércnél maradandóbb az az emlék, amelyet meleg szivé
vel, hozzáértő buzgalmával és lankadatlan lelkes tevékeny
ségének értékes sikereivel állított önmagának a hazai kultúra 
történetében.

Felügyelő-bizottságunk is hozzá akarván járulni nevének, 
emlékének méltó megörökítéséhez, még a tavaly lefolyt 25 
éves szolgálati jubileuma alkalmával a nevére egy 6000 K-ás 
ágyalapítványt tett.

És most sok ezer szellemi és érzéki fogyatékos ember
társunk nevében a legbensőbb hálával és legőszintébb tisz
telettel írjuk ide Náray-Szabó Sándor nevét abban a reményben, 
hogy ha az administráció éléről el is távozott, a szivéhez 
nőtt intézményeket továbbra is szeretetteljes támogatásban 
fogja részesíteni és sikerdús munkánk betetőzésében segít
ségünkre leend.

Dr. Tóth István
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Egy pár szó az intézet keletkezéséről.
Egy negyed század óta nem létesült városunkban alkotás, 

nem keletkezett intézet, amelyet a közvélemény nagyobb 
érdeklődéssel és több szeretettel vett volna körül és amelynek 
céljára a nagy közönség szívesebben áldozott volna, mint a 
siketnémák intézete számára.

Mindenki úgy érezte, hogy az ép érzékű, a beszélni 
tudó társadalom tartozik annyival ezeknek a némán szen
vedőknek, hogy ha a tudomány módot nyújt, vezessük be 
ezeket is az ép érzéküek társas világába, tegyük nekik is 
lehetővé a szellemi érintkezést embertársaikkal és nyújtsunk 
segédkezet, hogy az emberi tudást és ismereteket ők is ép 
úgy mint az ép érzéküek elsajátíthassák.

Aztán aki munkájával, adományával vagy érdeklődésével 
előmozdította ennek az intézetnek a létesülését, érezte, hogy 
üdvös dolgot cselekszik és emberbaráti tartozást törleszt. 
Nemcsak segítője lett a mozgalomnak, de alkotó társa az 
intézmény létesítőinek.

És ez a nagy érdeklődés, a társadalomnak ez az együtt
érzése, ez a részvétel könnyítette meg mindazoknak a mun
káját, akik ennek a létrehozatalán fáradoztak.

Mert a siketnémák ügyével foglalkozók bár merre for
dultak, mindenütt résztvevő társakra, segítőkre találtak, akik 
megosztották velük a munkát.
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Épen ezért elmondhatjuk, hogy ezt az intézetet sem 
egyes ember hozta létre, hanem sokan, ezren és ezren 
működtek közre, hogy ez az intézet minden alap nélkül úgy
szólva semmiből, csupán a nemes szivü emberek adakozásai
ból rövid idő alatt létrejöhetett.

De most mégis úgy érzem, hogy midőn ez az intézet 
25 éves fennállásának forduló ünnepét üli, mikor alkotói 
minden jutalomnál nagyobb elismerésben, saját munkájukban 
való gyönyörködésben részesülhetnek, mikor az adakozó 
közönség látja, hogy a humanismus oltárára hordott fillérek
ből jótékony intézet emelkedett, mely már egy negyed század 
óta árasztja szét áldásos működését, helyén valónak látom, 
hogy felemlítsem azoknak a neveit, akik ennek az intézetnek 
a létesítésén mint kezdeményezők közreműködtek és így az 
intézet megalapításában maradandó érdemük van.

Az első név, amellyel a siketnémák kolozsvári intézeté
nek történetében találkozunk, Dr. Trefort Ágoston vallás és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter neve.

Egyenesen az ö  gondolata volt, hogy Kolozsvárt egy 
siketnéma-intézetet kellene létesíteni.

„Kolozsvárt sok lelkes ember van“ mondotta Hegedűs 
Sándornaka város akkori országgyűlési képviselőjének, „közöld 
velük, buzdítsd őket, hogy foglalkozzanak az eszmével, gon
doskodjanak a dologi kiadásokról én adok tanárokat és Kolozs
várnak lesz egy újabb humánus intézete."

Aki ismerte Hegedűs Sándort és tudja, hogy milyen 
rajongással szerette az ő szülővárosát, Kolozsvárt, képzelheti, 
hogy nem feledkezett meg a Trefort felhívásáról, hanem 
lelkére vette, mint minden dolgát Kolozsvárnak és nem nyugodt 
addig, a míg az intéző köröket meg nem nyerte az eszmének.

Első dolga volt tudomására hozni a város akkori polgár- 
mesterének Albach Gézának és közölte velem, mint városi 
tanácsossal, aki az ügy előadója lettem.
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Albach Géza azok közé az emberek közé tartozott, akik 
minden üdvös eszmét pártolni és minden hasznos munkát 
támogatni szoktak.

A siketnéma intézet létesítésének az eszméjét is magáévá 
tette és polgármesterségének egész ideje alatt lelkes barátja 
volt ügyüknek.

A városi tanács 1887 ápril 14-én vette kezébe az ügyet 
és azóta nem lankadó buzgalommal szakadatlanul foglalkozott 
az üggyel.

És ebben a nemes szivü munkában minden humanus 
gondolkozásu ember Kolozsvárt támogatta a hatóságot.

Szász Domokos ev. ref. püspök és Ferencz József 
unitárius püspök, akik a felügyelő-bizottság legelső tagjai 
lettek és akik közül Ferencz József e tisztet azóta folyton 
teljesíti, magas egyházi állásuk erejével igyekeztek a jótékony 
és üdvös eszmének híveiknél propagandát csinálni.

ő k  és papjaik köz és nyilvános helyeken buzdították 
a híveket, hogy legyenek barátjai és támogatói az eszmének. 
Vallás és nemzetiségi kérdés ennek a humanus intézetnek a 
falai közé be nem fészkelt és csak egy vallás uralkodott a 
szeretet hitvallása.

Lönhardt Ferenc erdélyi püspök nem lakván Kolozs
várt, a gyűjtés megindítása előtt jelentékeny összegű pénz
adománnyal járult a jótékony célhoz 800 koronát küldvén 
a városi tanácshoz, ezzel tévén tanúságot, hogy a mozga
lomnak pártolója, a miben aztán egyházmegyéjének papjai 
is követték.

A városi tanács tagjai látván a közélet kiváló emberei
nek érdeklődését, ebből minden nap új erőt és mindig több 
és több lelkesedést merítettek és az érdeklődés annyira álta
lános lett, hogy midőn egy hét múlva 1887. évi május 21.-én 
a kérdés a város törvényhatósági bizottságának közgyűlése 
elé került, a város egyhangú lelkesedéssel elvileg kimon-
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dotta, hogy a siketnéma-intézetet felállítja és azt erkölcsi és 
anyagi támogatásban részesíti.

Akik abban az időben foglalkoztak ezzel a kérdéssel, 
örömmel tapasztalhatták, hogy mennyi drága kincs van az 
emberek szivébe rejtve. Csak le kell érette hajolni és föl
színre lehet hozni.

Nagyon mélyen sem szükséges behatolni az emberi 
lélekbe, csak épen a felszínen nem szabad maradni, mert ott 
a mindennapi élet perzselő hatása mindent elpusztit; de ha 
azt a köznapi páncélt, ami a sérülés ellen óv, eltávolítottuk, 
rögtön megkapjuk a nemesen érző embert, akinek szíve 
csodákat képes mívelni.

Ilyen csodálatos gyorsasággal jött létre a nagy közönség 
áldozatkészségéből a kolozsvári siketnéma-intézet is.

És ebben nagy része van annak a szerencsés körülmény
nek,hogy a legelső adakozó és a legelső alapító maga a király.

Abban az időben, mikor a siketnéma-intézet létesítésé
nek eszméjével foglalkozott a városi tanács, mikor minden 
humánus gondolkozásé embernek ez a vágy a lelkében élt, 
tisztelte meg ő  császári és apostoli kir. Felsége, dicsőségesen 
uralkodó legkegyelmesebb Urunk és királyunk, Első Ferencz 
József, 1887. évi szeptember 22.-én legmagasabb látogatásával 
Kolozsvár városát.

A királyi látogatásnak emlékezetes szép napjai össze 
vannak kötve ennek a humánus intézetnek az alapítási 
történetével.

ő  császári és apostoli kir. Felsége tette le az első 
kegyes alapítványt, midőn ez alkalommal az eszme meg
valósítására 600 koronát adományozni kegyeskedett.

És ebben a királyi adományban az Isten áldása rejlett, 
mert az intézet rövid idő alatt felépült és mikor 8 év múlva,
1895. évi szeptember 22.-én ő  felsége Kolozsvárt legmagasabb 
látogatását megismételte, Kolozsvár városa abban a szerencsés
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helyzetben volt, hogy Ő Felségét a siketnémák új intézetében 
üdvözölhette, amelynek céljára ezúttal ismét 600 koronát 
legkegyelmesebben ajándékozott.

1888. évi szeptember 3.-án a Deák Ferenc utcai Hutflesz- 
ház egy emeleti szobájában minden ünnepélyesség nélkül 
nyílott meg a siketnémák kolozsvári intézete. Dr. Trefort 
Ágoston vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter nem érte 
meg azt az örömet, hogy eszméjének teljes megvalósításában 
gyönyörködhessék, mert 1888. évi augusztus 22.-én tehát 12 
nappal előbb meghalt, de a humánus eszme megvalósult és 
az intézet 25 év óta terjeszti áldásait és fogja terjeszteni 
mindaddig az ország szerencsétleneire, a míg az emberek 
szívében élni fog a szeretet.

Kolozsvárt, 1913. évi szeptember 3.-án.

Szvacsina Géza.
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Szvacsina Gézáról.
Kolozsvárnak egyik büszkesége, a siketnémák intézete 

jubilál. Van oka örvendezni, mert 25 hosszú év óta teljesíti 
szép és nemes hivatását, ez alatt az idő alatt kifejlődött, meg
erősödött, nagykorú lett; van oka vele együtt örvendezni a 
hivatalos Kolozsvárnak, mely 25 évvel ezelőtt lelkesedéssel 
karolta fel az eszmét, szeretettel ringatta az intézet bölcsőjét 
s kitartással támogatta további működését; van oka jubilálni 
az államnak és annak a sok ezer jóltevönek is, kiknek meleg 
érdeklődése és nem csökkenő áldozatkészsége tette oly széppé, 
erőssé, nagykorúvá ezt az intézetet. És van még egy férfiú, 
közéletünk kimagasló alakja, Szvacsina Géza, e nemes város 
polgármestere, akinek nemcsak oka, de teljes joga is van ma 
örülni, mert ó  ennek a szép intézménynek a megalapítója.

Az intézet történetében, annak megnyitásáról a követ
kezőket olvasom: „Szerény viszonyok között, minden ünne
pélyesség nélkül nyílott meg az iskola 1888. évi szeptember 
3-án, egy hétfői napon, a Közép-utca 6. sz. alatti Hutflesz- 
féle ház emeletén, egy udvari szobában, Olgyay János tanár 
vezetése mellett.

A kis szobában állott 8 siketnéma gyermek, kiket szü
leik szorongó szívvel vittek oda és könnyes szemekkel hagy
tak ott.
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Szvacsina Géza.





Mint a fészkükből kizavart félénk madárfiak, ijedt sze
mekkel néztek hol egymásra, hol a tanárra, nem tudták, mi 
fog velük történni. Hangjukat nem lehetett hallani, mert még 
nem volt, csak szivük dobogása hallatszott.

A tanár nem tarthatott nekik megnyitó beszédet, hogy 
bátorítsa őket, hanem megsimogatta orcáikat annak jeléül, 
hogy itt nem fogja őket senki bántani.

Bemutatás, ismerkedés nem volt lehetséges közöttük, 
mert egyik sem tudta megértetni a másikkal gondolatát, csak 
egyet tudtak meg azonnal, hogy szerencsétlenségük közös 
és ez volt az első vigasztalása szomorú lelkűknek.

Eddig a szülei háznál és mindenütt csak épérzéküeket 
látva, mindenik azt hitte, hogy csak tőle tagadta meg a ter
mészet a hallás és beszélés képességét; most mindegyik 
észrevette, hogy vannak társai a szerencsétlenségben és mind
egyiknek megkönnyebbült bánatos szive.

A tanár kijelölte mindegyiknek a maga helyét és meg
kezdette az oktatást.“

Az intézet megnyitásának ez az ismertetése oly szép és 
megható, hogy elolvasása ma is könnyeket csal az ember 
szemébe. A kép teljességéből azonban hiányzik valami és 
ez az, hogy e szép jelenetet igaz lelki gyönyörűséggel, mély
séges szivbeli örömmel szemlélte Szvacsina Géza városi taná
csos, mert megvalósulni látta azt a magasztos eszmét, mely
nek egy évvel azelőtt Istenbe vetett bizalommal, kitartó buz
galommal és férfias akaraterővel szolgálatába szegődött.

Hogy Szvacsina Géza, mint az intézet ügyeinek előadója 
s később, mint a felügyelő-bizottság elnöke, mit dolgozott, 
mennyit fáradozott az intézet érdekében, arról az intézet évi 
jelentései, a város levéltárában őrzött hivatalos iratok tesznek 
tanúságot. Már ez is elég ahhoz, hogy az ember meghajtsa 
az elismerés zászlóját az ö  fáradhatatlan, kitartó és soha 
nem lankadó munkássága előtt. Csak úgy felületesen szem-
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lélve is, mindez egy nagytehetségíí, szorgalmas, puritán jel
lemű tisztviselő mindenesetre értékes és önzetlen munkás
ságának gyümölcse. Közelebbről vizsgálva a dolgot, az 
intézet létrehozása és kifejlesztése érdekében megnyilatkozott 
s ma már mindenkitől méltányolt bámulatos alkotó erejének 
egyedüli és elégséges alapja az Ő szép lelke. Ebben kell 
keresnünk Szvacsina Géza sikereinek titkát.

A kételkedő, bizalmatlan, borús lélek nem alkotásra 
termett. Az ilyen lélek csak inficiál másokat is. Az alkotás az 
erőteljes, bizó, szép lélek sajátja. A szép lelkű emberek jó 
irányban hatnak embertársaikra is; nem erőszakkal, parancs
szóval, hanem szeretettel, gyöngédséggel keltik fel másokban 
és indítják cselekvésre az emberi lélek nemes érzéseit. Az 
ilyen lelkek bámulatos energiája onnan van, hogy befolyásuk 
tartós, mert felüdít, miként a virágos rét vagy a tiszta kék 
égboltozat látása.

Lelke szépségét és jóságát vitte bele Szvacsina Géza 
közéleti szereplésének minden alkotásába; közkincs lett az 
mindenütt, ameddig az Ő hatása elért, miként a természet 
nagy templomában közkincs az éltető napsugár, vagy tik
kasztó melegben az erdő hüs árnya; de talán a dolog sajátos 
természete magyarázza meg, hogy ez az áldásos hatás itt 
érvényesült legragyogóbban, ennek a jótékony intézetnek 
megalkotásánál.

Szvacsina Géza melegen érdeklődik minden iránt, ami 
egy nagymüveltségü ember, egy fejlődő város élén álló pol
gármester érdeklődését felkeltheti, de csak egyszer lássa valaki 
Őt kedves siketnémái között, csak egyszer legyen szemtanúja, 
hogy mily gyöngéden bánik a teremtés e szánalomraméltó 
gyermekeivel: meg fogja érteni a szeretet nagy titkát, meg 
fogja tudni, hogy miért van Neki annyi kedves gyermeke s 
hogyan lett Ő a szerencsétlenek atyja.

Most, e jubiláris alkalommal fejezzük ki Szvacsina Gézá-
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nak őszinte köszönetünket, azután adjunk mélységes hálát a 
Gondviselésnek azért, hogy Őt nekünk adta s végezetül szív
ből örvendezzünk, mert Ő annyira szeret minket, hogy ha 
majd közéleti szereplése után nyugalomra vágyik, akkor is, 
— és akkor egészen a mienk lesz.

Dr. Nemes Ferenc.



Olgyay János.
Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a siketnémák 

kolozsvári orsz. intézeténél működött elődöm érdemeit mél
tassam. Örömmel vállaltam e feladatot, de ha eszembe jut 
Voltaire-nak a következő' megdönthetien igazságéi mondása, 
hogy: A múlandóság a Iegkönyörületlenebb hitelező, vajmi 
nehéznek találom annak a nyomasztó gondolata nélkül meg
írni ezt az éloge-t, hogy a fizikai értelemben vett ember mú
landó, véges életű. A kérlelhetlen végzettel szemben azonban 
az a vigasztaló a hátramaradottak számára, hogy az „ember“ 
alkotásai, vagy működésének bár szerény nyomai is, továbbra 
is fennmaradnak az ő emlékezetükben.

Ifjú korunkban ugyanis nemcsak kartársi, de egyszer
smind a legszivélyesebb baráti viszony állott fenn közöttünk 
és időközönkint szőttük azokat az ifjúkori álmokat, melye
ket s milyeneket a reális élet rideg logikája rendszerint 
nem enged megvalósulni. Ez a baráti viszony azonban, amint
hogy ez igen gyakran megesik az életben, családi s egyéb 
körülményekből kifolyólag mind jobban meglazult, követke
zéskép közvetlen tapasztalatom csak arra az időszakra szo
rítkozik, amely mindkettőnk családalapítási törekvéséig terjedt. 
Azután már csak közvetett szemlélője voltam az ő müködé-
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sének. A kolozsvári intézet élén kifejtett munkálkodásáról 
pedig, melyről alább emlékszem meg, csak ezen intézet ré
gebben megírt alapítás- és fejlődéstörténetéből meríthetem 
az ide vonatkozó adatokat.

Mint velem csaknem egykorú fiatal segédtanár, feljebb
valói teljes megelégedésére végezte osztályvezetői teendőit. 
Hogy, mint kiválóság, nem törekedett pályatársait túlszár
nyalni, az az ő egyéniségének volt tulajdonítható, ki meg
elégedett a jó! teljesített munka jól eső tudatával. Dolgozott, 
küzdött, mint hűséges közkatona, ami már maga is érdem 
a mi önfeláldozással járó és vasegészséget követelő pályán
kon. Hogy egyébként az ő különben agilis temperamentuma 
megfelelőbb működési talajra akadt a kolozsvári intézet szer
vezési munkálataival kapcsolatos izgalmakban, azt az aláb
biak fogják igazolni.

Mint java korbeli, tetterőtől duzzadó tanerőt rendelte 
őt néhai Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter Kolozs
várra, hol az éppen bölcsőjében ringó új iskola szervezése 
körül, mint a nagynevű alapító munkatársának, a legszebb 
feladatok egyike jutott neki is osztályrészül. Ismétlem : a leg
szebb feladatok egyike, mert siketnémanevelői ténykedésének 
súlypontja erre a reá nézve is hálás időszakra esik.

Hogy mennyire hálás volt rá nézve az őt Kolozsvárra 
kirendelő miniszteri intézkedés, ennek fényes bizonyítékát 
szolgáltatta az ő öt és fél havi tanítása eredményének be
mutatása Kolozsvár intéző körei s az érdeklődő közönség 
előtt. Csakhamar volt tehát alkalma kimutatni azt, hogy mi
képen tud járni az önállóság útain, amidőn nélkülöznie kel
lett a szellemi irányítást, melyben akkoráig Vácon, az anya
intézet akkori európai műveltségű igazgatója, Fekete Károly 
oldalán részesült.

Olgyay rátermettségének határozott tanúságaként idézem 
az intézet fent említett történetéből Szvacsina Géza polgár-
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mester szavait, melyek szó szerint a következők: „Ez az 
első vizsga aztán meggyőzte a jelenvoltakat arról, hogy a 
siketnéma iskola emberbaráti és kulturális missziót teljesít, 
hogy Olgyay János tanárban az iskola egy kiváló szakerőt 
kapott és hogy ez az intézmény a magas kormány, a hatóság 
és a társadalom érdeklődését és támogatását megérdemli.“

Ugyancsak, és pedig még nagyobb hivatalos és érdek
lődő közönség előtt volt része az elismerésben Olgyaynak 
az első ünnepélyes évzáró vizsgán, mely a városi redoute 
termében tartatott meg 1889. évi junius 30-án s melynek 
kézzelfogható szép eredményét mi sem bizonyította fénye
sebben, mint az ő kicsi növendékei szülőinek hála- s öröm
könnyei.

Ez az első év volt az ő megpróbáltatásának nehéz 
esztendeje, mert a második és következő tanévekben már 
megoszthatta verejtékes munkáját az évről-évre idehelyezett 
kartársaival. Nagyban hozzájárult e magasztos ügy iránti lel
kesedésének fenntartásához az a miniszteri rendelet, mellyel 
ő 1891. évben az igazgatói címmel ruháztatott fel. Ezzel a 
kiérdemelt előléptetéssel „primus inter pares“ lett ő s így 
kiemelkedett a közkatonák sorából, hogy egyszersmind ve
zetői képességéről is bizonyságot tehessen.

Vágyainak netovábbját, mint a siketnéma oktatásügy 
munkása akkor érte el, midőn a fejlesztéssel járó ezernyi 
küzdelem végeredményeként 1893-ban a siketnéma-intézet 
számára épült Honvéd-utcai díszes épületbe vonulhatott nö
vendékeivel s tantestületével. Az alapító s mindazok, akik 
ennek a monumentális alkotásnak a megteremtésében közre
működtek, vagy anyagi áldozatukkal hozzájárultak, mindazok
kal együtt nagyon természetesen az ő keblét is dagasztotta 
az az őszinte öröm s jólesés érzete, mely ilyen emberöltőkre 
kiható teljesedés nyomában szokott járni. És ez nem is lehe
tett máskép, mert méltán büszke volt a hálás szerepre, mely
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neki az alapító oldalán jutott az embermentés.e magasztos 
munkájában. Míg élt, bizonyára mindvégig felejthetetlen volt 
neki ez az intézet-megnyitási ünnepély, mert az eszme, az 
alapító, az új intézet, a növendékek ünnepeltetése közepette 
a tantestületnek s ezzel egyetemben neki is szép rész jutott 
ki az ünnepeltetésből.

Azonban sajnos, nem sokáig élvezhette a legszebb 
auspiciumok között kialakult positiojának gyümölcseit. Az új 
épületben ugyanis csak egy évig állott s működött az intézet 
élén. Az egészségi állapot változhatósága, mely Isten akarata 
után a leglegyőzhetetlenebb feltétel és erő, az ember szel
lemi tevékenységének irányításában s így legtöbbször fog
lalkozásának megállapításában, sőt sorsának végleges kiala
kulásában is, Olgyayval idő előtt éreztette kérlelhetlen hatalmát 
úgyannyira, hogy kénytelen volt hat és fél évi kolozsvári 
működése után az igazgatói teendők mindinkább súlyosabbá 
váló halmaza elől szervezetének kímélése okából a váci anya
intézethez való visszahelyeztetését kérelmezni.

Idő előtt, igenis, mert mint férfikora delén lévő tanerő
nek, még elég sok ideje lehetett volna ennek a magasztos 
pályának — ugyan nem mindenkor tövisek nélkül való — 
útait taposni, egyengetni, saját szellemi értékét növelni, fel
jebbvalói s a nagy közönség közmegbecsülését élvezni.

Miután néhány évi önmegerőltetésébe került munkál
kodás után fizikai ellentálló képessége annyira csökkent, hogy 
képtelenné lett a legszükségesebb mindennapi teendői telje
sítésére és a kifáradt agysejtek lassankint mind sűrűbben 
felmondták a szolgálatot, neki is ütött a végleszámolás órája, 
ö  is itt hagyta szépen indult s megszakított pályafutását s 
itt hagyta szeretteivel együtt mindazt, ami neki valaha kedves 
volt s ami rá nézve vonzó, tettre buzdító s lelkesítő hatással 
bírt. Meghalt 1900. íebr. 17.-én. De emléke élni fog közöt
tünk időtlen időkig.
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Azzal a sokat mondó és a természet által elrabolt be
szédkészség visszaadásának művészetét találóan jellemző mon
dással zárom be e megemlékezésemet, mely szerint: La 
critique est aisée, et l’art est difficile. (A megítélés könnyű
a művészet nehéz.)

Taritzky Ferenc.





Taritzky Ferenc







Taritzky Ferenc.
Aki a társadalmi életben állását mindig híven betölti, 

aki kötelességeit mindig pontosan teljesíti, aki az élet forga
tagában a tiszta eszményiség útjáról soha le nem tér, méltó 
arra, hogy embertársai tiszteljék, becsüljék. Aki életének java
részét egy magasztos ügynek a szolgálatában töltve úgy mun
kálkodott, hogy a rideg kötelességteljesítés határait mindig 
túllépte és minden ténykedését a szeretet hatotta át, az pálya
társait nemcsak tiszteletre és becsülésre, hanem önzetlen sze- 
retetre is készti. Ilyen tiszteletre, becsülésre és önzetlen 
szeretetre méltó férfiú Taritzky Ferenc, a magyar siketnéma- 
oktatás érdemes nesztora, intézetünknek 14 éven át volt 
igazgatója.

Taritzky Ferenc 40 esztendei szolgálati idejének majd
nem 2/3 -részét a siketnémák váci kir. intézetében töltötte el 
s épen azért róla írván, lehetetlen ottani működésére is ki 
nem terjeszkedni.

Mint lelkes, ambitiozus ifjú került 1869-ben a siket
némák váci kir. intézetéhez, hol akkor nagy embereket és 
intézményeket átalakító harcokat talált. A múlt, nevezetesen 
a kétféle tannyelv (magyar és német), a jel, írás és beszéd 
hármas cégére alatt működő úgynevezett bécsi iskola, erős 
küzdelmeket folytatott a jövővel, a mindeneket átalakító modern 
eszmékkel, különösen a mindenütt tért hódító német mód-
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szerrel, a tisztán beszédre tanítás módszerével. És hogy 
mai specialis oktatásügyünknek biztos alapjait akkor sikerrel 
lerakhatták, abban nagy érdeme volt Taritzky Ferencnek is. 
Az új eszméket, a régiektől mentesítve, hamarosan megértette, 
ápolta és fejlesztette előbb tollal, az akkor egyetlen szakla
punkban a „Kalauzában, majd szóval a katedrán is.

Hogy szakképzettségét már akkor is mily nagyra tartották, 
az kiviláglik abból, hogy amikor 1889-ben a tanárgyakor
nokok rendszeres kiképzése céljából Vácon az első képző- 
tanfolyamot szervezték, azon a legfontosabb tantárgy, a 
módszertan előadásával őt bízták meg. Tanítványainak nehéz 
munkáján könnyítni akarván, a hosszú éveken át szerzett 
ismereteit, tapasztalatait összegyűjtve, saját költségén kiadta 
első nagyobb munkáját: „A siketnémák nyelvoktatása“ címen. 
Merész vállalkozás volt ez anyagi szempontból. Oktatás
ügyünknek akkori fejlettlensége miatt alig néhány példány 
kelt el s a szerző a fáradságos munka mellett, alaposan ráfizetett 
első irodalmi vállalkozására. Ez az oka annak, hogy számos 
más munkája még ma is csak kézirat alakjában hever asztal
fiókjában.

Első nagyobb kitüntetés akkor érte, amikor Trefort 
miniszter 1889-ben ó heti külföldi tanulmányútra küldte. Német
ország nagyobb intézeteit látogatta meg akkor és minden
ünnen gazdag tapasztalatokkal tért vissza. Tapasztalatait 
jelentés alakjában a miniszter elé terjesztette s a váci intézet
1890—91. isk. évi értesítőjében közkinccsé is tette azokat.

Taritzky Ferenc kerek 25 esztendeig működött a siket
némák váci intézeténél. Előbb mint tanárgyakornok, majd 
mint segédtanár s 1874-től fogva mint rendes tanár. Mind
végig jelentékeny szerepet játszott úgy az intézetben, mint 
a város társadalmi életében.

Mikor 1894-ben Olgyay János intézetünk akkori igaz
gatója egészségi okokból állásáról lemondott, helyébe a mi-
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niszter Taritzky Ferencet nevezte ki. Nehéz körülmények közt 
foglalta el helyét és nehéz körülmények közt buzgón működni 
kétszeres érdem. 14 esztendeig vezette intézetünk ügyeit s 
ezen idő alatt nemcsak az iskolában nevelt és tanított, hanem 
azonkívül is buzgólkodott szóval és írásban, hogy a gondjaira 
bízott intézetet fejlessze, előbbrevigye.

A jól végzett munkával járó lelki megelégedésen kívül 
számos elismerésben és kitüntetésben is volt része. Ezek 
közül kiemelünk különösen kettőt. Az egyik elismerésben 
kartársai részesítették, amikor 1899-ben 30 éves szolgálatának 
évfordulója alkalmával fényes jubiláns ünnepséget rendeztek 
tiszteletére. A másik kitüntetésben Ő Felsége a király része
sítette, amikor 40 esztendei hűséges szolgálat után nyuga
lomba vonult s a siketnémák oktatása terén szerzett érdemei
nek elismeréséül a koronás arany érdemkereszttel tüntette ki.

Utóbbit is fényes ünnepély keretében nyújtotta át, illetve 
tűzte fel a mellére Szvacsina Géza polgármester, a felügyelő
bizottság és tantestületnek az 1908. évi október hó 4-én 
tartott együttes díszközgyűlésén. Szvacsina Géza polgármester 
az ünnepekhez akkor a következő beszédet intézte:

Kedves Igazgató Úr!
Végtelen örömömre szolgál, l)ogy nekem jutott a sze

rencse ezt az érdemkeresztet az igazgató úrnak átadni.
Nekem, aki ott voltam ennek az intézetnek a bölcsőjénél, 

aki ezelőtt másfél évtizeddel először üdvözölhettem az igazgató 
urat és aki azóta megszakítás nélkül tanúja lehettem annak 
a nemes, önzetlen és önfeláldozó munkának, amellyel ezt az 
akkor csak csirájában levő intézetet erre a virágzó állapotra 
helyezte.

Mert csak azok méltányolhatják a munka értékét a maga 
valódiságában, akik nemcsak a munka eredményét látják, ha
nem akik figyelemmel kísérhetik annak napról-napra egymásra 
halmozódó sokaságát is.
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Én tanúja voltam annak a bámulatra méltó és magasztos 
munkának, amit igazgató úr 14 éven át ez intézet szeren
csétlen növendékeinek megmentése érdekében naponta kifejtett 
és azzal a lelki megnyugvással tűzhetem mellére ezt az érdem
keresztet, fpogy ez a szép királyi kitüntetés a közpályának egy 
valóban méltó emberét érte.

Tudom én azt, bogy a közpálya emberének, akit lelke
sedés vezet bIV°ldsa teljesítésében, legnagyobb jutalma a köte
lességteljesítés öntudata. De az egyéni érdekek érvényesülési 
törekvéseinek mai korszakában nagyon kevés azoknak a száma, 
akiket hivatásuk teljesítésében magasabb ideálok lelkesítenek 
és akiket az az eszme vezet, bogy ne csak közönséges munkát 
végezzenek, hanem hasznára és javára legyenek az ügynek, 
amelynek szolgálatába léptek.

Ön ezekhez a kiválasztottakhoz tartozik, akiket az ember
baráti ügy nemes eszméje b°z°tt erre a pályára és ezért volt 
munkásságának sikere és nemes hatása is.

A kertész gondosságával, az apa szeretetével és az ember
barát gyöngédségével őrködött ebben az intézetben, ahol a 
szerencsétlen siketnéma gyermekek az Ön igazgatása alatt 
meleg ottbont, gyöngédséget és szer etetet találtak.

De nemcsak az intézet növendékei találtak Önben nemes 
szívű gondozót, banem butT,ánus gondolkozása áthatotta az 
intézet tanári testületét is és alapját vetette meg egy olyan 
áldásos szellemnek, mely egyedüli biztos alapja az intézeti jó 
nevelésnek.

És most, midőn nyugalombavonulása alkalmával a leg
magasabb bolyröl ilyen szép kitüntetés éri igazgató urat, fel
ügyelő-bizottságunk is eljött, bogy a maga részéről is kifejezést 
adjon igazgató úr iránti tiszteletének és nagyrabecsülésének.

Én pedig átadom és mellére tűzöm Felséges Uram és 
királyom által Önnek küldött koronás arany érdemkeresztet, 
mint érdemeinek legnagyobb elismerését.
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hirdesse ez a kereszt a siketnéma oktatás terén szerzett 
érdemeinek jutalmát és szolgáljon buzdításúl pályatársainak, 
bogy kövessék a nemes példát, mert a munka nebéz és fárasztó, 
de a lelkiismeretes és eredményes munkát elismerés és siker 
koronázza. Fogadja szívből jövő üdvözletemet!

Oly kedvesen, oly meghatóan és mindenek felett oly, 
jellemzően tárja fel ez a beszéd Taritzky Ferencnek itteni 
működését, hogy szükségesnek tartottam annak teljes leközlését.

Emléksoraimat azzal zárom be, hogy vajha a kegyes 
Ég meghallgatná kérésünket és megtartaná őt családjának 
boldogítására és mindnyájunk őszinte örömére még igen soká!

Nagy Péter.



i  :



II. RÉSZ.





25  év története.
25 év egy örök időkre szóló intézménytörténetében nem sok. 

Néhány lepergett porszem Rivaltus homokóráján. De ha ez a 25 
év egy úgyszólván semmiből lett intézet küzdelemteljes kialaku
lását, kifejlődését tünteti fel, számot tarthat a megemlékezésre.

Intézetünk a folyó iskolai évben érte el fennállásának 25. 
esztendejét. Története, ámbár lélekemelő eseményekben igen 
gazdag, még sem hivalkodó. Szerény, egyszerű, de egyszerű
ségében is magasztos és felemelő, mint maga az intézmény 
s a benne folyó embermentési munka.

Amilyen zajtalan, csendes volt a munkánk, ép oly sikerdúsak 
voltak annak eredményei. Harmadfélszáznál több siketnémát 
neveltünk fel a magyar társadalomnak s az intézet vagyona meg
halad ja  ma m ár a 300,000 koronát. Emelt fővel tekinthe
tünk tehát vissza a múltba, melyből értékes tanulságokat vonha
tunk le nemcsak a magunk, hanem mások számára is. Közöljük 
intézetünk keletkezésének és fejlődésének rövid történetét, ab
ban a reményben, hátha akadnak, akik ebben követésre méltó 
példát látva, hasonló intézmény létesítésére adják magukat.

Ha majd látni fogjuk, hogy az általunk nyitott ösvényen mások 
is megindulnak, ha tapasztalni fogjuk, hogy nyomdokainkon az 
erdélyi részekben mind újabb és újabb intézetek keletkeznek 
s ha a Délkeleti Felföldön élő sok ezer siketnéma közül majd 
egy se lesz, ki ne mondhatná magáról, hogy emberré nevelt 
az emberszeretet, akkor — csak akkor fogjuk hivatásunkat 
betöltöttnek tekinteni.
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1. Az iskola keletkezése.

Az eszme, hogy Kolozsváron siketnéma intézet létesít- 
tessék, természetszerűleg nem itt született meg. A siketnémák 
csak szétszórtan élnek közöttünk és minthogy fogyatkozásuk 
sem feltűnő, közfigyelmet nem igen keltettek s a róluk való 
gondoskodást sem tekintették közszükségletnek.

Csak a statisztika tartotta őket számon és csak azok 
tudták, hogy a számuk a látszat ellenére is mily megdöbbentő 
nagy s hogy taníttatásuk mennyire közérdekű, akik ügyükkel 
közelebbről foglalkoztak.

Hogy az erdélyi részekben a siketnémák oktatása érde
kében valaha komolyabb lépések történtek volna, nem igen 
maradt feljegyzés. Néhai Babb János, erdélyi gör. kath. püs
pök 1828-ban az erdélyi főkormányzószéknek küldött jelen
tésében azt írja, hogy van Erzsébetvároson egy Bacsilla nevű 
szabadságra hazabocsátott huszár, aki a siketnémák oktatásá
hoz is ért. Ebbéli jártasságát egy odavaló polgárnak, Mol- 
dován Jánosnak két siketnéma gyermekén mutatta be, akiket 
rövid idő alatt írni és olvasni megtanított.

Bacsilla, kit a püspök kérelmére s a főkormányszék 
előterjesztésére a katonaságtól végleg elbocsátottak, Erzsébet
városon telepedett le. Itt kezdetben a maga emberségéből 
tartotta fenn magát, később azonban a főkormányzószékhez 
fizetésért folyamodott. A főkormányzószék a hatóságok útján 
kívánta Bacsilla és iskolájának jövőjét biztosítani s azért adako
zásra szólította fel őket. A felhívás azonban kevés eredménnyel 
járt, amennyiben alig 867 pírt gyűlt egybe. Ennek 42 pfrtnyi 
évi kamatát kapta Bacsilla fizetésül. A későbbi adakozások 
után Bacsilla évi fizetése már 80 pfrtra emelkedett. Azonban 
Bacsilla nemsokára rendetlen életmódra adta magát s az iskolája 
lassanként feloszlott, mire a fizetését is beszüntették 1846-ban.

Azután hosszú ideig semmi sem történt. Még Eötvös álta-
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lánosító törekvései sem találtak nálunk termékeny talajra. Csak 
Trefort miniszternek sikerült végre a közönyt megtörni s a köz
figyelmet az erdélyrészi siketnémák elhagyott ügyére irányítani.

Hegedűs Sándor az ő biztatására indította meg Kolozs
várt a mozgalmat egy siketnéma iskola felállítása iránt. Az 
ezirányú tárgyalások még 1886-ban indultak meg s az elő
készületek folytak, komolyabb állásfoglalásra azonban csak 
1887-ben került sor.

Nagy része volt ebben Ákos (Scherer) Istvánnak, a 
váci intézet akkori tanárának is, aki mint Fekete Károlynak, a 
váci intézet igazgatójának bizalmasa, több ízben érintkezett 
Hegedűs Sándorral s irányító felvilágosításával sok jó szol
gálatot tett az ügynek.

Albach Géza polgármester az 1887. évi április hó 14-én 
hívta össze e tárgyban az első értekezletet, melyen rajta kívül 
még Szász Domokos ref. püspök, Ferencz József unit. püspök, 
Pál Sándor tankerületi főigazgató, Dobál Antal ügyvéd, Szva- 
csina Géza és Salamon Antal városi tanácsosok jelentek meg.

Az értekezlet élénk eszmecsere után kimondotta, hogy egy 
siketnéma iskola létesítésének az eszméjét helyesli, annak mi
előbbi felállítását szükségesnek tartja s hogy az erre vonatkozó 
részletes javaslat kidolgozásával Szvacsina Géza előadót bízza 
meg, mint aki ez üggyel már eddig is behatóan foglalkozott.

Ez a határozat rövid időn belül átment aztán előbb a 
tanács, majd a szakosztályok ülésein és 1887 május 21-én 
már a közgyűlés elé került. A közgyűlés is mindenben hoz
zájárult az értekezlet előterjesztéséhez s ezzel a siketnéma iskola 
felállításának a szükségessége hivatalos formában iskimondatott.

A mag tehát el volt vetve s életre keltése oly férfiúra bíza
tott, kinél megfelelőbbet gondolatban sem lehetett volna találni. 
Tudásban és munkabírásban lehettek hozzá hasonló férfiak, de 
szívjóságban egy sem versenyezhetett vele. És ide elsősorban 
nemesen lüktető szívre és melegen érző szeretetre volt szükség.
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Szvacsina Géza nemes lelkének mélységes tudásával és 
meleg szivének minden szeretetével hozzáfogott szép felada
tának a megoldásához. Elsősorban tudni akarta, hogy mennyi 
az erdélyi részekben a tanköteles korú siketnémáknak a száma.

Ebben nagy segítségére voltak a közigazgatási hatósá
gok, akik a városi tanács által kibocsátott rovatos íveket a 
legnagyobb pontossággal töltötték ki.

Ezekből állította aztán össze Szvacsina Géza az alábbi 
kimutatást, mely mindennél hangosabban hirdette egy siket
néma iskola felállításának szükséges és sürgős voltát.

KIMUTATÁS
az ország keleti részének vármegyéiben és városaiban levő siketnémákról.
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i Alsó-Fehér . . . 33 109 142
' Áthozat . . 821 2145 296C

2 Beszterce-Nasz. 21 90 111 1 Brassó ............. 2 9 11
383 Bihar ................ 92 256 348 2 Debrecen . . . . 13 25

4 Brassó ................ 17 24 41 3 Dés . . . . . . . 1 1 2
5 Csik . . . . . . 44 145 189 4 Gyulafehérvár . 5 4 9
6 Fogaras............. 23 82 105 5 Kolozsvár . . . 7 7 14
7 F la jd u ................ 53 85 138 6 Marosvásárhely 3 3 6
8 Háromszék . . . 35 101 136 7 Csíkszereda . . 1 1 2
9 H unyad............. 71 294 365 8 Gy.-szt.-miklós 8 6 14

10 Kis-Kiikiillő . . 12 38 50 9 Nagykároly. . . 2 1 3
11 K o lo z s ............. 32 82 114 10 Nagyszeben . . 4 4 8
12 Maros-Torda. . 48 75 123 11 Nagyvárad . . . 6 19 25
13 Nagy-Kükiillő . 64 74 138 12 Nyíregyháza . . 14 — 14
14 Szabolcs . . . . 54 93 147 13 Szamosujvár . . 2 — 2
15 Szatm ár............. 83 116 199 14 Szászsebes. . . 3 17 20
16 Szeben ............. 49 158 207 15 Szászrégen . . . 2 3 5
17 S z ilá g y ............. 28 68 96 16 Szatmár . . . . 6 1 7
18 Szolnok-Doboka 28 122 150 17 Szilágysomlyó . 2 1 3
19 Torda-Aranyos. 11 56 67 18 T ord a................ 2 2 4
20 Udvarhely . . . 23 77 100 19 Z ila h ................ 1 5 6

Összesen. . 821 2145 2966 Összesen . 915 2254 3169



Mikor ez a kimutatás nyilvánosságra került, valósággal 
megdöbbentette az embereket. Senki sem gondolta, hogy az 
ország keleti részében a siketnémáknak ekkora tömege éljen 
minden részvét és gondozás nélkül. A figyelem most egy
szerre e szerencsétlenek felé fordult és általánossá vált az a 
tudat, hogy rajtuk segíteni, őket abból a borzasztó lelki nyo
morúságból, melybe önhibájukon kívül estek, megmenteni, 
emberbaráti kötelesség.

