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A siketnémák beiskoláztatása.
Általános a panasz, hogy a tanköteles korban levő siketnéma gyer
mekek bejelentése igen lanyha és hiányos s hogy a bejelentetteket is
csak nehezen lehet beiskoláztatni. Ahol például azelőtt 2—3 osztályra
való növendékanyag is jelentkezett fölvételre, ott ma alig képesek egy
teljes létszámú első osztályt beállítani. A legrosszabb helyzetben van e
tekintetben a siketnémák váci intézete, amely növendékanyagát a háborús
évek előtt a Felvidékről és Erdélyből kapta. E területek megszállása óta,
a siketnémák invasiója e vidékekről teljesen megszakadt. Ennek tudatá
ban, az intézet igazgatósága már február hó végén, tehát jó előre meg
indította a legszélesebb körre kiterjedő propagandát. Tíz székesfővárosi
lapon kívül, 32 vidéki újságban jelentek meg ezirányú felhívásai. Ezen
kívül 3 püspökséget és 3 vármegyei alispánt is hívott segítségül, de
úgyszólván eredménytelenül. A pályázati határidő leteltéig összesen
7 felvételi kérvény érkezett be s ezek közt is 3 folyamodó túlkoros volt.
Csak a szakfelügyelőség hathatós támogatása és 1—2 vidéki intézet
igazgatójának a könyörületességéből voltunk képesek október végére egy
11 növendékből álló előkészítő osztályt és egy 12 növendékből álló
rendes osztályt fölállítani.
Azonban nemcsak nálunk merültek fel e nehézségek, másutt sem
válogathattak úgy a növendékanyagban, mint azelőtt. Vájjon, mi leh2ennek oka? Megfogyatkozott talán a siketnéma gyermekek szám a? Vagy
megrendült a szülők bizalma a háborús nyomorúságokkal küzdő intézetek
iránt. Avagy útját állja-e valami a siketnémák beiskoláztatásának? Bármint álljon is a dolog, itt nem szórványos tünetről van szó s egyik-másik
intézetünk létérdeke is függ ennek helyes megoldásától.
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Sokan azt tartják, hogy ugyanazok az okok, amelyek az elemi nép
iskolák részbeni elnéptelenedését idézték elő, a siketnémák számát is
megapasztották. A hadba vonulás, a kevesebb számú születés és a
nagyobb arányú gyermekhalandóság nálunk is érezteti hatását. Azonban
ezzel szemben ott áll a régi, megdönthetetlen ténymegállapítás, hogy a
siketnémaság a szociális életviszonyokkal mindig karöltve jár. A gazda
gabb, tehát jobb módban élő emberek közt mindig kevesebb a sikeínéma.
Az ilyen körökben az egészségügyi viszonyok is kedvezőbbek s az orvosi
ellátás is rendszeresebb és megfelelőbb. És viszont a kevésbbé jó szociális
viszonyok közt élő népeknél, a siketnémaság elég gyakori. És most
kérdem, mikor éltek a népek, s köztük elsősorban a magyar nép, valaha
mostohább sorsban, mint a nagy világégés s az azt követő forradalom
és bolsevismus alatt. A kimondhatatlan nyomor mellett az egészségügyi
viszonyok is mélyen alászálltak, az idegölő izgalmak pedig a Csimborasszó
tetejéig értek fel. Mi természetesebb volna, ha ilyen körülmények közt,
a siketnémák percentuális száma is megnövekedett volna.
Igen érdekes egy orvos barátomnak idevonatkozó megjegyzése.
Szerinte a siketnémák száma, a háború előtti viszonyokhoz mérten, erősen
leapadt. A születések kevesbbedese mellett azonban elsősorban a nagyobb
arányú gyermekhalandóság idézte azt elő. Ugyanis, sok olyan epidémiá
ban szenvedő gyermek, amely rendes körülmények mellett, legfeljebb
egy esetleges siketség hátramaradásával az életnek megmenthető lett
volna, főleg a gondos orvosi ellátás hiánya miatt, elpusztult. Tehát épen
azok az okok, (epidemiás betegségek), amelyek rendes körülmények közt
jelentékenyen emelik a siketnémák számát, voltak egyúttal fékezői is a
siketnémaság nagyobb arányú elterjedésének. Az okozat az okkal együtt
semmisült meg. Vagy ha nem is pusztult el a gyermek, az orvosi beavat
kozás hiánya miatt, az epidémia oly rombolásokat vitt végbe annak egész
szervezetében, hogy testileg-lelkileg csak roncs maradt. Innen van a sok
satnya testű, gyengetehetségű és gyengeelméjű gyermek a siketnémák
között is.
Kevésbbé volt hátrányos a beiskoláztatásra nézve a szülők indolentiája, vagy idegenkedése a sok nehézséggel küzdő intézetek iránt. Habár
egyik-másik esetben erősebb eszközökhöz is kellett nyúlni a már fölvett
növendékek visszahozatalánál, a folyamodók hiánya mégis elsősorban
abban keresendő, hogy az emberek még mindig nincsenek eléggé tájékozva
arról, hogy hol és merre vannak szerencsétlen gyermekük beiskolázta
tására intézetek, iskolák, s hogy miként lehet azokba bejutni? E tekin
tetben is még mindig igen sok a tennivalónk az egész vonalon.
A legnagyobb szerepük a siketnémák beiskoláztatásánál volna a
közigazgatási hatóságoknak. Erélytelenségük, nemtörődömségük azonban
igen sok esetben valósággal megdöbbentő. A központból még csak elin
dítják valahogyan az erre vonatkozó rendelkezéseket, utasításokat, a
vidéki közegek azonban csak lanyhán, vagy egyáltalán nem hajtják végre
azokat. Pestvármegye alispánja pl. elrendeli, hogy a megye területén élő
tanköteles korú siketnéma gyermekek a legrövidebb idő alatt bejelentendők a siketnémák váci intézete igazgatóságának. Erre Kósd község
elöljárósága nagysokára jelenti, hogy a község kebelében tanköteles korú
siketnéma gyermek nincsen, holott 8 nappal azelőtt beállított volt az
intézeti igazgatósághoz Győri Dánielné, kósdi lakos, 7 éves siketnéma
gyermekével, beíratás, illetve fölvétel végett. Kósd közvetlen szomszéd
ságban van Váccal. A szülők már többször látták és olvasták a piactéri
intézet feliratát, amíg végre beovakodtak érdeklődni szerencsétlen gyér-
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mekük sorsa, jövője felől. De vájjon hány Győri Dániel lakhatik még a
megye területén, akiknek a szülőik nem láthatják, nem olvashatják a
constantin-téri .intézet feliratát, mert a nagy távolság miatt nem a váci,
hanem más közelebb fekvő városok hetivásárjait látogatják.
De Kösd község elöljárósága, sok mással együtt, csak abban hibá
zott, hogy nem nézett körül eléggé jól, különben eleget tett az alispáni
rendelkezésnek. De hányán elmulasztották még ezt a negatív jelentést is
beküldeni. Ha közelebbről vizsgáljuk a dolgot, látni fogjuk, hogy nem
mindig csak a lanyhaság, a felületesség okai ennek. Sok esetben szán
dékosság is van benne. A gyermekvédelmi törvény idevonatkozó §-ai
azt mondják, hogy az ilyen árva, vagy szegénysorsú gyermekek ápolási,
illetve nevelési költségeit az illetőségű községek tartoznak viselni. Nos
hát ezektől a tetemes költségektől akarják megkímélni a jegyzők az
amúgyis súlyos terhek alatt roskadozó községüket, amikor a szegény
sorban élő tanköteles korú siketnéma gyermekek bejelentését elhallgatják.
Ezeken az anomáliákon csakis úgy lehetne végérvényesen segíteni,
ha az 1921. évi XXX. t. c. idevonatkozó rendelkezéseit végrehajtjuk.
Az idézett törvény 7. §-ának befejező része így szó l: „A nyilvános isko
lából kizárt gyermekekre (köztük a siketnémák is) nézve az iskoláztatás
kötelezettsége fönmarad, oktatásuk ügyét a vallás- és közoktatásügyi
miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértőleg rendeletben szabályozza“.
Mindenekelőtt ezt a szabályozást kell szorgalmaznunk, mert a mai rendel
kezések nem nyújtanak elég fogantyút arra, hogy a magunk erejéből
fölhajszolt tanköteles korú siketnéma gyermeket az iskolába kényszerítsük,
vagy hogy a már beiskolázott növendéket a képzés egész idejére ott
tartsuk.
Régen hirdetem, hogy a ma fennálló intézetek befogadó képessége
elég nagy ahhoz, hogy a csonka haza valamennyi normális képességű
és tehetségű tanköteles korú siketnéma gyermeke azokban elférjen. Ezt
csakis egy idevonatkozó pontos összeírás tudná eldönteni. De ki végezze
ezt az összírásí ? Kik volnának hivatottak annak pontos végrehajtására?
Az 1920. évi népszámlálás idevonatkozó statisztikai adatait még
nem ismerjük*), de ha ismernők is, nem lehet azokra határozottan építeni.
Még az orvosok is tévednek nem egyszer a tekintetben, hogy gyengeelméjű-e, vagy siketnéma-e valamely gyermek. A kisebb intelligenciájú
népösszeírók pedig valósággal összezavarják a két típust. Hol hülyének
veszik a siketnémát, hol meg siketnémának a hülyét. És minthogy mindig
a némaság a legfeltűnőbb, a hülyenémák duzzasztják föl akkorára a
sikelnémák számoszlopait a népszámlálás statisztikai adataiban. Innen
van aztán az, hogy a legtöbbször, bemondásra kiállított orvosi vélemé
nyek alapján, sok gyengetehetségű, gyengeelméjű gyermeket is veszünk
fel, akiknek jórészét az előírt minimális létszám fentarthatása kedvéért
éveken át iskoláztatunk anélkül, hogy abból, a rájuk költött sok millióval
szemben, akár az államnak, akár a társadalomnak a legcsekélyebb
productiv haszna is volna. A nagyobbik baj azonban abból származik,
hogy ezek miatt sok siketnéma tehetség az iskolából kiszorul.
Mindezeknél fogva már az összeírásnál is megközelítő pontossággal
meg kell állapítani az abnormitás jellegét, a tehetség fokát. A közigaz
*) Ezeket az adatokat szerkesztőségünk már kérte a központi statisztikai hivataltól,
amely azokat január hóra Ígérte meg. Legközelebb közöljük őket.
S zerk.
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gatási hatóságok s a népösszeírók legtöbbje, mint már láttuk, erre nem
alkalmasak. Ide a megfelelő intelligencián és kimerítő fölvilágosításokon,
utasításokon kívül még bizonyos fokú gyermekismeret és pedagógiai fel
készültség is szükséges. Ezeket a tulajdonokat pedig a vidéken egyedül
tanítótestvéreinkben találhatjuk meg együttesen. Ebben a munkában tehát
egyedül ők jöhetnek nekünk segítségünkre. Tudom, hogy a különféle
népművelési egyesületek, testületek megszervezésével és vezetésével már
is túl vannak terhelve, azonban a tanköteles korban levő siketnémák
összeírása nem sok munkával jár. Nem mindenik községben van ilyen
s ahol van, legfeljebb 1—2 található ezekből. Amely nagyobb községben
több volna, ott a tanító is több s ezek közt bizonyára akad olyan, aki
kevésbbé van elfoglalva és csupa könyörüle ességből is vállalja ezt a
nem sok időbe kerülő és nem nagy fáradsággal járó munkát, ha a meg
felelő instructiókat erre vonatkozólag megkapja.
De hol és kiktől fogják a tanítók a megfelelő instructiókat meg
kapni? A száraz betű, a nyomtatvány nem mindig elég világos és nem
mindig kimerítő. Erdélyben, igaz más célból is, de bejártam siketnémáim
mal majdnem az összes városokat. Mindenütt lelkesedéssel fogadtak, de
legszívesebben láttak a tanítóegyesületek évi közgyűlésein. Az ott tartott
előadásaink és gyakorlati demonstratióink felejthetetlen emlékeket hagytak
tanítótársaink lelkében. A legtöbb segítséghez, támogatáshoz az ő révükön
jutottam, a legtöbb tanköteles korú siketnémáról ők adtak hírt. Volt esz
tendő, amikor 200—300-ra rúgott a bejentettek száma s akiket ők küldtek,
egy sem volt képezhetetlen.
Kövessük most is azt az utat s a biztos eredmény elmaradhatatlan.
Nagy Péter.

Statisztikai adatok a siketnémákról az „Orvosi véleménynek
alapján.
Összeállította : Isten es K áro ly .

Egyesületünk már több, mint egy évtizede elhatározta, hogy az
intézeteink növendékeiről kiállított „Orvosi vélem ény“-ehet összegyűjti s
az abban foglalt egyes kérdések adataiból statisztikát készíttet. Ezt a
statisztikát, a rendelkezésemre bocsátott 1011 orvosi vélemény alapján,
mint a siketnémák élet-, lélek- és neveléstanának eddig volt tanára,
a tanárjelöltek bevonásával elkészítettem. Megítélésem szerint sok értékes
és érdekes adat lát e címén napvilágot. Hiszem azt, hogy azok, akik
a siketnémaság élettanának kérdésével foglalkoznak, ebben a statisz
tikában sok olyan adatot fognak találni, amely adat eleddig — legalább
is statisztikailag — nem volt igazolható, bizonyítható.
Statisztikámmal kapcsolatosan csak arra kívánok rámutatni, hogy
az „Orvosi vélem ény“-ek bizony-bizony több esetben hiányosan voltak
kiállítva. Ezeket e hiányokat minden egyes helyen „Ismeretlen“ jelzéssel
könyveltem el.
Statisztikám egyes tételeit nem kísérem magyarázatokkal. Nem pedig
azért, mert nekem az a vélekedésem, hogy a statisztika, az ő adataival,
egyébként is, beszédes kell, hogy legyen. Ily értelmezéssel ajánlom statisz
tikámat az érdeklődő kartársak- és orvosoknak szíves figyelmébe.
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Az anyaiskola nyomdokán haladó kiejtéstanításról.
Az emberiség minden téren műveinek a tökéletesítésén dolgozik.
Mi is állandóan kutatunk jobb módozatok után, hogy növendékeinket
mentői tökéletesebb beszéddel bocsájthassuk az élet küzdelmeibe. Fel
használjuk e célra a modern pszichológia, fiziológia és technika vívmá
nyait és mégis messze vagyunk még mindig kitűzött célunktól. . • Meg
próbálkozunk visszatérni a természet útmutatásához, az anyaiskolához,
mint a beszédtanítás igazi mesteréhez, bárha tudjuk, hogy annak mód
szerét nem alkalmazhatjuk teljes egészében a siketnémák beszéd
tanulásánál.
Annyi mindenesetre megállapítható, hogyha hűen akarjuk követni
az anyaiskolát, akkor az összes intézeteket családias internátusokká
kellene átalakítani. Ez pedig csak a messze jövő reménye. Azonban
addig is felhasználjuk az anyaiskola útmutatásait.
Hogy tisztán lássunk, pár szóval visszapillantunk a közeli múltba.
Fölöslegesek azok a gyötrő előgyakorlatok, amelyeket pl. dr. Bihari
„Hangtan“-ában (1900) 36 pontban foglalt össze, mint lélekzési-, ajakés nyelvgyakorlatokat. Bihari és az akkori kor azt hitte, hogy „az alap
gyakorlatok (előgyakorlatok) nélkül a hangképzés keresztül sem volna
vihető “. Példának legyen itt Biharinak a 20. gyakorlata, amelyet a tanuló
nak kellett végeznie : „A nyelv széles fekvésben : hegye az alsó metsző
fogak hegyét, oldala a felső két szélső metszőfogat, a szemfogakat és
ezek foghúsát érinti. A felső két középső metszőfoggal és ezek fog
húsával nem érintkezik a nyelv; középen szűk út marad a levegő
számára. Ez az út látható is.“ Istenem 1 ilyen és ehhez hasonló még
35 gyakorlatot kellett a gyámoltalan beszédszervű siketnémának végeznie,
hogy a hangképzést keresztül lehessen vinni. A hangképzéshez álljon
még itt mutatónak ez a szakasz: „A lágyinynek és vele együtt az
uvulának felemelkedését a tükörben magunk is jól szemlélhetjük, de
a gyermekkel is okvetlenül szemléltetnünk és utánoztatnunk kell. Amint
legelőször saját szájába néz és keresi az uvulát, csodálkozik rajta, hogy
nem látja. Eleinte azt jelenti, hogy neki nincs a szájában olyan lelógó
húsdarab. Ámde csak buzdítsuk őt, hogy próbálgassa nyelvét leszorítani,

