A vakok amerikai intézetei.
Boston-Waltertown.
Massachusetts.
Irta : Séra Lajos.

(Folytatás.)

A Kentucky-, Missouri- és New-York államokban megláto
gatott intézetekről (Louiswille, Saint-Louise és Batavia) — mint
hogy berendezésük, módszerük, tantárgyaik teljesen megegyeznek
az eddig említett intézetekéivel — nem akartam külön leírást adni.
Mielőtt azonban a vakok amerikai foglalkoztatói, menhelyei
és egyéb hasonló jóléti intézményeinek ismertetésébe fognék, lezá
rom e fejezetet annak az intézetnek az ismertetésével, ahol legelsőbben kezdtek az óceánon túl vakokkal foglalkozni. A kezde
ményezés nehéz munkája Dr. John Fischer bostoni orvos nevé
hez fűződik, aki Párisban orvosi tanulmányai közben többször
meglátogatta a fiatalkorú vakok királyi intézetét, miközben meg
érlelődött benne az az elhatározás, hogy a társadalom eme sorssújtottjainak érdekében hazájában is lépéseket kellene tenni. Ame
rikába való visszatérése után (1826.) munkához látott, melynek
eredménye volt az 1829-ben megnyílt »American Asylum fór the
Blind.« A szépen indult humánus intézmény Dr. John Fischer
egyéb elfoglaltsága miatt megfenekleni látszott, midőn a véletlen
haza hozza a görög szabadságharcból Dr. G. Howet, akivel Dr
John Fischer megismertette és megszerettette a vakok ügyét
1831-ben áthajózott Fiowe Európába, hol a nevesebb intézeteket
tanulmányozta. 1832-ben visszatérte után atyjánok házában hat vak
tanulóval egy kis iskolát nyitott. 1833-ban egy kiállítás alkalmával
meglátta Howe eredményes munkáját Thomes H. Perkins s fel
ajánlotta Howenak az oktatás céljaira egyik kisebb kastélyát. Midőn
később ez szűknek bizonyult 34 növendék befogadására, felkí
nálta a nemeslelkű emberbarát South Bostonban fekvő nagyobb
házát s róla nevezték el az intézetet „Perkins Institution and
Massachusetts Asylum for the Blind“-nek, mely címben 1877-ben
az Asylum szót a School szóval cserélték föl.
Howe örökbecsű nevéhez fűződik az „American Printing
House fór the Blind“-nak kezdeményezése is 1879-ben Louisvilleben, melynek befejezését — sajna — már nem érhette meg. Utóda
M. Anagnos tetőzte be e páratlanul álló intézményt. Az első domM a g y a r G y ó g y p e d a g ó g ia .
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bornyomó sajtót Howe emlékére „Howe Memória! Presse“ cimre
keresztelte el, s a gyűjtött alapot 230.000 dollárra növelte.
Hervadhatatlan érdemeket szerzett Howe nevének azáltal is,
hogy ő foglalkozott először vak-siketnémák tanításával. 1837-ben
kezdett foglalkozni Bridgmann Laura vak-siketnémával. Hihetetlen
nek látszó munkáját átvették az egész világon s ma Howenek
köszönhető az, hogy sok ilyen kettős csapással sújtott gyermek
részesül hasonló oktatásban.
1850 ben a főépület mellé foglalkoztató műhelyeket építettek,
ahová a vak munkások saját otthonukból naponkint bejártak dol
gozni. Ez úton 130 vak férfi és nő jutott kenyérkeresethez. Az
intézetben bevezették a székfonást, (nád-, káka-, háncs- és forgács
ból,) matrác készítést és hangolást. Ez utóbbi iparágat oly inten
zíven kuiííválták, hogy megkapták az összes bostoni iskolák zon
goráinak javítását és hangolását; 1004 tői fogva pedig a medfordi
iskolák zongoráinak karbantartását is a Perkins intézet növendékei
végzik.