Hogy a felállítandó siketnéma iskola mennyibe fog 
kerülni s hogy az erre való költségeket miből fogják előte
remteni, szinte másodrangú kérdésekké törpültek. Szvacsina 
Géza szervező képessége és alkotó ereje azonban csakhamar 
ezen is túlsegítette az intéző köröket. A tervezett iskola költ
ségeit a legminimálisabbakra szabva, azok fedezését igen 
helyes érzékkel, a szülők hozzájárulásán kívül, a három leg
inkább érdekelt félre : az államra, városra és a társadalomra 
hárította.

Mikor Szvacsina Géza a javaslatával elkészült, 1887 
nov. 20-án a tanács elé terjesztette, mely azt 2 napra rá már 
tárgyalásra is kitűzte. Minthogy ez a javaslat intézetünk meg
alapításának leghübb tükre, egész terjedelmében közöljük.

Tekintetes Tanács!

Városunkban felállítandó siketnéma intézet ügyében van 
szerencsém megtenni a következő

Előterjesztést:
Mindenekelőtt bemutatom azt a kimutatást, melyet hiva

talos összeírás alapján állítottam össze és mely az erdélyrészi 
megyékben és városokban levő siketnémák számát tünteti fel. 
E kimutatás szerint, melyet ide mellékelek, a Királyhágón 
inneni részekben 2119 siketnéma van, de nincs egyetlen inté
zet sem, ahol ezek a szerencsétlenek oktatást nyerhetnének.

A siketnémák intézetének felállítása érdekében nem is
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hozok fel hát semmi indokot, hanem hivatkozom a számok
nak eme megdöbbentő mennyiségére és hiszem, hogy a 
szerencsétlenek számának szomorú statistikája áldozatra és 
támogatásra fogja hívni a magas kormányt, törvényhatósági 
bizottságunk tagjait, e nemes város és az összes erdélyi 
részek lakosságát.

Német- és Franciaországnak minden nagyobb városában 
léteznek már siketnéma intézetek. Németországban 98 intézet 
van és mig egymagában Bécs városában is három intézet léte
zik, addig egész Magyarországon összesen csak két intézet 
van: a váci királyi országos és a budapesti izraelita intézet.

Az utóbbi 2 év alatt keletkezett ugyan hazánkban még 
három ilyen iskola, egy Aradon, egy Temesváron és egy 
Kaposváron, de ezek csak egyenként 8— 10 növendéket szám
láló és még oly kezdetleges iskolák, hogy inkább csak helyi, 
de nem országos érdek kielégítésére lehetnek hivatva.

Legszomorubb sorsa van az erdélyi siketnémáknak, 
mert itt intézet hiányában a szerencsétlenek éppen nem része
sülnek semmi oktatásban.

Ily körülmények között a humanitás, az emberbaráti 
érzület tevékenységre szólít fel mindnyájunkat és erkölcsi 
kötelességünkké lesz, hogy mielőbb létesítsünk oly intézetet, 
hol a szerencsétlen siketnémák, a társadalomnak ezek az élő
halottjai, az oktatás világossága által új életre ébredjenek, 
hogy beteljesedjenek az írás szavai: „És a siketek hallani 
fognak és a némák megszólalnak“.

És itt előadom javaslatomat, hogy miképen képzelem 
a siketnémák intézetének létesíthetését.

Mindenekelőtt egy siketnéma iskolát kell állítanunk, ahol 
egy szaktanító, aki képzettségét a váci vagy budapesti, vagy 
más hasonrangú intézetben szerezte, az itt kezdetben csak 
bejáró nő- és fisiketnéma növendékeket szakszerű oktatás
ban részesítse.
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Ez az iskola a bejáró növendékek évenkénti fejlődésé
vel hat osztályból állana és a tanítás a váci és különösen a 
budapesti intézetnél gyakorlatban levő beszélési tanmódszer 
szerint eszközöltetnék.

Tandíjat az oktatásért sem helybeli, sem vidéki növen
dékek nem fizetnének. A vidékiek szülőit, esetleg hozzátar
tozóit azonban az a költség terhelné, hogy gyermekeiknek 
itteni fenntartásáról kellene gondoskodniok.

Egy ily iskolából azután négy-öt év alatt a társadalom 
áldozatkészsége mellett kifejlődhetnék az internátusra beren
dező intézet is.

A bennlakásra berendezett intézetben fizetéses és ala- 
pítványos növendékek lennének. Az évi ellátási költség egy 
növendékre 200—240 forintra menne, mihezképest egy ala
pítvány eme jövedelemnek megfelelő tőke értékben 4000 
forintban állapítható meg.

Az iskola fenntartási költségét a következőleg veszem 
számításba;

1. Tanítónak, aki egyszersmind igazgató, évi fizetése 1000 frt.
2. Iskolai helyiség tanítói l a k á s s a l ----------------------  500 „
3. Fűtés és világítás-----------------------------------------------150 „
4. Iskolai s z e r e k ----------------------------------------------------100 „
5. Előre nem látható rendkivüli k ia d á s ----------------- 50 „

összesen — — 1800 frt.

E szerint a siketnéma iskola évi fenntartási költsége az 
első 3 év alatt évenként 1800 forintra menne, a negyedik 
évben azonban, midőn a növendékek száma az osztályokkal 
szaporodnék, szükség lenne egy második tanítóra is, hogy 
egy-egy tanító csak három korosztályt tanítson, ugyanekkor 
az iskolai helyiséget is bővíteni kellene egy teremmel, mihez 
a tanítói lakást is hozzászámítva, a költségvetés a következő 
tételekkel emelkednék:



1. Második tanító f iz e té s e ------------ ---  — ------------  800 frt.
2. Iskolai szoba és tanítói lakás — ------- — -  -  300
3. Fűtés és világítás — — — — — — ------- — — 1 j O

Összesen — -------  1200 frt.

Eme kiadások fedezése iránt javaslom a következőket:
Kolozsvár szab. királyi város törvényhatósága fedezze 

az iskolai helyiség, fűtés, világítás és tanítói lakásra szüksé
ges és kezdetben évi 800 forintra, később 1200 forintra emel
kedő kiadást és ezt adja a város vagy természetben, ameny- 
nyiben alkalmas helyiséggel rendelkezik, vagy pénzben.

A magas kormány felkérendő lenne, hogy a tanító 
díjazására szükséges és kezdetben évi 1000 forintra, később 
évi 1800 forintra emelkedő kiadás fedezésére, vagy évi segély 
címen szavazza meg ezt az összeget, vagy pedig a váci kir. 
országos intézetben rendelkezés alatt álló s államilag dotált 
tanítók közül egy alkalmas egyént a kolozsvári siketnéma 
iskolához állami fizetés mellett helyezzen át.

Ha a város a magas kormány támogatása és anyagi 
segélyezésével a siketnéma iskolát létesítette, ebből az isko
lából a társadalom segélyével és áldozatával kifejlődnék a 
bennlakással (internátus) összekötött siketnéma intézet is.

Erre kétféle alapot kellene teremteni.
Egyik alap az intézeti épület felépítéséhez kellene, ami 

aproximative 20—25 ezer forintban előirányozható.
E célra ő  Eelsége kegyes adományából és a népünnep 

bevételéből van is már a városnak 1800 forintja és remél
hető, hogy ha a hazai sajtó támogatása és a hatóság buzgó 
vezetése mellett a „Kolozsvárt felállítandó siketnéma intézet 
felépítésére“ általános gyűjtés rendeztetnék, a szükséges alapot 
egy pár év alatt társadalmi úton összegyűjteni lehetne.

Egy másik alap a vagyontalan siketnéma gyermekek 
fenntartási költségeinek fedezhetésére szükséges. Ezek volná
nak az úgynevezett ágyalapítványok, melyeknek kamataiból
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az intézetbe elhelyezett vagyontalan növendékek fenntartási 
díjai fedeztetnének kiképeztetésük tartamáig.

Nem merülhet fel semmi kétség aziránt, hogy mindig 
fognak találkozni nemes szívű emberek, kik földi javaik fölös
legéből tenni fognak ily alapítványokat. Ugyde még ezen
kívül egy más módot is kellene igénybe venni.

Nézetem szerint a megyei és városi törvényhatóságokat 
fel kellene átiratilag kérni, hogy e célra V* vagy V*0/o pót- 
adó megszavazása útján gyűjtsenek, teremtsenek egy-egy ily 
alapítványt. Ezt azután a város az illető törvényhatóság ala
pítványa címen kezelné, oly kikötés mellett, hogy kamatai 
mindig csakis az illető törvényhatóság által kijelölt és saját 
megyéjebeli vagyontalan siketnémának az intézetben való 
fenntartására fordíthatók.

Ezek általánosságban azok az irányadó elvek, melyek
nek foganatosítása mellett remélem, hogy a siketnéma iskolát 
és ebből az intézetet városunkban létesíteni lehetne.

Előterjesztésemet a tekintetes tanácsnak elfogadásra és 
szives támogatásra ajánlom.

Kolozsvár, 1887. évi november hó 20-án.
Teljes tisztelettel: 
Szvacsina Géza.

Szvacsina Gézának ez előterjesztése a tanács s a tan
ügyi és pénzügyi bizottságok letárgyalása után, az 1887. évi 
december hó 17-én a városi közgyűlés elé került. A városi 
közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta és határozatiig 
kimondotta, hogy: „addig is, mig nagyobbszabású intézetet 
létesíthet, felállítja a kolozsvári siketnéma iskolát. Az iskola 
részére szükséges helyiséget, a tanító számára ingyen lakást, 
az iskolai felszerelvényeket és az iskolai helyiség fűtését és 
világítását a város saját házipénztárának terhére szolgáltatja, 
de azon kérelemmel járul a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
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kormányhoz, hogy a tanerőről gondoskodjék, vagy annak 
fizetését fedezze az állampénztárból".

Ezen közgyűlési határozatnak még egy igen lényeges 
intézkedése volt az, hogy a létesítendő iskola beállítására, a 
mozgalom megindítására és a felállítandó intézet anyagi ügyei
nek állandó vezetésére Albach Géza kir. tan. polgármester 
elnöklete alatt felügyelő-bizottságot választott, melynek tagjai 
a következők voltak: Albach Géza, elnök, Szvacsina Géza, 
előadó, Salamon Antal, jegyző, Bokros Elek, Dávid Antal, 
Dobál Antal, dr. Éltes Károly, Ferencz József, Gámán Zsig- 
mond, Groisz Gusztáv, Kozma Ferenc, Nagy Lajos, Páll 
Sándor, Szász Domokos, Tauffer Ferenc, dr. Vajda Gyula és 
Weisz Mór.

Kolozsvár sz. kir. város fenti határozatával alapját vetette 
meg olyan alkotásnak, melyre mindig büszke önérzettel tekint
het vissza, mert kebelében fogamzott meg az eszme, mel
lette állott bölcsőjénél, támogatta fejlődésében és mint kész 
intézményt átadta nemsokára örök rendeltetésének, az örökké 
tartó emberszeretetnek.

2. A siketnéma iskola megnyitása.

Kolozsvár sz. kir. város tanácsa a közgyűlésnek fenti 
határozatának megfelelőleg felterjesztést intézett a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztériumhoz, a létesítendő intézet 
erkölcsi támogatása, anyagi segélyezése s a tanerők meg
adása iránt.

Trefort Ágoston, akkori vallás- és közoktatásügyi minisz
ter erre az 1888. évi március hó 18-án a következő meleg
hangú leiratban válaszolt:

„Kolozsvár sz. kir. város tanácsának f. évi januárius hó 
17-én 513. sz. a. tett felterjesztésére, melyben az ott létesí
tendő siketnémák intézetéhez egy alkalmas tanerőt állami
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fizetés mellett áthelyezni s a tanerőt később a szükséghez 
képest szaporítani kéri; értesítem a város közönségét, hogy 
tekintettel az emberbaráti célra, melyet részemről is minden 
módon elősegíteni kívánok, örömmel üdvözlőm kezdemé
nyezését, s hajlandó vagyok a siketnémák váci intézeténél 
alkalmazott Olgyay János segédtanárt évi 900 forint fizetésé
nek és 100 forint lakbérilletményének meghagyásával a jövő 
1888/89. iskolai év tartamára, s illetőleg amennyiben az inté
zet szervezeti munkái ezt igényelnék, már mostantól kezdve 
is Kolozsvárra kirendelni és pedig olyformán, hogy a neve
zett tanár odautazásának költségeit a váci kir. intézet fogná 
viselni. Szíveskedjék tehát a városi közönség, mihelyt Olgyay 
tanárra szüksége van, hozzám fordulni. Minthogy pedig az 
állami költségvetésbe ez idő szerint csakis a váci intézet leg
szükségesebb költségei vannak felvéve, a további segélyezés 
iránt csak akkor lesz lehetséges intézkednem, ha már a siket
némák többi intézeteinek anyagi támogatására tárcám költ
ségvetésében egy külön rovat álland rendelkezésemre. Buda
pest, 1888. évi március hó 18. Trefort s. k.“

A város törvényhatósági bizottsága a legmélyebb hálával 
fogadta Trefort miniszternek ezt az iskola jövőjét biztosító 
magas leiratát s nagylelkű támogatásáért külön feliratban 
üdvözölte és egyúttal kérte, hogy a kilátásba helyezett tan
erőt minél előbb küldje ki.

Trefort miniszter a törvényhatósági bizottságnak ezt a 
kérését is azonnal teljesítette és Olgyay János, a Vácról állam
költségen idehelyezett tanár már az 1888. évi május hó 31-én 
Kolozsvárra érkezett az előkészítő munkák végzésére.

Olgyay János, amint Kolozsvárra érkezett, azonnal érint
kezésbe lépett az intéző körökkel és Szvacsina Géza előadó 
tanácsossal csakhamar megállapodtak az iskola szervezési 
munkálatait illetőleg.

Közben összehívták a végrehajtó felügyelő-bizottságot
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is gyűlésre, mely 1888. évi junius hó 11-én ült össze s a 
következő határozatokat hozta:

1. Az előadó tanácsos megbízatik, hogy a szaktanárral 
egyetértőleg keressen és béreljen ki a város nevében az 
iskola elhelyezésére és a tanár lakására szolgáló alkalmas 
épületet s hogy az iskola részére szükséges felszereléseket 
szerezzék be.

2. Az iskola megnyitása hirdetmény útján közhírré 
teendő.

3. Az oktatás tandíjmentes legyen.
4. Az országos gyűjtés, amennyiben a nagyközönség 

jótékonykodása több oldalról nagyon igénybe van véve, csak 
később, alkalmasabb időben vegye kezdetét.

Mikor a szükséges helyiségekről s az iskola berende
zéséről már gondoskodtak, a városi tanács az 1888. évi 
junius hó 19-én 8176. tan. sz. alatt kelt „Értesítésiben köz
hírré tette, hogy a kolozsvári siketnéma iskola az 1888. évi 
szeptember hó elején megnyílik.

Dacára annak, hogy ez az „Értesítés“ nemcsak a helyi 
lapokban látott napvilágot, hanem falragaszon is kihírdette- 
tett és dacára annak, hogy az a városi és vármegyei tör
vényhatóságok útján a Délkeleti Felföld minden zugába 
eljutott, felvételre mégis csak 8-an jelentkeztek. Ennek oka 
egyrészt abban keresendő, hogy az új intézmény iránt még 
nem volt meg a kellő bizalom, másrészt pedig, és talán ez 
volt a főok, a felügyelő-bizottság még nem volt abban a 
helyzetben, hogy a szegénysorsú siketnéma gyermekeknek 
segélyt, avagy ingyen ellátást biztosíthatott volna.

A felügyelő-bizottság mind a 8 pályázót felvette és ezek
kel nyitotta meg Olgyay János az iskolát 1888. szeptember 
3-án, a Belközép-utca (most Deák Ferenc-utca) 6. sz. alatti 
Hutflesz-féle ház emeletén egy udvari szobában. Itt azonban 
csak amolyan előkészítő oktatás folyt egy hónapig. A rend-
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szeres tanítás október hó 4-én vette kezdetét a Kül-Monos- 
tor-úti gróf Kún-féle házban, hová az iskolát szeptember hó 
végével költöztették.

3. Az iskola fejlődése az internátusra berendezett 
intézet felépítéséig. (1888— 1893.)

Mikor az iskolát a szerény viszonyoknak megfelelőleg 
minden ünnepélyesség nélkül megnyitották, senki sem gon
dolta, hogy az az időszak, amely az iskola megnyitásától, 
annak saját otthonába való beköltözéséig tartott, olyan rövid 
lesz. Alig öt esztendőre volt szükség, hogy Szvacsina Géza 
előadó-tanácsos egyik jelentésében ezt írhatta: „És a miben 
hittünk, nem csalatkoztunk; amit reméltünk, megvalósult; 
amire vállalkoztunk, teljesítettük“.

„Hittük, hogy erős akarattal létesíthetünk egy siketnéma 
intézetet. Reméltük, hogy törekvésünket a magas kormány, 
Kolozsvár városa és a nagylelkű közönség támogatni fogja. 
Hitünkben nem csalatkoztunk, reményeink teljesültek és öt 
év alatt, közadakozásból felépült a siketnémák háza, az em
berszeretetnek állandó hajléka“.

Csodákkal határos eredmények voltak ezek. Azonban 
csak az láthatott bennük csodát, aki a dolgok folyását kívülről 
szemlélte, aki bennük élt, aki azokban activ részt vett, csak az 
tudhatta, hogy azok a kötelességteljesítés határain jóval túl — 
az önfeláldozásig menő munkának voltak az eredményei.

Szvacsina Géza a felügyelő-bizottság nevében páratlan 
energiával buzgólkodott: a hangya szorgalmával s a méh 
takarékosságával gyűjtötte a filléreket. Azonban az elért ered
mények még sem lettek volna oly jelentősek, ha nem álltak 
volna az oldalán Olgyay János igazgató és kicsi tantestülete.

Szvacsina Géza a szív fegyvereivel küzdött, kért és 
könyörgött azok számára, akik erre legjobban voltak reá
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utalva. Olgyay és munkatársai az ész munkájával igyekeztek 
bebizonyítani a nagyközönségnek, hogy akikért annyi áldo
zatot hoznak, azok valóban meg is érdemlik azokat. Váll
vetett munka folyt itt s azokat a páratlan szép eredményeket, 
melyek a hazai siketnéma-oktatás terén még ma is követésre 
méltó példa gyanánt állíthatók fel, az a harmonikus együtt
működés hozta létre, mely a felügyelő-bizottság és a tantes
tület között mindenkor fennállott.

Azonban ne időzzünk az általánosságoknál, hanem néz
zük közelebbről, ki-ki miként buzgólkodott a számára kijelölt 
munkakörben.

A felügyelő-bizottság első teendője az volt, hogy elké
szítette az iskola ideiglenes alapszabályait, melyek az inté
zet vezetését, szervezését és fejlesztését, valamint a növen
dékek felvételi módozatait határozott irányba terelték. Külö
nös rendelkezése ennek az volt, hogy még az igazgatói 
teendőket is az előadóra hárította.

Az alapszabálynak egyik pontja felhatalmazta a felügyelő
bizottságot arra, hogy magát belátása szerint több bel- és 
kültaggal kiegészíthesse. Mikor aztán úgy a helyi, mint a 
vidéki notabilitásokból 15 bel- és 16 kültaggal magát kiegé
szítette, megkezdte működését, mely elsősorban oda irányult, 
hogy az intézet fokozatos fejlesztése mellett alapot teremtsen, 
egyrészt, hogy az intézet saját házát minél előbb felépíthesse, 
másrészt, hogy a szegénysorsú növendékeket legyen miből 
segélyezni. És ebben a törekvésében főleg három tényezőre 
kivánt támaszkodni.

Az egyik, amelyre már kezdettől fogva különösképen 
számított —  és nem hiába, a magas kormány volt.

Trefort Ágoston, ki a leküldött tanár állami fizetése mel
lett még további erkölcsi és anyagi támogatást helyezett kilá
tásba, az 1888. évi augusztus hó 22-én elhunyt. Utódjául 
ő  császári és apostoli kir. Felsége Csáky Albin grófot ne
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vezte ki. Az új miniszter személyében humánus intézetünk 
ismét nagylelkű pártfogóra talált.

Nemcsak Trefort Ágoston intézkedéseit hagyta helyben, 
hanem az általa tett Ígéreteket is beváltotta nem remélt módon.

Mindjárt a következő évben, amikor a II. osztály fel
állításával még egy tanerő kellett, Csáky miniszter állami fize
téssel ugyancsak Vácról Ulrich Gézát helyezte ide s így évről- 
évre, a növendékek szaporodásával, mindig újabb és újabb 
tanerőket helyezett át, illetve nevezett ki intézetünkhöz.

így került intézetünkhöz az 1890. évi szept. hó 17-én 
Kaán János, majd ennek helyébe az 1891. évi március hó 
19-én Gogola Margit, Balázs Józsa tanítónő is ebben az 
évben jött intézetünkhöz december 7-én.

Nagy horderejű volt intézetünk fejlődésére a miniszter
nek amaz intézkedése, mely szerint az 1891. állami költség- 
vetésben az intézet segélyezésére külön rovatot nyitott és 
erre az évre, a tanerők fizetését is beleértve, 5400 koronát 
irányzott elő.

Ezt a segélyt az 1892. évi állami költségvetésben már 
6800 koronára emelte fel és amikor Gogola Margit és Balázs 
Józsa az 1892. évi szeptember hó 1-én az intézet köteléké
ből kilépve állami tanítónőkké neveztettek ki és helyüket, 
mint tanárgyakornokok, a budai állami tanítóképzővel kap
csolatos siketnémák oktatására képesítő tanfolyamot végzett 
Gácsér József és Nagy Péter foglalták el, a miniszter az inté
zet segélyezésére a következő 1893. évi állami költségvetés
ben már 8200 koronát vett fel.

Azonban nemcsak a szükséges tanerőkről gondosko
dott mindenkor a miniszter, hanem a szegénysorsú növen
dékek eltartásánál is segítségére kivánt jönni a felügyelő
bizottságnak.

így már az 1888. évi november hó 9-én, minden különös 
kérelem nélkül előterjesztést tett ő  császári és apostoli királyi
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Felségének arra nézve, hogy az erdélyi siketnéma alap fölös 
jövedelmeiből intézetünknél két alapítványi helyet rendszeresít
hessen és hogy ugyanebből az alapból a váci intézetnél levő 
még két másik alapítványt is, mihelyt ez alapítványokat élvező 
növendékek tanulmányaikat ott befejezik, hozzánk áttehesse.

ő  császári és apostoli királyi Felsége az 1889. évi 
januárius 27-én kelt legfelsőbb elhatározásával a miniszteri 
előterjesztést elfogadta s az alapítványi helyek rendszeresí
tését, illetve áttételét legkegyelmesebben megengedte.

Mikor 1891-ben az intézet alapja már annyira gyara
podott, hogy már az állandó otthon felépítésének a gondo
latával is foglalkozhattak, akkor is gróf Csáky Albin kultusz- 
miniszter jött segítségére a felügyelő-bizottságnak azzal, hogy 
az építkezéshez még hiányzó 50000 koronát kölcsönkép az 
orsz. tanítói nyugdíjalapból nemcsak engedélyezte, hanem 
annak törlesztéséről is olyformán gondoskodott, hogy az 
ahhoz szükséges évi 3000 korona járadékot, az intézet segé
lyezése címén bevette az állami költségvetésbe s így a kölcsönt 
az intézet helyett, maga az állampénztár térítette vissza.

És amikor az 1892. évi junius hó 21-én a felügyelő
bizottság az előadó tanácsos előterjesztésére elhatározta, hogy 
feliratot intéz a kormányhoz, hogy a közhasznú célokra éven
ként rendezni szokott államsorsjáték jövedelméből a mi inté
zetünket is részesítse valamelyes támogatásban, elsősorban 
gróf Csáky Albin kultuszminisztei közbenjárásának volt köszön
hető, hogy a m. kir. pénzügyminiszter a jótékony állami 
sorsjáték jövedelmére előjegyzésbe vette a mi intézetünket is.

Hogy mennyire szivén viselte az intézet ügyeit s hogy 
mennyire érdeklődött annak fejlődése iránt, azt legjobban 
megmutatta akkor, amikor az 1890. évi junius hó folyamán 
az egyetem és a városi közintézetek megtekintése végett 
Kolozsvárra érkezett, ami intézetünket is meglátogatta jun. 16-án. 
Ez a látogatás is nagyban fokozta iskolánk jó hírének aterjedését.
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Gróf Csáky Albin nevéhez tehát egész sora fűződik 
azoknak az üdvös intézkedéseknek, amelyek hozzájárultak 
ahhoz, hogy a kezdetleges iskola rövid idő alatt erős inté
zetté nőjje ki magát s így Szvacsina Géza méltán nevezhette 
őt az intézet második alapítójának.

Kolozsvár szab. kir. város törvényhatósági bizottsága 
iskolánk fejlesztése körül szerzett elévülhetlen érdemeiért, 
valamint a város iránt táplált és egyéb téren is kifejezésre 
jutott szíves jóindulatáért, felügyelő-bizottságunk előterjeszté
sére, az 1893. évi julius hó 1-én tartott közgyűlésén, egy
hangú lelkesedéssel a város díszpolgárává választotta. Ezzel 
is ki akarván fejezni gróf Csáky Albin kultuszminiszter iránt 
érzett mélységes háláját és nagyrabecsülését.

A második tényező, amelyre a felügyelő-bizottság az 
iskola továbbfejlesztésénél támaszkodni kívánt, volt a város.

Kolozsvár szab. kir. város mindjárt kezdetben a leg
messzebbmenő támogatásban részesítette iskolánkat. Nemcsak 
a szükséges helyiségekről, azok berendezéséről, fűtéséről, 
és világításáról gondoskodott, hanem annak administrációját 
is jórészt a saját közegeivel végeztette.

Még jóformán hozzá sem fogtak az iskola szervezésé
hez, amikor a város Felséges Urunk és Királyunk ittléte 
alkalmával, 1887. szeptember 24-én, a tiszteletére rendezett 
népünnepély tiszta jövedelmét, 3105 koronát a siketnéma- 
intézet létesítésére adományozta.

Továbbá az iskola szervezésével járó anyagi és erkölcsi 
támogatáson kívül már az 1889. évi városi költségvetésben 
lakbér, fűtés és világítás címen 1650 koronát irányzott elő. Ezt 
a segélyt a városi törvényhatósági bizottság aztán a szükség
hez képest évről-évre emelte, úgy, hogy az az 1890. évben 
1852 koronára, az 1891. évben 2600 koronára, az 1892. és 1893. 
években pedig már 2850 koronára növekedett.

E rendes évi hozzájárulásokon kívül még más úton is
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segítette a felügyelő-bizottságot kitűzött céljának elérésében, 
így az 1890. évben megszüntetett ujoncalapból a megmaradt 
3868 K és 48 fillért is az iskola javára adományozta. Ameny- 
nyiben pedig az országos gyűjtés sok irányú munkájának el
végzésére úgyszólván egész hivatalos apparátusát bocsátotta 
rendelkezésünkre s a díjtalan vagyonkezeléssel is sok olyan 
kiadástól mentette meg az alapot, amelyek azt különben 
erősen igénybe vették volna, ugyancsak jelentékenyen hozzá
járult az iskola alapvagyonának a gyarapításához s így a 
felügyelő-bizottság kitűzött céljának mielőbbi eléréséhez.

A harmadik tényező, amelyre felügyelő-bizottságunk 
nemes törekvéseinek elérésében talán legkevésbbé mert szá
mítani, amely azonban úgyszólván kiapadhatatlan kincsesbányá
nak bizonyult, a nagyközönség volt.

Mint már említettük, a végrehajtó felügyelő-bizottság az 
országos gyűjtést, a különböző más irányú gyűjtésekre való 
tekintettel, nem tartotta azonnal megindíthatónak.

Az első felhívást 1888. november hó második felében 
küldötték szét a következő szöveggel:

Sz. 12298-1890.

A nemesszivü em berbarátokhoz!

Kolozsvár szab. kir. városa a nagyméltóságu vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztérium segedelmével Kolozsvárit 
siketnéma intézetet létesített, hol a siketnéma gyermekek 6 
évi idő alatt teljes kiképeztetésben részesülnek.

Az intézetben 1889. évi szeptember 3-án a második évi 
tanfolyamot is megnyitottuk és az intézetben két osztályban 
jelenleg tizenkilenc siketnéma növendék, négy kolozsvári és 
tizenöt vidéki részesül oktatásban.

Az iskola fenntartásának a költségei a magas kormánynak 
és Kolozsvár sz. kir. városa törvényhatóságának az áldozat- 
készségéből biztosítva vannak ugyan, de a vidéki siketnémák
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közül igen kevesen részesülhetnek az iskola jótéteményeiben, 
mert mindamellett, hogy a tanítás egészen ingyenes, a vagyon
talan szülők gyermekeiknek idegen helyen való életfenntartási 
költségeit fedezni nem birják, és ezért már e rövid idő alatt 
is, több szegénysorsu siketnéma gyermeknek a fölvétele 
elmaradt.

Hogy az intézet magasztos hivatásának megfelelhessen, 
szükséges, hogy a szegénysorsú növendékek kegyes alapít
ványokból ingyenes ellátásban is részesülhessenek, és e cél 
elérése végett, alulirt felügyelő-bizottság a nemesszivü ember
barátokhoz fordul segedelemért.

Megdöbbentő a szegény siketnémáknak — a társada
lom ez élőhalottjainak — a száma az országban. Csak az 
erdélyrészi megyékben számuk meghaladja a 2000-et. A szom
szédos Bihar, Hajdú, Szabolcs, Szatmár és Szilágymegye terü
letén pedig 1100 siketnéma van.

Háromnegyedrésze e szerencsétleneknek a társadalomra 
nézve már elveszett, mert oly kort értek el, a melyben a 
tanítás már nem segíthet rajtuk; de egynegyedrészük még 
megmenthető.

Igen: a szó valódi értelmében megmentésről van szó, 
mert ez iskolában a siketnémák nem mint az eddigi módszer 
szerint: jelbeszédre taníttatnak, hanem élőszóval kifejezett 
hangos beszédre, úgy, hogy az intézet valóban visszaadja e 
szerencsétleneket az életnek és a beszélő társadalomnak.

Ezeknek és a jövő nemzedék szerencsétleneinek a meg
mentése érdekében emeljük föl kérő szavunkat és adakozásra 
hívjuk föl a nemeslelkü emberbarátokat.

Célunk közadakozás útján a kolozsvári siketnéma-intézet 
részére oly alapot gyűjteni, amelynek kamataiból az ország 
bármely részéből, nemzetiség- és valláskülönbség nélkül föl
vett siketnéma gyermekek ingyenes oktatásban és teljes ellá
tásban részesüljenek.
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Az intézet alapító tagjává lesz, ki az intézet céljára 
legalább 100 forintot adományoz.

Pártoló tagok, kik az intézetnek hat évi kötelezettséggel 
legalább évi 2 forintot adnak.

Az intézet fölsegélésére szánt bármily kis összeg, filléres 
adományok is a legnagyobb köszönettel és hálával fogadtatnak.

Minden adományról az intézet évi jelentéseiben számolni 
fog és az adakozások hirlapilag is nyugtáztatnak.

Pénzküldemények Kolozsvár sz. kir. városa polgármes
teréhez intézendők vagy az ívtartók kezéhez szolgáltathatók.

Kolozsvárit, 1889. évi október hó 4-én.
A siketnémák kolozsvári intézetének 

felügyelő-bizottsága.
Az első gyűjtő-íveket az ország főpapjainak, a róm. 

kath., gör. kath., ref., ágostai ev. és unitárius egyházak 
lelkészeinek, a vármegyék és városok elöljáróinak, a kir. tör
vényszékek és kir. járásbíróságok vezetőinek, pénzügyigaz
gatóknak, tanfelügyelőknek, tanintézeteknek, pénzintézeteknek 
és végül egyes magánegyéneknek is küldötték és a felhívás 
mindenütt visszhangra talált. Rövid idő alatt tömegesen érkez
tek a jótékony adományok, úgy hogy az 1888. év végén, 
tehát másfél hónapi gyűjtés után már 3976 korona állott a 
felügyelő-bizottság rendelkezésére.

A pénzkezelésre nézve úgy intézkedett a tanács a fel
ügyelő-bizottság megkeresésére, hogy minden beérkező ado
mányt a város házipénztárnoka vette át, ki azokat a város 
letéti pénztárában nyilvántartva, a városi számvevő ellenőr
zése mellett gyümölcsözőleg kezelte és kezeli.

Elhatároztatott továbbá, hogy minden, az iskola céljára 
érkező legkisebb összegről is, a városi tanács hivatalos nyug
tát és köszönő levelet küldjön az adakozónak.

A következő két évben a gyűjtés a régi mederben folyt 
tovább.
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Azonban az ilyetén módon való gyűjtés az ügyfor
galmat nagyon megszaporította s az előadó, a munka pro
gressiv növekedésével, egymagára már nem győzte azt s 
azért a felügyelő-bizottság engedélye alapján, az alap ter
hére, az 1889. évi október hó 4-től kezdve egy napidíjast 
alkalmazott.

Továbbá rengeteg postaköltséget is emésztett fel a gyűj
tésnek ez a módja s hogy az az alapot túlságosan meg ne 
terhelje, portómentességért folyamodott a felügyelő-bizottság, 
amit Baross Gábor kereskedelemügyi m. kir. miniszter az 
1889. évi december hó 31-én 69840. sz. a. kelt leiratában 
meg is adott. Ez a kedvezmény nemcsak pénzügyi szem
pontból volt nagyon előnyös, hanem a gyűjtés munkáját is 
nagyban megkönnyítette.

Az 1890. évben már akkora pénzösszeg állott a fel
ügyelő-bizottság rendelkezésére, hogy már telket is vásárol
hatott. Losonczy János árvaszéki elnök közbenjárásával meg
vette gróf Teleki Ádám és gróf Teleki Mihály kiskorúaknak 
Kolozsvárt a Külközép-u. (most Honvéd-u.) 38. sz. a. levő 
8062 m.2 területű telkét 12500 koronáért.

Az a tudat, hogy most már telke is van az iskolának, 
amelyre saját otthonát majdan felépítheti, még nagyobb buz
galomra serkentette az intéző köröket.

Az 1890. év elején Kolozsvár templomaiban, hivatalai
ban s az üzletekben gyűjtő perselyeket állítottak fel, melyek
ben krajcáronként több száz forint gyűlt be évenként. Azután 
az aláírásokkal való gyűjtés mellett bevezették még az 1, 2, 
5 és 10 krajcáros szelvénykönyvekkel való gyűjtést is, 
mely szintén nagyon szép eredménnyel járt. Mindenki szí
vesen vállalkozott arra, hogy a jótékony célra értékesítse a 
könyörület nevében a krajcáros lapokat, vagy pedig azokat 
beváltsa.

A gyüjtő-bárcáknak az alakja és felírása a következő volt:
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A gyűjtés ilyeténképen szakadatlanul folyt tovább s a 
nap-nap után befolyó kisebb-nagyobb könyöradományokon 
kívül a pártoló- és alapítótagok száma is évről-évre növe
kedett, sőt néhány ágyalapítvánnyal is gyarapodott az inté
zet alapvagyona ez alatt az idő alatt.

A pártoló tagok, melyeknek száma 1890-ben 144 volt, 
az 1891. évben 150-re, az 1892. évben pedig már 160-ra 
növekedett.

Az alapító tagok száma 5 év alatt 86-ra emelkedett. 
Legtöbb (41) volt 1889-ben, az iskola megnyitását követő 
évben és legkevesebb (5) 1888-ban, rövid másfél hónap 
alatt. 1890-ben 18-cal, 1891-ben 16-tal és 1892-ben pedig 
6-taI szaporodott az alapító tagok száma.

A gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter által rendszeresített 4 erdélyi alapítványon kívül 
Kolozs vármegye és Nagyvárad sz. kir. város törvényhatóságai 
is létesítettek 1— 1 ágyalapítványt.

Kolozs vármegye alispánja, Gyarmathy Miklós, az 1890. 
évi december hó 20-án 20017. sz. a. értesítette a felügyelő
bizottságot, hogy a vármegye közgyűlése 165/1889. sz. a. 
hozott határozatával egy 6000 koronás ágyalapítványt óhajt 
létesíteni évi 400 korona hozzájárulással. Az alapítvány azóta 
már teljesen kinőtte magát s kamatait már évek óta egy 
Kolozs vármegyebeli gyermek élvezi.

Nagyvárad város polgármestere 1892-ben szintén arról
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.És a ki befogad egy ilyen kisde
det az én nevemben, engem fogad be“ 

S z t .  M á t é  é v á n g .  7 8 , R .  5 .  v .

1 kr. adomány
a siketnémáknak.

.Mindennek pedig, a ki kér tőled, adj.“ 
S z t ,  L u k á c s  é v á n g .  6 . R .  3 0 . v.

T u d n i v a l ó k .

A kolozsvári siketnéma intézetbe 
oktatásra felvétetnek 7—12 éves nő
vagy fi-siketnéma gyermekek. Itt meg
tanul a siketnéma írni, olvasni és 
beszélni, végül ipari oktatásban is 
részesül. A tanév minden évben 
szeptember 3-án kezdődik

Bővebb felvilágosítást ad az inté
zet igazgatósága.

Elő lap Hátlap



értesítette a felügyelő-bizottságot, hogy a város törvény- 
hatósági bizottsága még az 1891. évi július hó 9-én tartott 
közgyűlésén elhatározta, hogy ugyancsak évi 400 K hozzá
járulással rendszeresít egy 6000 koronás alapítványt oly módon, 
hogy a mely évben a városnak az intézetben nem lesz 
növendéke, az egész összeget, mikor pedig lesz növendéke, 
a tápdíj levonása után fennmaradó részt csatolja a tőkéhez, 
amíg az 6000 K-ra magát kinövi. Az alapítványt eddig több 
nagyváradi illetőségű gyermek élvezte s jelenleg 5234 kor.

Ugyancsak az 1891. évben létesítette gróf Karátsonyi 
Jenő azt a 6000 K-ás alapítványt, melyet néhai gróf Karátsonyi 
Guido által boldog emlékű Rudolf trónörökös születése 
emlékére tett 210.000 K-ás alapítványának kamatjövedelméből 
két részletben: 1891-ben szeptember 10.-én és 1892-ben 
október 7.-én fizetett be az intézet alappénztárába. Több 
siketnéma gyermek élvezte azóta ez alapítvány kamatait és 
mindenkor hálás szívvel gondolnak a nagylelkű alapítóra.

Losonczy br. Bánffy Ernő és neje Esterházy Cecile 
grófnő az 1892. évi november hó 18.-án a korán elhunyt, 
felejthetetlen emlékű Erzsébet leánykájuk emlékére 2000 K-val 
szintén egy 6000 K-ás alapítványnak a fundamentumát rakták 
le. Az alapítvány „Losonczy báró Bánffy Erzsébet" néven 
kezeltetik és jelenleg 4877 korona és 24 fillér.

Amint tehát látjuk, a társadalomnak minden rétege, 
minden osztálya támogatta felügyelő-bizottságunkat nemes 
feladatának minélelőbbi megvalósításában s ki-ki anyagi 
erejéhez mérten járult hozzá a szent célhoz.

Egyedül a szülők hozzájárulását nem lehetett olyan 
mértékben biztosítani, mint ahogyan az eredetileg tervezve volt. 
S ezen nem is lehet csodálkozni. A siketnéma gyermekek 
szülői majdnem kivétel nélkül a szegényebb néposztályhoz 
tartoznak, kiknek még a mindennapi kenyér megszerzése is 
nagy gondot okoz s így szerencsétlen gyermeküknek idegen
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helyen való taníttatásához anyagi áldozatokat nem hozhatnak.
Helyettük az illetőségi községeket kereste meg az intézet 

felügyelő-bizottsága, hogy jöjjenek segítségére saját siket
néma gyermekeik felnevelésében. Sőt még egyes vidéki 
városok jótékony nőegyleteit és magánosokat is megnyert a 
felügyelő-bizottság 1— 1 siketnéma gyermek nevelési költsé
geinek egész, vagy részbeni fedezéséhez.

És végül meg kell emlékeznem még ama hathatós 
támogatásról, melyet a helybeli sajtó nyújtott a felügyelő
bizottságnak. Az „Ellenzék“ s az azóta megszűnt „Kolozsvár“ 
és „Erdélyi Híradó“ c. lapok a sajtó meggyőző erejével pártolták 
ügyünket s minden alkalmat készséggel felhasználtak, hogy 
az új intézményt a nagy közönség előtt népszerűvé tegyék 
és az adakozók neveinek nyilvános közlése által jelentéke
nyen hozzájárultak az iskola anyagi fejlődésének előmozdí
tásához.

És amíg a felügyelő-bizottság a városi hatóság és a 
sajtó támogatása mellett minden kínálkozó alkalmat meg
ragadott, hogy a nagy közönség áldozatkészségét megnyerje, 
addig Olgyay János és néhány tagból álló tantestülete is 
derekasan megfelelt a maga feladatának és munkájával hat
hatósan elősegítette az iskola gyors fejlődését.

Olgyay János már az első perctől fogva lankadatlan 
buzgalommal arra törekedett, hogy siketnéma tanítványaival 
már az első nyilvános fellépés alkalmával is olyan eredményt 
tudjon felmutatni, amely a nagy közönség várakozását minden 
irányban kielégítse.

