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(Vége.)

9. A vaksiketnémák lelkes pártfogója, Hagen generális, meg
jelenésében akadályozva lévén, helyette Schaidler (München) ismer
teti a vaksiketnémák ügyét, annak múltját és jelenét. És minthogy 
az eddigi tapasztalatok alapján a vaksiketnémák oktathatósága 
bebizonyítást nyert, kéri a kongresszust, hogy a vaksiketnémák 
tankötelezettségének kimondása iránt hozzon határozatot. A kong
resszus az előadott indítványt elfogadva, a vaksiketnémák tanköte
lezettségének törvénybe iktatását egyhangúlag szükségesnek mondja 
a külön, avagy vegyes intézetek kérdésében való állásfoglalása 
nélkül.

Miután jó előre elhatároztam, hogy a XIV. kongresszusra 
való kiküldetésem alkalmával a vaksiketnémák oktatásügyét is tanul
mányom tárgyává teendem, helyén valónak találom az e téren 
szerzett tapasztalataimnak a legnagyobb rövidséggel való leírását. 
Sajnos, kikerülhetetlen súlyos okok miatt az ez irányú tanulmá
nyom nagyon is szűk korlátok közzé szorult, úgy hogy csak a 
vakok düreni intézete vaksiketnémák osztályának és a vaksiketné
mák nowawesi otthonának éppen csak futólagos tanulmányozá
sára szorítkozhattam.

A dűreni intézetben 5 vaksiketnéma részesül oktatásban. 
Ezek a mindkét nembeli gyermekek különböző korúak és az okta
tásnak nagyon is különböző fokán állanak. Nieszen kartárs része
síti őket oktatásban, heti 18 órában. Nyelvoktatásuk első sorban 
a hangos beszédtanítás. És miután Nieszen kartárs a beszédnek 
tapintás útján való leolvasására is törekszik, annak érzékelésére 
nagy súlyt helyez.

Bár föltétlenül nagy elismerést érdemlő eredmény konstatál
ható ezen a téren, az a tapintási gyorsaság és könnyedség, amely 
a beszédnek idegen ajkáról való leolvasását lehetővé tenné, itt 
sem tapasztalható, mert az arc, a gégefő, sőt a szájüreg össze- 
tapogatása sem kerülhető ki, — aminek pedig idegen aligha alá 
veti magát — ami által az a sokszor hangoztatott meggyőződé
sem, hogy a vaksiketnémákkal szemben a hangos beszéd a köz
lés szerepét be nem töltheti, újabb megerősítést nyert.

Éppen azért van nekik is a közlési célt szolgáló jelnyelvük,
M agyar G yógypedagógia. 17
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az azonban a mienktől, a Braille rendszerű ujj abc-től eltérő. Az 
úgynevezett Kunz, vagy ízületű jelnyelvet használják. Az izületit 
jelbeszédnek a Braille rendszerű jelbeszéd fölött van egy előnye, 
amely abban áll, hogy minden egyes hang csak egy-egy ponttal 
jelölhető, ami a Braille rendszer több pontjával szemben nagyobb 
gyorsaságot biztosít. Ezzel az előnnyel azonban egy hátrány is 
jár, mégpedig az, hogy az „abc“ összes betűinek a jelölésére 
aránylag nagy területre van szükség, úgy, hogy nemcsak az ösẑ - 
szes ujj ízületek, hanem még a kézfejnek az igénybevétele is 
szükségessé válik, ami a vaknak a gyors tájékozódást igen-igen 
megnehezíti. E két rendszer kipróbálása céljából elhatároztam az 
ízületi abc-nek a magyarra való alkalmazását és vele a növendé
keimmel való kísérletezést, mely kísérlet eredményétől teszem 
függővé a két rendszer fölötti végleges Ítéletemet.

Nowawesben, a vaksiketnémák otthonában van 38 növendék. 
Rendes működésében a nyári szünidő miatt ezt az intézetet nem 
láthattam, Az oktatás mikéntjéről az intézet igazgatójával és a 
szünidejüket az intézetben töltő több növendékkel való beszélge
tésem kapcsán szerezhettem tájékozást. A vaksiketnémák oktatá
sáról folyó beszélgetésünk bevezetése Hoppé igazgatónak ez a 
felkiáltása volt: „Ismét egy új rendszer!“ Új rendszer alatt ugyanis 
a Braille rendszeren alapuló jelbeszédet értette. A nowawesi 
intézet nevezetesen közlési célra a mi a siketnémáink közt is 
ismert ujj „abc“-t használja.

A rendkívül ízléses és modern berendezésű intézet egyik 
kézügyesítő termében három 13—16 éves korú vaksiket fiút lep
tünk meg mnnkaközben, amint egy faházikónak az elkészítésével 
voltak elfoglalva. Amint jelenlétünkről tudomást szereztek, hangos 
szóval: Outen Tagl-gal köszöntöttek. A három fiú közül már az 
első pillanatra is nagy intelligenciát eláruló — 9 éves korában meg
vakult és megsiketült —- egyik fiú csakhamar a tolmács szerepét vette 
föl köztem és társai között. A siketnémák ujj „abc“-jében ugyanis 
csekély gyakorlatom lévén, a közlés nehézkességét a fiú már az 
első szónál megérezte és megkért, hogy a homlokára írjam mon
danivalómat. Most már megindult ellenem a kérdések ostroma. 
Ők hangbeszéddel kérdeztek, a feleletet a tolmács homlokára írtam, 
amit ő aránylag gyorsan közölt ujj „abc“ segítségével társainak. 
Hogy ez az aránylagos gyorsaság a siketnémák gyorsasága mögött 
nagyon elmaradt, az természetes, hisz tapogató kezekbe történik 
a jelölés. Mindazonáltal elég gyorsan tisztában voltak azzal, hogy 
ki vagyok, hová való, mi a foglalkozásom? stb. Amint ezt a nevet:
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Budapest, tolmácsunk homlokára írtam, nyomban lefogta a keze
met és hozzá tette: ist die Haupstadt von Ungarn (Magyarország 
fővárosa). Ami által tanújelét adta annak, hogy földrajzi ismeretek 
birtokában van.

Az itt elmondottak is arról tanúskodhatnak, hogy a vaksiket- 
némák oktatása terén ez idő szerint még hiába keresünk, kutatunk 
kifejlett módszer és megállapodott rendszer után, az oktatásnak 
ez az ága ma még csak a kísérletezés korát éli. A vaksiketnémák 
tanítását illetőleg még nincsen elfogadott minimum és maximum. 
Mindenütt annyira tanítják, amennyire lehet és úgy tanítják, ahogy 
lehet. Egy törekvés azonban közös, ebben valamennyien találkoz
nak, s ez a hangos beszéd tanítása. Ennek tanításáról, amit min
denütt csak kisérletképen kezdettek meg, — mint én magam is — 
lemondani nem tudnak. És úgy látszik, ennek a bennső kénysze
rűségnek a követése több a különlegesség keresésénél, az érdekes 
kísérlet gyakorlásánál. Követése tehát nemcsak megengedhető, 
hanem tanácsolható is.

10. Dr. Büchler (Bonn) egyetemi magántanár az intelligentia 
vizsgálatának módjairól értekezvén, nagyon is általános és tisztán 
elméleti értékű előadást tartott a vakok psychológiájának érin
tése nélkül.

11. Az indítványok kapcsán Róth kisasszony (vak), sorstárs
női nevében kéri a kongresszust, hogy a vak leányok sorsának 
és megélhetésének megkönnyítése céljából mondja ki, hogy;
a) Minden intézet gondoskodjék a leányoknak a háztartásban, 
különösen pedig a főzésben való tanításáról, mert ennek a vak 
leányok is nagy hasznát vehetik, b) Szükségesnek tartja, hogy a 
vak leányok számára új életpályák megnyittassanak, s az erre leg
alkalmasabbak az óvónői és a kézimunkatanítónői pályákra képez- 
tessenek ki. c) A tömegfoglalkoztatásra igen alkalmas foglalkozás
nak kínálkozik a szivargyártás, minél fogva ez a vakok foglalko
zásai sorába fölveendő, d) A leányok kézimunkatanítása a gyakor
lati értékű irányban kiterjesztendő és a varrás is tanítandó, e) A 
vakok önképzésének megkönnyítése céljából a vakok rövidített 
írása egységesítendő.

Az elnök javaslatára kimondja a kongresszus, hogy Róth 
kisasszony indítványait gyakorlati irányú kívánalmakként számon 
tartja és a lehetőség szerint azok megvalósítását szorgalmazza.
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Az előadások fölötti vita.
A kongresszus már a tanácskozások elején, Zech előadása 

után elhatározta, hogy Zech, Müller, Koch és Payer előadásai felett, 
minthogy valamennyi a munkaiskola elvén áll, egyesített vitát fog 
rendezni. Az előadások befejezése után az elnök a vita megkez
dését kéri azzal, hogy a négy előadást két csoportra, még pedig 
tanítási (Zech és Payer előadása) és nevelési (Mülier és Koch 
előadása) csoportra osztja, s kéri a kongresszust a hozzászólások
ban ezt a sorrendet követni.

A megindult vita tulajdonképen nem is mondható vitának, 
hanem inkább értelmezésnek, minthogy a hozzászólók többnyire 
saját eljárásukat ismertették, amelyek által a munkaiskola eszméjé
nek a legjobb szolgálatot véltek teljesíteni. A vita kapcsán mind
azonáltal hamarosan kitűnt, hogy a munkaiskola eszméjének két 
pártja van, még pedig a túlzók és a mérsékeltek pártja.

A túlzók pártja ismét két csoportra oszlik. Az egyik csoport
ját azok képezik, akik a mánkaiskola eszméjében az egyedül céP 
hoz vezető, de teljesen új eszmét látnak. A második csoportját 
azok képezik, akik az új eszmében az intellektuális képzés mai 
színvonalát féltik és annak föláldozását jósolják a testi ügyesség 
és a praktikus, de szűkkörű gondolkodás csekély előnyeivelszemben.

A mérsékelt párt hívei pedig a munkaiskola eszméjében nem 
kívánnak új eszmét láttatni, s úgy vélik, hogy a munkaiskola 
fogalma a vakok iskoláiban nem jelenthet mást, mint a tiflopeda- 
gógia régi methodikájának helyesebb magyarázatát, a minden és 
mindenkor hangoztatott és nélkülözhetetlen érzékelés kívánatos inten- 
zívitását.

A túlzók első csoportja már is kívánja, követeli a tantervek 
revízióját, a tananyag csökkentését, az egyedül üdvözítő szent cél 
szent nevében.

A túlzók másik csoportja a munkaiskola eszméjének meg
valósítását csak a tananyag leszállítása mellett tartja lehetségesnek, 
de a motorikus erők systematikus fejlesztését és a mai tantervek 
systematikus teljessége melletti intenzív intellektuális képzést, a 
munkaiskola által elérhető eredményeknél becsesebbeknek, értéke
sebbeknek tartja.

Mindkét csoporttal szemben, a mérsékelt párt túlnyomó több
séget képező híveinek fölfogása szerint a munkaiskola a termé
szetes fejlődés folyamán fog is, kell is, hogy a tanterv módosítá
sára vezessen, de az intellektuális képzés csökkentését nem von
hatja maga után.