1887-ben Anagnos igazgató buzgólkodása következtében
megnyílt Boston külvárosában (Jamaica Plainen) 0 hold területen
az első óvó vakok részére, melyben a megnyitás óta több mint
500 kiskorú részesült a boldogság igazi gazdag kincseiben.
Hogy a vakok dombornyomású könyveit a posta 1904-től
ingyen szállítja, szintén a Perkins intézet vezetőinek köszönhetik
az amerikai vakok.
A lankadatlan munka tette lehetővé, hogy a Perkins intézet
már háromnegyed századon át pioner (vezető) szerepet tölt be.
Ez alatt az idő alatt az intézetnek csupán két igazgatója volt, az
első az úttörő hős, Dr. Howe 1832—1876-ig, a másik ennek
kitűnő tanítványa Anagnos 1876—1906 ig.
A nálunk is hangoztatott jelszó Dr. Howe agyában született
meg s tőle vette át az egész világ.
Idővel a bostoni Perkins intézet a kutatók, tanulmányozók
Mekkája lett s nem kisebb férfiak és nők keresték fel mint: Dickens
Harrieth, Martineau Angolországból, a francia kormány kiküldötte
Elichabe asszony, Dr. Münsternberg Emil, Berlin város tanácsnoka,
Don Pedro Brazíliából, Maharajoh Barodából (India), Nakamra
tanár Japánból stb.
Az intézetnek 1832-től ez ideig 1800 növendéke volt, s
büszkén hangoztatja Boston, hogy az intézet végzett növendékei
nek 75"/0-a önállóan kenyeret kereső szabad polgárrá lett!
Az egyetemek és college-ek látogatására jogosító első vég
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bizonyítványt 1878-ban adta ki a Perkins intézet s ezek elnyerői
közül nem egy vak vált nevezetessé; többek között: Wiiiiam B.
Perry városi ügyvéd, Sullivan Anna, most Macy-né asszony Keller
ffelén tanítónője, Clarence Hawkes tehetséges író, C. Fraser Fri
gyes a vakok halifaxi és M. Sturtevant John a vakok tennesSei
iskolájának igazgatója, Oíis Pattén, B. Smith József a vakok kentuckyi intézetének szervezői stb.
A bostoni intézet nagyarányú fejlődése eredményezte azt,
hogy a régi intézet helyett 1912-ben megnyílt Boston külvárosá
ban Watertowban (olv. Watertaun) az új, s egyben az egész
világ legnagyobbszerü intézete Allén igazgató utasításai alapján.
Látni kell ezt az új intézetet s azután csodálni azt a lan
kadatlan vasembert, ki az egész építkezésnek s berendezésnek
mozgató lelke volt!
A 35 hold területen fekvő s 1,019.000 dollár költségbe kerülő
gót sitü intézeLvillarendszerben épült. A főépület két részre osz
lik, egyik a fiúk, másik a leányok oktatására szolgál. Belsejében
megtaláljuk a modern higiénia követelményei szerint berendezett
tornatermet, uszodát, könyvtárt, kápolnát, az 500 személyt befogadó
dísztermet, múzeumot és családias tantermeket, otthonokat és
műhelyeket; külső részén pedig az elmaradhatatlan füves játszó
tereket, kórházat, óvót és a központi fűtést ellátó gépházat.
A Perkins intézetnek is az a végcélja, hogy az ipari képzés
mellett, a tehetségesebbeknek lehetővé tegye a szabad érvénye
sülést azáltal, hogy visszatérve a látók világába, önálló kenyér
keresőkké válhassanak.
Kicsiny vak gyermekek ápoló-intézete.
The Boston Nursery fór Blind Babies.

Az ápoló-intézet 1901-ben létesült Bostonban. Keletkezését
a Vakügyi Bizottság szociális alosztályának köszönheti. Célja, hogy
azon csecsemőknek, kik nem kerülhettek a kórházakba különféle
szerencsétlenség következtében való megvakulásuk vagy szembetegségük alkalmával, okszerű ápolást nyújtson s egyben előké
szítse őket a vakok óvói részére.
