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Magyar S iketnéma-Oktatás
A „SIKETNÉMA-INTÉZETI TANÁROK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK“ HIVATALOS LAPJA.Megjelenik minden hó elején legalább egy Ívnyi terjedelemben.
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Igen tisztelt Kartársaim !Bocsánat, hogy egy igen fontos ügyben ez úton fordulok Önökhöz.Olvastam a „Magyar Siketnéma-Oktatás“ folyó évi szeptember havi számát és kételkedéssel párosult mély aggodalommal tettem le azt. Az olt található „Szerkesztői jelentés“ cimű közleményt nagy figyelemmel olvastam át s ily módon a lap ügyének állapotát és ebből az egyleti életre vonatkozó következményeket megalkottam magamnak. Ez késztet most szólásra.A „Szerkesztői jelentésiben felsorolt s minden kétséget kizáró tényállás nagyon leverő hatást gyakorolt rám, mert arra enged következtetni, hogy úgy az egyleti élet, mint az annak eszközül szolgáló szaklap iránt való lelkesedés hanyatlásnak indult. Már pedig az egyleti működés, valamint az ennek ügyét elörnozditó szaklap, ez a kettős eszköz a siketnéma-oktatás magasztos ügyének fejlesztéséhez szükséges volt, sőt ez idő szerint nélkülözhetetlen. Ezt legjobban bizonyitja az a letagadhatatlan nagy és szép eredmény, amelyet egyleti működésünk és szaklapunk útján oktatásügyünk fejlődésére gyakoroltunk.Csak a „viribtis unitis“  az a jelszó, melynek alapján nagyot, nemeset alkothatunk —- különösen a humánus ügyek terén. Ennek az igazságnak szem előtt tartása nélkül lehetetlen nagyobb dolgot művelni, sőt csak tűrhető eredményt is elérni.A Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének létesítésekor két fontos cél lebegett az alapítók előtt: a hazai siketnéma-oktatásiigy 
fejlesztése, minél magasabb fokra való emelése és az ügy munkásai 
társadalmi tekintélyének emelése, anyagi helyzetének javítása, biztosí
tása. E kettős cél elérésére eszközül szolgálnak az egyesületi gyűlések és az egyesületi szaklap.Hogy a mai korban csakis ily úton-módon lehet célt elérni, emellett bizonyítanak más testületek szakcsoportosulásai és eljárásai.
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Minden testület célja a saját speciális munkakörének szolgálása s azzal együtt szociális helyzetének javítása.De menjünk tovább!A siketnémák megmentése kiváló fontos és humánus kulturügy. Ennek minél magasabb fokra való emelése első sorban — hogy ne mondjam, kizárólag — a siketnémák tanárainak lelkes működésétől függ. Az ő kezükbe van letéve a magyar siketnéma-oktatásügy jövője. Ezt az ügyet teljes odaadással szolgálni minden e téren működő 
egyénnek, tehát az összességnek is erkölcsi kötelessége. Kötelessége ennek a karnak, hogy egyesületi gyűlésein saját szakjában magát tovább képezze, hogy állandó akcióval a nagyközönség figyelmét felkeltse és támogatását megnyerje kitűzött céljának mielőbb való eléréséhez. De hivatása is ennek a karnak az, hogy gyakorlati tapasztalatokból leszűrődött véleményét s a szükséges reformtervezeteket oktatásügyünk kormánya elé terjessze. Ily módon és egyedül ily eljárás mellett használunk magasztos ügyünknek, teszünk szolgálatot édes magyar hazánknak és az egész emberiségnek.Ha ez igy van — már pedig máskép nem lehet — akkor önként következik, hogy a siketnéma-intézeti tanároknak egyesületbe való csoportosulása nemcsak hézagpótló volt, hanem az ügy érdekében 
parancsoló szükség is. Ennek eleget tenni nemcsak a tanári minőségben levőknek, hanem az intézeteknél működő hitoktatóknak, kézimunka- tanítónőknek és rajztanároknak is kötelessége. Valamennyinek kivétel nélkül való kötelessége ennek az egyesületnek nemcsak tagjának, hanem buzgó, lelkes és törekvő munkatársának is lenni. Aki e nélkülözhetetlen egyesület működésében részt nem vesz, -— gyengén szólva — nem lelkesül a saját hivatása iránt. A közgyűlésekről való távolmaradás a szükséges anyagi áldozatokkal nem menthető, mert azt bőven kárpótolja a nemes munkából származó erkölcsi, sőt anyagi haszon is.Az egészséges egyleti élet ébrentartásához, a gyűlések mellett, főeszköz az egyleti szaklap. Az egyik kiegészítője a másiknak; ha az 
egyik működése lankad, a másik tevékenysége is megbénul. Az egyesületi működés egyleti szaklap hiányában fél munka, mely célhoz nem vezet és nem is vezethet.Ezt a helyes elvet szem előtt tartván egyesületünk vezető fér- fiai, már kezdettől fogva fáradoztak egy oly szaklap kiadásán, amely ügyünket szolgálja. S igen nagy örömmel állapíthatom meg, hogy sikerült is. Szaklapunk kötelességét híven teljesítő, egyletünket állandóan képviselte s számtalan szép és érdemes cikkével ügyünket hűségen szolgálta, fejlesztette, előbbrevitte. így volt ez már akkor, amikor csak kevesen, talán alig ötvenen voltunk. Amj ebben az időben lehetséges volt szellemi és anyagi tekintetben, lehetetlen volna az most, amikor számunk megháromszorozódott?! Ez alig hihető. Inkább hajlandó vagyok azt hinni, hogy az igen tisztelt szerkesztő úr jelentésében talán egy kicsit mégis csak „nagyon sötéten látja a dolgokat.“ Avagy nem?Ha az első feltevés helyes, akkor talán az volt a célja, hogy fokozza a t. tagtársak lelkesedését; ha pedig az utolsó igaz, akkor
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mindenki vegye komoly intésnek azt és jusson eszébe a példaszó: 
„A k i megáll, visszafelé halad!“  Hogy ez bekövetkezzék, azt senki sem kívánhatja, mert az szent ügyünknek, melynek életünket szenteljük, nagy ártalmára volna és erkölcsi súlyunkat apasztaná. Hogy miért, azt szükségtelen indokolni.Teljes tisztelettel és őszinte kollegiális szeretettel kérve-kérem kedves Kartársaimat, ne engedjük, hogy az oly nagy lelkesedéssel életre keltett egyesületi működésünk elernyedjen, lankadás vegyen erőt rajta, avagy a vele elválaszthatatlan, szerves egységben lévő szaklapunk szellemiekben és anyagiakban hiányt szenvedjen. Egész férfiasságunk erejével tegyünk tanúságot róla, hogy működésünk, mely által sok keserű könnyet szárítunk fel, pótolhatatlan és hogy hivatásunk tudatában nagy lelkesedéssel párosult teljes erőnkkel képesek és készek vagyunk a magyar siketnéma-oktatásügyet a legfelső fokra emelni. Ekkor emelt fővel, minden önzés nélkül, de annál több joggal mondhatjuk:

Számtalan könnyet törültünk le sok szóló szeméről, akinek sze
rencsétlen néma gyermekét hasznos emberré, a haza és az emberiség 
munkás tagjává neveltük s ez által a társadalomnak visszaadtuk!

