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A szépírás tanításáról.*
Az egyén lelki megnyilvánulásainak külső (objektív) meg

testesítői között ott találjuk a beszédet és az írást. Ha kultúrtörté
neti szempontból vizsgáljuk e kettőt, nyitjára jutunk annak, hogy 
az események megőrzésére, megrögzítésére, állandósítására az írás 
hivatottabb, mint a szó. A szó tünékeny, elröppen; míg ellenben az 
írás megmarad. Az írás sokkal hűbb tükre a múltnak, mint az u. n. 
szóhagyomány. A szó, helyesebben a szájhagyomány, nagyon is alá 
van vetve az idő és az egyéniség szeszélyeinek s változatainak. Ke
vés benne az eredetiség, az önállóság. Az írás pedig a maga eredeti
ségében változatlan, megmásíthatlan jelleggel bír. Ebben rejlik a 
fejlődést elősegítő szerepe is. Az írásnak a jelzetteken kívül még 
egyéb fontossága is van. Igaz, hogy az egyre tökéletesedő technika 
lassan-lassan háttérbe szorítja az ú. n. kézírást s helyét a gépírás 
tölti be. Ámde ez korántsem érv arra, hogy az iskolák ezentúl ke
vesebb időt és gondot fordítsanak a kézírásra, mint eddig. Kétség
telen, hogy a kézírás a benne fellelhető nevelői értéknél fogva min
denkoron számottevő szerepet fog játszani az iskolában. Az egj^es 
pszichológiai és fiziológiai megfigyelések arról tanúskodnak, hogy 
a kézírás nemcsak a kedélyélet és az akarat kifejlesztésére, nemes
bítésére, stb. bír jelentős fontossággal, hanem ezzel együtt magát 
az értelmet is fejleszti. Hisz köztudomású, hogy úgy a jobb, mint 
a balkéznek az írás által való kiművelésével a szellemi központok 
mind a két agyféltekében kifejlődnek, miáltal a szellemi munka

* Ez a cikk régóta v á rt közlésre. Az évközi biztosi látogatások u tán  k i
adott 41,992—1913. sz. VKM. rendelet igen időszerűvé tette . Szolgáljon ez elég
tételül a cikkírónak hosszas várakozásáért. A  szerk.
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sokkal könnyebbé, tökéletesebbé s élvezetesebbé válik, mint az 
analfabétáknál. Ha már az épérzékűek pedagógusai ily fontos sze
repet tulajdonítanak az írásnak, mennyivel jogosultabb a kézírás 
érvényesülése a siketnémák intézeteiben, ahol a tanulóknak sok
kal fokozottabb szellemi munkát kell végezniük, mint az épérzé- 
kűeknek. A tanárnak mindent el kell követnie, hogy a siketnéma 
fárasztó munkáját könnyitse.

Itt van tehát elsőbben az írás, vagyis helyesebben a siket
néma kezének az írás által való kiművelése, mely, ismétlem, meg
könnyíti a tanuló szellemi munkáját. Már ebből is látható, hogy 
az írásnak úgy az alsó, mint a felső osztályokban igen nagy szerepe 
van. Minél korábban kezdjük a kézírást, még pedig mind a két kéz
nek, tehát úgy a jobb, mint a balkéznek belevonásával, annál köny- 
nyebbé, tökéletesebbé tesszük a siketnéma szellemi munkáját. E kis 
eltérés után folytatom a tulajdonképeni tárgyamra vonatkozó fejte
getést. A tökéletesedés feltételei között ott találjuk, hogy az egyén 
szellemi megnyilvánulásainak külső, vagyis érzékelhető képeit töb
bek között a „szép" formájába öltöztesse. Ez alól a követelmény 
alól maga az írás sem vonható ki.

I tt azonban meg kell jegyeznünk, hogy az ú. n. „szépírás“ 
korántsem a fényűzés és a cicoma menhelye, mely valamikor még 
nem is olyan régen, érvényesült az írásban. E szerint a „szépírás“ 
alatt a nemesebb esztétikai érzelemnek hódoló írást kell értenünk. 
Ez a szépírás pedig semmiféle cicomát, fényűzést sem tűr meg. Ezek 
után az a kérdés, vájjon követelhetjük-e minden egyes tanulótól, 
hogy írásában az esztétika valamennyi tényezője érvényesüljön? 
Bizonnyal nem. A szépírás, mint pld. a festészet, a rajzolás minden
koron az egyén e fajta tehetségeivel függ össze. Aki pedig híjjával 
van a jelzett tehetségeknek, szépen írhat, rajzolhat, festhet, de vég
eredményében igen messze esik az ú. n. művészi széptől. Ép ezért 
az iskolának nem az a célja, hogy a szépírás körében minden egyes 
tanulót valóságos művésszé képezzen ki, hanem az, hogy a szépírás
ban összefoglalt elemek, tényezők által a tanuló egyéniségét töké
letesítse. Az esztétika elsőbben a gyönyör és örömérzetek felkelté
sét, ébrentartását s nemesítését célozza.

Az az egyén, akinek a ténykedésében bizonyos esztétikai vo
nások szerepelnek, nemcsak könnyebben s fokozott kedvvel dolgo
zik, hanem jobban, kizárólagosabban becsüli, értékeli a munkát, 
ami az életboldogulásnak egyik alappillérje. Már pedig maga az 
írás is munka, így tehát kívánatos, hogy az írás is az esztétika 
körében mozogjon. A szépírás a benne összpontosuló nevelői értéknél 
fogva önálló tárgyként szerepel az iskolai tantárgyak között. Ott 
találjuk az elemi-, polgári- és a középiskolák tantervében. Néhány 
évvel ezelőtt megtaláltuk a siketnéma intézetek tantervében is. Igaz, 
hogy ma is szerepel, de nem önálló tárgyként, hanem mint minden 
iskolai írásnak a kísérője, velejárója. A reform, mely a tantervet 
újabb mezbe öltöztette, fölöslegesnek találta a szépírás önálló tárgy
ként való szereplését; önállóságát teljesen lefokozta, mert úgy látta, 
helyesebben észlelte, hogy a siketnéma oly különös természeti lény,
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akinek mindenkoron s minden különidejű gyakorlás, útbaigazítás 
stb. nélkül szépen kell írnia. Ügy látszik, abban a hitben élt, hogy 
a siketnéma sokkal könnyebben s gyorsabban hódol az írás esztéti
kájának, mint az épérzékű, mert a siketnéma a szem embere. Ha 
már most apróra elemezzük az imént elhangzott érveléseket, észre
vesszük, hogy azokban oly elemek is találhatók, melyek elébe vág
nak a siketnémák lélektana bizonyos követelményeinek. Lássuk te
hát a tényt, a valót.