Hogy a felügyelő-bizottságnak munkájában támogatására 
legyen, nem várta be az iskolai év végét, hanem már 5 és 
fél hónapi tanítás után, az 1889. évi február 17.-én meg
tartotta az első nyilvános vizsgát.

Erről a vizsgáról Szvacsina Géza idézett történetében 
a következőket írta:
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„Nem lehet azt az érdeklődést leírni, amely Kolozsvár 
neniesszivü közönségében, az általa teremtett siketnéma-iskola 
első vizsgája iránt nyilvánult“.

„Az iskola minden helyisége, még Olgyay magánlaká
sának a szobái is, sőt a vizsgateremhez vezető nyílt folyosó 
ablakai előtti tér is el volt foglalva, annyira, hogy a téli idő 
dacára, az ablakokat ki kellett tárni, hogy a kinnlevők is 
hallhassanak valamit a vizsgából“'

„Mindenki akarta látni és hallani, miként szólalnak meg 
a szerencsétlen siketnémák ajkai és hogy miként nyilatkozik 
meg értelmi képességük az Úr akaratából, az emberek szív
jósága és az emberi tudomány útján“.

„Ez az első vizsga netán meggyőzte a jelen voltakat 
arról, hogy a siketnéma iskola emberbaráti és kulturális 
missiót teljesít, hogy Olgyay János tanárban az iskola egy 
kiváló szakerőt kapott és hogy ez az intézmény a magas 
kormány, a hatóság és a társadalom érdeklődését és támo
gatását megérdemli“.

Olgyay a hangbeszédre tanította növendékeit. Az egy
szerű, természetes jeleket csak az első megértetésig alkal
mazta és tűrte használni növendékei részéről is.

Az első osztály tantárgyai a következők voltak:
1. Nyelvoktatás. Heti 26 órában.
A nyelvoktatást három tagozatra osztottan a következő 

elnevezések alatt tanította :
a) Szóhangképzés, ajakleolvasás, írás és olvasás;
b) Szemléltető oktatás: az iskola és az abban levő tárgyak 

megnevezése, száma, helye, színe, alakja, terjedtsége és 
anyaga, azok összehasonlítása és megkülönböztetése ;

c) Társalgási beszédgyakorlatok: egyszerű és rövid 
szólásmódok; kérdések, kérelmek, figyelmeztetések és fed
dések; a taneszközök használati céljainak, az itt foglalkozó 
személyek cselekedeteinek, valamint az iskolában előforduló 
eseményeknek rövid megbeszélése.
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2. Számtan. Heti 2 órában tanulták az 1-1 0 - ig  terjedő 
számkörben a 4 alapművelet.

3. Szépírás. Heti 2 óra.
4. Rajz. Heti 2 óra és
5. Női kézimunka. Heti 4 óra.
Ebben az óriási körben folyt a tanítás az iskolai év végéig.
Az évzáró vizsga ép oly nagy érdeklődés mellett folyt 

le, mint a félévi vizsgálat, azt már a városi vigadó nagyter
mében tartották meg június 30.-án.

Gróf Csáky Albin kultuszminiszter erre a vizsgára 
Krenedics Ferencet, a siketnémák váci kir. intézetének az 
igazgatóját küldte ki, hogy így közvetlen tapasztalat útján 
szerezzen meggyőződést az iskola előrehaladásáról. A mi
niszteri biztos a szakértő szemével is meglepőnek találta az 
eredményt s a látottak felett teljes megelégedését fejezte ki, 
ami még inkább megnyugtatta a hatóságot s a nagy közön
séget arról, hogy az iskola jó kezekben van.

A második iskolai év az 1889. évi szeptember hó 5.-én 
nyílt meg 2 osztályban 19 növendékkel. Míg az első évben 
1 növendék kivételével a többi mind bejáró volt, addig a 
második évben már 7 gyermek helyeztetett el Olgyainál havi 
32 K tartásdíj ellenében.

Olgyay a két osztályt jó ideig maga tanította, de mikor 
látta, hogy a terhes munkát nem győzi, kérte a felügyelő
bizottságot, hogy eszközölje ki egy másik tanerőnek a ki
rendelését. Az újabb tanár Ulrich Géza személyében az 1890. 
évi április hó 10-én érkezett Kolozsvárra. Most már ketten, 
sőt amennyiben Olgyayné férje oldalán is jelentékeny részt 
vett a gyermekek nevelésében s a leánynövendékeket a kézi
munkára is oktatta, hárman osztoztak a felelősségteljes mun
kában.

Mikor a harmadik iskolai évben a növendékek száma 
már 34-re emelkedett, a helyiségek már szűknek bizonyultak

6 2



s újabb otthonról kellett gondoskodni. A felügyelő-bizottság 
megkeresésére a város kibérelte az iskola céljaira a Kül- 
közép-utca (most Honvéd-utca) 19. szám alatti bérházat, 
mely Rosieszku Tulliusz gör. kel. esperesé volt. A tulaj
donos, minthogy a házat eladásra szánta, javításokat nem 
eszközölt rajta s a város, tekintettel arra, hogy e helyre 
szánta az újonnan építendő honvéd-kaszárnyát, szintén ide
genkedett a gyökeresebb átalakítási, illetve javítási munkála
toktól s így azalatt a két és fél év alatt, amíg itt voltunk, 
sokat szenvedtünk az idő viszontagságaitól.

Részint ez, részint ama körülmény, hogy ezek a helyi
ségek is a következő felvétel alkalmával szűknek bizonyultak, 
siettette az iskola új házának a felépítését, melyről a követ
kező fejezetben lesz szó.

Az 1891—92. iskolai évben már négy osztály állíttatott 
be, ami egy negyedik tanerőnek az alkalmaztatását vonta 
maga után. Minthogy ezzel az igazgatói teendők már nagyon 
megszaporodtak s az előadó tanácsos a gyűjtés vezetése és 
az iskolára való felügyelet mellett az iskola belső igazgatá
sával járó ügyeket továbbvinni nem győzte, gróf Csáky 
Albin kultuszminiszter a felügyelő-bizottság felterjesztésére 
az iskola igazgatójává Olgyay Jánost, az iskola három éven 
át volt vezető tanárát nevezte ki. Az iskola ezzel is egy 
lépéssel a teljes kifejléséhez közelebb jutott.

Ami a tanulmányi ügyeket illeti, arra nézve kevés adat 
állott rendelkezésemre. Külön tanterv, órarend, avagy rész
letes tananyagkimutatás nem maradt meg abból az időből. 
Néhány idevonatkozó adatot az akkori értesítőkből szedtem 
össze, a többit részint hallomás után, részint közvetlen 
tapasztalat után kívánom megörökíteni.

Az első osztály tantárgyait és anyagrészletezést már 
fönnebb láttuk. Itt még Olgyay tanítási eljárásáról fogok rö
viden megemlékezni.
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Nagyjában ugyanazt az utat követte, amelyen ma hala
dunk. A szoktatás és az iskola megkedveltetése volt nála is 
az első cél. A tulajdonképeni oktatást ő is a figyelem ébresz
tésével és fejlesztésével, valamint a légzési gyakorlatokkal 
kezdte meg. Ezeket hol egymás után, hol felváltva gyako
rolta s olykor-olykor néhány tornagyakorlattal, vagy 1 — 1 
iskolai játékkal szakította meg, „hogy újonc-növendékeinket 
különösen kezdetben túlságosan ki ne merítsük és kedvüket 
a tanulástól el ne vegyük".

A figyelmezési gyakorlatokhoz különböző színű pálci
kákat használt, melyeket színük szerint különböző alakokban 
rakott ki az asztalra és hasonló cselekvésre ösztönözte növen
dékeit is. Ugyanilyen gyakorlatokat végzett aztán más, köny- 
nyen kezelhető tárgyakkal is.

Képek szemlélésén kivül, egyes képek kivágását és fel
rakását is gyakorolta növendékeivel. Majd sorra kerültek a 
különféle kéz-, ajak- és nyelvgyakorlatok s végül áttért a 
légzési gyakorlatokra. Vékony papirszeletek és pihetollak 
elfúvása s különböző nagyságú hólyagok felfúvása után 
következtek a rendszeres ki- és belégzési gyakorlatok, ügyelve 
arra, hogy a belégzés hovatovább minél rövidebb és inten- 
sivebb, a kilégzés pedig minél enyhébb és tartósabb legyen.

A rajzolást csendes foglalkozásként űzte s előgyakor- 
latnak tekintette az íráshoz.

A két hétig tartó előkészítő oktatás befejeztével, sőt 
már ezenközben is kezdetét vette a szóhangképzés, melyre 
az egész év alatt, de különösen annak első felében különös 
gondot fordított. Azt tartotta, hogy: „Jó hangképzés nélkül 
érthető beszéd nem létezik".

A hangokat a következő sorrendben tanította növendé
keinek : a, á, f, V, z, ó, n, ú, p, b, t, d, I, k, g, e, é, s, sz, 
ö, ő, r, ü, ü, zs, z, i, í, m, n, cs, j, ly, ty, gy, c, h, ny, 
nk, ng. Gondosan ügyelt arra, hogy csak akkor menjen át
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egy újabb hangra, ha az előbbit mindenik növendéke már 
jól ki tudta mondani.

Kezdetben csak szóhang-elemeket: a beszédszerveknek 
különböző állásait tanította. Majd rátért az egyes hangokra, 
hangcsoportokra s végül szavakat s rövid mondatokat tanított 
növendékeinek.

Az érzéki fogalmakat, cselekedeteket mindig szemléltette. 
Az elvontaknál is lehetőleg a kínálkozó alkalomra várt, hogy 
így a hosszas és bizonytalan szómagyarázatot kerülje.

Az úgynevezett nyelvoktatást is tulajdonkép már az első 
iskolai év második felében kezdte meg. Főelvül azt állítván 
fel, h og y : „Tanításunk alkalmával folyton ügyelnünk kell 
arra, hogy az alkalomszerű legyen és felhasználunk minden 
helyzetet, mely esetleg kínálkozik, mert a siketnéma oktatás 
egyik alapfeltétele a szemléltetés, a másik az alkalomszerüség, 
minthogy a siketnéma csak akkor fogja a tanúltaknak való
ban hasznát venni, ha tanításunk teljesen gyakorlati és alka
lomszerű“.

A nyelvoktatást a második és következő osztályokban 
folytatva, az alábbi ágazatokra osztotta fe l:

a) Gépies beszédgyakorlatok.
b) Beszéd- és értelemgyakorlatok (szemléltető oktatás).
c) Olvasás, nyelvalakgyakorlattal és fogalmazással.
d) Társalgás.
A nyelvoktatást ezen ágazatok szerint egymástól füg

getlen, az órarenden is feltüntetett külön órákban tanította.
A gépies beszédgyakorlatokra kezdetben naponta egy 

órát fordított. Ezek abban állottak, hogy mindennap más han
got gyakorolt előbb izoláltan, majd különböző kapcsolataiban 
s végre hosszabb-rövidebb mondatokban. Ezeket a gyakor
latokat egy külön erre a célra szolgáló füzetben előre állította 
össze. Innen a megfelelő időméreti és hangsulyozási jelzé
sekkel ellátva az iskolai táblára kerültek, honnan a növendékek
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leolvasták előbb egyenként, majd karban, ügyelve mindig a 
hangok kellő tisztaságára, könnyed kapcsolására s a külön
féle jelzések gondos betartására.

A szemléltető nyelvoktatáshoz kézikönyv nem lévén, az 
anyagát részint önállóan, részint Walther Gyula, „Anschauungs
unterricht“ cimü munkája után állította össze az előre kidol
gozott tanmenet szerint.

A tananyag osztályok szerint concentricus körben bő
vülve a következőkre terjedt k i: a tanterem, az abban levő 
tárgyak; az intézet a berendezésével; intézeti személyek, csa
lád, rokonság, elöljárók; udvar, kert, utca, erdő-mező; házi- 
és vadállatok ; ég, föld, csillagok; felhő, eső, hó, harmat, dér; 
idő, időbeosztás; falu, város egymással összehasonlítva is.

Speciális olvasókönyv hiányában, az olvasmányokat is 
maga válogatta össze különböző helyekről. A legtöbb olvas
mányt Cüppers W. H. „Lesestücke und Aufgaben für Taub
stumme“ cimü munkájából vette át. Az olvasmánytárgyalást is 
teljesen Cüppers szellemében űzte. Beható tartalmi tárgyalás 
után, kérdések segítségével újabb alakba öltöztette az olvas
mány tárgyát s ezt kellő előkészület után vagy iskolai-, vagy 
házi gyakorlatúi adta fel. Ehhez kapcsolódtak aztán a külön
féle nyelvalaktani gyakorlatok. A naplóírás mellett ezek képez
ték a fogalmazási gyakorlatokat.

A társalgási beszédanyagot is külön füzetbe írta, illetve 
íratta a növendékeivel. Tartalmi részét képezték egyes szólás
módok, kérések, figyelmeztetések, intések, feddések és pa
rancsok; továbbá a mindennapi életből vett apróbb beszél
getések társalgási modorban.

A számtant, mint fönnebb láttuk, már az első osztály
ban léptette fel. A második osztályban az 1 —30-ig, a III. 
osztályban az 1 — 100-ig, a negyedik osztályban pedig az 
1 — 1000-ig terjedő számkört dolgozta fel heti 4 órában, előbb 
tiszta-, majd megnevezett számokkal s végül alkalmazott pél
dákon gyakorolta a növendékek számolási képességét.
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A rajztanításra különös gondot kívánt fordíttatni. Már a 
harmadik iskolai évben külön rajztanárnak az alkalmazását 
kérte a felügyelő-bizottságtól.

A női-kézimunka tanításához is már a negyedik iskolai 
évben nyert külön tanerőt. A rendszeres fiú-kézimunka oktatás 
csak az ötödik iskolai évben vette kezdetét. Ezt háziipar néven 
az iskola 2 újonnan alkalmazott tanárgyakornoka vezette be 
és a háziipar körébe vágó dolgokat készítettek szalmából, 
gyékényből és papírból. Ezek mellett a kefekötést is tanulták 
a növendékek.

Tanítás tárgyát képezték még a hittan, mely már a har
madik osztályban vette kezdetét, a szépírás és a torna.

Ezekben kívántam Olgyay János tanítási eljárását rövid 
körvonalakban ismertetni, mely saját állítása szerint Fekete 
Károly módszerén alapult. Hogy mennyiben sikerült mesterét 
megközelíteni, avagy utolérni, nem áll módomban megálla
pítani, minthogy Fekete Károly működését csak nyomtatásban 
megjelent munkáiból ismerem.

Azok a szép eredmények azonban, amiket Olgyay János 
felmutatott, s amelyek az iskola jó hírnevének emeléséhez és 
gyors fejlesztéséhez jelentékenyen hozzájárultak, nem annyira 
módszerének, mint inkább az odaadással teljesített buzgó 
munkának voltak a következményei.

4. Az intézet építése.

A siketnémák tanítási rendszerének nem szükségképeni 
feltétele az internátus, mert a siketnéma gyermekek is, ép 
úgy mint az ép érzéküek, lehetnek bejárók; úgyde a míg 
az ép érzéküek számára majdnem minden nagyobb község
ben van elemi iskola és így ők nem kénytelenek az elemi 
tanulás miatt már zsenge gyermek korukban megválni a szülői 
háztól, addig a siketnéma gyermekeknek legalább 90%-ka
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már 7—8 éves korukban el kell hogy hagyják azt az édes 
szülői házat, a mely nekik egyedüli menhelyük volt az ép- 
érzékűeknek azzal a társas világával szemben, a melyet ők 
megérteni még nem tudtak.

És aztán az idegen, a ki fizetésért egy ilyen gyermek
nek tartását elvállalja, ha nem köti hozzá gyöngédebb köte
lék, vagy nem valami kivételes emberbarát, nem fogja a siket
néma gyermeknek a szülői házat, az édes anyai gondosságot 
pótolni soha. Kell tehát gondoskodni olyan helyről, a hol 
különösen a kisebb gyermekek, egy közös családot képezve, 
serdültebb korukig megfelelő gondozás alatt élhessenek. És 
ez a hely a siketnéma tanítók felügyelete alatt álló és inter- 
nátussal egybekötött intézet.

Itt meg lesznek óva a siketnémák azoktól a kellemet
lenségektől és esetleges veszélyektől, a miknek zsenge ko
rukban hiányos érzékük miatt, a künlakásnál a külvilágban 
mindig ki vannak téve, hacsak a szülői fáradhatatlan gon
dosság nem őrködik mindig felettük. Itt az egymást meg
értők társaságában új élet nyílik meg számukra, a mely reájuk 
nézve vonzóbb, kedvesebb és mindenek felett reménytelje- 
sebb a családi tűzhelynél is.

Ezért ragaszkodnak úgy a siketnémák még nagy ko
rukban is ahoz az intézethez, melyben tanulási és gyermek 
éveiket töltötték, mert még a szülőiház tűzhelyénél is kedve
sebb emlékek fűzik hozzá.

A siketnémának ábrándképei, ártatlan gyermeki örömei 
csak itt nyílnak meg társai körében, kik őt megértik, kik sor
sában osztozkodnak és a hol értelmi világa először kezd 
kibontakozni.

Ezért nem csak gyakorlati, de lélektani szempontból is 
kívánatos, hogy a siketnémák oktatása internátusra berende
zett intézettel legyen összekötve.

Ez a cél lebegett előttünk is, minden törekvésünket arra
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irányítottuk, hogy a siketnémáknak internátusra berendezhető 
házát mielőbb felépíthessük.

Ebből a célból vette meg a felügyelő bizottság az össze
gyűjtött pénzből 1890. évi ápril 14-én a 8062 négyszögméter 
területű beltelket a Honvéd-utca 38. sz. alatt és midőn e 
telken kívül még 40.000 korona pénz-vagyon is állott már 
a felügyelő bizottság rendelkezése alatt, az intézet építésének 
kérdésével hivatalosan is kezdett foglalkozni.

1891. évi március 13-án elvileg elhatározta, hogy mi
helyt az építési költségeket financirozni lehet, az intézetet 
felépítteti.

Az első tervet a városi mérnöki hivatal készítette pa
vilion rendszer szerint és 1891. évi május 9-én bemutatta a 
felügyelő bizottságnak.

Minthogy azonban ez a terv az alap csekély vagyoná
hoz mérten csak egy kisebbszerü intézet igényeinek kielé
gítésére volt szánva, 1891. évi május 19-én a felügyelő bi
zottság felterjesztette ugyan a kultuszminisztériumhoz, de 
egyszersmind arra kérte a minisztériumot, hogy egy korszerű 
és a modern igényeknek megfelelő épület mielőbbi felépít- 
hetésére a rendelkezése alatt álló pénzalapból 50.000 korona 
kölcsönt is engedélyezzen.

Gróf Csáki Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter
1892. évi március 23-án 25.364— 1891. sz. leiratában az 
országos tanítói nyugdíjalapból nemcsak a kért 50.000 korona 
kölcsönt engedélyezte, hanem műszaki osztályával egy terve
zetet is készíttetett, mely szerint egy nagyobb szabású eme
letes épület a földköznek kellő kihasználása mellett igen 
előnyösen financirozhatónak mutatkozott.

Ezt az örvendetes leiratot 1892. évi ápril 2-án tárgyalta 
a felügyelő bizottság és saját kebeléből Szvacsina Géza elő
adó tanácsos elnöklete mellett, Kiss Sándor akadémiai igaz
gató, Kozma Ferenc tanfelügyelő, Olgyay János siketnéma-
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intézeti igazgató és Debreczeni Balázs v. mérnökből álló öt 
tagú bizottságot küldött ki a tervvázlat végleges megállapí
tására.

A kiküldött albizottság csekély módosítás mellett a terv
vázlatot megállapítván, 1892. évi ápril 9 én tartott felügyelő 
bizottsági gyűlésnek a határozatából felkérte a kultuszminisz
térium műszaki osztályának építészeit, Herczegh Zsigmondot 
és Baumgartcn Sándort Budapesten, hogy a részletes építési 
tervet és a költségvetést dolgozzák ki.

A felkért építészek 1892. évi junius 23-ára, tehát két és 
fél hónap alatt, a részletes építési tervet és költségvetést el
készítvén, a felügyelő bizottság az építés biztosítására 1892. 
évi julius 12-én a nyilvános versenytárgyalást megtartotta.

Az össszes építkezés a költségvetés szerint 127.398 K 
28 f.-ben volt előirányozva és 5 vállalkozó tett ajánlatot.

a) Reményik Károly építész 7‘5°/o
ráfizetéssel ajánlkozott— — -------------136.953 K 14 fill.-ért

b) Maetz C. W. Frigyes építész
7’46%  ráfizetéssel — — ------------------ 136.907 32

c) Horváth testvérek cég 2 ‘04°/o
ráfizetéssel -------------------------------------- 130.000 „ — „

cl) Endstrasser Benedek építész
1-8% árleengedéssel ----------------------- 125.105 „ 1 2  „ és

é) Oriold Ádám és Rácz Mihály 
cég 7°/o árleengedéssel — ------------  118.480 „ 40 „

A felügyelő bizottság 1892. évi julius 14-én tartott ülé
sen a legolcsóbb ajánlatot fogadta cl és 1892. évi julius 
20-án Oriold Ádám és Rácz Mihály kolozsvári építész cég
gel megkötötte a vállalati szerződést.

Másnap, 1892. évi julius 21-én, a vállalkozók megkez
dették az építést az intézet számára vásárolt Honvéd-utcai 
38. sz. telken.
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Az intézet háza egy négyszögbe épített, magas szute- 
rénnel biró emeletes épület.

Az épitési terv szerint a szuterénben szabó és cipész 
műhely, a téli tornaterem, a közös nagy ebédlő, megfelelő 
konyhával, továbbá a tálalóhely, éléskamara, cselédszoba, 
mosókonyha és pincék;

a földszinten a leánynövendékek tágas hálóterme, 
három tanterem, a leányok munkaterme, egy fürdőszoba, 
egy betegszoba, iroda, igazgatói lakás, a munkatanítónő la
kása és a házmesteri lakás ;

az emeleten a vizsgaterem, a finövendékeknek a közös 
nagy hálóterme a mosdó fülkével, három tanterem, egy rajz
terem, betegszoba és az élelmező szobája nyertek elhelyezést.*

Az épület az udvar közepén szabadon áll, az utca vo
nalától 15 méterrel beljebb. Az utca felöli vonalat egy kő
oszlopokkal ellátott vas rácsos kerítés határolja, ennek a ter
vét Debreczeni Balázs városi mérnök készítette és az egész 
építkezést is ő ellenőrizte. A rácsos vaskerítés és az épület 
között az utca felől fákkal körülvett virágos kert van, az 
épület két oldalán eredetileg szintén fákkal és rózsákkal 
szegélyezett 7—7 méter széles szabad tér volt a kocsi közleke
dés számára.**

* Azóta a szükségletnek és a modern igényeknek megfelelően a 
következő változtatások eszközöltettek:

A szabó- és cipészmühelyek helyét — az üzemeket beszüntetvén — 
agyag-, cartonnage- és faslöjd-termek, a tornaterem helyét tűzifa-raktár 
foglalta el;

a földszinten csak egy tanterem maradt, ide került továbbá a 
tanári szoba és a kézimunka-tanítónő lakása helyett az élelmezőnő lakása;

az emeleten a rajztanítás a vizsgateremben folyik, — a fiuk háló
termén kívül levő helyiségekből 7 tanterem lett alakítva.

* *  Azóta megnyílt az intézet nyugati oldalán a Tótfalusi Kiss Miklós- 
utca, melyhez az intézet telkéből egész hosszában mintegy 2 méter 
széles sáv lett átengedve.
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Az épület háta megett a nagy udvar terül el, a mely 
nyáron a gyermekeknek tornázásra és játszásra van beren
dezve.

Egy léces fakerítés választja el az udvart az intézetnek 
egy holdnyi területű kertjétől, a melyet Walz Lajos egyetemi 
mükertész rendezett be.

Az intézeti épület egy év alatt épült fel, úgy hogy 1893. 
évi augusztus havában számba vétetvén, az iskola 1893. évi 
szeptember havában beköltözhetett, de a földközben lévő 
iparos műhely és a téli torna-helyiség, továbbá a kert csak 
a következő évben készültek el, mert az intézetnek nem volt 
elegendő pénze a teljes berendezésre, hanem fokozatosan 
fejlesztette a később befolyt jótékony adományokból.

Ugyanis midőn 1892. évi julius 21-én az építéshez 
hozzá fogtunk, az alapnak 42.000 K. vagyona és a kul
tuszminiszter által adott 50.000 K. kölcsön, tehát összesen 
92.000 korona állott rendelkezés alatt. Az intézet felépítésével 
pedig mindjárt az első berendezés alkalmával a következő 
kiadások merültek fö l:

1. Az építés k erü lt-------------------119.319 K 68 fill.-be
2. Ellenőrzés és tervezés — — — — 1600 _
3. Vasrács kerítés — ------------  3.805 48
4. Földmunka, gránitkövezés, kavicsolás 630 „ 80
5. A belsőudvar aszphaltozása ------  1000 „ —
6. Kemencék— -----------------------— — 2260 __
7. A márvány emléktábla szobrász mun

kával--------------------------------------------  1016 „ 40 „
8. A vizsgaterem kifestése— --------— 50 „ __
9. Az intézet felirata rézbetükkel -------- 78 „ 26

10. Az intézetnek teljes felszerelése bú
torokkal, 60 ággyal, megfelelő ágy
neművel, konyha-eszközökkel, szé-
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kekkel, padokkal, asztalokkal, szóval 
az összes felszerelés leltár szerint 19396 K 24 fill.-be 

összesen — — 140156 K 86 fill.-be 
Hiányzott tehát még 48.000 korona.
A gyűjtést azonban az építés folyama alatt is szorgal

masan folytattuk és a nagy közönség értesülvén az ered
ményről, nem szűnt meg jótékony adományaival járulni a 
humánus célra, úgyannyira, hogy abban az évben, míg az 
építkezés folyt, ismét 20.000 kor.-nyi kegyes adomány folyt 
be az intézet részére és így a felügyelő bizottság abba a 
kedvező helyzetbe jutott, hogy csak 28.000 koronáról kellett 
gondoskodnia, hogy az építész vállalkozó cégnek és a szál
lítóknak a követeléseit kiegyenlíthesse.

Ekkor az Emke jött segítségünkre és 1894. évi január 
hó 31-én 20.000 K kölcsönt adott intézetünknek 10 évi tör
lesztésre 5°/o-nyi utólagos kamat fizetés mellett.

A kölcsön-szerződést a városi közgyűlésnek 228— 1893. 
sz. jóváhagyása és a m. kir. belügyminiszternek 1893. évi decem
ber 9-én 104.796. sz. a. kelt engedélye mellett kötöttük meg.

A még hiányzó 8000 K-át pedig úgy fedeztük, hogy 
az alap tulajdonát képező 8600 K-nyi értékpapírnak zálogba 
tétele mellett az osztrák-magyar banktól 1893. évi december 
2-án 6000 kor. függő kölcsönt vettünk, 2100 kor.-val pedig 
téglaárában Kolozsvár sz. kir. városának adósa maradtunk.

így épült föl a humánismusnak ez a háza a jótékony 
közönség nagylelkű adományaiból, a magas kormánynak és 
Kolozsvár sz. kir. városának támogatása mellett, az eszme 
megindításától kezdve rövid öt év alatt.

Most már be volt tetőzve az alkotás és ezzel biztosítva 
lett a siketnémák kolozsvári intézetének állandósága: mert 
nincs kétségem, hogy ezt a házat, mely annyi ezer meg ezer 
embernek a filléreiből jött létre azért, hogy legyen megmen- 
tője a szegény siketnémáknak és hogy szellemileg kiképezve
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adhassa vissza őket az életnek és a beszélő társadalomnak, 
— az emberek kiapadhatatlan szívjósága fenn fogja tartani 
örökké!

5. Az intézet felavatási ünnepélye.

Öt évig tartó munkának erkölcsi jutalma volt az a nap, 
melyen a siketnémák új intézeti épülete 1893. évi október 
29-én ünnepélyes megnyitással felavattatott.

Azok, kik létrehozásán fáradoztak, azok, kik filléreikkel 
hozzájárultak s azok, kik anyagi vagy szellemi munkájukkal 
segítségére voltak, mindnyájan érezték ezt az örömet, ami 
akkor szokta betölteni az ember lelkét, midőn hosszú küz
delem után kitűzött céljához ér.

A felügyelő-bizottság kitűzött célját elérte. Az alkotás 
immár be volt fejezve. Készen volt a siketnémák intézete, 
hogy hirdesse a humánizmus diadalát és szolgáljon vigasz
talásul azoknak a szülőknek, kiknek gyermekeit a gondviselés 
nem áldotta meg a hallás és beszéd képességével.

Az emberbaráti intézetek száma eggyel szaporodott 
az országban.

Nem pártikuláris, nem városi, hanem országos közér
deknek, az általános humánizmusnak áll a szolgálatában és 
ezért nyilvános és közös ünneppé kívánta tenni a felügyelő
bizottság azt a napot, melyen az intézetet felavatja.

1893. évi október hó 20-án a felavatási ünnepély pro- 
grammjának közlése mellett meghívókat küldött szét az or
szágba és az ünnepélyt 1893. évi október 29-én, egy vasár
napi napon tartotta meg.

Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi ni. kir. mi
niszter betegsége miatt a felavatási ünnepélyen személyesen 
nem vehetvén részt, képviseletében Szalay Imre miniszteri 
tanácsos jött le Budapestül a felavatási ünnepélyre.
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Ezzel a névvel most először találkozik az olvasó a ko
lozsvári siketnéma intézet történetében, de a történeti igaz
ságnak tartozom azzal a kijelentéssel, hogy a kolozsvári 
siketnéma-intézet ügyének Szalay Imre miniszteri tanácsos 
a kultuszminisztériumban mint előadó, nemcsak bürokratikus 
munkása, de valódi apostola volt.

Már néhai dr. Trefort Ágoston kultuszminiszter idejé
ben, mikor az iskola keletkezett, azokban a buzdító és lel
kesítő miniszteri leiratokban, melyek felügyelő-bizottságunkhoz 
intézteitek, mindenütt megtaláljuk a lelkesedésnek azt a köz
vetlen melegségét, amely Szalay Imrét a kolozsvári intézet 
iránt eltöltötte. És intézetünknek egyik pártfogójánál, gróf 
Csáky Albin kultuszminiszternél is ügyünknek mindenkor 
nemcsak közvetítője, de valódi szószólója volt.

És épen ezért a felügyelő-bizottság az ő kiváló érde
meit méltányolva, nevét az intézet emléktábláján is meg
örökítette.

A felavatási ünnepély délelőtt 11 órakor kezdődött az 
intézet dísztermében. Az ünneplő közönség oly nagy szám
ban jelent meg, hogy a díszterem melletti rajztermet és az 
osztályokat is elfoglalta.

Kolozsvár város társadalmának minden osztálya képvi
selve volt az ünnepélyen épp úgy, mint ahogy részt vett 
osztálykülönbség nélkül az intézet létesítésében is anyagi és 
erkölcsi támogatásával.

Az egyházak részéről megjelentek Biró B éla  apát, 
Szász Domokos református püspök, Ferencz Jó z s e f  unitárius 
püspök és a többi hitfelekezetek papjai. A hadsereg és hon
védség részéről megjelentek a tábornokok és a tisztikar nagy 
számmal. A bíróságok részéről a kir. tábla, törvényszék és 
járásbíróság hivatalnokai főnökeikkel. A kolozsvári tudomány- 
egyetem képviselői és a többi tanintézetek. Az államvasútak, 
posta, távirda, erdészet, pénzügyigazgatóság és más hasonló
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állami és magánhivatalok képviselői, Kolozsmegye és Ko
lozsvár város tisztviselői kara, élén gróf B élá i Ákos főis
pánnal és Albach Géza  polgármesterrel. Ott voltak többek 
közt gróf Esterházy Kálmán, Sigmond D ezső  és Bartha  
M iklós országgyűlési képviselők, Sándor Jó z s e f  alelnök az 
Emke képviseletében, Kozm a Ferenc kir. tanfelügyelő stb.

A budapesti siketnéma-iskolát Ákos István, az aradit 
Roboz Jó z s e f , a váci intézet akkori igazgatója és a temes
vári siketnéma-iskolát Schäffer Károly  és Klis Lajos kép
viselték, kik az ünnepély alkalmából jöttek le Kolozsvárra.

Az ünneplő közönségnek a legszebb ékességét adta 
aztán a város előkelő és szép hölgyeinek az a nagy száma, 
amely ezen a lélekemelő ünnepélyen részt vett.

Az ünnepélyt gróf B élá i Ákos főispán, ki kezdettől 
fogva lelkes pártfogója volt az intézetnek — egy meleghangú 
üdvözlő beszéddel nyitotta meg.

Utánna Szvacsina G éza, az intézet ügyeinek előadója 
a felügyelő-bizottság nevében történeti visszapillantással egybe
kötött következő felavató beszédet mondotta:

Méltóságos miniszteri biztos úr!
Me'ltőságos gróf főispán úr!
Nagyságos polgármester úr!
Mélyen tisztelt közönség!

Ezelőtt néhány évvel a közélet ridegnek látszó hiva
talos működési köréből egy oly irányú mozgalom indult 
meg, melynek a hivatalos szobák nem igen szoktak meleg 
ágyai lenni. Az eszme, mely Kolozsvár város tanácsterméből 
került ki: „létesíteni egy siketnéma-intézetet", inkább a hu
manizmus, mint az adminisztráció körébe vág, több kell 
hozzá a szív melegéből, mint a paragrafusok tudásából és 
hogy ez a humánus eszme, egy reá nézve talán szokatlan 
talajban is ily rövid idő alatt nemcsak megfogamzott, de 
meg is nőtt és teljesen kifejlődött, két szerencsés körülmény-
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nek tulajdonítható; az egyik az, hogy e plánta felülről meg
kapta az éltető nap melegét, a másik az, hogy alulról meg
kapta a termékenyítő nedvet.

Már ezelőtt hat évvel, midőn az eszmét először meg
indítottuk, a legelső biztató szó, a legelső adomány a leg
magasabb helyről jött.

ő  császári és apostoli kir. Felsége, dicsőségesen ural
kodó 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 alapítványt.

Ez a királyi adomány képezi ennek a háznak a legelső 
fundamentum kövét. És éppen azért rendíthetetlen a mi hi
tünk és bizodalmunk, hogy a humánizmusnak ezt a házát, 
melynek első alapköve a legalkotmányosabb magyar király 
adománya, a magyar nemzet, az ország fenntartani fogja örökké.

A második név, melyet hálás emlékezetnek okáért fel 
kell említenem, egy elhunyt államférfi neve. Nagy mulasztást 
követnék el, ha ez ünnepélyes alkalommal elhallgatnám néhai 
Trefort Ágost akkori kultuszminiszter nevét, ő  nyitotta meg 
az utat ennek az intézetnek a számára a magas kormánynál.

Őt elszólította a mindenek Ura az élet útjáról, de aki 
magas hivatásában örökébe lépett, kinek kezébe tette le 
ő Felsége hazánk kulturális és humánus ügyeinek állami ve
zetését, jelenlegi kultuszminiszterünk, gróf Csáky Albin őnagy- 
méltósága, az általunk megindított eszmét példátlan gyorsa
sággal segítette diadalra. Az ő államférfiúi bölcsességének, 
nagylelkű pártfogásának és üdvös intézkedéseinek köszöni 
létrejöttét ez az intézet és felépülését ez a ház.

Egy egész sorozatot képeznek azok a jótétemények, ame
lyekben humánus intézményünket kezdettől fogva részesítette.

A váci intézettől a négy erdélyi alapítványt ide áthe
lyezte anélkül, hogy ezt kértük volna.
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Minden évben segélyezte intézetünket az állampénztár
ból, sőt az utóbbi években az állami költségvetésben 10000 
K-ra menő állandó segélyt is biztosított és az építési költségek 
pótlására 50.000 koronát engedélyezett.

Mindezek és más számtalan jótétemények nemcsak je
lentőssé teszik Csáky Albin gróf nevét intézetünk történeté
ben, de őt ez intézet megalapítójává avatják.

Nem hallgathatom el azonban itt annak a férfiúnak a 
nevét sem, aki ő Excellentiájának ebben az áldásos munká
jában jobb keze volt, aki most is, midőn ő Excellentiája az 
itteni megjelenésben egészségi állapota miatt akadályozva van, 
őt helyettesíti. Szalay Imre miniszteri tanácsos úr Öméltósága 
attól a pillanattól kezdve, midőn az eszme Kolozsvárt kelet
kezett, ez ügynek folytonosan nemcsak dolgozó munkása, 
de valódi apostola is volt.

Fogadja ezért ez ünnepélyes alkalommal kiküldője, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltósága nevében 
és saját személyében is a leghálásabb köszönetünk nyilvánítását.

Van azonban egy másik tényező is, amelynek körze- 
müködése 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 kertész, 
ő vette először ápoló gondja alá.

ő  adta az első hajlékot annak a nyolc szerencsétlen 
gyermeknek a számára, akikkel először kezdtük meg a siket
némák iskoláját és az ő atyai jósága gondoskodott azután 
is lakásukról és nyújtotta nekik a legszükségesebbeket mind
addig, míg az intézet háza felépülhetett. És most, hogy saját 
otthonukba költözhettek, állandó évi segélyt biztosított számukra.

Fogadja ezért Kolozsvár szab. kir. város közönsége a 
leghálásabb köszönetünk nyilvánítását.

Köztudomású dolog, hogy közdolgokban egy város 
tevékenysége és magatartása mindig attól függ, hogy intézői, 
vezérférfiai azt miképen irányítják.
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Hálával és elismeréssel kell tehát felemlítenem niéltó- 
ságos gróf Béldi Ákos főispán úr és nagyságos Albacli Géza 
kir. tanácsos polgármester úr nevét; kik úgyis mint a fel
ügyelő-bizottság tagjai, úgy is mint e város adminisztráció
jának elöljárói és képviselői, hivatali hatalmuk és társadalmi 
állásuk egész erejével, ennek az intézetnek a létrejövetelét 
előmozdítani törekedtek.

És e törekvésben társul szegődtek az eszme megvalósí
tására városunk képviselői, Hegedűs Sándor és Sigmond Dezső.

Elismeréssel kell adóznunk még a kolozsvári sajtónak 
is, névszerint a „Kolozsvár“, „Ellenzék“ és „Erdélyi Híradó“ 
szerkesztőinek és munkatársainak, kik a humánus intézet ér
dekeit a sajtó hatalmas erejével támogatták és annak nép
szerűvé tétele céljából, a munkát velünk megosztották.

Legutoljára hagytam azt a tényezőt, amelynek legna
gyobb része van az intézet megteremtésében, amelynek a 
nagylelkűsége kifogyhatatlan, amely minden szépnek, jónak 
és nemesnek pártolója, amelyre minden időben számíthatni 
és ez a tényező az adakozó nagyközönség.

Nemzetiségi és valláskülönbség nélkül a társadalomnak 
minden osztálya, pap, katona, polgár egyaránt ide hozták ez 
oltárra filléreiket, itt egyesült mindenkinek szíve a könyörii- 
letben és felépült a szeretetnek és könyörületnek háza, hogy 
legyen örökké hirdetője a humánizmusnak és nyújtson se
gélyt a szerencsétleneknek.

És most, miután a magas kormány és Kolozsvár város 
támogatása mellett, a nagyközönség jótékony adományaiból, a 
felügyelő-bizottság az intézetet felépítette, ezennel átadjuk 
ünnepélyesen e házat a fentartóknak és pedig a nagyméltó- 
ságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak, illetve 
képviselőjének, Szalay Imre miniszteri tanácsos úrnak és Ko
lozsvár szab. kir. város törvényhatósági bizottságának, ille
tőleg törvényes képviselőjének, Albach Géza kir. tanácsos
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polgármester úrnak és a felügyelő-bizottság nevében kérem, 
hogy gyakorolják a felügyeletet továbbra is és a már kész 
intézetünket jövőre is részesítsék ép oly jóindulatú támogatás
ban, mint tették ezt a még csak keletkezőben levő intézettel.

Felügyelő-bizottságunk nem lankadó buzgalommal fog 
tovább is munkálkodni, hogy ezt az intézetet fejlessze és 
felvirágoztassa a magyar nemzeti kultúra dicsőségére és a 
humánizmus ápolására.

Éljen a király! Éljen a haza!
Erre a beszédre elsősorban Szalay Imre miniszteri ta

nácsos válaszolt. A kultuszminiszter nevében, akit képviselt, 
kijelentette, hogy az az erkölcsi és anyagi támogatás, mely
ben a kormány az intézetet fejlődésében eddig részesítette, 
a jövőben még fokozódni fog, mert meg van győződve, 
hogy ez az intézet a humánizmusnak és a haza kulturális 
fejlődésének tesz üdvös szolgálatot.

Utánna Albach G éza  polgármester beszélt és Kolozsvár 
városa nevében kijelentette, hogy a város, mely az első perctől 
kezdve lelkesedéssel karolta fel a siketnéma-oktatás ügyét, 
jövőre is támogatni fogja az intézetet. Örömmel konstatálja, 
hogy a valósulás ily gyorsan bekövetkezett és a város nevében, 
amelyet képvisel, ünnepélyes Ígéretet tett, hogy Kolozsvár 
városa az intézet felvirágzását mindenkor elősegíteni fogja.

Ezután gróf B élá i Ákos főispán köszönetét mondott 
Szvacsina G éza  tanácsosnak az intézet létesítése körül ki
fejtett munkájáért.

Most következett az ünnepélynek egy megindító jelenete.
Hatvan siketnéma gyermek, fiúk és leányok, a város 

színeit viselő egyenruhájukban félkörben állva, Olgyay János 
igazgató vezetése mellett megjelentek és szívhez szóló, tisztán 
érthető hangon üdvözölték a megjelent hivatalos személyeket 
és egyikük egy csinos beszéd kiséretében virágcsokrot nyújtott 
át a miniszteri tanácsosnak.
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A nők szemeiben e jelenet alatt könnyek csillogtak, 
de a férfiak lelkét is meghatotta e szerencsétleneknek hála
kifejezése, mert ha beszédjük nélkülözi is az épérzéküek 
hangjának dallamosságát, ezek a rithmus nélküli hangok 
mindig megtalálják az utat a szánakozó emberek szívéhez.