K le i ts c h  J á n o s



Ha a munkaiskola kérdéséhez való hozzászólások lényegét 
röviden összefoglaljuk, úgy azt találjuk, hogy azok Zechnek három 
pontban összefoglalt javaslatának a támogatására szolgálnak. Mert 
úgy az előadó, mint a hozzászólók elítélik a tekintély, a suggestió 
nagy szerepét, amelynek pedig a legújabb időig a normalpeda- 
gógiaj lépten nyomon, a vakok pedagógiája pedig szintén igen 
nagy teret juttat. A suggestió nagy szerepének az illusztrálása 
végett Graseman (Hamburg) egy kísérleti előadásra hivatkozik, 
amely a tekintély gyakorolta suggestió káros következményeit 
minden kétséget kizáróan nyilvánvalóvá teszi. Egy teljesen idegen 
előadó, teljes idegen gyermekekkel kísérletezvén, egy terem falára 
függesztett majomra hívta föl a gyermekek figyeimét azzal, hogy 
az rövidesen el fog kezdeni mozogni. Aki a mozgás meg
indulását észre veszi, jelentkezzék. Egy gyermek kivételével szép 
sorjában mindannyian jelentkeztek, holott a kitömött majom nem 
mozoghatott, sem más nem mozgathatta, tehát tényleg egyáltalán 
nem mozgott. Ez az eset tehát világosan bizonyítja, hogy a gyer
mekek a suggestió hatása alatt a valósággal ellenkező dolgokat is 
befogadnak, aminek úgy erkölcsi, mint szellemi tekintetben mesz- 
szemenő káros hatásai kétségbe vonhatatlanok. Ezzel szemben a 
foglalkoztató, tehát a cselekvő-szemléleti alapon ismereteket nyújtó 
oktatás csak valódi, a tényállásnak mindenben megfelelő ismere
teket nyújt, aminek úgy erkölcsi, mint szellemi tekintetben való 
jó hatása el nem maradhat. Mindezek pedig óva kell hogy intse
nek a tekintély, a suggestió iskolájának a követelésétől, ellenben 
a munkaiskola elvének helyességét igazolják.

A munkaiskola célja és feladata a cselekvő, a keletkeztető 
érzékelés útján való ismeretnyújtás lévén, természetszerűen köve
teli a motorikus erők és ügyességek fejlesztését célzó systematikus 
kézügyesítő tárgyaknak az elméleti tárgyakkal való egyesítését, ami 
nemcsak a tanterv revisióját, hanem a .tanmódnak az átalakulását 
is maga után kell hogy vonja. A munkaiskola szellemében való 
ismeretnyújtás megköveteli, hogy a vak gyermekek valódi tárgyak
kal, élő állatokkal és növényekkel foglalkozzanak, hogy azoknak 
életviszonyaival és az ember életkörülményeihez való viszonyával 
közvetlen tapasztalat útján megismerkedjenek, ami természetszerűen 
sok tekintetben a tanszerek és taneszközök kicserélésére és pótlá
sára fog vezetni.

A keletkeztető érzékelésnek gyakorlati keresztülvitele céljából 
Zech előadó a kongresszussal kapcsolatos kiállításban kiállított, a 
Schleisszer-íéle építőszekrényhez hasonló, mintázó viaszkkal bevont

A  d ü sse ld o rf i  k o n g re s sz u s . 269



270 Kleitsch János

építőszekrényre hívta fel a figyelmet, míg a fölszólalók szintén 
több, gyakorlatilag jól beváló eszközt és módozatot ajánlottak. 
Talán nem lesz érdektelen néhánynak a megemlítése, rövid vázla
tozása. így az egyszerűségénél és olcsóságánál fogva említésre 
méltó Demahl (Purkersdorf) üres gyufadoboz építőjátéka, amelyet 
a különféle bútorok, hidak, kocsik, vonatok stb. gyors elkészítésé
hez ajánl. Úgy ennek, mint a Zech-féle építőszekrénynek aligha 
szükséges nagy ajánlólevél; mindkettő egyszerű, alkalmazása köny- 
nyü és gyors: ennél jobb alánlólevéi nem kell.

Maas (Soest) a földrajzi alapfogalmak érzékeléséhez hegy, 
völgy, forrás, patak, alagút, híd stb. kicsiben való építését ajánlja 
(Soestben megvan), amellyel összekapcsolja a kertészetet és az 
állattartást. Úgy, hogy minden gyermeknek megvan az ő saját kis 
kertecskéje, melynek gondozása az ő feladatát képezi. Az állatkert
ben különféle háziállatok tartatnak és ezeknek a gondozása szin
tén a növendékek föladata. Maas szerint ez által a vakok önálló 
foglalkozásának és játékkedvének a nyitja egyszerre fölpattantható. 
Azt mondja, míg azelőtt Soestben éppen úgy, mint másutt is 
ostorral sem lehetett a növendékeket a játéknál megtartani, vagy 
cukorral a szabadba csalogatni, az üres fecsegés és karonfogva 
való sétánál egyébre bírni, addig most akányhányszor megtörténik, 
hogy az étkezéshez hívó harangnak a szavát sem hallják meg 
az Isten szabad ege alatt az apró játékaikba, vagy komoly munká
jukba elmélyedt gyermekek. Miután pedig a munkaiskola jelszavát 
a vakok pedagógiája azért kapta annyira föl, mert ez a motorikus 
erők, az önálló foglalkozás és gondolkozás, a játék és munkakedv 
kiváló fejlődését helyezi kilátásba, ez erők, képességek és hajlamok 
fejlesztésében a leírt berendezés kiváló szolgálatot tesz, követésre 
méltó példaként mindenki figyelmébe ajánlja.

Még rövidebben összefoglalva a munkaiskola fölötti tanács
kozások lényegét, azt mondhatjuk, hogy a munkaiskola lényege 
az önkéntes és önálló foglalkozásban, a keletkeztető érzékelésben, 
a közös munka és játék szeretetében, a társas élet és a rendszere
tet megkedveltetésében összpontosul, amit a motorikus erők foko
zottabb mértékben való fejlesztése biztosít.

A düsseldorfi kongresszus határozmányai és a honi törekvések
egybevetése.

A düsseldorfi kongresszus főkérdésének, a munkaiskola prob
lémájának a bevezetője, Zech igazgató hangsúlyozta, hogy a mun
kaiskola alapelvére való áttérés szerinte a vakok oktatásának mód
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szerében nem jelenthet teljesen új irányzatot, hanem a régi módszer
nek mélyítését, a módszeres eljárásnak részleteiben való fokozatos, tel
jes kiépítését, röviden a vakok oktatás módszerének a tökéletesítését.

Hazánkban sem új már a munkaiskolá elvének a hangozta
tása, s miután itt sohasem gondoltunk arra, hogy a munkaiskola 
elvének gyakorlati keresztülvitele új módszer jelentésével bír, 
törekvéseink a kongresszus határozmányaival teljes összhangban 
vannak. Mindazonáltal az elérendő célunk érdekében kívánatos, 
hogy régi zászlónk új jelszóval, a munkaiskola jelszavával elláttassék.

A munkaiskola lényege, a kongresszus értekezése szerint is, 
nem más, mint a motorikus erőknek az intellektuális képzés szol* 
gálatába való szigorú beállítása.

A vakok intellektuális képzése a vakok oktatásának kezdeté
től fogva is, a motorikus erők és ügyességek alapján történt, mert 
csakis úgy történhetett. De a vakok iskolája nem tagadta meg 
szülőjét, mert vagy nem akart, vagy nem tudott szülőanyjától, az 
épérzéküek iskolájától teljesen elszakadni, s miután a motorikus 
erők fejlesztése nélkül nem boldogulhatott, az erősen érzett szük
séget kielégítendő, az épérzéküek iskolájának tantárgyai mellé új 
tantárgyakat, a különféle kézügyesítő tárgyakat sorakoztatta, ami 
az idők folyamán a motorikus erők systematikus fejlesztésére veze
tett és a systematikus irányzatod teremtette meg.

A motorikus erők systematikus fejlesztése azonban nem Szol
gálta az oktatás célját a kívánatos mértékben, éppen azért kísér
letek indultak meg a motorikus erők intenzívebb fejlesztésére, 
illetve azoknak az intellektuális képzés előnyére való kiaknázására. 
Ez a gondolat az érzékelés tökéletesítésére való törekvésben nyert 
kifejezést. És ez a törekvés az, amely a keletkeztető érzékelésre, 
a „kézügyesítés mindenben“ való gyakorlására vezetett. Hogy pedig 
ez a gondolat, ez a törekvés nálunk Magyarországon sem isme
retlen, annak bizonyságául szolgál az a különböző tárgyak tanítása 
keretében űzött — bár általánosnak ez a szokás ma még nem 
mondható — rajz, mintázás, vesszőimjlítás stb. útján való kelet
keztető érzékelés. - ■

Tehát nálunk is föllelhető már a foglalkoztatva való, kelet
keztető eljárás. Az ezt az eljárást követő kartársak eddig is már 
a munkaiskola elvét követték, annak hangoztatása nélkül. Az új 
jelszó nemcsak ezek kedvéért, hanem a systemaiikusok, akik a
a kézügyesítő tárgyakban ön- és különálló célt szolgálnak és túlzás 
felé (művészeti irány) hajlanak és az érzékelésben a keletkeztetést 
elmulasztják — ellenére Írandó zászlónkra.



A systematikusok és munkaiskola hívei nálunk is vívták, sőt 
ma is vívják harcukat. E harc azonban ma már eldöltnek mond
ható, a kongresszus nagy többsége már kimondotta Ítéletét, kimon
dotta pedig a munkaiskola javára. Ideje tehát, hogy a munkais
kola zászlaja alá sorakozzunk valamennyien, hogy egyesült erővel 
törekedjünk a mai kornak, de különösen a vakok fogyatékosságá
nak egyedül megfelelő munkaiskola teljes kiépítésére.

A munkaiskola kiépítésében követendő munkaprogramm 
alapelvéül a következő pontokban összefoglalható javaslat ajánlható.

1- Az előkészítési munkálatok alapjául a jelenlegi tanterv 
szolgáljon.

2. A tanterv merev korlátain az oktatás alsó fokán némileg 
tágítani kell, s a kézügyesítés az intellektuális tárgyakkal kapcso
latosan űzendő.

3. A keletkeztetés gyors eszközölhetése céljából gondoskodni 
kell könnyen és gyorsan kezelhető eszközökről, amelyeknek az 
alsóbb osztályok egyikéből sem szabad hiányozniok. (Ilyenekül 
ajánlhatók a Zech-féle építőszekrény és a külföldön sokfelé alkal
mazott homoképítőláda.)

4. Az önálló tevékenység, a társas foglalkozás, a munka és 
játékkedv fokozása céljából a növendékek a növény* és állatgon
dozásra szoktatandók. E célra ajánlatos a növendékek között egy-egy 
kis kertecskének a kiosztása és az intézet udvarán pedig egy házi
állat udvarnak a létesítése.

Nemcsak a munkaiskola, hanem a gyakorlati élet egyik köve
telményeinek eleget teendő, kívánatos, hogy a leánynövendekek 
a háztartás teendőibe bevezettessenek.

272 Séra Lajos

A vakok amerikai intézetei. 
Pennsylvania.

Pittsburg.
Irta: Séra Lajos.

(Folytatás.)

A női-kézimunka oktatás terén higiénikus szempontból nálunk 
is el kell érkeznie mihamarább a reformálásnak!

Ha az amerikai intézetek kézimunka-tervét tanulmányozzuk, 
azt tapasztaljuk, hogy a miénkben — a higiéniát tekintve — még 
nagyon sok a pótolni való.

Amerikában nem kötéssel és horgolással kezdik a tanulást,
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hanem a varrással. Hogy varrni jobban szeretnek a leányok mint 
kötni és horgolni, azt a babaruha varrással látjuk leginkább bebi
zonyítva. Intézetünkben a varrást csak a felső fokon tanulják meg 
az ügyesebb leánynövendékek talán azért, hogy éppen neve legyen, 
miszerint varrni is tanították őket!