Célja továbbá még, hogy a munkával elfoglalt anyák vak
gyermekeiket elhelyezhessék.
Az ápoló-intézet csak 5 éven alóli — részleges vagy telje
sen — vak gyermekeket vesz fel, akiket okszerű ápolásban s
nevelésben részesít. A felvett gyermekek legnagyobb százalékának
19*
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megvakulási oka itt is az ophtalmia neonatorum (újszülöttek szem
gyulladása.)
Egyik magasztos hivatása eme nálunk még eddig hírből sem
hallott intézménynek, hogy a kis vak gyermekek sikeres operáció
után az intézetben maradhatnak mindaddig, míg egészségük meg
engedi, hogy otthonukba térhessenek vissza.
A szemgyulladásban szenvedők a betegség tartama alatt rend
szeres orvosi segélyben és okszerű ápolásban részesülnek, melyet
a máskülönben privát otthonban nélkülözni vannak kénytelenek.
Nemes célja nemcsak abban domborodik ki, hogy megmenti
a pusztulásnak kitett gyermeket az életnek illetve, hogy megóvja
a megvakulástól; hanem abban is, hogy ezen megmentettekben
Bostoni gyermek-otthon.

Napfürdő.

támogató, vigasztaló, humánus barátokat nevel azok részére, kik
sohasem láthatnak! Hogy mily áldásos működést fejt ki az ápoló
intézet, legyen szabad egy-két esetet felhoznom :
Az intézetnek jelenti az egyik kerületi orvos (a szembeteg
ségek bejelentésére törvény kötelezi a kér. orvosokat!), hogy
egyik ujszülöttön negyedik napon szemgyulladást vett észre, kéri
tehát a kicsike felvételét. Az anya tuberkuiosisban szenved, s így
nem képes a csecsemőt táplálni s az apa beteges.
A kis leányt az otthon felveszi s okszerű kezeléssel annyira
viszi, hogy operáció segélyével megmenti a kis baba egyik sze
mének világát. Egy norvég származású anya hármas ikreket szül-,
kik közül kettő meghal s a harmadik megvakul. A csapás követ
keztében az anya megtébolvodik s az apa többek tanácsára 5
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hónap .múlva beviszi kis vak leányát az ápoló-intézetbe, ki ma is
az otthon ápoltja stb.
Az ápoló-intézet Boston város külső részén elterülő magas
parkban fekszik. Berendezése higiénikus és mintaszerű. Csodálatra
méltó tisztaság uralkodik itt, tündöklő fényes a legkisebb szeglet
és bútor; csak egy marad minden törekvés dacára is homályos,
— a szegény kis vakok szemgolyói 1
Az intézetet tisztán a jólelkű pártfogók adományai és hagyo
mányai tartják fenn. Évi kiadása 6,663'15 dollárt tesz ki.
Az intézetnek nagy, gyepes udvarán vígan játszadoznak a
már járni tudó kisbabák, kiknek mulattatására sok játékszer áll
rendelkezésre. A kicsiny babák üveggel fedett s széjjelnyitható
balkonos helyiségekben feküsznek. Az emeleti helyiségek során
megtaláljuk a műszerekkel gazdagon felszerelt operációs termet,
társalgót, hálókat, ebédlőt, fogadót, stb. A földszinten a konyhát,
irodákat, fürdőt s egyéb mellékhelyiségeket.
Áldásos intézmény ez az amerikai Baba-otthon, melyre bizony
nálunk is szükség lenne!
(Folyt, köv.)

A muiikatanítás és a kézimunkaoktatás.
Irta : M ich els F ülöp.
(Vége )

b)
A papírmunka már többet kíván a gyermektől, mint az
agyag. Későbben is lehet csak felléptetni, mert a formánál elvontabb síkok erőpróbái itt a fejlődő szellemnek és ügyességnek.