Ezután következett a márvány emléktábla leleplezése.
Az emléktábla az intézet főbejáratánál van a falba be

illesztve.
Az ünnepély alatt nemzeti színű lepellel van betakarva. 

Az ünneplő közönség a díszteremből most e helyre gyüle
kezett. Itt aztán az adott jelre lehullott a takaró és láthatóvá 
lett a feliratos emléktábla, melynek szövege a következő:

A SZERENCSÉTLEN SIKETNÉMÁK MEGMENTÉSÉRE LÉTREHOZTA 
KÖZADAKOZÁSBÓL AZ EMBERSZERETET

AZ ELSŐ KEGYES ALAPÍTVÁNYT TETTE

Ö CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGE

E L S Ő  F E R E N C Z  J Ó Z S E F
A LÉTESÍTÉS ESZMÉJÉT 

KOLOZSVÁR SZ. KIR. VÁROS INDÍTOTTA MEG 
NÉHAI TREFORT ÁGOSTON

VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTER ALATT
ÉPÜLT

WEKERLE SÁNDOR
M. KIR. MINISZTERELNÖK IDEJÉBEN 

GRÓF CSÁKY ALBIN
VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTER 

TÁMOGATÁSÁVAL
GRÓF BÉLDI ÁKOS FÓISPÁNSÁGA ÉS 

ALBACH GÉZA POLGÁRMESTERSÉGE ALATT 
MINISZTERI ELŐADÓ 

SZALAI IMRE MINISZTERI TANÁCSOS 
VÁROSI ELŐADÓ

SZVACSINA GÉZA VÁROSI TANÁCSOS
KI AZ INTÉZET ÜGYEIT ÉS A G YŰ JTÉST VEZETTE 

ÜNNEPÉLYESEN MEGNYITTATOTT 1893. ÉVI OKTÓBER 29-ÉN
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Mikor erről az emléktábláról a lepel lehullott, Albach 
Géza polgármester a következő beszédet mondotta:

„Lehullott a fátyol, bevésve áll előttünk a márványlap, 
amelynek első soraiban a legnagyobb és legfényesebb név, 
alkotmányos jó királyunk nagy neve ott ragyog. Legyen ta
núság a múltból, hogy ott, ahol vezér volt a nagy király, a 
nemzet fiai őt követő elhatározásukban szilárdak voltak, mint 
e márványlap, ott, ahol a humánizmus és kultúra követel: 
nem maradhattak hidegek, részvétlenek az utódok sem. Buz
dítson hát e fényes példa itt és éljen a király!“

Ezzel bevégződött a tulajdonképpeni felavatási ünne
pély, de a közönség megtekintette előbb az új intézet összes 
helyiségeit, melynek tágas és kényelmesen berendezett termei 
általános megelégedést keltettek a közönségnél. Sokan gyö
nyörködtek az emléktáblában is, melynek márványlapja és 
vésése Gerendái A. és F ia  budapesti műhelyéből került ki, 
a keret szobrász munkáját pedig bácstoroki kőből Berta és 
Kloesz  kolozsvári szobrászok készítették.

Délután 2 órakor díszebéd volt a központi szálloda 
emeleti nagy éttermében. Az ebéden százhúszan vettek 
részt. Az ebéd tartama alatt a katonai zenekar játszott, 
melynek közreműködését a katonai parancsnok a bizottság
nak önként felajánlotta, amit a rendezőség nagy köszönettel 
fogadott el.

A felköszöntők sorát a polgármester nyitotta meg Őfel
ségére és a felséges királyi családra ürítvén poharát. Utánna 
Szvacsina Géza emlékezett meg gróf Csáky Albin minisz
terről és jelen volt képviselőjéről, Szalay Imre miniszteri 
tanácsosról, akik az intézet létesítése körül elévülhetetlen 
érdemeket szereztek. Számos felköszöntő hangzott még el 
és mindenki az intézet humánus és kulturális jelentőségéről 
beszélt, megemlékezve azoknak az érdemeiről, akiknek ebben 
az alkotásban részük volt.
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Az ebéd folyama alatt a következő üdvözlő sürgönyök 
érkeztek:

Albach polgármester úrnak Kolozsvár.
„Fejezze ki kérem sajnálatomat a felett, hogy a siketnéma-intézet 

felavató ünnepélyén személyesen részt nem vehetek s egyúttal azon 
benső örömömet, hogy ismét egy menedékhellyel több van az ország
ban, ahol az emberszeretet gyakorolhatja a szerencsétlenek megmentése 
lélekemelő feladatát. Tolmácsolja, kérem polgármester úr, meleg köszö- 
netemet mindazoknak, akik e nemes intézmény létrehozására közremű
ködtek és különösen Szvacsina tanácsosnak, aki elismerésre méltó buz- 
góságot fejtett ki, mint polgármester úrnak ez ügyben lelkes segédkezője. 
Adja Isten, hogy az intézet sikeres oktatással megadja mindazoknak a 
lelki könnyebbülést, akiket sorsuk oda kényszerít. Fogadja polgármester 
úr üdvözletemet,“ Gróf Csáky.

Nagyságos Albach Géza polgármester úrnak Kolozsvár.
„A képviselőház pénzügyi bizottsága tegnap este megállapítá a 

pénzügyi jelentés alapelveit. Ezt kell kidolgoznom és kedden felolvasnom. 
Csak ez akadályoz abban, hogy feltett szándékom ellenére a siketnémák 
intézetének felavatására le nem mehetek. Ez alapon kérem kimentésemet, 
küldve minden áldást és lekötve szolgálatomat az intézetnek és Kolozs
várnak." Hegedűs Sándor.

A siketnémák intézetének Kolozsvár.
„Az izraelita siketnémák országos intézetének igazgatósága ünne

pélyükön szellemben részt vesz, intézetüknek örök virágzást kíván és 
jótevőinek éljent mond. Grünberger Lipót.

Polgármester úrnak Kolozsvár.
„A humánizmus mai ünnepélyén Udvarhely vármegye közönsége 

is lélekben részt vesz." Kénosy Béla főjegyző.

Este díszelőadás volt a színházban. „A siketném áu-t 
adták zsúfolt ház előtt. Ditrói Mór igazgató díjtalanul hat 
páholyt bocsátott a siketnéma növendékek rendelkezésére, 
kik valódi elragadtatással gyönyörködtek az őket érdeklő 
előadásban. Egy párszor hangosan is közbeszóltak, nem 
sejtve, hogy zavarhatják a hallókat. De az udvarias közön
séget még gyönyörködtette a némák kitörő öröme, mert ez 
a nap egészen nekik volt szentelve.
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Ezzel végződött az a szép és lélekemelő felavatási 
ünnepély, amely a kolozsvári siketnéma-intézet történetében 
mindig emlékezetes marad.

6. Átmenet a 8 éves képzésre.
(1894/5—1902/3.)

Amikor azt vizsgáljuk, hogy valamely humanisztikus 
nevelő intézet miként felelt meg hivatásának, akkor nemcsak 
azt nézzük, hogy miként nevelte fel gyámoltjait, hanem azt 
is, hogy közülök hányat mentett meg a társadalomnak, a 
hazának. Ebből a nézőpontból tekintve megállapíthatjuk, hogy 
intézetünk az új hajlékba való beköltözésének első esztende
jében, hivatásának magaslatán állott.

Az új épület kényelmes helyiségei, az egyszerű, de cél
szerű berendezés, a mindenütt uralkodó rend és tisztaság, 
az odaadó gondozás s a rendszeres jó táplálkozás kitűnő 
hatással voltak növendékeinkre, különösen azokra, akik eddig 
12— 16 koronáért a városban szétszórtan voltak elhelyezve 
egyes családoknál. A növendékek létszáma pedig ebben az 
évben már 60-ra emelkedett.

Azonban az építkezés, az iskola felszerelése s az inter- 
nátus berendezése nemcsak a meglevő pénzkészletet emész
tették fel, hanem többrendbeli kölcsön felvételére is kénysze
rítették a felügyelő-bizottságot. És amig mostanáig csak a 
gyermekek eltartási és segélyezési költségeit kellett előterem
tenie, addig ezentúl a kölcsöntörlesztés nehéz gondjai is nyom
ták a vállát.

Hogy intézetünk fejlődésében több évre megakadt, s 
hogy az utóbb keletkezett intézetek fejlődésükben minket 
nemsokára elhagytak, az egyéb okokon kívül annak volt tulaj
donítható, hogy amig az állam a városoktól kapott ingyen 
telkekre százezrekre menő palotákat emelt az újabban létesült
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intézeteknek, addig a mi felügyelő-bizottságunknak nemcsak 
a telket kellett az intézeti alapból megvennie, hanem az épít
kezést is legnagyobb részben a saját erejéből végeztetnie.

Az intézet fenntartását biztosító mindhárom tényező: az 
állam, a város és a társadalom ugyan továbbra is hathatós 
támogatásban részesítették az intézetet, azonban a felügyelő
bizottság keze, a fent említett okoknál fogva, nagyon meg 
volt kötve.

A társadalmi gyűjtés még mindig közel 20 ezer koronát 
biztosított az intézet céljaira s a város az eddig nyújtott ter
mészetbeni adományokat évi 3200 korona segéllyel váltotta 
meg. Hasonlóképen az állam támogatása sem maradt el, sőt 
évről-évre fokozódott.

Azonban az 1893-ban nyújtott 8200 korona államsegély
ből az állam kötelékébe tartozó két tanár fizetésének, vala
mint az orsz. tanítói nyugdíjalapból felvett 50000 korona után 
járó 3000 korona kölcsöntörlesztésnek a levonása után csak 
282 korona maradt volna. Ezen segítendő gr. Csáky Albin 
kultuszminiszter a felügyelő-bizottság kérésére úgy intézke
dett, hogy az 1903. évi 3000 koronás járadék ne az 1893. 
évi államsegélyből vonassák le, amikor az intézetnek a ház
építéssel s a berendezéssel úgyis sok kiadása volt, hanem 
törlesztessék az az 1894. és 1895. évekre biztosítandó állam
segélyből egyenlő részletekben.

A segítésnek ez a módja azonban csak pillanatnyi jó
tékony hatást szült. Az 1894. és 1895. év annál súlyosabb 
terheket rótt az intézetre. Az 1894. évi 9600 korona állam
segélyből egy fillér sem folyt be az intézet pénztárába s az 
1895-ben nyújtott 11000 koronából a különféle levonások után 
csak 109 korona és 24 fillér maradt a felügyelő-bizottság 
rendelkezésére.

Ez az állapot nagy óvatosságra intette a felügyelő-bi
zottságot s azért, amikor a tantestület, hivatkozva saját tapasz-
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talataira s a külföld példáira, az eredetileg 6 évfolyamra ter
vezett iskolának 8 osztályra való kibővítését kérte, a felügyelő
bizottság csak nehezen és csak azzal a megszorítással járult 
ahhoz, hogy: mindaddig, míg az intézet anyagi helyzete any- 
nyira nem javul, hogy az 8 osztálynak egy időben való fenn
tartására is elégséges, csak minden második évben eszközöl 
felvételt, úgy, hogy ezentúl minden évben csak fokozatos 
4—4 osztály, és pedig: egyik évben az I., III., V. és VII., a 
másik évben pedig a II., IV., VI. és VIII. osztály fog működni.

Ez a határozat természetesen alapszabály módosítást vont 
maga után, melyet a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
25922— 1894. sz. rendeletével jóváhagyott s ezzel az intézet 
működésének az iránya jó időre meg volt szabva.

Ha ez a váltakozó osztályrendszer tanulmányi szempont
ból üdvösnek is látszott, a sok felvételre váró siketnéma gyer
mekre nézve mégis valóságos csapás volt, mert az intézet 
kapui csak minden második évben nyiltak meg néhányuk 
számára.

Emellett a volt létszám is évről-évre apadt. A 60 nö
vendék-létszámból az 1894—95. iskolai évben már csak 49 
maradt s ezek is az 1898—99. isk. évig 39-re apadtak le. 
így tartott ez az állapot az 1902 — 903. iskolai évig, amikor 
ismét a régi 6 évfolyamos rendszerre tértünk át, amelyről a 
következő fejezetben leszen szó.

Most pedig térjünk vissza a jelen időszaknak az elejére. 
Mindjárt a kezdetén több rendbeli változás történt a tantes
tületben. Még az 1893—94. iskolai év elején egy újabb tan
erőre volt szükség. Erre az állásra a felügyelő-bizottság egy
hangúlag Nährer Mátyás okleveles polgári iskolai tanítót vá
lasztotta meg. Majd mikor Nährer az intézetnél viselt állását 
egy polgári iskolai tanítói állással felcserélte, helyébe a fel
ügyelő-bizottság Elhárt József polgári iskolai tanítójelöltet 
hivta meg.
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Elhárt József nemes lelkének sugallatára hallgatva jött 
e pályára és ifjúi hévvel látott a munkához. A mi testet-lelket 
őrlő nehéz munkánk azonban hamar megártott az ő gyenge 
szervezetének. Előbb gyengélkedni kezdett, majd erőt vett rajta 
az ifjúi élettel hamar végző tüdővész, mely aztán 3 és fél havi 
betegeskedés után megölte. Meghalt 1896-ban julius 16-án.

Két és fél évig volt intézetünknél s ezen idő alatt a 
legnagyobb türelemmel és odaadással teljesítette nehéz fel
adatát. Nemcsak rendes osztályt vezetett, hol kiváló eredményt 
mutatott fel, hanem állandóan egymaga végezte az éjjeli fel
ügyeletet a fiú növendékek felett, kik gyengéd, nyájas és 
szeretetreméltó egyéniségéért nagyon megkedvelték. Felebb- 
valói iránt tisztelettudó, kartársaival szemben kollegiális, köte
lességtudó volt. Sok-sok kedves emléket hagyott köztünk. 
Megérdemli, hogy emlékét szivünkbe zárjuk.

Az 1894—95. iskolai év elején igazgató-változás tör
tént. Az iskola szervezetével és tovább fejlesztésével járó nehéz 
munka Olgyay János igazgató erős szervezetét és vas egész
ségét is megviselték. A súlyos gondok s a folyton ismétlő iz
galmak idegzetét tönkretették. A megsemmisülés elől kevésbbé 
izgalmas helyre menekült. A kultuszminiszter meghallgatva 
kérését, a siketnémák váci kir. intézetéhez helyezte vissza.

Olgyay működéséről más helyen emlékezünk meg. Itt 
csak azt említjük még meg, hogy újonnan elfoglalt régi helyén 
sem bírta már soká. Kikezdett szervezete már nem volt képes 
a kórnak ellentállani. Meghalt 1900-ban febr. 17-én, 49 éves 
korában.

Olgyay János helyét a vall. és közokt. m. kir. miniszter 
Taritzky Ferenccel töltötte be. Taritzky is Vácról jött és 1894. 
szeptember 20-án foglalta el intézetünknél az igazgatói állást. 
Mindenekelőtt frissült erővel fogott hozzá Olgyay örökének 
a rendezéséhez. Ilyen volt első sorban a növendékek ipari 
kiképzése. Olgyay ugyanis nagy híve volt a fiú növendékek-
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nek az intézetben való ipari kiképeztetésének. Szóval és tollal 
küzdött mellette, de a kérdés megoldása mégis utódjára maradt.

Mig a leányok mindvégig női-kézimunkákkal, szabászat
tal és varrással voltak elfoglalva, addig a fiúnövendékek kez
detben a háziipar körébe vágó tárgyak készítésével foglala
toskodtak az elméleti oktatáson kívül. De később, mikor a 
növendékek már a 16— 18 éves kort is elérték, gondoskodni 
kellett jövendő életpályájuknak egy komolyabb irányban való 
előkészítéséről.

A felvételi kor határa abban az időben ugyanis a 12-dik 
életévben volt megállapítva, de felvettek 15, 18, sőt 24 éves 
fiatalembereket is. Még a 12 éves korban felvettek is a ne
gyedik osztály elvégzése után 16 évesek, tehát az ipari ki- 
képeztetésre teljesen megérettek voltak.

Kezdetben ki-kijártak a délutáni órákban a városba egyes 
mesteremberekhez. Voltak, akik a szabó mesterséget tanulták. 
Másoknak ismét több hajlandóságuk volt a cipészmesterség
hez, sőt néhányan a lyceumi könyvnyomdában is voltak 
elfoglalva. Ez a ki-be járkálás azonban sok hátránnyal járt, 
különösen erkölcsi tekintetben.

Több alkalommal foglalkozott a tantestület e kérdéssel, 
míg végre abban állapodott meg, hogy a fejlettebb növen
dékek ipari előkészítése legelőnyösebben magában az inté
zetben oldható meg. Véleményét írásba foglalva a felügyelő
bizottság elé terjesztette. A felügyelő-bizottság elfogadva a 
tantestület előterjesztését, kimondta, hogy egyelőre egy szabó- 
és egy cipészmühely berendezéséről fog gondoskodni, me
lyekben a fejlettebb fiúnövendékek a délutáni órákban 1— 1 
bejáró szabó-, illetve cipész-mesterembertől fognak előkészítő 
iparoktatásban részesülni.

Ezek a műhelyek a kultuszminiszter hozzájárulása után 
be is rendeztettek. A fiú-növendékek ipari oktatásának ilyetén 
való előkészítése folyt aztán majdnem a legújabb időkig.

8 8







E
Q)
cdH





Erre az időre esik az intézeti kertnek a berendezése 
oly célzattal, hogy abban a növendékek a kertészet különféle 
ágaiba is bevezettessenek. Nemcsak külön kertészt fogadott 
erre a célre a felügyelő-bizottság, hanem, hogy téli-nyári ker
tészkedés űzhető is legyen, nagy költséggel beállított több 
melegágyat és egy üvegházat. A sok jóakarattal és még több 
áldozattal megindított terv azonban nem vezetett célhoz. A 
felfogadott kertészek szegény emberek voltak, kik a havi 20 
korona fizetésből és a kert csekély tiszta jövedelméből meg
élni nem tudtak s így a növendékekkel nem törődve más
felé is vállaltak munkát, napszámot és sokszor napokig sem 
voltak láthatók.

A növendékek kerti elfoglaltatása lassanként ismét tisz
tán a konyhakertészetre redukálódott.

Igen fontos kérdéssel foglalkozott a tantestület az 1895. 
évi április hó 3-án tartott gyűlésén. Nem kevesebbről volt 
akkor szó, mint arról, hogy az intézet siketnémák oktatására 
képesítő szaktanfolyammal köttessék össze.

A tanfolyam két részből állott volna. Egyik része a 
tanítóképző intézettel lett volna szoros kapcsolatban, másik 
része intézetünkben folyt volna le. Előbbinek a célja inkább 
az lett volna, hogy a délkeleti felföldön a siketnémák okta
tásának nagyobb lendületet adjon, és főleg propogativ úton 
akart ennek segítségére jönni. Utóbbi szaktanárokat akart 
képezni siketnéma iskolák és intézetek részére.

A kultuszminiszter azonban az e tárgyban hozzáintézett 
felterjesztésünkhöz nem járult hozzá. Az ellen, hogy a tanító
képző-intézet növendékei intézetünket többször meglátogas
sák s hogy a tanításokon résztvegyenek, nem emelt kifogást.

A következő 1895— 96. iskolai év a milleniumi kiállí
tásra való előkészületekkel telt el. Előbb azonban még nagy 
kitüntetésben volt része az intézetnek. Az 1895. évi szep
tember 22-én meglátogatta intézetünket Felséges Urunk a
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király és ugyanez év november 4-én Wlassics minisztert üd
vözölhettük falaink között. Mindkét látogatásról más helyen 
emlékezünk meg részletesen.

A millenáris esztendő különben minden irányban igen 
kedvező volt az intézet fejlődésére és megerősödésére nézve. 
Nemcsak erkölcsi dicsőséget hozott az intézetre, amennyi
ben a milleniumi kiállításon való részvételéért és eredményes 
munkásságáért a kiállítási éremmel tüntettetett ki, hanem anyagi 
tekintetben is nagyon előnyös volt.

A „Kolozsvári Kaszinó“ az 1896. évi januárius hó 28-án 
tartott gyűlésén Br. Feilitzsch Arthur indítványára elhatározta, 
hogy intézetünknél a millenium emlékének megörökítésére 
egy 6000 koronás ágyalapítványt létesít. Az alapítványi ösz- 
szeget a Kaszinó az 1896. évi november hó 18-án be is 
fizette, sőt az alapítványi helyet is még ez évben töltötte be.

Ugyancsak a millenium esztendejében nagyobb örök
séghez jutott az intézet, amennyiben 1896. évi julius hó 27-én 
elhalt áldott emlékű Szacsvay Sándorné Wesselényi Jozefin 
bárónő végrendeletileg 20.000 koronát hagyományozott az 
intézetnek.

A felügyelő-bizottság hálájának elismeréséül nemcsak 
jegyzőkönyvileg örökítette meg a nemesszívü bárónő emlé
két, hanem Kőváry Endre festőművésszel megfesttette a bárónő 
életnagyságú képét, melyet az 1898. évi junius hó 26-án 
tartott évzáró vizsgálaton a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter képviselője: Dr. Náray-Szabó Sándor miniszteri 
titkár úr és nagyszámú díszes közönség jelenlétében le is 
leplezett.

A jótékonycélú magyar áll. sorsjáték tiszta jövedelmé
ből kilátásba helyezett részesedés is a millenium évében folyt 
be az intézet alappénztárába. Lukács László akkori m. kir. 
pénzügyminiszter az 1895. évi november hó 24-én 70499. 
sz. leiratban tudatta a felügyelő-bizottsággal, hogy Ő császári
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és apostoli kir. Felsége által legkegyelmesebben engedélye
zett XVIII. jótékonycélú magyar állami sorsjáték tiszta jöve
delmének Vio-ed része fejében intézetünknek 26000 koronát 
kiutalt. Ez az összeg a későbbi részesedés folytán 27556 
K és 50 fillérre emelkedett.

Az országos gyűjtés is nagyon szép eredménnyel járt 
a millenium esztendejében, 16478 K és 98 f-t jövedelmezett 
az intézetnek.

És amig a felügyelő-bizottság az anyagiak terén buz- 
gólkodott, addig a tantestület is a maga körében iparkodott 
a millenium esztendejét az intézetre nézve emlékezetessé tenni.

Május 9-én a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
11488/1896. sz. rendeletének megfelelőleg millenáris emlék- 
ünnepélyt rendezett, mely fényes közönség jelenlétében folyt 
le s melynek kiemelkedő pontját Szvacsina Géza előadó 
ünnepi beszéde képezte. Ezt megelőzőleg május 7-én 7 drb. 
millenáris emlékfát ültettünk a növendékek közreműködésével.

Mikor pedig a kolozsmegyei tankerületi tanítótestület a 
millenium évében 25 éves fennállását ünnepelte, tantestüle
tünknek 2 tagja: Gácsér József és Nagy Péter, az erre az 
alkalomra összehívott közgyűlésen nemcsak elméletileg ma
gyarázták a siketnéma-oktatás mibenlétét, hanem gyakorlati
lag is bemutatták az elért tanítási eredményeket.

Az 1896. év különben a növendékek gyakorlati irányú 
képzésére is különös jelentőséggel bírt. Ebben az eszten
dőben vezettetett be intézetünkbe a slöjdoktatás, de csak a 
kisebb fiúnövendékeknek, a nagyobbak továbbra is a szabó- 
és cipészmesterséget gyakorolták.

A rajzoktatás intensivebb oktatására a felügyelő-bizott
ság az 1896. évi december havától kezdve szakrajztanítót 
alkalmazott. Elhart József elhalálozásával ugyanis nem volt 
aki a rajzot a kellő eredménnyel taníthatta volna s így a 
felügyelő-bizottság pályázat útján iparkodott erre alkalmas
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egyént keresni, kit Incze Károly szakképesített ip. isk. rajz
tanító személyében csakhamar meg is talált. Incze Károly 
azóta állandóan mindeneknek megelégedésére tölti be állását.

Ugyancsak 1896-ban az intézet egyik tanára Gácsér 
József képesítést szerzett dadogók és egyéb beszédhibákban 
szenvedők oktatására és a felügyelő-bizottság hozzájárulásával 
kitűnő sikerrel gyógyító tanfolyamot rendezett ilyenek részére.

Messzemenő jelentőséggel bírt az intézet fejlődés-tör
ténetében az 1897. esztendő. Addig az intézetnek csakis a 
Vácról idehelyezett két idősebb tanerője tartozott az állami 
tisztviselők statusába. Az újabb tanerők az intézeti alap ter
hére voltak alkalmazva. Az állam segély alakjában ugyan 
ezek fizetését is fedezte, ezt azonban évről-évre kérelmezni 
kellett. Ez a bizonytalan helyzet az intézet fejlődésére is 
kihatással volt.

A mondott esztendőben a vallás és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter a hazai gyógypedagógia rendezése kapcsán 
az összes kinevezett alkalmazottakat az állam kötelékébe fo
gadta, kimondván azt, hogy az ezután alkalmazandó tanerő
ket is az állam terhére fogja kinevezni.

Ezzel a kapcsolatban az intézet címe is megváltozott, 
amennyiben „A siketnémák kolozsvári államilag segélyezett 
országos intézete“ címet vette fel.

A tanszemélyzet államosításának fontos voltát csak akkor 
tudjuk teljes valójában értékelni, ha figyelembe vesszük azt, 
hogy az országos gyűjtés eredménye évről-évre alább szállott. 
Amig pl. az 1895. esztendőben még 20133 60 koronát jöve
delmezett, addig 1897-ben már csak 15816 02 korona, 1899-ben 
8005-22 korona, 1904-ben kereken 5516 korona, 1906-ban 
pedig pláne már csak 3219'54 korona folyt be ezen a címen 
az intézet pénztárába.

Súlyos veszteség érte az intézetet az 1897. esztendőben 
Gácsér József tanár távozásával. A siketnémák váci kir. inté
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zete már akkor kezdte 100 éves jubileumára az előkészüle
teket megtenni. Fiatal, képzett, munkabíró emberekre volt 
szüksége s minthogy a váci intézet direktora, mint szakfel
ügyelő akkor nagy befolyással bírt a gyógypedagógia terén, 
könnyű volt neki ezeket megszereznie. A vidéki intézetek 
legtehetségesebb tanerőit helyeztette át Vácra, minket Gácsér 
Józseftől fosztott meg.

Gácsér József távozásával a tanerők száma eggyel 
apadt. Ehhez járult még, hogy az egyik tanerő állandóan 
betegeskedett, szabadságra járt. Három ember vezetett gyak
ran négy osztályt s minthogy állandó fiúfelügyelő nem volt, 
nemcsak az iskolában kellett igen gyakran mértéken túl helyet
tesíteni, hanem a nappali felügyeleten kívül egyszer-egyszer 
éjjeli felügyeletet is kellett teljesíteniök.

És e súlyos terhek mellett is vállalkoztak újabb felada
tok megoldására. Nem haszonlesésből, hanem pusztán lel
kesedésből s az ügy iránti szeretetből. Anyagi jutalmazás 
ilyen feladatok teljesítéséért akkor még nem járt s legfeljebb 
az erkölcsi elismerés reménye táplálta az emberekben a lel
kesedést, a munkakedvet.

Az 1896—97. iskolai év végével kilépett növendékek 
közül többen a városban helyeztettek el iparostanulókúl. 
Ezek a fennálló szabályok értelmében kötelesek voltak az 
iparos tanulók iskolájába járni. Az eredmény természetesen 
nem volt kielégítő. Az iparostanulók oktatása az esti órákban 
rendszerint rossz világítás mellett történt s így a tanítás rájuk 
nézve falra hányt borsó volt. Ellenben ki voltak téve egyes 
rakoncátlan inasok inzultusainak s az ott látottak egy csep
pet sem szolgáltak leikük épülésére.

Ezen segítendő, Nagy Péter intézeti tanár elhatározta, 
hogy az intézetben külön oktatásban fogja őket részesíteni. 
Minthogy a hétköznapokon erre való szabad idővel nem 
rendelkezett, vasárnap délutánjait áldozta fel. Tervét Taritzky
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Ferenc igazgatóval közölte s minthogy a siketnéma iparos
tanulók felügyelő-bizottságunk közbenjárása folytán az iparos
tanulók iskolájából töröltettek, az 1898. évi januárius hó 
23-án, egy vasárnap délutánján megnyilt intézetünkben a 
siketnéma iparostanulók számára az első továbbképző tan
folyam.

Ez a tanfolyam több éven át ilyen szervezet mellett 
állott fenn és Nagy Péternek idővel a többi kartársak is jöt
tek segítségére. A siketnéma iparos tanulók rendes iskolája 
csak az 1908. évben nyilt meg intézetünkben, de erről külön 
fejezetben emlékezünk meg.

Az 1898. évben intézetünket is közelről érintő változás 
állott be a város kormányzásában. Albach Géza ugyanis agg
korára, valamint megrongált egészségi állapotára való hivat
kozással lemondott állásáról és nyugalomba vonult. Helyébe 
a városi képviselő-testület az 1898. évi junius hó 10-én tartott 
közgyűlésén Szvacsina Gézát, az eddigi helyettes polgármes
tert választotta meg.

A polgármester változás felügyelő-bizottságunk vezeté
sében is változást vont maga után. Amennyiben alapszabá
lyaink értelmében annak elnöke a város mindenkori polgár- 
mestere, Albach Géza helyét itt is Szvacsina Géza foglalta el. 
Az előadói teendők végzését pedig előbb dr. Farkas Árpád 
polgármesteri titkár, majd dr. Nemes Ferencz polgármesteri 
titkár, később városi tanácsos vette át.

Albach Géza polgármester nem sokáig élvezhette a 
valóban megérdemelt nyugalmat. Majdnem 2 évig tartó gyen
gélkedés, betegeskedés után meghalt az 1900. évi januárius 
hó 24-én.

Albach Géza munkás és hazafias tettekben gazdag éle
tének érdemszerinti méltatását ez emlékkönyv szűkre szabott 
keretei nem engedik meg. Az intézet megalapítása körül 
szerzett hervadhatlan érdemeit azonban el nem hallgatjuk.
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Nemcsak hivatali állásából folyó, hanem szívszerinti köteles
séget is teljesített, amikor a Hegedűs Sándortól átvett eszmét 
felkarolta és lelkes támogatásával a megvalósulás felé vitte.

Az intézet az 1898. évi szeptember hó 3-án fennállá
sának 10. esztendejét érte el. Az 1898— 99. iskolai év meg
nyitása tehát alkalmid kínálkozott arra, hogy e határt jelző 
pontnál kissé megállapodva visszatekintsünk a múltba s hogy 
emlékezetünkbe idézzük annak az intézet jövőjére is kiható 
nevezetesebb mozzanatait. A tantestület a felügyelő-bizottság 
tagjainak segítségül hívása mellett megfestette erre az alka
lomra Kőváry Endre festőművésszel az intézet megterem
tőjének, Szvacsina Gézának az arcképét, azután pedig együt
tes ülésen elhatároztuk, hogy azt az 1898 — 99-diki iskolai 
év ünnepélyes megnyitásával kapcsolatban le is leplezzük.

Díszes közönség jelenlétében folyt le szerény kis ünne
pélyünk az 1898. évi szeptember 3-án. Az ünnepi szónok 
Dobál Antal ügyvéd, felügyelő-bizottsági tag volt, ki fényes 
beszédben méltatta Szvacsina Gézának az intézet megalapí
tása körül szerzett érdemeit és átadta a képet megőrzés 
végett Taritzky Ferenc igazgatónak.

Nem volt ez a megnyitó ünnepély nagyszabású, de 
minden szerénysége mellett is alkalmas volt arra, hogy lel
künket felemelje, szivünket megdobogtassa, elhatározásainkat 
erősítse és tetterőnket fokozza.

Ugyancsak jubileumi ünnepélyt ültünk a következő is
kolai év elején is. Akkor volt ugyanis 30 éve, hogy Taritzky 
Ferenc, az intézet igazgatója a siketnémák oktatása terére 
lépett. A szeretetnek és tiszteletnek megható jeleként meg
említjük, hogy Szvacsina Géza, ki betegsége miatt, már 
hosszabb idő óta nem járhatott hivatalába, megtört testtel 
vitette magát az ünnepélyre, hogy hűséges munkatársának 
ünneplésén személyesen is résztvegyen. Legmeghatóbb és 
legkiemelkedőbb pontja is volt az ünnepély programmjának
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az ő beszéde, melyben a jubiláns liervadhatlan érdemeit 
ecsetelve a város nevében üdvözölte őt. Azután Dr. Farkas 
Árpád felügyelő-bizottsági előadó, a felügyelő-bizottság meg
bízásából fejezte ki Taritzkynak üdvözletét, majd pedig Ulrich 
Géza intézeti tanár kartársai érzelmeit tolmácsolva egy re
mek — a tanári kar és a felügyelő-bizottság tagjainak arc
képeit magába foglaló — díszes albumot nyújtott át neki 
örök megemlékezésül. *

A még bennlakott növendékek nevében Vörös Margit, 
a kilépettek nevében pedig Taute Joachim köszönték meg 
irántuk mindenkoron tanúsított atyai jóindulatát, majd az 
utóbbi csinos kis emléktárgyat nyújtott át neki volt hálás 
tanítványai nevében szeretetük és hálájuk jeléül. Végül Nécsey 
János a váci tanári testület, Németh László pedig a buda
pesti állami siketnéma-intézet tanári testületének üdvözletét 
tolmácsolták általános meghatottság és tetszés között. Távirati 
úton küldték üdvözletüket: Wlassics Gyula dr., vallás és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter, az összes hazai gyógypeda
gógiai intézetek és még számos barátja és tisztelője.

Még ugyanez évben, 1899-ben mozgalom indult meg 
városunkban egy vakok intézete felállítása iránt. A mozga
lom csakhamar általánossá vált s a következő évben már 
eredményre is vezetett, amennyiben a vakok intézete az 1900. 
évi október 15-én már meg is nyilt.

Az újonnan létesített intézmény, ámbár szerényen indult 
meg, mégis erősen befolyásolta intézetünk fejlődését. Az or
szágos gyűjtés mindenekelőtt közössé tétetett és csakis azok 
az adományok számoltattak el külön-külön a siketnémák, 
vagy a vakok intézete javára, amelyek kifejezetten ide, vagy 
oda voltak szánva.

Hogy itt megint a siketnémák intézete járt rosszabbul, 
magától értetődik. A siketnémák intézete, mint régebbi intéz
mény már gyakran vette igénybe egyesek áldozatkészségét,
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ezek most inkább a vakoknak szánták jótékony filléreiket 
mondván: a siketnémáknak már úgyis többször adtam, kap
janak ezúttal csak a szegény világtalanok.

Aztán amellett, hogy a vakok intézete az újság inge
rével bírt, hozzá még a siketnémák lelki vaksága nem szembe
tűnő, nem részvétgerjesztő, ellenben a világtalanok testi vak
sága szánalomra keltő, könyörületességre indító. így történt, 
hogy amíg a gyűjtésből azelőtt 15—20 ezer korona folyt 
be az intézet alappénztárába és ennél alább csak ritkán szál
lott, addig most 4— 5 ezer koronára is csökkent e címen 
az intézet jövedelme.

Minthogy ilyen körülmények közt az intézetnek foko
zatos 8 osztályra való kiegészítését egyhamar reményleni nem 
lehetett s a fennálló 4 —4 osztályos rendszer különösen tanul
mányi szempontból sok kívánni valót hagyott hátra, a tantes
tület a fokozatos 6 osztályra való visszatérést kezdte sürgetni.

7. Visszatérés a 6 évfolyamú képzésre.
1902/3- 1911/12.

A váltakozó 4 osztályos rendszer, az átmeneti időt is 
beleszámítva, 8 évig tartott. Ez az idő épen elég volt ahhoz, 
hogy meggyőződhessünk, miszerint e rendszernek nemcsak 
áthídalhatlan didaktikai nehézségei vannak, hanem anyagi 
szempontból is felette hátrányos.

Azt a növendéket, aki az első osztályban megbukott, 
a következő évben, minthogy akkor első osztály nem mű
ködött, vagy haza kellett küldeni, vagy ami a szülők könyör
gésére a leggyakrabban megtörtént, feljebb kellett vinni a 
második osztályba. Itt természetesen még kevésbbé állta 
meg a helyét s a harmadik évben újból visszakerült az első 
osztályba. Ritka eset volt ugyan az ilyen, de azért a felsőbb 
osztályokban is megismétlődött egyszer-egyszer.

%
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Ez az ide-oda helyezése az ilyen növendékeknek nem
csak költségesebbé tette a neveltetésüket, mivel rendszerint 
néhány évvel tovább kellett tanulniok, hanem előmenetelükre 
nézve sem volt előnyös. Szorgalmuk lankadt, kitartásuk csök
kent és afféle közönyösség vett rajtuk erőt, amely minden
nemű érdeklődésnek útját állta.

Hamar átláttuk e rendszer tarthatatlanságát. A 6 évfo
lyamú képzésre visszatérni azonban egyelőre nem volt bátor
ságunk, arra pedig, hogy mind a 8 osztályt életbe léptessük, 
az intézet anyagi helyzete miatt még gondolni sem lehetett.

Erre az időre esett a vakok intézetének gyors fejlődése 
és új házának a felépítése. Minthogy a vakok alappénztára 
erre megfelelő alappal nem bírt, a vakok intézetének fel
ügyelő-bizottsága arra kérte a mi felügyelő-bizottságunkat, 
hogy engedné meg, miszerint a vakok intézetének új házát 
telkünknek a Zápolya-utca felöli részére építhessék fel.

Felügyelő-bizottságunk a legnagyobb készséggel telje
sítette a vakok felügyelő-bizottságának ezt a kérelmét, sőt 
amikor az építkezés végrehajtására szükséges 50 ezer korona 
törlesztéses kölcsön felvételére, annak az intézet telkére való 
bekebelezése vált szükségessé, felügyelő-bizottságunk ehhez 
is, sőt további 20 ezer koronának a bekebelezéséhez is 
szívesen hozzájárult.

Az 1906. évben kísérlet történt a két felügyelő-bizottság 
egyesítése iránt. Felügyelő-bizottságunknak ezt a határozatát 
azonban a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter nem 
hagyta jóvá. Az 18881 — 1906. számú leiratában közölte a 
felügyelő-bizottsággal, hogy: „az ez irányban szerzett tapasz
talatok alapján elvi álláspontja a közoktatásügyi kormánynak, 
hogy a különféle gyógypedagógiai intézeteknek közös vezetés 
alá vonását nem engedélyezi, mivel az az intézetek fejlődé
sére rendszerint hátrányos“.

A közös vezetés ugyan elmaradt, de azért a vakok
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intézete annyi érdekszállal kapcsolódott a mi intézetünkhöz, 
hogy annak bénító hatását lehetetlen volt meg nem érezni.

Felügyelő-bizottságunk az 1901—2. iskolai évre a kény
szernek engedve egyszerre 20 új növendéket vett fel. Előre 
látható volt, hogy ennyi növendékkel az előírt tananyagot 
egy osztályban kellő eredménnyel elvégezni nem lehet. És 
akkor felmerült az a kérdés, hogy hát mi történjék azokkal a 
növendékekkel, akik osztályismétlésre lesznek utasítva.

Hogy ezek számát minél kisebbre apasszuk, óratöbb
letekkel próbáltuk megoldani a kérdést. A kultuszminiszter 
69320 — 1901. sz. leiratában részben helyben hagyta idevo
natkozó intézkedéseinket, azonban figyelmébe ajánlotta a 
felügyelő-bizottságnak, hogy leghelyesebb volna, ha a vál
takozó 4 osztályos rendszer helyébe a fokozatos 6. évfolyamú 
képzést állítaná be. Ez az eddiginél nem sokkal több áldo
zatot kíván s a fentebb említett anomáliák egyszerre meg
szűnnének.

A felügyelő-bizottság tisztán látni akarván a dologban, 
utasította Taritzky Ferenc igazgatót, hogy dolgozzon ki erre 
vonatkozólag egy részletes tervet és költségszámítást. Taritzky 
a tantestület elé vitte a kérdést, amely aztán egy mindenre 
kiterjedő részletes javaslatot dolgozott ki.

A felügyelő-bizottság hozzájárult ugyan az előterjesztett 
javaslathoz, azonban az intézet kedvezőtlen anyagi helyze
tére való tekintettel már most kérte a minisztert, hogy a két 
többletosztály növendékeinek eltartási költségeit vállalja ma
gára, illetve nyújtson erre megfelelő államsegélyt.

A kultuszminiszter a 15283— 1902. sz. leiratában ugyan 
újból kívánatosnak jelezte az intézetnek 6 felmenő osztályra 
való kibővítését, az államsegélynek a felügyelő-bizottság által 
kért felemelését azonban nem engedélyezte, azt hozván fel 
indokul, hogy a siketnémák oktatásügyének extensiv fejlődése 
az állam pénzügyi erejét máris oly mérvben veszi igénybe,
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hogy a régibb intézetek fokozottabb anyagi támogatását ez 
idő szerint nem helyezheti kilátásba.

Felügyelő-bizottságunk, tekintettel ama fontos és figye
lemreméltó tanügyi és humánitárius szempontokra, melyek 
az intézetnek ilyetén való kifejlesztését annyira indokolttá tet
ték, az anyagi bizonytalanság dacára elhatározta, hogy saját 
erejéből megkisérli az intézetnek 6 felmenő osztályra való 
kiegészítését. Fenntartotta magának azonban azt a jogot, 
hogy ha az osztályok szaporodásával járó nagyobb terheket 
el nem bírná s a kormány a szükséges anyagi támogatást 
akkor sem nyújthatná, a régi rendszerre ismét visszatérhessen.

A felügyelő-bizottságnak ez a jóakaratú áldozatkészsége 
azonban súlyos anyagi gondokat hozott az intézetre.