A szépírásnál a szem és a kar játsza a főszerepet, ebből az kö
vetkezik, hogy a felszínes vizsgálódás első pillanatban a szóban- 
forgó érvelésnek ad igazat, melyek ellenzik a szépírásnak önálló 
tárgyként való szereplését. Azonban, ha ebbeli vizsgálódásunknál 
kissé mélyebben szántunk, akkor oly rétegekre is bukkanunk, me
lyek a fölszínen levő rétegektől nemcsak lényegesen különböznek, 
de ellentétei azoknak. Tagadhatatlan ugyan, hogy a siketnéma a 
szem embere. így feltehetjük azt is, hogy a siketnéma látásos 
(vizuális) típusú.

Azonban ez a legkevésbbé sem jogosít fel bennünket arra „hogy 
a szépírás önállóságát, vagyis önálló tárgyként való tanítását elves
sük. Mert először is tudatával kell birnunk annak, hogy a vizuális 
típus három kört foglalhat magában: a graphikus, színérző és a 
plasztikus köröket. Ha a jelzett típus köreinek a siketnémáknál való 
érvényesülését vizsgáljuk, tapasztalhatjuk, hogy e köröknek együt
tes, összefüggő szereplése vajmi ritka. Rendesen elszigetelten szok
tak érvényesülni. Kétséget nem szenved, hogy a graphikus típusú sn. 
könnyű szerrel megtanul szépen írni. De hol vannak a többiek? Bi
zony azok csak hosszabb gyakorlat és szemlélet árán tanulnak meg 
szépen írni. E helyütt még csak azt kell külön hangsúlyoznunk, 
hogy a szépírásnál nemcsak a szem, hanem a kar is szerepel. Épp 
ezért a szépírás föltételét egyes-egyedül csak az ú. n. látásos-kéz- 
mozgásos típusban kell keresnünk. De vájjon mindegyik sn. tarto
zik-e az említett típushoz? Nyilván nem. Állíthatjuk-e, hogy az 
intézet küszöbét átlépő sn. karja ügyesebb, mint az épérzékűé? 
Korántsem. Tudjuk, hogy a sn. családi nevelése általánosságban 
véve gyatrább, fogyatékosabb, mint az épérzékűé.

Ebből következik, hogy a ferde, fogyatékos családi nevelés 
káros hatással van a sn. öntevékenységére s ezzel együtt kézügyessé
gére is. Már pedig kétségtelen, hogy a szépírás fokozott kézügyessé
get kíván. Ennek pedig a kis sn. híjával van. Hogy a sn. kezdetben 
fogyatékos kézügyességgel bir, legjobban bizonyítja az alsófokú 
rajztanítás. Minden osztályban akad ugyan néhány jó rajzoló, de a 
zöme a közép vagy a gyenge rajzolók közé tartozik. íme, itt is meg
látszik a fogyatékos családi nevelésnek a nyoma.

A szépírás valójában véve még sokkal bonyodalmasabb, a 
gyermeki lélek által nehezebben megközelíthető terület, mint a raj
zolás. Hisz tudjuk, hogy az ú. n. rajzolási készség sokkal korábban 
jelentkezik a gyermeknél, mint az írási készség. Hogy az írás foko
zottabb lelki ténykedést kíván, mint a rajz, bizonysága annak az
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emberiség fejlődése is. Előbb volt a rajz, mint az írás. Az írás a 
rajzból fejlődött, differenciálódott ki.

A betűk és a sorok szépségeit összerovó vonások, árnyalatok 
kicsinyek, szövevényesek, kevésbbé szembeszökők, így tehát a peda
gógusnak hatványozott és nagyon körültekintő munkájába kerül, 
hogy a gyermek figyelmét, érdeklődését az írás tökéletességére s 
annak esztétikai oldalára terelje.

E munkát egy külön, vagyis önálló szépírási órán kell végez
nie, mert ha mással is fűszerezi, akkor vétkezik a tulajdonképeni 
cél ellen. Ez azonban nemcsak pusztán a szemléletre, hanem a kéz
ügyességre is vonatkozik. Nyilvánvaló, hogy minden egyes betű 
s annak kapcsolata, valamint ezek arányossága, szépsége határozott 
és biztos izomérzést, kézmozgást igényel. Azonban a szépírás még 
egyebet is követel. Nevezetesen a szem és kar könnyed munkáját. 
Vagyis a szem és a kéz mentes legyen minden rendű és nemű gátló
érzéstől, súrlódástól. Addig tehát, amíg a gyermek az írásnál bizo
nyos gátlóérzésekkel, súrlódásokkal küzd, a munka esztétikájáról, 
a szépírás teljes érvényesüléséről szó sem lehet. Ezt csakis külön 
szemléletek és gyakorlatok által lehet kellőleg biztosítani. A mostani 
keretben mozgó szépírás szétforgácsolja a gyermek érdeklődését és 
figyelmét. Nemcsak magam, hanem mások megfigyeléseire is tá
maszkodva mondhatom, hogy azóta, amióta a szépírás önálló tárgy
ként való szereplése megszűnt a tantervben, a tanulók írása sokkal 
kevesebb esztétikai vonást tartalmaz, mint ezelőtt.

Okát ennek egyes-egyedül a szépírás önállóságának megsem
misítésében találom. I t t  megfeledkeztünk a tulajdonképeni célról. 
Mint minden tantárgy tanításánál, úgy a szépírásnál mindenkor csak 
a cél lebegjen a szemünk előtt.

A tanterv ugyanis azt kívánja, hogy minden írási óra egy
szersmind szépírási óra is legyen. Minden cél egyidőben, csak egy 
dologra, tárgyra, stb. irányulhat. I tt pedig többféle célról van szó.

A szépírásról, a gondolat helyes elrendezéséről, a tanultak 
rögzítéséről stb. Mikor tanitsuk tehát a szépírást? A gyermek figyel
mét nem forgácsolhatjuk szét, mert ez célt tévesztett művelet lenne. 
Pedig a jelenlegi követelés szerint így kell cselekednünk.

A beszédtanításnál, a fogalmazásnál, egyszóval a gyermek 
minden írásánál tanítjuk a szépírást. Vegyük az első esetet. Tegyük 
fel, hogy a tanuló a beszédtanítás alkalmával a szóba öntött gon
dolatait veti a táblára, miközben itt-ott bizonyos esztétikai szabály
talanságot követ el. A tanterv szerint a hibát nyomban helyre kell 
ütnünk s kiigazítanunk. Mi itt a teendő? Az, hogy rámutatunk a 
hibára, megmutatjuk a betű helyességét, esztétikai formáját, szem
léltetjük, gyakoroltatjuk a gyermekkel.

Kérdés, vájjon helyes volt ebbeli eljárásunk? Nem vétettünk-e 
a gyermekpszichológia, különösen pedig a beszédtanítás célja ellen? 
Könnyű belátni, hogy igen. A jelzett művelettel megzavartuk, meg
akasztottuk a gyermek helyes gondolatfolyását, képzeletkapcsolá
sát, mert figyelmét, érdeklődését más irányú és minőségű mezőkre 
tereltük. Jegyezzük meg, még pedig jól, hogy a gyermek képzet
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kapcsolása nem oly lelki folyamat, melyet tetszésünk szerint bármi
kor s bárhol megszakíthatunk s bizonyos időtartam után ismét 
útnak indíthatunk.