S ch affe r  K á ro lysiketn. int. nyug. igazgató, egyesületi örökös tiszteletbeli elnök.
A közvélemény megnyeréséről.Minden alkalmat felhasználok a magyar. oktatásügy legnehezebb hivatású munkásaival, a siketnéma-intézetek tanáraival való érintkezésre. Az ő munkájok áll legközelebb a teremtőéhez. A mostoha természettől megtagadott két érzéket pótolva, a nyomorékból teljes embert formálnak, érzéldleg és lelkileg.Részt vettem a Siketnéma-intézeti Tanárok Egyesületének Vácon, szeptember 24-én tartott rendkívüli gyűlésén. Higgadt tanácskozást hallottam, kézzelfogható méltánytalanságoknak és sérelmeknek ritka önuralommal való felpanaszlását, lelkes, de tárgyilagos indítványokat, okos, célszerű határozatokat.Talán megengedik nekem, hogy a nagyfontosságú kulturális, humánus és gazdasági közügy és hivatott lelkes képviselői iránti meleg érdeklődésből hozzászóljak a gyűlésen felmerült egy-két tárgyhoz.Hogy az Egyesület most nem akarja sérelmeivel a minisztert zaklatni, azt bölcs elhatározásnak tartom szerény magam is. Admi- nisztrativ ügyekben a miniszterek nem saját személyes iniciativájuk- ból szoktak intézkedni, különösen nem az ilyen egészen speciális szakkérdésben. És általában jól is van, hogy ez igy van.A siketnéma-intézeti tanárok sérelmei különben olyan régi keletűek és azokat annyiszor olyan behatóan és szabatosan kifejtették az illetékes tényezők előtt, hogy új anyagot aligha lehetne felhordani, legfeljebb új formában. Az ilyen ügyekben azonban nem használ a stilisztika.
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Kétségtelen, hogy az illetékesek jól ismerik a helyzetet. De nem tudnak vagy nem akarnak segíteni. Minden jel arra mutat, hogy akarnak, de nem tudnak. No hát ezen nem segit a panaszok újrázása. Ez végre is unalmas és bosszantó lesz, fásuíttá tesz; a tehetetlenség kellemetlen érzetét kelti fel a gyakori szemrehányás, akármilyen ildomos és jogos, sőt annál inkább. Mindez alkalmas arra, hogy az intézőkben lohassza a meglevő jóakaratot, de nem arra, hogy harmadik döntő tényezővel szemben fokozza a megvalósításhoz való erőt és szándékot. Pedig úgy látszik, inkább erre van szükség.Ebben is közreműködhetnek az érdekeltek. Nemcsak közvetlenül, hanem közvetve is, és olyan eszközök felhasználásával, melyeket eddig nem alkalmaztak teljes mértékben. Nyomatékkai és hatásosan, következetesen és céltudatosan olyan fórumhoz kellene folyamodni, amely mindazon egyéni és hivatalos tényezők fölött áll, akik a közügyeket intézik.Ez a közvélemény.Én magam, őszintén szólva, nem sokat törődöm az u. n. közvéleménnyel és nemcsak a magam magán dolgaiban, hanem olyan közügyekben sem, melyeket én kezdeményezek vagy a magam erejéből akarok és tudok elintézni. De azt is meg kell vallanom, hogy ez gyakran nagyon megnehezíti, sőt meghiúsítja törekvéseimet.Többféle közvélemény van. Van állandó vagy legalább komolyan megállapodott, és van efemer, amely divatos szeszély lehet. És van olyan, amelyet a szó, a tömeg képzeletére és gyöngeségére hipnozitálva ható hangzatos frázis szuggerál össze; meg olyan, amely az értelmeseknek tények és okok belátása alapján érvényesült meggyőződése.A mi közéletünk, kultúránk és nép-pszichológiai állapotunk sok fonákságánál fogva nálunk igen nagy hatása van a páros csoportok második helyén emiilett közvéleménynek. És ezzel a körülménnyel számolni kell annak, aki eredményt akar elérni, akár a maga, akár a közügy érdekében.Mindennemű közvéleménynek nálunk is, mint az egész civilizált világban, leghatékonyabb irányitója, alakitója, de folyománya és kifejezője is a sajtó. Kétségtelen, hogy igen hasznos volna, ha a siket- néma-intézetek tanárai minél intenzivebben felhasználnák a sajtót a közvélemény informálására, a közérdeklődés felkeltésére és a közönség rokonszenvének a maguk és ügyük javára való megnyerésére. És ebben nem szabad kicsinyleni a szűk hatáskörű és csekélyebb tekintélyű helyi sajtót sem. Ezt különben eddig sem ignorálták a siket- néma-ügy magyar apostolai.De ma a szemléltetés, az érzékeltetés, a kísérletezés, a tapasztalás korszakát éljük. Nem elégszünk meg a szóval. Még a képpel sem. Magát a tárgyat akarjuk látni, hallani. Experimentumot, demonstrációt, mutatványt kívánunk, tényeket követelünk. Személyes és közvetlen tapasztalásból akarjuk meríteni meggyőződésünket.Mindez ugyan némileg a kor materialisztikus és szkeptikus irányának is egyik szimptomája, de egyúttal a haladásnak, a tudományos módszernek, a valóság és igazság igazi megismerésének is a követelménye és biztosítéka.
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Ezt az irányzatot kellene jobban felhasználni a siketnémák és tanítóik ügyében is.A nagy közönségből még kevesen és kevéssé ismerik a siketnémák képzésének módját, eszközeit és eredményeit. Ezt kell megismertetni a legtágabb körben. Mégpedig külön e célra. rendezett, teljesen szemléltető, közvetlen gyakorlati bemutatásokkal. És nemcsak az intézetek székhelyén, hanem az-egész országban. Ehhez aztán nagyon hatásosan lehet alkalmi hírlapi közleményeket fűzni. A szerkesztőségek igen szívesen adnak tért az ilyen fejtegetéseknek, ha nem elvont elméletek, hanem ha aktuális tényekre, reális eseményekre vonatkoznak.A siketnéma-intézeti tanárokat nagyon alkalmasaknak tartom arra nézve, hogy személyes tulajdonságaikkal megnyerjék a közönség érdeklődését. Legnagyobb részt rokonszenves, művelt, szerény emberek, többnyire valami társadalmi kiválósággal is rendelkeznek, mint műkedvelők, művészek, irók stb. Ha szabad az én csekélységemet például felhoznom: én régóta érdeklődtem a siketnémák ügye iránt. De nem ezen érdeklődésemnél fogva ismerkedtem meg p. o. Borbély Sándor barátommal és az ő derék kollegáival, hanem ez a barátság indított arra, hogy behatóbban foglalkozzam époly nehéz, mint nemes hivatásukkal. Sok okulást és nem kevés lélekemelést köszönhetek ennek.Ha aztán e szakszerű, de mégis népszerű magyarázatokkal kisért érdekes bemutatások révén a közönség autopsziából, ismételt szemléletből, tapasztalásból megismeri azt, hogy mennyi tudással, lelkességgel, nehéz munkával, s milyen üdvös és szinte csodálatos eredménnyel jár a siketnémák képzése : akkor mind jobban meg fogja becsülni ezen ügy apostolait. Működésük, majd személyük felé fog fordulni mind szélesebb körök kíváncsisága, érdeklődése, majd becsülése és tisztelete. Ez pedig hasznukra lesz nekik is, az ügynek is. Pártjukra fog állnni, mellettük fog tanúskodni a legjobb értelemben vett közvélemény és ez végre is méltányosságra fogja birni azokat, akik az ő hivatalos ügyeiket intézik és eldöntik. (A hatékonyan propagáló bemutatások jó példája a vakok minapi akciója.)Tudom, hogy a siketnéma-intézeti tanárok is, gyakorolták a propagálásnak ezt a bemutató direkt módszerét. De talán évek óta nem élnek vele. (A vidéki intézetek most is gyakorolják. Szerk.) Most tán ismét az újság ingerével hatna.Természetes, hogy valamely kulturág munkásai tudományos és irodalmi foglalkozásának komoly és értékes eredményei növelik az egész kar súlyát, tekintélyét és értéket. Nem tudom azonban, hogy a mi viszonyaink elég alkalmasak-e arra, hogy a siketnéma-intézeti tanárok nagyobbszabású és nyomós szakirodalmi munkálkodást fejthessenek ki?Az kétségtelen, hogy a tanári kar a szaktudomány szempontjából is kellő színvonalon áll. A siketnéma-oktatás ügye pedig a tanároknak mostani kedvezőtlen helyzete mellett is Magyarországon a fejlettségnek határozottan magas fokán áll, magasabban, mint némely olyan országban, amelyben a kultúra egyébként nagyobb haladottságot mutat, mint nálunk. A mi szakoktatásunkat a sok önállóság, ere
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detiség, energia és önerőből eredő vívmány jellemzi. Ez nem annyira az általános kultúrpolitikánk érdeme, mint egyes lelkes, hivatott, Jángbuzgalmú szakembereké. Ezt nálunk nem igen ismerik és nem ismerik el. A külföldön pedig alig tudnak erről valamit. Pedig a mi siketnéma-oktatásunk természetében, állapotában, haladásában számos momentum van, aminek ismerete igen érdekes, tanulságos, sőt hasznos volna az ügy nemzetközi fejlődésére nézve.Annak, hogy a mi siketnéma-oktatásunkat a külföldi szakkörök tüzetesebben megismerjék és ennek alapján bizonyára méltányolják is : tetemes visszaható előnye is volna. Mi talán igen sokat adunk a külföldnek rólunk való véleményére és azt néha aránytalan áldozatok árán törekszünk előnyünkre nemcsak megnyerni, hanem megvásárolni, sőt meghamisitani. Magyar szellemi, művészi, technikai munkásnak gyakran külföldre kell menekülni, ott elismerést, tekintélyt szerezni, hogy itthon is méltányolják, megbecsüljék, különösen a hivatalos körök.A mi siketnéma-oktatásunk bátran odaállhat a külföldi szakkritika szigorú fóruma elé. De a külföldi szakkörök most nem bírálhatják meg ebbeli munkánkat, mert nem értik nyelvünket. Talán módját lehetne ejteni ennek, hogy behatóbban és rendszeresen tájékoztassuk a külföldi szakköröket a mi siketnéma-ügyeinkről. Ez élénkebbé, közvetlenebbé tenné részünkre is a nemzetközi érintkezést, ami az ilyen humanitárius, ily általános emberi ügyben igen fontos. A külföld is tanulhatna tőlünk. De kétségtelen, hogy nekünk nagy hasznunkra volna a nemzetközi kritika, amelytől most úgyszólván el vagyunk zárva és amelyre talán nekünk kellene több alkalmat adnunk.Ennek esetleg egy más üdvös eredménye is lehetne. Ha a mi intéző köreinknek tudomására jut, hogy a külföld teljes elismeréssel adózik a mi ebbeli. tevékenységünknek, talán a mi hatalmasaink is jobban méltányolják majd ez ügynek most ilyen mostoha bánásmódban részesülő hazai munkásait. Ez volna a legilletékesebb közvélemény, a nemzetközi szak-areopag üdvös megnyerése a hazai siket- néma-ügy és buzgó apostolai javára.Nem egészen ötletszerűen vetem fel ezt az eszmét. Már régebben gondolkozom erről. Van is némi konkrét tervem, mely ez ügy leghivatottabbjainak helyeslésével találkozott. Közelebbről talán részletezem.Mindenesetre mindent el kell követni, hogy a siketnéma-oktatás munkásai nagyobb méltánylásban részesüljenek. Ez nemcsak az illető egyének személyes ügye. Ez magának a nagyjelentőségű közügynek vitális érdeke, tehát mindnyájunké, az egész nemzeté is.Mert végre nálunk is be kell látniok az intézőknek azt, hogy nemcsak a gépnél áll a teljesítési erő és képesség arányban a táplálással. Az u. n. létminimum mellett nem lehet a munka maximumát követelni. Pedig a siketnéma-intézeti tanárok olyan ellátás mellett, amely alig biztosítja a mostani rendkívül súlyos viszonyok között az intelligens ember létminimumát: a nagy testi fáradsággal járó, ideg- feszitő szellemi munkának igazán a maximumát végzik.Vác, 1910. évi szeptember 24-én. Dr. Herrmann Antal.
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Ünnepi beszéd.Ez évi Cházár-ünnepen tartotta Szentgyörgyi Gusztáv, a siketnémák váci kir.intézetének tanára.

