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Hogyan fejlesszük ki a hangokat '?
II.
Az eddigiek alapján azt mondhatjuk,
hogy sok hangsor lehet JO
és hogy a legjobban
összeállitott
hangsortol
is néha-néha
szabad eltérnünk, sőt esetleg kell is.
Kerner előbb az orrhangokat
fejleszti ki, majd a médiakat és
csak ezek után a kemény explozivákat,
a hangok sorát pedig magánhangzóval kezdi. Weiszweiter a "p"-ből indul ki. Hazai intézeteinkben
általában
szintén "p" a gyermek első hangja. Egyik-másik
kollegánk a
h-val, vagy épen a b-vel való kezdest
tartja helyesnek.
Alláspontját
pedig úgy gondolom
mindenki
tudná. védeni (ha nem is megvédeni).
.
Nem is polemizálok
senkivel. Es bár egyik kezdésre sem mondhatjuk, hogy föltétlenül
rossz, a magam részéről
mégis azt tartom, hogy
az első' mássalhangzó
a "p" legyen.
Miért? Mert könnyen szemléltethető,
könnyen képezhető
és mert

kemény exploziua 'Után következő magánhangzóknát renyhe hangok legkevésbbé lépnek fel. Sőt azt mondom, hogy az ajkak szétpattantása
utáni első pillanatban
csakis tiszta lehet a magánhangzó,
tehát kiváltképen orrhang nem zavarhatja
meg a tisztaságát.
Ha pedig a gyermeknél az ellenkezőt
tapasztalnók,
úgy figyeljük meg jól a növendéket
s
azt vesszük észre, hogy ilyen esetben már az explozivája
sem volt jó
(ideggyöngeség,
akarathiány,
ad. vegetáció,
bedugult
orr elhanyagolt
gyermekeknél:
általában
ezek az okok).
Azt mondom tehát: a siketnéma
ajakát "pá "-val nyissuk szólásra.
Milyen sorrendben
következzenek
a hangok?
Az egységes sorrendet az első osztály teljes anyagával összeál- .
litva, a tanitás egyöntetüsége
érdekéhen tartom szükségesnek.
A han:
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gok sorrendjét,
valamint az első (és szerintem a többi) osztály anyagát,
ennek beosztását
azonban ne irodalmi vitával döntsük el, mert igy nem
döntenők el, hanem vagy közgyűlésen,
vagy egy választmányi
gyűlés
alkalmával
határozzunk
felette.
Épen azért mellőzöm
itt úgy a hangsort,
mint az l-ső osztály
anyagát
is. Ezekről valamely
összejövetelünk
alkalmával
szólhatna
valaki.
Most kiváltkepen
két dologra hivom fel a kartárs ak szíves figyelmét. Ugymint:
a) egy-egy hang képzésénél ;
b) a hangok összekapcsolásánál
tapasztaltak
Ieirására.
Ugy értem, hogy amit egy hang, vagy általában
a hangok kifejlesztésénél,
ezek összekapcsolásánál
tapasztalunk,
írjuk meg a Szemleben, hogy a különböző tapasztalatokat
összegyüjtvén,
kitűnő gyakorlati
fonétihát nyerhessünk.
Es hogy egyik-másik kartársam
a cikkirástól
se fázzék, nem kellene az ilyen megfigyeléseket
hosszadalmasan,
10 lapra terjedően
leirni, hanem pl. egyik tanártársam
azt tapasztalja,
hogy az "s"-t nagyon könnyen fejleszti ki, eljárását leirja 20 sorban és beküldi lapunk
szerkesztöségébe.
Másik mást tapasztal,
leirja stb.
Az ilyen megfigyeléseket
csak összeirni is nagyon értékes volna.
Hát még összeolvasztaní
és jó gyakorlati
fonetikát irni belőlük'?
En
bizonyára tanulnek
belőle, kezdő kollégáinknak
pedig nagyon becses
volna az ilyen munka.
Fentebb
emlitett em , hogy jelen értekezésemben
a hangok
sorrendjét nem szándékezem
összeállitani,
hanem inkább egy-egy olyan
tapasztalatot
irok le, a melyet kezdők tanitásánál
közvetlenül
vagy
közvetve szereztem.

A magánhangzók

képzése.

Hogy tiszta magánhangzót
kapjunk, szükségesnek tartom, hogy ~az
első néhány magánhangzót
exploziva után képezzük.
E célra legalkalmasabbnak
a "p"-t találom, kevésbbé 'a ;,k"-t és a "t"-t.
A "p" azért a legalkalmasabb,
mert e hang képzése
közben a
gyermek az illető magánhangzónak
megfelelő ajakállást
már előkészitheti, a nyelvet pedig a szükséges helyre teheti, tehát megkönnyitjük
a
gyermek munkáját,
A magam részéről a zárt e (0) tanítását
elengedhetőnek
vélem
annál is inkább, mivel e magánhangzót
én sem ismerem
fel minden
esetben. Egy kitünö fonétikusunk
is csak úgy tudja e zárt e-t meghatározni, hogy a szegedi ember beszédjen indul el. T. i. azt tartja, hogy
ahol a szegediek
ehelyett
ö-t mondanak,
ott az irodalmi
nyelv e-t
használ.
Különben
is, ha asiketnéma
beszédközben
más hibát nem ejtene: kiejtésevel
teljesen meg lehetnénk
elégedve. Én tehát a zárt e-t
nem tanitom.
Az' o-ó, u-ú, ű-ű, ö-ő és i-í hangok között is csak időbeli különbséget teszek.
Tehát szerintern
a siketnémák
csak arra vigyázzanak,
hogy a hosszú ó-t hosszan, a rövidet röviden ejtsék.