A papírmunka tehát az agyagmunka után következzék és
természetes formáknak ollóval való kivágásával kezdődjék. Ezzel
létesítjük a szükséges átmenetet a formákat megismertető agyag
és a kartonmunka között, de ez egyszersminí előkészítője a rajz
nak is. Bebizonyított tény ugyanis, hogy a gyermekek ollóval,
vagy más szerszámmal sokkal jobban tudnak rajzolni és könnyeb
ben festeni, mint irónnal és ecsettel. A papirkivágásnál természe
tesen szines papírra gondolok.
Ugyanis a papírmunkának életet a színek kölcsönöznek. Itt
a szín a fő, míg az agyagnál a forma játszotta a főszerepet. Szí
nekkel bajlódik a gyermek a bő technikai, gazdasági és esztétikai
képzést nyújtó papírmunka nagy birodalmán végighaladva.
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A papírmunka négyzetek, majd téglalapok kivágásával kez
dődjék, amikor a gyermek mindig természeti tárgyat lát maga
előtt, melyet ollóval, színes papírból kirajzol, A megismert színes
síkokat kisebb-nagyobb alakban vágja ki, ezeket összerakja és
díszt nyer belőlük. Majd megismeri a gyermek a szallagokat,
háromszögeket, a kört és félkört, a különböző levelek alakjait,
kivág gyümölcsöket és állatokat és felületeket díszít a megismert
és kivágott színes síkokkal. A dolgozó gyermek így megismeri a
síkokat minden irányban, azoknak variálása által képzelete és cse
lekvési vágya állandó élesztést nyer. Fogalmat szerez a rytmikus
díszítésről, a tengely központi és tömegszimetriáról és megismeri
az alaki szépet. Ebbéli tudását a papírmunka szerepét fokozatosan
átvevő kartonmunkánál használja fel a gyermek, a munkák díszí
tésére és befejezésére.
A színes papirkivágásnál először egy színnnel dolgoztassunk,
majd megismertetjük a három alapszínt. Azután mellékszinekkel is
dolgoztassunk, ismerje meg a gyermek a színek hatását, a meleg
hideg és semleges színeket is, hadd lépjen be a gyermeki művé
szet országába!
A vezetőnek csak irányításával, tanácsával szabad befolynia
az egyénileg kiosztott gyermeki munkába és müvészkedésbe, a
kézügyességi oktatá; mindegyik ágánál.
A papírmunka tehát papirkivágással kezdődjék, de ezzel
együtt a kartonfeldolgozás technikai részének gyakorlása is fellép
het a párhuzamos órák egyikén. Éppen ez a technikai munka
okoz legnagyobb gondot gyermeknek és csoportvezetőnek egy
aránt. A komolyabb szerszámok, amelyek erőt és ügyességet
kívánnak a gyermektől, most kerülnek elő.
A kés, amely eltompul és amelyet mindannyiszor élesíteni
kell és mégsem éles sohasem, a vasvonalzó, amely vágás közben
elcsúszik, de sok izzadságcseppet sajtol ki a gyermek homloká
ból, mikor a karton is kemény és nem enged egykönnyen. Ezek
mindmegannyi próbakövei a gyermeki kitartásnak és a csoportvezető türelmének. Ezeket az erényeket ki kell fejleszteni az egyik
részen és feltételezni a másikon s győzni fognak a gyermekek
az anyagon és engedelmessé teszik a szerszámot is.
Mikor a most vázolt nehézségeken túl vannak a gyermekek,
újak jelentkeznek. Sok fejtörést fog okozni a deciméter, centiméter
és miliméter a mérésnél. Meg amikor meghatározott nagyságú
négyzeteket, téglalapokat, háromszögeket és mindenféle alakot
kell szerkeztenie a gyermeknek, mennyit kell gondolkoznia és
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számolnia. A készítendő tárgy ugyanis pontosságot kíván. Ügyel
nie kell itt mindenkinek, nehogy újra kelljen csinálnia azt, amit
hibásan szerkesztett, vagy pontatlanul vágott ki, mert akifejlődött
nemes versenyben hátra marad.