Mélyen tisztelt Hölgyeim és U ra im !Ma — talán épen e percben — 110 éve, hogy jólészi Cházár András megírta ama híres levelét a „Magyar Kurír“ szerkesztőjének. 1799. szeptember 24-ike a magyar siketnéma-oktatás legelső fontos, megörökítésre méltó dátuma. E perctől kezdve — s mindörökké ! — jólészi Cházár András, Gömörmegye főjegyzője s több nemes vármegye táblabiráj a a magyar siketnéma-oktatás megalapítója, A nemsokára bekövetkezett események, örvendetes eredmények honorálták a nemes kezdeményezést. Az önzetlen fáradozás teljes mértékben elnyerte jutalmát abban a pillanatban, amikor megnyílt a magyar siketnémák első magyar intézete. Fényes elégtétel Cházár András humánus célú buzgói kodásának a siketnéma-oktatás jelenje, majdan a jövője. De mig az ember ember marad, mig e föld hátán ember lesz, amig él a szivekben a hála, amig Íródik a krónika, amig gyakoroltatik az elismerés: mindaddig nem lehet elégséges oly jutalmazás, mint amilyenben Cházár Andrásnak volt része. „Elismerés, hallhatatlaság.“ Ezekkel illeti az ember az érdemeseket s az örökéletre méltókat. Számosakat ér az a ritka kegye a sorsnak, hogy már életükben lesznek hallhatatlanokká, még többeket dédelget azzal az élet, hogy elismeréssel jutalmazza munkájukat, igen sokaknak nyújt pálmát még életükben a közvélemény. Cházár András ama munkájáért, amelyért mi ünnepeljük, csak töviseket s nem babérleveleket nyert, nem koszo- rúzták körül homlokát és . . .  . és . . .  . meghalt. Vagy 90 évig csak siketnémáink hangos szava hirdette — bár öntudatlanul — Cházár András szellemének dicsőségét, elveinek diadalát. De végre is feltámadott. Nem harmadnapra, hanem 9 évtized múltán, nem önerejéből — mert Ö mitse akart már tudni e hálátlan világról! — hanem utódjainak emlékezetéből, feltámasztó erejéből. Tiz éve már annak, hogy él közöttünk immár hallhatatlan lelke. Nem engedi elfelejteni Öt már a história, ismertté teszi Öt újra a márványemlék, őrzi emlékét a szivünk, s hallhatatlanná teszi Öt a siketnéma-intézeti tanárok hűséges lelke, rajongó szeretete. Állandóan köztünk van Ö, köztünk él Ö. Köznapi munkánkban Ö törli le véres verejtékünket, s hogy örömben is vele lehessünk, egy ünnepnapot is szentelünk fenséges szellemének. A mai nap ez az ünnep. Hála azoknak, akik ezt az ünnepnapot szerezték, köszönet azoknak, akik ezt évenként ünnepélyesebbé teszik.Nagy férfiak életrajzírói, méltatói — annál a nagy szeretetnél fogva, amellyel alakjuk iránt viseltetnek — összegyűjtenek minden nemeset, szépet és jót . . .  . elkészül a m ű: bámuljuk a hőst . . . ., de hiába keressük benne az embert. Talán ama szólásmód következtében, hogy a „holtakról jót, vagy semmit!“ megírják, elmondják mindazt, amit az isteni szikra művelt . . . ., gyarlóságait, emberi tulajdonságait elhagyják, elhallgatják, hogy annál fenségesebb, eszményibb, tökéletesebb legyen a gyarló ember. Pedig nem ilyen az ember! Nem ez az ember! Ha csak az volt, aminek elmondják, nem is ember
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volt, hanem valami más . . . .  valami magasabbrendű lény. Ha pedig igy volna, akkor nem is olyan nagy érdem, amit az illető művelt, tett! Annál elismerésreméltóbb, annál érdemesebb a cselekedet, minél gyarlóbb ember teszi. Az emberi gyarlóság nem kisebbíti az ember munkájának az érdemét! Melyik embertársunk mondhatja el magáról, hogy tévedéstől, hibától, gyarlóságtól, emberi gyengeségtől ment? És mégis tehet mindegyikünk érdemeset, elismerésreméltót. Nézzük magát a cselekedetet, az eredményt s ha az az embertársaink érdekében való, ha az a tett emeli a közjót: nyugodtan meghajthatjuk zászlónkat. Sokszor, számtalanszor bizonyos jótettek, nemes cselekedetek, áldozatok, adományok a rugói — talán — a hiúság, becsvágy, hir, elismerés, dicsőségszomj, mégis ha ezáltal hasznosat műveltek, bárkik is legyenek azok, bármiért tették is a zt: elismerésreméltót cselekedtek. Cházár András sáfárkodásának értékét is csak növeljük, ha el nem hallgatjuk, hogy Ö is csak ember, gyarló ember volt.Felvilágosult, olvasott, tanult, nemes szivű, humánus lelkületű ember volt, de gyarlóságoktól sem volt ment. Halandó volt Ő is, csakúgy porból és hamuból való, mint mi. Mégis szerették Őt nagyon sokan — ismerve gyarlóságait is, — még jobban megkedveljük mi is. Ember volt, de talpig ember. Férfi és egyéniség! Jellem! Mást sem tudva róla, csak azt, hogy Ő volt a szerencsétlen magyar siketnémák első kitartó szószólója, sorsuk első intézője: máris megérezzük melegen érző szivének dobbanását. Ha meg élete folyását végig kisérjük, s megismerjük egyéniségét, gondolkozását: szeretnék életünket elporladt csontjaiba lehelni s mondani: „Élj, folytasd életedet ott, ahol elhagytad!!“ Lehetetlen, hogy olvasva a róla szóló lapokat, fel ne sóhajtsunk: „Addj Uram Istenem még számos, sok ilyen magyart magyar nemzetünknek! ! “A közönséges halandó — a tucatember — életéből is sokat tanulhatunk. Minden egyes életnek vannak tanulságos pillanatai, percei. A rossz könyvből is meríthetünk hasznosat, felhasználhatót. Hát még a jó könyvből! Jólészi Cházár András élete folyását jó könyvnek, hasznos olvasmánynak tekinthetjük. Oly könyvnek kell, hogy elismerjük, mely elejétől a végéig értékes, tanulságos. De azért találunk oly részeket is, amelyek még inkább érdekesek, élvezetesebbek, gyönyörűségesek. Életének egyes szakaszaival, mozzanataival úgy vagyunk, mint azzal a zeneművel, melyet véges-végig szívesen hallgatunk, de amelynek olyan részei is vannak, melyeket — mert oly bájosak s oly elbűvölök — nem győzünk elégszer hallani s amelyeket ha már lejátszattak: vissza-visszakivánunk. Ily motívumok Cházár András életében a közügyért —- eközben a siketnémák jóvoltáért folytatott ernyedetlen, kitartó munkásság. E munkában munkája bámulatos, harca elszánt. Kellően felvértezve indult a csatába. Fegyverei a tudomány eszközei, okos világnézet — melyekkel ma is megállaná a helyét — és végül az igazsághoz való törhetetlen ragaszkodás voltak. Nem hátrált sohasem. Amikor az elnyomottak, a szerencsétlenek s a szegények érdekében emelt szót: nagy, erős, hatalmas volt. Véleményét nem hallgatta el soha, még akkor sem, ha az hátrányára volt. Őszinte volt, s az igazság szilárd szivű katonája. Bátor volt, nem
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rettent meg soha. Szive érezte, agya tudta, hogy az igazságért elbukni sem szégyen . . . .  meghalni dicsőség. Ilyen volt jólészi Cházár András.A pedagógusok már régen felismerték a nagy férfiak életének az ifjúságra való nevelő hatását. Szt. László, Hunyadi, Rákóczi élete mindenkor szent olvasmánya lesz a magyar ifjúságnak; de a lelkesülni tudó felnőttnek, a hevülő aggnak is. Nekünk — Gházár András utódjainak — mindenkor Cházár András élete lesz egyik legvonzóbb olvasmányunk. Ebből merítünk, ennél lelkesülünk, emellett hevülünk, ezen búsulunk, mert . . . .  sok hasonlót találunk dicső elődünk életében a magunkéval. A nemes alapitó sorsa folytatódik utódai életében. A félreértés, a hálátlanság nem ismeretlen ma sem. Mégis . . . .  bár a végzete szomorú, igyekezzünk minél hasonlóbbak lenni Gházár Andráshoz. Gyarlóságain okuljunk, nemes tulajdonait éltessük, gyakoroljuk!Egy esztendeje a szónok Cházár András meleg szivére hivatkozva, a szeretet gyakorlására hivott fel bennünket. Én — midőn a Cházár-serleget kezembe veszem — arra kérem Cházár utódait, hogy igyekezzenek hasonlók lenni Gházárhoz ama nemes harcban is, amelyet Ö a közügyért, az igazságért vívott éspedig bátran, őszinte szívvel, nyílt ajakkal, felemelt fővel, feláldozva mindent, csak magát az igazságot nem. Cházár Andrást sem értette meg a jelen, de mi már megértjük. Lehet, hogy minket is megköveznek, mégse . . . .  ne rettenjünk meg! Igaz ügyért küzdünk mi is! Ha pedig igaz fegyverekkel, férfiakhoz illően, Cházár Andrásokhoz méltóan harcolunk: öntudatunk, lelkiismeretünk nyugodt marad . . . .  és végtére is az igazság győzedelmeskedik. Úgy legyen!!Ily gondolatok között, ily érzésekkel, Cházár szelleme iránti végtelen hódolattal ürítem e serleget amaz óhajtással, hogy Cházár András szelleme örökké éljen közöttünk!
A mássalhangzók (konzonánsok) kifejlesztése a 