.
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Mert igaz, - amit Markovics kollegánk is felemlit, - hogy az o
és ó között kis különbség van, de fiziológiai tekintetben
minden rövid
és hosszú magánhangzó
képzésénél
tapasztalható
kisebb-nagyobb
eltérés. A rövid magánhangzóknál
a gégefő valamivel
lej ebb szorul, a
nyelv hátrább húzódik, az ajkak nyilása pedig kissé bővül. Ebből is
következtethetnők,
amit különben
fülünkkel
is észreveszünk,
hogy a
rövid magánhangzók
valamivel
tompábbak
és a zene szempontjából
mélyebbek
a hosszú magánhangzóknál.
Legmagasabb
és legélesebb hang tehát a hosszú í, legmélyebb és
legtompább
a rövid u.
Aki tehát a magánhangzók
képzésénél
az ilyen finom kűlönbségeket is figyelembe veszi és növendékeit
arra képesíti, hogy valamennyi
hangot
beszédközben
képezni is tudjanak:
bizonyára
mesteri munkát végez.
Én azonban kötelességszerűleg
kijelentem,
hogy e különbségekre
hem vagyok tekintettel.
Ennélfogva külön tanitás
tantárgyává
csak a
következő magánhangzókat
teszem:
a, á, o, u, e, é,i, ö és
E hangokat a következő
sorrendben
tanitom:
á, a, o, u, e, í, Ő, ű, é.
E sorrendet
csak néhány szóval a következőkben
védem meg.
Olyan természetes
az á-, a-val való kezdés,
hogy ezt érvekkel
támogatni
időpazarlás
volna.
Nem olyan természetes
már a hangok
további sorrendje.
A különbségeket
és ellentéteket
könnyebben
vesszük észre, mint
a hasonlóságokat
és rokonságokat.
Ha tehát nyomós ok nem szól ellene, az "a" után - a hangoknak e sorrendjéből
- az "u" -t kellene tanítanunk.
Csakhogy
ez nehezen képezhető
magánhangzó
(e hangra különben még visszatérek);
miért is a már emlitett sorrendet
tartom helvesnek.
Az "e" után az "í"-t veszem elő. Egyrés~t, mivel az í könnyebben
szemléltethető
(a nyelv és a gége jóval magasabban
áll, az e hanggal
járó intenziv rezgest pedig inkább érzékeltethetjük),
másrészt, mivel az
é megrögzitése
semmivel
sem könnyebb
az i-énél.
Tekintettel
pedig
arra, hogy az e meg az í határhangok,
amelyek között foglal helyet az
é, tekintettel
továbbá
arra is, hogy az í képzésevel
sok bajunk van:
célszerűnek
tartom,
ha előbb e határhangok
rokonait
(ő, ű) vesszük
elő, hogy kiváltképen az í megrögzitésére
annál inkább ráérjünk.
Ezért
tanitom utoljára az é-to
A magánhangzók
képzésénél ügyelnünk kell a gége-, a nyelv- és az
ajakmüködésre,
meg arra, hogy a magánhangzók
képzésére
szükséges
izomösszehúzódás
következtében
az alsó állkapocs
közötti izmok meg
ne keményedjenek.
.
Vigyázzunk
arra, hogy a szájból jövő levegő minden magánhangzónál meleg legyen. Ne engedjük a gyermekeket
tátott szájjal beszélni,
a szájnyilás csak olyan nagy legyen, hogy a gyermek mutató-újja
beleférjen.
Az oktatás elején magánhangzóval
kezdődő szó tanítását
nem tartom helyesnek,
mivel a gyermek könnyen abba a hibába esik, hogy erős
bangkapocs
helyett hehezettel (h-val) kezdi a magánhangzót.
Épen ezért
veszedelmes
a hangsornak
h-val való kezdése is.
ű.
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Weiszrueiler, aki elismeri, hogy a "hu valóban a legkönnyebben
képezhető
hang, a következőket
mondja:
H~val kezdeni a hangok sorát, meggondolandó
dolog. Ha egyszer
begyakoroltuk,
szivesen alkalmazzak
a siketnémák minden magánhangzó
előtt és nehezen szoknak . . . . az erős kapocs alkalmazásahoz.
Szerintem
tehát magánhangzó val kezdődő szót csak akkor vegyünk
elő, ha egy csomó mássalhangzóval
kezdődő szót tanítottunk.
Ez idő
alatt előkészíthetjük
az erős kapcsot lélekzési gyakorlatok útján. Vagy is:
a laringális
explozivát
gyakoroltat juk és csak ha ezt képezni tudják
növendékeink,
vesszük elő a tiszta magánhangzót.
Még csak az u-ról mondok néhány szót.
Az u a legkevésbbé
csengő magánhangzó,
mivel a száj állás e
hangnál olyan, hogy a bő, tágas üregnek csak igen kicsiny a nyilása.
Természetes
tehát, hogy valamennyi
közül e magánhangzót
halljuk a
legkevésbbé.
Halló ember beszédjénél
is ezt tapasztaljuk,
siketnémáknal még inkább. De mi, amikor a fonétikai oktatást végezzük, bizony
arra törekszünk,
kogy minden gyermekünk
hangja
csengjen,
minél
jobban csengjen és hogy beszédje
elég hangos is legyen. (Bár tudjuk
azt, hogy a gyermek hangját erőltetni nem jó.) Ebben látom az ti képzésének a nehézségét,
mivel jó u-t csak akkor kapunk, ha sem az
üreget nem bővitjük, nem szükítjük,
sem a nyilást nem tágit juk, sem
pedig a nyilásból kitóduló hangot mellékhangokkal
nem kisérjük. Jó u-t
csak akkor képeztűnk,
ha az itt elmondottakat
figyelembe vettük.
Szerény
megfigyelésem
szerint itt könnyen a következő
három
hibába eshetünk:
vagy megszükitjük,
vagy megbővitjük a rezonáns ürt,
vagy végül mellékhangokkal
erősitjük
az u hangot.
T. i. az ajkakat
vagy igen közel tesszük a fogakhoz, .vagy nagyon is eltávol itjuk tőlük,
vagy az ajkakat is rezgésbe hozzuk. Ugy tudom, hogy ez utóbbi az elterjedtebb.
Igaz, hogy az ilyen hang csengöbb.
hangosabb
is, mivel a
mellékhangok
-- tudjuk '- erősítik az alaphangot,
csakhogy ez nem 14,
hanem olyanféle hang, mint az angol "wh" (pl. eszóban:
what?)
Nem tudom, helyes-e a megfigyelésem,
nem-e, a magam részéről
mégis azt tartom, hogy- az u képzésenél
e hibák egyikébe sem szabad
esnünk.
, A mássalhangzók
képzésénel
legyen szabad a következő
hangokra
néhány észrevételt
tennem. E hangok: a b, a ty, gy, ny, az s és az 1.
Lehet-e a b-t az m-böl képezni?
Nem mondom, hogy nem lehet, de semmi esetre sem tartom a
b helyes képzési módjának.
Miért? Mert az m orrhang, amelynek jellemző sajátossága,
hogy
képzése alkalmával
nem zárjuk el a lágy innyel az orrüreget ; a b pedig
exploziva, a melynél az orrüreget
el kell zárnunk,
leülönben nem kapunk b-t. Ha tehát a siketnéma
orrát, a mikor m-t mond, befogjuk,
hogy szétpattantván
ajakát, b-t hallasson:
a legtöbb esetben b-féle és
m-féle hangot ejt ki egyszerre.
És ez természetes,
mivel az m-nél
az orr ürege nyitva van. Hogy tehát a m után b-t mondjon, szükséges
volna, hogy abban a pillanatban,
amint az ajakát szétpattantja,
a lágy
innyel az orrüreget is elzárja.
De hongan tudja a siketnémá,
hogy a
lágyínnyel mit csináljon?
E működést
pedig neki megmagyarázni
ba-
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josan lehet. De fölLéve, hogy ezt valamiképen
meg is értetnők a siketnémával, akkor is valóban csak pillanatnyi
b-t kapnánk,
pedig a b-t
nem tartom csak pillanatnyi
hangnak.
Ha a b pillanatnyi
hang volna, akkor csak a 3-ik momentumában
volna hallható,
holott a p-t is első és harmadik
momentumában
halljuk, mig középső
része néma.
A b-t tehát legfeljebb
olyan esetben
tartom pillanatnyi
hangnak, a mikor fonétikai mondat elején van. Ilyenkor azonban mindegyik
mássalhangzó
csak pillanatig hangzik.
A szó
közepén azonban bizonyos ideig magát a b-t is hangoztathatjuk.
Mivel,
ha nem hangoztathatnók,
akkor é középső része szintén néma volna,
mint a p, vagyis:
a b és p közötti különbséget
csakis a hangkapcsolatoknál
vennők észre.
Tehát a hosszú b (bb) hangtanilag
ekkép
alakulna:
bpb.
És ilyen b-t a siketnémáknál,
ha elvétve is, hallhatunk.
Mi 'lehet ennek az oka?
Szerintem
az, hogy a b-t pillanatnyi
hangnak
tartjuk és a kifejlesztés alkalmával
megelégszünk
azzal, ha a siketnéma
ajkának szétpattantása
pillanatában
hallatja a b-t.
Pedig - bizony -- a b-t már előbb is hallanunk
1\811.
Mert miben külőnbözik
a b a p-től?
Nemde abban, hogy bár mind a kettőt az összeszoritott
ajkak
szétpattantásával
képezzük:
ebben zenei hang nincsen,
abban pedig
van. Vagyis a mig a p valóban néma hang, tehát nem is hang, amig
ajkunkat szét nem nyit juk és e nyitáskor is csak a szajunkban
összesűrített és nagy erővel kilökött levegő súrlódását
halljuk,
addig a b
zöngés hang lévén, a zöngét is - zenei szervünk
müködésének
az
eredményét
- hallanunk
kell, még mielőtt az ajkakat szétnyit juk.
Van tehát b -énk, még mielőtt az ajkakat
szétnyitottuk
volna. E
hangot talán zárt zöngének, . vagy zárt b-nek nevezhetnők.
Azért ha azt akarjuk, hogy jó b-t kapjunk:
előbb a zárt b-t kell
kifejleszténünk.
Es ebben rejlik a b képzésének
a nehézsége
is.
Ami bennünket
érdekel,
a p és b képzése
közötti különbség a