evégből a tükröt nála is hagyjuk. . . és nemsokára jön jelenteni, hogy
már megtalálta. Most azt értetjük meg vele, hogy a tiszta hangnál az
uvula és a lágyiny megfeszül, felemelkedik“ stb., stb. Ennyi s még több,
a jóból is sok volna.
Utóbbi időben a „pá“ erőteljes hangoztatásával igyekeztek kifejlesz
teni az első zöngét, illetve az „á“-t. Ez már lényeges haladást jelentett,
amennyiben a hangot nem magára, hanem szótagban igyekeztek kifej
leszteni. Nem vették azonban figyelembe azt a tapasztalati tényt, hogy
a gyakorlatlan beszédszervű néma az első időben egy szótagot magára
sokkal rosszabbul mond ki, mint többet egymásutánban. De a csecsemő
sem egy szótagot mond magára gügyögése közben, hanem ilyformán:
babababa. Ez a ritmikusan ismétlődő szótagcsoport kellemesebb és így
könnyebb neki, mintha csak egyet mondana. A siketnéma a „pá“ szótag
egyszeri kimondásakor még nem tudja elég hosszú ideig feszülten fel
emelve tartani a lágyinyt, amiért az „á“ gyakran orrhangba csap át s innen ered a legtöbb orrhangzós beszéd. De e szótag megszakítás
nélkül való többszöri hangoztatása közben szép zöngét (rövid ,,á“-t) mond,
mert a rendes „p“-hez sűrített levegőre van szüksége, amikor az inyvitorla felnyomódik s a hozzákapcsolt rövid „á“ után következő új „p“
nem ad időt arra, hogy újra leengedje a lágyinyt. Ilyesféle gyakorlato
zással szép nyújtott „á“-t is kapunk mihamar és ezzel a nasalizálás
száműzve van. Ezt a p á p á p á -féle gyakorlatot a kisded köszöntésének
utánzásával tesszük érdekessé.
A legutóbbi időkig mindig az egyes hang mentői tisztább kidolgozása
volt a fő elv. Abből a megdönthetetlennek látszó igazságból indultak ki,
hogy az „alaposan kidolgozott, kicsiszolt részeket könnyebben és mű
vésziesebben lehet összeállítani, mint az érdes darabokat“. (Michels
Völker: Siketnémák és vakok oktatásügye 1925. ápr.—jún.). Ez lehet
megdönthetetlen igazság élettelen tárgyakra (pl. gépekre) vonatkoztatva,
de igazsátalanság a kis siketnémára nézve, mert a beszédet oly alakban
kényszeríti reá, amely nem felel meg az ő testi-lelki világának. És mivel
a beszéd pszichó-fiziológiai működés eredménye, ezért a beszédtanításnak
is a siketnéma gyermek testi-lelki életéhez kell alkalmazkodnia. A beszéd
hang pedig — miután pszichó-fiziológiai jelenség — az életben egymagára
nem használatos, hanem csak a gondolatot közvetítő mondatban jut
kifejezésre, ami a hiányos mondatnál egy egy szó is lehet. Pl. a pá, mint
köszöntés, vagy fel, le parancsok gondolatot fejeznek ki.
Az élet útmutatását követjük tehát akkor, amikor a siketnémák 6—7
éves korához képest nem az egyes hangot, a nyelvtudomány mesterséges
egységét, hanem növendékeink fogyatkozását is figyelembe véve (a mon
dat rövid ideig tartó kikapcsolása mellett), a gőgicséléssel előkészített
értelmes szót tesszük az artikulációs oktatás alapjául. Mert egészen más
színezetű valamely hang, ha szóban, mondatban ejtjük ki, mintha magára
mondjuk azt. Még élesebb lesz ez a különbség, ha a siketnémánál az
összes hangokat fejlesztjük ki magukra. Ebből kifolyólag növendékeink
túlságosan erősen erősen ejtik ki az egyes hangokat, minek következtében
nehezen simulnak össze és úgy a szóban, mint a mondatban valósággal
marakodnak egymással. Ezért lesz rossz a kapcsolás, tagolt, nehézkes
és egvúttal természetellenes a legtöbb siketnéma beszéde.
Igaz, hogyha a szó, illetve a mondat elmondása közben némely
hang sehogysem megy, akkor nincs más hátra, mint az illető hangot
magára képeztetni. De hogy az ilyen ritkább akadályok se forduljanak
elő, arra megtanít bennünket a csecsemő beszédtanulása, mikor a mindenki
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előtt ismeretes gőgicséléssel gyakorolja játszi kedvességgel a még ügyetlen
beszédszerveit. Ilyenkor, ha eleinte^öntudatlanul is, csupán kedvtelésből,
de meglehetős tisztán mondja ki a ritmikusan ismétlődő gyermekszavakat,
mint pl. mamama (mama), bababa (baba), nenene (néni) stb.-t. Ha beszéd
szervei elérték a kellő jártasságot, beszélni kezd.
A gyermeki lélek jogát, de növendékeink fogyatkozását is tekintetbe
vesszük akkor, amikor a gyötrő előgyakorlatok és a még fárasztóbb egyes
hangnak a fejlesztése helyett e játékszerű gőgicsélésekkel tesszük mozgé
konyakká a 6—7 éves siketnéma berozsdásodott beszédszerveit, miközben
egészen észrevétlenül jelentkezik és tisztul a zönge különféle magán
hangzók alakjában. Körülbelül 3 hétig folyik ez a játékos munka, amig
az ismerkedés, szoktatás tart, mely idő alatt osztálytanításról úgy sem
lehet szó, hogy a beszédtanulás szempontjából az egyéni fejlődés jobban
érvényesülhessen.
Mesterséges zönge, illetve hangfejlesztésről tehát nem lehet szó, de
olyan beszédtanulás folyik, amelynél a tanulók nemcsak utánzó, hanem
főként cselekvő munkát végeznek. A tanár az eleven kis társaságot csak
mint nagyobb gyermek vezeti, hogy lelki világukat ébressze, szellemi
képességeiket fejlessze. Közben mindenféle megértési eszközt használ
(természetes jelt, arcjátékot, képet, gyermekrajzot stb.-t), de mindig az
élőszó kíséretében, ha kezdetben gyermeknyelv alakjában is (pl. pápápápá
—-pá, babababa—-baba, tetetete—te). Azonban mindig leolvasással és
szükség szerint érzékeltetéssel történik ez, de csak játékszerűen s nem
a megunásig. Ezek a gőgicsélések tehát nem szerepelnek mint rideg, pá,
pa, po, pu technikai gyakorlatok, hanem mint az anyaiskolát, a csecsemőt
utánzó és az eleven iskolai életből fakadó hangos megnyilvánulások.
10—15 gyermek között minden pillanatban akad nehány, aki a minden
emberrel veleszületett beszédösztönnél fogva elkiáltja magát, akiből egyegy hangcsoport, szó kitör. Ezeket lessük el, ragadjuk meg és gyakoroljuk
nemcsak most, de év közben is fűzzük hozzájuk a tanítandó dolgokat.
Egyelőre ez az ő beszéde, mert leikéből fakadt és azért kellemesebb is,
mint az, amelyet kényszerűséggel kifejlesztenek.
Ha bizalmát megnyertük, akkor egész lelki életét tárja elénk nevetés,
csodálkozás, sóhajtás, harag, sírás alakjában, csak meg kell ilyenkor
ragadni az alkalmat, amikor legtöbbször még a teljesen siket és néma
maga önti hallható formába érzelmeit, vagy magunk adjuk hozzá egyegy szóval a megfelelő kifejezést. Az ne okozzon gondot, hogy a némának
ez a hangutánzása eleinte nem tökéletes, mert sokszori próbálkozás,
leolvasás, érzékeltetés folytán tisztulni fognak az egyes szavak, majd
primitív mondatocskák, mint pl. papa pá, baba nevet, mama jó, jó(l) van,
pipi fut stb.
Megjegyzendő, hogy itt tulajdonképen nem a „papapapa“, illetve
„papa“ szó leolvasása folytán nyert látási kép és az érzékeltetésből eredő
izomérzés a szó kimondásához a fő hajtóerő, hanem az az ezerféle
érzés, am ely a gyerm eket az a p jáh oz köti. Ezért annyira fontos, hogy
akár az előkészítőben, akár az I-ső osztályban a gyermekekre több
oldalról benyomást gyakorolt személyeket, cselekvéseket, tárgyakat stb.-t
nevezzünk meg, mivel énjének az ezekkel kapcsolatos érzései hajtják
ismételten ajkára a megfelelő szót.
Hiszen a siketnémánál is átöröklés útján veleszületett természeti
adomány a beszéd csírája, amit legjobban mutat az a tény, hogy vala
mennyi gyámoltunk használja iskolázás előtt is beszédszerveit, csak nem
mindig a mi artikulált nyelvünknek megfelelő célszerűséggel. Ezeket az

49
iskolázás előtt sokszor helytelenül használt beszédmozgásait, hivatottak
gőgicséléseinket az artikulált beszédnek megfelelő mederbe terelni.
Ezek a gyakorlatok különösen az alsó állkapocs túlságos mozgatása
ellen váltak be nagyszerűen, ha pl. „pápápá“ gyors ejtése alkalmával
az utolsó magánhangzót megnyújtjuk, anélkül azonban, hogy a gyermek
leengedné jobban az állkapcsát, illetve szájnyílása nagyobbodnék. Tehát
ilyformán nemcsak mozgékonyakká tesszük természetes utón a siketnéma
beszédszerveit, hanem beszédmozgási érzete elnyeri ezáltal azt az auto
matikus biztosságot, amely a szavak (mondatok) kiejtésénél feltétlenül
szükséges.
A mesterkélt lélekzési gyakorlatok, mint pl. levegőt a szájon át be
és orron ki s megfordítva; mellkas emelése, sülyesztése stb. feleslegesek.
A tüdő vitálkapacitását a szélmalom, hólyag, gyertya, írón fúvósával
erősítjük. A beszédhez szükséges lélekzésre pedig csak beszéddel tanít
hatjuk meg a némát. Ezt nagyszerűen végzik fokozatosan a „papapapa“féle gagyogások, amelyeket játszva akár egy tucat szótagra is nyújthatunk.
Hasonló okokból fölöslegesek a külön leolvasási gyakorlatok. Elég,
ha a játékszerű testgyakorlatok alkalmával az egyes testrészek mozga
tására hívjuk fel a tanuló figyelmét és erről áttérünk a száj nyitására,
csukására. Ezután már mondjuk és leolvasás útján utánunk mondatjuk
a gőgicsélő gyakorlatokat. Külön ajak s nyelvgyakorlatokat végeztetni
célját tévesztett munka, mert mihelyt a gyermek figyelmét ezekre különkülön rátereljük, épen az ellenkezőt érjük el. A tanuló azt hiszi, hogy az
ajkak, az állkapocs és a nyelv mentői élénkebb mozgatásával megtett
mindent. Ezzel aztán idő előtt oly élénk mozgatásra szoktatjuk a beszéd
szerveit, hogy később, a rendszeres kiejtés tanításnál, rendkívül sok bajt
okoz némely gyermeknél, amíg a kellő nyugalomba bírjuk hozni azokat.
Akárhány gyermek ennekfolytán csavargatja nyelvét, görcsösen hátra
húzza, ajkait ráncolgatja. Mondhatom, a gőgicsélésekkel játszva szokja
meg a kis néma a leolvasást.
Lehetőleg óvakodjon a tanár attól, hogy a gyermek szájában vájkáljon,
vagy kívülről való nyomással igazítgasson, mert ezzel többet árt, mint
használ. Gőgicséléssel vezesse rá arra, a mire szüksége van.
Ezekbe a gagyogásokba — mint a beszédet valóban előkészítő
gyakorlatokba — egészen könnyedén kapcsolhatjuk be bármikor a kívánt
értelmes szót, amelyből egyszerűen kiemeljük a természetes utón már
be is gyakorolt hangot, hogy írásbeli képét is megismertethessük, pl,
lolololó—ló—1. Mihelyt pedig két egymással viszonyba hozható szavunk
van, minden nehézség nélkül mondatba fűzhetjük azokat, ami szemmel
láthatólag örömet hoz a kis néma seregnek. Gondoljunk csak ezekre a
kis mondatocskákra : papa pá, baba p á ; papa nevet, baba nevet, mama
jó stb. Az ilyen mondatocskák a tanítás felfrissítésére valók s ezért nem
szükséges leírni azokat.
A régi és az új eljárás megvilágítására szolgáljon pl. a „1“ hang
ismertetése. . . . Az eddigi eljárás szerint előmondtuk a „1“ hangot érzé
keltetéssel- A gyermek próbálta nyelvét ide-oda helyezni. Ha sikerült,
szerencse volt mindkettőjükre nézve, ha nem találta el, máskor újra előmondás és érzékeltetés. Most sem j ó ! A tanuló neki feszíti kihegyesítetí
nyelvét a megfelelő helyre s mégsem jó. Fojtott „e" hangzik. A tanár
türelmét veszti. A növendék elszomorodik, a lágyiny leereszkedik, nyelve
elernyedve elszélesedik, s gyenge teljes zárlatot képez. Bús orrhangú „1“,
vagy inkább rossz „n“ az eredmény. Node most már igazán elég mára
ebből. Máskor élőiről kezdődik az izzadás. Hiába nehéz hang a jó „1“.
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Megéri azonban a fáradságot. Végül is beadta a derekát, mire megismer
tettük a betűjét. Most beállítjuk a „ló“ s z ó b a ... „Leó“, „leó“ hangzik.
A kifogástalan ,„1“ nem akar egyeszségre lépni az „ó“-val, hogy „ló“
legyen belőle. Érthető, hiszen „e“ vagy „á“ szájnyílás mellett fejlesztettük
oly szépen a „l“-t. De jöhet a „leó“-nál jobb is, pl. „nó“, „tnyó“, „Hó“,
„dó“, „tló“ stb. rossz kiejtés. Kevesebb bajjal is sikerülhet. Most jön a
szemléltetés, fogalomnyújtás, mert a szabály szerint csak a helyes kiejtés
hez szabad a fogalmat kötni. . . Ló az utcán, játékló az asztalon, kép
a falon, még le is rajzoljuk s rajzoltatjuk és a sok vesződségre csak
nem akar örülni mór a gyermek a lónak. . .
Újabb eljárásunk. „Lólólóló“ mondása közben lovat mutatunk az
utcán. A gyermekek kitörő örömmel utánozzák a hajtást, lovaglást stb.-t.
Kettő—három lovuk van. Csupa élet az osztály. A félkörben újból rend
van. Előkerül a játékló. Sugárzó arccal mondjuk: „lólóló“. Ki, ahogy. Fő
a beszédkedv. A kép, rajz emeli a hangulatot. A növendékek is próbálják
lerajzolni, miközben egyik-másik már jelentkezik az elmondásra. Rendre
veszem őket érzékeltetései vagy anélkül, ahogy szükséges: ló—ló—ló.
Mondhatom ilyen jó hangulatban 99%-nál sikerül a szó azonnal. ..
A természetes módon ismertetett „ló“ szóval nyújtott beszédtartalom a
fölösleges izgalmak elvonásával nemcsak lecsökkentette a kiejtés technikai
nehézségeit, hanem a „1“ hangot, mint az élő beszéd alkatrészét adta
becsiszolva készen. A szót leírjuk a rajzhoz. Eltakarjuk az „l“-et s han
goztatjuk az ismert „ó“-t, majd befedjük az „ó“-t, mire kérdő tekinte
tünkre az ügyesebb növendékek már hangoztatják a „l“-t, a többinek
segítünk egy kicsit s megy jóformán fennakadás nélkül. — A második
eljárás szerint a „ló“ nem is beszédünkből kiragadott szó, mint az első
ben, hanem eleven beszédet képvisel, amely beszédhangulatban való
sággal él az egész kis társaság. Jól tudom, nem minden hangot sikerül
föltétlenül így megtanítani a szóban, nehány kivételével, pl. a „r“. E 2—3
különc hangnál az egyes hang fejlesztésének találékonyságához folyamo
dik a tanár.
Élet az osztályokba 1 A nyomott kedélyű embernek nincs mondani
valója.
Elvégre nem az a lényeges, hogy pontosan 200 szót s nem tudom,
hány mondatot gyúrunk le az I-ső osztályban, hanem az, hogy eleven,
csevegő gyermekeket neveltünk a tanév végére. Ezt pedig csak úgy
érhetjük el, ha az artikulációs oktatás kietlen útját mentői több öröm
sugárral világítjuk meg.
Végül is szükségesnek tartom megemlíteni, hogy én lehetőleg a z
összes m ássalhan gzókn ak a m agán han gzókkal való kapcsolatos játék
szerű gőgicsélését a z előkészítóosztálgba szántam, hogy tehermentesítsük
az I-ső osztálynak úgyis túlon-túl sok munkáját. Miután azonban ez a
felfogásom eddig nem tudott kellően megbarátkozni és mivel nincs még
minden intézetnek előkészítője, hogy a tanulók az előkészítőből lépjenek
fel az I-ső osztályba, ezért kényszerűségből illesztettem be a gyakorlatokat
az első tanév elejére. Azonban szükségszerűleg év közben is hozzájuk
fordulunk némely szó előkészitésére, pl. dododo—dob, pipipi—pipa stb.
De ha az összes intézeteknél meglesznek az előkészítőosztályok és ott
végezzük el a gőgicséléseket, akkor az I-ső osztályban egyenesen értel
mes szavakkal és gyermekies mondatokkal kezdhetjük meg a tanítást.
Ezek a kijelentések nem világnak kürtőit reklámok, hogy miattuk
esetleg mások verejtékezzenek, hanem hosszú évek próbálkozásának, a
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jobb utáni kutatásnak az eredményei és arra hivatottak, hogy úgy a
tanulónak, mint a tanárnak amúgy is fáradságos munkáját megkönnyítsék.
Csodákat azonban ne várjon jelenleg senki ettől az eljárástól sem,
mert 15 növendék egy I-ső osztályban (jut egyre az egyéni oktatás mellett
körülbelöl napi 10 perc, heti 1 óra), az még ma is a lehetetlenséggel
határos kényszerűség. De hogy könnyebb munkát, folyékonyabb, érthe
tőbb, szóval természetesebb beszédet kapunk ily módon, arról bárki meg
győződhetik . . .
Isten csak a jól megmunkált talajba vetett egészséges szem után
ád bő termést, a csodák tételét önmagának tartotta fenn.
Ehling Jaka b .

Pozsonyi emlékek.
Hogy Pozsonyban a siketnémák részére szép intézetünk volt az
közismert dolog. Ez az intézet 1905-ben létesült és szépen virágzott
1919-ig, amikor a csehek eltiporták.
Ennek az intézetnek azonban elődje is volt, melynek létezéséről és
működéséről eddig nagyon keveset tudtunk, A váci jubileumi emlék
könyvben e tárgyra vonatkozólag a következőket találjuk: „A múlt század
30-as és 40-es éveiben keletkezett ugyan néhány magánjellegű siketnémaiskola hazánkban, de egyik sem volt hosszú életű, amit főleg annak
lehet tulajdonítani, hogy azok vezetői illetve tanítói nem készültek erre
a pályára s kellő szakismeretek híján nem tudtak oly eredményt fel
mutatni, amelyek iskoláik fenntartását és fejlesztését indokolttá tették
volna. Ilyenek voltak a következők: A pozsonyi iskola, melynek tanítója
állítólag a bécsi intézet nyugalmazott felügyelője volt.“
Engem, a pozsonyi intézet vezetőjét, érdekelt e rejtélyes felügyelő
elődöm s kutatni kezdtem személye és működése után.
A „Pressburger Zeitung“, „Pannónia“ és „Wegweiser“ átkutatása
némi eredménnyel is járt, mert megállapíthattam, hogy Pozsonyban nem
csak holmi laikus kísérlet történt a siketnéma-oktatésügy terén, hanem
ott évtizedeken keresztül egy szépen és elismerésre méltóan működő
siketnémák intézete állott fenn, melynek alapítója Blaschkovics Já n o s* volt.
Ez a Blaschkovics János pedig nem holmi bécsi felügyelő, hanem
egy bazini családból származó kiváló pedagógus, aki a híres plankenbergi nevelőintézetnek megteremtésével európaszerte dicsőséget szerzett
a magyar névnek. Blaschkovics, aki Németországben végezte tanul
mányait, valószínűleg ott ismerkedett meg a siketnémák oktatásával s
emberszerető szive arra késztette őt, hogy haza érkezvén itthon is léte
sítsen hajlékot e szerencsétlen embertársainak.
Blaschkovics részletes életrajzát sikerűit megtalálnom s ezt alkalom
adtán majd teljes egészében közkinccsé teszem. Sírkövét is megtaláltam
a pozsonyi evangélikus temetőben, rajta ez egyszerű felírás: Johann v.
Blaschkovics 1777— 1855.
Az intézetre vonatkozó, a „Pressburger Zeitungban“ megjelent első
hír a következő:
„1836. december havában tartatott az újonnan létesített siketnémaintézelben, mely létezését főleg Blaschkovics János fáradozásainak köszön*Blaschkovics János életrajzát lapunk legközelebbi számában

hozzuk. (Szerk.)
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heti, a felvett 14 növendékkel az első vizsga, mely minden irányban a
várakozásoknak megfelelt.“
Innentől kezdve az intézet létezése és működése évről-évre figyelem
mel kísérhető, mert az akkori lapokban sűrűn találkozunk az intézetre
vonatkozású hírekkel. Példának okáért 1846-ban, vagyis az intézet fenn
állásának 10. évében a következő hír jelent meg a Pressburger Zeitungban:
„Október 1-én a helybeli siketnéma-intézetben (Kórház-utca 538. sz.)
megtartatik a fővizsga, amelyre minden emberbarátot, szülőt, gyámot
nevelőt és tanítót tisztelettel meghív az intézet igazgatósága.“
Erről a vizsgáról a „Pannónia“ 1846. október 3-iki számában
Rosenberg tollából a következő ismertetés jelent meg: „. . . a szerencsétlen
siketnéma ifjúság vizsgáján a mély megilletődés elől nem tudtam elzár
kózni s alkalmam volt észrevenni, hogy a legtöbb látogató is így járt.
De, hogy is lehetne ez másképp! Ha elgondoljuk egy ember szomorú
sorsát, aki a beszéd és a hallás szerencséjét nélkülözi s ha hozzá elgon
doljuk egy ily szerencsétlen, szellemileg teljesen kiképzetlen teremtmény
nek szomorú jövőjét — és akkor látjuk, hogy ily a legnagyobb mértékben
sajnálatra méltó teremtmények miként lesznek egy elháríthatatlan, bor
zalmas nyomorúságból kiszakítva s kiként lesznek azok, akik máskülön
ben elvesznének, az egész emberi társadalom hasznára megtartva, bizony,
akkor nem szabadna meleg, résztvevő szivünknek lenni, ha ily lélek
emelő alkalmakkor hidegek és közömbösek akarnánk maradni.
Ezt a nézetet osztotta az örömaktusra megjelent népes gyülekezet
és úgy az érdemdús Blum auer tanító fáradozásainak, valamint a derék
növendékeknek csendes, de félreismerhetetlen tetszéssel adózott,
Cherrier őfőtisztelendősége a legutóbb kinevezett tanulmányi főigaz
gató — aki ez alkalommal először látogatta meg ezt a jótékony intézetet
— úgy a vizsga alatt, mint a vizsga végén legteljesebb megelégedését
nyílvánította általánosságban ezen áldásos intézet létezése, különösen
pedig B laschkovics igazgató és Blum auer tanító működése felett. Schertz
főtisztelendősége is, aki az intézetben a vallásos oktatást vezeti, buzgósága és szép eredménye miatt a tanulmányi főigazgató őfőtisztelendősége
által nyilvánosan megdicsértetett,
A növendékekkel való látható megelégedésének a mélyen tisztelt •
vendég nemcsak nyilvános megdicséréssel, de azzal is adott kifejezést,
hogy néhány szorgalmas, mindkétnembeli növendéket (miként várható
volt — valláskülömbség nélkül) tekintélyes pénzadományokkal is meg
örvendeztetett.“
Több ily közleményt is tudnék idézni, de az eddigiekből is látszik,
hogy az intézet szépen fejlődött, közismert volt és köztiszteletnek örvendett.
Blaschkovics halála után azonban az intézet hanyatlani kezdett,
míg végre 36 évi fennállás után 1872-ben megszűnt.
Az intézet fenntartója a városi szegényeket gondozó egyesület
(Armenversorgungsverein) volt. Ez az, igen kiterjedt hatáskörrel rendel
kező egyesület a városi tanács fenhatósága és felügyelete allait állt,
úgy, hogy mondhatnám, félhivatalos színezete volt. A siketnéma intézeten
kívül a szegények házát, a gyámolító intézetet, a lazarethet, az árvaházat
és a lelencházat is tartotta fenn ez az egyesület.
Blaschovics János halála után az egyesület részéről delegált intézeti
elöljáró (nem igazgató) dr. Reinhardt Ján os K ároly volt, az intézet meg
szűntéig.
Blum auer Izidor tanító körülbelül 1857-ig működhetett az intézetnek
mert az intézetet fenntartó egyesületnek 1858-ban történt rekontstruálása