siketnémák I. (artikulációs) osztályában.— Útmutatás a siketnémák iskolájának gyakorlati hangfiziológiájáhos. —Irta Stern Ottó stadei siketnéma-intézeti tanár. Fordította és a magyar vonatkozású részekkel ellátta Várad! Zsigmond siketnéma-intézeti igazgató.(Folytatás.)
kkkK

I . Előkészítés.„K “ a harmadik artikulációs területnek az egyik explosivája. A zárlatát a nyelv háta és a kemény vagy lágy szájpad (gutturalis) képezi, miközben az állkapcsok mérsékelten eltávolodnak egymástól. Rendes körülmények között a képzési határvonalat a kemény és lágy szájpad*) találkozási helyén kell megjelölnünk. Ez a határ, ha a „k“*) A kemény és lágy szájpadlás közti határt igen könnyen megtalálhatjuk, ha mutatóujjunkat (a köröm felőli oldal alul legyen) a kemény szájpad mentén a garat felé visszük. „Érezzük, amint ujjunk a kemény csontot elhagyván, hirtelen a lágy ínyt érinti.“ (Brücke 21 44. old.)
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„a, o, u“-val kapcsolódik inkább hátrább, a lágy szájpadon van (guttu- ralis „k“); „e, i, é“-vel kapcsolva azonban előrébb van (palatális „k “). Brücke21 (44. old.) joggal tesz különbséget „elülső és hátulsó ,k‘ között.“ Grützner38 (216. old.) ugyancsak kétféle „k“-t különböztet meg. Már Bonét1 (77. old.) is felismerte a „k“ kétféle módját. Sőt más kutatók, mint Trautmann41 és Lepsius három — a szájpadlás különböző helyén képezhető „k“-ról tesznek említést.