A beszédtanításnál a gondolat helyes és könnyed kifejezése a 
helyes képzetkapcsolás legyen a főcél, nem pedig az írás esztétikája. 
Ide kell terelnünk a gyermek figyelmét s érdeklődését. Azt a mun
kát, mely a szépírás elsajátítását célozza, önálló szépírási órán kell 
végeznünk, amikor ugyanis a gyermek figyelmét kizárólag az írás 
esztétikájára irányítjuk.

De menjünk tovább. Szakítva a gyermek öntevékenységével, 
ami alapjában észszerűtlen, mi magunk írjuk, még pedig a szépírás 
szabályai szerint, a beszédtanításnál felszínre vetett ismereteket a 
táblára, a gyermek pedig onnan a füzetbe írja. Helyeselhető-e a jel
zett művelet? A szépírás szempontjából helyes, de a beszédtanítás 
szempontjából nem. Miért? Azért, mert a gyermek a táblára írt szö
veget csak lemásolja, míg ellenben a tartalmát, értelmét figyelmen 
kívül hagyja. Pedig talán az volna a célunk, hogy a beszédtanítással 
kapcsolatos szöveg, írás rögzítője legyen a közölt ismereteknek. 
Csakhogy nem ezt értük el vele. Hol van tehát a kitűzött cél, mely 
a beszédtanítás helyes kiépítésére törekszik? Sehol. Az a művelet, 
melyet a gyermek a fenti keretben végzett, semmi egyéb, mint a 
látott szónak a leírt szóval való egyesülése. Ámde a beszédtanítás, 
az ismeretrögzítés szempontjából csak akkor helyes az írás, ha a 
látott, az értett és a leírt szó egy közös körben egyesül. .Egyébiránt 
az írás meddő munka. '

A kis sn. figyelme még nem elég fejlett, erős és gyakorlott 
ahoz, hogy mind a három feltételnek egyszerre, egyidőben tegyen 
eleget. Erre a műveletre csak akkor képes, ha e feltételek mindegyike 
külön-külön kiművelésben részesült. E külön kiművelés maga után 
vonja a feltételek teljesítését s ebből következik, hogy az egyes ré
szek külön is kiemelhetők, még pedig anélkül, hogy e kiemelés ká
ros hatással volna a ki nem emelt részekre. Ha tehát a gyermek már 
birtokában van az írás esztétikájának, akkor figyelmének a főjelle
gét minden káros utókövetkezmény nélkül az értett szóra, a szö
veg írástartalmára is irányíthatja. Azaz a gyermek szépen ír s egy
úttal rögzíti az Írásban rejlő ismereteket is. A megfelelő gyakor
latok s szemléletek által arra kell tehát képesítenünk a tanulót, hogy 
a beszédtanításnál, vagy a fogalmazásnál figyelmét az írás tartal
mára irányítsa anélkül, hogy közben bármilyfokú vétséget kövessen 
el az írás esztétikája ellen. Ezért szükséges és kívánatos a szépírás
nak önálló tárgyként való szereplése a tantervben.

Szobolovszky István.
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A mássalhangzók (konzonánsok) kifejlesztése a 
siketnémák I. (artikulációs) osztályában.

— Ú tm utatás a siketném ák isko lá jának  gyakorlati hangíiziologiájához. —-

Ir ta  Stern Ottó stadei siketném a-in tézeti tanár. F o rd íto tta  és a m agyar vo
natkozású részekkel ellátta  Vdradi Zsigmond siketném a-in tézeti igazgató.

(Folytatás.)

r. r. R.
„R“-ről beszélve, rendszerint egy egész határozott, a nyelv 

hegyének rezgése folytán keletkezett remegő hangra gondolunk. 
Ez úgynevezett nyelvhegy „r“-en kívül van még több fajta „r“ 
hang, mely a beszélő szervezet más részeinek rezgése folytán kelet
kezik.*) így  rezgésbe hozhatók az ajkak, a nyelvcsap, az íny
vitorla és az álhangszalagok. A fonetikusok és hangfiziológusok 
általában véve négy fajta „r“-t sorolnak fel: ajak-, nyelv-, nyelv
csap és torok „r“.

Az együttműködő szervek rezgésének módja is több fajta „r“ 
megkülönböztetésére szolgáltatott okot.

A beszélésnél nagyjában leginkább csak 2 „r“-hang jővén 
figyelembe, nevezetesen az uvuláris és a nyelvhegy „r“, a követke
zőkben csupán e két rezgő hangra fogunk bővebben kiterjeszkedni.

a) A nyelvcsap „r“.
I.

A nyelvcsap „r“-t gutturális vagy helyesebben uvuláris „r“- 
nek nevezzük. Következőleg képezzük: „ínyvitorla és nyelvhát lég
mentes zárlatot alkotnak egymással; a nyelv közepén csatorna ala
kul, melyben a hegyével előre álló nyelvcsap nyugszik. A kitóduló 
levegő által a nyelvcsap felemelődik; nehézsége folytán azonban 
rögtön visszaesik a csatornába, a következő pillanatban ismét eme- 
lődik, majd újból visszaesik és így tovább. (94. old.)83“ A rezgő 
nyelvcsap eredményezi a kilélegzési áram szétosztását is.

A szerint, amint a lágy szájpadlás és a nyelvhát egymással 
való érintkezése jobban elől vagy hátul történik, Passy szerint (165. 
old.)33 kétféle uvuláris „r“ különböztethető meg, mely zöngésen 
vagy hangtalanul képezhető. Míg az egyik „r“-nél a nyelvcsap 
hanyagul alácsüng, a másiknál kissé előre tolódik. Általában véve 
az „r“ képzési helye a „k“-éhoz arányítva (1. a „k“ képzését) kissé 
hátrább esik.

Miután sokan az uvuláris „r“-t ejtik a nyelvhegy „r“ helyett, 
sok artikulációs tanár megelégszik az uvuláris „r“-nek kifejleszté
sével. Sciger (64. old.)18 ennek az „r“-nek határozott előnyt látszott

*) L. A remegő hang „R “. S tern  O ttó értekezése a „D ie K inderfehler“ 
c. folyóiratban. (X II. évf. 289. 1.)
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nyújtani, mivel az „r“ kifejlesztésénél csupán csak azt kívánja, 
hogy „tágra nyitott szánkban szemléltessük a nyelvcsap rezgését. “ 
Hoffmann (46. old.)47 azt mondja: „egy természetes uvuláris „r“-nek, 
egy csak nagy megerőltetés árán, tehát természetellenes nyelv „r“- 
rel szemben előny adandó.“ Bármennyire is helyeseljük ezt az érve
lést, éppen siketnémáinknál inkább meg vannak a szükséges előfel
tételek helyes és természetes alveoláris „r“ képzéséhez, mint a 
könnyed s természetes uvuláris létrehozásához.