53
után a neve már sehol sem szerepel. Blumauer élettörténetére vonat
kozólag eddig nem sikerűit adatokat találnom. Mivel nálunk ismeretlen
a neve, feltehető, hogy vagy Ausztriában, vagy Németországban ismer
kedett meg a siketnéma-oktatás művészetével. Lehetséges, (de szép taní
tási eredményére való tekintettel nem valószínű) hogy ő volt ez az állí
tólagos „bécsi felügyelő“. A bécsi cs. kir. intézethez e tárgyban intézett
kérdésemre feleletet nem kaptam.
Az eddig összegyűjtött adataim rávilágítanak az intézet létezésére,
fejlődésére, majd hanyatlására, de nem nyújtanak támpontot annak belső
életének megismerésére. Pedig ez az intézet, mely majdnem két évtizeden
keresztül egy európai hírű pedagógus vezetése alatt állott, valószínűleg
a nevelés és módszer terén sem volt az utolsó. Pozsony város irattárában
feltétlenül található majd sok-sok értékes adat, mely közvetve tán hazai
szakoktatásügyünk fejlődésére is fényt vetne. Ott megtalálhatók annak az
intézetet fenntartó „Armenversorgungsverein“-nak az aktái is, melyek
bizonyosan az intézetre vonatkozó sok értékes és érdekes adatot rejtenek
magukban.
Amikor én ez irányban kutattam, a pozsonyi levéltár hozzáférhetetlen
volt, mert rendezés alatt állott. Később jött a cseh invázió s nekem mene
külnöm kellett. Jobb időkre vár tehát a régi pozsonyi intézet részletes
történetének felkutatása.
Eddigi adataim kivonatát most azért teszem közzé, hogy a kartársak
tudomást szerezzenek erről az intézetről s hogy alapot nyújtsak a további
kutatásokhoz. A további kutatások legközelebbi állomása pedig a váci
intézet irattára. A pozsonyi intézetnek, mely évtizedeken keresztül műkö
dött az ország akkori fővárosában, mely ott köztiszteletnek örvendett,
mely a sajtóban sokat szerepelt s melynek majdnem két évtizeden keresz
tül egy Blaschkovics János volt az igazgatója, feltétlenül összeköttetésben
kellett állania a váci testvérintézettel. Ha pedig összeköttetésben állott,
akkor annak a váci irattárban nyoma kell, hogy legyen.
Ezen összeköttetést sejteti Pozsony város törvényhatósági bizottságá
nak 1872. június 24-iki — az intézet feloszlatását kimondó — határozata,
mely szerint a feloszlatandó intézet vagyona mint alapítványi tőke keze
lendő, melynek kamataiból a város siketnémái más (tehát a váci) intézet
ben nevelendők. Tudomásom szerint mindig voltak is ezen alapítvány
terhére a váci intézetben pozsonyi siketnéma gyermekek, dacára annak,
hogy egy későbbi tanácsi határozat ezen gyermekeknek a bécsi intézet
ben való elhelyezését mondotta ki.
.
Az 1872-ben feloszlatott régi intézet vagyon 11,428 frt. 5 kr.-t tett
ki és érdekes, hogy ez az összeg képezte az 1905-ben felállított új intézet
nek alapját.
D eschensky Ferenc.

A siketnémák váci kir. orsz. intézetének közeledő 125-ik
évfordulójáról.
Hét év múlva, pontosan: 1927. augusztus 27-én lesz 125 éve annak,
hogy a siketnémák váci kir. orsz. intézete rendeltetésének átadatott. Más
kor egy tisztes főhajtással is elhaladhattunk volna az ötnegyedszázados
évforduló mellett, de ma, amikor minden valamire való kulturértékünket
a világ elé tárjuk, hogy velük és általuk kulturfölényünket az utódálla-
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mokkái szemben igazoljuk, akkor egy ilyen nagymultú és magas kultúráról
tanúskodó jótékony intézményről megfeledkezni nem lehet, nem szabad.
Keletkezésük sorrendjében, a világ ilynemű intézményei között a
siketnémák váci kir. orsz. intézete a tizedik. A párisi- (1770), lipcsei- (1778),
a bécsi- (1779), a római (1784), a bordeauxi-(1786), a prágai- (1786), a
schlezwigi- (1787); a berlini- (1788), és a genuai (1800) intézet után jött
tizediknek a váci, 1802-ben. Tehát az első után alig 32 évre nyilt meg a
mienk s a kulturnépek közűi csak 4-en előztek meg minket abban. Oly
kulturtény volt ez akkor, amellyel az embermentésben egyszerre a világ
legműveltebb nemzetei közé emelkedtünk. Azóta is mindig a kor szín
vonalán állottunk e tekintetben, sőt egyszer-egyszer annak élére is ke
rültünk. Ez a körülmény amíg egyrészt jogcímet ad arra, hogy a kulturvilág figyelmét erre fölhívjuk, addig másrészt kötelességünké is teszi azt,
mert ezzel is hozzájárulhatunk Magyarország integritásának az eléréséhez.
A trianoni béke csaknem mindenünkből kifosztott s a kulturjavainkból
is úgyszólván csak a kulturfölényünk maradt meg De ezt bírjuk s ha
ezt minden adandó alkalommal okosan és célszerűen felhasználjuk, a
világ szeme elé tárjuk, akkor lehetetlen, hogy a gálád módon félrevezetett,
megtévesztett népeket jobb belátásra ne birnók, sympáthiájukat, jó aka
ratukat célunk eléréséhez meg ne nyernők. Ezt azonban nagy, sokoldalú
és tervszerűen végrehajtott kitartó munkával lehet csak elérni.
E heroisztikus munkának egyik láncszemét képezheti a siketnémák
váci intézete ötnegyedszázados fennállásánák méltó megünneplése. Eddig
is már több irányban kerestünk érintkezést a külfölddel és már is sikerült
nem egy nemzet lelkes fiát igazságos ügyünknek megnyerni. Ezek segít
ségévei és más propaganda eszközök fölhasználásával ide kell édesgetni
a művelt nyugat minden nemzetét, minden ország minden siketnéma
intézetét, illetve azok képviselőit, hogy meggyőződvén az igazságról,
otthon lelkes, bátor szószólói legyenek szent ügyünknek. Ezt azonban
csak úgy fogjuk elérni, ha erre alaposan reákészülünk. Az eredmény
csak úgy lesz hatásos és biztos, ha ezt a jubileumot az intézet nagy
múltjához s a még nagyobb célhoz méltóképen rendezzük.
A siketnémák intézete hosszú évtizedeken át úgyszólván egyedül
képviselte a magyar siketnéma-oktatást. Csak 1878-ban követte a vácit
az izraeliták budapesti intézete, majd 1885-ben a temesvári-, és aradi-,
1888-ban pedig a kolozsvári intézet. És ezután már gyors egymásutánban
jött a többi 11. Azonban ezek is majdnem mind a váci intézet kreatú
ráiként szerepelhetnek. Az eszmét is innen vették és legtöbbször innen
indultak el puhatolódzni, hol merre lehetne a siketnémák számára újabb
hajlékot teremteni. És ha valahol csak egy szikrányi hajlandóság volt
erre, a talajt ott hamar előkészítették és propogati/ közbelépésük addig
meg nem szűnt, amíg a szándékolt tett be nem következett. így tehát
valamennyi intézetre nézve a vácit annyaintézetnek lehet tekinteni. És
amikor az anyaintézet ünnepel, a leányintézeteknek is ott a helyük.
Nekik is abban részt keli venniök. Az ünnepély tehát országos jelleget
kell hogy öltsön.
Magáról a helyi programmról most nem szólok. Ezt majd elintézik
a váciak. Azonban van a magyar siketnéma-oktatásnak számos oly
problémája, amely országos jelentősége mellett felette aktuális is. Ilyen
a siketnémák beiskoláztatásának az ügye, a tankönyv kérdés, a szak
emberek és felnőtt siketnémák továbbképzése stb. De maga a siketnémaoktatás mai szervezete is revízióra szorul, amikor 1873-ban a vegyesről
a „tiszta német módszer“-re tértünk, olyasvalamire vállalkoztunk, amit
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még ma sem tudtunk teljes egészében megvalósítani. Ennek igazságos
elbírálásánál, a növendékeink közt nem kis számban élő nagyothallók,
vagy a később megsiketült beszédmaradványosok nem jöhetnék tekin
tetbe. Annyi tény, hogy a siketen született növendékeink közűi még a
jobb tehetségüeket sem tudtuk eddig annyira vinni, hogy önállóan, akár
élőszóval, akár írásban ki tudják magukat fejezni korrektül, amire pedig
azelőtt, legalább írásban képesek voltak.
Itt tehát vagy a célkitűzésben tévedtünk, vagy az alkalmazott mód
szerben van a hiba, vagy pedig maga az egész szervezet hiányos, el
hibázott. Ennek végére járni, a helves irányt az egész vonalon meg
állapítani, szép és nagy feladat. Méltó arra, hogy kellő előkészítés után,
ilyen ünnepélyes alkalommal, az egész tanárság foglalkozzék vele. De
országos gvülés elé való a föntnevezett tételek bármelyike. És akárme
lyiket tűzzük is napirendre, ha sikerül ezt azon helyesen megoldani, akkor
ezzel nem csak jót teszünk az ügvnek, hanem méltót is cselekszünk
a nagy múlt emlékének. Hogy ennek az országos gyűlésnek az össze
hívására egyedül a siketnémák és vakok tanárainak országos egyesülete
hivatott magától értetődik.
A múlt ünneplésénél lehetetlen annak időközi alkotásaira, vívmá
nyaira is ki nem terieszkedni. A múlt tanulságaiból megértjük a jelent
s mindkettőből következtetni lehet a jövőre. Hogy tehát a jövő útjait jól
kicövekelhessük, ismernünk kell a múltat minden szépségével, hibáival,
tévelvgéseivel egvütf. Ezt pedig leginkább egy országos kiállítás keretében
oldhatjuk meg. Még azt sem állítom élére, hogy a kiállítást hol rendezzék,
Vácon-e, vagy Budapesten? A fő az, hogv az minden ízében valóban
tanulságos legyen s annak minél több ember vegve hasznát. Minthogy
az is országos ügy, ennek előkészítésére és rendezésére is ugyancsak a
tanáregyesületünk vezetősége kérendő fel.
Annélkü! hogy annak ebbeli működésének elébe vágni akarnék,
csak röviden jelzem, hogv a kiállításnak az oktatásügyünk körébe vágó
mindennemű tárgyon kívül, fel kell ölelni az intézetekből kilénett, tehát
tanult siketnémák önálló kézmű-ipari termékeit, valamint a rendes iskolai
oktatásban nem részesült, illetve siketnéma foglalkoztatókban elhelyezett
siketnéma munkások gyári produktumait is. Ezeken kívül erősen ki kel!
domborítani különféle grafikonokban a Trianon előtti- és Trianon utáni
állaDotainkat. Nyomatékosán rá kell mutafni arra. hogv mink volt s mink
maradt a nagy világégés után. Az irredenta célt csakis így fogjuk szol
gálhatni eredményesen.
Nem lehet, hogv úgv az ünnepélv. mint a siketnéma-ügvi kongreszus
valamint a tervbevett kiállítás tanulságait egyedül mi vonjuk le. A kül
földet, és elsősorban művelt nvugat fiait is kell mindenesetre a megfelelő
reverendával meghívni. Elsősorban nekünk és értünk, de nekik is készül
mindaz, amit e jubilárius évfordulón kitermelni akarunk. Mindenek felett
azonban hazánk integritása lebegjen mindig szemeink előtt.
Nagy Péter.

A Vakok Budapesti Kir. Orsz. Intézete alapításának és fen
nállásának közeledő 100 éves jubileumáról.
A magyar kultúrának egy kiváló intézménye, a vakok budapesti
kir- orsz. intézete a jövő tavasszal fejezi be áldásos, emberszerető mű
ködésének első évszázadát. . . és ezzel belép a patinás kultúrintézmények
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sorába, hogy a múltak bányáiból megihlesse a magyar vakokért dolgozó
jövő századokat. Az évszázados határkő megszentelésének és dicsőíté
sének elöljárójaként tájékoztásúl közöljük az alábbiakat:
Az orsz. intézet tanári testületé lelkesedéssel és nagy buzgalommal
készül az intézet 100 éves alapítása és fennállása évfordulójának meg
ünneplésére. Folyó évi november hó 7-én és 11-én gyűlést tartott, ame
lyen a következő megállapodásokat hozta:
1. A centennáris ünnepségek 1926 május havában fognak lefolyni.
Ezen ünnepségekre meghívja a kormányzó Ur Őfőmélíóságát, a m. kir.
kormányt, a felekezetek főpapjait, Budapest székesfőváros tanácsát, Pest
vármegyét és mindenek fölött József Főherceg Tábornagy Ur kir. Fenségét,
mint az alapító unokáját és fenséges királyi családját.
1. Az igazgató bejelentette, hogy József Főherceg Tábornagy Ur
kir. Őfensége magas hozzájárulását kegyeskedett adni ahhoz, hogy az
intézet ezentúl Vakok József nádor kir. orsz. intézete néven neveztessék,
melyhez már eleve a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium elvi
hozzájárulását adta. A jelzett címet 1926. január 1-től fogja használni
az intézet.
3. Az ünnepségre vonatkozó munkálatok végzésére irodát létesít a
testület, amelynek vezetésére Schannen Péter igazgató-tanárt kérte fel.
Az Irodának feladata lesz egyebek között kiváló társadalmi férfiakkal,
intézetekkel és egyesületekkel megismertetni az ünnepség célját, a vak
ügyre kiható jelentőségét és az eszmének erkölcsi és anyagi támogatására
megnyerni. Az Iroda fogja megállapítani az ünnepségre szóló általános
meghívót, amelyet február havában fog magyar- és német nyelven kiadni,
és külföldi társintézeteknek megküldeni. Az Iroda készíti el az ünnep
séggel kapcsolatos vakügyi kiállítást s e munkálatokban Lengyel Gyula
tanár és Fizáry B ódogné kézimunka-tanítónő segédkeznek neki. Célunk a
kiállítás gondolatának megnyerni a hazai és külföldi intézményeket és e
tekintetben a munkálatok máris megindultak.
4. A pénzügyi bizottság feladatát képezi az anyagiak előteremtése.
A tanári testület elhatározta, hogy elkészíti az alapító József nádor ércbeöntött mellszobrát, az alapítók emléktábláját és az tniézet 100 éves mű
ködésére vonatkozólag emlékkönyvet ad ki, az erre vonatkozó adatokat
Kirschenter Ferenc c. igazgató már szorgalmasan gyűjti. Mindezek jelen
tékeny pénzösszeget kívánnak, s bármelyikről is abban az esetben lehet
szó, ha a szükséges fedezet felett kellő időben rendelkeznek.
5. A propaganda bizottság az irodának feldolgozás végett előkészíti
az anyagot s voltaképen az eszme népszerűsítése és az ünnepségnek
az intézet 100 éves múltjához megillető keretekben leendő megtartása
egyik vitális feladatát képezi.
Az országos intézet jubiláns ünnepsége voltaképen az egész hazai
vakügynek is ünnepe egyúttal, miért is mindazon intézményeket, amelyek
vakok felkarolásával, istápolásával foglalkoznak a jubiláns ünnepségek
ben való tényleges szereplésre felszólítottuk; sőt egyeseket is, akik
valamelyes gondolattal, találmánnyal, az ügyre vonatkozó cikkekei
foglalkoztak, a közös munkában szívesen várunk, sőt arra egyenesen
felkérjük.
A bizottságok permanenciában vannak s őszinte óhajunk, hogy
hogy a centennáris ünnepség külső megnyilatkozásban impozáns, tartal
milag pedig értékes legyen.
H erodek Károly.