II . Anyagnyujtás.A „k“-t csak némileg ügyes siketnémáknál egyszerű (puszta) elő- mondással is megkaphatjuk. Elégséges a szájállás és a beszédmozgás alapos megszemlélése, vagyis a hang okának (a hangot létrehozó szervek) felismerése, valamint a „k“ képzésénél kitóduló légáram érzékelése és a kiáramló levegő által a helyükről elmozditott apró tárgyak látása, vagyis a hangokozatnak taktil-optikai felfogása.A „k“ kifejlesztésénél rendszerint a „t“ -ből indulunk ki. Ebből két — egymástól alig eltérő — eljárási mód fejlődött ki. A kis siketnémával mindkét esetben többször hangoztatjuk a „t“-t, s közben a szájüreg elülső részében képződő zárlatot a lágy szájpad felé tereljük. A különbség a kettő között csak az, hogy az egyik esetben csak a nyelv hegyét szorítjuk le*), — vagy a tanár, vagy a tanuló ujjaival, illetőleg valamiféle segédeszközzel — miáltal a nyelv hátsó része a kemény szájpaddal megalkotja a kívánt zárlatot. A másik esetben pedig a zárlatot — a mutatóujjunk fokozatos bejebb tolásával — hátrább helyezzük.Rationalis eljárás ehhez alkalmazandó.
I I I .  Alkalmazás.1. Bonét1 mondja: (109. old.) „A tanár nyissa ki jól a száját, hogy a kis néma is jól láthassa a nyelv helyzetét; ha még ez sem volna elegendő, akkor a kezünk segítségével igyekezzünk a nyelvet a kellő állásba helyezni. Ezzel már Bonét is a mai használatos eljárást (a „t“-ből való kiindulást) említi. Végül „nagyobb érthetőség és könnyebbség céljából a bőrnyelv“ alkalmazását ajánlja, „amellyel a nyelv állását a tenyerünkön is szemléltethetjük.“2. Reitter11 (231. old.) említi: „A tanár engedje meg, hogy tanítványai a szájában megtapogassák a nyelvállást.“ Ha a gyermek „t“ -t mond „k“ helyett, akkor „a tanár szorítsa le a nyelv elülső részét, másik kezével pedig szorítsa meg a gyermek nyakát olvképen, mintha meg akarná fojtani.“3. Magnat81 szerint (153. old.) ujjúnkat egész a torokig vezetjük, miáltal hányási ingert jelentkező mozgást idézünk elő, mely mozgás a „k“ kiejtéséhez hasonlit.*) Schöttleso 1874-ben megjelent tankönyvében (113. old.) e fogás első alkalmazását Ságertnek tulajdonítja. De már Bonét (1620.) is ismerte. Már Amman is úgy tanította [egyik dán tanítványát (1669—1724.)] a „k“-t a „t“-ből kiindulva, „hogy a , 2 ujjúval tanítványa nyelvét megfogta és „k“ (t!) hangoztatására ösztökélte.“ És Boissier de Sauvages (1706—1767.) dr. Gutzmann 58 szerint is ugyanezt az eljárást alkalmazta.
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4. D r. Gude36 (1880. 52. old.) leir egy kifejlesztési eljárást, melyet előtte Rapp az Organban61 (1863. 13. old.) ajánlott. Szószerint idézzük Gude fejtegetéseit. „A tanár figyelmezteti növendékét, hogy kevés vizet fog a szájába önteni, melyet nem szabad „lenyelnie“ . A tanuló a fejét kissé hátra veti, kinyitja száját és engedi, hogy kevés vizet „tegyenek bele.“ Most a „k“ zárlat szilárd, mivel e nélkül a vizet lenyelné. A tanár most úgy mondja a „k“-t, hogy a tanuló azt lássa, később az ekszplozió hatását kezének hátán érezze. A tanuló arra törekszik, hogy a zárlat mögött felgyülemlett levegőt lökés által eltávolítsa. Kilöki tehát a levegőt és a víznek egy részét és ekkor keletkezik a „k“ . Ha e kísérlet 4—5-ször megismétlődik, miközben az esetleg elfogyott vizet megújítjuk, akkor megérzi a tanuló a nyelvgyök emelését és sülyesztését a torok megfelelő részén.“Az említett külső tapintási érzeteken kívül a siketnéina sokkal fontosabbakkal, jellegzetesebbekkel rendelkezik, melyekről Gude nem tesz említést. Ezek az érintési és nyomási érzetek, melyek a lágy ínyen és a nyelvhát érintési pontjain jelentkeznek. Éhez járulnak még a dörzs- és feszitési érzetek, amelyek a nyelvet formáló és az alsó állkapcsot lehúzó izmokban, Ízületekben jelentkeznek, valamint a nyomási, illetve hőérzetek különleges faja, melyek az egyes zárlati helyeken és a toldalékcsöben összpontosuló levegőmennyiség által idéztetnek elő. A fej hátravetése által, különösen ha hosszabb ideig tart, kellemetlen együttérzéseket is érzünk nyakunkban stb.Hogy utóbbiak a tulajdonképeni artikilációs érzeteket el ne nyomják, el ne töröljék, a hátravetett fej megfelelő megtámasztása által, az accessorikus együttérzéseket a legcsekélyebbre kell redukálni, hogy ezek tényleg „öntudatlan“-ok maradjanak. Csak igy képesek a tanulók kellő gyorsasággal megküiömböztetni a lényegtelen kisérő tüneteket a lényeges senzitiv (érzékeny) artikulációs ismertetőjelektől. Hogy e beszélő- és elzáró-mozgásoknak tükör segítségével észlelhető optikai önmegfigyelései mily fontos szerepet játszanak, ismételten hangoztatjuk. (L. az uvuláris „r“- és „ng“-ről szóló fejtegetéseket.)
D r. Gude a továbbiakban fejtegeti: „(kevés gyakorlat után) ha a tanuló, akinek feje kissé hátra tolatik, csupán megpillantja a vizes kancsót, akkor a viz tényleges beöntése nélkül is megalkotja az erős zárlatot, melynek lökés által való megnyitásakor a „k“ keletkezik.“ Erre alkalmazható „Lotze Mikrokozmusának I. köt. 362. oldalán található mondása: „miután a lélek megfigyelte, mely ingerre következik egy bizonyos mozgás, később nem kell, hogy bevárja az ingert; ennek a távolban észrevehető képe is felidézi az inger képzetét és kiváltja a mozgást.“5. Kerner60 a „k“-t a vele egyező „ug“ (uk) orrhangból fejleszti ki. A zárlati helyek lokalizálását is ajánlja.6. Sokszor abban keresendő a „k“ képzésének lehetetlensége, hogy a „p“ és „t“ képzési zárlatai lazák, petyhüdtek. E zárlatok erősítését úgy érhetjük el, ha a „p“ és „t“-t könnyen elmozditható tárgyak felé forszirozottan ejtjük. Mert minél erősebb az elülső artikulációs területen a zárlat és minél tisztább és tartósabb (nachhaltig) a zárlatképződés által előidézett képzési inger: annál könnyebben lehet
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— egyenlő mekanizmus mellett — a zárlatot egy hátrább eső képzési területre átplántálni.7. Huscheus 65 (69. old.) megjegyzi: „Aki azt hiszi, hogy a „k“ kifejtésének arra az időre való elhalasztása, mikor a beszélő szervezet megerősödik, célszerű, az tegye meg. De elmulasztja azt a kedvező alkalmat és lemond arról a támaszról, melyet a hasonszerűség (analogie) nyújt neki.“8. Ha esetleg a különféle segédeszközök alkalmazása mellett sem sikerülne némely tanulónál a „k“ kifejtése és ilyen akad mindig, akkor várjunk. Türelem ilyenkor a legjobb eszköz. Azonban nem szabad sem a „k“ kifejtésének lehetőségéről lemondanunk, sem pedig a tanulót elejtenünk. A legbarátságosabb biztatások kíséretében térjünk időnkint vissza-vissza a hangra, melynek megszilárdítása előbb- utóbb sikerülni fog. Egy 7 éves kis leánynál, aki gyengeelméjű gyermek benyomását tette, a „k “ kifejtése mintegy négy hetet vett igénybe. Hasonló tapasztalatokat minden tanár szerezhetett már.

IV .Hasonlóan a „p “ és „t“-hez, a „k“-t is aspiráltan és inspiráltán lehet kiejteni.Nem térhetünk napirendre a kemény explozivák felett anélkül, hogy emlitést ne tegyünk egy explozív zörejről, mely a negyedik képzési helyen jön létre. Ez az arabok úgynevezett „Hamze“-ja. Megfelel annak a zörejnek, melyet mi a kemény hangkapocs képzésénél (Knackgerausch) elöljáró zörejként észlelhetünk.
b B  d D g GA német fonetika csak névleg tesz különbséget a „b d g“ és a „p t k“ hangok közt. A- kiejtésben tájszólások szerint, hol a kemény explozivák helyett lágyakat ejtenek, mint pl. Pomerániában és Szászországban, hol pedig fordítva, a lágy hangokat a keményekkel helyettesítik. Ezért a szerző nem tulajdonit e hangoknak különös jelentőséget és csak futólag tárgyalja őket, előre bocsátván, hogy nem is szükséges ezeket külön kifejteni. E fejezetet tehát a jelen munkától teljesen függetlenül, önállóan és a magyar fonetikának megfelelőleg fogjuk tárgyalni. De hogy a németeknek e hangokkal szemben képviselt álláspontját megösmerjlik, bővebben ismertetjük a szerző fejtegetéseit is.

I . Előkészítés.„B “ „d“ „g“-t lágy hangoknak (média) mondjuk, vagyis oly hangoknak, melyek zöngésen képzendők, ellentétben a három kemény explozív hanggal (tennues) (p t k), melyek hangtalanul képeztetnek.A fonetikusok e két hangcsoport közötti különbséget csupán a zöngés ejtésben találják. De megemlítik azt is, hogy csupán hangképző állása (helyzete, mozgása) magában is feltűnteti „a lágy és kemény közötti különbséget és igy mindenki könnyűszerrel leolvashatja az ajakról, vájjon kemény vagy lágy explozívát képeztünk-e.“ Sőt
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Tcmsing22 (26—27. old.) merészségnek mondja, hogy „a beszélőszervben kifejezetten megállapítható alakváltozást lényegtelennek és másodrendű fontosságúnak minősítik.“ Ügy vélekedik, hogy pl. a belélegzés közben ejtett „p“-t és „b“-t „csupán a zárlat minősége szerint“ egész jól lehet egymástól megkülönböztetni. Jesperten dán tanár egy készülék (le trembleur)*) segítségével egész pontosan kimutatta, hogy „a (dán) zárt „b d g “ hangok teljesen zönge nélküliek.“ (IV. 23. old.)63Ez lehet egyik oka annak, hogy a siketnémák oktatásában a „b d g “-t hangtalanul tanítják. És lényeges kárt nem szenved a kiejtés érthetősége e hangoknak zöngétlen kiejtése által. Mert általánosan ismert tény, hogy korrekt tagolással a suttogó beszéd még relatíve nagyobb távolságról is jobban érthető, mint a hangos beszéd, ha a konzonán- sok kiejtése nem pontos. Gégebajban szenvedők kénytelenek a hangos beszédtől tartózkodni. Kiejtésük mégis érhető. Továbbá olvashatjuk Siebsnél (28—29. old.) „egész közép- és felső Németországban — a határszéleket kivéve — nincs zöngés „b d g“ ; de a délnémet „b d g “ mégis különbözik a „p t k“-tól és a különbség a lélegzet erősebb vagy gyengébb nyomatékában rejlik.“ Végül álljon itt 
Grütm er33 (212. old.) észrevétele: „Másrészt sobsem szabad elfelejtenünk, hogy a legerősebb zöngével képzett explozív zörej nem a „p“ , hanem mindig a „b“ benyomását fogja reánk tenni.“Ezért Paul kívánsága, mely a legtöbb siketnéma-tanár nézetét tükrözteti vissza, nevezetesen, hogy a „b d g“ mindig lágy, hangtalan zárlathangoknak tekintessenek, nagyon jogosult. W altér53 (254. old.) szerint a hangtalan (zönge nélküli) „ b d g “ mindig sorakozzék a „p t k “- hoz és viszont.