De hát miért is tanulnak a kicsiny vak leányok harisnyát 
kötni és horgolni ?! . . . A géppel kötött harisnya s csipke olcsóbb 
s így gazdaságilag sem indokolt e két munkának forszirozása. 
Szociális jelentőséget sem hozhatnak fel mellette az érdekeltek, 
mert ma már a tökéletes textil ipar terén ezzel sem kelhetnek e 
munkák versenyre.

A kötő és horgoló kislány melle munka közben behorpad, 
kezei a bordákat nyomják s az öt tü munkája sokszor egy egész 
kis baktérium telep lesz, mire vége felé közeledik.

Az öt tü helyett adjunk kezébe csak egyet s a munka mind
járt vígabban fog haladni.

Tanuljanak nálunk is — mint Amerikában — gépkötést, sze- 
gést, varrást, hálókötést, művirág- és lámpaernyő készítést és egyéb 
apró hasznos munkát.

A legalsó fokon teljesen törülni kellene a kézimunka okta
tást, s helyette egyéb kézügyesítő foglalkozást tornát, játékot és 
éneket bevezetni, mint — Amerikában.

Hogy a női kézimunkát az alsó fokon régente felvették a 
kötelező tanítás keretei közé, indokolt volt. Azt tartották, hogy a 
szépérzéket, a kézügyességet fejleszti s a kötelesség-érzet tudatába 
vezeti be a tanulót. Mind helyes érv volt az hajdan, azonban ma 
már ezen okok mind elesnek, mert hiszen a szépérzék fejleszté
sére sok egyéb más intézmény áll rendelkezésünkre. A kézügyes
ség intenzív kultiválására ott van az új irányú munkaiskola anyaga, 
s végül a kötelességérzet kifejlesztésére sokkal inkább megfelel 
a tanár korrekt magatartásának példája és főleg a küzdelmes élet 
mindennapi esetei, melyekre kötelességünk is a tanulók figyelmét 
minél gyakrabban felhívni.

Ohió.
Columbus.

Ohió állam közepén a Scioto folyó mellett van a következő 
állomásunk: Columbus, Franklin county székkelye. Csodálatos gyor
san fejlődő amerikai város ez, melynek helyén még 1812-ben 
őserdő állott. Míg a város parkokkal körülvett külső részén elte

2? 3
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rülő intézethez értem, csodálattal szemléltem a széles utcákat, csil
logó kupolájú kapitóliumot, egyetemet és egyéb fényes állami 
épületeket, melyek sorából a vakok intézetét sem szabad kifelednünk.

A columbusi intézet az amerikában keletkező intézetek negye
diké, egyszersmind egyik legnagyobbika és legjelesebbike. 1837-ben 
keletkezett Dr. Awl kezdeményezésére. Első szuperintendense 
William Chapin volt, aki vak növendékeivel Ohió állam nagyobb 
városaiban előadásokat tartott, amelynek eredményeképen nemso
kára Kentucky állam Indiana nevű városában is létesült a vakok 
részére intézet.

William Chapin után Mc. Miilen vette át a columbusi inté
zet vezetését, melyet minta intézetté fejlesztett.

264 növendéke közül 158 fiú s 106 leány. Az intézet évi 
költségvetése 114,441 '92 dollárt tesz ki.

Berendezése s tantárgyai majdnem ugyanazok, mint a többi 
intézeteké. Mint igen praktikus intézményt kell e helyen megem
lítenem az intézet központi fűtését, melyről már a többi intézetek
nél is szólanom kellett volna.

Az amerikai intézetekben 22 C° ot, nálunk 16—20 C°-ot 
kívánnak meg. Nekünk sajna, — kályharendszerű fűtéssel kell meg
elégednünk, melynél hol hideg, hol túlfűtött a tanterem. Ameriká
ban ez nem fordul elő, mert a thermostat-ok a tanterem hőmér
sékletét emberi beavatkozás nélkül egyenlő fokon tartják. A ther- 
mostatok (a hőmérőnél alig valamivel nagyobb készülékek) telje
sen megbízhatók s nem találunk intézetet, hol ne volnának be
vezetve.

A vakokat gyámolító orsz. egyesület új épülete már köz
ponti fűtésre készült, azonban radiátor rendszerrel, mely a pulziós 
ventillátor gőzlégfűtéssel szemben határozottan régi rendszert 
jelent.

Mivel a fűtéssel szoros nexusban áll a szellőztetés kérdése, 
erről is szólnom kell néhány szót, mert hiszen a szellőztetés van 
olyan fontos téma — sőt talán fontosabb — mint a Brailie-f. írás
olvasás, torna stb. Amerika államaiban az iskolák szellőzésének 
kérdéseit törvény szabályozza. (Ventilation Laivs. Ára 10 cent.) 
Ezen kis könyvecskére joggal büszkék is az amerikaiak!

E törvény értelmében a közoktatási hivatal nem engedélyez 
új iskola v. intézeti terveket, melyekben nem jut egy növendékre 
1'5 m2 padlóterület és 5 6 m3 légtér s végül ha nem biztosítanak 
minden tanulónak óránként legalább 51 m3 friss levegő-cserét.

Hol vagyunk mi ettől ? . . .
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Ha újabban a testnevelésre nagy súlyt helyezünk, ne feled
kezzünk el a szellőzés higiénikus kérdéséről sem!

Köztudomású, hogy egy gyermek óránként körülbelül annyi 
liter szénsavat termel, mint ahány éves, s így a nálunk dívó szel
lőzéssel (ablaknyitás óraközben) az ablakok bezárása után már 
10—15 perccel annyi szénsav gyűl össze, ami a megengedett 10 
tizedrészt jóval felülmúlja.

Budapesten jó szellőző rendszer látható az egyetemi klini
kákon, az új műegyetemen és a zeneakadémia két nagy termében. 
A pulziós légfűtésnek berendezése nem drágább, — sőt mond
hatjuk olcsóbb — mint a ma rendesen készült gőzfűtések, melyek 
a szellőzést nélkülözik. Nálunk kályhafűtéssel (szellőzés nélkül)

Szövődé.

egy tanulóra évente körülbelül 2'88 koronát, Amerikában erős pul
ziós légfűtéssel (erős szellőzéssel) 2'3ő koronát számíthatunk. 
Thermostatok állítása nélkül ilyen eredményt Amerika sem tudna 
felmutatni.

Mi a magas üzemköltségtől való félelem miatt nem alkal
mazunk központi pulziós légfűtést, de ha gyakorlatban ismernők 
az összehasonlító számadatok kedvező arányát, akkkor kapva-kap- 
nánk a higienikusabb követelményeknek megfelelő középponti 
fűtési és szellőzési berendezéseken. Egy másik fontos intézmény, 
melyet a columbusi intézettel kapcsolatban a többi amerikai inté
zetben is mindenütt megtaláltam, a nálunk még be nem vezetett 
fogvizsgálat céljára szolgáló fogmüterem. Ne gondoljuk azonban 
azt, hogy e rendszer bevezetésében is a feltűnési viszketegség,
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illetve a luxus (ezt a kitételt — mikor a higiénia követelményei 
szerint berendezett amerikai intézetekről beszélgettem — többször 
hallottam!) vezeti az amerikaiakat, — nem!

Mai napság az amerikai gyermekeknek majdnem 90 száza
léka fogszúban szenved, aminek komoly következményei: az. 
emésztési zavarok, gyomor- és bélhurut, vérszegénység, s ezekhez 
hasonló betegségek csak a későbbi korban jelentkeznek.

A szeptemberi felvétel első napjaiban alkalmam volt látni 
intézetünkben növendékeinknek orvosi vizsgálatát, amelyen a fogak 
épségéről szó sem esett. Amerikában az iskola-orvosi és fogor
vosi vizsgálat alkalmával különböző színes lapot kap a felvett 
tanuló, melyeken feltüntetik a vizsgálat alatt észlelt adatokat s 
ugyancsak e lapokra jegyzik be időközönként a változásokat s 
fogtöméseket is. A fogvizsgála! fontosságát belátta és átvette 
Németország, majd újabban Ausztria is; ez utóbbi országban 
iskolai klinika-egyesület alakult, melynek hatásköre kiterjed az ösz- 
szes tanuló ifjúságra. Nem volna-e célszerű nálunk is ily — a jövő 
nemzedék fejlődésére messze kiható — jótékony hatású intézményt 
csekély pénzáldozat árán meghonosítani?! . . .

(Folyt, kőv.)

A cselekvő-szemlélet.
Irta: Szobolovszky István.

111.
A cselekvő-szemlélet, mint már jeleztük, az ész fejlesztését, 

a motorikus erők egymással való összhangba hozatalát, lengését 
célozza. Kérdésünk tárgyát képezi: vájjon mire alapítsuk a cse
lekvő szemléletet ? A kiindulási pont nem lehet más, mint a sn. 
játékösztöne s általában minden mozgásösztöne s szükségérzete.

Ez a legalkalmasabb út a motorikus erők lengésbe való hoza
talához. Azt a játékot kell meghonosítanunk az osztályban, amely 
az öröm, a derűs kedv forrása gyanánt szolgál. Egyszóval, amely 
rezgésbe hozza a sn. hangulatát; fejleszti, erősíti a gyermek szer
vezetét. Épp azért nincs helye annak a játékszernek, amely a 
siketnémát passzív munkára utalja. Neki oly játék szükséges, amely 
megfelel az öntevékenység kívánalmainak. Különbséget kell ten
nünk a fiúk és a leányok játékai s játékszerei között. Így más
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lesz az ezzel társuló cselekvő-szemlélet, más lesz az ebből eredő 
produktív szellemi munka is. Nagyon helytelenül járnak tehát 
azok, akik teljesen egyforma körökben nevelik úgy a sn. leányok; 
mint a fiúk érdeklődését.

A gyermek szükségérzetét két nagyobb körre osztjuk. Neve
zetesen : a fiziológiai és a pszichológiai szükségérzetekre. Kezdet
ben jobbára csak fiziológiai érdekű szükségérzetek kielégítéséről 
lehet szó. Később ennek szerepét hovatovább a szellemi szük
ségletek kapják. Elsőbben tehát az éhség, szomjúság, a fáradság, 
a ruházkodás, a táplálkozás, a testedző műveletek stb. azok, ame
lyeken a cselekvő-szemlélet nyugszik.

Hogy a sn. oktatása még nem áll azon a fokon, amelyen 
állnia kellene, leginkább a sn. szükségérzetének háttérbe való 
szorításának tudható be. A mostani rendszer szerint, mely padba 
szorítja a siketnémát, a szükségérzetnem tud kellően érvényesülni. 
Van-e a padba préselt siketnémának valamelyes szükségérzete? 
Van. Hogy ettől a kényelmetlen helyzettől megszabadulhasson 1 
Itt nem a szükségérzet, hanem a kényszer, az iskolai kényszer 
viszi a főszerepet. Itt nincs irányítás, vezetés, hanem csak idomí- 
tás. Sokan erre azzal felelnek, hogy a kényszer nélkül nincs 
nevelési Igazuk van. De a „kényszer“ fogalma alatt korántsem 
szabad a mostani kényszert értelmeznünk. Olyan nevelési kény
szert kell alkalmaznunk, mint amilyen kényszert használt a föld- 
míves, amikor a vadon termő s szétszórt búzatermést egy jobb, 
többet és jobbat termő keretekbe szorította. Minnél jobban 
tökéletesből a mezőgazdaság s ennek segédtudományai: a kémia, 
a fizika, a földtan, a gazdasági gépek technikája, annál fokozot
tabb termést várhatunk. Igaz, hogy a jelzett növény kényszerkere
tekben nő, fejlődik, ámde emellett megkapja mindazt, ami szük
ségleteinek kielégítésére való. Tehát megvan a maga szabadsága, 
érvényesülési tere.