57
A státusrendezés.
Az állami alkalmazottak státusainak rendezésére vonatkozó kormány
rendelet végre megjelent. Várva-vártuk, — mert reméltünk. . . Valami
kevés megnyugtató dolgot is találtam benne. Ezzel akarom mondandóimat
kezdeni. Talán én vagyok az egyetlen, aki az általános elégületlenség
közepette — amelyet főként az okoz, hogy ez az újabb rendezés, miként
eddig valamennyi elődje, sem adja meg a megélhetési létminimumot —,
ezt kimondom. Azoknak a státusoknak, amilyen a miénk is, akik a szo
morú emlékű Károlyi-uralom idején nem rohantak elő 1—2 rangosztóllyal,
miként a legtöbb státusnál történt, nem szabad u. i. figyelmen kívül hagyni
azt a tényt, hogy a mostani rendezés az eddigi „aki bírja, marja“ elvén
mégis csak kis rendet vágott.
1918 őszén, aki csak birta, kiverekedett magának magasabb rang
osztályokat; nekünk ez nem sikerült, — de nem sikerült a tanfelügyelői,
középiskolai és polgári iskolai státusoknak sem. Hogy miért nem, azt is
elmondom a történelmi igazság kedvéért. Ügyünk akkori szomorú emlékű
vezérei ugyanis nem elégedtek meg a közszolgálati alkalmazottak akkori
vezetője, Ascher István által felajánlott 1 állással az V. fiz. osztály
ban, 10%-a VI., 30—30% a VII., VIII. és IX. fiz. osztályban, mert
nekik t. i. kevés volt az V. fiz. oszt. állások száma. A státus szívesen
elfogadta volna ezt a rendezést, de az akkori vezérek addig „ellen
keztek, amíg kitört a kommün és — nem kaptunk semmit. Ok, a
vezérek azonban biztosították magukat, mert a kommün előestéjén
kineveztette magát a Kentler-féle fizetéstervezet adta VI. rangosztályú
állásokra. A történelmi hűséghez még odatartozik annak felemlítése,
hogy a kommün bukása után mindkét vezér megfosztatott a rangosztályok
igazságtalan élvezetétől.
A romok eltakarítása után megpróbáltuk, hogy a többi tisztviselői
státushoz hasonlóan előbbre jussunk. De már ez rendkívül nehezen ment.
Talán magunk is hibásak vagyunk benne, mert azt hittük, hogy annak
természetszerűleg is be kell következnie, hogy amit más megkapott, ahhoz
nekünk is jussunk van, — és talán keveset mozogtunk. De már két évvel
ezelőtt oly feltűnően érezhetővé vált lemaradásunk, hogy meglepetve,
elszörnyülködve néztünk körül és —- sietve, fokozott buzgalommal dolgoz
tunk anyagi ügyeinkben. Hivatalos helyeken észrevették bennünket, mél
tányolták sérelmünket, sok jóakarattal igyekeztek segíteni rajtunk, de
mindennek ellenére lényegesebb eredményt nem értünk el. Nagygyűlések,
végrehajtóbizottsági ülések, nemzetgyűlési felszólalások, Ígéretek, memo
randumok, küldöttségek, egyéni próbálgatások stb. sűrűn követték egy
mást, de végül is szinte ott ért minket a leépítő rendezés, ahol 1918
őszén hagytak bennünket.
Hálásan említjük meg azok nevét, akik fáradságos küzdelmünkben
megértéssel és jóakarattal segítettek: Egri Nagy János, dr. Zsitvay Tibor,
Csöngedy Gyula, dr. Láng János, dr. Krakker Kálmán, Sz. Szabó Zoltán
lelkes támogatásának örök hálával tartozik státusunk. Kultuszminiszterünk
és ügyosztályunk méltányolta teljes jóakarattal igazságos kéréseinket, —
de nem tudta egészében teljesíteni szánálási és egyéb okokból. Hálásak
vagyunk a méltánylásért. De köszönettel adózunk végrehajtó bizottságunk
elnökének, Herodek Károly igazgatónak és előadójának, Puha László
tanárnak nagy tevékenységéért és fáradozásáért.
Ismétlem, illetékes helyeken méltányolták sérelmeinket, Ígéretet is
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kaptunk arra nézve, hogy az egységes státusrendezés során sérelmeink
orvosoltatnak. Lássuk, mennyiben teljesedett be ez az Ígéret!
Alakilag nagyjában beteljesedett, de tartalmilag nem.
Alakilag annyiban teljesedett be, mert a hasonló képzettségű tiszt
viselői státusokkal egyenlően biráltattunk el, vagyis egyforma rangosztá
lyokba egyező százalékszámmal osztattunk be ; — de. ez nem felfelé,
az 1918 őszén előbbrejutottak felé, hanem lefelé, az 1918 őszén lemaradottak felé történt meg. Nagyjában tehát a békebeli, ill. forradalom előtti
állapot jutott alakilag kifejezésre. Bár ez sem mindenütt. Ez talán még
nem volna a legnagyobb baj 1
A nagy baj és a jogos elégületlenség kútforrása legfőkép a tartalom
ban nyilvánul meg, mert: a) Az alsó fizetési osztályok nem adják meg
a létminimumot. Míg pl. békében a IX-ik rangosztályban szerényen meg
lehetett élni, addig ma ez teljesen ki van zárva, mert ez a rangosztály
a legminimálisabb létszükséglet alig 50% -át adja meg. Régen volt tekin
télye és tartalma, ma nincsen, b) A mostani rendezés alig 1—2, vagy
nehány százezer K-val ad az alsó fizetési osztályokban többet, ami a
mai drágaság mellett valóban ismét a kétségbeesésbe szorította vissza
az alig éledezni kezdő reményt, c) A lakbérek megállapításánál is félünk
attól, hogy csalódás fog érni. U. i. ha itt az eddigi elv érvényesíttetnék,
hogy a forradalmak óta úgyis mindenki egy rangosztállval magasabb
illetményt élvez — mi persze sajnos nem —, tehát a lakbér egy osz
tállyal alacsonyabban lenne megállapítva, ez szintén igen érzékenyen és
ártatlanul sújtana minket, d) 1923-ban elvétettek tőlünk az évtizedek óta
élvezett, nyugdíjba beszámítható és fizetés jellegével bíró tanári ötödéves
korpótlékaink, holott egyes státusokban új pótlékok rendszeresíttettek, a
a vasútnál a részesedési jutalékok meghagyattak, e) Az el. isk. tanítói
státussal szemben a tanári státusok nincsenek arányban, mert ott is 10°/o
van a Vll-ik fiz. osztályban, nálunk is ugyanannyi, így ott is a VH-ik
fizetési osztállyal mennek nyugalomba és a tanári státusok is általában
ezzel a rangosztállyal végzik, így tehát a rendezés nem számolt a tanárok
magasabb kéDesítésével.
Mindezeken felül ami státusunkban egy rendkívül aggasztó ok is
növeli bajainkat. Tudvalevő, hogy státusunk létszáma 150 emberben van
megállapítva*. E kereten belül előléptetés is lehetséges, ha valamelyik
rangosztályban nyugdíjazás, elhalálozás folytán üresedés támad. Ha
életkor szerint — 40 évi működés alapján — megvizsgáljuk státusunkat,
úgy 1—2 esettől eltekintve 8 éven belül egyáltalán nem, 10— 15 éven
belül is csak egynéhány nyugdíjazás várható. Státusunkban úgyanis a
legfelsőbb VI. és VII. rangosztályokban átlag 48—52 éves korúak
vannak, a legkisebb X. rangosztályban pedig 30—39 éves tanárok is
vannak. Minthogy nincsen nyugalomba mennő, előléptetésre sem számít
hatunk és ez a körülmény a státus megkötöttségéből kifolvóan az alsóbb
fizetési osztályokban levőkre nézve valóban katasztrofális helyzetet teremt,
mert egy közelebbi előhaladásnak még a reménvét is megsemmisíti. De
egyáltalán mi lesz velünk addig? Hogy jutunk előre? Lehetséges, hogy
6—8—10 évig is a mostani ranghelyünkön maradunk! Ezekre a kérdé
* A megkötött létszámú státus fogalmából az következik, hogy abban 150 embernél
több nem lehet. Rá kell itt még arra mutatnunk, hogy a létszámba rajztanár, zenetanárnő,
km. tanítónő is van sorolva, holott ez a létszám természetszerűleg csakis gyógyp. tanári
képesítéssel bírókat illetheti. Másoknak a létszámba való foglalása státusunk legifjabb
tanárainak a kinevezését késié'heti, azok érdekeit sérti Jogos, tehát az a kívánságunk,
hogy ezek a státusból kivéve más csoportokba osztassanak. (Szerk.)

sekre nem találok feleletet a §-ok között. Ezek komolyan aggasztanak
minket, de az ügyet is gúzsba kötik.
A nyugati államokban, miként nálunk a tanítóknál és egyetemi
tanároknál, meg van az automatikus előlépés. Hazánkban is ezt kellene
behozni, mert nyugalmat és fejlődést hozna. Hinnünk kell, hogy illetékes
köreink ezt a státusrendezést mielőbb olyanná fejlesztik, hogy annak
tartalma életet adhasson nekünk, méltányos sérelmeinket jóváteszik. Ami
feladatunk pedig tovább dolgozni és figyelemmel kisérni mindent, hogy
végre megnyugváshoz jussunk — a jövőben.
Hochrein Lajos.

SZEMLE.
A sik etség és a n ém aság S h ak esp eare m űveiben. Mikor a világirodalom
remekíróit irodalomtörténeti és néprajzi szempontból tanulmányozom, figyelemmel vagyok
aziránt, miképen használják a siketséget és némaságot konstruktív tárgyi motívumul vagy
dekoratív stilisztikai eszközül. Esztétikailag ez nem alkotó munka és nem is lendít a
síketnémaság pedagógiáján. De ezen böngészet szüretje talán még sem érdektelen azokra
nézve, akik hivatásszerűen foglalkoznak a siketnémákkal.
Ebbéli igénytelen dilettánskodásom értékét s némileg talán, emeli az, hogy tudtom
mal a külföldi szakirodalomban sem tárgyalták e témát rendszeresen.
Legelőször a legfenségesebb szerző remekművét tárgyaltam e szempontból. Össze
állítottam a Szentirásnak a síketségre és a némaságra vonatkozó helyeit.* A Szentirás
azonban nemcsak az Istennek, hanem a zsidó népléleknek is kinyilatkoztatása. Kiegészí
tésül tehát nagyjában összeírtam a síketnémaság szerepét a talmudban és a zsidók újabb
életében is, amennyiben az ebbeli forrásokhoz férhettem.
A biblia után mindjárt Shakespearere került a sor, aki Victor Hugó szellemes
auxezisa szerint Istús után legtöbbet alkotott. E nézőpontból én valamelyes analógiát
találtam Shakespeare és a síketnémákat oktatók közt, akikről viszont én, kevésbbé szelemesen, azt Írtam, hogy az ő érzékpótló munkájuk, mellyel a természet mostohaságát
óváteszik, legközelebb áll az Istennek ember alkotó művéhez.
Shakespeare általános méltatásának itt nincs helye. Műveit Goethe a végzet roppant
nyitott könyveinek mondja. Az emberi sors minden változatának megvan bennök tipikus
és mégis egyéni képviselője. Minden társadalmi rend és osztály, állapot és viszonylat,
minden emberi jellem és természet, minden szenvedély és indulat, világnézet és hangulat,
minden erény és bűn, nemesség és aljasság, jóság és gonoszság, fenség és gyarlóság, erő
és fogyatkozás klasszikus példákban szerepel bennök. A dráma minden lehető válfaja, a
borzadályos rémtragédiától a kacagó görcsöket előidéző bohózatig, a köz- és némajátékot
beleértve, a tragikum és komikum minden drámai motívuma megtalálható Shakespeare
műveinek univerzumában,
Átlapoztam a jelentékenyebb Shakespeare tanulmányokat, megnéztem a Shakespeare
szótárak illető helyeit, átböngéztem Shakespeare műveit. Kijegyeztem minden helyet, mely
a siketséget vagy a némaságot vagy rokon állapotokat (nagyothallás, hallgatás stb.) említ.
Aztán a Kisfaludy-társaság első Shakespeare kiadáséból (I—XIX. köteti Pest—Budapest,
1864— 1878.) Kiírtam e helyeket. Nem volt szapora munka. A szótárak utalásai és idézetei
az angol standard-kiadás alapján a mű rövidített címét, a dráma felvonását, színét, s
ennek sorét, a költeményeknél ezek sorát mutatják. Mindezt nem könyű megtalálni a
magyar kiadásban. Az angolban a síket és a néma fogalmára több szinoním kifejezés van.
A fordítás ezt nem fedi mindig egészen. Az az angol dumb vagy mute szókat a magyar
ban „hallgatag, szótlan“ stb., fejezi ki, viszont a forditásbeli „néma“ szó az angol dunny,
sident stb. képzetét adja vissza. Az én idézetemben a mű rövidített címe után a
dráma felvonását római számjegy, a színt arab számjegy jelzi, a költeményeknél az arab
számjegyes versszakot. Zárójelben a római szám a magyar fordítás kötetét, az arab a
lapszámot jelenti.
A siketség és némaság nem játszik nagy szerepet Shakespeare műveiben. E fogal
makat kifejező szinonim szók elég gyakoriak, de nem jelentenek hallani vagy beszélni
nem képes embert, hanem díszítő vagy megkülönböztető jelzők, átvitt értelmi képes
kifejezések, stilisztikai figurák, szólásformák és költői szólamok. Alább megkísértem rendElőadtam a sn. int. tanárok egyesületének 1920. szept. hó 26-án Vácon tartott ülésén.
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szeres összefoglaló felsorolásukat. Ezen Összeállítás talán nemcsak a siketnémaság szem
pontjából bír némi érdekkel, hanem igénytelen adalék Shakespeare általános frazeológiájának
feldolgozásához, azonban minden különös filológiai vagy esztétikai célzat nélkül.
Tulajdonképeni értelemben vett siket, azaz nem halló ember nem szerepel Shakespeare
műveiben. Némajáték, körjáték, néma jelenet, mint betét vagy szcenikus élénkítés több
helyen van alkalmazva- Nagy jelentősége van a drámai fejleményre nézve Hamletben
(III., felvonás 2., rész. Magyar fordítás Vili. kötet, 81., lap) ahol a Hamlet rendezte néma
játék a tényleges helyzetet allegorizálja s együttes a kővetkező színdarab velejét mutatja.
Periklisben (111., felvonás, Prolog. XII. kötet 161. lap), némajáték jelzi a felvonás tartalmát.
A Szentivánéji álomban (V. 1—I. kötet 212 lap) a műkedvelő színészek mint „néma
csoportozat“ jelenik meg, de aztán párbeszédes akciót végeznek. Még a „fal“ is beszél.
A Viharban (III., 3. XI. kötet 196 lap) élő bábjátéknak mondják a szellem-alakok szófián
epizód akcióját. Szófián jelenik meg Banguo szelleme iMa: bein, III. 4 —III. kötet 56—59. lap).
Tulajdonképeni némaság, merénylet erőszak által előidézve, csak egy színdarabban
fordul elő, mint fontos konstruktív elem, szerkezeti komponens, drámai motívum, tragikai
momentum. Er Titus Andronicus, mely ha Shakespeare műve, 1590 előtt készült első
drámája, VI. Henrik első része után, mellyel némi rokonságot mutat. Ez a borzadályos
rémdráma, Shakespeare legkevesebb értékű színműve A tragikum főeleme a gyil
kosság. 14 főszereplő közül tizenegyet gyilkolnak meg. Ez nem tragikus megrenditést,
hanem iszonyodó utálatot kelt. A gonosztett öncél, tehát dramaturgiailag céltalan. A
vadállaté természeti, undok Áron átkozva a napot, melyen nem követett el gonosztettetÁron hasonlítható némileg a Máltai zsidóhoz. Ez a cime Shakespeare legjelesebb elődjének.
A Mortowe egyik drámájának. Famóza némi hasonlóságot mutat Klítemnesztrával. Vérszomjának főindítéka különben a megölt fiáiért való bosszú. Ez okózza aztán a gyilkoló,
vérbosszú egész láncolatát és ezt talán menti is némileg. Titus Andronicus a bosszú
specifikus tragédiája, mit Dumas Monté Christo-já a bosszú regénye.

I.
A legtekintélyesebb Shakespeare — tanulmányozók egyike, Gervinus, Shakespeare
— könyvében (4. kiadás, 1872, 131 —138. lap) azokhoz csatlakozik, akik kételkednek
Shakespeare szerzőségében, főleg a jellemek nyersesége, a cselekvések legkisebb való
színűségének hiánya és megokolásuk esetlensége miatt. Valószínűnek tartja, hogy Shakespeare
egy régibb darabot dolgozott át ezen ifjúkori művében. A kor Ízlésével védi a kezdő
költőt, aki a legdrasztikusabb eszközökkel akarta megnyerni a brutális ingerekhez szokott
közönséget.
II.
Egy újabb Shakespeare tanulmányozó, May I. Wolff (Shakespeare, Dér Dichter und
sein Werk. 1907. I. kötet, 165—172. lap) szintén rámutat a kor Ízlésére és számos analógiára
(például Lear-ben Gloster megvakitására). A mészárlások összezsuíolása eszébe juttatja,
hogy Shakespeare mészáros fia volt és a hagyomány szerint maga is hentességgel foglal
kozott, mielőtt színész lett. A szintér, a latin nevek és idézetek ellenére is a tragédia
legkevésbé sem római s nem történeti. A mesét valószínűleg Shakespeare maga gondolta
ki, egy Titus Andronicus-ról szóló elbeszélés, Seneca Thyestese és Ovidius Tereusa
motívumainak felhasználásával.
Vershofen külön tanulmányban tárgyalta a tragédia személyeinek szereplő társaik
által való jellemzését. E do gozat megvan a budapesti egyetemi könyvtárban, melyben a
Shakespeare irodalom rendkívül gazdagon van képviselve, de én nem használhattam fel
e műveket. A drámai mese lényege ez: Titus Andronicus, az öreg hadvezér, a gotokat
legyőzvén, diadallal tér visza Rómába, magával hozva Tamorát, a fogoly gót királynét
és ennek fiait. A nép császárnak akarja kikiáltani, de ő a választást Saturninusra hárítja,
az elhalt császár idősebb fiára, aki eljegvzi magának Titus leányét, Laviniál. De Tamóra
szépsége elbűvöli őt s ezt teszi császárnévá. Tamóra boszút esküdött Titusznak, aki
megölette fiait. Szeretőjével a mór Áronnal, ármányt sző, megölik Bassianust. a császár
öccsét, aki nőül vette Laviniát és Titus két fiát vádolják a gyilkossággal. Tamóra két
fia erőszakot követ el Lavinián, s hogy, ez ne árulhassa el őket, kitépik nyelvét és
levágják kezeit. Titus fiait halálra Ítélik. Áron azzal ámitja Titust, hogy keze feláldozásával
megmentheti fiai életét. Titus levágja kezét, de fiainak csak a fejét hozzák el neki. Utolsó
fia Lucius a gotokhoz menekül, hogy bosszuhadat vezessen Róma ellen, mint Coriolán.
Az ettől való félelem a félig őrült Titus kezére adja Tamóra fiait. Ezeket megöli, pástétommá
készítteti és szinleg engesztelő lakomát rendezve, Tamóréval megeteti. Az ezt követő
általános öldöklésben a főszereplők majdnem mind elpusztulnak.
Szemléljük meg részletesen a néma Lavinia szerepét, illetőleg a némaságára
vonatkozó helyeket. Tamóra fiai, Demetrius és Chirion, anyjok buzdítására, aki bőszéiből
megölt fiaiért ki akarja irtani Titus családját, egy vadászat alkalmával meggyalázzák
Laviniát, kivágják nyelvét, levágják kezeit (II. felvonás 3 szin. Magyar fordítás IV. kötet
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182. lap). Később (5. szín 187. lap) előjönnek Laviniával. Demetrius. Eredj s beszélj, ha
nyelved szólni tud, ki bánta és nyelved ki vágta el.
Chirion. Mit érzesz és mit gondolsz, ird le majd. Firkálj, ha béna csontod engedi.
Demetrius. Jelek s intéssel még ni! mint dühöng!
Demetrius és Chirion elmennek. Jön Marcus, Lavinias nagybátyja. (188. lap)-

(189. lap):

Marcus. Egy Tereus rabolt meg, ugye bár.
s hogy el ne áruld, nyelved vágta ki?
Szép Philoméla csak nyelvét veszté,
s egy gyász szövetbe himzé bánatét — —
— Hallotta von’ az égi zöngeményt,
amely az édes nyelvből származik.
Eldobja gyilkát-------

Mikor a néma Lavinia először találkozott atyjával. (III. 1., 193. lap) Marcus így
írja körül némaságát-

(194. lap).'
(195. lap):

„Oh gondolatja pompás műszere,
Mely azt oly édesen rebegte, szép
Üres kalitjából kitépeték.
Honnom dalát, miként zengő madár,
Mindenkit elbűvölve, hangozá.
Titus: Nyelved, hogy kimondd ki gyötre e l -------—
— Add jelit, mikép enyhítselek.
— Nyelvünket elharapva, néma gyász —
Jelekkel éljük gyűlölt napjainkat? — —
— jelzésit értem én.'
Ha nyelve volna, most azt mondaná-----------“

Majd Titus házában van ő, Marcus, Lavinia s annak unokaöccse Lucius (III. 2. 202, lap).
„Titus Te bánatlap: jelekben szólva csak,
— És kínjelit mind-mind értelmezem
(203. lap):

Szótlanúl kesergő: eszméid kikémlem,
De néma jelben oly jártas leszek,
Mint szent imáiban a szerzetes.
Midőn sóhajtasz, ég felé tekintesz,
Bólintasz, intesz, jelt adsz, térdepelsz,
Ezekbűi én betűket alkotok
S folyvást tanúivá, majd megértelek.