következö :
Ap-nél
tetszésszerinti
mennyiségű
levegőt süritünk a szánkba és
tetszésszerinti
erővel szeritjuk
össze az ajkakat.
Ab-nél
(különösen a bb-nél) takarékoskodnunk
kell a levegővel,
az ajkakat pedig csak mérsékelten
szabad összeszoritanunk.
A b zöngés hang, vagyis amikor képezzük,
gégénk is tevékeny.
Gégénk pedig nyelves hangszer,
amelyet a levegő mozgása bir szólásra.
Tehát hangszalagunk
addig rezeg, amig a fujtató (a tüdő) elegendő levegőt kűld arra, hogya gégénkben zenei hang keletkezzék. -Ha ilyenkor az
egyik toldalékcsővet
megnyit juk, tiszta zönge hangot (magánhangzót,
vagy
orrhangot)
kapunk, ha pedig mindkettőt
bezárjuk, zárt zöngét hallunk.
De hová megy ilyenkor a tüdőből kiszoritott
levegő? A toldalékcsőbe. A b-nél tehát az egész szájüregbe.
ahol természetszerűen
megsűrűsödik.
Ezért kell takarékoskodnunk
a levegővel,
mert ha egyszerre sok
levegőt bocsátunk
a gégébe, a száj is rögtön megtelik levegővel. Mivel
pedig a szájban nem halmozhatjuk
fel tetszésszerinti
mennyiségben
a
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levegőt, hiába áramlanék ki a tüdőből még több, nem jutna a gégén át,
nem birná azt szólásra s bekövetkeznék, a miröl már szóltunk: a néma b.
De az ajkakat sem szabad nagyon' összeszoritanunk, mert kisebbitjük a sűritett levegő számára rendelt üreget, ami által - kivált
eleinte - a zárt zönge kifejlesztését veszélyeztetjük.
Tehát az erős nyomást gyakoroló sok levegőt kisebh erejü zárlattal kell a szánkban visszatartani, hogy szánk ürege elég nagy legyen
a zárt b képzéséhez szükséges levegő befogadására.
Az ajkak szétpattantása már csak a b befejezése.
A b kifejlesztését azért tartom első sorban a p-ből helyesnek,
mivel a toldalékcsővet a sííritendő levegő befogadására, vagyis a zárt
zönge képzéséhez már előre el kell zárnunk. Ap-nél e feltételt megkapjuk.
.
Csak annyit jegyzek még meg, hogya b-nek két magánhangzó
között való tanitását tartom helyesnek.
A ty, gy, ny hangokat azért emlitem egyszerre, mivel e,f{y helyen
ugyanazzal a nyelvállással képezzük őket.
E hangok sorát természetesen ty-vel kezdjük. Legcélszerűbb e
hangok képzésénel
a nyelv hegyét az alsó fogsorhoz illeszteni, mig a
hátával az útat a kijövő levegő elől a kemény szájpadláson egészen
elzárjuk. A levegőt meglehetős erősen toljuk kifelé, miközben a nyelvet
kissé hátra húzzuk.
Ha aty-t már megrögzitettük, agy és ny képzése alig okoz nehézséget.
Az s és az 1 következő képzését másoknál figyeltem meg.
Az egyik kollégánk az s-t igy fejleszti ki: supradentalis t-t mondat, miközben nagyon vigyáz arra, hogy a gyermek nyelvével a levegő
elől az útat teljesen elzárja. Majd hátrább vive a nyelvet, sok t-t mondat addig a helyig, ahol az s-t képezzük. Előlről kezdi a gyakorlatot,
de most a t-hez sziszegő hangot kapcsol és a nyelvet újból hátra viszi
az s helyéig. Ha itt a t-t elhagyja, sok gyakorlat után s-t kap.
Az s ilyen képzését én is megkiséreltem és azt tapasztaltam, hogy
a legtöbb gyermeknél célt lehet vele érni.
Az 1 képzésénél egy másik kollégánk arra figyelmezteti növendékeit, hogy a jó l-nél a nyelvnek is rezegnie kell. Mivel ez is egy szemlélettel több: alkalmazandónak vélem.
A hangok kifejlesztésénel
általában azt a tapasztalatot szereztem,
hogy - a k, l, ő, ű kivételével - legjobb magát, a tanitandó hangot
(illetve a hang képzési módjához szükséges beszédszervek
müködését)
érzékeltetnünk és azt utánoztatnunk.
Es ha ez a direkt módszer nem
sikerül, csak akkor alkalmazunk fogásokat, néha
ezerfélét.
A hangok összekapcsolása.
Azt tapasztaljuk, hogy az olyan növendékünk,
aki az első osztályban, ha nem is szépen, de legalább érthetően beszélt, a felsőbb osztályokban mindjobban és jobban veszit beszédének érthetöségéböl,
holott már
az első osztályban valamennyi hangot megtanulta, beszédjéhez pedig
későbben sincs több hangra szüksége.
Ahelyett, hogy II kiejtése javulna, omlik.

SZE

11. sz.

M L E

199

Laikus ezt érthetetlennek
tartja, pedig úgy van.
De hát miért romlik?
Én azt gondolom, azért, merL az első osztályban
valamennyi
hangot nem tudta, nem tudhatta
a siketnémá,
mivel mindegyik
hangnak
sok képzési helye van, vagy lehet, még a magánhangzónak
is.
Tessék csak ezt a szót: tanya) kimondani
úgy, amint azt a siketnéma kimondaná
akkor, ha tanárától
nem tanulta volna.
Mi a nyelvünket
az e állásnál sem tesszük lej ebb, mégis pompás
a-t mondunk : mig asiketnéma
mindkétszer
odaviszi nyelvét az a állásba, lassitván ezzel beszédét,
miközben más szinezetet
ad a szónak,
mint amilyet fülünk megszekett.
A dolog vége pedig az, hogy nehezebben értjük meg a szavát.
Bizony, amikor mi egy-egy szó, mondat keretében a hangokat összekapcsoljuk, a hangoknak
új meg új alakjait is tanítjuk. Mivelhogy pedig
rengeteg sokféle a hangok kapcsolata,
azért maga a hang is sokféle.
Az 1. osztályban
kevés kapcsot tanítunk sok ideig, azért tisztább
a kiejtésük ; a felsőbb osztályokban
sok hangkapcsot
kevés idő alatt
végezünk
el, sőt növendékcink
hangokat
kapcsolnak
új formában,
a
milyet még nem is tanultak, - szerintem - azért romlik a beszédjük.
Ebből azt is látjuk, hogy nagy mesterség
a mi mesterségünk,
de
azt is látjuk, hogyasiketnéma
beszéde
soha, korántsem
lesz olyan,
nem lehet olyan érthető,mint
a mienk - egyszerűen,
mert siketnéma.
Egyik hangnak a másikhoz való kapcsolása van olyan fontos, mint
a hangok kifejlesztése.
Épen azért nagy hibának tartom azt, ha akár
mi, akár gyermekeink
nagy szájállással
beszélünk.
Mert minél nagyobb
szájállással
beszélnek a növendékek,
a hangok sima kapcsolását,
ennek
folytán a beszéd érthetőségét
is, annál inkább veszélyeztetjük.

*
Persze, szép dolog amit igy elmondunk,
de elismerem,
hogy nincs
hatalmunkban
mindig a legjobbat tenni, sőt gyakran - bizony - meg
kell elégednünk
a rosszal is.

Budapest.

Scholtz Lajos.

A siketnéma-intézetek helyiségeinek
világitásáról. *)
A szerzö

Irta:
Baldrian
Károly.
engedelmével németböl forditotta : Erdős István.

A világítás kérdése egyetlen iskolában, intézetben
sem oly nagy
horderejű,
mint épen a siketnéma-intézetek
osztályaiban
és dolgozó
szobáiban.
Ez abban leli magyarázatát,
hogyasiketnéma
növendék
fogyatkozása
miatt főleg a látás útján való szemlélés, vizsgálás) megfigyelés és összehasonlitás által jut tárgy- és nyelvismeretéhez.
*) Megjelent az "Eos" I. évfolyamának