Ami nevelésünk még sokban hozzáhasonlít a vadon termő 
növényhez, mely fölött s körülötte más tényezők uralkodnak. 
Nem kap területet, ahol minden szükségletét a fejlődésnek meg
felelően kielégíthetné. Intézeteink, osztályaink berendezése, egy
szóval a sn. iskolai környezete jelenleg nem alkalmas arra, hogy 
a sn. szükségérzete kellő érvényt szerezzen. A gyermek legtöbb 
szükségérzete a fennálló körülményekhez asszimilálódik.

Tehát lehetőleg olyan környezetet kell létesítenünk az inté
zetben, az osztályban, mint amilyen az a környezet, amelyben a 
gyermek nap-nap után tartózkodik. Minnél dúsabb, tartalmasabb
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a sn. környezete, annál több, változatosabb szükségérzetet támaszt, 
mi a cselekvő-szemlélet szempontjából megbecsülhetetlen értelmű. 
Mondtam, hogy minden osztály külön kis társadalom legyen. 
Ámde ennek meglegyen a maga mozgási területe. Benne legyen 
mindaz, ami a kis társadalom szükségérzeteinek lengésbe való 
hozatalát célozza. Az osztályt elsőbben a sn. fejlődő szükségér
zetei, másodsorban a tanítási anyag kívánalmai szerint kell beren
deznünk. Az osztály oly területű legyen, hogy abban a kis társa
dalom minden oldalon érvényesülhessen. A mostani pad s a 
kényszer-rendszer sok helyes szükségérzetet, vágyat fojt el a sn. 
egyéniségében. Jegyezzük meg, hogy az iskolai kényszer és a 
szűkös terület által elfojtott vágyak, szükségérzetek nem semmi
sülnek meg, hanem az öntudatlanban, a tudat küszöbe alatt marad
nak, oda sülyednek. Amikor szerét tehetik, mint a fa alvó rügyei 
előtörnek, különböző fattyúhajtásokat hoznak, melyek eltorzítják 
az intézetben nevelt koronát, a sn.egyéniségét. Emellett ennek 
egyéb káros következménye is van. Nevezetesen az öntudat 
küszöbe alá szorított vágyak, diszpozíciók fékezése nagy energiát 
követel. Már most mi következik ebből? Az, hogy minél több 
vágyat, szükségérzetet fojtunk el a sn. egyéniségében, annál több 
energiát fogyasztunk azok fékentartására, lebilincselésére.

A tanulási energiának javarésze a fékezésre, az elnyomásra 
esik. A tulajdonképeni tanulás kevesebb energiát kap, az ered
mény is rosszabb. A tanuló jobban fárad, jobban merül ki, mint 
akkor, hogyha szükségérzetei, vágyai kielégülést nyernek. A cse
lekvő szemlélet minden vágyat, minden szükségérzetet lengésbe 
hoz. Tehát itt nincsenek elfojtott vágyak, szükségérzetek. Mind
egyik érvényesül a maga módja s ideje szerint.

A sn. szükségleteinek kielégítésénél számba kell vennünk 
a környezet mineműségét s annak suggestiv hatását. Ha meggon
doljuk, hogy az egyén szellemi megnyilvánulásai nem mások, 
mint a külső világ folytonos suggestiói, akkor megtaláljuk a sn. 
és a környezete közötti összefüggését. Ha tehát ismerjük a sn. 
környezetét, akkor tudjuk, hogy milyen irányban haladjon a cse
lekvő szemlélet is.

Az iskola (intézet) anyagainak, tényezőinek, jelenségeinek, 
erőinek, stb. teljes különzékülésére, vagyis a szemlélet mindenol- 
daláságára kizáróan csak a cselekvő-szemlélet vezet. Minduntalan 
újabb és újabb, frissebb és frissebb elemeket, részleteket vet 
felszínre aszerint, mily mértékben kívánja ezt a sn. szükségérzete, 
a tanítás anyaga. A tudás megszerzése tehát nem közlés, mint
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jelenleg, hanem a gyakorlat, a kísérlet, a produktív szellemi munka 
által történik. Mindaz, ami a sn. környezetében található, többé 
kevésbbé hatást gyakorol lelkűidére, öntevékenységére. A szegé
nyes környezetben szegényes a suggestiv hatás is, keresett az 
öntevékenység s több a passzív magatartás.

A cselekvő szemlélet révén a sn. tisztán és világosan meg
érti a tények éss az értékek világát. Tud azokkal bánni s hozzá
juk alkalmazkodni. De a cselekvő-szemlélet nemcsak az egyéniség 
nevelése szempontjából kívánatos, hanem egyúttal megveti a szo
ciális életnek, a szociális érzéknek, s a szociális munkamegosztás
nak az alapját. A társas együttélés, a szolidaritás, a helyes össz- 
működés, valamint a közös boldogulás főleg a helyes szociális 
érzék által érhető el. A szociális érzék az a meder, amelyben a 
fejlődés, a tökéletesedés folyik. Az ember hovatovább szorosabb 
láncszeme, sejtje a társadalomnak. Épp ezért tevékenysége, élte 
boldogulása nemcsak önmagától, hanem másoktól is függ. Tapasz
taljuk, hogy a sn, sokkal gyengébb szociális érzékkel bír, mint az 
épérzékü. A túlságos egoizmus s a közöny az, amely a sn. gyenge, 
halvány szociális érzékének róható fel bűnül. Ott, ahol a szociális 
érzék hiányzik, a kölcsönös bizalom is gyönge s megbízhatatlan. 
A sn. őszinteségéhez még igen sok szó fér. Pedig az emberis
meret mindenkire nézve kötelező, mert csak abban a miliőben 
tudunk súrlódásmentesen dolgozni, amellyel teljesen tisztában 
vagyunk. Ellenkezőleg az erők szétforgácsolódnak, a munka 
fárasztó. Hogy tudunk dolgozni azokkal az egyénekkel, akiket 
nem ismerünk? Tevékenységünk lépten-nyomon összeütközéseket 
kezdeményez, mi elébe vág az akaratközösség érvényesülésének, 
melyből a társas erők összhangja sarjadozik. Így nyilatkozhatunk 
a siketnémáról is. Hisz látjuk, hogy az intézetből kikerült sn. 
mennyire küzködik a társadalomba való beillesztésénél.

A tulajdonképeni haladásra, nemesbülésre már nem is jut 
ideje, energiája. Azonban máskép lett volna, ha az intézet meg
tanította volna őt arra, hogy miként folyik a közös munka, s mily 
törvényei vannak a szociális munka ritmusának.

Valamint a nyelvnek, a zenének, olyanképen a szociális 
munkának is van bizonyos ritmusa, mely ritmus csak az együttes 
munka gyakorlásával érhető el. Ezt célozza, erre törekszik a cse
lekvő-szemlélet. Egyenként és együttesen foglalkoztatja a tanulót, 
az osztály növendékeit. A szociális munkamegosztás hovatovább 
több és több részre bontja a környezetet. Az, aki ismeri a fel
színre vetett részeket, azok tulajdonságait, könnyen boldogul az
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életben. A cselekvő szemlélet szétbontja a környezetet s megta
nítja alkalmazkodni. Jegyezzük meg, hogy minden erő bánthat 
aszerint, hogy milyen irányban van kifejlődve. De egyúttal tény, 
hogy minden erő értékesíthető. Az a sn., akinek nem volt alkalma 
a benne összpontosuló erőket az intézetben művelni, az életben 
esetlen, ügyetlen, s akadékoskodó. Nem tud hozzá alkalmazkodni 
az élet egyre változó formáihoz. Az intézetnek azonban ezt nem 
szabad tétlenül néznie. Itt van tehát a cselekvő-szemlélet, mely az 
életbőr meríti anyagát; a felszínre vetett formák, részletek, oldalak 
ugyanazok, mint a való életben. Így tehát az alkalmazkodás is az.

A cselekvő-szemlélet bevezet a helyes munkamegosztás tit
kaiba, ami megbecsülhetetlen értelmű. Hisz nyilvánvaló, hogy az 
egyének a különböző specializáló munkamegosztás terén tipus- 
munkásokká, specialistákká lesznek. Természetes, hogy ezzel a 
munka folyton tökéletesből; jobban, kizárólagosabban elégíti ki 
azokat az igényeket, szükségleteket, melyek a társadalomban a fej
lődés folytán keletkeztek. Emellett a munkamegosztás alapja, gyö
kere az összetartozandóság érzésének. Az ebből fakadó egymás
rautaltság kapcsokat, vonatkozásokat létesít az egyének között, 
közelebb jutnak egymáshoz, bizalmasabbak. Tömöröbb, szilárdabb 
á társadalom. A szétszórt homokszemekből valóságos homokkö
veket alkot, melyek jobban dacolnak az idegen erőkkel, mint 
laza, szétszórt állapotukban, melyeket még a legcsekélyebb szél 
is széjjelhordhat. De a cselekvő-szemlétet megvédi a siketnémát 
attól, hogy idővel kün az életben automatává váljék. A siketnéma, 
mint köztudott dolog, leginkább az ipari pályák területére lép. 
Azonban az ipar hovatovább háttérbe szorítja a kéz, az izom 
munkáját s gépeknek, motoroknak, stb. hódol. Már most mi törté
nik a mellette, a vele dolgozó egyénnel? Valóságos rabszolgája 
lesz a gépnek; helyesebben annak bizonyos részévé válik. Az ily 
munkás gondolkodása, Ítélete, következtetése, világnézete, társa
dalmi felfogása félszeg és csekély. Nem tud széjjelnézni s látni. 
Nem tud újat, jobbat, tökéletesebbet alkotni.

Nekünk tehát oly alapot kell adni siketnémának, amely ellen
sége az u. n. automatikus, a fejlődést bénító munkának.

(Folyt, köv.)
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A immkatanítás és a kézimunkaoktatás.
Irta : M lchels Fülöp.

AJ A munkatanítás.
Az újabbkori pedagógiai törekvések más irányok felé for

dultak. A régi pedagógiai fogalmak alatt is ma már mást értenek 
és hirdetnek az új apostolok és reformátorok, mint a pedagógia 
régi kipróbált harcosai. Így a régi „szemlélet“ kifejezést cselekvő 
szemlélet, vagy munkatanítás elnevezése alatt ismerhetjük fel az 
űjjitók Írásaiban. De nemcsak a pedagógiai fogalmak elnevezése, 
hanem azok tartalma is változott, illetőleg bővült. A szem mun
kája a rohamos haladás korszakában ma már kevés segítség és 
támpont a modern pedagógus munkájához, aki a tétlenül ülő 
gyermek figyelmében sem hisz már.

A modern iskola társadalmi lénnyé akarja előléptetni a gyer
meket és egyéniségét cselekvési szabadsággal és azt szabályozó fele
lőséggel kívánja felruházni. Több jogot akarnak adni a gyermeknek 
és kötelességeinek viselését megkönnyíteni. Oly jogok és köteles
ségek gyakorlására fogják az iskolában is e fejlődő szociális egyé
neket, mint amelyeknek áldásos hatása alatt oly szépen fejlődött 
testük és emelkedett szellemi nívójuk a müveit család körében. 
E jogok és kötelességek kisebbített másolatban ugyanolyanok, 
mint amelyek a nagy társadalmat irányítják s amelyek az egyéni
ségek kibontakozását a felelőséggel megkötött szó- és gondolat
szabadsággal lehetővé teszik.

A sokat hangoztatott anyai iskolát, párosulva az élet iskolá
jával akarják bevonultatni a tanterembe. Ugylátszik reálisabb alapon 
és gyökeresebben, mint az eddigi kisérlelek tették azt, mert még 
az emléztetésnek is nekítámadnak az új és talán a jövő apostolai.