Tudjuk, hogy újoncainknál gyakrabban tapasztalhatunk az 
uvulán, az ínyvitorlán, a torok és choanna-ürben eltéréseket, mint 
a nyelv hegyén vagy a metszőfogak ínyén. Kérdéses tehát, vájjon 
a torokürben előforduló különféle kóros eltorzulások dacára lehet-e 
egyáltalában „természetes“ uvuláris „r“-t képezni. A tapasztalat 
gyakran éppen az ellenkezőjét igazolja. Jarisch művében (65. old.)20 
olvashatjuk: „A nyelvcsap ,,r“ némely embernél kellemetlenül, siket- 
némánál írtóztatóan hangzik.“ Továbbá Trautmann (86. old.)44 
hangsúlyozza: „E hangok az ínyvitorla lágysága és engedékenysége 
folytán némileg egyenetlenül és reszelésen hangzanak.“ Megjegy
zendő továbbá, hogy — különösen Németország keleti részében a 
„g“ hangnak zöngés „ch“-ként való ejtése teljesen azonos az uvulá
ris ,,r“-rel és ez által a siketnéma beszédjének érthetősége sokban 
befoljmsoltatnék. Megfontolandó továbbá, hogy az „r“ félvokális 
a nazális jellegnek annál jobban kedvez, minél hátrább képezzük 
és annál kevésbbé, minél közelebb artikuláljuk a szájnyíláshoz. A 
gégefő ,,r“ („r“ gutturale) és a lágy szájpad „r“ („r“ uvulare), 
melyek már magukban véve is túlságosan hozzájárulnak a vokali- 
záció tompításához, az orrhangú beszédnek sokkal inkább okozói és 
előmozdítói a nyelv „r“-nél („r“ alveolare).“ (I. 248. old.)63

Végül álljon itt egy hygienikus természetű megjegyzés is, ne
vezetesen az, hogy a nyelvcsap „r“ torokkatharusra hajlamosít. 
Gégeorvosok azt tapasztalták, hogy, különösen kenetteljesen be
szélő szónokok, kik uvuláris „r“-t, ejtettek, ennek elhagyása és a 
nyelv ,,r“-nek megszokása és alkalmazása által megszabadultak 
gégehurutjuktól.

Palleshe hasonlóképen jelenti: „Beszéljünk katharrális álla
potban uvuláris „r“-t. Határozatlanul és durván hangzik. Mily 
könnyen dagad meg a nyelvcsap! És egész környéke lobosodásra 
mily hajlamos Ameddig több órai gyakorlás közben hamis ,,r“-emet 
ejtettem, gégém nagyon könnyen lobosodott. Miután a nyelv ,,r“-t 
megtanultam, hosszú beszédműveletek után sem éreztem sem köhö
gési ingert, sem másnemű torok ingerlést, mely azelőtt gyakran 
hosszas rekedtségnek volt az előjele.“ (8. old.)“4

A felsorolt okok mind érthetővé teszik, miért ragaszkodnak 
a siketnéma-oktatásnál oly szilárdan a nyelv ,,r“-hez47 és csak az 
esetben gyakorolják a nyelvcsap „r“-t, ahol a legjobb akarattal sem 
lehet alveoláris „r“-t kifejleszteni.
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II. és III.

1. Az uvuláris „r“ kifejlesztése általában véve nem jár külö
nösebb nehézségekkel. Tekintetbe véve, hogy e hang, különösen 
zönge nélkül ejtve, meglepően hasonlatos a „durva, recsegő „oh“-hez 
(a, o, u után ejtve) kevésbbé természetes uvuláris „r“-hez jutás 
céljából a hátsó képzésű ,,ch“-ból indulhatunk ki, ezt zöngésíthet- 
jük és ilykép megközelítőleg használható nyelvcsap ,,r“-t kapunk. 
E kifejlesztési módnál gyakran oly nehézségre bukkanunk, mely a 
zönge kifogástalan alkalmazásával áll összefüggésben. A siketnéma 
tapintó keze nem képes a tanár nyakán megkülönböztetni a hang
szalagok rezgését a „eh“ recsegésétől. Ha megfeszített figyelem da
cára sem volna képes különbséget tenni a zönge és recsegő zengés 
közt, akkor folyamodjunk az összehasonlításhoz. Emlékeztessük a 
tanulót a zönge nélküli „f“ és a zöngés „v“-re és ejtsük egy lélegzet- 
vételre először a „f“-t és megszakítás nélkül a „v“-t. Ugyanígy 
ejtsük a hangtalan és zöngés ajak ,,r“-t. Ezek után térjünk vissza 
a hátsó „eh“ és uvuláris „r“-hez. Ez eljárás gyakori megismétlése 
után végre sikerülni fog a zöngés uvuláris „r“ kifejlesztése.

2. Egy másik mód, melynek segítségével kevés fáradság után 
uvuláris „r“-hez jutunk az, hogy vízzel gargarizáltaturik.*)

Már Abbé de l‘Epée is ezt a jelenleg általánosan ismert módot 
vette igénybe az „uvuláris r“ kifejlesztéséhez. Azt mondja: „Ve- 
gvünk elő vizet és ezzel gargarizálhassunk, miáltal azonnal létre
jön az „r“.

A siketnéma és a halló gargarizálása közt rendszerint nagy a 
különbség. Míg az épérzékű úgyszólván mindig hangosan (zöngé
sen) gargarizál, így hallván ezt környezetétől, addig a siketnéma 
rendszerint hangtalanul teszi ezt, ami épen szoros összefüggésben 
áll siketségével. A siketnémának a gargarizálás tisztán látási és ta 
pintási jelenség. Látja a víznek a szájban való bugyborékolását és 
érzi a nyak és a fejrészeken a rezgéseket. Azonban, hogy ezek a rez
gések a hangszalagmozgások vagy a víz mozgásától keletkeznek-e, 
természetesen oly gyorsan felfogni nem képes. Ez az oka aztán 
annak, hogy — különösen nehézkes siketnémáknál — még az uvu
láris „r“ kifejlesztése is váratlan nehézségekkel jár.

De a gargarizáló mozgások utánzása magában véve is teljesen 
ismeretlen a kis újoncok előtt. Ez okból helyénvaló volna ezek gya
korlása, megtanítása már az előgyakorlatok során.

Nem mindegy különben sem, miképen gargarizálunk. A gar- 
garizálásnak mintegy hat módját különböztetjük meg: elülsőt, kö
zépsőt és hátsót és ezek mindegyike zöngésen vagy zönge nélkül 
végezhető. A mi célunknak (uvuláris „r“) leginkább a középső felel 
meg. A nyelvhát-ínyvitorla-zárlat kevéssé hátra esik. Ha a tanuló 
e zárlatot nem tudja magától helyesen megalkotni, akkor segítsé
gére sietünk, miközben nyelvét szükség szerint mindinkább leszo
rítjuk és hátrább toljuk. A víz beöntése — legalkalmasab állott

') L. a  „k “ kifejlesztését viz segítségével.
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víz — kétféleképen történhetik. Vagy a tanuló maga, szopó mozgás 
útján veszi szájába a kellő mennyiségű vizet, vagy mérsékelten hát
ravetett fejjel kinyitja száját s a tanár önti szájába. (Némelyek 
azt ajánlják, hogy a szájat tele kell tölteni vízzel.) G-yakran sok időt 
vesz igénybe egyes tanulóknál a gargarizálás gyakorlása. Kínzás 
volna ily esetekben megkívánni, hogy a gyermek a fejét állandóan 
hátravetve tartsa. Vap'v többször megszakítva ismételtetjük meg 
ez eljárást, vagy alátámasztjuk a fejet. (Oly szék, melynek igazít
ható fejtámlája volna, legalkalmasabb.)