A gyüjtőívek és szelvénykönyvecskék szétküldése kez
detben portómentesen történt. Ezt a kedvezményt a keres
kedelmi miniszter az 59551/1907. sz. rendeletével megvonta 
az intézettől. Igaz, hogy ennek fejében 600 korona segélyt 
engedélyezett, de az vajmi gyenge kárpótlás volt, amikor 
naponként százszámra mentek szét a kérőlevelek az ország 
minden részébe.

Ehhez járult még, hogy az intézetek szaporodásával 
az érdekköröket is rendezni kellett. Egyes intézetek nemcsak 
azokat a városokat árasztották el gyüjtőíveikkel, amelyekben 
siketnéma intézetek is voltak, hanem még a módosabb nö
vendékeket is elhalászták egymás elől. Ennek meggátlására 
s a gyűjtés korlátozására kiadta a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 11158— 1904. sz. rendeletét, mellyel az ország 
területét a 16 siketnéma intézet elhelyezkedése szerint 16 
körzetre osztotta fel és mindenik intézetnek azután már csak 
a maga körzetében volt szabad gyűjtenie és csak a maga 
körzetéből vehetett fel növendékeket.

A mi körzetünk 15 erdélyrészi vármegye területére 
terjesztetett ki, ahol tudvalevőleg legtöbb a siketnéma és
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legszegényebb a nép. Amily mértékben szaporodott tehát 
a fokozatos 6 osztály beállításával a növendékek létszáma s 
ezzel a kiadások, azonképen megnehezült a fenntartási költ
ségek előteremtésének a lehetősége. A gyéren befolyó fillé
reket hamar felemésztették a fokozódó kiadások és utoljára 
már az intézet készpénz vagyonához is hozzá kellett nyúlni. 
Hogy ez aztán rövid 6 esztendő alatt miként apadt le 
22.000 koronáról 4885 koronára, azt mutatja az alább felso
rolt néhány évi adat:

a növ. a gyűjtési a készpénz
létszám eredmény vagyon

Az 1900—901. isk. évben volt 40 14.096 K 22.000 K
Az 1901— 902. „ „ „ 48 14 .979 ,, 21.000,,
Az 1902—903. „ „ „ 48 11 .946 ,, 16.000,,
Az 1903—904. „ „ „ 48 7.925 „ * 13.000 „
Az 1904— 905. „ „ „ 59 5 .5 1 6 ,, 12.555 „
Az 1905—906. „ „ „ 46 4.885 „ 5.750 „

Ez a kimutatás világosan mutatja, hogy amíg a növen
dékek létszáma 40 körül volt, a felügyelő-bizottság az intézet 
összes kiadásait a maga erejéből is tudta födözni anélkül, 
hogy az intézet készpénz vagyonához hozzá kellett volna 
nyúlnia. Amint azonban a növendékek száma 50, sőt 60 felé 
közeledett, az ezzel megnövekedett kiadások már csak úgy 
nyerhettek kielégítést, hogy részben az intézet megtakarított 
pénzét is felhasználták erre.

Félni lehetett, hogy az intézet ezen az úton haladva, 
anyagi válságba jut s azért a felügyelő-bizottság, amikor 
1897-ben ismét ama kényszerhelyzet előtt állott, hogy újabb 
növendékeket vegyen fel, az április 17-én tartott ülésén ki
mondotta, hogy: „mindaddig újabb felvételt nem eszközöl, 
amíg a jelenlegi létszám megfelelőleg le nem apad, vagy

*  Ez évben lépett életbe a körzetbeosztás s a gyűjtött összeget 
meg kellett osztani a vakok intézetével.
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amíg akár az állam, akár a város, vagy akár egyesek jóvol
tából oly anyagi helyzetbe nem jut, hogy az a fokozatos 6 
osztály kiépítésére elégséges.“

Az időknek ilyetén való jobbra fordulását azonban nem 
sokáig kellett várni.

Dr. Nemes Ferenc előadó-tanácsos a gyüjtőíves rend
szer helyébe a postautalványokkal való gyűjtést vezette be. 
A felhíváshoz mellékelt egy 1, 2 vagy 5 koronára kitöltött 
postautalványt s a kezelés egyszerűsítése céljából mindjárt 
egy ugyanennyiről kiállított nyugtatványt is csatolt. Aki te
hette, elküldte postautalvánnyal az azon feltüntetett összeget, 
a nyugtatványt pedig visszatartotta; akinek ez nem állott 
módjában, az a nyugtatványt a postautalvánnyal együtt visz- 
szaszármaztatta. Ilyen módon folyik az országos gyűjtés 
még ma is.

A gyűjtésnek ez a módja igaz, nagyon költséges, de 
az eredménye meglepő. Míg a régi rendszer mellett a gyűj
tés az 1906. évben csak 3219 koronát és 54 fillért jövedel
mezett, addig a postautalványokkal való gyűjtés az 1907. 
évben már 8508 koronát és 37 fillért, az 1911. évben pedig 
már 11336 koronát és 64 fillért eredményezett.

Hogy az intézet anyagi helyzete az utolsó években 
oly szépen fellendült, az jórészt ennek a gyűjtési rendszer
nek volt köszönhető.

A felügyelő-bizottság az 1906. évben a társadalmi actió 
és a gyűjtés irányítására a saját kebeléből gyűjtő-bizottságot 
alakított s azt hölgytagokkal is egészítette ki.

A gyűjtő-bizottság feladatává tétetett:
a) az ágyalapítványok szaporítása;
b) alapító- és pártoló tagok gyűjtése;
c) felolvasások, illetve jótékonycélú előadások, népün

nepélyek és nyereménysorsjátékok rendezése;
d) vidéki gyűjtő-bizottságok létesítése és
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e) általában mindent elkövetni, hogy az intézet anyagi 
helyzetét előmozdítsa, vagyonát gyarapítsa.

A gyűjtő-bizottság aegise alatt rendezte a tantestület 
úgy helyben, mint a vidéken ama jótékonycélú ismertető 
előadásokat, amelyek a szép erkölcsi sikerek mellett jelenté
keny anyagi hasznot is biztosítottak az intézet részére.

Taritzky Ferencz igazgatónak az 1908-ban történt nyu
galomba vonulásával Nagy Péter neveztetett ki igazgatóvá. 
Nagy Péter folytatta a Taritzky által megkezdett ismertető 
előadások rendezését s ezekkel kapcsolatban főleg arra tö
rekedett, hogy a városi és vármegyei törvényhatóságok állandó 
jellegű segélyek megszavazásával, avagy alapítványok létesí
tésével jöjjenek segítségünkre saját siketnéma gyermekeik 
felnevelésében.

A vármegyei törvényhatóságok sorát Kolozsvármegye 
nyitotta meg. A már régebben tett alapítványán kívül, most 
újból felszólította a megye területén levő községeket az 
intézet gyámolítására. 86 kolozsmegyei község évi 508 korona 
állandó segélyt szavazott meg intézetünknek.

Utánna Torda-Aranyos vármegye törvényhatósági bizott
sága szavazott meg évi 50 koronát 10 évre. A vármegye 
területén levő községekre pedig kötelezőleg kimondotta, 
hogy az 1000 leiken aluli községek évi 2 koronát, az 1000 
lelket meghaladó községek évi 3 koronát, Torda város pedig 
évi 20 koronát tartozik az intézet pénztárába segélyképen 
beszolgáltatni. Összesen 346 korona foly be évenként az 
intézet pénztárába ezen a címen.

Majd Alsófehér vármegye községei br. Bánffy Kázmér 
felszólítására szavaztak meg évi 2 — 10 koronát, mely után 
évi 534 korona jut intézetünknek.

Még az 1907. március hó 5.-én járt intézetünkben gróf 
Apponyi Albert akkori vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter. Az itt látottak annyira megnyerték tetszését, hogy
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amikor kíséretétől az intézet súlyos anyagi helyzetéről érte
sült, kijelentette, hogy az intézetet ezentúl hathatósabb támo
gatásban fogja részesíteni. ígéretét be is váltotta, amennyiben 
már az 1907— 8. iskolai évre az 1000 kor. rendes segélyen 
kívül még 2000 korona rendkívüli segélyt engedélyezett. Ezt 
a következő évben már 3840 koronára emelte fel, ami aztán 
azóta állandósúlt.

Tudván azt, hogy a siketnémáknak jelentékeny °/o-a 
bányászszülők siketnéma gyermeke, kérelemmel fordultunk a 
m. kir. pénzügyminiszterhez, hogy ezek számára létesítsen 
intézetünknél nehány alapítványt. Lukács László pénzügy- 
miniszter egyelőre 5 alapítványt létesített egyenként évi 300 
koronával, ami 1500 korona állandó járandóságot jelent.

Hasonlóképpen megkerestük a „Magyar Királyi Állam
vasutak“ igazgatóságát, hogy az erdélyrészi vasúti alkalma
zottak siketnéma gyermekei részére is 5 alapítványt létesítsen. 
Innen is ezen a címen évi 750 korona támogatásban része
sülünk, amely ugyancsak állandó jelleggel bír.

A m. kir. földmivelésíigyi miniszter kérésünkre a sze
génysorsú földmivesek és napszámosok siketnéma gyermekei 
segélyezésére évi 1000 koronát engedélyez. Ezt azonban 
évről-évre újból kell kérelmezni.

Az intézet anyagi helyzetének ilyetén való biztosítása 
mellett más irányú tevékenykedést is fejtettünk ki. Jelenté
keny részt vettünk az 1900 ban életbeléptetett új, egységes 
tantervnek a megalkotásában, valamint az azóta történt két 
rendbeli módosításában.

A tanítás az 1900— 1901. iskolai év óta a kötelező új 
tanterv szellemében folyik és különösen a beszédtanítás és 
a gyakorlati tárgyak tanítása terén történtek ennek megfele- 
lőleg gyökeresebb változtatások.

Intézetünk 6 évfolyamú lévén, előterjesztést tettünk, 
ho^y a leánynövendékek, az új tantervnek megfelelőleg a
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6 osztály elvégzése után még 2 évig maradhassanak az inté
zetben a női kézimunkákban és különösen a fehérnemű és 
felsőruha varrásban való kiképeztetésük céljából. Anyagiak 
hiányában e szép terv nem volt megvalósítható.

A fiúnövendékek ipari előkészítése azonban teljesen 
más irányú megoldást nyert. A szabó- és cipészmühelyt 
ugyanis, mint be nem vált intézményeket, a felügyelő
bizottság kérésünkre beszüntette s ezek helyett az új tanterv 
kívánalmainak megfelelőleg az egész vonalon a slöjd-oktatást 
vezette be 1907-ben.

A felügyelő-bizottságnak ez az elhatározása nemcsak 
anyagi szempontból volt előnyös, amennyiben a mesterek 
fizetését a költségvetésből törölhette, hanem különösen neve
lési szempontból volt felette értékes. A növendékek ezentúl 
állandóan szakemberek vezetése alatt állottak és ezektől sajá
tították el a kézügyességnek mindennemű elemeit. A slöjd- 
oktatók óradíjait a miniszter fedezte.

Az 1909. évben a királyi elismerés két olyan férfiút is 
ért, akik nagyon közel állottak és állanak hozzánk még ma is. 
Az egyik Szvacsina Géza udvari tanácsos, polgármester, 
felügyelő-bizottságunk elnöke, a másik Taritzky Ferenc inté
zetünknek 14 éven át volt igazgatója volt.

Szvacsina Gézát ő  Felsége buzgó szolgálatainak elisme
réséül a magyar királyi udvari tanácsosi címmel tüntette ki. 
Nem első ilynemű kitüntetése volt ez Szvacsina Géza pol
gármesternek. Még az 1900. évben ugyancsak a közügyek 
terén szerzett érdemeinek elismeréséül kapta Ö Felségétől a 
királyi tanácsosi címet s azt megelőzőleg a Ferencz József- 
rend lovagkeresztjét.

1908-ban volt 10 éve, hogy Szvacsina Géza mint pol
gármester vezette a város ügyeit. Sok maradandó emléket 
emelt ez alatt az idő alatt úgy önmagának, mint Kolozsvár 
városának.
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A város polgársága impozáns módon akart ez alkalom
ból kifolyólag hálájának, szeretetének és nagyrabecsülésének 
kifejezést adni. Az ő végtelen szerénysége azonban meg
hiúsította azt. De ha sikerült is ez ünnepeltetés elől kitérni, 
a királyi kegyet már nem utasíthatta vissza s a város leg
szerényebb polgárából méltóságos úr lett.

Számosán keresték fel ez alkalomból, hogy gratulá- 
tióikkal megtiszteljék őt. Egyesek és testületek járultak elébe, 
de nemes egyszerűségében egy sem volt oly megható, mint 
növendékeink tisztelgése tanáraik vezetése mellett.

Megható volt látni és hallani, mikor a mi szerencsétlen 
gyámoltjaink szeretett atyjuknak nevezték őt s ő viszont 
kedves gyermekeinek szólítgatta őket. Nem üres szavak, 
szívből jövő érzelmeknek őszinte megnyilatkozásai voltak 
ezek. Növendékeink valóban aszó legszorosabb értelmében 
gyámolító atyjukat tisztelhetik benne s ő viszont hálásan 
érző gyermeki sziveket nyert általuk.

Amilyen egyszerű és megható volt a mi tisztelgésünk, 
ép oly impozáns módon folyt le ama rendkívüli közgyűlés, 
melyet Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósága ez alkalom
ból gróf Bánffy Miklós főispán elnöklése mellett 1909. március
14.-én tartott a városháza közgyűlési termében. Sok szép 
beszéd hangzott el akkor, de ércnél maradandóbb emléket 
állítottak neki Ferencz József unitárius püspök ama indítvá
nyának elfogadásával, mely szerint a város közönsége inté
zetünknél az ő nevére 6000 koronás ágyalapítványt tesz.

A másik kitüntetett Taritzky Ferenc ny. igazgató volt, 
kinek ő  Felsége sok évi buzgó szolgálataiért s a siketnémák 
oktatása terén szerzett érdemeinek elismerése fejében a koronás 
arany érdemkeresztet adományozta. Egy hosszú, érdemekben 
gazdag pályafutás lett ezzel megjutalmazva.

Az 1909. év őszén alakult meg a „Siketnémák Gyá
molító Ifjúsági Egyesülete“, mely az intézetből kilépett felnőtt
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siketnémák gyámolítását tűzte ki célúi. Reményteljes bizalommal 
voltunk az egyesület működése iránt, mert eredeti célja mel
lett intézetünk anyagi támogatását is kilátásba helyezte.

A többnyire egyetemi ifjakból és úri leányokból álló 
egyesület várakozáson felüli agitációt fejtett ki s kezdetben 
igen szép eredményeket mutatott fel. Az egyesület szervezői 
és első vezetői azonban hivatásukat követve, a városból el
távoztak, maga az egyesület alig másfél évi működés után 
megszűnt nyilvánosan szerepelni.

Mindenesetre sajnálatos, hogy az oly szépen megindult 
mozgalom oly hamar ért véget. A „Siketnémákat Gyámolító 
Ifjúsági Egyesület“ azonban intézetünk életében űrt nem 
hagyott. Az intézetből kilépett siketnémák gyámolítását hamar 
átvette az intézet tantestületéből alakult u. n. gyámolító- 
bizottság. Az helyezte el őket jónevü helybeli mesterembe
reknél s a siketnéma iparostanulók iskolája megteremtésével 
gondoskodott azok továbbképzéséről.

Anyagi támogatására sem volt többé oly égető szükség, 
mivel az intézet anyagi helyzete az időközben befolyt — bol
dog emlékű Szacsvay Sándorné, br. Wesselényi Jozefa 20.000 
koronás hagyatékával, a különböző hatóságok részéről bizto
sított állandó jellegű évi segélyekkel s az 1910. évben újra 
bevezetett perselyes gyűjtés kedvező eredményeivel annyira 
megerősödött, hogy most már nem is annyira a 6 felmenő 
osztály fokozatos beállítását, mint inkább az intézetnek 8 
osztályra való kifejlesztését tüztük ki célul.

8. A teljes kifejlődés felé.

Intézetünkben a képzési idő, mint láttuk, hol 6, hol 8 
évben volt megállapítva; azonban teljes 6, vagy teljes 8 
osztálya 22 éven át egyszer sem volt. Csak az 1910 — 11. 
iskolai évben tudtunk egyszerre 6 felmenő osztályt beállítani.
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A közeledő negyedszázados évforduló erősen sürgette 
az intézetnek a mai kor színvonalára való emelését s azért 
a 6 évfolyamú képzésnél már nem volt szabad megállanunk. 
Minden erőnket összeszedve arra kellett törekednünk, hogy 
az intézetet arra az időre legalább 8 felmenő osztállyal 
lássuk el.

Az intézet fejlődésének, mint láttuk, mindenkor annak 
anyagi erői szabtak határt. Sohasem a felügyelő-bizottság 
jóakaratán, mindig csak az anyagiak elégtelenségén múlt, 
ha egyben-másban hiányt szenvedtünk, vagy ha az intézet 
fejlődésében megakadt.

Ha tehát azt akartuk, hogy az intézet fejlődésében 
előbbre menjen, akkor első sorban arra kellett törekedni, 
hogy az intézet jövedelmeit fokozzuk, vagyonát gyarapítsuk. 
A szépen megindult országos gyűjtés mellett olyan állandó 
jellegű jövedelmi források után is kellett nézni, amelyek az 
intézet fokozatos kiépítését nemcsak elősegítik, hanem azt 
biztos alapra is helyezik.

Azt már láttuk az előbbi fejezetben, hogy az egyes 
minisztériumok, a különböző törvényhatóságok, valamint az 
azok alá tartozó városok és községek miként járultak és 
járulnak hozzá intézetünk jövedelmeinek biztosításához. 
Itt még csak két olyan tényezőről kívánok megemlékezni, 
amelyek ugyancsak jelentékenyen elősegítették intézetünk 
anyagi helyzetének a megszilárdítását.

A szegénysorsú siketnéma gyermekek elhagyottá nyil
vánítása és azoknak az állami gyermekmenhelyek útján inté
zetünkbe való beutalása az egyik, a másik a tehetősbb 
szülőknek fokozottabb hozzájárulása gyermekeik neveltetési 
költségeinek a fedezéséhez.

A szülők hozzájárulását eddig is igénybe vettük, de 
nem oly mértékben, mint amilyen mértékben az kívánatos és 
lehetséges lett volna. A következő felvételeknél tehát már erre
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is voltunk figyelemmel és amíg az 1907—8. iskolai évben 
ezen a címen csak 1720 korona folyt be, addig ma már 
3000 koronánál is többet térítenek meg a szülők az eltartási 
költségekből.

Az 1901. évi XXI. t.-c., valamint az ennek végrehajtása 
tárgyában kiadott 1903. évi 1. sz. belügyminiszteri szabály- 
rendelet módot nyújt arra, hogy a 7— 15 éves korban levő 
olyan gyermekek, akiknek eltartásáról és neveléséről a szülők, 
vagy eltartásra kötelezhető hozzátartozóik gondoskodni nem 
képesek, az illetékes gyámhatóságok által elhagyottá nyilvá
níthatók és eltartási költségeik közsegélyből fedezhetők.

A siketnémák rendszerint a legszegényebb néposztály 
gyermekei és ha e földhözragadt szegény szülők nagy nehe
zen el is tartják siketnéma gyermeküket otthon, megfelelő 
oktatásáról és neveltetéséről már nem képesek gondoskodni. 
Pedig a fent említett törvény minden 7— 15 éves korban 
levő gyermeknek a felnevelését és ezzel az iskoláztatását is 
megköveteli.

Ezeknek alapján kérelmeztük a hozzánk felvételért folya
modó szegénysorsú siketnéma gyermekeknek az elhagyottá 
nyilvánítását és valamelyik állami gyermekmenhely útján inté
zetünkbe való beutalását. Jól eső érzéssel konstatálhatjuk, 
hogy az erre illetékes árvaszékek majdnem minden esetben 
eleget tettek kérésünknek és amíg az 1907— 8. iskolai évben 
csak 4 növendékünk tartozott a kolozsvári állami gyermek
menhely kötelékébe, kik után évi 640 korona tartásdíjat kap
tunk, addig ma már 24 gyermekmenhelyes növendékünk 
van, akik után évi 3600 korona tartásdíjat fizetnek az intézet 
alappénztárába.

A sok folyamodó aztán szükségessé, a több oldalról 
befolyó jövedelmek pedig lehetővé tették, hogy az 1910— 11. 
iskolai évben egyszerre két első osztályt nyissunk. És amikor 
ezt, valamint a következő iskolai évet is, amikor az osztályok
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száma hétre emelkedett, minden anyagi zavar nélkül kibírtuk, 
sőt némi fölösleget félre is tehettünk, újból előtérbe lépett 
az intézetnek 8 osztályra való kifejlesztése.

Több ízben foglalkoztunk e tárggyal, mielőtt azt a 
felügyelő bizottság döntése alá bocsátottuk volna. Különösen 
annak pénzügyi oldalát kellett gondosan előkészíteni, mert 
mint láttuk, eddig is egyedül az anyagiak hiánya akadályozta 
az intézet továbbfejlesztését.

Mikor végre gondos mérlegelés után láttuk, hogy az 
intézet alapítványai és egyéb biztosított jövedelmei a 8 osz
tályos növendék-létszámot elbírják és hogy az anyagi zava
rokat előidézni többé nem fog, javaslatunkkal a felügyelő
bizottság elé járultunk.

A felügyelő-bizottság az 1912. évi április hó 27-én 
tartott gyűlésén foglalkozott e javaslatunkkal. A múltak tapasz
talataira való hivatkozással azonban csak fenntartással járult 
hozzá. Nagy Péter igazgató előterjesztésére kimondotta, h ogy : 
„méltányolja a javaslatban foglaltakat s azért elvben hozzá
járul az igazgató előterjesztéséhez, azonban aggodalmát fejezi 
ki, hogy idővel a növendék-létszám majd annyira emelkedik, 
hogy abból elviselhetetlen költségtöbblet fog származni, miért 
is kéri a Miniszter úr ó  Nagyméltóságát, hogy az intézet 8 
osztályúvá való kifejlesztésével járó netalán előálló költség- 
többletet, akár állandó jellegű, akár évről-évre szükségesnek 
mutatkozó összegben, segélyképen már most előre helyezze 
kilátásba.“

A miniszter úr tudomásul vette a felügyelő-bizottságnak 
ezt a határozatát, de rendkívüli államsegély igénybevételére, 
illetve kérelmezésére mindezideig nem került sor. Intézetünk 
anyagi helyzete azóta is mindegyre javul.

ó  Császári és Apostoli Királyi Felsége az 1912. évi 
április hó 3.-án kelt legfelsőbb elhatározásával a XXIX. jóté
konycélú államsorsjáték tiszta jövedelméből 12250 korona
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részesedést engedélyezett intézetünk javára. Felséges Urunk 
és Királyunk ezzel már másodízben olyan nagyobb összegű 
pénzsegélyhez juttatta az intézetet, mely annak felvirágozta
tásához lényegesen hozzájárult.

Néhai Bethlen Gáborné grófnő már életében is több
ször fényes tanújelét adta annak, hogy mennyire szívén 
hordja a „természet árvái“-nak szomorú sorsát, halálában 
meg épen fejedelmi módon gondoskodott róluk. Kolozsvár 
sz. kir. város jótékonycélú és kulturális intézményei részére 
összesen 150 ezer koronát hagyományozott. Ebből intéze
tünknek 9000 korona jutott, mely az időközi kamatokkal 
eddig már 11400 koronára nőtte ki magát.

A boldog emlékű grófnő ezzel ércnél maradandóbb 
emléket állított magának a siketnémák szivében, kik nevét 
mindennapi imájukba foglalva áldani fogják valameddig inté
zetünk állani fog és benne a siketnémák hajlékot találnak.

Követésre méltó példát mutatott Besztercze-Naszód vár
megye nemeslelkü alispánja azzal, hogy felhívta az alája tar
tozó községek elöljáróságait egy siketnéma alap létesítésére. 
Ez az alap a vármegye területén élő közel 50 tanköteles 
korú siketnéma valóban szánandó sorsán kiván enyhíteni. 
Közel 20 ezer koronát jegyeztek eddig a községek, melyet 
1— 5 évi részletben fognak befizetni, úgy hogy a közel 
jövőben már több Besztercze-Naszód vármegyei siketnéma 
gyermek fog intézetünkben elhelyezést nyerni.

Mindezek az újabb jövedelmi források nagyban elő
segítették a 8 évfolyamú képzésre való áttérést, illetve a fel
menő 8 osztálynak a beállítását. Miután továbbá a folyamo
dók száma mindegyre nőtt s az intézet anyagi helyzete azt 
megengedte, felügyelő-bizottságunk az utóbbi 2 évben 2 0 —20 
növendéket vett fel az I. osztályba, kik a) és b) csoportra 
osztva, külön-külön oktattattak s így voltaképen már 9 osz
tályunk van.
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Az intézetnek 8 felmenő osztályra való kibővítése mel
lett, az intézetből kilépett felnőtt siketnémák sorsa sem ke
rülte el figyelmünket. A már említett gyámolító-bizottság 
ügyes-bajos dolgaik intézése mellett előbb olvasókört léte
sített számukra, majd mikor a számuk s ezzel erkölcsi súlyuk 
megnövekedett, társaskörbe tömörítette őket. A felügyelő
bizottság erkölcsi és anyagi támogatása mellett külön szobát 
rendeztünk be számukra az intézetben, hol billiard, sakk, 
dominó és különféle lapok állnak rendelkezésükre és hol 
olvasással és különféle nemes szórakozást nyújtó játékok 
mellett töltik el szabad idejüket. És amíg azelőtt a civakodás 
s a kicsapongó élet napirenden volt közöttük, addig ma 
már a legcsekélyebb nézeteltérést is azonnal elsimítjuk.

Boldogság fogja el a lelkünket, amikor így békesség
ben és csendes egyetértésben egymás mellett látjuk őket, 
amikor megjelenésükkel, társadalmi érintkezésükkel és tisztes 
munkájukkal tanúbizonyságot tesznek arról, hogy a rájuk 
költött jótékony fillérek nem volt kidobott pénz, hanem ellen
kezőleg az a társadalomnak olyan befektetett tőkéje volt, 
amely bőségesen meghozta kamatait, bőven termő gyümölcseit.

A róluk való gondoskodást azzal kívánjuk betetőzni, hogy 
egy olyan alapítványt teremtsünk, amelynek kamataiból a 
magukat önállósítni akaró siketnéma iparosok szükség ese
tén segélyezhetők legyenek. Az alapot megadta erre Olgyay 
Jánosné, intézetünk első, érdemdús igazgatójának az özvegye 
azzal a 2100 koronás alapítványával, melyet negyedszázados 
jubileumunk alkalmával a felügyelő-bizottságnak épen erre 
a célra rendelkezésére bocsátott. Egy nemes munkában el
töltött élet emlékének méltó megörökítése ez.

Negyedszázados történetünknek a végére értünk. Ami
lyen lelkes és eredményekben gazdag volt a kezdete, ép 
oly méltónak Ígérkezik annak lezárása. Nem egy emlékezetes 
szép napot éltünk át e hosszú 25 esztendő alatt, de sokszor
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bizony szinte legyőzhetetlen akadályok gördültek nemcsak 
az intézet fejlődése, hanem a léte elé is. Azonban hála az 
isteni Gondviselésnek, az állam, Kolozsvár sz. kir. város és 
a nagy társadalom szünetnélküli támogatásának, intézetünk 
megállta a harcot. Győztesen került ki a nemes küzdelem
ből és most már kevesebb gonddal fogja folytathatni áldás
dús működését.

9. Az intézet jelenlegi szervezete.

7. Az intézet célja és rendeltetése.

Az intézet célja: a hallás hiánya folytán némának ma
radt, vagy későbbi megsiketülés folytán némává lett szeren
csétlen gyermekeket vallásosan és erkölcsösen nevelni, őket 
különleges oktatási módszer segítségével, a tisztán tagolt 
hangos beszédre, ennek látás útján való megértésére (leol
vasására) megtanítani, valamint lehetőleg mindazokat az isme
reteket birtokába juttatni, melyeket az épérzékű gyermekek 
az elemi iskolában sajátítanak el. Célja továbbá, hogy a nö
vendékeknek a rajzban, kézügyességben és női kézimunkában 
teljes jártasságot biztosítson s őket ezáltal jövő életpályájukra 
előkészítse.

2. Az intézet felettes hatósága.

Az intézet tanügyi szempontból a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter által kinevezett igazgató felelős veze
tése alatt áll. A tanügyi felügyeletet a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter vagy közvetlenül, vagy a gyógypedagógiai 
intézetek orsz. szaktanácsa által gyakorolja. A vagyonkezelési 
ügyeket Kolozsvár szab. kir. város törvényhatósága által 
választott felügyelő-bizottság intézi.
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Az intézet gazdasági és vagyonkezelési ügyeinek köz
vetlen vezetésére felügyelő-bizottság szerveztetett. Feladatát 
képezi állandóan eszközölt gyűjtések és felhívások útján a 
többi törvényhatóságok, községek, társulatok és a nagykö
zönség részéről nyert alapítványok, hagyományok- és ado
mányokból évenként oly összeget előteremteni, melyből az 
intézet fenntartási költségei, valamint a szegénysorsú növen
dékek ellátási költségei fedezhetők.

Az intézet szervezeti szabályzatának 13. §-a alapján 
határoz:

a) az alaptőkének kezelése, elhelyezése és hovafordítása
iránt;

b) az igazgató javaslata alapján, az intézeti segédsze
mélyzet alkalmazása és elbocsátása felett;

c) a segélyek kiosztása — ,
d) a könyvek vezetése és a számadások megvizsgálása,
e) a növendékek felvétele ügyében, figyelemmel az 

igazgató véleményére;
/) építkezések és beruházások és
g)  az intézeti évi költségelőirányzatok megállapítása felett.

A  f e l ü g y e l ő - b í z o t t s ú g  t a g j a i :

Elnöke:
Szvacsina Géza,

m. kir. udv. tan., polgármester, a F. J.-rend lovagja.

Dr. Nemes Ferenc, Nagy Péter,
városi tanácsos, a vagyonkezelési intézeti igazgató,

ügyek előadója. tanügyi előadó.

Dr. Óvári Elemér, Kábán József, Dr. Tompa János, 
városi tiszti főügyész, intézeti tanár, intézeti orvos,

intézeti jogtanácsos. a bizottság jegyzője.

3. Az intézet felügyelő-bizottsága.
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Br. Bánffy Ernőné Nagy Gábor
Br. Bánffy Zoltánná Dr. Óváry Elemérné
Gr. dr. Bánffy Miklós Reményik Károly
Gr. Bethlen Karolina Szabó Albert
Gr. Béldi Ákos Szabó Eszter
Br. Bornemissza Elemérné Szekula Ákos
Ferencz József Szvacsina Gézáné
Dr. Gidófalvy István Tamási István
Hevessy József Tamási József
Dr. Hintz György Lendvay Emil
Dr. Hirschler József Merza Lajos
Inczédy Sámuelné Mihályi Zoltán
Dr. Kecskeméti István Taritzky Ferenc
Kiss Sándor Gr. Tholdalaghy Mária
Dr. Engel Gábor Br. Wesselényi Ferencné
Dr. Eszterházy László Br. Wesselényi Ferenc
Fekete Gábor Zemplényi Lajos

4. Az intézet fenntartói.

a) A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium.
b) Kolozsvár szab. kir. város törvényhatósága.
c) Az intézet jótevői.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium a tan

erők s a felügyeleti személyzeten kívül évről-évre még más 
természetű segélyben is részesíti az intézetet. így a legutóbbi 
évben szegénysorsú siketnéma gyermekek tartásdíjainak rész
beni fedezésére 3840 koronát utalványozott.

Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósági bizottsága az 
intézet segélyezése címen évről-évre 4000 koronával járul az 
intézet fenntartásához.

A b iz o ttsá g  t a g j a i :
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Az intézet jótevői:
1. Alapítványttevők, akik legalább egy alapítványi hely 

évi szükségletének megfelelő tőkével, vagyis 6000 koronával 
járulnak az intézet alaptőkéjéhez, vagy akik az alapítványi 
hely évi járulékának megfelelő összeget, ez idő szerint évi 
300 koronát állandóan és visszavonhatlanul lekötnek, vagy 
biztosítanak. Az ily alapítványok az alapítók nevein megörö
kítve kezeltetnek és az azokra kinevezett siketnéma gyermekek 
intézeti ellátására fordíttatnak. A kinevezési jogot mindenkor 
az alapítványtevők gyakorolják, kik azt utódaikra is átruház
hatják. Az alapítványról alapító levél állíttatik ki.

2. Alapítók, kik az intézet céljaira 200 koronát adomá
nyoznak.

3. Pártolók, kik az intézet részére 6  évi kötelezettséggel 
5  korona évi adománnyal járulnak az intézet céljaihoz.

4. Adakozók, kik pénzsegéllyel vagy bárminő hasz
nálati tárggyal segítik az intézetet.

5. A növendékek felvétele.

A siketnémák kolozsvári intézetébe vallásra, nemzeti
ségre és nemre való tekintet nélkül felvétetnek: oly 7 éven 
felüli és 1 0  éven aluli korban levő, elsősorban az intézet 
székhelyén, másodsorban az erdélyrészi vármegyék területén 
és harmadsorban az ország bármely területén lakó siketné
mák, akik a siketségen és az ennek következményéül tekint
hető némaságon kívül más testi vagy lelki fogyatkozásban 
nem szenvednek. Felvételt nyerhetnek továbbá még oly rész
leges hallású és 1 0  éves koron túl megsiketült, beszédmarad
vánnyal biró gyermekek is, kik fogyatkozásaik miatt rende 
népiskolai oktatásban nem részesíthetők.

Ha valamely növendékről csak a felvétele után tűnnék 
ki, hogy az hülyeségben, gyöngeelméjüségben, az oktatást
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akadályozó betegségben szenved, akkor azt az intézet eltávolítja.
A növendékek lehetnek önköltséges, vagy segélyezett 

bejárók, fizető, alapítványos vagy ingyenes bennlakók. A benn
lakók ellátási díja 10 hónapos tanévre 300 koronában van 
megállapítva, mely összeget a felügyelő-bizottság indokolt 
kérésre részben vagy egészben el is engedhet. A tápdíjak 
havi előleges részletekben fizetendők.

A növendékek felvételét az intézet felügyelő-bizottsága 
eszközli. A felvétel iránti kérvények tehát hozzá címzendők 
és az intézeti igazgatóságnál nyújtandók be.

A felvétel iránti kérvényekhez következő mellékletek 
csatolandók:

a) születési anyakönyvi kivonat;
b) a gyermek siketnémaságát igazoló orvosi bizonyítvány;
c) himlőoltási bizonyítvány;
d) hatósági kimutatás a családi és birtokállapotról;
e) szegénységi bizonyítvány, vagy a szülők által kiállí

tott és a községi hatóság által láttamozott nyilatkozat arról, 
hogy gyermekének ellátási költségeit pontosan fizeti és 
fizetni képes.

A felvétel iránti kérvények legkésőbb junius hó 15-éig 
nyújtandók be.

Az egyszer benyújtott kérvények a benyújtás napjától 
mindaddig nyilvántartatnak, mig a folyamodó vagy felvétetik, 
avagy mig 10. életévét be nem tölti. A 10. életévét betöltött 
siketnéma gyermekek kérvényei a kérvények anyakönyvéből 
töröltetnek és a folyamodóknak visszaküldetnek. Úgyszintén 
tárgyalás nélkül hivatalból visszaküldetnek a 1 0 . életévüket 
már betöltött siketnéma gyermekek felvétele iránt benyújtott 
kérvények, mert az ilyenek koruknál fogva már nem nyer
hetnek felvételt.

A növendékeket, akár fizetéses, akár ingyenes ellátás
ban részesülnek, a szükséges ágyneművel, fehérneművel és
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tisztességes ruházattal a szülők vagy gyámok kötelesek ellátni.
A növendékek be- és hazaszállítása a szülők vagy gyá

mok költségén történik.

6. A növendékek eltartása.

A növendékek részint bennlakók, részint bejárók.
A bennlakó növendékek teljes ellátást és mindennemű 

gondozást az intézetben nyernek.
Az ételeket és a mosást az intézetben vállalkozó szol

gáltatja havonként és minden egyes növendékért szerződé
sileg megállapított 23 K és 50 fillér díjért.

Az étrend a következő:
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Az élelmiszerek megnevezése

K
gr

am
m

Liter

1 Kenyérből minden étkezésre fejenként számítandó 013
2 Marha- v. sertéshúsból minden étkezésre fejenként 014 —
3 Birkahúsból minden étkezésre fejenként — — — 0-18 —
4 Tejből reggelire fejenként számítandó — — — — 0-25
5 Tejből a tejes ételekhez fejenként---------------------- — 009
6 Darából a tejes ételekhez f e je n k é n t ------- — — — 009
7 Rizsből a * * n ----------------- 0 04 —
8 Rizsből vagy árpakásából levesbe fejenként — -— 0-02 —
9 Darából pörkölthöz vagy tésztához fejenként — 0-05 —

10 Burgonyából a gulyáshoz fejenként — — — — — 0’45
11 Bab vagy lencséből főzelékhez fejenként — — — — 010
12 Köleskásából a főzelékhez fe je n k é n t------------ — — 0-09
13 Lisztből tészta-ételekhez fejenként----------------- — 0T4 —
14 Lisztből leveshez fejenként — — — ----------------- 007 —
15 Lisztből reszelt tészta leveshez fejenként— - — 0-05

Az élelmiszerek adagméreteit a felügyelő-bizottság a 
következőleg határozta m eg :

A bejáró növendékek az intézeten kívül laknak és 
csakis tanításra járnak be az intézetbe. Elhelyezésükről, a 
helybelieket kivéve, az intézet igazgatósága gondoskodik. 
A kihelyezett növendékekért fejenként és havonként 24 koro
nát fizet a felügyelő-bizottság az eltartóknak.

7. A növendékek oktatása és nevelése.

Intézetünkben a tanítás kezdettől fogva ingyenes. Tan
díjat soha senkitől sem szedtünk. Csupán az intézettől kapott 
tanszereknek az árát térítették meg a növendékek, illetve 
azok szülői. A szegénysorsúak azonban ez alól is fel voltak 
mentve, illetve a tanszereket ingyen kapták az intézettől.
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Növendékeink a jelbeszéd teljes mellőzésével, csupán 
élőszóval oktattatnak 8  felmenő osztályban. 8  évi képzési 
időn át. Az oktatás tárgyai 8  évre beosztottan a következők:
1 . hit- és erkölcstan, 2 . beszédtanítás (tartalmi és alaki nyelv- 
oktatás írással és olvasással, társalgás alapján), 3 . olvasás,
4. fogalmazás, 5. számtan, 6 . földrajz, 7. természetrajz, 8 . 
természettan, 9. történelem, 10. alkotmánytan, 11. rajz, 12. 
kézimunka (kézügyességi gyakorlatok és női kézimunka),
13. torna.

Az egyes tantárgyakból elérendő célokat, az elvégzendő 
tananyagot és alkalmazandó módszert a 141.515— 1907. sz. 
miniszteri rendelettel kiadott tanterv határozza meg.

A tanítási eredmény fokozására szolgálnak az intézet 
gondosan összeállított szertárai, valamint a tanárok vezetése 
alatt úgy a város belső, mint külső területén tenni szokott 
séták és tanulmányi kirándulások. Az ellenőrzést s a tanítási 
eredmény felülvizsgálását a vallás- és közoktatásügyi magyar 
királyi miniszter a félévenként kiküldendő miniszteri bizto
sok s a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa által 
gyakorolja.

A tanítás mellett legfőbb gondunkat képezi a növen
dékek helyes irányú nevelése. A siketnémák a szülői házban 
rendszerint hiányos és ferde irányú nevelésben részesülnek. 
Előbbit pótolni, utóbbit rendes mederbe terelni első felada
taink közé tartozik.

A hitélet ápolása s a vallásos érzelem erősbítése végett 
a rendes vallási órákon kívül részt vesznek növendékeink 
saját egyházfelekezettik mindennemű szertartásában és lelki 
gyakorlataiban. Erkölcsi érzékük fejlesztésére pedig felhasz
nálunk minden alkalmat, hogy bennük az egymás iránti sze- 
retetet minél bensőbbé, az egymásközti érintkezést pedig 
minél szelidebbé és szeretetteljesebbé tegyük.

A haza és fajunk iránti szeretet növelésére, a tanítás
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keretében előforduló alkalomszerüségek felhasználása mellett, 
szolgálnak a különféle hazafias ünnepélyek.

Mindenkor kitűnő nevelési eszköznek bizonyult a munka. 
Intézetünk internátussal lévén összekapcsolva, mindenkor 
különös gondunkat képezi a növendékeknek a tanításon kívüli 
elfoglalása. A durvább munkák kivételével részt vesznek nö
vendékeink az összes háziteendők végzésében.

A leányok ezek mellett a kötelező szorgalmi női kézi
munkákon kívül még a gépen való kötést is tanulják és 
gyakorolják.

A fiúk szabad idejükben a slöjdtermekben foglalatos
kodhatnak, melyek e célból egész nap nyitva állnak. Ezen
kívül a tavaszi és őszi hónapokban kertészkednek is.

A gondos elfoglaltatás mellett figyelemmel vagyunk 
arra is, hogy szórakozásra is jusson elég idejük növendé
keinknek. A kedélyképzés szempontjából az illető igazga
tók jóvoltából elkísérjük növendékeinket egyik-másik alka
lommal a cirkuszba, színházba és mozgóképek szemlélésére. 
Nagy örömükre szolgálnak az évnek minden szakában ren
dezett játékdélutánok, kisebb séták és nagyobb kirándulások. 
A Mikulás s a tréfás farsangi esték sem maradnak el. A leg
több élvezetetés gyönyörűséget azonban mégis a karácsonyfa
ünnepély s az évenként ismétlődő majális szokott nekik nyújtani.