A végleges formák még nem bontakoztak ki teljesen. A 
kísérleti iskolák nálunk is, külföldön is, csak nagy ovatosággal 
mondanak ki végleges határozatokat; a pedagógiai szemináriumok 
is csak most kezdik átformálni a haladás híveit a jövő nagy szo
ciális munkájához. Az eszmék azonban megvannak és elszórva 
kezdenek testet ölteni.

A tanítás és nevelés célja most már kifejezettebben a pro
duktív munka megteremtése lenne, amely munka alapja az állam
élet fejlődésének és előidézője a jólétnek Az új iskola teremtő 
embereket akar nevelni, olyan generátiót, amely reálisan gondol
kozik és cselekszik.

A régi iskolában a tanítás és tanulás munkája a kényelmes-
18M agyar G yógypedagógia.
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nek mondható beszédben, illetőleg a gyermek részéről néma 
figyelemben és megfigyelésben nyilvánult. A gyermek látó és 
halló érzékei útján szerzett csak fogalmat.

A kísérleti iskolák az összes érzékszerveket művelik ki egy
aránt és használják fel az ismeretszerzésnél. A szó, mint kifejező 
eszköz mellett fellép a jel, a történés, a kéz munkája is. Különö
sen ez utóbbira háramlik a jövőben az új iskolai élet megte
remtésének feladata.

A kéz munkája a tágabb értelemben vett szemlélethez szük
séges. A kézimunka által szerzi és rögzíti meg a gyermek az 
ismereteket az új iskolában. Ezt a tanítási eljárást nevezik munka
tanításnak, vagy cselekvő-szemléletnek. A munkatanítás tehát mód
szer, eszköz is egyszersmint ismeretszerzésre.

Csendesen ülve tanítást, vagy előadást eredménnyel hall
gatni csak felnőtt tud. A különféle padrendszerekben tétlenül ülő 
gyermek erős cselekvési vágya tanítás alatt szükségszerüleg el 
van fojtva. Nem kell-e félni attól, hogy az így elfojtott energia 
titokban tör ki és helytelen útra terelődik.? A sok rossz magavi
seletű gyermek és ideges nevelő nem talán ennek a rendszernek 
az áldozata-e? A cselekvési vágy elfojtása a magán uralkodni 
tudó felnőttre is kín és erős akaratot köt le nála; hát még a gyer
meknél. A csendesen ülő gyermek csak nagy akaraterő felhasz
nálása mellett képes tartósan figyelni; figyelme, minthogy kény
szerűéit és lelki erőpazarlással jár, hamar elfárad.

Hiába kísérleteztek és kísérleteznek a régi rendszer mellett 
a jövőben is tornagyakorlatokkal tanítás közben, hogy azokkal az 
elernyedt figyelmet élesszék. Más alapon próbálnak most ered
ményt elérni.

Vizsgáljuk meg a még nem iskolaköteles gyermeket a 
szülői házban! Háborítatlanul tesz-vesz egész nap, fáradhatatlan 
a kérdezősködésben, szétbontja és nagy tudákossággal megvizs
gálja azt, ami előtte titokzatos és kielégítetlen tudásvágyát ingerli. 
A keze ügyébe eső tárgyakról öt érzéke útján önként keletkez
nek benne fogalmak. Természetesen ezek a fogalmak felfogási 
képességének felelnek meg csupán. A gyermek csak a szembe
tűnő jellegzetes tulajdonságokat ismeri fel és rögzíti meg emlé
kezetében; észrevevésének, szerzett fogalmainak és tudásának 
kifejezést is ad. Kifejező eszközül a gyermek nem választja 
első sorban a szót, mert talán meg sem hallgatják, hanem mara
dandóbb nyomot hagyó eszközhöz folyamodik, a cselekvéshez, 
így homokban házat épít magának, amely az övé, amellyel el is
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dicsekedhetik. A ház elé kertet varázsol, az udvarról sem feled
kezik meg, amelybe kutat ás. Mindent úgy szerel fel, ahogyan 
azt a valóságban látja. Kezével felismerhetővé tesz mindent a gyer
mek és kicsinek, nagynak örömet okoz. Máskor más teremtő 
munkát végez, cselekvési vágya kifogyhatatlan tápot talál a kör
nyezetben. Testileg, de főképen szellemileg aránylag többet fejlő
dik a gyermek a szülői szárnyak alatt, mint 6 évi elemi okta
tás által.

Az új irányok a gyermeknek ezt az aranyéletét akarják bevonul- 
tatni az iskolába, hogy ezzel közvetlen lelki és szellemi kibonta
kozását lehetőbbé tegyék ezentúl. A modern iskola igazi előké
szítő iskola akar lenni az élet iskolájához.

Nézzük meg, hogyan néz ki egy ilyen modern tanterem 1 
A puszta falak tűnnek fel első sorban és ragadnak elitélő bírálatra. 
Kép ugyanis sehol sincs, legfeljebb csak egy, a gyermekvilágból 
vett tréfás tárgyú kép lóg a falon. Megnyugvással meglátjuk azon
ban a nagy fali táblát, de észrevesszük, hogy a falak, ameddig a 
gyermek felér, sötétbarnára vannak bemázolva. Ezen a bemázolt 
részen megannyi egyforma fehér, vagy színes krétával készített 
rajz köti le a figyelmünket. Oyermekrajzok azok linoleumlapon, 
amelyek a tanterem három falán végig futnak. Kényelmes kétülé
ses padok itt is vannak. Az iskolai asztalon egy csomóban fehér, 
a többi csomókban annyi különféle kréta van, hogy minden gyer
meknek jusson. A gyermeknél található felszerelés egy kis szer
szekrényből áll, benne kis linoleumlap és színes plasztilin, kis fács- 
kák is kerülnek elő ebből a dobozkából. Az egész alig kerül 
valamibe. De előkerül a zsebekből különböző szinű rongydarabka, 
cérnaorsó, gyufaskatulya, spárga, szóval mindenféle vegyes dolog, 
ahogyan azt már a gyermeknél megszoktuk látni. Palatáblája és 
palavesszője, irkája, tolla, vagy ceruzája azonban egy gyermeknek 
sincs. Ezekre és ezekkel az első osztályban nem írnak; még köny
vük sincs. Mással foglalják el a gyermeket.

Az alsó fokon az egyedüli tantárgy a rendszeresen vezetett 
játékszerű foglalkozás elnevezése alatt: beszéd- és értelemgyakor
lat, írás, olvasás, számolás, ének és erkölcsi oktatás; külön 
órabeosztása van aztán a sétaszerű kirándulásoknak.

A sétaszerü kirándulásoknak fogalomgyűjtés a feladatuk, mint 
a régi iskolában is, de más kivitelben. Hogy csak egy példát is 
említsek, a gyermekek a mezei munkát nemcsak szemlélik, nézik, 
hanem benne részt is vesznek. Kapálnak, ha ezt a munkát akar
ják megismerni, ameddig el nem fáradnak, kisérik és megfogják

18*
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az ekét, ha a szántásról akarnak fogalmat szerezni, fia építkezést 
találnak útjukban, akkor a gyermekek téglát hordanak, maltert 
kevernek stb. Mindezt természetesen nagy készséggel megenge
dik a munkások a vezető szavára. Még büszkék is a kitüntetésre, 
kedélyesen fogják fel a helyzetet, mert a komoly munka közé 
vidámságot hoztak a kicsinyek. Ezek pedig maradandó benyomá
sokat szereztek, mert valóságos munkát végeztek, cselekedtek, amely 
által szerzett ismereteiket sohasem felejtik el. Az ilyen kiránduláson 
megfigyelik a gyermekek a fészkét építő, vagy kicsinyeit etető 
madárkákat, szereznek természetrajzi és földrajzi fogalmakat stb. 
és a gyűjtött anyaggal megrakódva térnek vissza a tanterembe.

Most figyeljük meg az iskolában folyó munkát!
A természetben megfigyelt dolgokat és cselekményeket itt 

felidézik újra. Nem szóval, hanem cselekvéssel. Előkerülnek a 
dobozkából és a zsebekből a különféle anyagok és gyúrnak s 
formálnak mindent, amit láttak. Persze a padot linóleum vagy 
viaszosvászonlappal előbb leterítik, A munkaközi közvetlen meg
nyilatkozások életet lehelnek, a megbeszélések önként lekötik a 
figyelmet a tárgyalt fogalmak minden jellegzetes részletére. Játék 
közben folyik a leghelyesebb beszéd és értelemgyakorlat. Szünet 
nélkül gyúr, formál, alkot, épít és bont a gyermek. Hogy a cse
lekvés alatt helyes fogalmakat szerzett, azt kézimunkájának ered
ménye biztosítja. Az egyik ilyen tanteremben tökéletesen felszerelt 
állomás épületet láttam. A síneken vonatok futottak ki és befelé. 
Nem voltak azok készen vehető játéktárgyak, a papir, agyag és 
fa ajánlkozott engedelmes anyagnak a cselekvési vágy kielégíté
sére és szerzett ismeretek kifejezésére. Közös munka volt ez, min
denkinek volt része benne. Egy tökéletesen felszerelt családi 
házat is láttam ugyanezen tanteremben; a gyermeknek kedves 
háziállatokat is felismerhette akárki.

Egy másik tanteremben léghajót építettek a gyermekek, 
ismét másutt mostak és ruhát szárítottak kötélen. Kört, illetőleg 
céltáblát formáltak egy alsóbb fokon. Itt a gyermekek előbb meg
ettek egy-egy cseresznyét, arról tanultak. Mindenki előtt ott volt 
az agyagból és spárgából kiformált cseresznye. Egyik másik gyer
mek szünet közben méltatlankodott még, hogy a cseresznye mag
ját és héjját nem tudta feltüntetni, de büszkén mutatta, hogy az 
övé piros és mondta, hogy a szomszédja csak sárga^cseresznyét 
tudott formálni, mert nem volt piros plasztilinja. Egy elmésebb 
leányka pirossal árnyékolt cseresznyét mutogatott büszkén.

Munkaközben teljesen szabadon nyilatkoznak a gyermekek



és mindenre kiterjed a figyelmük. Önmagukat tanítják és önma- 
guktól tanulnak. Ilyen foglalkozás, cselekvés mellett ismerik meg 
a gyermekek a tanterv által megszabott tananyagot. Hihetetlen 
gyorsasággal és nehézség nélkül megy az ilyen tanítás és tanulás. 
A meghatározott tananyagnál is többet tanulnak a gyermekek a 
munkaiskolában, életkedvet és élettapasztalatot szereznek itt. A 
meg nem kötött gondolkozás mellett eredetit is produkálnak. 
A kedélyfejlesztésnek, akarat és jellemképzésnek az ilyen foglalko
zás a legtökéletesebb eszköze és munkaszeretetre, a munka meg
becsülésére tanit. A tétlenséget és unalmat a munkaiskola növen
déke nem ismeri és nem szereti.

Aki azt hiszi, hogy óriási zsivajjal és össze-visszasággal van 
egybekötve az ilyen tanítás és tanulás, az nagyon téved. Elfelejti, 
hogy munkás, dolgozó polgárokból alkotott kis köztársaság van 
együtt, hogy annak minden egyes tagja féltő őre kis társadalmuk sza
bályainak. A vezető a mindentudásnak és néha napján a felsőbb 
akaratnak és sorsnak a képviselője csak és péidánykép, ő végzi 
az irányítást.