1. számában.
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Hogy azonban valamit "jól" láthassunk, kellő világosságra van
szükségünk,
ellenkező esetben a rendes szem is megtagadja a sz olgálatot.
Asiketnémák
iskolaiban a kellőleg világitott helyiségeket nem
csak a tiszta látás kiván alma teszi szükségessé, hanem egészségi szempontból is figyelemmel kell erre lenni.
Ha már az épérzékü
tanuló szemét is óvni kell minden káros befolyástól, a siketnémáét - akik között a közellátás s egyéb szembajok
talán még gyakrabban fordulnak elő, mint a halloknál - tudatosan
csak a legkisebb mértékben
is elhanyagolni, valósággal vétek lenne.
Megbocsáthatatlan volna, ha a siketnéma az iskoláztatás következtében, mely bizonyos műveltségi fokra akarja öt emelni, kettős
fogyatkozásához, melynek egyikét, a némaságot, a művészi beszéd- és
nyelvtanitás megtörte, - még közellátást vagy más szembajt is szerezne.
Könnyen megtörténhetnek
tehát, hogyasiketnéma
egyik vagy
másik hivatásának, -- ezek száma úgy is kevés - mely iránt különben ügyességet tanúsit s előszeretettel viselkedik, nem felelhetne meg.
Mégis a látás elvesztése volna a legborzasztóbb reá nézve. Ez ugyan a
sz emápolás és óvás elhanyagolásának nem feltétlen kővetkezrnénye, de
ami, ha bekövetkeznek, nemcsak örökös éjszakát, hanem lelki halálát
is jelentené ..
Röviden tehát ezek volnának azok a fontos okok, amiért a siketnéma számára kellő mennyiségű világosságot követelünk, hogy ez szelleme megvilágitásánál, mint nélkülözhetetlen tényező, segitségünkre legyen és szivében a tudás fáklyáját meggyujtsa ; szóval, hogy az égi fény
közremiíködjék emberré való képzésében.
A siketnéma-iskolák helyiségeinek kellő világitásáról való gondoskodás szüksége a következö okokra vezethető vissza:
Az egyetemes, divatos siketnéma-oktatás alapja az artikulatórikus
oktatás. Ennek feladata a siketnérnát a "némaság bilincseitől megszahaditani", azaz a némánál a hangokat kifejleszteni, azokat szótagokká
és
szavakká összekapcsolni. Ezenkivül a tanulót a hangok, szótagok, szavak és mondatoknak a beszélő szájáról való leolvasására képesiteni.
Asiketnéma
beszéd- és leolvasástanulása kiváltképen a beszédváltozások látható jelenségein alapszik, melyek az ütenyszerií mozgásokkal
együtt a beszéd akusztikai benyomásait - amelyek a siketnémára hatást épen nem gyakorolnak - helyettesitik.
A száj állása, a nyelv helyzete, továbbá a nyelv és az uvula mozgásainak megfigyelhetése céljából, amint a hangok képzésénel közremüködnek s utánzás végett előmutattatnak,
szükséges, hogy az ariikuláló tanár szája és szájürege élesen legyen megvilágitua.
Evégből nem elég csak azt követelnünk, hogy a tanár arccal az
ablak felé forduljon. Gondoskodnunk kell arról is, hogy' a tanár arca,
illetőleg szája magasságában, oagyis a tanár előtt álló artikuláló növendék szeme magassági oonalában legyen az osztály leginkább megvilágitva. Ezen körülmény gyakorlati megoldása képezze fő feladatunkat.
Exner Vilmos dr. "Űber technische Installation von Museen,
cimü igen tanulságos felolvasásában fotometrikus mérések alapján ki-
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mutatja
Bécs muzeumainak
világossági fokát. E mérések alapján készült grafikus ábra szemléletileg
mutatja
be a muzeumok
különböző
világossági fokait. Az egyenlően megvilágitott
pontokat összekötő görbe
vonalak pedig megjelölik a terem különhöző
magasságában
levő ugyanazon világossági fokot,
S valamint oldal vagy felső világitással
ellátott helyiségben
tudományos úton meg lehet határozni
a maximális világosság vonalának irányát: épúgy lehet kiszárnitani azt is, hogy épitendő új épületnél mily nagynak vagy mily magasságban kell lenni az ablakoknak, hogy a kivánt
magasságban
legyen legnagyobb
a világosság. Ily helyiségre különösen
az artikulatórikus
osztálynak
van szüksége.
A legnagyobb
világosság
egy középl1,agyságú növendék magasságában legyen. Miután ez a meghatározás
nagyon relativ , ki kell mondanunk,
hogy az artikulatórikus
osztályban
a maximális világitás vonala 1·3 méter magasságban
legyen.
Szoros összefüggésben
van a fentiekkel
az a kérdés is, hogy
milyen fokú világításra van szükségünk és miként fejezhetjük ki számokban a szükséges világitás fokát?
Ezen kettős kérdésnek
a mi szempontunkból
való megvilágitása
végett, lássunk egyet-mást
a fent emlitett felolvasásból.
A világossági
fok egysége gyanánt
azt a világosságot
vesszük,
melyet a Hefner-féle
normális
gyertya
a tőle 1 méter
távolságra
levő falra vet. Ezt a világosságot
a métergyertya
egy fokán ak, vagyis
egy "gyertyafény" -nek (lux) nevezzük. 50 gyertyafény
épen elegendő a
kivánt maximális
világitási
vonalban arra, hogy' valamely teremben
a
tiszta látás a szem gyors kifárasztása
nélkül lehetővé váljék. Miután a
muzeumok
helyiségeiben
festmények
s szobrászati
műrernekek
megvilágitásához
a maximális
világítás-vonalban
150-200, vagy ennél több
gyertyafényre
van szükség, kimondhatjuk,
hogy az artikulatórikus
osetályban
a tanár és növendék szájának, a már emlitett magassági
vonalban, szintén ilyen fokú megvilágitása
kivánatos. Meg kell e helyen jegyeznünk,
hogy It szükséges világítást ne szolgáltassak
közvetlenül a nap behatoló sugarai.
Fontos, hogy az artikulatórikus
osztályban
a lehető legnagyobb
világitási fok legyen. Jeligénk : "minél több, annál jobb." Mivel a közönséges nappali világitás legnagyobb foka is csak jótékonyan
hat szemeinkre, azért gondoskodnunk
kell arról, hogy az ablakok minél nagyobbak legyenek. A szükséges világossági fok épúgy oldal-, mint felső
világitással elérhető. Különösen alkalmasnak
bizonyul "a magas oldalvilágítás", mely ha az osztály két szemben fekvő oldaláról jön, az árnyékképződés lényegesen csökkelt1ti. Ilyen magas két oldali világitása van
pl. a sikefnémák bécsi országos intézete (XIX. k, Hofzeile 15. szám)
tornaterrnének,
ahol a vilagossági
fok azonban amiatt, hogy a terem
pincehelyiségben
van s igy a kűlső ablakok a föld szinénél- kezdődnek,
a belsők pedig mélyebben
feküsznek,
lényegesen
csökken. A terem világosságfokát
még az által is növelhettek
volna, ha az ablakokat nem
egyenesen
egymással szembe, hanem az ellenkezó oldal ablakait emez
ablakok
közötti oszlopokkal szembe helyezték volna. Mindazáltal világítás szempontjából
a terem mégis megfelel
azoknak a követelményeknek,
melyeket
siketnéma-intézetekben
a tornaoktatás
megkiván,
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mert a terem hosszahbik két oldalán' elhelyezett ablakok útján nyert
világosság által lehetővé válik, hogy a vezénylő szája, bármerre forduljon is, mindig kellőleg legyen meguilágiiua. Igy tehát lehetséges az,
hogy a növendék a vezénylő szájáról, aki a sor előtt néhány lépésnyire
áll, a parancsot leolvassa. Minden oldalról magasabb ablakokkal ellátott
és szellőztetés szempontjából a föld szinétől rendes magasságban fekvő
terem volna valóban ideális tornaterme a siketnéma-iskolának.
Nem szabad figyelmen kivül hagyni a világitás szempontjából a
falak szinét sem. A muzeumokban a fehér és világossárga egyszinií
falfestés bizonyult a legcélszerübbnek.
Asiketnémák
intézeleiben is
az egyszinií falfestés a legalkalmasabb, mely a legkevesebb fénysugarat
nyeli el. Kivánatos még az is, hogy az osztályok bútorai is "barátságos" világossárgára mázoltassanak be.
Az artikulatórikus-oktatásnak
asiketnémák
képzésénel
alapvető
jelentősége van, amire fenti szempontból az általános szabályok felállitásánál tekintettel kell lennünk. Szükségessé teszi pedig ezt az, hogy
a növendék a beszédszervek
állását s mozgásait, úgy tanárján, mint a
tükör segélyével önönmagán jól figyelhesse meg. Amiért:
I-sö sorban a világitás kétoldali legyen, hogy az árnyékképződés
a minimumra redukáltassék. Felt.étlenül szükséges, hogy a növendék
az egyes hangok képzése és összekapcsolása alkalmával a tanár szájába tekinthessen. Ha a tanár arcát, illetve száját a világosság (az ablak) felé forditja, a beszédszervek bizonyos fokig máris meg vannak