Általában arra törekszünk, hogy a szülői háztól oly 
zsenge korban elszakadt gyámoltalan siketnémáinknak a csa
ládi nevelést némileg pótoljuk, hogy szelíd, szeretetteljes 
bánásmód által a különben rideg internátusi életet nekik 
minél kedvesebbé, kellemesebbé tegyük, hogy a helyes taní
tási és nevelési eszközök megválasztása és alkalmazása mel
lett őket hazafias irányban, vallásosan és erkölcsösen neveljük, 
hogy velük a komoly munkát megkedveltessük, szóval képessé 
tenni őket arra, hogy a jövendő élet nagy harcaiban minél 
biztosabban állhassák meg a helyüket.
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10. Intézeti vagyonkimutatás.

1. A Honvéd-utcai 38. sz. 8062 m2 területű 
intézeti házastelek. A telek értéke négy
szögméterenként 5 koronával számítva 40310 K — f.

2 . A rajta levő emeletes ház, internátusra
berendezve, kerttel együtt .............. . — 132563 „ 52 „

3. Békási gyümölcsöskert (1400 D-öl) — 3000 „ — „
4. Intézeti fölszerelések és ingók leltár szerint 16576 „ 45 „
5. Női kézimunkák, leltár szerint — — — 58 „ 60 „
6 . Fiú kézimunkák, leltár szerint — - 159 „ 10 „
7. Gr. Karátsonyi ágyalapítvány értékpapí

rokban (4°/o-os m. kor. járadék-kötvény) 6600 „ — „
8 . A Losonczi br. Bánffy Erzsébet ágyala

pítvány 4°/o-os korona járadék papiros 
4000 korona és az Erdélyi Bank 15276 
számú betéti könyv szerint 877 korona
24 f, ö s s z e s e n ---------------------------------  4877 „ 24 „

9. Vadadi Gergely alapítványa 1 drb ma-
gyarigeni takarékpénztári részvény-------  2 0 0  „ — „

1 0 . Szabó János alapítványa, 1 drb 15713.
számú korona járadék-papir — -------- 2 0 0  „ —  „

1 1 . Özv. Fekete Sámuel alapítványa, 1 drb 
33383 számú 4% -os földtehermentesitési
kötvény -------------------------------------- — 2 0 0  „ — „

1 2 . Kolozs vármegye alapítványa:
3 drb 2 0 0 0  K névért. 4% -os kor. jár. 6000
1 drb 2 0 0  „ „ „ „ 2 0 0

1 drb 1 0 0  „ „ „ „ „ 1 0 0

6300 „ — „
13. N agyvárad város alapítványa:

2  drb 1 0 0 0  K névért. 4% -os kor. jár. 2000
Átvitel: 2000 211.044 K 91 f.
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Áthozat: 2000 2 1 1.044 K 91 f. 
3 drb 200 K névért. 4% -os kor. jár. 600
1 drb 1 0 0 0  „ „ „ „ 1 0 0 0

2 drb 500 „ „ „ „ „ 1000
Az Erd. Bank 14321 sz. bet. könyvb. 634_______________

5234 „ — „
14. Tornafelszerelési alapítvány tkpt. és hitb.

15481. sz. betétikönyve szerint — — 311 „ 36 „
15. 1 drb 199 sz. tornavivodai részvény — 200 „ — „
16. 9 drb állatkiállitási részjegy ---------  — 180 „ — „
17. Intézeti alapvagyon Érd. bank 15040 sz. 14275 „ 20 »
17/a. Erdélyi bank adománya, 1 0  darab

Erzsébet-hid részjegy  ------------------  2 0 0  „ — „
18. 1 drb gazd. ipar hit. szöv. részjegy — 40 „ — „
19. Kolozsvári Casino alapítványa a keres

kedelmi bank 1729 számú betétikönyve
szerint— — — — — — — — — — 6200 „ — „

20. Háromszék vármegye alapítványa, a me- 
zőgazd. bank 5215. számú betétikönyve
szerint— — --- — — — — — — — 2 0 0  „ — „

21. Néhai Pap Samuné alapítváuya a keresk.
bank 1720 sz. betétikönyv szerint— — 1000 „ — „

22. Karácsonyfaalap az Erdélyi bank és tkptr.
10293 sz. betétikönyve szerint— — — 3637 „ 96 „

23. Erdélyi bank alapítványa, az Érd. bank
18198 sz. betétikönyve szerint— — — 300 „ — „

24. Mezőgazdasági bank alapítványa az 544
sz. betétikönyve szerint — — — — — 300 „ 08 „

25. Szálézi Szent Ferenc alap, az Érd. bank
18325 sz. betétikönyve szerint — — -  274 „ 63 „

26. Székelyhidy Gerőné alapítványa, az Érd.
bank 18358 sz. betétikönyv szerint — 54 „ 93 „

Átvitel: 243.453 K 07 f.
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27. Az Általános bank és takarékpénztár 1659
sz. betétikönyve szerint — -------------— 5 5  „ 1 1  „

28. Özv. Hegedűs Sándorné alapítványa, az
Érd. bank és takarékpénztár 12003 sz. 
betétikönyve szerint — --------— ----------  757 „ 23 „

29. Losonczy János alapítványa, az Erdélyi
bank és takarékpénztár 8789 sz. betéti
könyve szerint ---------------------------------- 1418 „ 84 „

30. A kolozsvári takarékpénztár és hitelbank 
alapítványa a 18882 számú betétikönyve
szerint-------------------------------------------------  1 0 0 0  „ — „

31. Lészay Ilona alapítványa, a Kolozsvár-
megyel takarékpénztár 8574 sz. betéti
könyve szerint - ...............— ----------— 6000 „ — „

32. Szent Antal-alap, az Erdélyi bank és taka
rékpénztár 13551 sz. betétikönyve szerint 283 „ 37 „

33. Szacsvay Sándorné hagyatéka, 4°/o-os
kor. jár. --------------------------------------------  2 2 0 0 0  „ —  „

34. Dr. Engel Gábor és neje alapítványa, az 
Erdélyi bank 14850 számú betétikönyve
szerint-----------------------------------------  2 0 0  „ — „

35. Gr. Andrássy Dénes alapítványa, az Er
délyi bank és takarékpénztár 10126 sz. 
betétikönyv szerint — — — — — — 500 „ —  „

36. Bereczky András és neje alapítványa, az
Erdélyi bank és takarékpénztár 15688 sz. 
betétikönyve szerint------------ — — — 1 1 0 0  „ — „

37. Unió-páholy alapítványa, az Erdélyi bank 
és takarékpénztár 2706 sz. betétikönyve
szerint-----------------------------------------  551 „ 04 „

Átvitel: 277.318 K 6 6  f.

Á th oz a t :  2 4 3 .4 5 3  K 0 7  t.
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38. Magyar-Olasz Erdőipar rt. alapítványa, 
az Erdélyi bank és takarékpénztár 19975
sz. betétikönyve szerint— — — — — 2796 „ 93 „

39. A kolozsvári „Bethlen Gábor-Kör“ ala
pítványa, az Erdélyi bank és takarékpénz
tár 20366 sz. betétikönyve szerint — — 228 „ 50 „

40. Gr. Béldi Ákos alapítványa, az Erdélyi
bank és takarékpénztár 16639 sz. betéti
könyve szerint — — — — — — — 3889 „ 50 „

41. Tömösváry Miklós alapítványa, az Er
délyi bank és takarékpénztár 11675 sz. 
betétikönyve szerint — — — — — — 794 „ 82 „

42. Lövöldéi részjegyek ára, az Erdélyi bank
és takarékpénztár 10322 számú betéti
könyve szerint — ---------— ------------— 201 „ 76 „

43. Dr. Moldován István alapítványa, 1 drb
409374 sz. 4 °/o-os kor. járadék — -------- 500 „ — „

44. Tuba Lajos alapítványa, a Kolozsmegyei 
Takarékpénztár 7428 számú betétikönyve
szerint------------------ ---------- — - -  — — 2 0 0  „ — „

45. Közhasznú Takarékpénztár alapítványa,
a 2 2 1 1  sz. betétikönyve szerint---------— 800 „ — „

46. Dr. Hirschler József alapítványa, az Er
délyi bank és takarékpénztár 16292 sz. 
betétikönyve szerint-------- --------— — 600 „ — „

47. Taritzky Ferenc alapítványa, az Erdélyi
bank és takarékpénztár 17029 sz. betéti
könyve szerint — — — — ----------- — 387 „ 46 „

48. Erdélyrészi tanítók siketnéma gyermekei 
részére tett alapítvány, az Erdélyi bank

Átvitel: 287.717 K 63 f.

Á th ozat :  2 7 7 .3 1 8  K  6 6  f.
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és takarékpénztár 20208 sz. betétikönyve
szerint— — --------— — — ----------  — 1747 „ 72 „

49. A Nagyszebeni földhitel int. alapítványa 400 „ — „
50. Özv. Zabulik Sándorné alapítványa, az

Erdélyi bank és takarékpénztár 18643 sz. 
betétikönyve szerint — — — — — — 556 „ 48 „

51. „A Székelykeresztúri jótékony Társas
kör" alapítványa, az Erdélyi bank 18935
sz. betétikönyve szerint— — --------— 104 „ 04 „

52. Az államsorsjátékból kapott segély— — 12601 „ 50 „
53. Gelléri Szabó János alapítványa -------  1136 „ 71 „
5 4 . Özv. Olgyai Jánosné alapítványa — — 2100 „ — „
55. Szvacsina Géza alapítványa, az Erdélyi

bank és takarékpénztár 1920. sz. betéti
könyve szerint — --------— — — — 2603 „ 06 „

56. Az Erdélyrészi Jelzálog- és Hitelbank 
alapítványa, az Erdélyi bank és takarék-
pénztár 22027 sz. betétikönyve szerint 204 „ 60 „

57. Somogyi János alapítványa, a Kereske
delmi bank 2206. sz. betétikönyve szerint 310 „ 40 „

58. Náray-Szabó Sándor alapítványa, 4% -os
kor. járadék — — — — — — — — 6000 „ — „

59. Marosvásárhely szab. kir. város alapít
ványa, az Erdélyi bank és takarékpénz
tár 20770 sz. betétikönyve szerint-------- 21 „ 19 „ ,

60. A Mercur bank adománya — — — — 20 „ 80 „
61. Korona bank adománya — —............. 51 „ 30 „
62. Maksay Lázárné alapítványa — — — 108 „ 38 „
63. Besztercze-Naszód vármegye alapítványa 205 „ — „

Összesen: 315.888 K 81 f.

Balázs Miklós, Fikker Lajos,
h. p, ellenőr. főpénztárnok.

Á th o z a t :  2 8 7 .7 1 7  K  6 3  f.
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III. RÉSZ





Huszonöt év statisztikája.
Az 1913. évvel intézetünk fennállásának huszonötödik 

évfordulóját érte el. 25 év már elmúlt. Szeretettel gondolok 
vissza a múltra, nem azért, mert az emlékek képeit tünteti 
fel, amelyek — ha átélt szenvedések és elhordozott terhiek
hez vezetnek is vissza, akkor is — kedvesek, hanem azért, 
mert teremtett, hagyott ránk nem egy szellemi örökséget, 
bölcs tapasztalatot. Ha olyan munkát sikerül végeznünk, 
amelyre azt mondhatjuk, ez a jelenkor követelményeinek 
megfelelő, akkor is szeretettel gondoljunk vissza a múltra, 
mert ez finomította érzékeinket, ez adta meg az alapot, jelölte 
meg a helyes útat munkánk elvégzésére. Hogy a jövő mun
kásságát, a múlt adatainak megismertetésével, némiképen 
szolgáljam, ezeket lehetőleg minden körülményre, nevezete
sen a növendékek számviszonyai szerint azok felvételére, 
nemére, nemzetiségére, vallására, a növendékek és a szülők 
fog la lkozására , a siketség okaira, — beálltának idejére, a 
betegségekre, a megyék szerinti szétoszlásra, az erdélyi ré
szekben a tanköteleskorá siketnémák szám ára, a növendékek 
osztályvégzettségére és az intézetnél működött és működő 
tanárok névsorára való tekintettel dolgoztam fel.
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Intézetünk felügyelő-bizottsága a 25 év alatt 2 0 -szor 
vett fel új növendékeket. Ezek az évi felvételek szerint a 
következőleg oszlanak m eg :
1888— 89. isk. évben felvétetett 6  fiú, 3 leány, összesen 9
1889— 90. „ „ „ 7 „ 4 „ „ 1 1

1890— 91. „ „ „ 8  „ 8  „ „ 16
1891—  92. „ * 10 „ 1 „ „ 1 1

1892— 93. „ „ „ 6  „ 4 „ „ 10
1893— 94. „ „ ,, 9 „ 7 „ „ 16
1894— 95. nem volt felvétel. —
1895— 96. isk. évben felvétetett 8  fiú, 2  leány, összesen 10
1896— 97. nem volt felvétel. —
1897— 98. isk. évben felvétetett 8  fiú, 6  leány, összesen 14
1898— 99. nem volt felvétel. —
1899—  900. isk. évben felvétetett 6  fiú, 8  leány, összesen 14
1900— 901. nem volt felvétel. —
1901—  902. isk. évben felvét. 15 fiú, 5 leány, összesen 20
1902— 903. „ „ „ 7  „ 6  „ „ 13
1903— 904. „ „ 4 „ 6  „ „ 10
1904— 905. „ „ „ 6  „ 6  „ „ 12
1905— 906. nem volt felvétel. —
1906— 907. isk. évben felvét. 9 fiú, 6  leány, összesen 15
1907—  908. „ „ 8  „ 2  „ „ 10
1908— 909. „ „ 10 „ 4  „ „ 14
1909—  910. „ „ „ 5  „ 8  „ „ 13
1910—  911. „ „ „ 10 ,, 6  „ „ 16
1911—  912. „ „ 6  „ 8  „ „ 14
1912— 913. „ „ „ 9 „ 6  „ „ 15

Felvétetett 157 fiú, 106 leány, összesen 263 
A 25 év alatt 263 új növendék vétetett fel. Egy évre 

átlag 10 új növendék esik. Az első évben 9 növendéke volt

a). Felvétel.



az intézetnek, ma 83 van. A legtöbb új növendéket 1901 — 
902-ben vettek fel: 20-at.

A felvett 263 növendék közül fiú volt 157, leány 106, 
százalékokban kifejezve 59°/o fiú, 41%  leány. Az első évben 
a fiúk 6 6 , a leányok 34%-ban szerepelnek. A fiúk átlag 
mindig nagyobb százalékban szerepelnek, mint a leányok. 
Ha azonban tisztán csak az újonnan felvettek számát vizs
gáljuk, a leányok nem egyszer túlsúlyban vannak a fiúk 
felett. 1899, 1903, 1909, 1911. években a leányok 58%-ban 
szerepelnek a fiúk 42%-kával szemben.

b). Nemzetiség.

Halló embereknél a nemzetiséget a szülők anyanyelve 
után állapítjuk meg. A siketnémáknak az az anyanyelvűk, 
amelyiket az intézetekben megtanulnak. A magyarországi 
siketnéma intézetekben a tanítási nyelv magyar lévén, tehát 
bármilyen anyanyelvű szülőktől származzék is a növendék, 
az ő anyanyelve magyar. A 25 év alatt felvett 263 növen
dékünk tehát mind magyar anyanyelvű. Azonban ha a szülők 
anyanyelve szerint vizsgáljuk, azt találjuk, hogy 217 magyar, 
33 román és 13 szász anyanyelvű szülőktől származott. Szá
zalékokban kifejezve: 82%  magyar, 1 2 %  román és 6 %  
szász anyanyelvű szülők gyermeke.

c). Vallás.

Mint minden ilynemű humánus intézmény, úgy a mienk 
is a nagy társadalom áldozatkészségére rá van utalva. Az 
anyagát, vagy helyesebben mondva a növendékeit is innen 
kapja nemzetiségi-, nem- és valláskülönbség nélkül. A 25 év 
alatt felvett növendékek között a hazánkban előforduló összes 
vallásfelekezetek képviselve is vannak. A 263 növendék kö-
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zül volt római katholikus 8 8 , görög katholikus 14, görög 
keleti 16, ágostai evangélikus 14, református 92, unitárius 
10 és izraelita 25. Százalékokban kifejezve: az összes növen
dékek 34%-a református, 33°/o-a római katholikus, 9%-a 
izraelita, 7%-a görög katholikus, 6°/o-a görög keleti, 5°/o-a 
ágostai evangélikus és 4%-a unitárius vallású volt.

d). A növendéaek pályaválasztásai.

A legtöbb siketnéma, miután intézeti tanulását bevé
gezte, ipari pályára megy. Nem azért, mintha a más pályá
kon való boldogulhatása ki volna zárva, hanem a mostani 
képzésük még nem elég intensiv arra, hogy a tudományos 
pályákra előkészítse. Másfelől fogyatékosságuk — a hallás 
hiánya — is nagyban akadályozza ebben. Régebben, hogy 
egyes iparágakat mielőbb elsajátíthassanak a növendékek, 
az egyes mesterségeket már az intézetekben tanították. Inté
zetünkben a szabó- és cipész mesterség volt az, amelyet 
rendes fizetéssel alkalmazott mesterek tanítottak. E két mes
terség közül kellett választania a fiú növendékeknek. Ez az 
állapot, igen természetes, nem tarthatott sokáig, mert nem 
vette figyelembe a növendékek egyéni hajlamait s igen 
gyakran megesett, hogy aki az intézetben a szabó mester
séget tanulta, a tanulás bevégzése után asztalos lett. Ez 
állapot megszüntetése után a kézügyességi tárgyak, agyag-, 
fa-, papir és a női kézimunka tanításával fejlesztjük a növen
dékek kézügyességét. Hogy ez sokkal jobban megfelel az 
általunk elérendő célnak, mint amaz, azt már a tapasztalat 
bebizonyította.

25 év alatt 180 növendéket bocsátott ki intézetünk. 
Ezek a következő pályákra mentek:

1 3 2



Varrónő le t t --------— 23, az összes növendékeknek 12*7°/o
Háztartásbeli (szülőknél

lakik V. férjhez ment) 20, „ „ „ ll-l°/o
Szabó lett — — — 2 0 „ lll°/ o
Cipész lett — — — 19, „ „ „ 1 0 -0 °/o
Szolga V. cseléd lett — 16, „  ), 8 '8 "/o
Földmíves lett — — 1 0 , „ „ 5'5°/o
Asztalos lett — — — 71 f ff ff 3 -8 >
Gyári munkás lett — 71 > n w 3-8°/«
Kőmíves lett — — — 4» n n 2 -2 »/o
Könyvkötő lett — — n n 2 ‘2 °/o
Díjnok lett — — — 3'•'f n n „ 1 -6 'Vo
Kertész lett — — — 3 n n l'67o
Harisnyakötőnő lett — 2 ff ff 1 -l°/o
Fényképész lett — — 2£*f ff
Nyomdász lett — — 2**f fi ff » 1 ' 1  °/°
Rajzoló lett — — — 2̂ f ff ff l-l°/o
Kárpitos lett — — — 2**f ff ff .  I-|°/o
Bányász lett - -  — — 1 j  n » 0 '6 °/o
Kosárfonó lett - -  — l |  »  n „  0 -6 °/o
Aranymíves lett — — 1 ) »  ii

,  0 *6 °/o
Kovács lett — — — Í >  n  ii

„  0 '6 °/o
Szíjgyártó lett — — 1 > n n „  0 '6 °/o
Mészáros lett —  — 1 > n n „  0 ’6 °/o
Ács lett —  — -------------- 1 > n n „  O-60/o
Takács lett —  — — 1 > n n 0 -6 »/o
Festő lett —  —  —  — 1 | ti n 0 ‘6 °/o
Müfaragó lett —  — 1 | n  n „  0 -6 %
Ismeretlen foglalkozású 7, „ „  3-8»/o

Meghalt az intézetből 
való kilépése után 16, „ 8 '8 °/o

A leányok legnagyobb részben a varrónői pályára men
tek, amennyiben az összes végzett leánynövendékek (55)



43°/o-a lett varrónő, míg a háztartásbeliek (férjhez ment, 
vagy szüleinél lakó) 37%>-ban szerepelnek.

A fiú növendékeknek 56%>-a ipari pályára ment. Ezek 
közül szabók 16. a cipészek 14%-ban szerepelnek. E két 
iparágra többen mentek, mint a többi 16-ra összesen. Lehe
tett erre s volt is bizonyára befolyása annak a körülménynek, 
hogy kezdetben e két iparágat tanították a növendékeknek, 
mint azt már fentebb említettem. Ezen kivül nagyobb szá
zalékban a földmíveléssel foglalkozók (földmíves, munkás, 
cseléd) szerepelnek, ezek az összesnek 26°/o-át képezik.

e). A szülők foglalkozása.

A szülők foglalkozása, ha nem is minden esetben, de 
igen sokszor mégis befolyással van arra, hogy a siketség 
okául tekintessék. Nem kizárólag a foglalkozást értem alatta, 
hanem a foglalkozással járó műveltséget, más körülményeket 
és főleg a szociális viszonyokat.

A szülők foglalkozása szerint a 263 növendék a követ
kezőkép oszlik m eg:
Őstermelő (földbirtokos, földmives, napszámos)

gyermeke volt --------------------------------------  92. 3 4  9 %
Tisztviselő (jegyző, lelkész, színész, orvos, 

bíró, tanító, könyvelő, díjnok, vasúti hiva
talnok) gyermeke volt ------------------ — — 36. 13*6°/o

Iparos (cipész, gépész, kalapos, asztalos, mé
száros, tímár, szabó, szűcs, kovács, szíj
gyártó, ács, fodrász, pék, kőmives) gyer
meke v o lt-- ------------------— — ----------  — 4 5 . 17-1%

Munkás (szolga, cseléd, kocsis, mosónő gyer
meke volt -------------------------------------------- 3 9 . 14'8%

K ereskedő  gyermeke volt — — --------— — 9 . 3 4 °/o
Korcsmáros „ „ ----------------------------  8 . 30°/o
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Molnár gyermeke volt — — — — — — 2. 0 ‘7°/o
Bányász „ » — ------------- ----- ~  3‘8°/o
M agánzó „ „ ------------------------■”  64°/o
Katona „ „ --------~  2. 0 7°/o
Koldus „ „ — — ~  — 0'3°/o
Sakter „ » — ------------ “  2. 0‘Tlo

A legtöbb siketnéma gyermek az őstermelők osztá
lyából volt 3 4 ”9 °/o-ban, azután az iparos és munkás osz
tályok következnek 171,  illetve 14*8°/o-kal. A fentebb említett 
okokon kívül talán abból is magyarázhatjuk ezt, hogy 
hazánkban e foglalkozási ágak a legnépesebbek.

f). A sikétség okai.

A siketség valódi okát nem sok esetben tudjuk meg
állapítani, hiszen nagyon sokszor a szülők maguk sem tudják 
azt. Az egyik évben ezt, a másik évben amazt hozzák fel 
okúi. Most azonban mégis jóval több adat áll a szakemberek 
rendelkezésére, mint régebben, amelyből legalább a meg
közelíthető valóságot ki lehet hámozni.

A 25 év alatt felvett 263 növendék közül 105 siketen 
született, 158 később siketült meg. Százalékokban kifejezve 
3 9 ‘9 °/o születésétől fogva siket, 60-l°/o-nál pedig szerzett 
baj okozta a siketséget.

A szerzett siketségnél okként a következő betegségek 
szerepelnek:
Agyhártyagyulladás— — — — — — 35 esetben 221°/o
Tifusz -------------------------------------------- 27 „ 17 0 „
Esés — — — — — — — — — — 21 „ 13'2 „
Vörheny— — — ---------------------- — 15 „ 9 7  »
Fülfolyás— — — — — — — — — 6  „ 3 7 „
Kanyaró — — — — — — -------  4 » 2*4 „
R á n g g ö rcs --------------------------------------  3 „ 1‘8 „
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Hülés ------------------------------------------- * 2  esetben 1 2  „
Himlő -------------------------------------------  2  „ 1-2 „
Szamárhurut— — — — — — --------2  „ 1 * 2  „
Angolkór -------------------------------------- 2  „ 12  „
Influensa— — — --------— — — — 2  12
Fogzás -------------------------------------------- 1 „ 0-6 ’
Ü té s ------------------------------------------------- 1 0 ' 6  „
Ismeretlen a siketség o k a -------------— 3 5  „ 2 2 1  „

g). A siketség beálltának kora.

Azt, hogy mikor siketült meg a gyermek, még kevésbbé 
tudják bizonyosan megállapítani, mint az okot. Valószínű 
magyarázata ennek abban van, hogy a szülők a levegő- 
hullámok által keltett tapintási érzeteket összetévesztik a 
hallásiakkal és nem egyszer hangoztatják a siketen született 
gyermekre is, hogy az ajtó becsapását, szekér zörgését, stb. 
meghallja. Ehhez hasonló téves ismeretek alapján nem csoda, 
ha a siketség beálltának korát nem lehet megállapítani.

A siketség beálltának korára vonatkozólag a következő 
adatokat sikerült összegyüjtenem:

263 növendék közül
a) születése óta siket -------  — --------105
b) egy éves korában siketült meg— — 4 4

c)  két „ „ „ „   26
d) három,, „ „ „ -------- 13
e) négy „ „ „ „ ----------  4

f) öt „ „ „ „   5
e) 6— 8 „ „ „ „   3
h) ismeretlen éves „ „ -------- 63

Százalékokban: 399°/o születése óta siket, 1 éves 
koráig 16-7°/o-, 2  éves koráig Q‘8 % -, 3 éves koráig 4 ‘9 °/o-. 
4 éves koráig 1-5%-, 5 éves koráig F9°/o-, 6 — 8  éves ko-
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ráig I f/ o  siketült meg. 23'90/o-ánál a hiányzó adatok miatt 
nem volt megállapítható a siketség beálltának kora. Amint a 
fentebbi adatokból kitűnik, a legtöbb gyermek — értem 
alatta a szerzett siketségi eseteket — a két éves korig 
siketült meg. Az összes növendékeknek 26‘5°/°-a, míg az 
azután siketültek csak 9’2°/o-át képezik. Ez érthető is, mert 
abban a korban a leggyengébb a fül szerkezete, az eset
leges betegségeknél előforduló fájdalmakat nem tudja a 
környezetének tudomására adni, míg a későbbi korban ezek 
az esetek már kevésbé fordulnak elő.

' b). A betegségi és halálozási esetek.

A 25 év alatt 1 halálozási eset fordult elő az 1906—7. 
iskolai évben.

Megbetegedési eset 188 volt. Ezek a betegségek okaik 
szerint a következőleg oszlanak m eg:

Hörghurut volt — — — — — — 11 esetben
Mandulalob „ — — — — — — 15 „
Légcsőhurut „ -------------1---------— 5 „
Tüdőhurut „ — — — — — — 7 „
Tüdőbaj „ — — — — — — 1 „
Toroklob „ — -------------— — 4 „
Tüdőgyullad. „ ----------------------------  6 „
Gyomorhurut „ — — — — — — 13 „
Vörheny „ — — — — — — 6  „
Tífusz „ — — — — — — 5 „
Garat mandula lob volt — — — — 8  „
Vesegyulladás volt---— ---------------- 1 „
Sárgaság „ ----------------- ---------2
Skrofulotikusbaj,, — — ------------- — 6  „
Himlő „ — — — — — —. 5 „
Fültőmirigylob „ -----— -------------  15 „
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Influenza volt— -------- — — — 13 esetben
Rándulás „ — — —• — --------- 6 „
Köthártyalob „ ----------- -------- — 4 „
Orbáncz „ - ----- -------------------  2 „
Bőrkiütés (excema, rüh, ótvar) volt— 21 „
Kanyaró volt — — — — — — — 30 „

A betegségek közül a kanyaró szerepel legtöbbet 15.7°/o- 
ban. Megjegyzem utólagosan, hogy ezek a megbetegedési 
adatok csak 1897-től kezdve szólnak, mert az azelőtti 9 
évről nincsenek adataink. Ezek az esetek 16 évről szólanak, 
egy évre átlag 12 megbetegedés esik.

i). A növendékek megyék szerinti elosztása.

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr 11158— 1904. 
számú rendeletével az országot, az egyes siketnéma-intézetek 
székhelye szerint, körzetekre osztotta fel. Minden intézet 
elsősorban a maga körzetébe tartozó siketnémák közül 
köteles felvenni a növendék anyagot. Azelőtt intézetünk orszá
gos jellegű volt, s mint ilyen hazánk egész területéről vett 
fel növendékeket. Ma már leginkább a 15 erdélyrészi me
gyéből vehet fel növendékeket.

A 25 év alatt felvett növendékek megyék szerint így 
oszlanak m eg :

Kolozs megyéből volt 52 növendék
Marostorda „ „ 25 „
Tordaaranyos „ „ 7 „
Szilágy „ „ 4
Szolnokdoboka „ „ 1 3  „
Besztercenaszód „ „ 4 „
Csík „ „ 2 1  „
Udvarhely „ „ 22 „
Háromszék „ „ 1 5  „
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Brassó megyéből volt 6 növendék
Fo garas „ „ 3 „
Nagyküküllő „ „ 6 „
Kisküküllő „ „ 7
Alsófehér „ „ 1 3  „
Szeben „ 7
Huny ad „ 1 3  „
Bihar „ „ 11 „
Szatmár „ „ 5 „
Hajdú „ „ 3 „
Szabolcs „ „ 2 „
Abaujtorna „ „ 3 „
Békés „ „ 7 „
Csanád „ „ 1 „
Csongrád „ „ 1 „
Pestpilis-Soltkiskun „ „ 1 „
Bácsbodrog „ „ 1 „
Nógrád „ „ 1
Hont „ „ 1
Pozsony „ „ 1
Sopron „ „ 2
Fejér „ „ 1
Ismeretlen „ „ 2 „

Összesen 33 megyéből vétettek fel a növendékek. A 
legtöbb növendékünk volt Kolozsmegyéből 52, százalékban 
19 7% . Azután jönnek Marostorda-, Udvarhely- és Csíkmegyék 
9*1-, 8 3- és 7 9%-kal, E 4 megyéből majdnem annyi növen
dékünk volt, mint a többi 29-ből együttvéve, mert e 4 me
gyéből felvettek az összesnek 45°/0-át teszik.
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j). Az intézet körzetébe tartozó siketnémák 
megyék szerinti elosztása.

M e g y e
Az összes 
siketnémák 
száma 1900- 

ban

Eb
minden
napos

bői

ismétlő
A 25 év 

alatt inté
zetünkben 

tanult

Hány °/0-a 
részesült 

oktatásban 
a 25 év alattiskolaköteles

Kolozs m .------- — — 2 6 5 4 4 3 8 5 2 63-4
Marostorda m . ------ 3 1 2 45 2 9 25 35-1
Tordaaranyos m.------ 174 2 4 21 7 16 2
Szolnokdoboka m. — 2 9 6 2 4 12 13 3 6
Besztercenaszód m. — 21 2 2 3 16 4 10-3
Csik m . ----------------- 2 1 4 3 4 21 21 3 2 9
Udvarhely m.------— 186 31 2 0 2 2 4 3  1
Háromszék m. — — 2 5 9 31 17 15 31*2
Brassó m . ------- — — 18 7 6 7 46-1
Fo garas m. — ------ 2 2 0 2 6 23 3 6 1
Nagykükiillő m. — — 2 3 2 2 6 21 6 12-8
Kiskükiillő m.------ — 102 12 6 7 35
Alsófehér m. — — — 3 5 0 4 0 3 0 13 18-5
Szeben m .----------------- 291 32 19 7 13-7
Hunyad m . ------- — 709 87 59 13 9

összesen — 3903 486 338 215 —

Az intézetünk körzetébe tartozó megyékben 823 tan
köteles korban levő siketnéma van, az 1900 évi népszám
lálás adatai szerint.* Ha feltételezzük, hogy az erdélyi részek
ben, vagy helyesebben, az intézetünk körzetében a tanköteles 
korú siketnémák száma mindig a mostani szám körül moz
gott, akkor a 25 év alatt ezeknek átlag 26'9% -a részesült 
oktatásban, 731°|o-a pedig nem. Ha pedig az összes (3903) 
siketnémák számviszonyai szerint vizsgáljuk, akkor bizony 
csak 5 ‘4%  részesült az oktatás áldásaiban. Vajmi kevés ez 
azzal a 94‘6°/o-kal szemben, akik nem részesültek oktatásban.

Az 1910. évi népszámlálási adatokat e munkám összeállításakor 
még nem adta ki a statisztikai hivatal.

1 4 0



k). Hány osztályt végeztek a növendékek.

A 263 növendék közül 83 még most is tanul, 180 már 
bevégezte intézeti tanúlmányait. E 180 növendék osztály 
végzettségük szerint a következőleg oszlanak m eg: 

egy osztályt végzett 24, az összes növendéknek 13%. 
két „ „ 17, „ .  10%.
három „ „ 12, „ „ 7% .
négy „ „ 9, „ „ 5% .
öt „ „ 9, „ „ 5% .
hat „ „ 67, „ „ 37% .
hét „ „ 18, „ „ 10%.
nyolc „ „ 24, „ „ 13%.

Hat osztályt végzett a legtöbb növendék, ami termé
szetes is, mert intézetünk eredetileg VI. osztályúnak volt ter
vezve. Ezek után az I. és Vili. osztályt végzettek következ
nek egyenlő arányban. Az előbbiek azért szerepelnek ilyen 
nagy számban, mert ezek között vannak azok is, akik tanít- 
hatatlanság, vagy más fogyatékosság miatt az első év végével 
eltávolíttattak. Az utóbbiak azért vannak ilyen kevesen, mert 
a nyolc évfolyamú képzés csak 1894— 1902-ig volt meg s 
akkor is csak minden második évben volt nyolcadik osztály.

2. A tanszemélyzet.

A növendékekről szóló különböző kimutatások elké
szítése után igen természetes, hogy azokról is meg kell 
emlékeznünk, akik az intézet fejlesztésén, a növendékek taní
tásán munkáltak a lefolyt 25 év alatt.

A tanszemélyzetben megkülönböztetve igazgatókat, ta
nárokat, hitoktatókat, rajztanárokat és kézimunkatanítónőket 
— az intézetünknél töltött működési idejük feltüntetésével — 
az alábbiakban közlöm.
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Ig azg a tók :

1. Olgyay János 1898— 1894 aug. 28.
2. Tariczky Ferenc 1894 aug. 28.— 1908 aug. 7.
3. Nagy Péter* 1908 aug. 7-től.

T an árok :

1. f  Ulrich Géza 1891 ápril 9— 1905 jul. 18.
2. Gogola Margit 1891 — 1892.
3. Balázs Józsa 1891 dec. 7— 1892 jun. 25.
4. Nagy Péter 1892szept. 16— 1908 aug. 7. (1. igazgatók.)
5. Gácsér József 1892 szept. 16— 1897 aug. 3.
6. t  Elhárt József 1893 jan. 26— 1896 julius 16.
7. Mlinkó István 1895 ápril. 20— 1895 okt. 20.
8. t  Jankovics Ernő 1896— 1898 március 31.
9. Heródek Károly 1898 jul. — 1899 jul.
10. Paull István 1899 jul. —
11. Rédiger Károly 1901 — 1902.
12. Kábán Jó z s e f  1904 aug. 4 .—
13. Dávid Mihály 1906 jul. 17.—
14. Tar Jó z s e f  1908 aug. 8.—
15. Ürmösi J e n ő  1910 aug. 16.—
16 Nagy Lajos 1911 aug. 16.—

H itoktatók : 
a) Róm, kath.

1. Máthé István 1890— 1896.
2. Neuriehrer Ödön 1896— 1898.
3. Szekeres József 1898— 1901.
4. György Illés 1901 — 1903.
5. Kacsó László 1903— 1904.

* A dűlt betűkkel írottak most is intézetünknél működnek.
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6. Rés János 1904— 1906.
7. Dr. Szentiványi Róbert 1906—1909.
8. Boros József 1909— 1910.
9. Kábán József 1910— 1911.
10. B alázs Ferenc 1911 — 1913.

b) Ref.

1. Dr. Bartók Jenő 1890— 1894.
2. Nagy Albert 1894— 1895.
3. Belle Lajos 1895 — 1896.
4. Bácsy Gyula 1896—1897.
5. f  Molnár Lőrinc 1897— 1898.
6. Németh Sándor 1898— 1901.
7. Zsigmond Ferenc 1901 — 1906.
8. Dávid Mihály 1906—.

c) Unitárius.

1. Ekárt Andor 1894— 1895.
2. f  Simonffy Márton 1895— 1896.
3. Deák Ferenc 1896— 1898.
4. Máthé Béla 1898— 1900.
5. Biró Pál 1 9 0 0 -1 9 0 1 .
6. Ürmösi József 1901 — 1903.
7. Kovács Lajos 1903— 1904.
8. Kiss Sándor 1904— 1905.
9. Bodoczi Sándor 1905— 1906.
10. Pap Zsigmond 1906— 1907.

d) Izraelita.

1. Dr. Eisler Mátyás 1895 — 1896.
2. Fisch József 1896—1902.
3. Zádor B en ő  1904—.
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Rajztanárok :

1. t  Propper Ferenc 1890 — 1894.
2. Iticze Károly  1896—
3. Lázár Ödön 1897— 1901.*

Kézimunka tan ítón ők :

1. Olgyay Jánosné 1888— 1891.
2. Gogola Margit 1891 — 1892.
3. Zattler Ida  1891 dec. 7. —

A 25 év alatt intézetünknek az igazgatókkal együtt 19 
tanárja volt, akik osztályt vezettek. Egy-egy tanárra átlag 13 
növendék esik. 31 hitoktató-, 3 rajztanár- és 3 kézimunka
tanítónő működött a 25 év alatt. Az összes tanszemélyzete 
intézetünknek idáig 56 volt.

3. Ágy-alapítványok.

Az első 4 alapítvány létesítése néhai gróf Csáky Albin 
volt kultuszminiszter nevéhez fűződik. Benne intézetünk va
lóban atyai pártfogóra talált. Alighogy miniszterré kinevez
tetett, már az 1888. évi november hó 9.-én előterjesztést tett 
ő  császári és apostoli királyi Felségének, hogy az erdélyi 
siketnéma-alap fölös jövedelmeiből intézetünk részére 2 ala
pítványi helyet rendszeresíthessen, valaminthogy a váci inté
zetnél ugyanebből az alapból létesített 2 másik alapítványt 
is, mihelyt az azokat élvező növendékek tanulmányaikat ott 
befejezik, hozzánk áttehesse.

Ő császári és apostoli királyi Felsége az 1889. évi jan. 
27-én kelt legfelsőbb elhatározásával ezt a miniszteri előter-

* A szépírást tanította.
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jesztést elfogadta és az alapítványi helyek rendszeresítését és 
áttételét a legkegyelmesebben megengedte.

Ez alapítványok intézetünknél első, második, harmadik 
és negyedik „Erdélyi alapítvány“ címen kezeltetnek.

1. Az első  „Erdélyi alapítvány*-t gróf Csáky Albin 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter rendszeresítette az 
1889. évi februárius hó 9.-én kelt 4522. sz. rendeletével. A 
kijelölési jogot a mindenkori gyulafehérvár— fogarasi érsek 
gyakorolja, a kinevezési jog pedig a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minisztert illeti.

Ezen az alapítványon neveltettek:
a) Dotnsia Ottilia nagyselyki illetőségű növendék az 

1889—90. iskolai évtől kezdve, az 1892—93. isk. év végéig.
b) h an d rea  Sándor monorai illetőségű növendék az 

1893—94. iskolai év elejétől az 1896—97. isk. év végéig.
c) L ázár Ja k a b  tövisi illetőségű növendék az 1897— 98. 

iskolai év elejétől az 1902— 3. iskolai év végéig.
d) Ványa Anna szászfenesi illetőségű növendék az 

1903—4. isk. év elejétől az 1907—8. iskolai év végéig.
e) Bardás G yőzőzernesti illet, növendék az 1908— 9. isk. 

évben neveztetett ki ez alapítványra s jelenleg is ő élvezi azt.
2. A m ásodik  „Erdélyi alapítvány*A is gróf Csáky Albin 

vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter rendszeresítette az 
1889. évi febr. 9-én kelt 4522. sz. rendeletével. A kijelölési 
jogot gyakorolja az intézet felügyelő-bizottsága. A kinevezési 
jog a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztert illeti meg.

Ezen az alapítványon neveltettek:
a) Miehs Frida besztercei illet, növendék az 1889 — 90. 

iskolai év elejétől az 1896—97. isk. év végéig.
b) Orosz Jó z s e f  gyalui illetőségű növendék az 1897—98. 

isk. év elejétől az 1902—3. iskolai év végéig.
c) Vári Mária marosvásárhelyi illetőségű növendék az 

1 9 0 3 -4 . iskolai év elejétől az 1908—9. iskolai év végéig.
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d) Bartha D ezső  mezőfelei illetőségű növendék az 
1910. évi jul. 8-án kelt 69868. sz. miniszteri rendelettel ne
veztetett ki s jelenleg is ő élvezi azt.

3. A harm adik „Erdélyi alapítvány*-i ugyancsak gr. 
Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter rend
szeresítette az 1890. évi május hó 13-án kelt 21661. sz. ren
deletével. A kijelölési jogot az intézet felügyelő-bizottsága 
gyakorolja. A kinevezési jog pedig a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minisztert illeti.

Ezen alapítványon neveltettek :
a) Zágoni Szász Károly  zágoni illetőségű növendék 

az 1890—91. iskolai év elejétől az 1896—97. isk. év végéig.
b) Pap J e n ő  brassói illetőségű növendék az 1897— 98. 

isk. évtől az 1900—901. isk. év végéig.
c) Nyíri Anna süketfalvai illet, növendék, az 1901—2. 

isk. év elejétől az 1902— 3. isk. év végéig.
d) B iki Sándor  gyulafalvai illetőségű növendék az 

1903—4. isk. év elejétől az 1907— 8. isk. év végéig.
e) Kolozsi homoródsztpáli illetőségű növendék az 

1908— 9. iskolai évben neveztetett ki s jelenleg is ő élvezi azt.
4. A negyedik „Erdélyi alapítvány*-t is gr. Csáky Albin 

vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter rendszeresítette az 
1892. évi szeptember hó 17-én kelt 40932. sz. rendeletével. 
A kijelölési jogot a mindenkori gyulafehérvár— fogarasi gör. 
kath. érsek gyakorolja, a kinevezési jog  pedig a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztert illeti.