Az előbb kis polgárokból alkotott köztársaság életét írtam 
le, mely ugyanúgy lüktet, mint a felnőttek társadalma, minthogy 
annak tökéletes másolata. Nem elégséges a szó és cselekvés, mint 
gondolatközlő eszköz ebben a köztársaságban sem, az írásra is 
szükség van a munkaiskolában. A készített tárgyakat meg is kell 
jelölni, mert azok magántulajdont képeznek. Nevének kezdőbetű
jével jelöli meg alkotását minden gyermek a legelső szükségsze
rűségnél. Ezeket a betűket plasziilinből formálják, vagy papírból 
vágják ki, de a leragasztott spárga is alkalmas ilyen betűformá
lásra. A szükségszerűség társának jelzésére is megtanítja a gyer
meket. Játszva megismeri az összes nyomtatott nagybetűket. Eze
ket ki is formálja, tetszése szerint össze is rakja és kibetüzi. 
Maguktól tanulnak, egymást tanítják összevonni és olvasni szó
tagolás nélkül. Ha egyik már tud valamit, mindenki fogja azt 
tudni. A olvasókönyv a második osztályban lép fel.

Ez a játékszerű írva-olvasás módszere. A phonomimika is 
idejét múlta már a nagyokat játszók és akarók társadalmában. 
A dolgozni tudó gyermeket már nem lehet becsapni, mert gondol
kozik is, a gyámkodást és a segítséget önérzettel utasítja vissza.

Az írás, mint az előbb láttuk, a betűformálás alakjában lép 
fel a munkaiskolában. Egy fokozatos lépés, a nyomtatott betű
alakoknak krétával a hosszú lineleumtáblán való megrögzítése. 
Persze nagy alakokat írnak, illetőleg rajzolnak a gyermekek, az
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őket jellemző mozgásoknak megfelelően. Mert tessék elképzelni a 
gyermek lelki állapotát, amikor arra kényszerítik és azt kívánják 
tőle, hogy 5—6 milliméteres vonalak közzé apró betűket rajzol
jon. Ilyen művészi munkára a gyermek nem képes. Bebizonyítja 
ezt az állítást az elemi iskola alsó osztályaiban elért szépírási ered
mény. A szellemi fogyatékosok oktatásának áldozó kollégák már 
régen felismerték az ebben rejlő igazságot és különleges füzete
ket használtatnak, széles vonalú irkákba iratnak. De ők sem men
tek még elég messzire, bár a széles, párhuzamosan haladó vona
lak pirossal vannak jelezve az általuk bevezetett füzetekben. A 
széles vonalú füzeteket a második és a fokozatosan kisebb vonalú 
füzeteket a felsőbb fokon alkalmazza a munkaiskola. Kísérleteinek 
eredményei ez eljárás helyességét igazolják. A munkaiskola a szép
írásban is messze túlszárnyalja a régi rendszer eredményét.

A gyermek keze munkájának segítségével ismeri és rögzíti 
meg az új fogalmakat. Ezeknek felidézésére és ismétlésére szol
gálatkészen segítségül ajánlkozik a rajz. Valamit formálni, valami
nek alakot adni sokkal könnyebb, mint azt lerajzolni és egy sík
ban felismerhetővé tenni. Ezért előzi meg a fontosság tekintetében 
formálás a rajzot a munkaiskolában, de a szerepekben is különb
ség van. A rajz az íráshoz hasonlóan és azzal egyidejűleg elő
ször nagy alakban lép fel s fehér és színes krétával ujjít fel isme
reteket a tanterem falain végig futó barna lapokon. Természetesen 
a rajzhoz is úgy kell értenie az oktatónak, mint a kézimunkához. 
A gyermekrajz is, valamint egyéb iskolai készítménye a gyermek
nek eszköz csupán, amelyet a fejlődő szellemi képességnek és a 
szerzett készségnek megfelelően fokozatosan tökéletesíteni is kell 
a munkaiskolában is.

A kis, szociális alapon felépített társadalom a munkaiskolá
ban a számolás tudományára is rá van szorulva. A munka meg
tanít minden alapmiveletre, kín és gyötrelem nélkül.

A kéz munkája munkatanítás, vagy cselekvő szemlélet elne
vezése alatt alapja az oktatásnak az iskolába lépéstől kezdve, 
végig minden fokon, ahogy azt a fentiek után el lehet képzelni. 
A jövő generátiót a munka fogja jellemezni, amelynek alapját a 
szülői ház és az iskola rakja le.

E hangzatos szavak után hallgassuk meg a kétkedők indo
kait is !

A gyermek nem képes ügyetlen kezével szépet is, jót is 
produkálni, amikor a felnőtt pedagógusnak is nehezére esik 
valamely tárgynak, fogalomnak testet formálni.
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Nem a szép és jó a fontos itt. Hangoztattam a fentiekben 
már, hogy a kézimunka és rajz a többbiek mellett csak kifejező 
eszköz elsősorben a munkaiskolában. Tökéleteset nem kívánnak. 
A kézimunka is, a rajz is az első fokon megfelel feladatának, ha 
a fogalmaknak jellegzetes tulajdonságait fejezi ki és felismerhető 
képet ad. Erre pedig képes a gyermek. Igaz, hogy csak karakte
risztikus jelekben fejez ki mindent, de elképzelése tökéletesebb 
képet produkál; és megfordítva, a karakterisztikus jel támogatja a 
lelki szemléletet. A gyermeknek csak jellegzetesei, felismerhetőt 
kell produkálni kezével, hogy az oktató megnyugodva az ered
ményben, más térre, más fogalomkörre irányítsa növendékeinek 
cselekvési vágyát. Munkaközben azután ezer alkalom kínálkozik a 
kifejezési eszközök tökéletesítésére. A gyermek kezei alól kikerülő 
tárgyak fokozatosan mint több és több csínt, ízlést fognak kife
jezni. A formák is tökéletesednek a szerzett készség által.

Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a mai tanuló
létszám mellett, nem lehet megvalósítani a fenti eszméket. Bizony 
a kísérleti iskolák leszállították a növendékszámot, már a falusi 
viszonyokhoz arányítva csak. Igen sok fővárosi osztály létszáma 
megfelelne a munkaiskola követelményeinek.

Sokszor hallottam panaszkodni kollegát, hogy rajzolni sem 
tud, hogy golyót sem tudna formálni agyagból. Sok esetben így 
van, bár akinél így van, nem az ő hibájából van így. Nem taní
tották rá.

A modern tanítás szellemére és a megkívánt ügyességre az 
elemi képzőn kelf előkészíteni a hallgatót. A lipcsei és a svájci 
kézimunkára nevelő semináriumok — és úgy tudom újabban a buda
pesti pedagógiai seminárium is — gondoltak és gondoskodtak e 
hiány pótlásáról és e célból tanfolyamokat szerveztek.

Magam is nagyobb részt a lipcsei kézügyességre nevelő 
semináriumban, illetőleg az azzal kapcsolatosan szervezett munkatani- 
tási tanfolyamon ismertem meg a munkatanításhoz megkívánt 
ügyességeket. Nagyobbrészt az ott tartott előadásoknak és vitaes
téknek, valamint a kísérleti iskolákban való hospitálásnak köszö
nöm leszűrt tapasztalataimat. Minthogy így van, eredetit nem mon
dok értekezésemben. Ez elejét veszi annak, hogy valaki újjítónak 
mondhasson.

Azért időztem a munkatanításnál olyan sokáig, hogy egyrészt 
a mozgalom megismertetése mellett arra a gondolatra és kérdésre 
vezessem rá a kedves kollegákat, hogy speciális oktatásügyünk 
szempontjából mit lehetne hasznosítani a munkaiskola eszméi



288 Michels Fülöp

közül és hogy a különbséget, amely a munkatanitás és a kéz
ügyességi oktatás között fennáll, észrevétethessem. Amíg ugyanis 
a munkatanítás, módszer és eszköz az ismeretek nyújtására és 
megrögzítésére, addig a kézügyességi oktatás már öncélt szolgál.

B) A  kézügyességi oktatás.
A kézügyességi oktatás, mint azt az előbbi fejezetben is 

megjegyeztem, már tágabb értelemben vett öncélt szolgál. Ez már 
külön tantárgy, s mint ilyen szakembert kíván. A munkatanításra, 
minthogy az módszer és eszköz az ismeretek nyújtására, minden 
oktatót kell előkészíteni. A munkaiskolában speciális szerszámok 
nélkül munkálkodva tanulnak a gyermekek és szereznek általános 
ismereteket, míg a kézügyességi oktatásnál, annak minden ágánál 
a speciális és szükséges szerszámok használata által kell a gyerme
ket a kitűzött cél felé vezetni.

A kézügyességi oktatás ugyanis nem merül ki pusztán a 
kéz ügyesítésében. Ez az oktatási ág több és csak általa szerez
hető és nevelhető ismereteknek és gyakorlati készségeknek a kút- 
forrása. Munkatanítás ez is és pedig magasabb értelemben vett 
munkatanítás, nemcsak azért, mert szintén a munka megszerette
tése az alapja, hanem azért is, mivel a gyakorlati életre közvetle
nebbül készíti elő a növendékeket. A gyermek Ítélő képessége, 
tisztaság-, szín- és formaérzéke, ízlése, képességeihez mérten a kéz
ügyességi oktatás által nyer kifejlesztést és azáltal, hogy megtanul 
a szerszámokkal bánni, készül elő az életre legközvetlenebbül a 
gyermek. Ebben rejlik a kézügyességi oktatás célja, amely röviden 
összefoglalva: általános alapvetés a gyakorlati élethez.

A munkatanitásnál meg lehetünk elégedve a jellegzetes és 
felismerhető formával, a kézügyességi oktatásnál azonban tökéle
teset, az esztétikai érzéket is kielégítő, használati tárgyat kell kíván
nunk eredményül.

Hogy eddig tökéleteset nem kaptunk, annak talán az az 
oka, hogy nem is kívántunk tökéleteset. Pedig mindenki közülünk 
ismeri azt az elvet, hogy minél többet kívánunk a gyermektől, 
annál többet nyújt. Ne feledjük el azonban, hogy csak könnyeb
ben elkészíthető tárgyakat kívánhatunk a gyermektől a kézügyes
ségi oktatás eredményéül, tökéletesen és az esztétikai érzéket 
kielégítően. A növendékek kézimunkái a felnőtt iparos termékeit 
sem minőség, sem mennyiség tekintetéből nem érik és nem érhe
tik el. De hogy a gyermekek művészies értékű dolgokat képe
sek produkálni, azt a budapesti, a kolozsvári és egyik-másik inté-
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zet faslöjd eredményei, talán szintén a budapesti, elsősorban azon
ban a temesvári intézet múlt tanévi papirslöjd munkái, a szegedi 
fémmunkák és igen sok intézet, talán első sorban a kecckeméti 
intézet régi agyagslöjd munkái bizonyítják.

A tanterv a művészies iránytól óvja a szakembereket, ellen
ben az újab miniszteri rendeletek bizonyos mértékig művészies 
tárgyakat kívánnak. A magam részéről merem állítani, hogy míg a tan
terv kicsinyhitű, addig a miniszteri rendeletek túlsókat nem követelnek.

Hogy a tantervről említést tettem, kifejezem még azon véle
ményemet, hogy a tantervben a kézügyességi oktatásnak megem
lített első fokát, feladatával együtt munkatanítás elnevezése alatt 
nemcsak az elméleti oktatás alsó fokán, a beszéd- és a rajztanítás
nak, hanem a tanítás minden fokán a reáltárgyak tanításának szol
gálatába is kellene állítani. A kézügyességi oktatás a tanterv által 
körülírt második foktól kezdődik tulajdonképen és önálló tárgy
ként szerepel. A módszertani utasításokban lerakott elvek azután 
véleményemnek megfelelően az osztályfőnökök mindegyikére, illető
leg a kézimunka tanítást vezető szakoktató kollegára vonatkoznának.