II . Anyagnyujtás.Fentiekkel nem azt akartuk állítani, hogy a „b d g“ mindig zöngétlenül fejtessenek ki. Ellenkezőleg. Ahol a zöngés „b d g“ iránt egyéni előszeretettel találkozunk, ahol a bangfejlesztésre kellő idővel rendelkeznek, ahol az ártikulációs osztályok nem zsúfoltak**) és a növendékek legtöbbje hallási maradvánnyal vagy beszédtöredékekkel rendelkezik, továbbá ahol nem kell rendetlen iskolalátogatás, szabálytalan évközi felvétel, gyengelátás és egyébb fizikai és pszihikai hiányokkal küzködni, ott megengedhetik maguknak, mondjuk, azt a fényűzést, hogy a „b d g“ hangokat zöngésen fejtik ki.Tehetséges tanulóknál a zönge kifejtése kevés gyakorlás után sikerül. Azonban a tanár nagy figyelme és óvatossága itt is szükséges, nehogy orrhangos beszéd keletkezzék. Az orr befogásától óvjuk a tanárt. Mert ez kedvez a choanna zárlat megszűnésének. Az orr- és szájüreg zárva legyenek, hogy a levegő sem itt, sem ott el ne távozhassák. A hangszalagok működésbe helyezéséhez szükséges, hogy a levegő a hangrés felé irányittassék.*) E készülékkel kimutatható a zönge jelenléte az egyes beszédhangoknál.**) Vatter legfeljebb 1—6 növendéket állapit meg az artikulációs osztály számára. Azt a nézetet vallja, hogy teljes lehetetlenség, hogy egy tanár 10, vagy még ennél is több növendékkel a beszéd- és leolvasás tanításában csak némileg is kielégítő eredményt érjen el. Jó eredmény elérése meg lehetetlen.
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Már most az a kérdés: 'hogy van az, hogy a zöngés „b d g “ ejtésénél, dacára annak, hogy az orr- és szájüreg el van zárva, a hangszalagok mégis rezgésbe hozhatók? Ez két okból lehetséges: először a szájüreg ruganyos falai az összeszoruló légáramnak némi- kép engednek és másodszor a levegő maga az oka, mely az expiraciós izomzat nyomása folytán a kivül teljesen elzárt szájürben sűrűsödik. Dacára tehát a kevés levegőt magába foglalható szájürnek, lehetséges, hogy a levegőáramot bizonyos időn át a hangrésen keresztül vezessük és ezáltal zöngét keletkeztessünk. Minél nagyobb tehát a szájür, annál több ideig tart annak levegővel való megtöltése és annál hosszabb tartamú a zönge. Ez az eset áll fenn a „b “-nél. Minél kisebb ellenben az elzárt ü-rrész, mint pl. „g“-nél, annál hamarabb telik meg levegővel és annál kevesebb ideig tart a zöngés. Ajánlatos tehát azzal a hanggal kezdeni, melynél a hangszalagok minél, hosz- szabb ideig tartó rezgése lehetséges, tehát a „b“-vel. Ennek kifejlesztésénél azért, hogy minél több levegővel tölthessük meg szájűrünket, még azt is megengedhetjük, hogy a tanuló arclebenyeit felfújja. Hogy mikép keltsük fel tanítványunk figyelmét, az új hangelemre: a zöngésre, azt a „V “-nél találjuk meg. Ha a siketnéma a zöngés „b “-t megtanulta, akkor az analógia útján a „d“-t és „g“-t is könnyűszerrel fogja megtanulni.E kevés útmutatás szolgáljon felvilágosításul a zöngés explozi- vák kifejtéséhez.

I I I .  Alkalmazás.1. W irsel19* (34. old.) azt mondja a „b “ képzéséről : Figyelmeztessük tanítványunkat, hogy tegyen ajkaival úgy, mint a dohányos, mikor a pipát szívja.“ Ez azonban inspiratorikus „b “ volna, mely egyenest hibás.2. Vatter41 (78. old.) nézete szerint az összefüggő beszédben alig tehető különbség a tenuák és médiák között. A mi gyakorlatunk és a siketnémák szempontjából, kik amúgyis hajlandók beszédjükbe az eléggé ismert renyhe kisérő zörejeket keverni, sokkal tanácsosabb volna, ha a „b“ és „d“ zöngésitése helyett a „p“ és „t“ képzésénél a légáram erősebb kilökésére fordítanánk több figyelmet.3. A „p“ és a (zöngenélküli) „b“ közötti különbség dr. Gutzmann68 (222. old.) szerint nem a szervek állása, hanem ezek mozgásában rejlik. Azt állítja: „Ha a „p“-t képezzük, akkor a zárlat nyitása passzív. Az ajkak a kitóduló levegőáram által szétpattantatnak; mig ellenben a „b “-nél akaratlagosan szétnyittatnak. Külső nyilvánulásában tehát a „p“ passzív; a „b“ ellenben aktív. (Ezenkívül még a „b “ képzésekor a zönge is fellép.) Ennek következtében „b“ képzése sokkal bonyodalmasabb mekanizmus, mint a „p “-é. A ,.b“-t aktive kell megalkotni, vagyis a zárlatot bizonyos izmok igénybevételével kell feloldanunk és ezenkívül zöngét kell létrehoznunk. Tehát több izompár együttműködését (koordinatio) egy közös akció véghezvitelére kell elősegítenünk.“ „Ugyanez az eset áll fenn a „t“ és „d “ közötti különbségnél, mikor is a nyelv hegyét a felső fogsorhoz helyezzük és az elsőnél onnan lepattantjuk, mig a második esetben (d) akaratlagosan leemeljük.



10. sz. MAGYAR SIKETNÉMA-OKTATÁS 171
„k“ és „g“-nél ugyanígy történik, csakhogy itt a nyelv háta a szájpad- hoz helyeződik.“4. Különösen gyengetehetségű siketnémáknál, kiknél közönséges mutatás nem elegendő, a „p“ és „b“ közötti különbség szemléltetésére tanácsos az artikulációs oktatásnál kipróbált és többszörösen bevált eszköz alkalmazása: Göngyölítsünk össze papirt egy nagyobb és egy kisebb gömbbé (vagy vegyünk más különböző nagyságú tárgyat). Mindkettőt helyezzük az asztal lapjára, vagy ilyenné átalakított Lüssetthop-féle tükör hátlapjára, úgy, hogy ne kerüljenek egymáshoz nagyon közel. Most mutassuk a tanulónak, hogy a nagyobb gömb elhívásához több erő* **)) kell, mint a kisebb elmozditásához. A legtöbb esetben azonnal utánozza az erősebb és gyengébb exploziót, miután beszédmozgásainak hatását belső (endogén) benyomásain kivül még a lassan vagy gyorsan elrepülő golyócskákon is észreveheti.5. H u s c h e i i s (57. old.) azt mondja: „A kemény explozív hangokhoz csatlakoznak a tárgyak, előbb zönge nélkül, később zöngével.“

IV .A s “y ö

mint középhang (Inlaut)
*) tökéletes kiejtésére vonatkozólag V id o r56 (168. old.) a következő támpontokat nyujla:mint kezdő hang mindenütt „g* (zöngés zárlathang);„a o u“ után: zöngés gutturális dörzs- hang;más hangok után: zöngés palatális dörzshang;

|
„a o u“ után: zöngenélküli gutturális dörzshang; más hangok után: zöngenélküli palatális dörzshang.