Ezt az alapítványt élvezték:
a) Blank Sándor udvarhelyi illetőségű növendék, az 

1892—93. isk, év elejétől az 1898—99. isk. év végéig.
b) Kis Katalin  szászfenesi illetőségű növendék, az 

1899—900. isk. év elejétől az 1904—5. isk. év végéig.
c) Pap A ladár  csákigorbói illetőségű növendék az 

1905 — 6. isk. év elejétől az 1909— 10. isk. év végéig.
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d) Rusz Mihály szamosújvárnémeti illetőségű növendék 
az 1910— 11. iskolai évben neveztetett ki s jelenleg is ő él
vezi azt.

5. Az ötödik „Erdélyi alapítvány“-t dr. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter rendszeresítette 
az 1898. évi jan. hó 20-án 80015 — 1897. és 8716— 1898. sz. 
rendeletéivel. A kijelölési jogot az intézet felügyelő-bizottsága 
gyakorolja, a kinevezési jog pedig a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. minisztert illeti.

Ezt az alapítványt élvezték:
a) Veress M argit felvinci illet, növendék az 1899—900. 

isk. év elejétől az 1900 — 901. isk. év végéig.
b) Szántó Vince gáborjáni illetőségű növendék az 

1901—2. isk. év elejétől az 1902—3. isk. év végéig.
c) Zodoma B éla  bélesdi illet, növendék az 1903—4. 

isk. év elejétől az 1906—7. isk. év végéig.
d) M olnár Róza  parajdi illetőségű növendék az 1907—8. 

isk. év elejétől az 1909 —10. isk. év végéig.
e) Imre Lajos szépvízi illetőségű növendék az 1910— 11. 

isk. évben neveztetett ki s jelenleg is ő élvezi azt.
6. A „G róf Karácsonyi-alapítvány“ A gróf Karácsonyi 

Jenő néhai gróf Karácsonyi Guidó által boldogemlékü Rudolf 
trónörökös születése emlékére tett 210000 koronás alapítvány
nak kamatjövedelméből a m. kir. belügyminiszterrel egyet
é rtő ig  rendszeresítette. Az alapítványi tőke 6000 K volt, 
melynek első részletét, 3000 koronát az 1891. évi szeptember 
hó 12-én. második részletét pedig az 1892. évi október hó 
7-én utalta be az intézet alappénztárába. A kinevezési jog a 
felügyelő-bizottság kijelölése alapján gróf Karácsonyi Jenő 
és jogutódait illeti.

Ezen az alapítványon neveltettek:
a) Taute Joákin i szászvárosi siketnéma növendék az 

1893— 94. iskolai évtől kezdve az 1896—97. isk. évig be
zárólag.
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b) Kristály István gyergyótólgyesi illetőségű növendék 
az 1897—98. isk. évtől az 1902— 3. isk. évig bezárólag.

c) Ferenczy Antal bólyai illet, növendék az 1903—4. 
isk. évtől az 1908—9. isk. évig bezárólag.

d) Pap Olga csákigorbói illet, növendék az 1910— 11. 
isk. évtől kezdve élvezi azt.

7. A „Losonci Br. Bánffy Erzsébet alapítvány^1-t 2000 
koronával létesítették losonci br. Bánffy Ernő és neje, Esz- 
terházy Cecil grófnő Erzsébet leányuk emlékére az 1895. 
évi november hó 18-án. Az alapítvány kamatai mindaddig a 
tőkéhez csatoltatnak, amíg eléri azt az összeget, melynek 
kamatja egy növendék intézeti ellátására elégséges. Az ala
pítványi tőke jelenleg 4000 K névértékű értékpapír és 887 K 
24 fill, betét az Erdélyi Bankban. Összesen 4877 K és 24 fill.

8. „Nagyvárad város a la p í t v á n y a Létesítette az 1891. 
évi julius hó 9-én tartott ülésén Nagyvárad sz. kir. város 
törvényhatósága évi 400 K járulékkal. Ebből évenként 320 K 
egy növendék tápdíjára fordíttatik, a maradvány pedig éven
ként a tőkéhez csatoltatik mindaddig, amíg az alapítványi 
tőke eléri a 6000 koronát. A kinevezési jog a felügyelő
bizottság kijelölése alapján az alapítót illeti. Jelenleg az ala
pítvány 4600 K névértékű értékpapír és 634 K készpénz; 
összesen 5234 korona.

Ezen az alapítványon neveltettek :
a) Fülöp M ária nagyváradi illetőségű növendék az 

1 8 9 3 -9 4 . isk. évtől az 1901—2. isk. évig bezárólag.
b) Szilágyi Ju liska  nagyváradi illetőségű növendék az 

1903—4. isk. évtől az 1908—9. isk. évig bezárólag.
c) Onáka Anna nagyváradi illetőségű növendék az 

1909— 10. isk. évben. Az alapítvány azóta nagyváradi illető
ségű folyamodó hiányában betöltetlen.

8. „Kolozsvármegye alapítványa.“ Létesítette az 1889. 
évi 165. sz. közgyűlési határozattal Kolozs vármegye törvény-
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hatósága évi 400 K hozzájárulással. Ez összeg minden évben 
teljes egészében a tőkéhez csatoltatott az 1904. évi április 
haváig, amikor is a tőke a 6000 koronát elérte. Jelenleg az 
alapítvány 6300 K névértékű értékpapír. A kinevezési jog a 
felügyelő-bizottság kijelölése alapján az alapítót illeti.

Az alapítványt az 1910—11. isk. év óta Borsós Katalin  
tekei illetőségű növendék élvezi.

10. A „Kolozsvári Kaszinó alapítványa." Létesítette a 
„Kolozsvári Kaszinó“ Magyarország ezeréves fennállásának 
emlékére az 1896. évi januárius hó 23-án tartott közgyűlésén. 
Az alapítványi tőke jelenleg 6200 K. A kinevezési jog a fel
ügyelő-bizottság kijelölése alapján az alapító kaszinót illeti.

Ezen az alapítványon neveltettek:
a) Felszegi P á l  haranglábi illetőségű növendék az 

1907—8. isk. évtől az 1901—2. év végéig bezárólag.
b) B alázs A dolf kolozsvári illetőségű növendék az 

1902—3. iskolai évtől az 1906 — 7. iskolai évig bezárólag.
c) M áthé Anna kolozsvári illetőségű növendék az 

1907—8. iskolai évben.
d) Pálfalvi Ja k a b  zernesti illetős. növendék az 1908—9. 

iskolai tanévben neveztetett ki s jelenleg is ő élvezi azt.
11. „Lészay Ilona alapítványa“. Létesítette Lészay Fe

renc magyargorbói földbirtokos és neje, Bokros Ilona. Az 
alapítványi tőke 6000 K. A kinevezési jog életük fogytáig a 
felügyelő-bizottság kijelölése alapján az alapítókat, azután 
Kolozs vármegye közönségét illeti.

Ezt az alapítványt élvezték:
a) Pap János  borsai illetőségű növendék, az 1901—2. 

iskolai évtől az 1904—5. isk. évig bezárólag.
b) Veress Ilona bádoki illetőségű növendék, az 1905—6. 

isk. évtől az 1 9 0 7 -8 . isk. évig bezárólag.
c) B alázs György válaszúti illetőségű növendék, az 

az 1908—9. isk. évtől az 1911— 12. isk. évig bezárólag.
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d) B eke Domokos kidéi illetőségű növendék az idén 
neveztetett ki ez alapítványra.

12. „Dr. Hirschler J ó z s e f  a l a p í t v á n y a Létesítette 
Dr. Hirschler József prelátus kanonok, kolozsvári esperes
plébános évi 300 K járulékkal. Ebből 150 K egy kolozsvári 
illetőségű, szegénysorsú növendék neveltetésére fordíttatik, 
150 1< pedig mindaddig a tőkéhez csatoltatik, amíg az kama
taival a 6000 koronát eléri. A kinevezési jog a felügyelő
bizottság kijelölése alapján az alapítót illeti. Jelenleg az ala
pítvány 750 korona.

Ezt az alapítványt az 1 9 1 0 -1 1 . isk. év óta Blahunka  
Ágnes kolozsvári illetéségű növendék élvezi.

13. „Magyar-olasz Erdőipar Részvénytársaság alapít
ványa. v Létesítette a Magyar-olasz Erdőipar Részvénytársaság 
a nála befolyt büntetéspénzekből. Az évi járuléknak a fele 
mindenkor az alapítványhoz csatoltatik, amíg a 6000 koronát' 
eléri, a másik fele pedig a felvett ingyenes gyermekek táp
díjainak fedezésére fordíttatik. Az alapítvány jelenleg 2796 K 
és 93 fillér betét az Erdélyi Bankban.

14. „Szvacsina G éza alapítvány.“ Létesítette Kolozsvár 
sz. kir. város Törvényhatósági Bizottsága az 1906. évi április 
hó 20-án tartott rendes közgyűlésén hozott 77— 1909. jkvi 
sz. határozatával abból az alkalomból, hogy ő  császári és 
apostoli királyi Felsége Szvacsina Gézát, Kolozsvár sz. kir. 
város polgármesterét a m. kir. udvari tanácsosi címmel tün
tette ki. A Törvényhatósági Bizottság Szvacsina Géza udv. 
tan., polgármesternek a város fejlesztése körül kifejtett kiváló 
és maradandó érdemeit honorálni akarván, kimondotta, hogy 
a siketnémák kolozsvári orsz. intézeténél az ő nevére ágy
alapítványt létesít s hogy az 1910. évtől kezdődőleg évi 1000 
koronával járul az alapítványi tőkéhez mindaddig, amíg a 
6000 koronát eléri. Az alapítvány jelenleg 2603 K és 06 fill, 
betét az Erdélyi Bankban.
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15. „G róf Béldy Ákos a la p í t v á n y a Létesítette Kolozs
vár sz. kir. város Törvényhatósági Bizottsága az 1906. évi 
április hó 20-án tartott rendes közgyűlésén hozott 8 8 —1906. 
jkvi sz. határozatával abból az alkalomból, hogy gróf Béldi 
Ákos, Kolozs vármegye és Kolozsvár sz. kir. város főispánja 
ezen állásáról lemondott. A Törvényhatósági Bizottság gróf 
Béldi Ákosnak, mint főispánnak, a város fejlesztése körül 
szerzett elévülhetetlen érdemeit honorálni akarván, kimon
dotta, hogy azt az 1114 K összeget, melyet az ő nevére a 
siketnémák kolozsvári intézeténél létesítendő ágyalapítvány 
céljaira a városi bizottsági tagok és a városi tisztviselők saját 
körükben összegyűjtöttek, egy ágyalapítvány teljes összegére 
kiegészíti s erre a célra az 1906. évtől kezdve évi 500 K 
hozzájárulást megszavaz mindaddig, míg az alapítvány a 6000 
koronát eléri. Az alapítvány jelenleg 3889 K és 50 fill, betét 
az Erdélyi Bankban.

16. A „nárai Náray Szabó Sándor alapítvány.“ Léte
sítette a siketnémák áll. s. kolozsvári intézetének felügyelő
bizottsága nárai Náray Szabó Sándor dr. vallás- és közok
tatásügyi államtitkár hivatalos működésének 25 éves év
fordulója alkalmából. A kinevezési jog a felügyelő-bizottság 
javaslatának meghallgatásával élte fogytáig nárai Náray Szabó 
Sándor vallás- és közoktatásügyi államtitkár urat illeti meg, 
azután pedig átszáll e jog az intézet felügyelő-bizottságára, 
mely mindenkor az intézeti igazgató jelentése alapján fogja 
az alapítványt betölteni.

17. „Erdélyrészi Tanítók Siketnéma Gyermekeinek a la 
pítványa.“ Létesítette az intézet tantestülete a helyben és 
vidéken rendezett felolvasások és előadások jövedelméből. 
A jelenlegi tőke s az azután befolyó összegek mindaddig 
kamatoztatnak, amíg az alapítvány eléri a 6000 koronát. Az 
alapítványi összeg jelenleg 1747 K és 72 fill, betét az Erdélyi 
Bankban.
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4. Egyéb alapítványok.

a) Olyan állandó jellegű, alapítványok,, vargp segélyek, melyekre 
a kinevezést az alapítványtevő., vagy segélyt nyújtó gyakorolja :

1. A m. kir. pénzügyminisztérium az 1911. évi szeptem
ber hó 29-én kelt 105772. sz. rendeletével az erdélyrészi 
bányászszülők siketnéma gyermekei részére évi 1500 koro
nával 5 alapítványt létesített. A felvétel iránti kérvények min
den év március hó végéig a m. kir. pénzügyminiszterhez 
címezve az intézeti igazgatóságnál nyújtandók be. Az alapít
ványokra a kinevezést az intézeti igazgató szakvéleménye 
alapján a mindenkori m. kir. pénzügyminiszter úr gyakorolja.

Ez alapítványokon neveltettek, illetve neveltetnek:
a) Bencze Ida, petrillai illetőségű siketnéma növendék, 

az 1911. évi szeptember hó 1 -je óta;
b) Malea Mariska, gyalári illetőségű siketnéma növen

dék, az 1911. évi szeptember hó 1-je óta;
c) Vizi Albert, vulkáni illetőségű siketnéma növendék, 

az 1911. évi szeptember hó 1-je óta;
d) Molnár József, parajdi illetőségű siketnéma növen

dék, az 1911. évi szeptember hó 1-je óta;
e) Vadán Anna, cereceli illetőségű siketnéma növendék, 

az 1911. évi szeptember hó 1-től az 1912. szeptember hó 
15-éig és azóta Kacsó Julia, felsősófalvai illetőségű siketnéma 
növendék.

2. A magy. kir. államvasutak Igazgatósága 225683/1911. 
A. I. sz. határozatával az erdélyrészi vasúti alkalmazottak siket
néma gyermekei részére évi 750 koronával ugyancsak öt ala
pítványt létesített. A felvételi pályázatot minden év március 
havában a magy. kir. államvasutak igazgatósága írja ki s a 
kérvények is ő hozzá Budapestre címzendők. A kinevezés 
az intézeti igazgató szakvéleménye alapján történik.

Ez alapítványokon neveltettek, illetve neveltetnek:
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a) Krasznay Katalin, kolozsvári illetőségű siketnéma nö
vendék, az 1911. évi szeptember hó 1 -je óta;

b) Lesnyiczky Zoltán, piskii illetőségű siketnéma növen
dék, az 1911. évi szeptember hó 1 -je óta;

c) Sallay Rozália, őraljaboldogfalvai illetőségű siketnéma 
növendék, az 1911, évi szeptember hó 1 -je óta;

d ) Préda János, prázsmári illetőségű siketnéma növen
dék, az 1912. évi szeptember hó 1 -je óta;

e) Molnár Irén, piskitelepi illetőségű siketnéma növen
dék,az 1911. évi szept. hó 1-jétől ugyanaz év okt. hó végéig;

/) Révész Zoltán, kadarkuti illetőségű siketnéma növen
dék, az 1913. évi szeptember hó 1 -je óta.

3. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az 1911. évi szept. 
hó 1-től évről-évre újra kérelmezendő 1000 K segélyt nyújt 
az intézetnek 5 földmives napszámos siketnéma gyermeke se
gélyezésére. Ezt a segélyt élvezték, illetve élvezik még ma is :

a) Bicsak Lajos, gyergyóalfalusi illetőségű siketnéma nö
vendék, az 1911. évi szeptember hó 1-je óta;

b) Gellért Anna, sárkányi illetőségű siketnéma növendék, 
az 1911. évi szeptember hó l-jétől az 1912. évi junius hó 
végéig és azóta Joós Ferenc, nagyborosnyói illetőségű siket
néma növendék élvezi azt;

c) Forgács Anna, szentmiklósi illetőségű siketnéma nö
vendék, az 1911. évi szeptember hó 1-je óta;

d) Pál István, nagykászoni illetőségű siketnéma növen
dék, az 1911. évi szeptember hó 1-je óta;

e) Beke Domokos, kidéi illetőségű siketnéma növendék, 
az 1911. évi szeptember hó 1-je óta.

b) Olyan je lleg ű  alapítványok, melyeknek kamatjövedelme a 
növendékek tartásdíjainak a fedezésére ford íttatn ak :

1. Szacsvay Sándorné alapítványa— — — — 22000'— K
2. Gr. Bethlen Gáborné alapítványa — — — 9500'— K
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3. Andrássy Dénes gr. alapítványa — — — — 500'— K
4. Dr. Moldován István alapítványa— — — — 500’— K
5. A Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank ala

pítványa ------------------------------------------------- 1000 — K
6. A Közhasznú Takarékpénztár alapítványa — 800'— K
7. Az Erdélyi bank és Takarékpénztár alapítványa 300'— K
8. A Mezőgazdasági bank alapítványa— — — 300 '— K
9. A nagyszebeni földhitel intézet alapítványa— 400*— K

10. Pap Samuné alapítványa— — — — — — 1000*— K
11. özv. Zabulik Sándorné alapítványa — — — 556*48 K

Ilyen még több 200 koronás alapítvány.

c) Olyan alapítványok, amelyek még kam atoztatnak:

1. A karácsonyfa-alap — — — — — - 3637 96 K
2. Gelléri Szabó János alap— -------— — — 1136 71 K
3. Losonczy János alapítványa-------- -------- — 1418 84 K
4. Tömösváry Miklós alapítványa — — — —- 794 82 K
5. Az Unió-páholy alapítványa— --- — — — 55T04 K
6. Özv. Hegedűs Sándorné alapítványa — — 757*23 K
7. Szálézi Szt. Ferenc alapítványa — — — — 274 63 K
8. Taritzky Ferenc alapítványa — — —-----------  387*46 K

És ezeken kívül még több kisebb összegű alapítvány.

d) F^uhasegélyezési alapok.

1. Bereczky András és neje alapítványa - -  — 1100'— K
2. Somogyi János alapítványa — — — — — 300*— K

e) Olyan alapítványok, melyeknek kam atai jutalm azásra  
ford ítta tn ak :

1. Özv. Olgyay Jánosné, a férje nevére tett ala
pítványa -------------— -------------------- — — 2 1 0 0 — K

2. Szt. Antal alap-------------------------------------------- 283*37 K
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5. Az intézet alapító tagjai.

ő  császári és apostoli királyi Felsége, dicsőségesen 
uralkodó legkegyelmesebb Urunk és királyunk

ELSŐ FERENCZ JÓZSEF

1887. évi szeptember 22-én kolozsvári legmagasabb látogatása 
alkalmával a létesítendő siketnéma intézet céljaira 600 koronát 
adományozván, ennek az intézetnek első alapítója lett. 1895. 
évi szeptember 22-én ő  Felsége a már felépített intézetet 
legmagasabb látogatásával is megtisztelvén, az intézetnek 
felsegélyezésére ismételten 600 koronát adományozott.

Alapító tagok:

1888. évben.
Lakóhely Összeg

1. f  Dobál Antal ügyvéd— — — — Kolozsvár 300’—
2. f  Kanitz Ágoston — — — — --- Kolozsvár 200'—
3. f  Kővári László takarékp. igazgató Kolozsvár 200'—
4. f  Lönhart Ferenc püspök — — — Gyulafehérvár 800’ —
5. f  Simor János bibornok-herceg-

primás, esztergomi érsek — — Esztergom 400'—

1889. évben.
6. Besztercei hitel- és előleg-egylet— Beszterce 200' —
7. Beszterce város közönsége — — Beszterce 200*—
8. Beszterce-vidéki takarékpénztár — Beszterce 200'—
9. Béldi Ákos gróf, főispán — — — Kolozsvár 200'—

10. t  Béldi Istvánné gr. Nemes Franciska Bodola 200'—
11. f  Gr. Bethlen Gáborné, gr. Bethlen

Leopoldine — — — — — Bécs 200'—
12. t  Bornemissza János báró — — Kolozsvár 200 —
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Lakóhely összeg
13. Bornemissza Leopold báró — --- Kolozsvár 200 '—
14. Bpest fő-és székvárosa (1889-1892) Budapest 200‘—
15. Czakó Lajos építész — — — — Kolozsvár 200 '—
16. Fehér Vilmos — — — — — — Kolozsvár 200'—
17. Gámán Zsigmondné -~ — — — Kolozsvár 200' —
18. Gaál Béla — — — — — —  Kolozsvár 200’—
19. Gyulafehérvár sz. kir. város --- — Gyulafehérvár 200’—
20. Haller Rezső és neje — — — — Kolozsvár 200 '—
21. Hegedűs Sándor orszgy. képv. — Budapest 200"—
22. f  Horváth József dr. — — — — Berlin 200"—
23. Kolozsvári Jótékony Nőegylet — Kolozsvár 200'—
24. Kolozsvári Nemz. Színház igazg. - Kolozsvár 200* —
25. Kolozsvári kisegítő takarékpénztár

szövetkezet — -------- — — Kolozsvár 200'—
26. Lészai Ferenc id. birtokos — — Magyargorbó 200'—
27. Machik Béláné, báró Bornemissza

Zsuzsika és br. Huszár Ilona Borszék 400'—
28. Mikes Miklós gróf és neje — — Kolozsvár 200'—
29. Özv. Molnár Domokosné— — — Kolozsvár 200' —
30. Montbach Sándorné, báró Wesse

lényi Mária----------------------------  Válaszút 2000 —
31. Nagyszeben város közönsége—- — Nagyszeben 200'—
32. Réti Laura, színésznő — -  -------- Kolozsvár 200'—
33. Röck Pál — — — — — — — Budapest 200'—
34. Sigmond Dezső, kamarai elnök — Kolozsvár 200 '—
35. Szabadka sz. kir. város közönsége Szabadka 200' —
36. Szamosújvár sz. kir. város — — Szamosújvár 200'—
37. f  Szász Domokos ref. püspök — Kolozsvár 200'—
38. Szászrégen város — — -------- — Szászrégen 200’—
39. Szentkereszthy Stephanie bárónő— K.-Vásárhely 200'—
40. Teleki Arvéd gr. és neje gr. Teleki

Blanka — — — — — — — Brassó 200'—
41. Teleki László Gyula gróf— — — Kendilóna 200'—
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Lakóhely összeg
42. f  Teutsch György Dániel dr. ág.

evang püspök— — — — — Nagyszeben 200'—
43. Torda város alapítványa — — — Torda 200'—
44. Vancsa János dr. gör. kath. érsek

és metropotita — — — — — Balázsfalva 200'—
45. Weisz József dr. ügyvéd és neje — Kolozsvár 300’—
46. Gróf Zichy Rezsőné Péchy Jakobina Kassa 200'—

1890. évben.

47. Özv. báró Bánffy Györgyné gróf
Bethlen Margit — -------------Kolozsvár 200'—

48. Bethlen Bálint gróf — — — — Gyéres 200'—
49. Csongrádmegye — — — — — Szentes 200 '—
50. Dés városa— — — — — — — Dés 300’ —
51. Debrecen sz. kir. város — — — Debrecen 200 '—
52. Dorgó Albert kir. tan., közjegyző

és neje — — — — — — — Kolozsvár 200'—
53. Eltz Károly gróf, főrendiházi tag — Vukovár 200'—
54. Első Magy. Ált. Bizt. Társaság— — Budapest 200'—
55. Özv. gróf Károlyi Alajosné — — Tótmegyer 200 '—
56. Kolozs vármegye törvényhatósága

(1890— 1 8 9 5 )----------------------- Kolozsvár 240 —
57. Kolozsvári m. kir. Ferencz József

tudományegyetem orvoskará
nak tanári testületé — — — Kolozsvár 200'—

58. Kolozsvári takarékpénztár részvény-
társaság (1890— 1894) --------Kolozsvár 600'—

59. Lévay Henrik, főrendiházi tag — Budapest 200.—
60. Nopcsa Ferenc br., főudvarmester Bécs 200'—
61. Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye --- — Budapest 200'—
62. Prielle Kornélia, színművésznő — Budapest 200’—
63. Szabó Ádám emlékére gyűjtött alap. Kolozsvár 230’—
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Lakóhely összeg

64. Széky Miklós gyógyszerész ............ Kolozsvár 200 —
65. Br. Jósika Sámuelné, br. Jósika Irén Kolozsvár 200 —
66. Br. Jósika Josephine — — .........- Kolozsvár 200'—
67. Brassó sz. kir. város — — — — Brassó 200'—
68. Genersich Antal dr. — — — — Kolozsvár 200'—
69. Jeney Károly pénzügyig, (gyűjtés) — Torda 200 —
70. Karátsonyi Jenő gr. (ágyalapítv.) — Budapest 6000' —
71. Korbuly Bogdán igazgató — — Kolozsvár 200'—
72. Korbuly Bogdánná— -------- — — Kolozsvár 200 —
73. Kolozsvári neol. izr. hitközség — Kolozsvár 200 —
74. Kolozsvári őrt. izr. hitközség — — Kolozsvár 200' —
75. Paget János nagybirtokos— — — Kolozsvár 200'—
76. Segesvár városa — — — — — Segesvár 200'—
77. f  Ifj- Szász Gyula emlékére tették

jó b a rá ta i---------------------------- Kolozsvár 400 —
78. f  Szász Ádám nyug. pénztárnok— Kolozsvár 200 —
79. Weisz M ór----------------------------  — Kolozsvár 200'—
80. f  Züllich István, ZüIIich Jenő em

lékére — — — .............. -  — Kolozsvár 1000-—
81. Almássy Imre gr. és neje br. Wes

selényi Kornélia --------— — Kolozsvár 200 —
82. Bánffy Ernő br. és neje gr. Ester

házy Cecil (ágyalapítvány) — Kolozsborsa 2000 —
83. Bornemissza Ti vadamé, leánya

Mari bárónő emlékére — — Marosilye 200'—
84. Patay Andrásné, ezredesné — — Kolozsvár 200'—
85. Rucska János, ügyvéd — ----------Kolozsvár 200'—
86. Szentkereszthy György, Zsigmond

és Andor bárók, Stephanie és
Irén bárónők — ------------------Zágon 200'—

1891. évben .
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87. f  Bogdánffy Gáborné, született

Lázár Katalin ----------------------- Kötélénél 200 —
88. Császka György kalocsai érsek — Kalocsa 200 '—
89. Ferencz József unit. püspök — - -  Kolozsvár 200'—
90. Kolozsvár város árvaszéke ------ Kolozsvár 400 —
91. f  Özv. Tappenburg Károlyné sz.

Bercsán Eliz hagyománya — Kolozsvár 600’—
92. Samassa József egri érsek — — Eger 200*—
93. Vaszary Kolos Ferenc bibornok,

hercegprímás, esztergomi érsek Esztergom 200'—
94. Jász-Nagy-Kun-Szolnok vármegye

törvényhatósága — ------Szolnok 200'—
95. Szilágy vármegye törvényhatósága Zilah 200' —
96. Nagyvárad város törvényhatósága

(ágyalapítvány) ------------------ Nagyvárad 896 —
97. Kovrig Tivadar------------ ---------------  Nagyikland 500 —

1895. évben.

98. Mikes Zsigmond gróf— — — — Kolozsvár 200'—
99. Magyar leszámítoló és pénzváltó

bank erdélyrészi fiókosztálya Kolozsvár 200' —
100. Zwergern Ferenc báró — — — Kolozsvár 200'—
101. Merza Lajosné — — — — — Kolozsvár 200'—
102. Sándor József, anyja em lékére— Kolozsvár 200.—
103. f  SchrödI József, neje emlékére Kolozsvár 200'—
104. Semsey Andor — — ----------— Kolozsvár 200'—
105. Solymosy László báró — — — Loós 200'—
106. f  özv. SchrödI J.-né fia emlékére Kolozsvár 200’—
107. Néhai özv. Dájbukát Miklósné -- Kolozsvár 200'—
108. Kissebesi gránit kőbánya részvt.— Kissebes 400' —

1893. évben .
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1896. évben.
Lakóhely Összeg

109. Nagy Gábor v. biz. tag— — — Kolozsvár 200' —
110. A „Kolozsvári Kaszinó“ (ágyala

pítvány) milleniumi emlék — Kolozsvár 6000’—
111. Győr sz. kir. város — — — — Győr 200'—
112. Háromszék vármegye — — — S.-Sztgyörgy 200’—
113. Marosvásárhely sz. kir. város — M.-vásárhely 200'—
114. Szabolcsmegye — — — - -  — Nyíregyháza 200'—
115. Néhai Szacsvay Sándorné Wesse

lényi Josefa bárónő hagyom. Kolozsvár 20000’—
116. Szentes város— — — — — — Szentes 200’—

1897. évben.
117. Erdélyi bank és takarékp. részvt. Kolozsvár 200’ —
118. Hajdúböszörmény város— —- — H.-böszörm. 200’—
119. f  Lengyel Lajos — — — — — Kolozsvár 200’—
120. Mucsi Ilona és Amália — — — Kolozsvár 200’—
121. Majláth Gusztáv Károly gróf er

délyi püspök — — — — — Gy.-fehérvár 200’—
122. Papp Samu dr. orszgy. képviselő

neje Fritsi Fekete H. emlékére Torda 100’—
123. Pesti hazai első tkptár egyesület— Budapest 200' —

1898. évben.
124. Fogaras vármegye — — — — Fogaras 200’—
125. Hajdú vármegye — — — — — Debrecen 200’—
126. N. N. — ------- — — — — — Kolozsvár 400’—
127. Sopron sz. kir. város — — — Sopron 200’—
128. Szolnok-Doboka vármegye --- — Dés 200’—
129. Betegh Péter --- ---------- — Kolozsvár 200’—
130. Békés várm egye-------------— — Békésgyula 200’—
131. „Gresham“ életbiztosító intézet Kolozsvár 200’—
132. Szacsvay Sándor — — — — — Ö.-Keresztur 400'—
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1899. évben.
Lakóhely Összeg

133. f  Sinkovich József — — — — Kolozsvár 400*—
134. Br. Offerman Győző— — — — Schrattenhal 200'—
135. Winterhalter Antal, kanonok — Nagyvárad 200'—
136. Néhai özv. Hegedűs S.-né alapítv. Kolozsvár 440'—

1900. évben.
137. Szekula Ákos gyűjtése néhai Lo-

sonczy János városi árvaszéki
elnök emlékére — — — — Kolozsvár 540'—

138. f  Losonczy György m. kir. honv.
min. osztálytanácsos, néhai
öccse. Losonczy J. emlékére Budapest 100*—

139. Gáspár Béla néhai Kalló Péter ha
gyatékában — — ------Kolozsvár 400*—

140. Pollák Samu — — — — — — Kolozsvár 200'—

1901. évben.
141. A „Kolozsvári Gondoskodó Társ." Kolozsvár 200’—
142. f  Jánosi Vilma hagyatéka — — Kolozsvár 200'—
142. A „Kolozsvári Takarékpénztár és

Hitelbank Részvénytársaság" — Kolozsvár 200‘—
144. Vadadi F. Gergely — — ---- Sárd 210*—
145. Züllich István hagyatéka — — — Kolozsvár 400’—
146. Szabó József — — - -  — — — Szászfenes 2 0 0 '—
147. Merza Gyula alapítványa néhai

Merza Joachim emlékére— — Kolozsvár 200’—
148. Erdélyi Bank és takarékpénztár — Kolozsvár 200'—

1902. évben.
149. Néhai özv. Fekete Sámuelné szül.

Kendi Kandida — — — — Kolozsvár 200'—
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150. A kolozsvári takarékpénztár és
hitelbank 1 0 0 0  K-s alapítványá
nak részlete ----------------------- Kolozsvár 2 0 0 —

151. Néh. Papp Tivadar örmény kath.
káplán alapítványa -------------Szamosújvár 600 —

152. Özv. Wolf Já n o sn é -----Kolozsvár 200 —

1903. évben.
153. Dr. Engel Gábor és neje Haller

K o r n é l ia -----------------------  — Kolozsvár 200 —
154. Néhai Nedoroszték J. hagyatéka Kolozsvár 200 —
155. Bulyovszky Lilla színművésznő

adománya — — — — — — Kolozsvár 200'—

1904. évben.
156. Egy jószivü öreg ember— — — Kolozsvár 200'—
157. Friedl Mátyás örökösei Eriedl M.

és neje Gedeon B. emlékére Kolozsvár 200'—
158. Schlick vasönt. gépgyár r.-t.-------  Budapest 250 —
159. Özv. Mikié Józsefné hagyatéka— Kolozsvár 500'—

1905. évben.
160. Gr. Andrássy Dénes------------------ Kr.-H.-Váralja 500 —
161. Néhai Orbán János hagyatéka — Kolozsvár 200 —
162. Korbuly Bogdán — — — — — Kolozsvár 200*—
163. Néhai Kuliczka Ernő hagyatéka— Kolozsvár 1000'—
164. Néhai Vécsei Sámuel hagyatéka— Kolozsvár 200'—
165. Jokl Sámuel ---------------------------- Kolozsvár 400 —

1906. évben.
616. Gr. Béldi Ákos nevére tett alap— Kolozsvár 1114'—

1907. évben.
167. Dr. Janovics Jenő — — — — Kolozsvár 212 06
168. Néhai Hegedűs Sándor hagyat.— Budapest 200* —

Lakóhely Összeg
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169. Tuba Lajos — -------  — — — Kolozsvár 200'—
170. Szabó József hagyatéka — — — Szászfenes 1000’—
171. Gr. Bethlen Pál és neje— — — Kolozsvár 200’—

1908. évben.

172. Közhasznú takarékpénztár — — Kolozsvár 200'—

1909. évben.

173. Országos Gyermekvédő Liga — Budapest 300*—
174. Erdély Bank és Takarékpénztár— Kolozsvár 200'—

1910. évben.

175. Kolozsvári Takarékpénztár R .-t.— Kolozsvár 200’—
176. Magyar-Olasz Erdőipar R.-t.— — Talmács 367 78
177. Özv. Zabulik Sándorné született

Dániel Mária — — — — — 500'—

1911. évben.

178. Özv. gr. Bethlen Gáborné — — Kolozsvár 200'—
179. Hirsch Adolf kir. tan. — — — Kolozsvár 200'—

1912. évben.
180. Somogyi János — — ........— — Kolozsvár 300'—
181. Dr. Purjesz Zsigmond -------- — Kolozsvár 200'—
182. Besztercze-Naszód vm. — — — Beszterce 200'—

1913. évben.

183. Özv. Olgyay Jánosné (alapitv.)— Olgya 2 1 0 0 '-
184. f  Özv. Bethlen Gáborné hagyat. Kolozsvár 9500'—
185. f  Gelléri Szabó János hagyatéka Budapest 1000'—
I 8 9 . f  Népessy Károly hagyatéka— — Pápa 1000'—
187. Strauss A. hagyatéka— ------- — Vajdahunyad 2000'—
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6. Az intézet pártoló tagjai.

25 ill. 24 évig. 16 évig.

1. Ajtai K. Albert 1 . Ács Ferenc
2 . Eisenstein Manó 2. Bálint Gábor
3. Hangai Oktávné 3. Biasini Sándor
4. Hantz György 4. Burger Frigyes
5. Mecsér Károly 5. Dávida Leó dr.
6 . Rucska János 6 . Dunky fivérek
7. Scharschmied Györgyné 7. Eőry Tivadar
8 . Szvacsina Géza 8 . Gyulai Árpád

23 évig. 9. Gyulai László
, , , r 10. Issekutz Hugó dr.
1. Kolozsvár.unit.főtanoda , ,  Jakab Lász|ó

2-j''Jlhály Lászlóné , 2  Kikakker Boldizsár
3. Molnár józsefné, 13. Kiss Sándor igazgató

ran iss erta 1 4 . Kiss Sándor olajgyáros
19 évig. 15. Kovács Kálmán

1 . Andrásofszki Efraim ^uhn Bernát
2 . „ nővérek 17- Lechner Károly
3. Eszterházi János gr. Mihály és fiai
4 . Tamási Tamás és Fiai Mihály József
5. Voith Miklós 20- Poczy Mihá,y

2 1 . Rucska Lajos id.
18 évig. 2 2  Sárga Krjstó{

1. Éjszaki Károly 23. Szántó Bertalan
2 . Gajzágó Manó 24. Tauffer Géza
3. Gajzágó Mózes 25. Vályi Gyula dr.
4. Hilbert József 26. Weisz József

17 évig. 15 évig.

L Farkas József 1. Endstrasser Benedekné
2 . Rozenfeld József 2 . Jánosi György
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3. Pataki István /2 évig
4. Péterfi Zsigmond
5. Salamon Antal ßänffy Jánosné br.
6. Schuszter Emil 2’ Groisz Béla
7. Szvacsina György 3* Hajdúszoboszló város

4. Hevesi Ignácné
14 évig. 5. Horovicz Sámuel

1. Barothi Tak. pénztár 6 ‘ Horváth Gyula
2. Endstrasszer Benedek Bányi Károly
3. Ferenczy Árpád Lechner János
4. Ferenczy Gyula 9* Magyari Géza
5. Hirsch Herman 10- Nagy Józsefné
6. Hunvald Lipót 11 ■ Schveiger Márton
7. Nagy Kálmán 12* Szabó ° y u,a dr-
8. Nagy Károly dr. 13- Széchy Károly
9. Nikolics Fedor br. 14- Széke,y Sándor

10. Pál István 15- Tordai kisegítő tak.
11. Pável Mihály Pénzt- részv.-társ.
12. Stark Alajos , .
13. Stein Bertalan evlS-
14. Szepes Béla város 1. Czecz Gyula
15. Szombathely város 2. Hofer M. József
16. Vander Veiden Ede 3. Losonczy János
17. Varga Dániel 4. Müller János
18. Vertheimer Ede 5. Reschner Károly

6. Székelyegyleti első tak. 
13 évig. pénztár

1. Haller Károly
2. Horovicz Sámuelné ^
3. Nyíregyházi tak. pénztár 1. Adler Sámuel
4. Zempléni Lajos 2. Adriai biztosító társulat
5. Reich Mór erdr. v. ügyn.
6. Sigmond Dezső 3. Andrásofszki Dániel
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4. Babós és Társai 37. K. Könczey Imre
5. B. Bak Lajos 38. Kraft Ádám
6. Baich István 39. László József
7. Balmazújvárosi ref. egyház 40. Léber Gyula
8. Barcsai Manó 41. Lévai János
9. Bergner Mór 42. Lux Kálmán

10. Betegh Bálint 43. Merza Lajos
11. Blumenfeld Simon 44. Miksa Imre
12. Bocsánczi László 45. Morariu István dr.
13. Boér Gergely 46. Nagy Pál
14. Bogyó és Tauszik 47. Nemes Ferenc dr.
15. Boskovits József 48. Pap Ernő
16. Csernyánszky Lajos 49. Purjesz Zsigmond dr.
17. Csíki Mihály 50. Pünkösti Pál
18. Dózsa Miksa 51. Rehling Alajos
19. Ehrlinger Ferenc 52. Reiter József
20. Esterházy Miguel gr. 53. Réti Lajos
21. Feder Ottó 54. Szebenmegyei tanító
22. F. Vásárhely község egyesület
23. Gámán Dezső 55. Sebesta Jakab
24. Genersich Gusztáv 56. Seemann József
25. Gerstenbrein Tamás 57. Szele Márton
26. Goldmann Bernát 58. Szenes Károly
27. Gölner János 59. Szombathelyi Gábor dr.
28. Grátz Mór 60. Schefer András
29. Gruber József 61. Schneider G. A.
30. Igló város 62. Tamási Péter
31. Jancsó György 63. Tanács József
32. Kegyesrendi Társház 64. Tauffer Dezső
33. kenesei Kenessey Béla 65. Tauffer József és fia cég
34. Keresztély Lajos 66. Trandafir Miklós
35. Konrád Dániel 67. Transsylvania vezér-
36. Kovács József ügynökség
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68. Vass Jenő 8 évig.
69. Zeyk Károly 1. Ákontz Antal
70. Zsakó István 2. Cseresznyés Gyula

3. Csipkés Károly
4. Dondon József

 ̂ évig- 5. Engel Gábor
6. Engel Gáborné

1. Angstein Gyula 7. Hadadi Endre
2. Azbej Gerő 8. Halász Jenő
3. Bedekovics Ottilia 9 . Hegyközkovácsi
4. Béres János 10. Héja Endréné özv.
5. Bihar város 11. Holló Károly
6. Birkl János 12. Horváth Kálmán
7. Bogdán Péter 13. Károly Ignácz
8. Csíkszereda város 14. Kocsis János
9. Debreczeni Balázs 15. Kovács Ferenc

10. Délzalai tak. pénztár 16. Lukács György
részv. társaság 17. Mátyás Zsuzsika

11. Farkas Géza 18. Martin Lajos dr.
12. Gál János 19. Mikovényi Árpád
13. Gibbon Albert 20. Nagybányaváros
14. Gyöngyös város 21. Nagydisznódi ág. ev.
15. Izai Árpád presbitérium
16. Kónya Sándor 22. Onicskievics Gyuláné,
17. Mikó Imre özv. Schváb Regina
18. Schilling Rudolf 23. Orosz Károly
19. Szentágothai ág. ev. 24. Pitter Vincéné

egyház 25. Reich Albert
20. Szombathelyi légszesz 26. Szentágothai ág. ev.

világitó társaság nőegylet
21. Szuhán Vencelné 27. Tolvaj Árpád
22. Tussay Gáborné 28. Tyifor István
23. Weisz József 29. Vécsei Sámuel
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30. Véla Pál 6 évig.
31. Vertig Gábor
32. Zenta város. 1. Dános Géza

2. Fridmann József
7 éviS- 3. Gáli Simon

1. Bácsenszky József 4. Gáli Simonné
2. Bethlen Karolina gr. 5. Hankó Veres Károlyné
3. Biró János 6. Harmath Győző
4. Csontos János 7. Hegyközpályi község
5. Ditrói József 8. Hegyközujlak község
6. Dömsödi Sándor 9. Helvig Gyula
7. Fabinyi Rudolf 10. Horovicz Lotti
8. Fekete Gábor 11. Höntz Kálmán dr.
9. Fekete Gyula 12. Kerekes József

10. Feldmann Zsigmond 13. Köröstarján község
11. Ferencz József 14. Laiber Antal
12. Ferencz Mihály 15. Less község
13. Gaál Antal 16. Lőrinczi József
14. Gál Sándor 17. Magyarossi Gyula
15. Glasner Mózes 18. Matusofszky Andrásné
16. Hajdúböszörmény város 19. Mezőtelegd község
17. Holdházi János 20. Nagykárolyi kegyes-
18. Horátsik János rendi társház
19. Káplán Mihály 21. Orbók Mór
20. Kilin Miklósné 22. Palzer Ernő

Arizer Julia 23. Rácz Mihály
21. Kopár Gerő 24. Rimaszombat város
22. Márkus Miklós 25. Ruzicska Béla
23. Morász Béla dr. 26. Szőke Gyula
24. Rischányi János 27. Tamási és Voith
25. Szekeres József dr. 28. Terkál Józsefné
26. Tóth István 29. Tiller Sámuel
27. Viskán Simon 30. Veres Ákosné
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5  évig. 3. Gráf Jakab

1 . Adler Sámuel *■ Vár0S
2. Csehi körjegyzői hiv. ' e®e / ls ?.r?n!~.
3. csikszentkirályi Sülő Gyula «• Hegyközszéldobagy
, „ , ~ n 7. Helfi Adolf

t - ? ° rbha ° y? rgy 8 . Kanicz Jenő
' ° m y e 9 . Katóka E. Zsigmond

6 . Eble György L4zár dr.
7. Furmann Károly __ . . .
o c- a Kraszner Juha
8 . Gall Simonné l|. Maksay Gábor
9. Gunesch Gusztáv , 2  Márton Kilmán

!? '  2 U'den„.Armm 13. Mendel Lázárné
a ,U J*.?S . 14. Nagykőrös város

2. Kardos Kálmán , 5  Q « [„  józsef
13. Kasztner Janka
14 Kiss Elek 16- Petelel ,Stván

' . A4  u 17. Petelei Istvánná
*• “ “ “ r * df  18. Silberer Lipót
5’ Kraimk Oyörgy Stein Gábor

17. Maetz Géza
18. Magyar Fém és Lámpa- * le ên

áru gyár 21- 'g ^ n é
19. Nagy Dániel 22' Szakács István

23. Szeredai Aladár20. Nagy István , ,  .
21. Nagyürgőd község 24‘ 1 m0^
2 2 . Nyék község 25' Wolf JánoSné
23. Oláhapáti község 3  ^vig.
24. Pcczeszőlös község . , ,
„  T- a i M 1. Adler András25. Toósa község „ Xt . , A , .

v . , 2. Abrahám Antal26. Vas Zsigmond ' ,
. c , , 3. Benke Ferenc27. Weisz Samuel • . . .