Vegyük most sorba mindazokat az anyagokat, amelyek enge
delmességüknél fogva a gyermekeknek is lehetővé teszik csint, 
ízlést kifejező, esztétikai érzéket kielégítő tárgyak készítését.

A megszokott agyag, papir és a fa mellé felkinálkozik a bőr 
és a fém is. Igazságot teszünk mindegyik anyagnak anélkül, hogy 
ezáltal a tantervben ajánlott három kézügyességi ágat kiegészítenék, 
hogy egyik anyag érdemleges szerepét a másik rovására korlátoznék.

A főszerepet szeretném ezentúl is a három elsőnek említett 
anyagnak biztosítani, a díszítés szerepét — amikor és ahol az szük
séges és kívánatos — a két utóbb említettnek.

Ennek megfelelően a jövőben is az agyag, papir és fa fel
dolgozása szolgálná a kézügyességi oktatásnak a tantervben meg
állapított célját: a gyakorlati élet számára való előkészítést, vagyis 
mindazt, amit ezalatt érteni lehet és kell.

a) A legengedékenyebb anyag az agyag. Ezzel is kezdi 
majdnem minden iskola a kézügyességi oktatást.

Eleinte szerszámok nélkül formáljon a gyermek. Ha golyót 
tud csinálni és agyaggilisztát gyúrni, minden forma utánzásához 
alapot nyert.

Az természetes, hogy a gyermek által előállitott első formák 
kezdetlegesek s nagy képzelet kell hozzá, hogy felismerjük. A gyer
mek azonban meg van elégedve készítményével, pajtásai is dicsé
rik munkáját. Ezekben a kezdetleges formákban nekünk is meg
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kell látnunk az emberi erő csiráit, amelyek fejlődésre ingerük a 
szellemet, a szemet és kezet és amelyek munkában akarnak kife
jezésre jutni. Rajtunk múljék aztán, hogy a formaérzék mindinkább 
finomodjék. A tökéletlen formát a gyermeki képzelet láttatja eleinte 
tökéletesnek, valójában tökéletessé azonban a munka által inge
relt ész teszi a formát. A formaérzék mindinkább finomodik, az 
izomérzés fejlődik és határozattabb mozgásokban nyilvánul, a szem 
is mindinkább bírárólag kezd fellépni.

A fejlődő ügyességeknek nem sokáig kell a minta a forma 
látásához. A formálandó lárgynak emlékezetbe idézése elegendő 
alap a formalátáshoz, utánzására majd rájön magától. A tapaszta
lás és próbálás lesznek az útmutatói. Ne is igen avatkozzunk 
munkáiba, nélkülünk jobban megtudja a kitűzött feladatot elvé
gezni, meg aztán önállóságán csorbát ejtenénk.

Az agyagmunkánál is hasznosítsuk azt az elvet, hogy minél 
többet kívánunk, annál többet nyújt a gyermek. Azért az úgy
nevezett formálásnál nem maradhatunk meg, hiszen a kézügyes
ségi oktatás a lehetőségig tökéleteset kíván. Térjünk át a mintá
záshoz oly korán, amikor csak lehet.

A mintázásnál sem kiván egyebet a gyermek tőlünk, mint 
láttatást, hogy az eléje tett természeti tárgyat mintázni tudja. Töké
leteset fog nyújtani a gyermek a forma arányaiban, a részletek 
kidolgozásában és a tárgy csinosságában, csak mondjuk meg neki, 
hogy mit kell látnia. A mintázáshoz már mintázó fácskákat kell 
adnunk a gyermek kezébe, és sima deszka lapocskát, amellyel 
az agyagdeszkán vagy a íinoleumlapon egyenletes agyaggilisztá
kat gyúrhat. Természetesen a szerszámokkal való bánást meg is 
kell mutatni.

A formálásnál egy tömegből alakított a gyermek, a mintázás 
több leleményességet kiván, külön elkészített durvább formákat 
kell itt összerakni azután részletesen kidolgozni a kézbeadatt szer
számokkal, hogy elfogadható egész munkát kapjunk.

Természetesen a növendékek az agyagnál sem fognak egy
forma készséggel és képességgel munkálkodni. A különféle képes
ségek a kézügyességi oktatás mindegyik ágánál, a szellemi tehet
ségekben való különbségek pedig az elméleti tárgyaknál is mutat 
koznak. A kézügyességi oktatásnál az egyéni munkabeosztással 
segítjük fejlődésében az ügyetlent és biztosítunk nagyobb munka
kört a nagyobb művésznek. A munkálkodó gyengébb gyermek 
önérzetét azonban semmiképen se sértsük meg. Hagyjunk min
denkit abban a tudatban hogy az általa készítendő tárgy a lég
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szebb lesz, ha még ezt és azt meglátja és megcsinálhatja. Tehát 
tudatában ne zavarjuk a gyermeket, de ne is erősítsük, a gyen
gébbel ne éreztessük a gyengeségét. A gyermekeknek az egy
másra való kölcsönhatás útját egyengessük.

Az agyagmunka által feldolgozandó anyagot nem részlete
zem. A bevált gyakorlat alapján mások rámutattak már, hogy több 
tárgyat lehet készíttetni, mint amennyit a tanterv kiván. A gyakor
lat mindenkit útba igazít.

Az agyagmunka a tapintásban és a formalátásban tanítja ki 
a gyermeket és ezzel, valamint azzal, hogy tudatosabb, biztosabb 
mozgásoknak a szülőanyja, a leghathatósabb támogatója és elő
készítője a rajznak, ahol szintén a látásnak van első és legfonto
sabb szerepe a biztos kézvonások mellett. Az agyagmunka testies 
rajz és könnyebb mint a síkrajz.

Visszatérve a készített tárgyaknak a gyermekek által elérhető 
tökéletességéhez, ne higyjük, hogy a gyermek a természeti tárgy
nak a lehetőségig tökéletesen mintázott utánzatával megelégszik. 
A természeti tárgyaknak legnagyobb része nemcsak formaérzékét 
ingerük a gyermeknek, hanem közvetlenül szinérzékét is, amellett, 
hogy szag, vagy ízérzeteket is újítanak fel benne. Ha az utóbbi 
két tulajdonság feltüntetésével nem is képes munkájával megkö
zelíteni a valóságot, engedjük meg neki, hogy színek, festékek 
használata által tökéletesíthesse készítményét, hogy életet önthes
sen vele, hogy vele csalódást okozhasson a felnőttnek is. Enge
dékenységünket a legtöbb esetben nem várt eredmény nyújtásával 
fogja megjutalmazni a gyermek. (Folyt, köv.)

A siketnémák kolozsvári intézetének 25 éves
jubileuma.

Irta : Tar József.

1888-ban, szeptember 3-án, egy szerény udvari szobában, 
8 növendékkel nyitotta meg néhai Olgyai János a siketnémák 
kolozsvári iskoláját.

Az eszmét Scherer (Ákos) István adta, Hegedűs Sándor 
akkori kolozsvári képviselő a minden jóra kapható Trefort minisz
ternél és a városnál propagálta^ városi tanács Szvacsina Géza, jelenleg 
udv. tanácsos, polgármester, akkor tanácsos javaslatára, megvalósította.

Helyiséget, fűtést, világítást, felszerelést a város adott, a tan
erőket kezdettől az állam fizette.



Megindult a gyűjtés, melyet ma is városi közegek látnak el, 
és folyt a 25 év alatt változó alakban és változó eredménnyel.

A gyűjtött pénzekből a 3-ik évben megvették a telket, az 
5-ikben felépítették az intézet jelenlegi emeletes házát.

De addig hol itt, hol ott húzódott meg a növendékekben 
gyarapodó iskola, sok bajjal, nélkülözéssel küzdve, a kényelmet 
csak hírből ismerve. Hogy mennyi bajjal, küzdelemmel és lanka- 
dást nem tűrő kitartó munkával járt az épület költségeinek elő
teremtése : csak Szvacsina Géza tudná megmondani. De ő nem 
csüggedet, fillért-fillérre gyűjtött, míg felépült a ház, s az intézet
nek saját otthont adhatott.

És most 25 éves ez az intézet, az erdélyrészi siketnémáknak 
ezideig még egyetlen mentővára. E 25 éves küzdelmet, de annak 
eredményét és dicsőségét is ünnepelte október 4-én Kolozsvár 
társadalma. Az egész ünnepély — méltán — mondhatni egy 
embernek, Szvacsina Gézának apotheozisa volt.

Az ünnepély rendezésén Nagy Péter igazgatóval az élén a 
tanári testület buzgolkodott. Legnehezebb, de igen kedves és 
sikerült része a 180 kilépett, volt növendék ipari munkájából ren
dezett ipari kiállítás volt.

Maga az ünnepély 9 órakor a főtéri rk. templomban isten- 
tisztelettel kezdődött, melyet Hirschler József prelátus-kanonok 
fényes segédlettel celebrált. 10 órára gyűlt össze az ünneplő közön
ség a délszaki virágokkal és növényekkel díszített intézet díszter
mében. Itt volt Kolozsvár társadalmának szine-java, az itt tartóz
kodó mágnások, egyházi és világi főméltóságok, hatóságok és 
testületek képviselői, a volt növendékek, azoknak és a jelenlegiek
nek hozzátartozói, az érdeklődőknek oly nagy száma, hogy fele 
is künnrekedt. Üdvözlő iratokat, iil. táviratokat küldtek az összes 
hazai gyógyp. intézetek, valamint az osztrák siketnéma tanárok 
egyesülete, a siketnémák wieni cs. kir.-, prágai, zürichi, müncheni 
intézetei, Náray-Szabó S. ny. államtitkár stb. Képviselve voltak a 
váci, szegedi, debreceni, körmöcbányai, temesvári testvér-intézetek.

A felügyelő bizottság és tanári testület együttes jubiláns dísz
ülését feszült figyelem mellett, szivekig ható beszédben nyitotta 
meg Szvacsina Géza elnök. A lelkes éljenzéssel fogadott elnöki 
megnyitó után az üdvözlések következtek. Bethlen Ödön gróf 
főispán a kultuszminiszter üdvözletét hozta és elismerését nyilvá
nította az intézet minden fejlesztőjének, különösen pedig az inté 
zet voltaképeni szervezőjének és mindenkori önzetlen lelkes párt
fogójának Szvacsina Géza elnöknek. Hevesi József kereskedelmi
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és iparkamarai alelnök annál szívesebben üdvözli az intézetet, 
mert a ma megnyíló kiállítás is azt igazolja, hogy az derék és 
ügyes iparosokat nevel a társadalom árváiból. Szerető jobbot nyújt 
a fiatalabbik testvérnek a 110 és egynéhány éves váci intézet 
nevében annak igazgatója Borbély Sándor. Ugyancsak ő hozza a 
siketnéma int. tanárok orsz. egyesületének üdvözletét.

Az áll. tanítónőképző nevében Mihalik Lajos tanár, a kolozs- 
megyei tanítótestület nevében Elek Gyula alelnök, Váró Béni kir- 
tanfelügyelő a hatásköre alá tartozó összes tanintézetek nevében, 
a vakok intézetei nevében pedig Schannen Péter igazgató üdvö
zölte a jubiláló intézetet és Szvacsina Géza elnököt, ki meghatva 
mondott mindenkinek köszönetét. Megható volt Sombori Adél és 
Tolnai Joachim régebbi növendékek szívből jövő hálájának köz
vetlen kifejezése.