Később (IV. felvonás 1. szín. 205. lap) ugyanezek vannak együtt.
Marcus: Laviniám, mit értesz e jelekkel?
(206.—7. lap) Lavinia lázas érdeklődést mutat Lucius könyvei és különösön Ovidius
Metamorphosisai iránt és megállapodik Philoméla történeténél, kit Tereus meggyalázott.
(207. lap) Titus: Adj jelt, — —
Mely honfi vitte véghez e merényt?
Marcus: Sík e fövenytér; tégy csak úgy: ha tudsz, Te is miként én. (Botjával beírja
önnevét, a botot lábával és szójával vezetvén.)
„Leírtam a nevem
Kezem segélye nélkül. —
írj húgom és jelentsd ki végre, mit
Fedez fel Isten bosszúnk tárgyául.
Az ég vezesse tolladat, midőn
Keserveidet tolmácsolod, — —
(Lavinia szájába veszi a botot s béna karjával vezetvén, ír.)
Titus: Oh! látod-e, öcsém, mit íra le? „Stuprum—Chiron—Demetrius.“
Később (V. felvonás 2, szín 240. lap). Titus saját kezével metszi el Chiron és Demetrius
torkát, mihez Lavinia tálat tart csonka karjaival.
A végjelenetben (V. 3. 242. lap) Titus, Virginius példájára hivatkozva megöli Laviniát.
Erre általános öldöklés. (Tamora, Titus, Saturninus.)
Végre (243. lap) Jönnek Marcus, Lucius és párthívei. Luciust császárnak kiálltják
ki, Áront félig eltemetve éhhalálra ítélik.
Lavinia meggyalázása és megcsonkítása a (értelmes rémdráma legundokabb része,
az ő szerepe a valószínűtlen mesének legképtelenebb motívuma. A megcsonkítás nem
tette volna lehetetlenné, hogy puhatoló és feloszoló kérdésekre igen, vagy nem jellel
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ne ielentse ki a bűnösöket. De erre nem történt kísérlet. Mintha siket is lett volna. Unoka
öccse, a gyermek Lucius könyvei közül izgatottan érdeklődött Ovidius Metamorphosisaí
iránt, ebben lázasan maga lapozott (csonka karjaival!?) és megállápodott Philoméla törté
neténél, jelezvén ezzel, hogy vele hasonlót követtek el. De hogy ki, az csak véletlenül,
derűit ki, mikor Marcus a keze segítsége nélkül bottal a Homokba leírta nevét és felszó
lította Laviniát, hogy szintúgy cselekedjék, így nevezi meg Lavinia a merényletet (stuprum
= nemi erőszak) és a merénylőket.
Visszataszító és természetellenes, hogy Lavinia az igen gyöngédnek és érzelmesnek
jellemzett hölgy, a drámának legrokonszenvesebb alakja, maga tartja a tálat, karjai csökevényeivel, mikor apja elmetszi meggyalázóinak torkát. Némileg megokolt, hogy Titus megöli
leányát, nemcsak azért, mert megvan gyalázva, mint Lucréíia, mert Lavinia teljesen ártatlan
volt és a bűntény már szörnyen meg volt torolva, hanem hogy ne kelljen nyomorékul
tovább kínlódnia. Ezzel nem elienkez'k atyjának gyöngéd, szinte rajongó szeretete.
Megható ez a szerető gyöngédség, mellyel a család dédelgette a megcson
kított Laviniát. Az egyébként igen sivár dráma legköltőibb, leginkább Shakespearere valló
helyei Laviniára vonatkoznak,
Fentébb idéztem azon helyeket, melyek Lavinia némaságát és jeladásait említik.
Elég érdekesek és Titus kijelenti, hogy a jelzéseket érti, vagy érteni fogja. E jelzéseknek
azonban nem volt konkrét eredményök. A bűnt és a bűnösöket más módon, homokba
írással jelentette ki Lavinia. Ez a dráma tehát nem nyújt adalékot a némák jelbészédének
történetéhez.
De annál gazdagabb adalékokat találunk Shakespeare műveiben a siketség és némaság
fogaiménak költői frazeológiájához. Némi rendszerbe szedve idézem az ide sorolható
helyeket,
A siketség jelzései ritkábbak. Képes beszédre költői eszközül kevésbé alkalmas,
mint a némaság. Angol szinonimjai is kevesebb számúak.
I. Siketség'.
A) Istenek.

1.
Az Istenek a bősz s indulatos / Esküre süketek — mondja Kassandra Hektorna
Troitus és Kresoida, V. felvonás 3. szín. (Magyar fordítás X, kötet 130. lap.)
2. Szemem ha nincsen; fülem jutna elvhez,
Láthatlan belső szépséged szereivé;
Siket ha volnék: mind mi rajtam érez,
Külbájidon merülne élvezetbe —
Venus a berzenkedő Adonisnak felsorolja az öt érzék szerepét a szerelem élvezetében.
Venus és Adonis, 73- versszak. (XIX. 29.)
B) Nem h a lló em b erek.
1. Oh, bár süket volnék, hogy ne szakadna meg szivem — mondja a féltékeny
Júlia a Silviának adott éjjeli zenére. Két veronai. IV. 2. (V. 221,)
2. Előadásod / Meggyógyítná a siketséget magát — mondja Miranda atyjának.
Vihar, 1 2. (XI. 141.)
3. Fülem süket, jó hírt se hallhatok. / A rossz hírekkel úgy betelve már — mondja
Valentin. Két veronai, III. 1. (V. 195,)
4- Önnyögésök zajától dugúlt beteg fülek — Róza Bironhoz. Felsűlt szerelmesek,
V. 2. (Vili. 277.)
5. Fiú, mondd, hogy siket vagyok, mondja Falstaff apródjának. — Elhiszem, ha
valami jót kell hallani — felel a főbíró. VI. Henrik, 11. rész. 1. 2. (XV. 140,)
6. A siketség egy nemének mondja a király szélhűdését Falstaff. VI1. Henrik. 11, rész.
I. 2. (XV, 142.)
7. Nem érez a fül — mondja a követ a holt Hamletról. Hamlet, V. 2. (Vili. 166.)
C)

N agothalló.

1. Jobb fülem nagyot hall — mondja Caesar, Julius Caesar, I. 2. (II. 14,)
2, Siket, butult fülem hall egy kicsit — mondja az öreg Aegeon, ikerfiait össze
tévesztve. Tévedések játéka. V. 1. (Vll. 172.)
D) H allani nem ak a rá s.
1.
2.
vádjaira.
3.

Légy tehát siket s ne szánd keservim •
— mondja Cleopatra. Antonius, 1. 3. (VI. 22,)
Füled legven bár egy percig siket —• mondja Norfok Rihárdnak, Bolinbroke
II, Rihárd, 1. 1, (XIV. 115.)
Siket leszek mentségteknek — mondja a fejedelem. Romeo és Júlia. 111. 1. (XI. 69.)
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4. Nem csillapítható le bősz dühét, / A bék iránt siket Tybaldnak. Romeo és Ju.ia,
1. (XI, 67.)
5. Dühtől siket —Clifordról- VI. Henrik, 111' rész. I- 4. (XV. 155.)
6. Síket vagy? — Lucius Áronnak. Titus, V. 1. (IV. 228.)
7. Ne légy konok, nyisd meg siket füled! — Lavinia Tamorának. Titus, II. 3. (IV. 181.)
8. Habár szive / Áthatlan és siket mindkét füle, / Fül és s z ív mégis szómnak
engedend — Tamora Titusról. Titus, IV. 4. (IV. 225.)
9. Hangja zenéje megbűvölne, megostromolná a siket fület, / Melynek betömvék
útjai — A mitylinei szép leány a búskomor Perikies fülét. Perikies, V. 1. (Xll. 205.)
10. Ember füle tanácsra oly siket, / De hallgat hízelgő beszédeket. Athéni Timon,
I. 2. (IX. 25.)
11. Iutésemre siket vagy? — Andromache Hektorhoz, Troitus és Krusoida, V, 3.
(X. 129.)
12. Nem halinak a tribünök (kőnél keményebbek). Titus, 111. 1. (IV, 191.)

111.

E) É lettelen tárgyak.
1. A siket égre sóhajt kergetek fel — mondja a költő, a végzet ellen zúgolódva.
Szonettek, 29. (XIX. 181.)
2. A vészes tenger nincs fél — oly süket stb., / Mint mi leszünk, e várat védeni.
— mondja a követ az Ángerst ostromló fejedelmeknek. János király, 11. 2. (XIV. 33.)
3. Siket mint tenger, bősz mint tűzveszély — mondja Rihárd két ellenséges ifjúról.
II. Rihárd, 1. 1. (XIV, 112.)
.
4. A rengeteg zord, néma, vak, siket — Áron az erdőbe hívja társait. Titus, 11. 1.
(IV. 174.)
5. — a beteg / Kedély siket ágyvánkosának önti / ki titkait — az orvos az alva
járó lady Macbethről. Macbeth, V. 1. (111. 90,)
F) E lvont fo g a lm a k .
1. A béke siket. Coriolan, IV. 5. (IV. 110.)
2. — mert a kéj / És a bosszú siketebb, mint a kígyó / Az igazság szavára —
mondja Hektor. Troitus, 11, 2. (X. 47)
3. De siket a vágy, nem hajt bölcselőre, / Csupán bájt csudálni van szeme. —mondja Targunius, Lucretiát ostromolva. Lucretia, 71. versszak. XIX. 72.)
G) Siketitö.
1. Fülem ily hő beszéddel / siketíti meg. Ausztria hercege Rihárdról. János király,
II. 4. XIV. 20.)
2. A siketítő iszonyú dörgést csillapítsd le — mondja Perikies a szelek királyának.
Perikies, 111. 1. (Xll. 163.)
3. Kábító zajjal (szelek és hullámok) (az angolban a : siketítő). VI. Henrik, 11, rész,
III. 1. (XV. 186.)
II, N ém aság.
A) Á ltalános.
1. Már fejtegettük, hogy az egyedüli igazán néma szereplő Shakespeare műveiben
Lavinia, Titus Andronicus megcsonkított leánya. A némaságát direkt említő mondásokat
a maguk helyén idézni fogjúk.
2. Általános érdekű még, hogy a Viharban (1. 2. XI. kötet 151—2. lap) a sziget
tudós, bűbájos ura, Prospers, emberi beszédre tanította a monstrum Calibánt.
Prospers: — Megszántalak,
Beszélni tanítálak s másra is
Szünetlenül; mikor saját magad
Hangját sem értéd, s csak barom gyanánt
Makogtál: én vágyadnak szókat adtam,
Hogy kifejezhesd------- —
Caliban: — Beszélni tanítál, s belőle
Hasznom, hogy átkozhatlak.
Verjen meg a nehézség, a miért
Nyelvedre megtanítál.
B) N ém ajáték.
Fennebb már említettük a némajátékokat. A dialógusban a következő vonatkozások
vannak:
1. A néma képek tolmácsa — a prológus. Perikies. III. elején. (XII. 161.)
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2. A nagyközönséget csak kimagyarázhatatlan némajáték és zaj érdekli — mondja
Hamlet a színésznek. III. 2. (Vili. 75.)
3. Néma személyek s nézők e darabnál — mondja a haldokló Hamlet. V. 2. (VIII. 159.)
4. Szeretném látni ezt a jelenetet; hihetőleg csupa merő némajáték lesz (ha köl
csönösen szerelmesnek hiszik egymást) — mondja Pedro. Sok hűhó, II. 3. (XII. 46.)
C)

Jelb eszéd .

1. Nyelvünket elharapva, néma gyászjelekkel éljük gyűlölt napjainkat. Titus Laviniára
célozva. III. 1, (IV. 195.)
2. S e néma jelben oly jártas leszek / Mint szent imáiban a szerzetek. Titus Lavinia
jelenéséről. III. 2. (IV. 203.)
3. — Hang (bár beszéde nincs.) Mily érthető, bár néma egy beszéd. Alonza a
szigetbeli tüneményekről. Vihar, III. 3. (XI. 196.)
4. Némán, jelekkel magyaráz a már — Tarquinus, Lucretiát megtámadva. Lucretia,
68. (XIX. 71.)
5. Az érzület hát szóljon néma jelben. VI. Henrik, I. rész, II. 4. (XVI. 179.)
D)

K épzelt lén y ek stb.

1.
Ha néma volnék, itt ő példáú! — mondja Venus a ménről. Venus, 68. szakasz
<X1X. 19.)
2—
)—
3. Némán vivődik őrült indulatban. (Venus Adonis holtesténél.) Venus, 177. (XIX. 44.)
3. Nyelv kötve, múzsám hallgat néma ajakkal. Szonettek. 85. (XIX. 209.)
4. Te néma lennél, mert nem kell dicsérni (a múzsáról) Szonettek, 101. XIX. 217.)
5. Egy ravasz ördög les némán (a görögök jó túlajdonságai alatt.) Troilus, IV. 4. (X. 99.)
6. Szegény Tamást öt gonosz szellem szállotta m e g ------ Hobbididance, a némaság
szelleme. Lear, IV. 1. (V. 98.)
7. Ki társaloghat néma bálványokkal? Az angol biróról mondja Portia, aki nem
4ud angolul. Velencei kalmár, 1. 2. (V. 116.)
8. Nekünk oly néma szellem l Hozzá beszélni fog. Hamlet, I. 1. (VIII- 10.)
9. Calibán, (lásd fent, II. A. 2.)
E)

B eszétn i képtelen em b erek.

1. Teherbe ejtett egy tehetetlen néma kukát, ki azt sem tudta neki mondani; nem.
— mondja Parolles Dumaineről. Minden jó, IV. 3. (XIII. 243.)
2. Én tudok hallgatni mint a néma — mondja Benedek. Sok hűhó, I. 1. (XII. 11.)
3. Szemed, mely némát zengő dalra oktat —• Szonettek, 78. (XIX. 206.)
4. Ha néma lesz, ha egy igét sem ejt, szónoktehetségét magasztalom mondja Petrinchió
Katalinról. Makrancos hölgy, II. 1. (VII, 41.)
5. Róza azt követeli Birontól, hogy egy évig a néma betegeket mosolyra ingerelje
■ékeivel. Felsült szerelmesek, V. 2. (Vili. 276.)
6. Vagy sírunk szótlan lesz, mint némított török. V. Henrik, I. 1. (XVI. 19.)
7. Álmodám ma éjjel, / Hogy néma szótlan volt ő, szóra képtelen — mondja a
bíboros a megölt Glosterről, VI. Henrik, II. rész, III. 2. (XVII. 67.)
8. — hah! néma? holt? mondja Thiste Pvramusról. Szentivánéji álom, V, 1. (I. 220.)
F)

Szólni nem tudás vagy nem ak a rá s.

1. — félsz miatt némán álltok, nem merve szólni hozzá (Hamlet atyja szelleméhez)
Hamlet. I. 2. (Vili. 18.)
,
2. — félsz miatt hebegni / És végre némán abba hagyni (az üdvözlést) — A szótlan
együgyüség, szeretet / Sokat mond nékem, bárha keveset (— mondja Theserus. Szentivánéji
•álom, V. 1. (I. 211.)
3. — némaságuk beszélt (nagy meglepetésre mutatott) Téli rege, V. 2. (11. 225.)
4. — merev szemem és némaságom . . . . nem szerelmi jel — mondja Áron. Titus,
I 3. (IV. 177.)
5. Coriolán némán tartja Vohimmár kezeit. Coriolán, V. 3. (IV. 138.)
ö. Önkéntes némaként szolgáld céljaimat — mondja a gyilkos szándékú Cloten
Pisaniónak. Cymbeline, 111. 5. (XIV 82.)
7. Némán maradjatok, külömben oda a varázs — mondja Propers, mikor a szellemeket
idézi. Vihar, IV. 1. (XI. 207.)
8. Hogy issza némán a dicséretet. Troilus, 11. 3. (X. 57.)
9. Mért levél ily néma? Macbeth, IV. 3. (111. 82.)
10. Bölcs néma . . . legyen (á szerelemtől) Venus, 191. szakasz (XIX. 47.)
11. Ily néma bölcs lesz majd belőlem, / Mert Gratiano szólni sohse hagy. Velencei
kalmár, I. 1. (111. 113.)
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G)

H allgatagság.

1. Hallgatag király- 11. Richárd, IV. 1. (XIV. 196.)
2. Hallgatásod, a ravasz szótlanság gyöngémet bevette- Troítus, 111. 2. (X. 71.)
3. Hogy hallgaték, te bűnrovésba vitád. Szonettek, 83. (XIX. 208.)
4. Azért maradtam eddig hallgatag. Sok hűhó, IV. 1. (Xll. 79.)
5. Hallgat a szónok, hol a báj beszél. Lucretia, 39. szakasz, (XIX. 63.)
6. Ha hallgatva: mozdulatlan fatuskó. Sok hűhó, ¡11. 1. (Xll. 51.)
7. Hasztalan csítítsz, nem hallgatok — mondja York herceg a feleségének. 11. Rikárd.
V. 1. (XIV. 206.)
8. Nincsen szavam. Hangom kardomban van — Macduff Macbethnek. Macbeth.
V. 3. (111. 103.)
9. A szív ügyvéde (a szin) néma lett. Venus és Adonis, 56. szakasz. (XIX. 16.)
10. Szeretettel, melyhez a szó képtelen — Lear, I. 1. (V. 5.)
11. Ne is beszélj, csak csókolj! (angolban: légy néma) Venus, 35. szakasz (XIX. 11.)
12. Csitt zaj! merő szem! hallga, figyelem! Vihar, IV. 1. (XI. 203.)
13. Mély titkolódzás. VI. Henrik, 11. rész, II. 2. (XVII. 42.)
H)

Szótlan nyelv.

1. Philomelája nyelvét veszti már mondja Áron Laviniáról. Titus, I. 3. (IV. 177.)
2. Légy hát meddője (eunuok) s én némád leszek. / Vakítsanak meg, ha nyelvem
fecseg — mondja a hajóskapitány Vislának. Vizkereszt, I. 2. (XI. 237.)
3. Némán sokáig börtönzárba tartja / Nyelvét. — Lucretia férje. Lucretia, 255.
szakasz, (XIX. 122.)
4. Zajban kifáradt nyelvem néma csendes. York hercegné: 111. Rikárd, IV. 4. (XV111. 107.)
5. Megfogva nyelvemet — mondja a bolond. Lear, 1. 4. (V. 32.)
6. Szivem gazdagabb mint nyelvem — mondja Cordelia. Lear, I. 1. (V. 6.)
I)

N ém a sebek.

1. Sebhelyek, bár némák, tanuk — mondja Lucius. Titus, V. 3- (IV. 245.)
2. Itt — elfödöm kedves Caesar sebeit; / Ez árva, néma szájakat s hagyom í
Helyettem szólni —- mondja Antonius. Julius Caesser, 111. 2. (11. 68.)
3. Sebeid fölött, kik bíbor ajkaikkal / Nyilongva néma szájként — mondja Antonius.
Julius Caeser, 111. 1. (II. 58.)
K)

É rz elm ek stb.

1. Értsd meg a néma szerelem szavát. — / Nem hallja fül, alig a szem ha lát.
Szonettek, 23. (XIX. 178.)
2. Néma s édes gondjaim. Szonettek, 30. (XIX. 182.)
3. Merev szemekkel néma bámulatban. Lucretia, 12. szakasz. (XIX. 56.)
4- Hogyha ő beszél. (Elhallgat a csapongó lég maga). És néma bámulat les a füekben, Meglopni mézédes mondását Canterbury érsek a királyról. V. Henrik, I, 1. (XVI. 8)
5. A bú — a lélekben hallgatva dúl. IL Rikhárd, IV. 1. (XtV. 197),
’
6. Szótlan búm gyönge kulcsa (árva nyelven). Tévedések játéka, V, 1. (VII. 172).
7. Néma és borongó buskomolyság. Tévedések játéka V. 1. (VII. 163. Angolban
nem ez a kifejezés).
8. Fájdalma olykor néma, szótalan Lucretia, 158. orat. (XIX. 96),
9. Most néma a düh s szótlan a harag? mondja a halálra Ítélt Áron, Titus, V. 3. (IV 247).
L)

E lvont fo g a lm a k .

1. A néma ártatlanság győzhet ott, hol a beszéd sikertelen. Téli rege II. 2, (II. 144).
2. Bájos az, a mi (Legnémább bensőmből nyelvemre így) varázsolá e hirt —
mondja az álnokúl hízelgő Jachimo Imogennet Cymbeline, I. 6, (XIII. 31).
3. Ügy hiszem tompa némaságba rejtem. Proteus, Két veronai, 111,1- (V. 196).
4. Ily tiszta látszaton / Nem néma a hir. Leontes a felesége vélt hűtlenségéről Téli
rege, I. 2. (II. 124).
5. A szemek néma játéka, Venus, 60. orat (XIX. 17).
6. Szinte tolmácsoljuk e néma tartást (egy arcképen) Athéni Timon. I, 1. (ID IV).
7. Egy néma második / Természet volt a szobrász — (Diana szobráról) Cymbeline.
II. 4. (XIII. 51).
8. 75. Néma csendes éj. IV. Henrik, II. 1. (XV. 186),
9. Néma csendben keljünk útra most. VI. Henrik, III. rész, IV. 2. (XVII. 218).

10: Csak néma csend s örök szender van iít 1. 2, (IV, 158),
M) N ém a á lla to k .