4. Beregi Lajos
4 évig. 5. Bodor Lajos

1. Borsföldi Eszter 6 . Dautlich 'József
2. Burger D. József 7. Feilitzsch Arthur] br.
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8. Fekete Nagy Béla 10. Németh Dezső
9. Györffy Pál br. 11. Pap Mihály

10. Nyiszli Viktor 12. Plihál Ferenc
11. Pap Jenő 13. Sombori András
12. Pál Albert 14. Schvartz Adolf
13. Reinbold Arthur 15. Szöllösi Gézáné
14. Rendes Izidor 16. Török Istvánná
15. Sigmond Elekné
16. Szamosi János dr. 1 évig.
17. Szentandrás község _ , , ,
18. Tussay Gábor '• Bal°g h ArPád

2. Ehrlinger Lajos
 ̂ évig. 3  Eszterházi László dr.

1. Andrásofszki János id. 4. Gál Simon
2. Andrásofszki János ifj. 5. Kornis Viktor
3. Bányai György 6. Közel József
4. Biró Béla 7. Kovács Lajos
5. Csánky Gúla 8. Nyiri Anna
6. Duha Kristófné 9. Orbán Lajos
7. Franki Sándor 10. Pap Mihály
8. Lénárt József 11. Rosesku Tulliusz
9. Melitskó Frigyes 12. Sanda György

7. Az intézet kitüntetései.

Hogy intézetünk 25 éves fennállásának ideje alatt meny
nyire töltötte be hivatását, azt legjobban igazolják az alább 
felsorolt kitüntetései:

1. Az 1896-iki ezredéves országos kiállítás biráló-bizott- 
sága eredményes munkásságáért kiállítási éremmel tüntette ki.

2. A magyar siketnéma-oktatás fennállásának századik 
évfordulója alkalmával 1902-ben a siketnémák váci országos 
királyi intézetében rendezett kiállításon a biráló-bizottság a
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női kézimunkákért és a kiállított tárgyak csinos összeállítá
sáért ezüst éremmel tüntette ki.

3. Budapesten az 1899. évi szeptember hó 13— 18. 
napjai folyamán József csász. és kir. főherceg Ő Fensége 
magas védnöksége alatt megtartott nemzetközi gyermekvé
delmi congressus szervező-bizottsága hálásan elismerte, hogy 
intézetünk az említett congressussal kapcsolatosan rendezett 
kiállításon résztvett és annak általánosan elismert szép erkölcsi 
sikeréhez lényegesen hozzájárult.

4. A kolozsvári egyetemi kör által az 1901. évi decem
ber hó 15—24-én rendezett műkedvelők kiállításán kiállított 
tárgyaiért a biráló-bizottság dicsérő oklevéllel tüntette ki.

5. Az 1908-ban rendezett londoni magyar kiállítás bí
ráló-bizottsága a kiállított tárgyaiért aranyéremmel tüntette ki 
intézetünket.

6. Ezenkívül elismerésben részesült még az intézet az 
1900-ban rendezett párisi világkiállításon való részvételéért.

8. Az intézet látogatói.
A király látogatása.

Örökre feledhetetlen lesz az a nap, a melyen Ö császári 
és apostoli kir. Felség, dicsőségesen uralkodó legkegyelme
sebb Urunk és királyunk, E lső  Ferencz József, humánus inté
zetünket legmagasabb látogatásával megtisztelte.

1895 évi szeptember 22-én részesült humánus intézetünk 
abban a kiváló szerencsében, hogy szeretett jó királyát, leg
első alapító tagját, falai között üdvözölhette.

ő  Felsége délután fél kettőkor érkezett a siketnémák 
intézetébe báró Bánffy Dezső miniszterelnök, báró Jósika 
Samu személye körüli miniszter, Perczel Dezső belügy
miniszter, Galgóczy Tivadar hadtestparancsnok, gróf Béldy
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Ákos főispán és Albach Géza polgármester kíséretében.
Az intézethez vezető utczákon és az intézet előtti téren 

mindenütt a nép ezreinek lelkes éljenzése fogadta a királyt.
Az intézet a legmagasabb vendég tiszteletére igen szé

pen volt feldíszítve. Az utca felőli rácsos kerítés zöld gályák
ká!, nemzeti lobogókkal és címerekkel volt díszítve, az épü
let belsejét és a lépcsőfeljáratot pálmák és más növények 
ékítették.

A kapubejárónál Hegedűs Sándor országgyűlési képvi
selő és Szvacsina Géza tanácsos fogadták ő  Felségét.

Midőn Ő Felsége belépett az intézetbe, legelőször az 
előcsarnokban levő emléktáblát tekintette meg, melynek már
ványlapján arany betűkkel megörökítve áll, hogy ennek a humá- 
nus intézetnek az alapját ő  Felsége adománya képezi abból 
az időből, midőn 1887. évben Kolozsvár városát legmagasabb 
látogatásával szerencséltette.

Ó Felsége örömét fejezte ki, hogy az ő első adománya 
kiindulási pontja lett egy ilyen humánus és szép intézetnek és 
hogy ez ily rövid idő alatt egyesek adományaiból fölépülhetett.

A lépcsőházban Taritzky Ferencz igazgató várta a királyt.
0  Felsége először a vizsgaterembe ment, a hol az inté

zet 48 siketnéma növendéke háromszoros „Éljen a király“ 
hangos kiáltással üdvözölte.

Ekkor a sorból kilépett Taute Joakim, egy 14 éves, tel
jesen árva, siketnéma növendék, a ki néhai gróf Karátsonyi 
Guidó által boldog emlékű R udolf trónörökös születése emlé
kére tett jótékony alapítványnak kamatjaiból létesített ágyala
pítványi helyen neveltetett intézetünkben és tisztán érthető han
gos kiejtéssel a következő üdvözlő beszédet intézte ő  Fel
ségéhez :

„Felséges Urunk, Apostoli Királyunk!
Fogadja legmélyebb alattvalói hódolatunkat.
Engedje meg azt, hogy kifejezhessem mindnyájunk
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nevében leghálateljesebb köszönetünket azért, hogy Fel
séged legmagasabb látogatásával intézetünket kitüntetni 
kegyeskedett.

Mi ezeket a perceket szivünkbe véssük és soha
sem felejtjük el.

Mi, szerencsétlen siketnémák, imádkozni fogunk, 
hogy az Isten tartsa, óvja és áldja Felségedet.

És mindnyájan égretörő hangon kiáltjuk:
Éljen a mi Felséges Urunk!
Éljen a mi jó Királyunk!“

Az üdvözlő beszéd, a siketnéma gyermek ajkáról hallva, 
mélyen megindító hatást tett Ő Felségére és az egész kör
nyezetre.

Ő Felsége kitüntető érdeklődéssel kérdezte, hogy hány 
év alatt tanult meg a növendék olyan szépen beszélni és hogy 
minden siketnémát meg lehet-e tanítani a hangos beszédre; 
azután az intézet helyzetéről és fentartási módjáról kívánt fel
világosítást és hogy a vármegyék és városok minő segéllyel 
járulnak ennek a humánus intézetnek az évi kiadásaihoz.

Magas figyelmére méltatta a növendékek Írásbeli dolgo
zatait, a rajzokat és az egyes kézimunkákat.

A rajzteremből a finövendékek közös hálótermét nézte 
meg, melynek egészséges fekvése és tiszta berendezése fölött 
a legmagasabb megelégedését nyilvánította.

A hálóterem ablakaiból, melyek épen az intézet kertjére 
nyilnak, megtekintette Ő Felsége az intézet kertjét és azt kér
dezte, hogy tanítják-e a gyermekeket kerti munkára is, mert 
a siketnémák kedélyvilágára ez a foglalkozás igen jótékony 
hatással lehet.

A betegszobában minden ágy épen üres volt, nem lévén 
betege az intézetnek, ő  Felsége azt az észrevételt tette, hogy 
a gyermekek egészségi állapotának ez örvendetes jele és kívá
natos, hogy ennek a szobának ritkán legyenek vendégei.
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Azután az egyes tantermeket nézte meg ő  Felsége és 
azt kérdezte, hogy miért vannak az egyes osztályokban fél
kör alakú padok? Hogy a tanár arczát minden növendék kellő 
világításban láthassa, válaszolták a Felséget kalauzoló tagjai 
az intézetnek.

Mielőtt Ő Felsége eltávozott volna az intézetből, előbb 
beírta nevét a vendégek könyvébe, ő  Felségének ez a saját
kezű aláírása nemcsak a legnagyobb büszkesége, de a leg
becsesebb emléke is ennek az intézetnek.

Midőn ó  Felsége egy félórai időzés után távozott az 
intézetből, a siketnémák háromszoros „Éljen a k irá ly /“ kiál
tással köszöntötték.

A bejáratnál kimenet alkalmával ő  Felsége legmagasabb 
megelégedését nyilvánította és köszönetét fejezte ki az intézet 
vezetőinek és báró Bánffy Dezső miniszterelnökkel kocsijába 
ülve, kíséretével együtt a künn várakozó népsokaságnak foly
tonos éljenzései között távozott abból a humánus intézetből, 
a melynek történetében a királylátogatásnak eme szép emléke 
örökké feljegyezve lesz.

Ez alkalommal ő  Felsége ismét 600 korona kegyes 
adománnyal ajándékozta meg humánus intézetünket.

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterek közűi meg
látogatták intézetünket:

1. Gr. Csáky Albin, 1890. évi junius hó 16-án.
2. Wlassits Gyula, 1895. évi november hó 4-én.
3. Berzeviczy Albert, 1904. évi szeptember hó 29-én.
4. Gr. Apponyi Albert, 1907. évi március hó 5-én.
5. Dr. Balogh Jenő, 1911. évi szeptember hó 28-án.
6. Dr. Jankovich Béla, 1913. évi május hó 3-án.

A kultuszminiszteri állam titkárok közü l:

1. Zsilinszky Mihály 1895. november hó 4-én.
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2. Molnár Viktor 1906. évi május hó 8-án.
3. Dr. n. Náray-Szabó Sándor több ízben.

A miniszteri tanácsosok közü l:

1. Br. Szalay Imre 1893. október hó 29-én.
2. Leövey Sándor 1895. évi november hó 4-én.
3. Chyzer Kornél 1901. évi október hó 20-án.

A főp ap ok  k ö z ü l:
1. Majláth G. Károly erdélyi püspök 1897. évi novem

ber hó 8-án és 1909. évi február hó 14-én.
2. Ferencz József unit. püspök több ízben.
3. Dr. Kenessey Béla ref. püspök több ízben.
4. Herceg Hohenlohe R. Sz. nagyszebeni lelkész 1912. 

évi február 15-én.

K ü lfö ld iek :

1. Dr. Horváth József, Berlin, 1889. okt. 17-én.
2. Benedicte Stuart, London, 1896. jun. 20-án.
3. M. L. Stuart, London, 1896. jun. 20-án.
4. George Boden, Cambridge, 1896. jun. 20-án.
5. A cumerpai bolgár tanítóképző intézet növendékei 

tanáraik vezetése mellett, 1897. május 17-én.
6. Walter Crane, London, 1900. okt. 30-án.
7. M. Z. Crane, London, 1900. okt. 30-án.
8. L. F. Crane, London, 1900. okt. 30-án.
9. P. Leonardo M. Jaime, Dél-Amerika.

Egyesületek és tanintézetek:

1. Az országos közegészségügyi egyesület Kolozsvár 
vidéki osztályának évi közgyűlésén megjelent tagjai 1902. 
februárius hó 2-án.

2. A magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. ván
dorgyűlésének tagjai 1902. évi szept. hó 9-én.
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3. A kolozsvármegyei tanító egyesület tagjai 1896. nov. 
hó 4-én és 1901. évi okt. hó 24-én.

4. A gyógypedagógiai képző hallgatói 1905. évi jun. 
hó 3-án és 1909. évi május hó 9-én.

5. A budai áll. tanítóképző IV-ed éves növendékei 1906. 
évi szept. 9-én.

6. A kolozsvári ref. theologia hallgatói dr. Ravasz László 
tanár úr vezetése mellett 1911. évi okt. hó 19-én.

7. A helybeli kereskedelmi akadémia hallgatói dr. Han- 
gay Oktáv vezetése mellett 1899. évi okt. hó 21-én.

8. Az újvidéki áll. polgári fiú-iskola tanulói tanáraik ve
zetése mellett 1909. évi május hó 9-én.

9. A székelyudvarhelyi és hosszúfalusi áll. polgári leány
iskola tanulói tanáraik vezetése mellett 1912. évi máj. hó 21-én.

10. A helybeli áll. el. tanítónőképző és fitanítóképző 
növendékei pedig minden évben látogatják meg intézetünket 
tanáraik vezetése mellett tanulmányozás céljából.

Ezeken kívül sok ezer látogatója volt még intézetünk
nek e negyed század alatt, akiket azonban egyenként felem
líteni szűk terünk nem engedi, de akik szívesen látott ven
dégeink voltak s akik bizonyára a legkedvesebb emlékekkel 
távoztak körünkből.

9. Az országos gyűjtés eredményei.

Az országos gyűjtés az 1888. évi november hó máso
dik felében vette kezdetét és évről-évre a következő ered
ményekkel záródott le:

Az 1888. év végéig befolyt-------------— — — 5847'34 K
Az 1889. évben befolyt — --------— — — — 16904'74 K
Az 1890. „ „ ------------- --------------------  15915 04 K

Átvitel: 38667* U K
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Az 1891. évben befolyt — ----------------------------  22764 26 K
Az 1892. n ff ----------------------------  21367-94 K
Az 1893. n ff ----------------------------  21674-26 K
Az 1894. ff ff ----------------------------  21731-08 K
Az 1895. n ff ................. ..............— 20143-60 K
Az 1896. n ff ----------------------------  17479 98 K
Az 1897. n ff ----------------------------  15816-02 K
Az 1898. ff ff ----------------------------  12442-02 K
Az 1899. ff ff ----------------------- 8005*22 K
Az 1900. ff ff ----------------------------  1409á-27 K
Az 1901. ff ff ----------------------------  14979 13 K
Az 1902. ff ff ----------------------------  11946 11 K
Az 1903. ff ff ----------------------------  7925-88 K
Az 1904. ff ff — ----------------------  5516-26 K
Az 1905. ff ff -• ------- ---  -------- 4885-62 K
Az 1906. ff ff ----------------------------  3219-54 K
Az 1907. ff ff ----------------------------  8508-37 K
Az 1908. ff ff ----------------------------  5761-78 K
Az 1909. ff ff ----------------------------  8262-50 K
Az 1910. ff ff — ----------------- ---  654661 K
Az 1911. ff ff - • -----------------------  11336-64 K
Az 1912. ff ff — -----------------------  12711-59 K

Összesen: 315787‘80 K

Áthozat: 38667'12 K

Hogy ehhez az összeghez hány ezer ember járult jóté
kony adományával, bajos volna megállapítani. Voltak, akik 
ezrekkel gyarapították ezt az összeget és voltak, akik csak 
pár fillérrel jöhettek segítségünkre, de mert a szeretetnek 
ugyanegy forrásából jöttek, a fillér ép oly becses volt előt
tünk, mint a nagyobb számú bankjegy.





IV. RÉSZ'





Siketnémákat gyámolító bizottság.

Az intézetből kilépett siketnémák, úgy a fiuk, mint a 
leányok, különösen pedig azok, akik csak 6 évi, vagy ennél 
is kevesebb képzésben részesültek: igen gyakran rászorul
nak arra, hogy valaki továbbra is vezesse, irányítsa, nekik 
útmutatást, tanácsot adjon, ügyes-bajos dolgaikban eljárjon, 
őket védelmezze, tanoncokul elhelyezze, kenyérkereső fog
lalkozást szerezzen stb. stb. Az igazgatók és tanáraik min
denkor tudták, érezték, hogy ez a feladat legelső sorban reá
juk hárul, mert ők a szülőknél is jobban ismerik a siketné
mákat, azoknak gondolkozását, lelkületét, képességeit, igé
nyeit. És a rájuk hárult kötelességnek, bár nem volt ez szó
szerinti kötelességükké téve, mindenkor meg is feleltek.

De, hogy nemcsak mi éreztük és tudtuk e gondosko
dás szükségességét, mutatja az, hogy a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium a gyógypedagógiai szaktanács javasla
tára 1907-ben elrendelte, hogy minden intézet testületé egy- 
egy gyámolító bizottsággá alakuljon, a reászorultak ügyeiben 
eljárjon és üléseiről felvett jegyzőkönyvek alakjában a minisz
tériumnak ténykedéseiről beszámoljon.

Ilyen gyámolító bizottsággá alakult a mi intézetünk ta
nári testületé is, első ülését 1907. március 26-án tartotta és
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ezen ülésében is már igen fontos kérdéssel, a siketnéma ipa
rostanulók rendszeres oktatásának kérdésével foglalkozott. 
Ezen tanácskozások kézzel fogható eredményéről a követ
kező cikkben foglalkozunk.

A bizottság a városunkban lakó felnőtt siketnémákra is 
kiterjesztette gondoskodó figyelmét. Összegyűjtötte őket elő
ször egy olvasókörben, majd rendes alapszabályokkal bíró 
„Társaskörét alakított, ahol szabad idejökben, így vasárnap 
délutánonként ezek szívesen megjelennek és olvasással, tár
sasjátékokkal töltik az időt.

A siketnémákat gyámolító bizottság egyébként a patro
nage egyesület mintájára rendezkedett be. Számba vette és 
állandóan számba veszi a gyámolításra szorultakat, azokat 
egyenlő arányban szétosztotta tagjai között úgy, hogy minden 
tanárnak van állandóan nehány ilyen gyámoltja és minden 
siketnéma tudja, hogy szükség esetén kihez forduljon. A bi
zottság szükség szerint tartja üléseit, azokon ki-ki beszámol 
gondnokoltjairól, közös teendők fölött tanácskoznak s leg
utóbb is egy — elsősorban képzésben nem részesült siket
némák sorsának biztosítására szolgáló ipari foglalkoztató léte
sítése körüli teendőket beszélte meg. Reméljük, hogy e fog
lalkoztatót minél előbb megvalósítjuk s átadhatjuk magasztos 
rendeltetésének.

2. A siketnéma iparostanulók iskolája.

Siketnéma növendékeink az intézetből való kilépésük 
után legtöbbnyire ipari pályára mennek. Természetszerűleg 
a szülők lakhelyükhöz közel óhajtották volna gyermekeiket 
elhelyezni, de tapasztalták azt, hogy kellő, közvetlen, szak
szerű útmutatás nélkül a mesterek a mi siketnémáinkkal ne
hezen boldogulnak, ezek pedig igen gyakran ahhoz értő 
egyének tanácsára, irányítására, buzdítására szorulnak s így
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hovatovább kilépett növendékeink legtöbbje inaséveit is itt 
töltötte, kolozsvári mestereknél tanultak, hogy közel legyenek 
a nekik második szülői ház gyanánt megszeretett intézethez, 
az intézeti tanárokhoz, kiktől minden ügyes-bajos dolgukban 
gyámolítókra találtak.

Az intézet igazgatói, tanárai is kezdettől fogva megtet
ték ebben az irányban nemcsak kötelességüket, hanem azon 
túl is menve eléggé meg nem becsülhető áldozatokat hoztak.

Minden iparostanuló, a törvény értelmében a tanonc
iskola látogatására van kötelezve. A mi siketnéma iparosta
nulóinkat is beosztották a többi inasok közé és azokkal együtt 
jártak iskolába. Ez az együttes tanítás azonban sem szellemi 
gyarapodásukra, sem lelki-erkölcsi javukra nem szolgált.

Az intézet tanári testületé, hogy ezen az áldatlan álla
poton valahogy segítsen, többszöri beható eszmecsere után 
azt a javaslatot terjesztette az iparos tanonciskola vezetősé
géhez, valamint a városi tanács elé, hogy vegye ki a siket
néma iparostanoncokat az általános tanonciskolából és utasítsa 
őket ide, ahol az intézetnek egyik tanára mindaddig, míg ré
szükre rendszeres gondoskodás nem történik, díjtalanul oktatja 
őket. A városi tanács és az iparostanonciskola vezetősége be
látva a kért intézkedés helyességét és mellőzhetetlenségét, 
helyt adott a kérelemnek s a siketnéma iparostanulók ezentúl 
vasárnap délutánonként ismétlő tanításra az intézetbe jártak.

Kerek 10 éven át (1897/8— 1907/8-ig) folyt így a siket
néma iparostanulók oktatása több tanár vezetése mellett.

Az 1907. évi március hó 20-án az intézet tanári testü
leté — erre szóló miniszteri rendelet értelmében — siketné
mákat gyámolító bizottsággá alakult, melynek gondoskodása 
körébe utaltatott a kilépett siketnémák s így az iparostanon- 
cok további irányítása, gyámolítása is. Ezen bizottságnak első 
fontos teendője az volt, hogy a siketnéma iparostanoncok 
oktatását végre rendes mederbe terelje. Előterjesztést tett a
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városi tanácsnak, amely ennek alapján az általános iparos
tanonciskola felügyelő-bizottságával egyetértve az 1907/8. 
iskolai évtől kezdődőleg az intézetben külön osztályt állított 
fel siketnéma iparostanoncok számára. Helyiséget, fűtést, vilá
gítást és tanszereket az intézet adott. A tanítás most már meg
felelő díjazás ellenében Nagy Péterre bízatott. A tanoncok ezen
túl két köznapon jártak fel elméleti oktatásra, rajzra pedig az 
általános tanonciskola megfelelő rajzosztályaiba osztattak be.

Nagy Péter 1908-ban az intézet igazgatójává neveztet
vén ki, a tanoncosztály vezetéséről lemondott. Ekkor annak 
további tanítása Paull István és Kábán Józsefre bízatott, kik 
annak mostanáig lelkiismeretesen meg is feleltek.

Az 1911 12-ik iskolai évtől kezdve az iparos tanonc
iskolát az állam is támogatja, amennyiben első ízben tansze
rekre és az óradíjak pótlására 100 K-át, a következő évben 
pedig 500 K-t utalványozott. Reméljük, hogy ez a támogatás 
állandó jellegű lesz, hogy a siketnéma tanoncok oktatását 
minél magasabb fokra emelhessük.

Így az ipari pályára lépő siketnémák továbbképzése is 
a kellő mederbe terelődött, mely gondoskodásban

1907/8-ban 6,
1908/9-ben 7,
1909/10-ben 8,
1910/11-ben 10,
1911/12-ben 8,
1912/13-ban 9 iparostanuló részesült.

Megemlítendő még, hogy az intézet igazgatója és taná
rai mindenkor a legszívesebben jártak és járnak el a siket
némáknak mesterekhez való elszegődtetése, a mesterek ellen
őrzése, a tanulók erkölcsi viselkedése és mindenféle egyéb 
ügyes-bajos dolgaik körül.
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3. Gyógyító tanfolyamok dadogok 
és egyéb beszédhibában szenvedők számára.

Intézetünk elsőrendű hivatása, a siketnémák tanítása és 
nevelése mellett, más, rokontéren is éreztette jótékony hatását.

Számosán vannak olyanok, kiket bár ép érzékkel áldott 
meg az alkotó természet, beszédjük mégis hibás, többé-ke- 
vésbé érthetetlen, dadognak, hebegnek, selypesen vagy orr
hangon beszélnek.

Mint a siketnémák beszédért és tudásért, úgy a hibás 
beszédüek is gyógyulásért jöttek el hozzánk, az intézetbe és 
jó helyt kopogtattak.

Mindig voltak és vannak oly tanárai az intézetnek, kik 
az épérzéküek beszédhibáival tüzetesebben foglalkoztak, sőt 
az ilyenek gyógyítására képesítő tanfolyamokat látogattak, 
itthon azután a hozzájuk fordulók beszédhibáinak gyógyítá
sával foglalkoztak.

Amikor pedig tömegesen jelentkeztek ily hibás beszé
düek, rendes gyógyító tanfolyamokat szerveztünk számukra.

Az első ilyen gyógyító tanfolyam 6 növendékkel 1897- 
ben rendeztetett és tartott 2 hónapig, vezetője Gácsér József 
int. tanár volt.

Az 1908— 9. isk. évben Tar József tanár vezetése mellett 
6 hónapra terjedő gyógyító tanfolyamot rendeztünk 10 részt
vevővel. E tanfolyam nyilvános vizsgával végződött, melyen 
a szülők és más érdeklődőkön kívül Klis Lajos miniszteri 
biztos is megjelent és kiváló eredményt konstatált.

Tar József vezetése mellett 1909. őszén ismét nehány 
hétre nyilvános tanfolyam tartatott, 1910 ben pedig 4-en ma
gánkezelésben részesültek.

Paull István int. tanár is több Ízben sikerrel kezelt ilyen 
beszédhibásokat.

Tekintetbe véve az elérhető eredményeket és azt, hogy
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igen számosán vannak dadogók és más beszédhibákban 
szenvedők, főleg elemi és középiskolai tanulók, de azok a 
kezelő tanár fáradozását megfelelően honorálni nem igen 
tudják: kívánatos volna, hogy minden iskolai évben legalább 
egy-egy 5 hónapig tartó gyógyító tanfolyam tartatnék, oly- 
fornián, hogy a kezelő tanárt fáradozásáért az állam honorálja.

4. Teendőink.

Visszapillantván az intézet elmúlt 25 esztendejére, öröm
mel és megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy a kitartó és 
lelkiismeretesen végzett munka megteremtette a maga áldást- 
hozó gyümölcseit.

Az eredetileg 6 évre tervezett képzési időt felemeltük 
8 évre s hogy a felsőbb osztályokban a növendékek létszá
mát annyira amennyire biztosíthassuk, évenként 2 első osz
tályt veszünk fel 10— 10 növendékkel. Igaz, hogy ezeknek 
a következő évben való összevonásánál a rendesnél több 
növendéket kell visszahagyni, azonban emellett, mivel a nö
vendékek az első osztályban biztosabb alapot nyernek, a fel
sőbb osztályokban osztályismétlés nem igen fordul elő, más
részt pedig a még nem elég fejlett és kevésbé tehetséges 
gyermekeknek az első osztály ismétlése csak előnyére válik 
s rájuk nézve az első év inkább amolyan óvodai előképzés
nek tekinthető. A végzett növendékek továbbképzésére pedig 
megteremtettük a siketnéma iparostanulók iskoláját. Tehát 
mindazt, amit a siketnémák ma a hazai siketnéma oktatás 
terén kereshetnek, megtalálhatják már nálunk is.

Már nem szükséges, hogy a VI. osztályt végzett növen
dékeink tanulmányaik kiegészítése végett tőlünk távol eső 
idegen intézeteket kelljen felkeresniük s amit nem minden 
intézet mellett találni, van jól szervezett iparos iskolánk is.
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Nemcsak a szülők helyzete könnyebbült ezzel, hanem inté
zetünk jó hire és tekintélye is emelkedett általa.

Itt azonban nem szabad megállanunk. A fejlődés tör
vényeit követve nekünk is mindig a tökéletesebb felé kell 
törekednünk. A siketnéma oktatás ma még korántsem oly 
teljes és tökéletes, hogy továbbfejlesztéséről, bár csak rövid 
időre is le lehetne mondani.

Az intensiv fejlesztést szemelőtt tartva oda kell töreked
nünk, hogy az előképzés egy legalább 2 évre terjedő siket
néma óvóban nyerjen megoldást. És amilyen szükséges a 
kicsinyekről az ilyetén való gondoskodás, ép oly méltányta
lanság volna megtagadni a magasabb képzést ama tehetsé
gesebb siketnémáktól, kiknek szülői az ezzel járó nagyobb 
költségeket viselni nemcsak bírják, de akarják is. A siket
némák polgári iskolája azonban, legalább nálunk, egyelőre 
csak a messze jövőnek a reménye lehet. Sürgősebb ennél a 
siketnémák óvója s a növendékeknek legalább tehetség sze
rinti elválasztása és még halaszthatatlanabb megoldást kíván 
a siketnémák ipari foglalkoztatója.

A siketnémák a szülői házban, mivel még a közvetlen 
környezetük sem ért a velük való bánásmódhoz, a legtöbb 
esetben vagy nagyon hiányos, vagy igen ferde nevelésben 
részesülnek. Sok időbe és még több fáradságba kerül aztán 
őket a helytelen magaviseletről leszoktatni s a rendszeres 
oktatásra alkalmassá tenni.

Aztán hány gyermek van. aki csak 3, 4, vagy 5 éves 
korában veszti el hallását s ezzel, mivel nincs ki vele hozzá- 
értőleg foglalkozzék a beszédet elfelejti. A gyermek rövid 
időn belül meg is némúl.

Az ilyen gyermekeknek a beszélő-képességét megtar
tani, továbbá a kisded siketnémákat helyes irányban nevelni 
s őket a rendszeres oktatásra előkészíteni, ez volna hivatása 
a siketnémák óvójának. Sokkal kevesebb fáradsággal, sokkal
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szebb eredményeket lehetne elérni ennek megvalósításával.
Akár szerzett, akár veleszületett a siketség, az azt elő

idéző okok (alkohol, súlyos betegségek, külerőszak), rend
szerint nemcsak a fület, a halló-képességet teszik tönkre, ha
nem romboló hatásukban átterjednek a környi szervekre 
(szemre, agyra) és ott is bizonyos fokú abnormitást idéznek 
elő. Innen van az, hogy a siketnémák közt aránytalanul sok 
a gyengelátó, gyengetehetségü és gyengeelméjű.

A nagy távolságok s a szülők szegénysége miatt a gyer
mekeket előzetes megvizsgálás végett nem rendelhetjük be. 
Felvételük tehát a sokszor hiányosan kiállított orvosi vélemé
nyek alapján történik. így tehetségre nézve rendszerint na
gyon vegyes tanulók kerülnek össze.

A növendékeknek ez a tehetségszerinti különfélesége 
és aránytalansága kezdetben nem igen érezhető, mivel a 
tanítás ezen a fokon még tisztán egyéni, de amint az idővel 
mindinkább osztálytanítássá alakul át, az előhaladást roppan
tul megbénítja. A gyengébb tehetségüeknek még így is vajmi 
kevés hasznuk van belőle, a jótehetségüektől pedig igazság
talanul megvonja a gyorsabb előmenetelt, a jobb képzést.

Ezen valójában csak úgy lehetne segíteni, ha az első 
osztályba a rendesnél kétannyi növendéket veszünk fel s ha 
azokat az előkészítő oktatáson túl tehetség szerint 2 külön
böző osztályba sorozzuk és mindenik osztályt különleges 
tanterv és módszer szerint tanítjuk.

Hogy külön ipari foglalkoztatók siketnémák számára 
csak itt-ott és csak a legújabb időben létesültek, az a siket- 
néma-oktatás mai rendszerében találja magyarázatát, amely az 
ilyen siketnéma kolóniákra vezető foglalkoztatókat egyszerűen 
lehetetlenné kívánja tenni*

*  Ilyenek: az 1909-ben alapított „Siketnémák kecskeméti varró- 
iskolája“, az 1910-ben Szegeden létesített „Siketnéma leányok gépkötő
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A mai rendszer azért igyekszik a képzési idő kitolása 
mellett növendékeit minél tökéletesebb képzésben részesíteni 
és azért vállalkozik a csak siketnémák által használt és meg
értett jelnyelv helyett tanítványainak a több fáradsággal járó 
és lassúbb előhaladást biztosító, de mindnyájunk által hasz
nált és megértett hangbeszédre megtanítani, hogy számukra 
a nagy társadalomban képzett és művelt emberekhez méltó 
szabad érvényesülést tudjon biztosítani.

Azonban, ha vannak is egyes kiválóbb siketnéma egyé
nek, akik nemcsak intézeteinknek, hanem a magyar siketnéma 
oktatásnak is díszére válnak s ha a nagy többség szabad 
szárnyra bocsátva érvényesül is az életben, még mindig tekin
télyes százalékot képviselnek azok, akik állandó gyámolítás 
nélkül sehogysem tudnak boldogulni és magukra hagyatva 
tönkre mennek, elzüllenek. És amellett, hogy a többi sorsos- 
társaik hitelét rontják, továbbra is terhére, sőt veszedelmére 
maradnak annak a társadalomnak, amely már annyi áldozatot 
hozott érettük. Ilyenek számára egy külön ipari foglalkoztató 
valóságos áldás, akár fiúk, akár leányok is legyenek azok.

Még nagyobb jelentőséggel bírnak az ipari foglalkoz
tatók a soha iskolába nem járt, tehát tanulatlan siketnémákra 
nézve, mert a számuk amazokénál többszörösen nagyobb. 
A tavaly bejelentett és felvételre jelentkezett tanköteleskorú 
siketnémáknak a száma nálunk 452 volt. Ebből hely és anya
giak hiányában csak 15-öt vehettünk fel. A többi biztatást 
kapott: hogy majd, talán a jövő évben! És így aztán várnak, 
évről-évre várnak a szerencsétlenek, amig a 10-edik életévü
ket el nem érik. Akkor aztán minden reményüket elvesztik 
arra nézve, hogy valaha emberies életmódra szert tegyenek, 
mert a 10 éves koron túl levő siketnéma gyermekeket a fenn-

foglalkoztatója, valamint az 1912-ben Vácon megnyílt „Tanulatlan siket
némákat foglalkoztató Ipari tanműhely.“
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álló szervezeti szabályzatunk értelmében, már egyáltalán nem 
vehetjük fel.

Hogy mennyi becsületes szív, jóravaló törekvés és mun
kás emberkéz vész el így kihasználatlanul, arról bizonyságot 
szolgáltatott a siketnémák váci kir. intézetével kapcsolatos 
ipari foglalkoztató, ahol kevés befektetéssel, aránylag rövid 
idő alatt kenyérkereső egyéneket neveltek azokból, akik addig 
a falu csúfjára és mindeneknek terhére nőttek fel.

Ha tehát e szerencsétlenek szánandó sorsát valóban 
szivünkön hordjuk és értük valamit tenni akarunk, akkor állít
sunk fel számukra minél előbb ipari foglalkoztatót, nem is 
egyet, hanem többet, lehetőleg annyit, hogy azokba vala
mennyit el lehessen helyezni. Az ilyen különböző erdélyrészi 
városokban elhelyezett ipari foglalkoztatók aztán idővel im- 
pulsust adhatnak rendes siketnéma iskoláknak, intézeteknek 
a megalapítására. És ezzel máris áttértünk intézetünknek egy 
másik igen fontos hivatására: az erdélyrészi siketnémák ok
tatásának extensiv fejlesztésére.

Amint a siketnémák váci kir. intézete sok évtizeden át 
az egyedüli ilynemű intézmény volt az országban, azonké- 
pen a mi intézetünk is már egy negyed század óta az egye
düli az erdélyi részekben és amint amaz idővel szülőanyjává 
lön a többi hazai intézeteknek, azonképen a mi intézetünk 
is anyaintézetévé kell, hogy váljon az azután létesítendő erdély
részi intézeteknek. A Délkeleti Felföld 15 vármegyéjében kö
zel 4000 siketnéma él, kik között 834 tanköteles korú. Nem 
egy, hanem nyolc akkora intézet, mint a mienk, sem volna 
elegendő valamennyinek a befogadására.

Sokan abban a téves hitben élnek, hogy amíg az ép- 
érzéküek közül még mindig sok százan, sőt ezren minden
nemű oktatást nélkülöznek, addig a siketnémák iskoláztatását, 
tankötelezettségüknek törvényhozási úton való rendezését, 
sürgetni merész kivánalom. Dr. nárai Náray-Szabó Sándor
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ny. államtitkár úr bevezető cikkében fényes logikával bebi
zonyította ez okoskodás tarthatatlanságát és mi továbbra is 
bizunk abban, hogy az illetékes hatóságok s e nagy társa
dalom nem fognak elzárkózni a „természet árvái “-ért újabb 
áldozatokat hozni, ha majd ez irányban hozzájuk fordulunk.

Ebben a boldog hitben már is megindítottuk az actiót, 
egyelőre három helyen: Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyör- 
gyön és Déván. Legtöbb kilátást nyújtott erre Marosvásár
hely. Azonban az a törekvésünk, hogy intézetünk negyed- 
százados évfordulójának a megünneplését egy második erdély- 
részi intézetnek a megnyitásával összekapcsolhassuk, sajnos 
nem járt sikerrel.



Zárszó.

Emlékkönyvünk megírásában sokan vettek részt és még 
többen nyújtottak segédkezet a múltak felderítésében és a 
szükséges adatok beszerzésében. És most, hogy a munkát 
lezárom, kedves kötelességemnek tartom, hogy ezúton is 
hálás köszönetét mondjak mindazoknak, akik közreműködé
sükkel nehéz munkámban támogattak.

Dr. nárai Náray-Szabó Sándor ny. államtitkár úr már 
többször fényes tanújelét adta intézetünk iránt táplált jóindu
latának, most ismét segítségünkre jött és egy ragyogó tollal 
megírt cikkben pártjára kel oktatásügyünknek és meleg sze- 
retetébe ajánlja újból intézetünket a nagy közönségnek.

Szvacsina Géza kir. udv. tanácsos, polgármester úr 
szives engedelmével több értékes cikket vettem át „A siket
némák kolozsvári országos intézetének története“ (1888— 1896.) 
c. könyvéből. Ezenkívül az intézet keletkezésére vonatkozó 
útbaigazításaival nagyban megkönnyítette munkámat és az 
„Egy pár szó az intézet keletkezéséről“ c. cikkében méltó 
emléket állított mindama férfiaknak, akiknek az intézet meg
alapításában részük volt.
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Dr. Tóth István kultuszminiszteri titkár és dr. Nemes 
Ferenc városi tanácsos ama férfiak hervadhatatlan érdemeiről 
emlékeztek meg, akik alatt pályájukat megkezdették, évek 
hosszú során át mellettük álltak, munkásságukat közvetlen 
közelről szemlélték s így róluk írni ők voltak leghivatottabbak.

Taritzky Ferenc ny. igazgató érdemes elődjéről, Olgyay 
Jánosról emlékezett meg meleg szeretettel. Ürmösi Jenő a 
25 év statisztikáját dolgozta fel nagy körültekintéssel. Továbbá 
Tar József, Kábán József és Nagy Lajos kartársaim is szí
vesek voltak nemcsak 1— 1 cikket megírni, hanem az adatok 
beszerzésében is segítségemre jöttek.

Az „Emlékkönyv" megjelenését felügyelő-bizottságunk 
áldozatkészsége tette lehetővé. Nemes célt kívánunk szol
gálni vele. Tiszta jövedelmét az intézetből kiszorult, több 
százra menő tanulatlan siketnéma ipari foglalkoztatója javára 
akarjuk fordítani. Ezt a jó szándékot és becsületes törek
vésünket ajánljuk a m. t. olvasó közönség szives figyelmébe, 
amikor emlékkönyvünket feléje nyújtjuk.

Kolozsvárt, 1913. október 4.-én.

N agy Péter.
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