Nemes Ferenc királyi tanácsos, az intézet dologi ügyeinek 
előadója, a 25 éves küzdelmet és fejlődésmenetet ecsetelte. Kiemelte 
azt, hogy a 25 év alatt 53 tanerő 264 siketnémát mentett meg a 
társadalom számára, hogy a nagyközönség adományaiból 40 ezer 
korona folyt be; hogy az intézet alapvagyona meghaladja a 300 
ezer koronát; hogy az állam a tanerők fizetésén kívül évi 3840 
K-val, a város évi 4000 K-val támogatja törekvéseinket. Beszédje 
közben lehullt a lepel az intézet első igazgatójának, Olgyai János
nak sikerült arcképéről. Rámutatott még arra, hogy Olgyai nyom
dokaiban haladt 14 esztendeig Taritzky Ferenc, akit érdemeiért 
Ő felsége is kitüntetett. A jelenlegi igazgatóra, Nagy Péterre vár 
a jövőbeni fejlesztés.

Majd az elnök felé fordulva így folytatta Nemes : „A hála és 
elismerés hangján kell végül szólanom az egész intézmény leiké
ről, Szvacsina Gézáról. Méltóságos Uram! Ismerve puritán jelle
medet, közmondásos egyszerűségedet, kérlek, ne vedd zokon, ha 
szemtől-szembe dicsérlek. Hisz én csak tolmácsolója vagyok annak 
a nagy szeretetnek, mellyel a közönség irántad viseltetik. Huszonöt 
év előtt te kezdtél e nagy mű építéséhez: az isteni gondviselés 
áldása és a mi szerencsénk ez. Huszonöt év óta irányítod az 
intézet fejlődését s bár e város életéből három nehéz évtized tör
ténete kapcsolódik nevedhez, soha egy pillanatig sem felejtkeztél 
meg a siketnémákról, sőt nagy szeretetedet a vakokra is kiterjesz- 
téd. Ez a mai lélekemelő ünnep elvitázhatatlanul a te személyes 
érdemed. Mi nem tudjuk illőképen meghálálni a te nagy munká
dat, a te jutalmad csak a benső öntudat lehet, a jól elvégzett 
munka boldogító érzése. Fogadd azonban el tőlünk ezt a szerény
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emlékalbumot, amelyben mindazok képeit megtalálhatod, akik nagy 
művedben munkatársaid valának. Nem nagy érték, de becses az 
a szeretet, amellyel azt adjuk néked. Csak egyetlen egyet kérünk 
még: nagy lelked melegét őrizd meg továbbra is ez intézet szá
mára, légy továbbra is vezetőnk, istenáldotta egészségben.“

Szvacsina Géza a meghatottságtól alig tudott beszélni. Ide 
igtatjuk válaszát.

„Kolozsvár és az ország többre becsülte munkámat a kelle
ténél, Munka-e a szülő tevékenysége, mikor szeretett gyermekét 
ápolja, neveli. Én is csak a szülő voltam s a munka itt nem fárad
ságos volt nekem, hanem élvezet. A lelkem nagy szeretetét rá 
kellett hintenem valakire. Ha kifáradtam a közéletben, idejöttem és 
itt üdülésszámba ment a munka, Itt jobban megértettem a néma 
ajkakat, mint máshol a lármát és amit elértünk, az jórészt mégis 
csak segítőtársaim érdeme. Szeretném ha egy közös házunk volna, 
hogy oda tegyem ezt az albumot, hadd gyünyörködjünk benne 
mindannyian. Ha már nem tudok testi munkát végezni, de szivem 
még dobogni fog, akkor is idegondolok.“

A polgármester könnyekig megható beszéde után Nagy Péter 
igazgató tért rá a jövő teendőinek vázolására. Rámutatott arra, 
hogy jelenleg 8 felmenő osztályban történik a tanítás, az iparos 
tanulók számára pedig siketnéma iparostanonciskola működik.

A tanítási eredmény nagyobb sikere szempontjából szükséges 
volna egy 2 évre szóló előkészítő iskola vagy siketnéma-óvó, 
a képzés betetőzésére pedig a jobbmódú és tehetségesebb tanu
lók számára a siketnémák polgári iskolájának létesítése. Ez azon
ban egyelőre csak a távoli jövő zenéje lehet. Sürgősebb teendő 
az extensiv fejlesztés, több erdélyi intézet szervezése, mert a múlt 
évben is 452-erdélyi folyamodó volt és csak 15-öt lehetett felvenni. 
Lépések is tétettek Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön és 
Déván, de az az óhaj, hogy a mi jubileumunk egy újabb erdélyi 
intézet megnyitásával legyen összekapcsolva, nem ment teljesedésbe.

Tanulatlan siketnémák számára való ipari foglalkoztatók fel
állítását javasolja, ezek mindegyike idővel egy-egy tanintézet léte
sítésére fognak ösztönözni.

Az elnök zárószavai után a közönség a Ferenc József ipar
múzeumba vonult. Itt is a polgármester néhány találó szóval meg
nyitotta a gazdag tartalmú, művészi színvonalon álló kiállítást. 
A kereskedelmi miniszter 500 koronát adományozott a kiállítás költ
ségeire. 12 ezüstérem, 28 bronzérem és 60 díszoklevél került
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kiosztásra. A felügyelő bizottság Nagy Péter igazgató szerkesz
tésében» Emlékkönyvet« adott ki. Ennek, valamint a kiállítás várható 
jövedelme az első ipari foglalkoztató felállítására van szánva.

HAZAI HÍREK.
25 éves jubileum. Meleg s kollegiális szeretettől áthatott 

házi ünnepet rendezett a siketnémák szegedi intézetének tanári 
testületé f. évi nov. hó 4-én abból az alkalomból, hogy a közöt
tük működő Nécsey János kartársunk azon a napon töltötte be 
tanári működésének 25-ödik esztendejét.

Nécsey János kollegánk azok közül való, aki akkor került 
pályánkra, amikor még kevés intézet állott szolgálatában az ember
szeretetnek, siketnémák befogadására.

Eltöltött szolgálati idejének mintegy felét a váci siketnéma- 
intézetben élte át, ahol a síketnémák sorsa és oktatása iránt érzett 
nagy szeretete s fáradtságot nem ismerő szorgalma révén mint 
tanár az elsők közé küzdötte fel magát. De nemcsak az intézet 
falain belül buzgólkodott ő a siketnémák ügyéért mint értékes 
gyakorlati szakember, hanem az intézet falain kivül is kivette 
részét az alkotó munkából. Váci tanár korában, amikor oktatás
ügyünk külterjes fejlesztése lendületet kezdett venni, ünnepelt kol
legánk is egyike volt azoknak, aki útra kelt agitálni egy-egy siket- 
néma-intézet létesítése érdekében. Ilyen értelemben később aztán 
nemcsak agitált, hanem alkotott is. Sok küzdesmas és fáradtságos 
munkával s még nagyobb tetterővel Nécsey kollegánk vetette meg 
alapját a jolsvai siketnéma-intézetnek. Megmutatta e helyen azt, 
hogy szerényebb viszonyok között is tud alkotni egy ügyért iga
zán lelkesedő tetterő.

Negyedszázados jubileumát ünneplő kartársunk nyugodt 
lélekkel és önérzettel tekinthet vissza e 25 évre, mert ezalatt az 
idő alatt nemcsak a szorosan vett kötelességét teljesítette hiven, 
hanem nemes ambitióból ezen felül is hasznosan cselekedett a 
siketnémák érdekében.

Hassa át lelkét ünnepelt kartársunknak ezen jubileumi alka
lommal az a tudat, hogy mindezekért hála száll felé növendékei 
részéről s élismerés és megkülönböztetett tisztelet kartársai részéről.

A meleg és szeretetteljes ünneplés délelőtt 10 órakor dísz
gyűléssel vette kezdetét, melyen előbb Klug Péter igazgató, majd 
Plichta Béla üdvözölték a mitsemsejtő jubiláló kartársat, ki az 
ünneplésért meghatott szavakkal mondott köszönetét. Ezután az 
intézet nagytermében összegyűlt növendékek nevében Bódi Ferenc 
fejezte ki a növendékek jókívánságait s Dudás Anasztázia VII. 
osztályos tanuló pedig 25 gyönyörű rózsából álló csokrot nyújtott 
át. Este társas vacsora volt, melyen a testületi tagok és család
tagjaik, továbbá a vakok intézetének tanárai is teljes számban 
megjelentek. Az ünnepség alkalmából a következő intézetek tes-



296 Irodalmi szemle,

tületei küldtek üdvözlő átiratot, ill. táviratot: siketnémák orsz. 
intézete Vác, sike.némák áll- intézete Budapest, siketnémák inté
zete Kecskemét, Arad, Temesvár, Körmöcbánya, Sopron, Kolozs
vár, Pozsony, vakok orsz. intézete Budapest, Eperjes, áll. kise
gítő iskola Budapest, áll. gyógyped. int. Budapest és Borosjenő.

Szabadságolás. Ki is Lajos igazgatót megrongált egészsé
gére való tekintettel minisztériumunk 3 hóra szabadságolta. Hason
lóképpen 3 havi szabadságot nyert Krupa Pál váci kartársunk is.

Áthelyezés. Leopold Rezső szolgálattételre a siketn. temes
vári intézetéhez rendelt kartársunk áthelyeztetett a siketn. váci 
intézetéhez.

Uj hallgatók. A nm. vall.- és közokt. minisztérium 158,653.
számú rendeletével Kovács Béla és Székely Menyhért fővárosi 
tanítók a képző önköltséges hallgatóiul vétettek fel.

Tanévmegnyitás. A siketnémák bpesti állami intézetében e 
hó elején kezdődtek a beiratások. Az új tanév nagyjelentőségű 
éve az intézetnek, mert megnyílt nagyszabású internátusa, mely 
részben az egész új épülettömböt, részben pedig a régi épület 
fölé emelt tetőhelyiségeket foglalja el. Az új internátus körülbelül 
80 növendék befogadására alkalmas.

IRODALMI SZEMLE.
Emlékkönyv. Díszes kiállítású könyvben örökítette meg a 

siketn. kolozsvári intézete 25 éves fennállásának jubileumát. A 
könyvet, melynek teljes címe: Emlékkönyv a siketnémák államilag 
segélyezett kolozsvári országos intézete 25 éves fennállásának 
ünnepére, Nagy Péter igazgató szerkesztette a felügyelő-bizottság 
megbízásából. Az alkalmi képekkel gazdagon illusztrált mü 195 
oldalt tartalmaz és négy részre oszlik, melyek keretében a siket- 
néma oktatás illusztris pártfogóinak és munkásainak tartalmas 
cikkei foglaltatnak. Az 1. rész szerzői között találjuk Náray-Szabó 
Sándor dr.-t, Szvacsina Gézát, Tóth István dr.-t, Nemes Ferenc 
dr.-t, Taritzky Ferencet és Nagy Pétert. A II. III. és IV. rész cik
kei, melyek a 25 év történetéről, statisztikájáról és a felnőtt siket
némákról való gondoskodásról szólanak, Szvacsina Géza, Nagy 
Péter, Tar József, Kábán József, Ürmösi Jenő és Nagy Lajos tol
lából kerültek. Megemlítjük, hogy az Emlékkönyv megjelenését a 
felügyelő bizottság áldozatkészsége tette lehetővő. Nemes célt 
kíván szolgálni vele, miután tiszta jövedelmét az intézetből kiszo
rult, több százra menő tanulatlan siketnéma ipari foglalkoztatója 
javára óhajtja fordítani.

A testgyakorlás kézikönyve. Elemi és polgári iskolák 
számára írta Stankovits Szilárd. A 184 ábrával ellátott terjedelmű 
munka igen jó szolgálatot tehet a tornaoktatásnak. Kapható Rózsa
völgyi és Társánál.

Bichler I. könyvnyomdája, Budapest, III., Lajos-utca 94. sz.