(F o ly ta t ju k .)

A siketnémák Törökországban.

Érdeklődésünk mostanában fokozott mértékben fordult a Bal
kán felé; nem lesz tehát érdektelen megismernünk, hogy Törökor
szágban milyen a sorsuk a siketnémáknak.

Flögel Károly Frigyes liegnitzi lovassági akad. tanár művé
ben (Siegert Dávid kiad. Liegnitz és Leipzig, 1789.) a követke
zőket írja:

„Az ottomán udvarban az apródok közt vannak bizehamoknak 
nevezett szolgák. Ezek születésük óta süketek és következéskép né
mák; kb. 40-en vannak és az apródok két szobájában hálnak, nap
pal pedig az apródok mosquea-ja (temploma) előtt állnak s itt a 
némák beszédjében gyakorolják magukat, amely különféle jelekből 
áll s ennek segélyével egymást tökéletesen meg tudják érteni s nem. 
csupán egyszerű és közönséges dolgokat, hanem egész történetet, 
vallásukból való elbeszéléseket és az Alkorán törvényeit, szóval min
dent el tudnak beszélni. Az idősebbek közül 8—9 a „néma favorit“ 
(kedvenc). Ezek a nagy teremben szolgálnak és udvari bolondok 
módjára szórakoztatják a szultánt. Ez néha rúgja, máskor kútba 
dobatja őket, majd parancsára egymást kell íitniök. Az udvarban 
annyira megszokott volt a némák jelbeszédje, hogy azt mindenki 
elsajátította, de különösen azok, kik gyakran voltak a szultánnál, 
mert illetlenség annak jelenlétében hangosan beszélni.“

,,A török udvarban törpéket is találunk (ginge-ok); ezek az 
apródok közt tartózkodnak, míg elsajátítják az udvari szokásokat, 
hogy a szultán körül szolgálni tudjanak. Ha ezek közt van siket
néma és ezenfelül még az arca vágásokkal el van torzítva, mintha 
természet és művészet egyesült volna, hogy a legtökéletesebb torz- 
ábrázatot alkossa, akkor azt igen kedvelik. Egyszer egy basa ilyet 
ajándékozott a szultánnak. Ez lett a kedvenc. Aranyba öltöztette 
és megengedte neki, hogy a palota összes termeiben szabadon jár- 
hasson-kelhessen. (Ricaut, Beschreibung des Ottomanisches Reich. 
Buch I., Kap. 8., Frankfurt 1671.) — Csaknem ugyanezt mondja 
Tournefort: A törpék valóságos majmok, kik ezerféle arefintorítást 
csinálnak egymás közt és megnevettetik a szultánt, ki egy-egy rú
gással jutalmazza őket. Ha egy törpe egyszersmind siketnéma, a
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palota phönixeként tekintik s jobban bámulják, mint a világ leg
szebb emberét, kivált ha még az arca is el van torzítva. (Tournefort. 
Tóm. I I  sp. 27.)

Egy ily törpével öletett meg Soliman szultán egy nürnbergi 
derék, magas német katonát. A törpének, ki a katonának alig a 
térdéig ért, egy kis kardot adatott, mellyel a törpe nagy erőlködés
sel keresztüldöfte a katonát a törökök nagy gyönyörűségére. (Jovius 
Hist. Lib. X I.)“

Szinte hihetetlennek látszik, hogy ily bánásmódban volt ré
szük a siketnémáknak, de ha tekintetbe vesszük a törököknek az 
akkori hadjáratokban való kegyetlenkedéseit, akkor elfogadhatók
nak tarthatjuk ezeket az adatokat.

A sn. háremőrök szerepet játszanak a nyugati művészetben 
is. I tt tudomást szereztek a snk.-nak a török udvarban való alkal
maztatásáról s egyesek műveikbe illesztették azokat. így  pl. Mozart: 
„Szöktetés a serailból“ c. művében. Jókai egyik elbeszélésének fő
hőse is siketnéma. (A bizehám. Jókai Dekameron. Ford.)

Más téren is alkalmazták a siketnémákat a törökök, nemcsak 
háremőröknek és az előbb említett s az emberi méltóságot lealacso
nyító szolgálatra. így pl. községi szolgáknak vagy titkároknak fo
gadták őket. A szolgákat csak a külső megjelenés formáira, a tit
károkat pedig írás másolására tanították, a megértésre azonban gon
dot nem fordítottak s így, mivel a hangbeszédet nem ismerték, a leg
megbízhatóbb titkároknak bizonyultak.

Münz Zsigmond „Balkáni uralkodók és államférfiak“ c. mun
kájában ezt írja: „Minisztertanács. Az ülésen a következőkép helyez
kedtek el: a nagyvezér elnökölt, széke a jobboldalán ülő s a biroda
lom legmagasabb papi méltóságát viselő Seikh ul-iszlám-é és a had
ügyminiszteré között állt. Ez utóbbi mögött ült a külügyminiszter. 
Egy csodásán kirakott s aranytól csillogó tetőzet alatt tettek szol
gálatot -— nesztelenül járva a gyönyörű, lágy szőnyegeken — a 
szultáni udvar meghittjei. Nyomasztó, barátságtalan csend volt a 
teremben, hol többnyire suttogva beszéltek és csak ritkán tört ki 
egy-egy izgatottabb hang. Szolgák léptek be, kik taglejtésekkel tet
ték meg jelentésűket és a miniszterek ügyetlen jelekkel válaszoltak 
nekik. Mily különösen és kísértetiesen hatott ez a megfeszített, 
merev ábrázat, melynek kifejezése és különféle mozdulatai pótolják 
a beszédet. Ezek siketnémák voltak. Csak ezeknek, kik nem halla
nak s beszélni sem tudnak, szabad a tanácsterembe lépni, hogy 
egyetlen szó se kerüljön ki e falak közül. — A nagyvezír székével 
szemben, a patkóalakú asztal végén három titkár ült, szintén snk.; 
ezek tehát nem érthették, hogy mit beszélnek körülöttük. A levél
tárban, egy, a Yildiz Kioszkhoz közel eső kertben — profán sze
mektől elzárva — voltak elrejtve hatalmas papirkötegekben a török 
történelem titkai, melyek fel fogják fedni valamikor azt, amit sok 
évszázadon át az ottomán miniszterek csak sn. titkárok és szolgák 
jelenlétében tárgyaltak.“