(Titus családi sírboltjában) Titus,

1. Mit! néma lettél mint kígyó? Ám akkor / Légy mérges is, hogy árva nőd meg
öld — mondja Margit királynő Henriknek. Henrik, II. rész, III, 2. (XVII, 69).
2. A madár is hallgat (angolban néma) Szonettek 97. (XIX. 215).
3. Ha lanthoz zenge éneket, / Hogy csalogány is néma lett (Marina) Perikies IV.
Prolog (XII, 176).
N) N ém a tárg y a k.
1, Ábel véreként / Kiált e vér az égre e sötét /' És szótalan föld néma öblítői —
mondja Bolnibroke a meggyilkolt Glosterről. II Rikárd, I, 1, (XIV. 155).
2, Egy néma völgybe, / A bús halál, kivégezés terére. Tévedések játéka, V. 1. (VII.
165.Az angolban más kifejezés).
3, A rengeteg zord, néma, vak, süket (alkalmas a bűntettekre) mondja Áron. Titus,
JI. 1. (IV. 174).
A rózsa s liljom zajtalan csatáját — Lucretia. 11, szak. (XIX. 56).
5. Néma kő leszek. Antonius, II. 2. (VI. 36).
6. A néma ékszer hallgatása / Többet tesz olykor, mint a szép szavak. Két veronai,
III. 1. (V. 192).
0 ) E lném ít.
1. Egészen elveszed szavam. Troitus, III. 2. (X. 68).
2. Kevély lova —■ — vad nyerítéssel / Elnémítá mit mondandó valék. Antonius,
V. 1. (VI. 27).
3. Egyél, étkem némítson el. Athéni Timon, I, 2. (IX. 17).
4. Hogy elnémítná szószólóikat — Brutus Coriolánusról. Coriolánus, II. 1. (IV. 46).
5. A nagy félelmet elnémítandja. Antonius, II 2. ( VI. 37).
6. A nagyravágy miatt / Elnémítád a lelkiismeret / S a természet szavát. Khar.,
V, 1. (XI. 217).
P) E ln ém u l.
1. Tudós elnémult (Mariannával szemben) Perikies, V. Prolog (XII. 215).
2. Pár szót még s elnémulok én — mondja Glower. Perikies, V. 2. (XII, 215.
3. Én megnémuluk — mondja Antonio egy jó hírre. Velencei kalmár, V. 1. (III. 213).
4. Mélyen pirulva megnémulok — mondja a király. János király, IV. 2. (XVI. 76).
5. Oly szót súgok füledbe, hogy megnémulsz bele. Hamlet, IV. 6. (8. 124).
6. Elnémul a nyelv, a szem megvakul. Terquinius önmagáról. Lucrétia, 33. szak.
7. Szolgalény a szó, elnémul (a tiszteletreméltó sírján). Minden jó, II. 3. (XIII. 192).
8. A szó — elnémul ott / Hol búsfeledten nyugszik a halott. Minden jó, II. (XIII. 192).
9. Némulj el dob. / Felsűlt szerelmesek, I. 2. (VIII. 184),
Tetjesség kedvéért megemlítem, hogy az eredeti szöveg némely helyének süket
vagy néma kifejezésével szemben a magyar fordításban egyáltalán nem találtam megfe
lelő szót. Ilyenek a süketek d e a f illetőleg: Maebath, V. felv. 1. szín. 4. sor. A némát te
kintve (m utej Szonet, 83. 11. sor (dum b) Két veronai, III. 1. 90. s. Sok hűhó, V. 3. 10.
sor. VI. Henr. II. rész, III. 2. 32. s, III. 7. 25. s. (dum b — d ea f) III. 2. 144. s. (stílt an d
m ute) Hamlet II, 2. 137. s. (stillness) VI. Henr. II. rész, I. 4. 19. s. (ta irtrom ) Troitus,
IV, 1. 75. s, (silent) Téli rege, II. 1. 171. s. IV, 4. 178. s. Troitus, II. 3. 241. s. Coriolánus,
II. 3. 34. s. Cymbeline, V. 5. 127. s. (a sor az angol kiadásra vonatkozik).
Még csak egy megjegyzést fűzök ehhez az igénytelen irodalmi marokveréshez, mely
mely több munkába került, mint amennyit mutat s talán mint amennyit érdemel, Szeret
ném tisztelt tagtársaimat, a siketnéma ügy lelkes bajnokait arra bűzdítani, hogy célszerű
terv szerint rendszeres munkafelosztással tanulmányozzák a siketnémaság szerepét köl
tőink és íróink műveiben, történelmünkben és mívelődéstörténetünkben, intézményeinkben
törvényeinkben, demokrátiánkban és szociológiánkban, népünk életében és felfogásában.
A z utóbbi témák feldolgozására talán magam válalkoznám. Igaz, hogy fontosabb és sür
gősebb irodalmi feladatok is vannak. Pl. a magyar szakirodalom még kérges. A hazai
siketnémaoktatás története és könyvészete mégcsak készülőben vnnak. Cházár András
Írói működését még csak alig ismerjük. De hiszen elegen vagyunk, s most nincs is mindenikünknek teljes munkaereje lefoglalva. A magyar tudomány-egyetem felállításával sem
vártak addig, amíg nem volt egyetlen község sem népiskola nékül. Dolgozzunk mindnyájan,
necsak a kötelességből s a nehezen megszerezhető kenyérért, hanem eszményekért is!
Dr. H errm an n Antal.

Isten es K á ro ly : A b eszéd h ib ák ja v ítá s á r a szolg áló á lla m i tan foly am 25 éves
történ ete. Kiadta a szaktanfolyam vezetősége. Budapest, 1925. Ára 20.000 K.
A beszédhibák tanfolyama 1921 végén töltötte be működésének 25-ik évét. Az
intézmény egyetlen ilynemű állami intézet hazánkban amely a dadogok és egyéb hibás
beszédüek oktatásával foglalkozik és amely különleges céljánál és rendeltetésénél fogva
arrra hívatott, hogy a beszédhibák kór- és gyógytanának kérdésében vezető szerepet
töltsön be, véleményező közege legyen az ill. hatóságoknak és az ügy országos kiépítését
kezdeményezze. Istenes ebben az értékes munkájában, általában 4 szempont körül cso
portosítja a mondanivalóit: 1, A tanfolyam történeti fejlődése általában. 11. A képesítő-tan
folyamok fejlődési folyamata és működése statisztikai adatokkal. 111. A gyógy tan folyamok
mikénti fejlődése és működése statisztikai adatokkal. IV. A jövő teendői. — A munkát 13
statisztikai táblázat teszi szemléltetővé.
Az intézmény tartalmi és alaki fejlődésének a fénykora dr. Sarbó egyet, tanár 20
•éves működési idejére esik (1898.— 1918.), aki ezen idő alatt az ügy életképes alapjait
lerakta és annak országos keretet adott, kiváló tudományos működésével pedig az ország
határain túl is méltó elismerést aratott.
Szerző Sarbó professzornak 2 évtizeden át tanársegédje volt
A beszédhibások ügye hazánkban kezdetben mint magánügy indult meg 1886-ban.
Az intézmény történeti fejlődését és működését kronologikus sorrendben az alábbi
akban ismertetem.
1. 1886—1890-ig Roboz József vezetése mellett Aradon magán tanfolyam.
2. 1890—1894-ig ugyancsak Roboz József vezetése mellett Aradon községi tanfolyam.
3. 1894—1895-ig Roboz vezetése mellett Bpesten áll. segélyezett tanfolyam.
4. 1896:ban önnálló szervezetet nyerve állami lett a tanfolyam.
5. 1896-ban képesítő-tanfolyammal egészítetett ki. Roboz.
6. 1897— 1898-ig úgy a gyógytanfolyam mint pedig a képesítő tanfolyam Vácra he
lyeztetett át Roboz vezetése alatt.
7. 1898-ban ügy a gyógytanfolyam mint pedig a képesítő tanfolyam Budapestre
helyeztetett vissza dr. Sarbó Artúr egyet, tanár vezetésével.
8. 1900-ban belekapcsolódott a beszébeli hibák ügye a gyógypedagógiai tanárképzőbe is.
9. 1900-ban az állami tanfolyammal kapcsolatosan állandó rendelés létesíttetett.
10. 1904-től az iskolaorvosok és egészségtan tanárok kurzusába is belekapcsolódott
a beszéd beli hibák ügye.
11. 1904-től a képzők tanárai részére tartatott képesítő-tanfolyam.
12. 1918-ban Sarbó professzor sokoldali orvostanári teendőire való hivatkozással le
mondott a tanfolyam vezetéséről. Utódja megbízott igazgatói minőségben Istenes Károly
áll. siketnéma-intézeti tanár lett,
13. A képesítő-tanfolyamok eredményének tudható be, hogy Budapesten, Vácon,
Temesváron, Kolozsváron. Debrecenben, Kassán, Hódmezővásárhelyen. Pozsonyban,
Egerben, Kecskeméten részben magán-, részben pedig községi-, vagy államilag segélyezett
gyógy tan folyamok szerveztelek,
14. Ugyancsak a képesítő-tanfolyamoknak tudható be, hogy tanítóképzők gyakorló
iskoláiban, több városban és nagyobb községben az iskolai oktatás keretein belül foglal
koztak a beszédbeli hibák javításával, kiküszöbölésével.
Végűi az Istenes féle táblázatokból bemutatok kettőt, amelyek élénken szemléltetik
az intézmény munkáját:
Az áll. tanfolyamon a rendelés keretein belül megvizsgáltatott 1089 egyén.
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Örömmel köszöntjük ezt az értékes munkát, amely ügyünk egyik ágának a kiváló
működését vázolja és amelynek a megjelentetése úgy magának az ügynek, továbbá az
általános- és szakpedagógia, valamint a nagyközönség érdekében igen hasznos és szükséséges cselekedet volt. Azt pedig, hogy csak most jelent meg, mentse a mi anyagi helyzetünkSchulm ann A d o lf
Szem le a z E o s és Blindenfreund legu tolsó szám aib ó l. Ausztriában jelenleg
tanköteles korban levő vaksiket nincsen. A vak^iketek részére 1910-ben Dr. Kupelwieser
Károly emberbarát jóvoltából Schneiderbauer által Hütteldorfbadban alapított vaksiketek
intézete jelenleg egyéb fogyatékosok oktatása céljait szolgálja. Az öreg vaksiketekről az
intézet alapítója Schneiderbauer, aki 1919-ben a felsőausztriai Raab nevű községben
epileptikusok számára nyitott intézetet, nem feledkezett meg. Jelenlegi Intézetéhez csatoltan
azok részére munkás- és aggok otthonát létesített, melyben jelenleg 7 vaksiket dolgozik,
illetve nyer gondozást és ellátást.
A német birodalomban a tanköteles vak gyermekek 60 °/o-a részese a rendszeres
oktatásnak.
A háborút követő időszak a németországi vakok intézetei közül hetet kívánt áldo
zatul, Jelenleg 26 intézetben folyik a vakok nevelés-oktatása.
Hamburgban és Berlinben különös gondot fordítanak a gyengénlátók
oktatáséra, valamint a gyengetehetségű vakok oktatására is.

speciális

Külföldi kongresszusokon és szaklapokban mindinkább több szó esik a vakoknak
látókkal való közös továbbképző-oktatásáról. Eltekintve attól, hogy a vakok továbbképző
oktatásának vannak speciális kívánalmai is, egyik főakadálya az is, hogy az esetleg
közösen tanítható tárgyak jelenleg a vakok intézeteiben a fovébbképző fokon összehason
líthatatlanul nagyobb terjedelemben és alaposabban taníttatnak mint a látók továbbképző
iskoláiban.
A vakok tomtebodai (Svédország) királyi intézetében már 1909-ben beillesztették a
legmagasabb leányévfolyam kötelező rendes tárgyai közé a háztartástani oktatást, mely
gyakorlati és elméleti részre oszlik. Cél: az összes a kéztartás vezetésével egybekötött
munkák végzésének — különösképen a főzésnek elsajátítása. Képessé tenni a vak leányokat
arra, hogy majdan kis háztartásukat elláthassák, a gyengénlátókat és látási maradvánnyal
bírókat pedig arra, hogy mint háztartási alkalmazottak az életben elhelyezkedhessenek.
Hollandiában van cca 3500 vak. Ezek közűi 18 éven aluli 500, keresetképes 2000,
már keresetképtelen 1000.
Németországban az 1925. évi május hó 16-án kelt miniszteri rendelettel jóváhagyatott
a berlin—brandenburgi gyógypedagógiai szeminárium új szervezete. Célja: Nagy-Berlin és
Brandenburg tartomány teljes gyógypedagógus szükségletének kielégítése. A gyógy
pedagógiai szeminárium egységesen képezi ki a hallgatókat tekintet nélkül arra, hogy a

gyengetehetségűek, psychopathologikus alanyok nagyothallók, gyengénlátók, beszédhibások,
nyomorékok, tuberculotikusok, epileptikusok oktatáséval gyámolító oktatással sfb. óhajta
nak e foglalkozni. <K ifejezetten v a k o k ró l, sik etn ém ákról, v a k sik elek rő l, g y en g eelm éjiiekr ö l nincsdn szó. F ord ító ) A tanmenet 4 szemeszterre oszlik, a hallgatók a végén állam
vizsgát tesznek. A tudományos képzést részben az egyetemen (300 óra), részben a Diesterwegfőiskolán hallgatandó szakelőadások (240 óra) kapcsán nyerik. A módszeres-gyakorlati
oktatás 7 gyakorlati szemináriumra oszlik, (240 óra) ennek céljait szolgálja 4 kisegítő
iskola, 1 nagyothallók, 1 gyegénlátók és 1 beszédhibások iskolája. A hallgatók ezenkívül
hospitálnak és intézeteket látogatnak, A szeminárium fenntartásához hozzájárul Berlin
városa és a porosz közoktatásügyi minisztérium.

A német-birodalmi vakok szövetsége Oppelsdorf fürdőn berendezte a vakok negyedik
üdülő-otthonát.
Egyptomban újult erővel indúlt meg a trachoma elleni küzdelem. A számos úgy
nevezett repülő poliklinikán kívül a szembetetegségeket gyógyító állandó állomások számát
7-ről 18-ra emelték fel. Számos szakorvos pedig azt kutatja, mikép lehetne a baj kelet
kezését és elterjedését meggátolni.
A manchesteri Haushew vakok intézete az elmúlt üzleti évben részben nevelés
oktatásban részesített, részben foglalkoztatott és gyámolított 604 vakot.

Hessenben szeptember és október hónapokban felhívást tettek közzé és felkérték a
rádió-vevőkészülék tulajdonosokat, hogy a rádió-illetékek befizetése kapcsán önkéntes
adományaikkal tegyék lehetővé, hogy a vakok és hadivakok részére is rádióvevő készülékek
felszerelhetők legyenek. Az e célra szolgáló adományokat a rádió-illetékek befizetése
alkalmával a postahivatalok arra illetékes tisztviselői veszik át.
Számos vak felkérésére, hogy alkalmas vezető kutyáik legyenek, a müncheni
„Birodalmi Kutyákat-védő Egyesület“ elrendelte, hogy a „Kutyák-Otthonában“ elhelyezett
s arra alkalmas kutyákat ezen célre tanítsák ki s az azokra igényt tartó vakoknak díjialanúl szolgáltassák ki.
(Közli: Vollmann Ján os.)
Kis sik etn ém a g y erm ek ek n evelése a szülői házb an címen egy kis svéd
nyelvű munka hagyta el a sajtót Lundban. h[/‘, G ustafsson — L u n d a szerzője. A szerző
ebben a kis munkában 11 fejezetben összefoglalja mindazokat az ismereteket, amelyekre
a nevelés szempontjából a kis siketnéma gyermekek szülőinek szükségük van.
A kis siketnéma gyermek halláshiénya és annak következményei: a hangbeszédet
különleges utón kell elsajátítania, de fejlődése máskülönben nincs akadályozva.
A kis siketnémáknak nagyobb szükségük van nevelés-oktatásra, mint a hallóknak.
A beiskolázásra vonatkozó tudnivalók.
A nevelés-oktatást már a szülői házban kell megkezdeni: a testi, értelmi és erkölcsi
nevelés feladatai.
A halló gyermek beszédfejlődése, tekintettel a siketnéma gyermek beszédtanítására.
A siketnéma gyermek szájról olvasás utján ismerkedik meg a hangbeszéddel.
Módszeres utasítások a beszédkörnyezet kifejezéseinek a szájmozgásokból való
felismertetésére vonatkozólag.
Az írásra való tanítás.
Nehány általános tanács a siketnéma gyermek nevelés-oktatását illetőleg.
A szülői ház szájról-olvastatásának célja a beszédlátási képességnek és a hang
beszéd szükségérzetének kifejlesztése.
Nehány szó a siketnéma gyermek intézeti nevelés-oktatásáról.
A munka a szülői felvilágosítás feladatát mesterien oldja meg. Hj. Gustafsson e
tekintetben Svédországban úttörő. A szülői felvilágosítás azonban Angliában és Amerikában
fontos feladatnak számít és gazdag irodalomra tekint vissza. (M ichels.)
Főtiszt. W ilson igazg ató (Jo rk s h ir) levele. A St. John Boston Spa, Jorkshiri
siketnémaintézet igazgatója főtisztelendő Wilson Edward ur az alábbi meleghangú sorokat
küldi Michels Fűlöp kartársunknak, lapunk belső munkatársának, amelyet érdekességénél
fogva — bér ismert dolgok, de mégis tanulságosak — szószerint leközlünk:
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Kedves uram!
Levelének nagyon megörültem, köszönöm szives sorait s az intézetükről küldött
fényképet. Intézetük valóban szép.
A siketnémák beszédtanítésáról való nézeteimet és tapasztalataimat röviden az
alábbiakban közlöm. A kis siketnémák sok dolgot könnyen és hamar felfognak, megértenek.
Beszédtanításuk napi cselekményeiknek megnevezésével, szó vagy mondatokba
foglalásával indul meg. Például fuss, János fut, mindenki fut. (E cselekvéseket hajtassuk
végre.)
Fejtegetés: kelj fel, ülj le, gyere ide, menj oda, dobd el a labdát, üsd el a labdát,
nyisd ki az ajtót, zárd be az ajtót, lassan járj, siess, mosd meg az arcodat, keféld ki a
cipődet, fésüld meg a hajadat, stb.
További fejtegetés: Nézz ki az ablakon. Állj fel a padra. Sétálj a tanteremben.
Menj ki a teremből. Ugord át a padot. Add ide a labdát stb.
Későbbi fokon: A gyermekkel végeztessünk valamely cselekvést s miközben végzi,
ugyanazt Írassuk le. így például János sétál. (Leírjuk, hogy János sétál.) Ismertessünk
cselekvést jelentő kifejezéseket. Kérdezzünk feleltessünk gyakran. Ismertessük a ki, hol,
minek, mit, hogyan stb- fogalmakat, kérdéseket.
Bár az új anyag tanítása előszóval történik a tartalmat a táblára Írjuk s a kettőt
társítjuk.
A gyakorlás kedvéért hagyjuk a tábla szélén (margó) az uj anyagot, nevezzünk
meg azok közül egyet vagy mutassunk egyre, s végeztessük el, illetve neveztessük meg
mondassuk el azt a tanulóval.
Érdekessé tehetjük a tanítást, ha különféle szinü keskeny kartonpapirszeletkékre
Írjuk fel az anyagot s e papirszeletkéket skatulyába tesszük. (A felirt anyag: Nyisd ki a
könyvet, ülj le a padlóra, fuss az ajtóhoz, térdelj le stb.) A tanuló a skatulyából azt a
szeletkét válogatja ki, amit megnevezünk. A kiválogatás helyességének a parancs végre
hajtásának, megértésének ellenőrzésére jók eme gyakorlatok.
A kezdő fokon is leírhatjuk már a tanult anyagot a fali táblára, innen a pala
táblára vagy irkába. A beszédtanítóst az egyszerű, könnyű hangokon kezdjük el. A
hangokat mielőbb kössük össze szavakká, például papa — mama —• baba. Mutasson rá
a gyermek a megnevezett személyre vagy tárgyra, hogy észre vegye miszerint az általa
kimondott szónak értelme van.
Ez volna az általunk követett beszédtanítási módszer rövid ismertetése, mely tón
útmutatásul, vezérfonalként szolgálhat azoknak kik siketnémákkal foglalkoznak.
Többet nem közölhettem a beszédtanításból, mert bármely más idegen nyelvben a
mondott és Írott beszéd, de még a hangok is különbözők. Azonban, ha az itt közölt
dolgokat felhasználhatja és ezzel munkájában segítségére lehettem, nagyon meglennék
elégedve és csak őrülni tudnék.
Kedves Michels úr!
..
Örültem, hogy a konferencián Önnel megismerkedhettem s remélem ha valaha
ismét Angliába jön, nekem is lesz Önhöz szerencsém s bemutathatom intézetünket.
A legjobbakat kívánva vagyok tisztelője és Krisztusban igaz hive
W ilson E d w a rd , főtisztelendő
(Pirovits J. fordítása.)
M ichael W a w rz y n o w s k i: S zkoln ietow sp ecjaln e w. U herské. (A gyógypeda
gógiai iskolaügy Magyarországon.) Különlenyomat a „Szkola specjalna“ c. lengyel szaklap
1925. évi 2. számából. Varsó, 1925. — Az egész magyar gyógypedagógia ügyet ismerteti
igen rokonszenvesen és helyes tájékozottsággal: Az intézetek keletkezését, azok nemeit,
a törvényes rendelkezéseket, a tanárok anyagi helyzetét, a tanárképzést stb. — E tanúlmánynak az ismertetése megje'ent az „Eos“ (Wien), 1925. évi 3-ik füzetében. — Szere
tettel köszöntjük ez alkalommal W . kartársunkat!
Pu h a L á s z l ó : A fo g a lm z á s tan ítás an y ag a és m ó d ja. 18. oldal. Különlenyomat,
a Siketnémák és Vakok Oktatásügye 1925. évi 7— 10. számából.
Jo h a n B e r g q u is t: The C are an d Instrnction o f the D e a f an d Dumb in Sw eden.
Lund, 1925. •
— A nálunk is jól ismert lundi igazgató 118 oldalas és gazdagon illusztrált
könyvében a svédországi 10 siketnémaügyi intézetet ismerteti. Művéből egy-egy példányt
a mi intézeteinknek is küldött a szerző, amit hálásan köszönünk. — Itt említjük meg az
6 szives meghívását is. amelyet a londoni kongresszus alkalmával juttatott el M ichels
. kartársunk útján hozzánk és amelyben szeretettel hívja a magyar kartársakat svéd
tanulmányútra.
A m e rica n A nnals of th e Deaf, 1925., I—11. füzet. — Az amerikai Egyesült
Államok siketnémaintézeteinek száma 158-ról 162-re szaporodott. — A Gallaudet College-t
1924-ben 125 tanuló látogatta. Azok a tanulók, akik ez intézetben az érettségit meg-
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szerezték, a folyó évtől egyetemi tanulmányaik során a kollégiumban a doktori címet is
megszerezhetik, A főiskolai tanulmányi idő minimálisan 3 év és a következő szakokra
osztódik ; angol, psichológia, fizika — latin, történelem, irodalom — neveléstan, francia,,
szociológia.
R evue p ro vzdéláni a vychovu hlu ch on em ych . (Cseh nyelvű szaklap.) Prága,
Sudomerska 18. Szerkesztője: Jaroslav Pouzar. 111. évfolyam., 1925. 1—2. számban ismer
teti a S. V. 0 . Ü. folyó évi 1—6. számait. E lappal csereviszonyba léptünk.
D r. Szondi L ip ó t: „A fogyatékos értelem.“ cimű munkája most jelent meg a
Magyar Gyógypedagógiai Társaság kiadásában. Legközelebbi számunkban ismertetjük fekitűnő munkát.