Vidor  hangsúlyozza, hogy a „g“ kiejtése különböző ingadozásoknak van alávetve. „Az irodalmi nyelvben szintén bizonytalan sorsra jutott.“Az „ig“ végzetű szavak kiejtésére a következő szabály alkalmazható :1. „Vokális előtt, mint a szótag kezdő betűje szerepelvén, explozívának ejtendő, mint pl. freúdige, ewige, Kőnigen.2. „lg“ , mint végszótag és konzonánsok előtt „ich“-nek ejtendő; pl. freudig(ch), ewig(ch), Honig(ch); épúgy freudig(ch)ste; Ewig(ch)- keit; Honig(cb)kuchen, Kőnig(eh)reich. Kivételt csak akkor teszünk, ha „lich“ végzetű a szó, pl. ewig(k)lich, kőnig(k)lich, mannig(k)lich.3. Az „i“-nek hiányjellel való pótlásakor a „g“ „ j“-nek ejtendő, pl. tel’ge, blut’ge, ew’ge.“ 59
*Mint a „b d g“ hangokat tárgyaló fejezet bevezető részében mondtuk, a magyar nyelv szempontjából a zöngés hangoknak külön való tárgyalása múlhatatlanul szükséges.*) E cselekményünk mindig természetesen történjék. A vállak vonogatása és a túlságos légzési mozgások kerülendők.**) L. dr. Gabois: Die muttergiltige Aussprache des „G .“ 63 1896. (132—154.)
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A „b“ zöngés hang, mely körülbelül úgy képződik, mint a „p “ . Azonban a „b“ már az ajak- és arcizomzaton való külső megjelenésében is eltér a „p“-től, amennyiben a „b* **) kiejtésekor az ajak- és az arcizomzat fokozott működése szemmel is látható, tapintási érzékünkkel pedig félreérthetetlenül felfogható. Az ajak- és arcizmok fokozottabb megfeszítése abból a nyomásból ered, mely a szájürben komprimált légáram folytán toldalékcsővünk belső falazatán keletkezik. E nyomás által juttatjuk a légáramot a hangszalagokhoz, melyek ez által rezgésbe jönnek és a „b “-t jellemző fojtott zöngét halljuk.A „b“ kifejlesztése, különösen gyengébb tehetségű gyermekeknél, nem könnyű feladat. Ezért szakkörökben nagy érdeklődéssel kisérik és a nehéz hangok közé sorozzák.Képzési módját illetőleg idézzük néhány magyar szakférfiú véleményét.1. Borbély Sándor szerint a „b“ zöngés hang, mely a „p“ mintájára képződik, azzal a különbséggel, hogy a „b“-nek zöngéje is van. A zönge egy pillanattal előbb képződik, mint az ajakpattanás.“ *)2. Bihari Károly**) szerint „a „b“-t a beszédszervnek ugyanavval az állásával képezzük, mint a „p“-t. A különbség a kettő között csupán az, hogy a „b “-nél az ajakzárlatot megzöngésitett levegő töri fel.“Megemlítésre méltó a „p“ és „b“ közötti fiziológiai különbség feltűntetésére az, hogy mig a „p“ képzésénél az ajakzárlat megszűntetése passzív, vagyis a levegőáram feladata, addig a „b“ zárlatát aktív, vagy akaratlagosan szűntetjük meg.A „b“ képzése, mint már fentebb említettük, nem könnyű. Ez lehet az oka, hogy a német munkákban, dacára annak, hogy a „p“ és „b“ közötti hangfiziologiai különbséget fejtegetik, a gyakorlatban még sem bánnak vele külön hangként. A magyar nyelvben azonban múlhatatlanul szükséges annak tüzetes és kifogástalan kifejtése. Ezért fejlesztésének fontosabb momentumaira a következőkben akarunk rámutatni.Kifejlesztésénél a „p“-ből indulunk ki, mely hangban bennefog- laltatnak a „b“ hangnak összes elemei, a zöngét kivéve. A hangképző szervek állása tehát semmiben sem változik a „p“-hez képest. Mint új elem, csupán a zönge járul a „p“ kiejtésénél nyert és már ismert elemekhez. A zöngét ismerik már tanítványaink az alaphang kifejlesztése óta. Izomérzésükkel tehát első kísérlet után felfogják a „b“-nél jelentkező gégefőrezgést, illetve zöngét. Ennek tudatossá válása után térhetünk rá a már fojtott zöngére, amely tulajdonképeni alapeleme és jellegzetes tulajdonsága a helyes „b“, „d“ és „g “ hangnak. A fojtott zöngének szemléletivé tétele céljából megengedhető, hogy arcunkat felfújjuk és igy tegyük figyelmessé tanitványunkát a szájüregünkben felgyülemlett nagyobb mennyiségű levegőre. Ha most kezünkkel megtapintatjuk kétfelöl arcunkat, akkor érzi a tanuló az arcon jelentkező rezgést és észreveszi, hogy ez a rezgés a felgyülemlett levegőnek megzöngésitéséből ered. E jellegzetes rezgés az alsó ajkon is
*) Magyar Siketnéma-Oktatás 1907. évi 9. évf. 2. sz.**) Gyakorlati hangtan, különös tekintettel a siketnémák oktatására. Vác, 1910.
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érezhető. A jobb növendékek ennyi figyelmeztető jel után utánozni fogják a fojtott zöngét és sikerülni is fog nekik. A gyengébb tanulónál úgy érhetjük el a „b" helyes ejtését, ha az „a “-nak hangoztatása közben száját becsukatjuk, miáltal önkéntelenül gm“-t ejt. Ha az „m “ ejtése közben orrát befogjuk és száját sem engedjük kinyitni, akkor a fojtott zönge jelentkezik és a gyermek önkéntelenül kihozza a fojtott zöngét. Ez eljárás követhetne céljából nem szükséges, mint ahogy Kerner teszi, alaphangul venni az „m “-t, melyet sokan a későbbi haladás akadályának tekintenek.Ha a fojtott zöngét teljesen öntudatossá tettük, akkor következ- hetik a zárlat megnyitása, amely a tulajdonképeni záró eleme a „b“ kifejtésének.Legjobb, ha a „b“-t magánhangzóval kapcsoljuk össze (ba, bá) és igy gyakoroljuk be. A begyakorlás közben simítjuk el azokat az esztétikai hibákat, melyeket a hang pontos szemléltetése céljából elkövettünk. Ilyenek az arc felfuvása és a fogsorok és ajkak közötti űr túlságos kidudoritása. Egyszerű figyelmeztetés — a tükör útján is — és az arc és ajak gyengéd leszorítása elégséges lesz a hiba megszűntetésére.A „b“ hibás ejtése abban állhat, hogy a gyermek a levegőt az orron keresztül bocsátja ki, még mielőtt a fojtott zönge létrejönne és igy „b“ helyett „m“-et, vagy „mb“-t ejt. E bajon az orr befogásával segíthetünk legkönnyebben.A „d“-t a „t“-ből fejlesztjük ki. A „t“-ből kiindulva iparkodunk az új elemet: a fojtott zöngét kihozni. Tekintve, hogy e zönge a „b“ kifejlesztése és begyakorlása után teljesen öntudatos, nem lesz nehéz dolgunk a helyes „d“ nyerése. Ha mégis nehézségekbe ütköznénk, akkor — miként a „b“ képzésénél tettük — az „a “ hangoztatása közben becsukatjuk a tanuló száját és ajakzárlat helyett a nyelv és a felső foginnyel képeztetünk zárlatot, miáltal „n “-t keletkeztetünk. Az orrnyilas és a szájür elzárása folytán a „d“ fog keletkezni, melyet előbb több Ízben ejtettünk fenti szervi állással egy lélegzetre, aztán az ajakzárlat felpattantása közben magánhangzókkal kapcsolatban gyakrol- juk be.A „g“ hangot némelyek a legnehezebben megtanitható hangnak tartják. Kellő előkészítés mellett azonban nem fog nehézséget okozni tökéletes kifejlesztése. „K “-ból indulunk ki és hozzáadjuk a tanuló által már eléggé ismert zöngét. Ha nem menne ilyképen simán a „g “ fejlesztése, akkor „d “ ejtése közben a nyelv hegyét kissé leszorítjuk, miáltal a nyelv hátsó része megalkotja a szükséges zárlatot és létrejön a kívánt hang. Most a nyelv nyomását fokozatosan gyengéjük, majd végül teljesen megszűntetjük és vokálisok kapcsán begyakoroljuk és állandósítjuk a „g“-t.Kerner az „ng“-ből fejleszti a „g“-t az orr elzárása által.(Folyt, köv.)
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HIVATALOS RÉSZ.Egyesületünk szeptember hó 24-én, Vácon — a Cházár-ünnepély napján — elnökünk: Klis Lajos vezetésével választmányi- és rendkívüli közgyűlést tartott.
A  választmányi gyűlésen jelen voltak: Borbély Sándor, Szotfrid József és Váradi Zsigmond választmányi tagok; Kegler Ferenc titkár, Szentgyörgyi Gusztáv jegyző, Gönczi Gyula szerkesztő, továbbá, mint vendégek: Emmer István, Györgyffy Ákos, Kondra Mihály és Szép József egyesületi tagok.Gácsér József alelnök, Klug Péter és Németh László választmányi tagok kimentették elmaradásukat.I. Az elnöki bejelentések során tudomásul vette a választmány, hogy