világitva. Azonban amidőn a tanuló tanárja felé avégből közeledik,
hogy szájába tekintsen, ekkor egyoldalú világitás mellett megtörténik
az, hogy a növendék fejének árnyéka a tanár szájára s szájüregébe
esik, ami a beszédszerv állásának megfigyelését nagyon megneheziti.
Ugyan igy jár a tanár is, ha meg akar győződni arról, vajjon helyesen
képezi-e a növendék a hangot. Láthatjuk tehát, hogy kétoldali világitásra van szükség.
2-od sorban gondoskodnunk kell arról, hogya tanár és a növendék szája egyenlő magasságban legyen. Figyelmet érdemel a tanár fejének állása és helyzete is.
Nagyon fontos a már bizonyos képzésben részesitett siketnémára.
akinél a hangok már "kifejlesztettek" és a leolvasásban is bizonyos
jártassága van, hogy a "leolvasás alkalmával necsak a beszélő szája
legyen kellőleg megvilágitva s hogy ezenkivül a szavakat a beszélő
erősebben artikulálva ejtse ki, hanem hogy az bizonyos távolságra is
álljon a növendéktől,
Ha a növendék a beszélő közvetlen közelében
áll, akkor igen nehéz reá nézve a leolvasás, mivel nemcsak a száj és
nyelv, hanem a gégefő és az arcizmole mozgásait, tehát meglehetősen
nagy területet kell áttekinienie .
. Az első artikulatórikus
oktatás és részben a vele 'párhuzamosan
haladó leolvasás tanulásánál nagyon fontos, hogy a hangok képzését és
összekapcsolasát a tanár szájában közvetlen közelből szemlélhesse a
növendék.
A kiejtéstanítás
egyik sarkelve az, hogy a növendék szeme az artikulatórikus-oktatásnál
az ülő tanár szájával ugyanazon magasságba
essék és necsak egyenes irányban tekinthessen a tanár szájába, hanem
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hogy a szájpadlás elülső, középsö és hátulsó részében létrejövő hangok
képzését is figyelemmel kisérhesse. Hogy ezt a növendék megtehesse,
kénytelen - amit valószinűleg e fokon minden szakember tapasztalt magát összehúzni, hátra hajolni, vagy pedig a tanárnak kell nyujtózkodnia, fejét hátra hajlitania. Azonban az is megesik, hogy mindketten
végzik a leirt testmozgásokat.
Kérdés tehát, vajjon természetes úton) a növendék gerincoszlopának hajlitása nélkül, nem lehetne-e a szájpadlást megtekinteni ? E
kérdés megoldása nem ütközik nehézségbe.
A szájpadláson történő hangképzés könnyebb megfigyelhetése céljából szükséges, hogy a növendék szeme s a tanár szája a szükséges
helyzetbe kerüljön, ami úgy érhető el, ha a növendék egy támla nélküli, forgatható széken ül, mely 1- 2 csavarintással a kivánt helyzetbe
hozható. Az ilyen szerkezetű széknek az az előnye is van, hogy a
tanár még abban az esetben is megtarthatja természetes ülő helyzetét
és nem kell összehúzódnia, ha nagyon kicsiny növendék van is előtte.
Egynehány csavarintással a kicsi növendéket abba a helyzetbe lehet
hozni, amelyből kényelmesen a tanár szájába pillanthat.
A szájüreg megfigyelése szempontjából - a tanuló szeme és a
tanár szája között fennálló viszonynálnem kisebb jelentőségű a
második követelmény: a tanár fejének állása) vagy helyzete sem.
Lássuk, mit is mond erre nézve a fentemlitett felolvasás?
A szemünkkel egy magasságban levő tárgyakat akkor nézhetjuk
meg legjobban, ha azok függélyesen vannak felállitva vagy felakasztva.
A szemmagasság vonala alá esőket pedig akkor látjuk legjobban, ha a
vizszintes felé úgy hajlítjuk azokat, hogy felső részük tőlünk eliáoolodjék, A megszemlélendő
tárgy ezáltal oly helyzetbe kerül, mint a könyv,
amikor olvasunk. Meg kell még jegyeznünk, hogy az ilyen helyzetben
levő tárgyak megszemlélése legkevésbbé sem fárasztó. A szem magassága fölött levőket pedig akkor szemlelhetjük meg legkönnyebben, ha
felső részük felénk hajlik. A megszemlélendő tárgyak ilyen helyzete
által mindkét esetben lehetővé válik, hogy a látási sugarak függőlegesen
essenek a tárgyakról a szemünkbe, mintha azok függélyesen a szemmagasság vonalában lennének.
A. mondottakból következik, hogy a szájpadlás megtekintése úgy
történhetik legkönnyebben (tekintetbe véve azt, hogy a szem magassága
fölött fekszik), ha elülső része magasabb) hátulsó része pedig mélyebb
helyzetbe kerül. Ez a helyzet megfelel a fentebb leirt azon esetnek,
amikor a tárgyaszemmagasság
vonala fölött van. A szájpadlás akkor
kerül ebbe a helyzetbe, ha a fejet a függélyestől hátrafelé hajliljuk.
Hogy ez, ami az artikulatórikus mozgások megfigyelése szempontjaból
nagyon is kivánatos, a tanár hát- és nyakizmainak megerőItetése nélkül történhessék, gondoskodnunk kell arról, hogy a tanár székének
hátra hajlitotf tánelája a fej számára támasztékkal legyen ellátva.
Ha már most a fentieket összegezzük, azt találjuk. hogy a látás
és megfigyelés megkönnyitése szempontjahól arra kell törekedni:
l-ször) hogy az artikulatórikus
osztályban egy középnagyságú
tanuló feje) illetőleg szeme magasságába« legyeu a legnagyobb világosság. Ez kétoldali JJmagas" világitással "érhető el;
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2-szor, hogy az osztály falai és bútorai egyszinű fehérek vagy
világossárgák legyenek;
3-szor, hogy az artikulatorilncs mozgásot: helyes megfigyelhetése
céljából a növendék számára egy támlanélküli, igazitható forgószék
álljon rendelkezésünkre;
4-szer, hogy a tanár székének iásnlája, - mely a tm'kóig érjen hátrafelé dülő támasztékkal láttassék el.
Ezeken kivül még nagyon fontos, hogy minden helyiség ablaka a
szabadba nyiljék.
Az osztály fekvése pedig olyan legyen, hogy ne közvetlenül a
naptól nyerje a világosságot, mert az árnyék és a megvilágitott rész
közötti éles ellentét nagyon káros a szemre, meleg évszakban pedig úgy
a testet, mint a lelket elzsibbaszt ja. Célszerü tehát siketnéma-iskolák
épitése alkalmával még a következőkre ügyelni:
aj A tanterem, főleg az artikulatórikus osztály, észak, északkelet
vagy északnyugat felé nézzen, hogy ne érjék közvetlenül a nap sugarai.
Kétoldali világitás mellett legmegfelelőbb volna az északkelet-délnyugati irány.
b) Az osztály ilyetén elhelyezése mellett különös figyelmet érdemel a szükséges magasságban, a maximális világosság szempontjából,
az ablakok nagyságának s a falban való elhelyezésüknek tudományos
úton való megállapítása is.
c) Uj siketnéma-iskola épitése alkalmával arra kell törekedni, hogy
az be nem épitcit területen épüljön, de gondoskodnunk kell arról is,
hogyamelléje
kerülő házak a világitást ne akadályozzák.
d) Régi épületek délfelé néző ablakainak ártalmas világitását
célszerű sárgás hálószövet-függönnyel
ellensúlyozni. Ezt különben az
ablak felett kivűlről elhelyezett igazitható függönnyel is el lehet érni.
Ilyennek leginkább akkor vehetjük hasznát, ha az osztályt vakitó, vagy
visszaverődő napfény éri. Ez akkor fordulhat elő, ha az ablakokkal
szemben üvegházak vagy pedig palakővel vagy zománcozott téglával
fedett épületek vannak.
A siketnémák osztályainak és tartózkodásra használt más helyiségeinek világitási kérdése kapcsán mondanunk kell még egyet-mást a
mesterséges oitágitásrol is.
Meg kell követelnünk,
hogy azokban a helyiségekben, amelyekben
siketnérnáink az esti órákban tartózkodnak, a legjobb mesterséges világitás legyen. Ezen követelménynek első sorban a munkateremben
kell érvényesülnie. A legjobb mesterséges világitás a villamos ívlámpáé.
Ez méltán mondható ideális mesterséges világitásnak.
A villamos világitó testek a fényt minde« irányba egyenletesen
szórják szét, aminek következtében alig képződik árnyék. Ezen előnynél
fogva a villanyvilágitást be kellene vezetni minden siketnema-intézetnek
legalább rajz-, kézügyességi termébe és a dolgozó szobákba,
hacsak
arra alkalom kinálkozi]:
Végül pedig azon óhajomnak adok kifejezést, bárcsak a siketnémaiskola helyiségeinek - mely a "szem emberé"-nek ad szállást - világitását tárgyaló jelen értekezésem közvetlenül , úgy ügyünknek, mint
közvetve az egész emberiségnek haszna ra válnék!
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A tanár és a növendékek beszédjének higiénája.
Irta:

W ollermann

Rudolf.

(Blatter für Taubstummenbildung.

1905. 6. sz.)

Siketnémaság : kemény, fájó szó.
A szülők évekig remélnek,
hisznek gyermekük
felgyógyulásában
és csak amikor az orvosok vállvonogatva
mondják,
hogy nincs mentség, akkor gondolnak
arra,
hogy gyermeküket
intézetbe
adják.
Itt
férfiak azon magasztos
feladat megoldásán
fáradoznak,
hogy a természet árváit művészi úton megtanitsák
a beszédre,
olyan beszédre,
amelynek
segitségével
a négyérzékű
korlátolt
szellemi állapotából
kiemelkedik és élő összeköttetésbe
jut épérzékű
embertársával.
A mi
tanításunk
művészet.
A művész élete keresés,
kétség és törekvés.
Mennyi testi és szellemi erőt kell a tanítónak naponta feláldoznia, hogy
a mcstert
megközelitsük,
akinek tanitványáról
irva vagyon:
"És
helyesen beszéle."
Az örökös munka a hangkifejlesztésnél
és javításnál - a feledékenységgel
való küzdelem - valóságos sziszifusi munka.
Az állandó
idegmegfeszités
a siketnéma-tanitó
életerejének
hárpiája,
amely annál hamarább
végzi el öldöklő munkáját,
mentől kevésbbé
művész a tanár.
Az idegesség
mai korában tehát ne csodálkozzunk,
ha majd minden siketnéma-tanár
beteges. És mi szenvedhet
leginkább,
mint a munka szerszáma:
a hangot adó szerv,
A legtöbb orvos a
gégefő megvizsgálása
után teljes bizonyossággal
következtet
a foglalkozásra.
De lássuk, hogy hogyan nyilvánul a tanár betegsége?
A hangadó szerv megbetegedésének
első stádiumában
a nyak valamelyik
részében
fájdalmat
érez. A torok mélyén mintegy szúrást,
karcolást,
"égést vél észrevenni.
Mintha valami idegen test akadt volna fel, amit
köhintéssel
el lehetne onnan távolitani.
Mentől többet köhint azonban,
annál nagyobb az inger, utoljára
már könnyezik is. Az ember torka
összeszorul,
a gégefő mintha felfelé nyomódnék
és a nyomás fulladást
is idéz elő.
E jelenségek
eleinte csak a tanitás végén, később azonban mind
ijesztöbb
mértékben
az óra közepén,
sőt az elején is mutatkoznak.
Hozzájárul
aztán még a félelem. Néha a nyelésnél mintha a nyeldeklő
zörejt adna, s a beteg kétségbeesetten
azt hiszi, hogy a légcső eltörött. Gyakrabban
és gyakrabban
fordul a tükörhöz,
hogy veszedelmes
elváltozásokat
fedezzen fel. Hátha aztán ez még a ráktól való félelemmel párosul?
Valóban, az ilyen szenvedő nagyon sajnálatraméltó.
Az
ilyennek arendes
állapotba való visszajutás céljából hosszabb szünetekre
van szüksége. A tanár azonban ezen üditö szüneteket
nem oszthatja be
tetszése szerint, mert neki az óra alatt minden erejének latbavetésével
tanitania
kell. Mennél gyengébbek
a gyermekek,
mentől "rosszabb
a
leolvasási képességök,
annál határozottabban
kell ártikulálnia.
Es mi
ennek az eredménye?
A szubjektiv
bajhoz objektív is járul:
a hang
rekedt lesz. A rekedtség
kűlönféle fázisokon mehet át mindaddig, mig
a tanár már hangot sem tud adni. Megesik, hogy a rekedtség
csak a
beszéd elején mutatkozik s azután ha jobban belemelégszik
a tanításba,
ismét elmúlik. Ennek az az oka, hogy munka közben a vérkeringés gyorö
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sabb, aminek következtében az izmok, mandulák és idegek gazdagabb
táplálékot kapnak.E jelenség még fokozhatja a bajt, mert könnyen abba
a téves hitbe ringathatja a beteget, hogy nem kell magát kimélnie. Hozzá
még rendesen krónikus gégefő-katarus is lép fel e bajjal. A katarus-e
az ok és a rekedtség a következmény, vagy megforditva: nagyon bajos
megállapitani.
Tanulóink, sajnos, sokszor még rosszabb helyzetben vannak.
A siketséget okozó betegségek: vörheny, difteritisz, himlő, bizonyára
nyomott hagynak az 01'1'- és garatüregben is. A gyakran előforduló
gennyesedések az orrban, középfülben,
garatban állandóan hátrányosak
lehetnek a tanuló idegzetére.
És evvel már elértünk ahhoz a kérdéshez, hogy mi idézheti elő
ezen betegséget?
Bizonyára szárnos körülmény játszik közre, amely
egymást a rombolásban segiti. Külső okoktól : rossz fűtés, nagy por stb.,
asiketnémák
iskoláiban eltekinthetünk,
mert e tekintetben általában
elég gondoskodás történik.
.
Nagyobb súllyal esnek a latba a belső okok : a lélekzés és az
ártikuláció. A lélekzés tengéleti működés. Ahogy álmunkban öntudatlanul lélekzünk, az' ép elegendő az élet fentartására ; beszédnél, kiáltásnál már mélyebb lélekzetet kell vennünk. Máskép áll a dolog a
siketnémánál, akinek tüdeje évek hosszú során át nem fejtett ki élénkebb működést.
Évről-évre
olyan gyermekeket veszünk fel, akiknek
lélekzése a minimális fokon áll. Ezeknek, hogy aztán a beszédnél
szükséges lélekzésre áttérhessünk,
elsősorban avitális
lélekzést kell
megtanítanunk.
A dicséretes törekvés mellett, hogy növendékeinket
mielőbb alkalmassá tegyük a tanításra, sokszor túlságosan forszirozzuk
a lélekzést az elkerülhetetlenül fontos nyugalom rovására. Sokszor
magunk is kéket-zoldet
látunk az erőlködéstől.
Hát a gyermekek?
Hogy a lélekzést megfigyelhessék, felemeljük a vállakat, kidüllesztjük amellet,
hátravágjuk a fejet. Tudjuk mindnyájan, hogy ez nem
helyes, de mégis megtesszük, hogy akis siketnémának annál érthetőbbé tegyük. Ha a lélekzetet vissza kell tartani, a tanitó rákvörös lesz,
csakhogy tudják, hogy miről van szó s azután 5 - 6 részben fütyülve
tör ki a levegő. A nyakizmok görcsösen megmerevülnek, a gégefő
pedig nyomást szenved. Ha a tanitó vagy tanuló a részleges levegőkibocsátásnal
még a bordákkal és a vállakkal is segédkezik, csakhogy a
tartalék levegőt is kilökhesse a tüdőből, könnyen megeshetik, hogy a
hangszallagok katarrusos tünetet mutatnak, sőt még a tüdőcsúcsok is
megsérülhetnek.

A siketnémák nagy százaléka tüdővészben sinylik. Hogy a megfeszitett munkára való gyors átmenet sokban segiti elő e bajt, alig szenved kétséget. A hangok kifejlesztése idején a tanitó gyakran túlságosan
artikulál, csakhogy a gyermekeknek segitségére legyen:
Rendes beszédnél a nyelv és az ajak sohasem fárad ki, de a
gutturális hangoknál a természetestől
való eltérés nagyon is megbosszulja magát. A "k"-t nehezen lehet leolvasni és képezni. Gyakran
újjal vagy csonttal segitünk; a nyelvet mindig hátrább toljuk, mig
csak a zárlat az uvula és nyelv hátsó része között létre nem jön.
Magunk is sok esetben túlságos guttubalis k-t képezünk,
A folyékony

11. sz.