A mai kor technikai alkotásaival egymástól távoleső népeket 
is egymáshoz közelített és benső kapcsolatba is hozta őket egymás
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sál. így  van ez néhány éve Törökországban is, hol a nyugati orszá
gok mintájára, reformokat alkottak. Eddig a török siketnémáknak 
legnagyobb része csak természetes jelekkel tudta magát megértetni. 
Jóllehet ezek a jelek érthetők voltak, de még sem voltak elegendők 
szellemi érintkezésre. (Lásd: Reuschert, Die Qebardensprache, 
Dude kiad. Leipzig.) A Deutschen Taubstummen-Korrespondenz 
múlt évi 16. számában olvashatjuk az 1912. évi párisi sn. kengresz- 
szusról: ,,A tanácskozás főképen a francia ujj-abc segélyével folyt, 
amelyből a legtöbb külföldi valószinűleg alig értett meg valamit. 
Hogy azonban kölcsönösen megérthessék egymást, a legtöbbször 
természetes pantomimikát kellett használni, amely úgy látszik tel
jesen bevált. így  tartott beszédet a török snk. képviselője is, ki 
rendkívül nyugodt gesztusaival a legnagyobb értelmességet kap
csolta össze s mely beszédet mindenki a pantomimikai művészet 
győzelme gyanánt tekintett.“

Mivel azonban a természetes jelbeszéd a szellemi művelődésre 
és az életben való érintkezésre nem elegendő, azért a siketnémákat 
a jövőben Törökországban is szakszerű nevelésben, a hangos- és 
irottbeszéddel való oktatásban akarják részesíteni. Egy török tanár, 
M. Khriszto elvégezte a snk. oktatására képesítő tanfolyamot a 
párisi Hationalinstitutban. (A snk. oktatására már 1911-ben is tör
téntek kezdeményező lépések Törökországban. Ugyanis az „Ame
rican Mission“ a törökországi Merzifounban saját helyiségében is
kolát nyitott snk. oktatására. Valószinűleg a merzifouni iskola léte
sítése indította a török kormányt arra, hogy M. Khrisztot a párisi 
Nationalinstitutba küldje. A fordító.)

Törökországban mintegy 30,000 siketnéma él. Számukra 
azonban csak két intézet van, az egyik Konstantinápolyban, a má
sik pedig Marsavan-ban.

Adná Isten, hogy ezt a jó kezdetet a háborús idők elmúltával 
áldásos folytatás kövesse!

E. Reuschert nyomán németből fordította: 
Zsembai Ferenc.

Gyűlések — kongresszusok.

Az „Állami Tisztviselők Országos Egyesülete“ május 18.-án 
tartotta közgyűlését, amelyről az „Állami Tisztviselők Lapja“ máj. 
31.-i számában részletes tudósítást közöl. A nevezett lappéldány az 
A. T. 0. E. minden tagjának megküldetett. Felhíván arra kartár
saim figyelmét, óhajtom: valamennyiük lelkét hassa át a Szózat és 
sorakozzanak az anyaegyesület zászlaja köré!

Az egyesület igazgató választmánya jun. 3.-án elhatározta, 
hogy szept. 22—24,-ére Győrbe rendes országos tisztviselői kon
gresszust hív össze, melynek tárgyai lesznek: az állami tisztviselők 
és más alkalmazottak fizetésének és nyugdíjának rendezése körül 
alkotott törvények egyes intézkedéseinek megváltoztatása, a státus-
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és fizetésrendezésből még kihagyott alkalmazottak helyzetének javí
tása, valamint a vármegyei tisztviselőknek már megadott automa
tikus előlépés kivívása és a tisztviselői pragmatika megalkotása 
érdekében való újabb állásfoglalás. Főelőadóvá ismét Andor Endre 
dr. osztálytanácsos birót választották.

*

A z „Országos Középiskolai Tanáregyesület“ választmánya 
máj. 25.-én elhatározta, hogy az ősszel — később meghatározandó 
időre — összehívja a középiskolai tanárok III. kongresszusát. Tár
gyak: 1. a státusrendezés: a teljes megharmadolás követelése a min
denkori létszám alapján; 2. a nyugdíjtörvény vonatkozó rendelke
zésének megváltoztatása: a 30 éves szolgálati időnek teljes épség
ben novelláris úton való visszaállítása; 3. hogyan lehet s hogyan 
kell a tanügyet közüggyé tenn? (Ez a kongresszus így -előkészítője 
lehet egy későbbi egyetemes tanügyi kongresszusnak.)

♦

A z „Országos Polgári Iskolai Egyesület“ XVIII. közgyűlé
sét Pestmegye székházán tartotta jun. 11. és 12.-én.

Dr. Sághy Gyula elnök megnyitójában jelezte, hogy: a) a 
státus reményt támaszthat a szolgálati időnek 35 évre való leszállí
tására, mert ennek elvi akadálya nincs; b) az Orosházán és Békés
csabán az 1912—13. tanítási évben felállított mezőgazdasági irányú 
7 osztályú polgáriskola után jövőre remélhetően az ipartechnikai 
irányú polg. isk. is megvalósul; c) a tanárképzés egyik nagyjelen
tőségű tárgya a közgyűlésnek.

Az üdvözlések után dr. Imre Sándor pedagógiumi tanár elő
adást tartott br. Eötvös Józsefről. (1. Polgáriskolai Közi. 1913. 11. 
sz. 387.)

Tas Ferenc h. főtitkár jelentésében hangsúlyozta, hogy az 
új nyugdíjtörvény a sérelmeket csak részben orvosolta. Megemlíté, 
hogy a pénzügyminiszter elvileg hozzájárult a VII. f. o. megnyitá
sához. Beszámolt a fiú- és leányiskolái reformbizottság működésé
ről. Rámutatott a körök működésének munkálkodásában rejlő' nagy 
összekötő erőre. Sürgette a polgáriskolának a tanfelügyelői hatás
kör alól való kivonását.

Mezei Lajosnak szerkesztői jelentése kapcsán felhatalmazta 
a közgyűlés az igazgató tanácsot a Polgáriskolai Közlönynek az 
eddigi 40 ív helyett 46 ív terjedelemben való megjelenésére.

Lázár Kálmán pénztáros jelentéséből megtudjuk, hogy a be
vétel (a főváros 500 K segélyével) 13,938 K 38 f. volt. A kiadások 
főtételei: a Közlöny (44 ív) nyomása 4861 K 34 f.; írói díjak: 883 
K; tiszteletűi jak: szerkesztő 800, főtitkár 500, titkár 300, pénztá
ros 800, ügyész 120 K 66 f. Pénztári egyenleg 215 K 95 f. Az 1913. 
évi előirányzat (2000 K államsegéllyel): 22,630 K 55 f. Az egyesü
let tiszta vagyona 1913. máj. 9.-én (a 48,534 K 68 f. házalaptőkével 
együtt): 70,814 K 85 f.