H I V A T A L O S RÉSZ.
V ég reh ajtó -b izottságu n k okt. 25-én H ero d ek igazgató elnöklete alatt népes gyűlést
tartott, amelyen státusunk szomorú helyzetével foglalkozott. Megállapította, hogy minket a
mostanában tervezett generáJs státusrendezéssel immár a 111-ik sérelem fog érni, mert
úgy látja a helyzetet, hogy az általános leépítést a mi státusunkban is végrehajtják, holott
nálunk nem is volt felépítés, mert mi úgy a forradalom idején történt nagyarányú elő
léptetésekből, mint a kommün után történt rendezésekből kimaradtunk, végül pedig kór
pótlékainktól is megfosztattunk. Nálunk tehát az a helyzet állana elő, hogy azt építenék
le, amit fel sem építettek. Ez az állapot oly lehetetlen helyzetbe hozná a rendkívül nehéz
munkát végző gyógypedagógiai tanárokat, hogy a tanítói státusnál is aránytalanúl rosszabb
helyzetbe i-erülnének,
H erod ek elnök és P u h a előadó okt. 27-én és nov. 9-én jártak el ügyeinkben ille
tékes helyeken. De egyébként is a végrehajtó-bizottság éber figyelemmel kiséri az esemé
nyeket, És itt újólag hálásan emlékezünk meg E g r i N agy Já n o s nemzetgyűlési képviselő
úr változatlan és állandóan tapasztalt értékes támogatásáról.

A v é g reh ajtó b izo ttság a legútóbb megjelent státusrendező kormányintézkedéssel
kapcsolatban nov. 17-én, a siketnémák áll. intézetében, H ero d ek Károly igazgató elnök'
lete alatt újból gyűlést tartott, amelyen minden egyes intézmény képviselve volt. Az elő
adói tisztet lí. P u h a László tanár töltötte be, aki részletesen ismertette a végrehajtó-bi
zottság eddigi munkáját. A gyűlés több hozzászólás útán megállapította, hogy az új ren
dezés a státusok zavarában alakilag csakugyan rendet teremtett. De fájdalommal kellett
még a következőket is megállapítani, hogy az új rendezés nem adta meg különösen az
alsó fzetési osztályokban a létminimumot, alig, sőt mondhatni semmit sem adott ez osz
tályoknak, akik továbbra is tengődni kénytelenek; a kihalási rendszer, az előléptetések
teljes bizonytalansága 15—20 éven belül még reményt sem nyújtanak az előhaladásra ,korpótlékunk elvétetetett és máig sem kaptuk vissza ; az el. isk. tanítói státussal szem
ben a tanári státusok nincsenek arányban, mert ott is a VlI-ik fiz. osztállyal mennek
nyugalomba és a tanári státusok is általában ezzel a rangosztállyal végzik, így tehát a
rendezés nem számolt a tanárok magasabb képesítésével. A gyűlés végül elhatározta,
hogy megkeresi a Kansz, középfokú iskolák csoportját egy általános tanügyi kongresszus
összehívására.
K ivon at a k ö zalk alm azo ttak stá tu sre n d e z é sé rő l szóló 1925. évi 7000 M.
E . sz. ren d eletb ő l. (Gyógyítva nevelő iskolák, igazgatók és tanárok).
Az 1925: jú l. 1-i létszám : VI. f. 6 állás, VII. = 25, VIII. = 42, IX. = 46, X. = 31.
Összesen * 150
‘ M egállapított létszám -. VI. = 3 (2%), VII.
15 (10%), VIII. = 45 (30%). IX. = 44,
(29%), X. = 43 (29%).
Az 1925/26. évi költégvetésbe felveendő létszám (A és B csoport): VI, f. o. = 3 A .;
VII. f, o. = 3, VI.
B.
és 12, VII.;
VIII. f. o. = 13, VII. B. és 32, VIII. A.; IX.f, o
Vili. B. és 34, IX. A.; X. f. o. - 12, IX. B. és 31, X. A.
Ezenkívül van még 4, XI. A. oszt állás B:aille-könyvtáros, nyomdász és 2 km
mesternő részére.
A K ansz-középfokú isk olák csoportválasztmánya nov. 24-én tartott gyűlést Kritzct
István főigazgató elnöklete alatt. Képviselve voltak ezen a csoport összes szakkörei, a
tanítóképzőintézeti, a., kereskedelmi-iskolai, a polgári-iskolai és gyógypedagógiai tanárok.
A gyűlés Szubuly Ödön főtitkár jelentése után behatóan foglalkozott a státusügyekkel
elhatározta, hogy minden erejével az összes sérelmek reparálását szorgálmazza és szük
ség esetén fontolóra veszi egy általános tanügyi kongresszus összehívását.
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E gy esü leti titk árság u n k ism ételt k é re lm e a z ő rsz e m e k h e z . Sürgősen kérjük
a következőket: 1. Egyes intézetek tanári karából egyesületi tagjainkról kimutatást. 2. Az
igazgatókat kérjék fel a Borbély-féle bibliográfia és az Istenes-féle hangkapcsolódások
című mű megrendelésére. 3. A 10.000 K tagdíj minden hó 1-én való beszedését és kése
delem nélkül való beküldését jegyzék kíséretében a pénztáros címére. 4. állandó híradást
az intézeti és személyi ügyekről a szerkesztő címére. 5. Az egyes intézetektől a lapelő
fizetési díjat (évi 150.000 K) szintén sürgősen kérjék.
A sz e rk e sz tő kéri az érdekelt intézetek igazgatóit, hogy a testnevelésre vonatkozó
lestületi véleményeket címére megküldeni szíveskedjenek.
A p én z tá ro s a tagdíjak és hátralékok sürgős beküldését kéri (Konrád György,
Budapest, Vll., lstván-út 95., Vakok kir. orsz. intézete.
Az állam i gyó gy p ed ag ó giai ta n á ro k státu sa . (Magánösszeállitás az 1925.
évi 7000. sz. M. E. rendelet alapján.)
IV. fizetési oszt., A) c s o p o r t : Herodek Károly, Klis Lajos, Nagy Péter.
csop ort :
Klug Péter' Valek János.
VII. fizetési oszt., A ): Éltes Mátyás, Völker József, Schannen P., Markovits Á.,
Káplán Gy,, Hobler R., Kirschenheuter F., Schnellbach F., Deschensky F., Szabados Ö..
Horváth P., Szabady G., Kondra M.
: Vatter F,, Hövényes A., Istenes K„ Séra L., Ehling J., Tar J., Palatínus N. K.,
Rédiger K., Sándor L., Erdélyi J., Plichta B.
VIII. fizetési oszt., A ): Piroska K., Vissi J., Wolkober J., Záborszky Á., Lázár P.,
Török S , Puha L., Ábrahám J., Karnay Á., Derbész B,. Schreiner F-, Pirovits J., Tóth Z.,
Szentgyörgyi G., Láng 1., Schulmann Á,, Winkler S., Hribik L. A., Vass J., Krupa P.,
Varsányi P., Frey J„ Michels F., Simon J., Szabó K., Iványi J.,
Csók S., Müller L.,
Schnitzl G., Mayer A., Rieger Gy., Faragó G.: Scháffer M., Tóth Á.
: Juhász Z., Pető F., Sturm J., Fiedler L.. Lett J., Wayán F., Tamás I.
IX. fizetési oszt., A) •
• Balázs G., Varga B., Deschensky N., Joó S., Szabó L.,
Hochrein L., Berinza 1., Góts 0., Takács Gy., Kun E., Gábor L,, Dankó I., Kovács Z.,
Jávor Gy., Volmann J., Zengő P.. Milassin Gy., Katona G , Jónás Á. J., Maár J., Mayer R.,
Kunsch F.. Szép 1., Ungermann J., Supka K., Fizáry B., Vas I., Kádas Gy., Zsembery J.,
Zsembay F., Pongrác M., Sólymos S., Gyovay D. J-, Konrád Gy., Zsenathy D., Lengyel
Gy., dr. Bárczi J.
: Füzesy Á., Bessenyei E., Gogola A., Gerstner Ö., Cs. Báthory M., Kárpáthy 0 .,
Flémethy K., Gáspár Á., Kákonyi S., László G.
X. fizetési oszt., A ): Leopsld R., H. Schröder G., Molnár B., Berényi F., Háberstroh J.,
F. Tichy M., dr. Schnelly J., Magyar L., Révász K., Gáldy A., Baranyai G., Gresz J.,
Szaucsek I., vitéz keményffy K., Bernét 1., Greizinger 1., Vajda L., Fedor L., Bertók A.,
Páncél 1., Szlavkovszky E., T. Szabados 1., Kopasz J., Horváth K., ThüringerJ-, Horváth F.,
Krieger Gy., Lusztig J., Debreceni Róza, Devics G., Darvas 0 .

B

B)

B)

B)

KÜLÖNFÉLÉK.
Pap p Antai c. érsek Önagyméltóságát a csehek ősi székhelyéről, Ungvárról erő
szakosan és jogellenesen eltávolították. Onagyméltósága okt. 11-én átjött a mi Csonka
hazánkba és székhelyét Miskolcra tette át, ahol az egész magyar társadalom osztatlan
lelkes szeretettel és_tisztelettel fogadta.
Az Érsek úr Onagyméltósága a siketnémák ügyének állandó melegszívű támogatója,
az ungvári intézetnek társelnöke és tanáregyesületünk pártoló tagja. Tiszteletteljesen és
meleg ragaszkodással köszöntjük a nemes főpapot új székhelyén, itthon és Vele együtt
alázattal esdünk a Mindenhatóhoz a feltámadásért!
Hidasi S án d or miniszteri tanácsos, volt ungmegyei kir. tanfelügyelő negyven évi
kiválóan eredményes munkásság után, saját kérelmére nyugalomba vonult. A Kormányzó
Úr Ö-Főméltósága ez alkalomból megengedte, hogy legmagasabb elismerése tudtul adassék.
H idasi Öméltósága, aki munkás és megnyerő egyéniségével, páratlan kitartásával
az ungi magyar népoktatást igen magas színvonalra emelte, volt egyben a siketnémák
ungári intézetének a megteremtője is. Az intézet igazgató-tanácsának kezdettől ügyezetőalelnöke volt, tanáregyesületünknek pedig tiszteletbeli tagja. — Őszinte szeretettel és tisz
telettel köszmtjük Öméltóságát.