a) gr. Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszter úr és Wlassics Gyula, a közigazgatási bíróság elnöke, egyesületünk disztagja levélben megköszönik az egyesületünk legutóbbi közgyűléséből küldött távirati üdvözlést;
b) a székhely-változás illetékes helyeken bejelentetett;
c) a tiszti cimtár, valamint a budapesti cim- és lakásjegyzék részére megküldettek az egyesületünkre vonatkozó személyi adatok.II. A legutóbbi közgyűlés útasitására foglalkozott a választmány az alapszabály 24. §-ának —- a választmányi tagok számának emelése céljából való — megváltoztatása kérdésével, valamint az 1911. évi állami költségvetéssel oly célból, hogy annak ránk vonatkozó része, az 1909. évi költségvetésben Ígért módozatok mellett, közmegnyugvásra javítsa helyzetünket.Idevonatkozó határozatait a rendkívüli közgyűlés elé terjesztő.III. Eötvös László e. r. tag kilépését — a 9. és 11. §-ok értei-ni ében — ra választmány tudomásul vette. Új tagokul felvétettek :1. Hochrein Lajos Budapest, Michels Fülöp ajánlatára;2. Pákán Árpád Kaposvár, Kiinda Kálmán ajánlatára;3. Milassin Gyula Szeged, Klug Péter ajánlatára;4. Sz. Szabó László és5. Jávor Gyula Debrecen, Emmer István ajánlatára;6. Kováts Zoltán,7. Szász József és8. Kunsch Ferenc Körmöcbánya, Váradi Zsigm. ajánlatára;9. Szép József és10. Vasina István Vác, Szentgyörgyi Gusztáv ajánlatára.IV. A temesvári tagtársak indítványa alapján a választmány felkérte a titkárt, lépjen érintkezésbe a Nemzeti Iskola szerkesztőjével, Bartha Pállal, címünk megfelelő használata ügyében.

A  rendkívüli közgyűlésen — a már megnevezetteken kivül — jelen voltak m ég: Istenes Károly, Simon József, Ábrahám János, Hobler Rezső, Vissi János, Záborszky Árpád, Krupa Pál, Zemkó Péter,
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Vatter Ferenc, Hochrein Lajos, YVolkóber János, Michels Fiilöp, Varga Béla, Vasina István, Lett József, Válek János, Scháffer Mátyás, Schreiner Ferenc, Mayer András, Horváth István egyesületi tagok; Hermann Antal dr. pedagogiumi igazgató, egyetemi magántanár és Scholtz Lajos ungvári igazgató, vendégek.A már megnevezetteken kivül, levélben, táviratban jelezték elmaradásukat : Palatínus Károly, a siketnémák kolozsvári intézete tanári testületének tagjai, továbbá: Pető, Gábor, Plichta, Mayer, Schnitzl, Milassin, Láng, Szabados, szegedi kartársak.I. Klis Lajos elnök köszöntvén a gyűlés tagjait, örömét fejezte ki, hogy Cházár Andrásnak — a magyar siketnéma-oktatás halhatatlan nevű alapítójának — emlékünnepével kapcsolatos rendkívüli gyűlésünkön, az ország minden részéből lát képviselőket.Külön köszöntő dr. Hermann Antalt, ki ügyünk iránt, a legmelegebb szeretettel viseltetik s munkánkat — amikor arra csak alkalmat talál — figyelmére méltatja.II. Örömmel vette tudomásul a rendkívüli közgyűlés az alábbi — egyesületünk elnökéhez érkezett — két levél tartalmát:

a) „Tisztelt Elnök Ú r ! A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesülete közgyűlésének üdvözléséért fogadja és tolmácsolja Elnök úr őszinte köszönetemet.Budapesten, 1910. junius hó 30-án.Tisztelettel Zichy sk.“

b) „Tisztelt Barátom! A Siketnéma-intézeti Tanárok Országos Egyesületének közgyűlése alkalmából kifejezett szives üdvözletéért fogadja hálás köszönetemet.Budapest, 1910. junius 28.Igaz hive: W lassics sk.“III. A választmány, tekintettel arra, hogy gyűlésein — gyakorlat alapján — a megjelent tagok a tanácskozásban részt vehetnek: a fontosabb kérdésekben minden testület véleményét ki szokta kérni; egyesületünk tagjai 14'1%-kal a tisztikarban és választmányban, illetve 5%-kal a választmányban most is képviselve vannak; s végül minthogy a 24. §-nak módosításával a 28. §-nak megbolygatása is szinte velejárna: nem tartja szükségesnek és időszerűnek, hogy a szóban levő szakasz módosításával alapszabályunkat megmozgassa és pedig annál kevésbbé, mert az alapszabályzatot mai formájában, a továbbfejlődésre szilárd, biztos alapnak tartja.A rendkívüli közgyűlés magáévé tevén a választmány álláspontját, az alapszabálymódositás kérdését egyhangú határozattal levette a napirendről.IV. 14 egyesületi tag Írásban kérte az elnökségtől „Az 1911. évi állami költségvetésinek napirendre tűzését oly célból, hogy a kormánytól megnyugtató választ nyerjünk a jövő évi költségvetés reánkvonatkozó részének összeállítása felöl.A választmány, tekintettel arra, hogy hasonló tárgyban az 1908. évi
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rendkívüli közgyűlésből folyó, kérelmünket az 1909. év folyamán megismételtük s minthogy illetékes helyen szerzett tájékoztatás értelmében az 1909. évi költségvetésben Ígért rangsorbeli arányos elosztás négy év alatt befejezni terveztetik; minthogy továbbá az Állami Tisztviselők Országos Egyesülete — melynek egyesületünk is tagja — kellő időben felterjesztést intézett a Miniszterelnök és Pénzügyminiszter urakhoz, hogy az 1908. évi állami költségvetési törvényjavaslat előterjesztése alkalmával, az akkori kormányelnök által megígért státusrendezés az 1911. évi költségvetés útján az összes ágazatoknál egész terjedelmében megvalösittassék: azt ajánlotta a rendkívüli közgyűlésnek, hogy miután a jövő évi költségvetésnek letárgyalását a pénzügyminisztériumban szeptember 18-án különben is befejezték — várjuk meg annak nyilvánosságra hozatalát s csak amennyiben a költségvetés tételei nem fednék a hivatkozott Ígéretet — az ország- gyűlés szine előtt keressünk módot helyzetünk javítására; szükség szerint a jövő évben pedig már a költségvetés összeállítása előtt kérjük a Miniszter úrtól sérelmeink orvoslását.A rendkívüli közgyűlés a választmány indítványát két szótöbbséggel elfogadta. A jegyzőkönyveket Borbély Sándor és Szotfrid József hitelesítették. K.

V E G Y E S E K .H e r rm a n n  A n ta l bölcsészetdoktor, egyetemi magántanár, számos hazai és külföldi tudós társaság tagja, több tudományos folyóirat kiadó-szerkesztője, a kiváló ethnografus tollából származott „ A  köz
vélemény megnyeréséről“  című közleményre e helyen is -felhívjuk olvasóink figyelmét. Sok értékes, megszivlelésre és megvalósításra való gondolat van abban. Aki Herrmann Antalt ismeri, természetesnek találja, hogy az ő közleményei csak értékesek lehetnek. Nem is azért említjük ezt itt meg, hisz’ ő nem szorult a mi dicséretünkre, de meg puritán egyénisége tiltakozik is a dicséret ellen. Azonban kifejezést kell a felett való örömünknek adni, hogy ime van egy, a sorunkon kívül álló tekintélyes ember, akinek figyelmét a siketnémák oktatásügye, az ezzel kapcsolatos kérdések megragadták és az ö minden szépért, nemesért és igaz ügyért rajongó lelkét nyilatkozásra késztették, hogy gondolatait nekünk, a mi hasznunkra, tudomásunkra adja. Ezt mi köszönettel vesszük és óhajtjuk, hogy minél több oly önzetlen barátja legyen a magyar siket néma-oki aiásiigynek és munkásainak, mint Herrmann Antal.C h á zá r-ü n n e p . Mint minden évben, úgy az idén is rendezte és megtartotta a siketnémák váci kir. intézetének tanártestülete Cházár András emlékezetének ünnepét szeptember hó 24-én, amelyen ez alkalommal igen szép számmal jelentek meg a vidéki kartársak is. Az ünnepi beszédet, melyet lapunk más helyén közlünk, Szentgyörgyi 
Gusztáv, a siketnémák váci intézetének tanára mondotta.Sziládi László könyvnyomdája Kecskeméten.