A Házbizottság működéséről részletesen Reöthy Vladimir, a 
segély és házalap alelnöke számolt be.
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A z indítványok során elhatározta a közgyűlés, hogy a) a nem 
állami és a fővárosi tanárok nyugdíjügyét napirenden tartja; b) 
kérni fogja a korpótlékok egyöntetű szabályozását, (Itt megje
gyezte az eln., hogy a középiskolai tanárok is kérik a korpótlékok 
számának emelését és erre bíztató Ígéretük van.) valamint az elemi 
isk. szolgálat beszámítását.

A gyűlés második napján dr. Kovács János és Zigány Zoltán 
előadása alapján a polgáriskolai tanárképzés szervezetét tárgyalták. 
(L. P. K. 1913. 11. sz. 451—476.) A z elfogadott határozati javaslat 
így szól:

„A közgyűlés a polgáriskolák belső fejlődése és gyorsabb 
terjedése, továbbá a polgáriskolai tanulók jobb kiművelése és köny- 
nyebb boldogulása, végre a polgáriskolai tanárok szolgálati, anyagi 
és társadalmi emelkedése érdekében a polgáriskolai tanárok képzé
sét és képesítését a következő elvek szerint sürgősen reformálandó- 
nak tartja.

1. A polgáriskolai tanárok jelenlegi állami képzőintézetei t. i. 
a Paedagogium és az Erzsébet-nőiskola jelenlegi felszerelésüknek, 
szervezetüknek és működésüknek megfelelően tanárképző főiskolák
nak nyilváníttassanak és szervezetükben is, működésükben is tovább
fejlesztessenek.

2. A polgáriskolai tanárképző főiskolák tanártestületei összes 
tanulmányi és nevelői teendőikben autonómiát kapjanak, dologi ad
minisztrációjuk és internátusi ügyeik pedig a tanulmányi és neve
lési ügyektől teljesen különíttessenek el.

3. Annak biztosítására, hogy a tanárképzők tanári testületé 
mindig megfelelő erőkkel egészíttessék ki, szabályzatban szüksé
ges kimondani, hogy ez intézetekhez rendes tanárokul csak magán
tanárrá habilitált egyének vagy tud. akadémiai tagok nevezhetők ki. 
Alkalmas pályázók hiánya esetére ideiglenes jelleggel rendkívüli 
tanári állások szervezendők.

4. Az Erzsébet-nőiskola mai felsőbb leányiskolája gyakorló 
polgáriskolává szerveztessék át.

5. A szaktudományi képzés érdekében szükséges, hogy a jelen
legi, részben heterogén tárgyakkal is túlzsúfolt két szakcsoport 
helyett, az egymással vonatkozásban álló tárgyak természetes cso
portosításával és a polgáriskolai szükségletnek is figyelembevételé
vel, a tárgyak a következőképen osztassanak be:

I. Nyelv-történettudományi,
II. Természetrajz- vegytan- földrajzi,

III. Mennyiség- természettani,
IV. Közgazdaság- jogtudományi és
V. Rajzi szakcsoportokba,

hozzájárulván mindenikhez a hivatásszerű képzésnek (elméleti és 
gyakorlati pedagógiának) tárgyai s esetleg — önkéntes vállalko
zásként — valamelyik mellékcsoport (ének és torna).

Ügy a gyakorlati pedagógiai képzésnek, mint a szaktudo
mányi gyakorlat intenzitásának érdekében is szükséges, hogy a kép
zés időtartama 3 évről 4 évre emeltessék.
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6. A polgáriskolai tanárjelölteknek elméleti képzése részben 
az egyetemen, a műegyetemen, a művészeti, a gazdasági vagy a 
kereskedelmi főiskolán történjék, részben pedig gyakorlati kiképez- 
tetésükkel egyidejűleg és párhuzamosan a két tanárképző főiskola 
foglalkozzék azzal.

7. A jelöltek a polgáriskolai tanárképző főiskolákon alapvető 
elméleti oktatást kapnak, ezenkívül pedig e főiskolák tanárainak 
vezetése és útmutatása szerint a gyakorló polgáriskolák látogatá
sával s ezek egyes osztályaiban folytatólagos tanításokkal foglal
koznak, elméleti leckerendjeikkel kapcsolatban szemináriumi, labo
ratóriumi és gazdasági gyakorlatokat végeznek, továbbá kirándulá
sokban és tanulmányi utazásokban vesznek részt.

8. A kiképzés ideje 8 félévre van osztva. Az első 4 félévben a 
tanárképzőkön folyik a jelöltek teljes elméleti és gyakorlati kikép
zése, melynek végén sikeres alapvizsgálat után a további 4 félévben 
legalább 20—20 heti órán át kötelesek a jelöltek vagy az egyete
men vagy megfelelő előadások hiányában szaktárgyuk más főiskolá
ján előadásokat rendesen hallgatni s a tanárképző főiskola előírt 
gyakorlati disciplináin felül félévenkint legalább 12 órai sikeres 
kollokviumot felmutatni.

9. Ezentúl nyilvános jogú polgáriskolákban tanárokul és 
igazgatókul csak olyan férfiakat vagy nőket lehet alkalmazni, akik
nek középiskolai vagy polgáriskolai tanári oklevelük van.

10. A polgáriskolai tanári oklevelet tanári képesítővizsgálat
tal a Polgáriskolai Tanárvizsgáló Bizottság előtt lehet megszerezni. 
E bizottság székhelye Budapest, tagjait a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a budapesti tudomány-egyetem, a műegyetem, a rajz
tanárképző intézet, az orsz. m. kir. zeneakadémia és a két polgár
iskolai tanárképző főiskola rendes tanárainak sorából 5—5 évi idő
szakra nevezi ki.

11. Polgáriskolai tanári képesítő vizsgálatra csak a tanárképző 
főiskolák sikeresen végzett rendes, nyilvános növendékei jelentkez
hetnek. A tanárképző főiskolákon sem rendkívüli, sem magántanu
lók nem vétethetők fel, hasonlóképen nincsen ott helye, semmiféle 
magánvizsgálatnak sem.

12. A polgáriskolai tanárképző főiskolák összes ügyei a val
lás- és közokt. minisztériumban a polgáriskolai ügyosztályba osz
tassanak be.

A közgyűlés utasítja a tisztikart s az igazgatótanácsot, hogy 
a reform további részleteit dolgozza ki s annak keresztülvitelére a 
szükséges lépéseket az Orsz. Egyesület nevében tegye meg.“

K.
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VEGYESEK.

Lapunknak e száma — a közgyűlés miatt ■— a rendes időnél előbb 
adatott ki. A 8. szám a 9.-kel együtt szept. 1.-én fog megjelenni.

&

Közgyűlésünket jun. 29.-én és 30.-án Keszthelyen a községházán 
fogjuk megtartani. Kezdete mindkét napon d. e. 8 ó 30 p.

*

A VKM. áthelyezte Báthory Károly gondnokot 1913. aug. l.-étől 
való hatállyal a siketnémák váci kir. orsz. intézetétől a snk. bpesti áll. 
intézetéhez. (1913. V. 24. 89,871. sz.)