SZEMLE

207

beszédben
nagyon kinyitjuk
a szánkat,
csakhogy a nyelv működését
és magát a zárlatot eléggé szemléltethessük.
Aminek meg az a rendes
következménye,
hogy a nyelv felemelkedésével
a gégefő rendes helyéből kimozdúl. Az uvula a nyelv hátához kell, hogy közeledjék.
A torokhangok
gyakori
megismétlődésénél
ez tehát
túlságosan
megerőltető
munka.
Minden további
kisérlet gyulladást
idézhet elő, amely erőltetéssel, 01'1'- vagy gégefőkatarussá
fejlődhetik.
Altalánosan
tudott dolog, hogy az "sz" nehezen képeztető
hang.
Lássuk, hogy milyen rendellenesség
mutatkozhatik
e hang kiejtésénél.
Az ajkak görcsös kifeszitése,
a nyelvnek
túlságos, egész szélességben
való előretol ása és azáltal a gégefő felemelkedése
a leggyakoribb
esetek közé tartozik.
A kitóduló levegő, amelyik a természetes
lélekzés
alkalmával
könnyedén jön ki, az erőltetett kifúvásnal
könnyedén végzi
száritó munkáját,
miáltal a nyákhártyák
törékenyekké
válnak. Az "sz"
létrehozására
irányuló törekvésünk
pedig szintén nem jár tartós eredménnyel.
A gyermekek
ismét elvesztik azt, mert a beszélő szervek
egyik szélsőségből
a másikba esnek.
A legnehezebb
és legfárasztóbb
a hangzó-képzés.
Fölösleges volna
bővebben magyarázni,
hogy mennyire
ügyetlenek gyermekeink,
mikor
nem -tudják, hogy miről van szó. A tanitó a gyermek kezefejét a gégéjéhez teszi és túlságba
viszi a hangfejlesztést
s fújja istenigazában,
csakhogy a gyermek tudja, h ogy miröl van szó.
Hánnyal nem esik meg, hogy egészen belevörösödik a kiáltozásba,
.hogy a gégéje megfajul és nehéz izzadtságcseppek
ülik meg homlokát.
Istenem,
milyen nehéz dolga is van a siketnéma-tanárnak
l? A laikus
szive feltétlenül
megindul, ha ezt a vergődő munkát látja. De sokszor
maga a tanító is egészen pesszirnisztikus
lesz. Főleg az "i" képzésénél láthatjuk
a legabnormisabb
tüneteket.
A tanitó az ajkakat széleson
széthúzza
és odaszorítja
a fogakhoz.
A nyelvet, az uvulát,
az egész
gégefőt görcsösen
felfelé emeli.
A gyermekek
a kézfejjel
érzékelik az
emelkedést,
a tanitó meg a saját kezével emeli a gyermek gégefőjet.
Csak természetes,
hogy az ilyen fonétizálás
a legtöbb esetben torz í-t
eredményez.
A közönséges
társalgás alkalmával milyen könnyen képezzük az i-t es milyen nehezen megy magunknak,
a gyermekeknek
is az
oktatásban.
Ennek következményét
minden tanár saját magán tapasztalhatja.
Sok tanárnak
megrögzött
rossz szokása,
hogy a tanulót beszédjében akár kell, akár nem, folytonosan segiti. Habár halkan beszél,
de a szája mindig jár. A halk beszéd pedig ártalmas,
mert ilyenkor
az egész toldalékcső
nyitott és nagyon sok levegő fogy el. A mekanikai beszédgyakorlatok
alkalmával
minden gyermeknek el kell mondania
a mondatot és kivánatos, hogy igy történjék az oktatás más ágaiban is,
de óvakodjunk
attól, hogy túlságba menjünk és mi is utánna' mondjunk
halkan mindent a gyermeknek.
Ha a tanár vagy 15-ször halkan megismétli ezt a mondatot : "A szolga a fáskamrában
fát fűrészel",
akkor
óriási munkát végez.
Gyakran
tapasztalhatjuk,
hogy növendékcink
idegenek
ajkáról
még könnyű
szavakat sem tudnak leolvasni;
minekűnk
ellenben csak
ajkunkat kell megmozgatnunk
és mindent 1- olvasnak. Habár természe-
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tes, hogy idegenek ajkáról nehezebben olvasnak le, mint ismerősökéről, - hisz mi sem állunk jobban a hallással - mégis gondolkozásra
ösztökélhétne
e jelenség bennünket. Minden siketnéma - tanárnak külön
beszédszokása van. Az "i" és "é" között nincs észrevehető látképkülönbség,
de hogyaleolvasást
megkönnyitsük,
mi magunk hozzuk
azt létre. Az "m", "ny" leolvastatása nem okoz semmi nehézséget,
mert többnyire behunyt szemmel képezzük. Ilyen és más abnormitások
az artikuláció
terén gyakran fordulnak elő. Majd minden tanár, vagy
intézet felfedező e tekintetben. Hogy az ilyen túlzásba vitt artikuláció
méginkább elősegitheti a gégebántalom lehetöségét,
nyilvánvaló. Beteg
gégefővel pedig nem hozhatunk létre kellemesen csengő hangot.
Görcsös hangképzés, természetellenes szájállás, kellemetlen, tompa
vagy éles mellékzörejek
kisérői az ilyen ember beszédjének.
Ha megismerjük a betegséget, akkor könnyű a bajt eltávolitó eszközökről gondoskodni.
Beszéljünk elsősorban a tanulóról s aztán térjünk át a tanárra.
A siketnéma gyermekek szintén avval a csodálatos szervvel lépnek
az iskolába, amivel mi birunk : a beszélő szervvel. S ha a gyermek
még olyannyira el van is hanyagolva, operációra e tekintetben még sincs
szükség. A hangszer csak a müvészre vár, aki azt megszólaltassa. Az
egyedüli baj csak az, hogy e szerv túlságos sokáig pihent, úgy jár
eleinte, mint a lábbadozó beteg, aki hosszú idők után először tesz
kisérletet a járással. Ha futásra kényszeritenők, bizony a lábak csakhamar felmondanák a szolgálatot. Pedig a hozzá való feltétel megvan
nála is; a legnagyobb gondossággal kell ilyenkor a meglevő erőt gyakorolni, hogy a képességeket kifejlesszűk. E dolgot a hangfejlesztés fokán
asiketnémák
tanárjának is meg kell szivlelnie. Dr. Schmidt gégeorvos azt mondja: "Amint minden izom szolgálatkészsége gyakorlatokkal növekszik, túlságba vitt gyakorlatokkal pedig fogy: épúgy a gégefő
izomszálai sem tesznek e tekintetben kivételt. A hangfejlesztésnél tehát
annyiban hibáznak, hogy a gégefő izmait mindjárt eleitől fogva nagyon
megerőltetik. "
Ha azt akarjuk, hogy gyermekeink helyesen használják beszédszervüket,
akkor a teknikai beszédhez szükséges anyagról is kell gondoskodni, ami nem más, mint a lélegzés. De hogyan tanulnak meg a siketnémák lélekzeni? Csak egyféle lélekzés van s azért helytelen a hasivagy mellilélekzés szerint való osztályozás. Légzőszervünk a természettől úgy van berendezve, hogy leginkább csak lefelé tágul. Minden
gyermek lélekzése hasi- és nem melli lélegzés. Mi is saját magunkon
tapasztalhatjuk,
hogy a hasilélekzés
megtörténte után a mell is emelkedik. Az abdominalis lélekzés
alkalmával tehát minden lélekzési
izom működésben
van és a tüdönek minden része megtelik levegővel.
Ezen "rekeszizom" -lélekzésnek
minél tökéletesebbé
való tétele a kiejtéstanitás elsőrendű feladata. Az első követelmény, hogy a gyermekek a lélekzés ellenőrzése szempontjából ne a mellre tegyék a kezüket,
mert az eredmény mindig csak az lesz, hogy a gyermekek azt hiszik,
hogy a lélekzési folyamatot a bordák és váll ak segitségével kell létrehozni. És igy a dolog az izmok és idegek felesleges megerőltetésére
vezethet. Az első lélekzési gyakorlatok' alkalmával csak egyenként vesz-
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szük elő a gyermekeket. A gyermek az egyik kezét a saját, a másikat
a tanár hasára teszi. Megkezdődik a lélekzés. Az egész test nyugodt,
fesztelen állásban marad; a karok, a fej, a váll ak nem mozognak. A
nyakizmok megerőltetése kerülendő.
Az egész munka inkább lefelé irányuljon. Minél jobb, teljesebb
lélekzést segítünk elő, annál nagyobb szolgálatot teszünk a gyermeknek,
a hang kimélése szempontjából. A mély belélekzés után, miután nyugalmi
helyzetbe törekednek- a légzőszervek, a belek és a hasizmok munkája
következik. Nyomást gyakorolnak a rekeszizomra, miáltal a levegő a
tüdőben megsürüsödik.
Most egy másik fontos mozzanat lép közbe : a
levegőt vissza kell tartani, ami ismét a mellizmok által merev helyzetben' tartott toraxfalak segitségével történik meg. Tehát nem a nyak
vagy épen a zárt hangszallagok tartják vissza a levegőt; nem, haneni
a mellben van az akadály. A kilélekzésnél meg nagyon vigyázzunk,
hogy mellékzörejek ne legyenek hallhatók, mert akkor veszedelmes
erők volnának a játékban. A hangszallagok passzi v szerepet viselnek
a lélekzési folyamatnál.
A hasizmok, amelyek idegingerre villámgyorsan reagálnak, a
legalkalmasabbak a levegő lökésszerű vagy huzamosabb ideig tartó
kihajtására. Es ami a fő, nem közvetlenül hatnak, hanem először a
belekre, ezek által a rekeszizomra és csak úgy a tüdöre. Ezen erőforrás segitségével a legkülönfélébb
légzési gyakorlatok végezhetők.
Az óvatosság nagyon ajánlatos.
Inkább keveset, de a tanulót kifárasztani nem szabad. Főtörekvésünk
az legyen, hogy gyors belélekzéssel lehetőleg sok levegőt vétessünk. A lélekzést a felsőbb osztályokban is kell gyakorolni.
(Folyt. köv.)

Általános pedagógiai szemle.
Az eszmény a népiskolában. Irta Modóssy Imre. Nem lehet
célom e helyen az ismert nevű szerzőnek e kiváló munkáját, amely a
népiskola számára lett ugyan irva, de amelyet mindenki, ki neveléssel
és tanitással foglalkozik, haszonnalolvasgathat,
részletesen és egész
terjedelmében megismertetn em. Inkább arra szoritkozorn, hogy egyes,
asiketnémák
nevelő-tanárát
is közelröl érdeklő részleteket mutassak
be, még pedig oly részleteket, melyek a siketnémák nevelésének és
oktatásának egyes kérdéseit egészen új oldalról világítják meg. Igy pl.
szerző a családi érzelmek kifejezéséről szólván, a következőket
mondja:
"A családias érzések a maguk teljes tisztaságukban magukban foglalnak majd minden polgári erényt. A család elsősorban gyákorolja a
szeretetet, aztán a hűséget, azután az odaadó önzetlenséget, türelmet,
elnézést, a szorgalmas munkásságot önmagunkért és azokért, akiket
szeretünk;"
"magában foglalja a takarékosságot, az örimegtagadást,
gyakorolja a maga oltárán az Isten imádását, ápolja a szépet a lakása
falain, II kert virágain, a tisztaságot."
Mindezekböl szerző szerint az
következik, hogy a nevelésnek a családra "kell támaszkodnia, a' csa-

210

SZEMLE

11. sz.