B e rk e s J á n o s b ú csú zása, ü n n eplése. Berkes János budapesti állami gyógy
pedagógiai nevelőintézeti igazgató, volt orsz. szakfelügyelő és gyógyped. tanárképző fő
iskolai igazgató 44 éves ta.- ügyi munkásság után az elmúlt tanév végével nyugalomba
vonult. Alkotásokban gazdag s érdemekben dús munkásságáról a Kormányzó Úr Őfőméltósága is tudomást szerezvén, megengedte, hogy a nyugalomba vonuló igazgató ré
szére legfelsőbb elismerése tudtúl adassék.
Folyó évi október hó 24-én köszönt el a budapesti áll. gyógyped. nevelő-intézet
tanári testületé s növendékserege volt jó igazgatójától, e napon érkezett le a magas ki
tüntetés s üdvözölte Öt a m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisztérium képviselelője, a
gyógyped. intézet szakfelügyelője, különböző egyesületek, a tanárképző, társintézetek stb.
képviselője épúgy, a gyógyped. tanárság egyetemessége.
A lélekemelő ünnepséget a vöröskereszt kápolnában tartott szentmise vezette be,
mig a tulajdonképeni ünnepély a gyógyped. nevelő-intézetben folyt le. Virágeső s harsány
éljenzés fogadta a szépen feldíszített terembe belépő ny. igazgatót, akit elsőnek a Vallásés Közoktatásügyi Miniszter Úr Önagyméltóségának képviseletében megjelent dr. Hoór
Károly min. osztálytanácsos üdvözölt, meleg szavak kíséretében föltűzte az ünnepelt
mellére a Kormányzó Ur Ö-Főméltóságától leérkezett érdemérmet, amelyet Berkes János
meghatott szavakkal köszönt meg.
A budapesti áll. gyógyped. nevelőintézet nevében Szabó Károly igazgató köszöntötte
Berkes Jánost, részletezte munkásságát s méltatta érdemeit. A gyógyped. inténtézetek orsz.
szakfelügyelősége részéről Klug Péter orsz. szakfelügyelő magas szárnyalású, gondolatok
ban és értékes megállapításokban gazdag beszéddel üdvözölte az ünnepeltet. Ákos István
pedig, mint a Magyar Gyógyped. Társaság kép\iselője örömteljes szavakkal üdvözli Berkes
jánost, s a társaság nevében nem búcsúzik el, mert még számít Berkes munkásságára.
— Üdvözlő beszédeket mondottak még Herodek Károly igazgató a „Siketnémák és Vakok
Tanárainak Orsz. Egyesülete“ nevében, Skultéty Lajos a „Gyógyped. Tanárok Orsz. Egyesü
lete“ részéről. Tóth Zoltán igazgató a gyógyped. tanárképző képviseletében, Nagy Péter
tgazgató és Kanizsai Dezső a siketnémák, Adler Simon igazgató a vakok intézetei. Éltes
Mátyás igazgató az áll. kisegítő iskola, Séra Lajos a nagyothallók iskolája, Schulmann
Adolf igazgató a beszédhibások javítására szolgáló áll. tanfolyam, Sárkány Pál a kisegítő
isk. és Demény Antal a gyógyped. tanárképző hallgatóinak nevében.
Borbély Sándor a váci siketnémaint. nyug. igazgatója magvas levélben köszöntötte
Berkes Jánost. Üdvözlőtávíratot küldött a Nyomorékgyermekek Orsz. Otthona Bpest, s a
debreceni siketnémák áll intézete. A soproni siketnémák int. igazgatója s a tanári testü
leté, továbbá a gyulai gyógyped. intézet tantestülete meleg hangú levélben küldték el
üdvözletüket.
Délben 60 terítékes társasebéddel folytajódott az ünneplés, melyen felköszöntőt
mondottak: Berkes János a Kormányzó Úr Ő-Főméltóságára, Klug Péter orsz. szak
felügyelő a Vall-, és Közoktatásügyi Miniszter Úr Önagyméltóságára, Ákos István a jelen
lévő dr. Hoór Károly min. osztálytanácsosra. Pohárköszöntőt mondottak még Istenes Károly,
Simon József, Deschenszky Ferenc, Karnay Árpád, Adler Simon, Pánczél Imre Lengyel
Gyula stb. Az ünnepi ebéd a legjobb hangulatban folyt le s az esti órákban ért véget.
(P án czél Im re.)
I m. kir. egészségügyi főtanácsos, egyetemi rk. tanár, az Új
Í n . ' Törnli Rpi.,
■ -mii Szent-János közkórház fülészeti osztályénak főnöke 1925.
nov. 27-én hajnalban, 54 éves korában, hetek óta tartó súlyos betegség után elhúnyt.
Évekig volt Dollinger és Kéihly professzorok aszisztense, három esztendőt pedig Berlinben
töltött. 1902-óta állott a székesfőváros szolgálatában, ahol mint a Jénos-kórház rendelő
orvosa 1913 bán megalkotta Magyarország egyetlen nagyszabású fülgyógyászati intézetét.
Az ő nevéhez fű z ő d ik a n a g y o th a lló k o k ta tá s á n a k m egszervezése, m elly el egész E u r ó p á 
ban iskolát terem tett. Tudományos dolgozatainak nagy számával a fülsebészet terén
úttörő munkásságot fejtett ki. Az elhúnyt professzort, ki nyílt, egyenes jellemével egész
életében csak barátokat szerzett, tanítványainak és kartársainak osztatlan részvéte kísérte
korai sírjába, de resztvettek a gyászban azok az ezrek is, akiken segített. Nyugodjék
békében!
| Ozv. B alázs án osn é | szüL Bujdosó Anna, B a lá z s Géza budapesti siketnéma
—■■■•■■
intézeti kartarsunk edes anyja, Aradon, 1925. nov.
23-án, 73 éves korában az Urb in elhúnyt. Nyugodjék békében!
,
A gyógyp edagógiai tan á rk é p z ő új e lő a d ó -ta n á ra i. A Kultuszminiszter Úr
folyó évi november 23-án kelt, 88.10 • VII. sz. rendelvényével megbízta dr. R ejtő S án d or
m. kir. egészségügyi főtanácsos, egyetemi rk. tanárt a beszédszervek bonc és élettanának
az előadásával; H orváth K álm án gyógypedagógiai tanárt az erkölcsi fogyatékosok lélek
és neveléstanának, mint rk. tantárgynak az előadásával és az ezzel kapcsolatos szemi
náriumi gyakorlatok vezetésével; dr. Schnell Ján os idegorvos, gyógyped. tanárt, a psychológiai laboratórium tanársegédi minőségétől való egyidejű felmentése mellett a test- és
elmetani vizsgálatok módszertanának az előadásával és egyben a vakságügyi laboratórium
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megszervezésével és vezetésével; dr. Szondi L ipót idegorvos, psycholog. laboratórtumi
assistenst a fogyatékosok ált, kóroktanának és sz'omathológiájának az előadásával.
Szerkesztőségünk szívesen köszönti az új tanárokat, értékes munkájuktól értékes lendületet
vár speciális ügyünk terén, amire közismert egyéniségük és tudományos munkásságuk
bízó reménységet nyújt. Mint örvendetes jelenséget még megemlítjük, hogy van köztük
R anschbu rg p ro fessz o rn a k két tanítványa, dr. Szondi és dr. Sehnell. Végül örömmel
állapítjuk meg. hogy a vakügyi laboratórium felállításával Egyesületünknek egy régi
kívánsága teljesedett.
Gróf K leb elsb erg Kunó miniszterünk elfogadta az O rszágos Siketném a-O lthon
fővédőségét. Örömmel közöljük e hirt, amely élénk bizonysága annak, hogy Őexcellentiája
melegen érdeklődik a siketnémák ügye iránt.
1
Az Otthon fővédőségét vállalta még dr. R ip ka F eren c székesfővárosi főpolgármester,
ki már gázgyári igazgató korában js szívesen pártolta az Otthon ügyeit. Ugyancsak
•vállalta a fővédőségét R avasz L ászlón é is, a siketnémaügy régi meleg támogatója. —
Őszintén kívánjuk, hogy az Otthon sikerrel folytassa nagy munkáját, a Siketnémák Háza
megteremtését.
Nagy P é te r váci kir. orsz. int. igazgatót a váci p ü sp ök az általa fentartott női
kereskedelmi szaktanfolyam tanúlmányi tanácsának tagjává nevezte ki.
D eschensky F e re n c igazgatót a kaposvári gyermektanulmányi társaság ügyvezető
elnöknek választotta meg.
N em zetközi em b erv éd elm i k iállítást rendeznek a jövő évben Budapesten.
Az előkészületek során Bókay János egyetemi tanár elnökségével megalakult a kiállítás
gyermekegészségügyi szakosztálya Pettko-Szandtner államtitkár vezetésével pedig a gyermek
védelmi osztály. Gerlóczy Zsigmond egytemi tanár a hevenyfertőző osztály anyagát készíti
elő. Im re S án dor dr. egyet, tan ár p ed ig a g y óg y p ed ag ó g iai sz ak csop o rtot. Győry
Tibor miniszteri tanácsos a kiállítás történeti és elnográfiai részét szervezi meg. A ki
állítással kapcsolatosan karácsonykor az E3 bervédelmi Naptár jelenik meg Deutsch Ernő
főorvos és Poliermann Arthur osztálytanácsos szerkesztésében, valamint a Budapest és
a magyar föld című újszerű magyarországi Baedeker, amelyet Zilahy Dezső és Bársony
Oszkár állítanak össze magyar, német, francia és angol nyelven.
Film a sik etn ém a-n ev elés szo lgálatáb an . A budapesti áll. intézet az idei
Mikulás estéllyel (dec. 5.) vezette be a filmjátékot a növ. továbbképzésére. Az ajándékok
szétosztása után filmen bemutatták „a tisztaságira vonatkozó képeket és egy mulattató
filmet. A növendékeknek ez egy felejthetetlen, kellemes és tanúlságos est volt. Az intézet
egész évi használatra kölcsön kapott egy vetítőgépet, amely egyelőre az önképzőköri
órákon állíttatik be, a képzés szolgálatába. Az intézet ezenfelül még a kötelező filmoktatás
előadásaiba is belekapcsolódott. — Valóban itt az ideje, hogy intézeteink ily gépekkel
felszereltessenek és ezt a kiváló oktatási segédeszközt a siketnémák képzésénél kihasználják.
A v ö rh en y m e g elő zése. A napilapok részletesen ismertetnek egy új védőóltóeljárást, amellyel a vörheny e legpusztítóbb gyermekbetegség ellen biztos eredménnyel
lehet oltást adni. Az eljárással előre meg lehet állapítani, melyik gyermek hajlamos a
vörhenyre. E lehetőség révén az uj oltó-eljárás felfedezőjét, az amerikai Dick-házaspárt
az emberiség legnagyobb jótevőinek sorában fogják emlegetni. A Rockefeller-alapítvány
támogatásával Budapesten felállított Egészségügyi Reform-Iroda mér megkezdte Magyar
országon is az uj oltószer alkalmazását, az eddigi eredmény szerint teljes sikerrel. Eddig
a vörheny elleni védekezésben a betegek elkülönítésén és fertőtlenítésén kivül alig tudtunk
mást tenni. Mintegy két év óta azonban igen szép kísérletek folynak a külföldön az
amerikai Dick-házaspár által kidolgozott eljárással. Az eddigiek alapján úgy látszik, hogy
a Dick-féle próbaoltással sikerül előre megmondani, mely gyermekek hajlamosak vörhenyre
és melyek nem. Külföldön végzett sok ezer megfigyelés s a nálunk^ is már négy hónap
óta folyó kísérletek a mellett szólnak, hogy a próba megbízható. Ha kiválasztották a
vörhenyre fogékony gyermekeket, úgy őket ugyancsak a Dick-féle eljárással védőoltani
lehet. Újabb próbával megállapítható, vájjon hatásos volt-e a védőoltás, s ha nem, újabb
oltást adnak, mely hosszabb ideig biztosítja a beoltott egyént a vörheny ellen. Magyar
országon e munka a népjóléti minisztérium irányítása mellett már mind szélesebb körben
folyik és a székesfőváros területén kivül, bár egyelőre csak zárt intézményekben, többfelé
történnek oltások. így Esztergomban már valamennyi iskolában megállapították, mely
gyermekek hajlamosak vörhenyre és ezeknek oltása most folyik. A munkához szükséges
anyagi támogatást a Rockefeller-alap pénzén fentartott egészségügyi Reform-iroda adja.
Legújabbap pedig Budapest szfőv. tanácsa szavazott meg a védőoltások céljára 100 millió
koronát. A vörheny a szerzett siketség egyik főokozója. A Dick-féle oltószer teljes beválása
és preventív alkalmazása esetén, joggal remélhetjük a szerzett siketség lényeges csökkenését.
A vakok b p esti k ir. o rsz . in tézete k ö réb ő l. Okt. 6-án, az a r a d i gyászn ap
évfordulóján gyászünnepélyt, nov. 7-én pedig Széchenyi-em lékiinepet tartott az intézet.
Széchenyi életét S ch rein er F eren c tan ár méltatta.
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Nov. 8-án ko n g reg á eió s ünnepel tartottak a vakok országos intézete növendékei.
Az ünnepség reggel 1'29-kor szentmisével kezdődött, amelyet dr. K ry w ald Oltó prépost,
érseki főbiztos celebrált, majd alkalmi beszédet intézett a jelöltekhez. A mise alatt az
intézeti énnekkar H aydn m iséjét adta elő. Az egyházi szertartás végeztével kezdetét vette
az alkalmi ünnepség, amelyen a növendékek szép, értékes zeneszámokkal szerepeltek.
J Az ünnepségen a jelen volt érseki főbiztos úron kívül M ihal’o inls Z siginond herminamezzei plébános, dr K ororn pai J ó z e f a szent István főgymnázium hittanára, a szentd o m on ko sren d kiküldöttje és számos vendég ved részt.
Schnitzl Gusztáv zenetanár a filharmóniai társaságnál a Vakok Országos Inétézete
növendékei részére az általa rendezendő h an g v ersen y ekre ingyenes bemenetelt biztosított.
L en g yel Gyula tanár meglátogatván a Vakok Bécsi Nevelőintézetét, a vakok buda
pesti kir. orsz. intézete tanári testületének november havi módszeres gyűlésen számolt
be a tapasztalatokról. Lényegesebb dolgot, amelyet intézetünk eddig már meg nem való
sított volna, a bécsi intézetben nem talált. Érdekes, hogy a Klein-féle írással felhagytak,
s a Braille-val kezdik, azonkívül Hebold féle szisztémájú betűkkel. Lengyel az ottani
múzeumról elismerőleg nyilatkozik.
K o n rád G yörgy tanár a nov. 8-iki módszeres gyűlésen a vakok gyógytornájának
kérdésével foglalkozott. Előadását rajzokkal demonstrálta, s végeredményben oda konklüdált, hogy a vak gyermekeknél, különösen a leányoknál a különféle gerinc és törzselhaj
lások igen gyakoriak, minélfogva megfelelő eszközök alkalmazása teljes mértékben indo
kolt. A speciális eszközök^ beszerzésére javaslatot tett.
H antos E lem érn é Őnagyméltósága a Vakok Országos Intézete szegénysorsú növen
dékeinek 3,000.000 K-t adományozott, melyért a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium
köszönetét nyilvánította. Az intézet szegénysorsú tanulói egy névtelen jóltevőtől 5,000.000
K adományban részesültek
(H. K.)
A M agy ar G yó g yp ed agó g iai T á r s a s á g nov. 15-én a siketnémák áll. intézetében
közgyűlést tartott. A közgyűlésen Á kos István igazgató elnökö t, ! Őth Z oltán főtitkár
tartalmas beszámolóban tett jelentést a Társaság működéséről és vázolta a jövő mun
kásságát. — A Társaság két 1— 1 millió K-ás pályadíjat is tűzött ki, egyik az eddig meg
jelent legjobb mű jutalmazására szolgál, a másik pedig „Gyógypedagógiai irányzat a világ
szakirodaimában“ c, tárgy kidolgozására vonatkozik. Pályázati határidő: 1926. júniús hó
30. — A Társaság a f. évben 12 szakülést és több elnöki értekezletet tartott és fennállása
alatt 153 propaganda-ismertető előadást. — A tisztújitás során elnökké egyhangúlag újból
dr. Imre Sándor nyug. államtitkár, egyetemi r. tanárt választották meg. Társelnök lett:
Rottenbiller Fülöp igazságügyi államtitkár, alelnök: Ákos István igazgató, főtitkár: Tóth
.Zoltán igazgató. Az 1. szakosztály elnöke: Deschensky Ferene igazgató, a 11. szakosztályé:
Schannen Péter igazgató, a 111-iké: Skultéty Lajos tanár. Szerkesztő: Éltes Mátyás. Kiadó:
Zsenathy Dezső. Pénztáros: Baranyay Géza. Jegyző: Pánczél Imre.
O sz trá k k a r tá r s a in k fiz e te siig y e i. M aár Ián os sopsoni kartársunk közli vélünk:
A bécsújhelyi sn. int. igazgatójának a havi fizetése 30 évi működés után: 1. Fizetés és
lakér 525 S = 5,250,000 m, K igazg. pótlék 125 S ~ 1,250.000 m. K. Összesen = 6,500.000
K. Ehhez hozzájárul még családtagonként havi 50.000 K cs. pótlék. Megjegyzendő még,
hogy Ausztriában minden tisztv. akvtív működésébe beszámítanak 21/a hadiévet, akár volt
katona, akár nem.
Egy 1910 óta működő bécsújhelyi tanárnak az alapfizetése havonként 305 Schilling
= 3,500 000 m. K. Ehhez hozzájön még a családi pótlék, esetleg rokkantpótlék.
A bécsi volt császári intézet, most Bundes-Institut tanárai a középiskolai tanárokkal
élveznek egyenlő fizetést. Az előnaladás automatikus. 1—2. évi fizetés m. K-ban 31,419.510
kor.; 3—4. évi 32,619.750 K; 5—6. évi 33.320.350 K; 7 - 8 . évi 35,020,950 K 9— 10. évi
35,221,550 K; 1 1 -1 2 . évi 38,706.700 K; 1 3 -1 4 . évi 41,179.200 K; 1 5 -1 6 . évi 43,645.950 K;
17— 18. évi 46. 665.850 K; 19—20. évi 49,667.150 K; 21—22. évi 52,668.850 K; 23—24. évi
56,118.850 K ; 2 5 -2 6 , évi 59,568,850 K; 2 7 -2 8 , évi 63,018.850 K; 2 9 -3 0 . évi 66,468,850 K;
31—32. évi 69,918-860 K; 3 3 -3 4 . évi 73,368.ö50 K; a 35 évtől 76,818,850 K. Ehhez hozzájön
még az igazgatói pótlék, családi pótlék, rokkantpótlék.
_
Ezek a fizetések 1925. nov. 7-én még érvényben voltak, de Wittmann bécsújhelyi
igazgató közlése szerint ezeknek lényeges emelése van küszöbön.
(Pótlásúl ideiktatom még, hogy az angol tanárok teljesen egyenlően bíráltainak ej
a középiskolai tanárokkal, a franciák és románok is, a németek a tanítóképzőintézeti
tanárokkal, a csehek a polgáriiskolaiakkal, azonban még külön működési pótlékot is
kapnak. Mi magyarok pedig, bár ügyünk nyugati színvonalon áll, szinte rosszabbúl állunk
az elemi iskolaiaknái. Szerk.)
„A m i é r té k e in k “ címen a Siketnémák Közlönye egy értékes, új rovatot nyitott'
amelyben kiváló siketnémáink műkő ését ismerteti és arcképüket is hozza. Legutóbbi
számaiban Szlávik Dezső és Vaszary szobrászokról, Krüzselyi Erzsébet, Pohánka Margit,
és Rochlitz Gyula költőkről, Budai István rajzolóművészről, Tóth Mihály és Török Dezső
műiparosról és Gerstner Ödön akadémiai festőről írt. Ezek az ismertetések élénken bízó

nyitják, hogy a mi siketjeinknek is méltó részük van a magyar nemzeti művelődés fejlesz
tésében.
H allásn élk ü li m ű v észek k iá llítá sa a siketnémák schleswigi intézetében, 1925.
aug. — szept. A kiállításon 61 német festő-, ill. szobrászművész vett részt kb. 500 mun
kával. Prospektust is adtak a művészek életrajzával és több művészi lenyomattal. A
kiállítás megtartását a kultuszminiszter és város anyagi támogatása tette lehetővé és sokat
használt a siketek ügyének. A művek legnagyobb része elkelt. — Kár, hogy az OrszágosSiketnéma-Otthon ugyanezt az eszméjét, amelyről már évek óta tanácskozik, mostoha
viszonyai miatt nem tudta megvalósítani. Reméljük, ezt is meghozza a jövő.
T á v o z á s a g y ó g y p ed ag ó g iai p á ly á ró l. A fiatal nemzedék, aki látja nehéz
pályánkon a sivár anyagi helyzetet, kénytelen-kelletlen igyekszik másutt magának biztosabb
jövőt teremteni. Kötelességünk erre a sorvadásra az ügy és a magunk érdekében is rámu
tatni és sajnálattal adjuk ezt a hírt lapunkban. Eltávoztak: l. E rd ély i Vfrice (1822-ben jött.
1923-ban eltávozott, kántornak ment). 2. Nagy M iklós (1923. IX.— 1923. X.,?). 3. R etkes
Á goston (1923— 1924. V., tanító Orgoványban). 4. N agy P iro sk a (1924— 1925. XII.,?).
5. P éter A ntal (1922— 1925. XL, Bp. szív. iparisk). 6. Mundi B éla (1922—1925. VI.,?).
7. C serháti F eren c (1922—1924. IX., Polg. isk. tanárképző). 8. S zékely B é la 1925. IX.—
1925. XI.. gazd. isk.). 9. K ovács B é la (1925. IX.— 1925. X., prot. árv. felügyelő-tan.). 10.
E d e r Ilon a (1924— 192. IX., tanítónő,?). 11. E b le E d e (1924— 1925. IX., kis. isk. Pest
erzsébeten).
A p sich o a n a liz is m e g a la p ító ja m e g h alt. Dr. B reu er Jó z sef, a psichoanalizis
megalapítója Bécsben 83 éves korában meghalt. Breuer már korán ismertté tette nevét a
belső fülre vonatkozó tudományos vizsgálataival. 0 volt az, aki világosságot derített a
belső fül ívjáratainak, ennek a titokzatos szervnek rejtélyére. Állatokon végzett kísérleteken,
kimutatta, hogy a belső fül ívjératai a hallás érzékével semmiféle kapcsolatban nem álla
nak, hanem a térben való tájékozódást teszik lehetővé. Az olyan állat, amelynek füléből
a belső ívjáratokat kioperálják, teljesen tehetetlen lesz magával, nem tud a lábán meg
állni. nem tud ülni, feküdni, általában a tér iránti minden érzékét elveszti. Dr. Breuer az.
orvosi tudomány minden fajtáját kultiválta. Volt ideggyógyász, belgyógyász és annyira
keresett gyakorló orvos is, hogy végül kénytelen volt lemondani orvosi gyakorlatáról. Egy
ideig szoros baráti vjszonyban élt Freud Zsigmond idegorvossal. Ez a barátság nem tartott
ugyan sokáig, de íelentős eredményre vezetet, a pischoanalizis megteremtésére, amelynak
tulajdonképeni megalapítója kettőjük közül dr. Breuer volt.
I n h a lt: Die Einschulung der Taubstummen. (P éter Nagy). — Taubstummen,
Statistik nach den „Ärztlichen Gutachten“. (K á roly Istenes.) — Vom Artikulationsunterricht
der Mutterschule. (J a k a b Éhling.) — Erinonrungen von Pozsony (Pressburg). (F eren c
D eschensky.) — Die herannahende 125- ste Jahreswende der könnigl. Landes- Taubstum
menanstalt zu Vác (Waitzen). (P éter Nagy.) — Das bevorstehende Jubileum der 100
Jährigen Gründung der königl. Blindenanstalt zu Budapest. (K ároly H erodek.) — Die
Gehaltsregelung der ung. Statsbeamten. (L a jo s H o ch rein .) — Die Taubheit und Stummheit
in Shakespeares Werken. (Dr. A ntal H erm ann.) — Károly Istenes.' Die 25-Jährige
Geschichte der staatl. Sprachheilanstalt. (A d o lf Schulm ann.) ■
— Revue aus Eos- und
Blindenfreund, (Já n o s Vollmann.) —•Abschiedsfest des Dir. János Berkes. (Im re P á n cz él.)
— Revue. — Amtlicher Teil. — Verschiedenes. —; Inhaltsverzeichnis von 1925.
S o m m a ire : L'admission des sourds-muets. (P. Nagy.) — Les opinions des physiciens
sur la statistiqne des sourds- muets en Hongrie. (Ch. Istenes.) — L imitation de l’acquisitión de
la parole des entendants á la classe préparatoire. (I. Ehling.) — Souvevirs de l’Institution
de Pozsony. (F. Deschensky.) — Les 125 années de l’Institution Nationale de Vác. (P.
Nagy.) — La centenaire de l’Institution Nationale des Aveugles de Budapest. (Ch. Herodek.)
— Les appointments des officiers de letat. (L. Hochrein.) —• Les sourds-muets dans les
veuvres de Shakespeare. (Dr. A. Herrmann.) — Istenes: Les 25 années de l’Institution
de la Parole. (A. Schulmann.) — Revue sur l’Eos et Blindenfreund. (I. Vollmann.) — L
Berkes s’est retiré. (L Páncél.) — Revue. — Part officiel. — Variétés. — Table des matiéres.
C o n ten ts: The admission of the Deaf, (P. Nagy.) — The statistics of the Deaf after
the opinions of surgeons. (Ch, Istenes.) — Teaching of articulation in the motherschool.
(J. Ehling.) -— Recollection to the School of Pozsony. (F. Deschenszky.) — The 125 th
anniversary of the National Institution of Vác- (P. Nagy.) — The 100 th anniversary of the
National Blind School, Budapest, (Ch. Herodek.) — The regulation of the officiers of the
state. (L, Hochrein.) The deaf and dumb in the works of Shakespeare. (Dr. Herrmann.)
— Charles Istenes, or the history of the Shool for specch de fects. (A. Schulmann.) —
Révue. — J. Berkes retires. (1. Páncél.) — Official part. — Miscellaneous. — Contents of 1925.
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