Klis Lajos, a snk. bpesti áll. intézetének igazgatója az Á. T. 0. E. 
igazgató-választmányának tagjává választatott.

Greiner László debreceni kartársunk megrendült egészsége miatt 
nyugdíj áztatott. Státusunkban G. L. az első, akire az új nyugdíjtörvény 
alkalmaztatott.

A némák megszólaltatása c. alatt képes ABO-t írt Borbély Sán
dor, a snk. váci intézetének igazgatója. Ez a könyv, melyet a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter engedélyezett, most készült el a nyomdában. 
A hozzávaló fonetikai és módszertani mű is kikerült már a sajtó alól és 
így a jövő tanítási évben mindkettőt használhatjuk. Áruk 1-—1 K.

A magyar ipar pártolásáról jun. 8.-án előadást tartott Borbély 
Sándor váci sn. intézeti igazgató a pestmegyei általános tanítóegyesület 
„Újpest-—Yáczi Járásköre“ gyűlésén, mely a snk. intézetében volt.

Siketnémák hitoktatására képesítést szereztek jun. 3.-án Ungvárt 
Seregélly Sándor (rk.) és Klein Sámuel (izr.).

Az izr. siketnémák orsz. intézete vizsgáján (VI. 15.) Almády Géza 
fővárosi tanácsos elismeréssel szólt a tapasztalt eredményről és megígérte 
közreműködését a városi segítést illetőleg. —• Úgy halljuk, hogy a hit
község 4000 K-val pótolta az intézet tanárainak javadalmát. Nem tud
juk, hogy a felosztás minő alapon történt és hogy ez a sokszor kért, 
várva-várt javítás állandó jellegü-e.

A belga siketnémák a Gand-i világkiállítás alkalmával augusztus 
15—17.-én nagygyűlést tartanak. Felvilágosítást ad: G. Raes, rue de la 
Blanchisserie, 18. Gand.

A kis néma, snk. és beszélő siketek képes lapja („La petite Silen- 
cieuse, Messagére illustrée des sourdsmuets et des sourdes-parlantes“) 
c. alatt Yvonne Pitrois kisasszony, ismert író, aki maga is beszélő siket, 
kéthavonkint megjelenő lapot indított. Ára 1 frank (belföldieknek 50 
centimes). A lapnak Braille kiadása is van, a vak snk. számára; árá 
ugyanannyi. Szerkesztő- és kiadóhivatal: Mans (Sarthe) rue Hómon, 6. 
A legelső ilynemű lap (Snk. képeslapja) hazánkban jelent meg. Most 
már 3. évét éli. Havonkint kétszer jelenik meg. Ára egy évre 4 K. Vácon 
szerkeszti és adja ki Borbély Sándor ig. Példáját követték a franciák és 
nemsokára a németeknek is lesz hasonló lapjuk.

Az első nyilvános olasz internátus alapításának 100. évfordulója 
(1912. dec. 1.) alkalmából S. Monci cikket írt egy genuai lapban. A
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forradalmi hónap (júl.) 15.-én a X III. évben, Napóleon Genuában tar
tózkodván, elhatározta a vallásos kongregációk támogatásaképen páter 
Assaroti kis iskolája mellé egy internátns szervezését és 12 benlakó nö
vendék tartásdíját magára vállalta. Minthogy azonban a belügyminisz
ter és az oktatásügyi miniszter egyaránt a maga hatásköre alá tarto- 
zandónak követelte ezt az intézményt, a császári rendelet hosszú ideig 
végrehajtatlanul pihent. De Assarotti ez idő alatt sem maradt tétlenül; 
titokban snk.-at fogadót magához, akiket — támogatás nélkül is — 
tanított. 1809-től az oktatásügyi miniszter a „siketnémák atyját“ az 
iskola igazgatójává, 1811-ben pedig a belügyminiszter intézeti főnökké 
nevezte ki. Végre egy szintén 1811-ben kibocsátott második császári ren
delet alapján az Irgalmasok-rendjének egy régi klastromába költözött 
az iskola és internátus és 1812. dec. 1.-én átadatott új rendeltetésének. 
(II Cittadino, de Génes.)

Előadás a sn.-ság megelőzéséről. A londoni „National Bureau“ 
védnöksége alatt dr. James Kerr Lőve, a híres szakorvos, két előadást 
tartott a Royal Sanitry Institute de Londresban „A sn.-ságot megelőző 
eszközök kutatása“ címen. Az örökölt és szerzett siketség jelenségeit 
tanulmányozáván, arra a következtetésre jutott, hogy úgy az előidéző 
okok, valamint a kezelés módjai között nagy a hasonlatosság. Azt 
mondja, hogy 100 eset közül legalább is 50 esetben elkerülhető volna 
a siketség, ha következetes figyelemmel kisérnők a ragályos betegségek 
lefolyását a gyermekkorban és ha szakorvosok állandó ellenőrzést gya
korolnának az iskolákban. (The Teacher of the Deaf.)

Spanyol eredmény. Megszoktuk, hogy a különleges és bámulatos 
dolgok hazája Amerika. Most azonban a „Pali Mail Gazette“ c. spanyol 
lap írja a következő hihetetlen esetet: Tadeo Pereda almanzai nyerges
mester, torkának erős megsérülése következtében rákot kapott, amelytől 
gégefője teljesen elpusztult. Kétségbeesése oly nagy volt, hogy hozzá
tartozói a megőrüléstől féltették. Mindenáron vissza akarta nyerni a 
beszélőképességét; találékony elméje és erős akarata célhoz is vezették. 
Olyan fonetikai eszközt talált fel, amelyeknél kaucsuk-csövecskék he
lyettesítik a hangszalagokat. Ezt torkába helyezvén, folyékonyan és hi
bátlanul tud beszélni. Sőt dr. Tarpia közbenjárásával a madridi kir. 
orvosi akadémiának is bemutatták a nagy feltalálót és a tudósok gyü
lekezete előtt Pereda mester úgy énekelt, mint egy „zarzuela (operaéne
kesféle). Sőt Pereda azt állítja, hogy hamis hangot képtelen kiejteni. 
A valóság a dologban bizonyára csak az, hogy az élelmes szerkesztő ked
veskedni óhajtván olvasóinak — a tréfaszerető és vidám spanyolok
nak — ezúttal ezt a mesét találta ki.

Művészeti mozgalom a francia snk.-nál. A frncia sn. művészek 
között az utóbbi időkben ismét eleven élet lüktet. -Sok előkelő tárlaton 
találkozunk sn. művészek nevével. Legutóbb a volney-i művészi és iro
dalmi kör vette meg Olivér Ohéron sn. festőművésznek Coin de park 
és He de Noirmoutier c. képeit. (Revue générale.)

Üzenetek. S. Zs. Köszönöm a figyelmet. Eelhasználom. — M. F. 
Yverdon. Gondolj a M. S. O.-ra! •— Munkatársaimnak jó pihenést 
kivánok!
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