lád segélyével és támogatásával
kell véghezvitetnie.
Ezek kétségtelenül új érvek és pedig nyomós érvek az externátusi nevelés hivei
számára.
Az erkölcsi nevelésről irva, sok igazságot mond, amelyek akaratlanul is eszünkbe juttatják azt a kétségbevonhatlan
tényt, hogy
siketnéma növendékeink jelenlegi vallásoktatása csaknem teljesen eredménytelennek mondható, mert azt, hogy néhány imádságot eldarálnak
és hogy néhány bibliai képről elmondják kit és mit ábrázolnak, csak
nem mondhatjuk eredményes vallásoktatásnak?!
"A rendszer hibája
pedig - mondja Modóssy - a legkiáltóbban az, hogya
katekizmus
összes rendszere a népiskolai gyermek részére épúgy taníttatik, mint
a gimnázistára nézve, csakhogy összevontabban ; az alsó osztályban
tanulja már a gyermek az Isten fogalmát, tulajdonságait, az angyalok
fogalmát, a parancsolatokat,
egyes bűnök definicióit, az apostoli hitvallást, a Szentháromság titkát, a tizparancsolatot,
az anyaszentegyház öt parancsát, Krisztus személyiségét, a bűnbeesést, a felebaráti
szerétet törvényét, az eredendő bűnt, a megváltás tanát, az első
testvérgyilkosságot,
az emberi gonoszság elterjedését,
az özönvizet,
Krisztus életét, csodatetteit és tanitásait.
Mi szükség a 7-8 éves gyermeknek például az eredendő bűnről
egyáltalán tanulni, mit tud az a gyermek az ős-szülőkröl gondolni, hogy érti meg azt, hogy mi az, mikor azt kérdik tőlük: "csak' ősszülőinknek ártett-e ez a bűn ?" Hogy egyeztethető össze egy hat-hét
éves gyermeknek gondolatvilágával az apostoli hitvallás megtanitása?
Az Isten szerelméért, hisz ez oly dolgokat tartalmaz, amiket a gyermeknek józan nevelési elvek szerint nem szabad megérteni. "Ki fogantaték szűz Máriától." Vagy a szentek egyességét, hogy értheti meg ez
a gyermek? Vagy mi szüksége van ennek a gyermeknek arra, hogy a
paráználkodásról tanuljon és betanulja, hogy "Isten a hatodik, a kilencedik parancsolatban tiltja az illetlen és szemtelen nézést, beszédeket,
dolgokat, tréfákat" stb. Az ilyen dolgokat, ha megtörténnek, gáncsolni
szabad, de hét éves gyermek előtt rendszerbe foglalva tanitani nem
szabad!
Vagyakisbibliának
ezt a kitételét:
"Ábrahám n~gy hitét és
engedelmességét
az Uristen megjutalmazta.
Megigérte Abrahámnak,
hogy őbenne fogja megáldani a föld minden népét; azaz, hogy Ábrahám nemzetségéből fog egykor születni a világnak Megváltója."
Vajjon,
hogy képes ezt a hét éves, gyermek gondolatvilágával csak megközelítőleg is megérteni?
Nem volna-e tehát az a helyes pedagógiai rendszer, ha a vallástannak azon elvei, amelyek a gyermek lelki világához mérvék, - amelyeket meg képes érteni - minő az embernek viszonya az embertársaihoz, a felebaráti szeretet törvénye, az emberek "boldog állapota
a paradicsomban, az Isten törvényei közül azok, ameíveknek megértésére képes, kiválasztatnának
és azok adatnanak elő, épúgy a bibliai
történetből is csak példaadásul tanittatnának
azok a részek, amelyek
erre alkalmasak, minden filozofiai reflexió, vagy elmélkedés nélkül,
először azzal a célzatLal, hogy az Isten fogalma iránti érzék,
a jó és
az önbecsülés és az emberszeretet alapérzelmei letétessenek és ezzel
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az alappal folytattatnék a tanitás nem egyszerű kiszélesitéssel, hanem
formaszerű rendszeres továbbvitellel. "
Mindezek kétségtelen igazságok, amelyek asiketnémák
valIástanterveinek
(csaknem valamennyi
hitfelekezetnél)
megreformálását
égetően sürgetik.

HIREK.
E'l'Ulillf;.t·.
Tiszteletlel felkérjük
azon egyesületi tagokat, kik
lapunk legutóbbi számát nem küldték vissza s igy őket előfizetőknek
tartjuk, hogy e tekintetben való elhatározásukat egyesületünk pénziárosánál (Nagy Péter, Kolozsoár)
is jelentsék be, valamint a szerketőségnél
azon szándékukat, hogyalapnak
ez évben megjelent összes példányaira
számot tartanak-e vagy sem. Kérjük továbbá kartársainkat.
hogy előfizetési és tagsági dijaikat ugyancsak az egylet pénetárosához küldjék be,
miuel a lap kiadása it ezek hiányában nem tudjuk fedezni. Jövő számunkban kimutatást közlünk, mely a lap átvételével lörténő fizetési
kötelezetlségeket felmutatja.

A "Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületé"-nek
választmánya f. évi november hó l1-én d. u. 3 órakor Budapesten
a siketnémák áll. intézetében gyűlést tart. Tárgysorozat : 1. Jegyzőkönyvhitelesitök kijelölése. 2. Az elnökség bejelentései. 3. Asiketnémák
jogvédelme. 4. Az egyesületi lap szerkesztőségének ügyrendje. 5. Tagfelvétel. 6. Esetleges inditványok.
Pívár-ünnepély.
Folyó évi október hó 21-én volt ünnepélyes
leleplezése Pivár Ignác, a vakok orsz. intézete egykori érdemekben
gazdag igazgazgatója arcképének.
A minden részében fényesen sikerült
ünnepélyt az intézet Tanárkara rendezte abban a díszteremben, melynek
épittetésén egész lelke ideálizmusával csüggött a mindnyájunk által tisztelt boldogemlékű igazgató, Pivár Ignác, ki amellett, hogy az intézet
a modern kernak megfelelő palotát nyert az ő fáradhatlan buzgólkodása folytán, még saját szerény jövedelméből is jelentékeny összeget
áldozott az épités céljára, hogy azt mondhassa: ime, ennek még külföldön sincs párja. Érdemeinek elismeréséül s az utókor buzdítására
megfesttette arcképét az intézet Tanártestülete és az igazán sikerűlt, hű
arcképről Kleits János intézeti tanár emlékbeszéde kapcsán húlt le a
lepel. Valóban, nemcsak fényes, de megható is volt a kegyelet ez az
ünnepe. A közönség sorai közt láttuk nárai Náray-Szabo Sándor
miniszteri tanácsost, oktatásügyünk vezetőjét, Szalay Imre múzeumi
igazgatót, a miniszteriumnak több tisztviselőjét; az elhagyott gyermekek
ügyének mecenásait, a budapesti testvér-intézetek
tanártestületeit,
a
siketnémák váci intézete tanárkarának nagy részét Borbély Sándor
igazgatóval az élükön, s asiketnémák
és vakok kecskeméti intézetének
képviselöjet.
.•.
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Hymen. Piroska Károly eljegyezte
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Hoffmann Mariska kisaszigaz boldogságot.
Névmagyarositás. Licktensieiger Jozsef, a siketnémák
egri
intézetében
működő
kartársunk,
nevét belügyminiszteri
engedéllyel
Erdélyi-re változtatta.
Néptanitók alapitványa. A "Csongrádmegyei
Tanitók
Egyesülete" október hó 17-én tartott közgyülésén Klúg Péter, a szegedi intézet
igazgazgatója
felolvasást tartott asiketnémák
oktatásaról.
A felolvasás
hatása allatt Scossa Dezső tanfelügyelő
inditványára
a közgyülés
elhatározta,
hogyasiketnémák
szegedi intézetében
alapitványt
létesit.
Ez alkalommal
mintegy 200 tanitó nézte meg az intézetet.
Az emberi ösnyelv tanulmányozása. Max Bindeleben, a
nagyhirű
tudós, ki az erfurti
egyetemen
az összehasonlitó
nyelvészetet adja elő, egy olyan tervhez nyerte meg' Vilmos császár jóváhagyását, amely kétségkívül
az egész müvelt világ legnagyobb fokú érdeklődését fogja magára vonni. Kisérleti telepeket akar ugyanis felállittatni
Afrikában, a herrerők földjén és pedig abból a célból, hogy az emberi
ősnyelv keletkezésének
titkát felderithesse.
Mint kifejti, nem hisz az
emberi nyelv egységességében,
meggyőződése,
hogy minden földrajzilag
elkülönitett nép maga csinált magának nyelvet s e nyelveknek egymáshoz semmi közük nem volt. További meddő vitatkozások
helyett természettudományi
módszer szerint végzendő kisérleteket tart szükségesnek s ezekhez akarja megnyerni
császárját.
Grandiózus
eszméje szerint
a herreróktól
elfoglalt puszta földön egy nagyobb területet kér kihasittatni négy telep számára,
amely telepeken
összesen
kétszáz
árva
szerecsen
gyermekeket
neveljenek
föl. A négy telep egymástól
és a
külvilágtól
teljesen
el lenne zárva s mindegyikre
csak másfél évesnél nem idősebb
gyermekeket
vennének
'föl, tehát akik már nem
anyatejen
élnek, beszélni
azonban
még nem tudnak.
A gyermekek
felügyeletével
kezdetben
nőket, hat év mulva férfiakat biznanak
meg,
akik őket különbözö
kerti játékokra,
később
mezei munkákra
is
megtanitanák,
ezek az ápolók és tanítók
azonban
mind siketnémák
lennének,
akiktöl a gyermekek
soha egy szót se halljanak.
A telepen Max Bindeleben parancsolna,
ő lenne az egyedüli, aki beszélni tud,
de .otthon soha egy szót ki nem ejtene, nehogy a gyermekek azt meghallják és utánozzák.
Bindeleben
némán figyelné meg, miként
keletkeznek az egyes telepeken
a gyermekek
növekedésevel
és fogalmuk
kihövülésével
egy-egy új nyelv és megfigyeléseiről
állandó naplót vezetne.
Meggyőződése
szerint mint a négy telepen
különbözö
nyelvek
fognak fejlődni, még pedig úgy, amikorra a gyermekek ernberkert érnek,
a nyelvük is teljesen
kifejlődik,
grarnatikája
lesz és igy be fog bizonyulni, hogyaszóképzés
és a szavak egymáshoz
való viszonyának
kifejezése épen olyan természetrajzi
tulajdonsága
rninden egyes emberi
lénynek, mint például némely madárnak
a művészi
fészekrakás,
amit
a természet
oltott belé, elannyira,
hogy az idegen fészekben felnevelkedett madár
nem a nevelő szülei, hanem a saját faja által rakni
szokott fészket készíti el, anélkül, hogy olyat valaha látott volna. E
kérdésekről
a mai napig sokat nyilatkoznak.
- Bindeleben
kisérlete a
kérdést, ha kissé sokára is, de minderresetre
meg fogja oldani.
szonyt

Jolsván.
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