Csak akkor engedjük meg a gyermeknek, hogy tárgyakat
készítsen, amikor a fehér lemez vágásában biztosságot nyert és a
mértani szerkesztésben ügyességet és pontosságot sajátított el.
A mértani ábrák szerkesztését ugyanis a papírmunkánál tanulja
meg először a gyermek, bár ugyanegy időben a IV-ik osztályos
rajznál is fellép az egyenes helyzeti és méreti tulajdonságainak
tárgyalása; egyszerű idomokat is tanulnak szerkeszteni a rajzórán.
A papirsiöjdnél szükségszerűleg fellépő műhelyrajz azonban a rajz
teremben nyújtódnál többet kiván. A többletet munkaközben a
papirslöjd órán kell megtanulnia a gyermeknek. Tapasztalatból
tudom, hogy könnyebb is a szerkesztés a műhelyben, mint a
rajzteremben, ahol az holt foglalkozás, mig itt életet nyer azzal,
hogy a szerkesztett idomokat a készítendő tárgynál szükségszerűleg
fel is használja.
A kézügyességi oktatás tehát nemcsak a formalátásban, a
szerszámmal való szabadkézi rajzban, a szinérzet fejlesztésében,
hanem a szerkesztésben is megelőzője, előkészítője és segítője
a rajznak.
Megfordított lesz a viszony már az V-ik és felsőbb osztályok
ban, amikor különösen a famunka bonyolultabb műhelyrajzainak
szerkesztéséhez és a kész tárgyak díszítéséhez a rajzteremből
hozott ebbeli ügyességeit használja fel a gyermek a műhelyben.
Én ilyennek képzelem a kézügyességi oktatás viszonyát a
rajzhoz, de szives viszonyról is szeretnék tudni mindenütt a kéz
ügyességi oktató és a rajztanár között.
Tagadhatatlan, hogy a rajztanár esztétikai érzéke sokkal fej
lettebb és látása tökéletesebb, mint a kézügyességi oktatóé, aki,
valljuk be, legfeljebb csak irányító tanfolyamokon szerzett bizonyos
mértékig magasabb esztétikai érzéket s aki a rajztanár részéről a jó
tanácsra mindig rászorul. Itt nincs szó lealázásról; a növendékek
érdekében egymásra való kölcsönhatásról, továbbképzésről az
egyik részen és kötelességteljesítésről lehetne beszélni a másik
részről.
Én, amikor tanácsot kértem, mindig készséggel kaptam azt
és azt hiszem, úgy lesz az mindenütt. A magam részéről bánom,
hogy többször nem kértem tanácsot, mert nem botlottam volna
meg annyiszor a helyes irányok keresésében s nem kellett volna
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idegenbe mennem és ott keresnem az alkalmat, hogy magamat
tökéletesíthessem a kézügyességi oktatás tanítására. Ne szégyeljünk
tehát tanulni attól, aki többet tud és használjunk fel minden alkab
mát az önképzésre. így lesz idő, mikor minden csoportvezető
nemcsak laikus előtt, hanem szakember előtt is büszkén és önér
zettel mutathatja be tanításának eredményét.
Én eddig jószántomból három kézügyességi tanfolyamon
vettem részt és foglalkoztam minden anyaggal, de sehol sem talál
tam a technikát és Ízlést egyesítve úgy, ahogy azt a kézügyesítő
oktatásra készülő szakembernek nyújtani kellene. Az ilyen tanfolya
mok eleve is kijelentik, hogy az idő rövidsége miatt csak keveset,
csak irányítást nyújthatnak, bár a törekvés, minél többet nyújtani,
sehol sem hiányzott. Ezt elismerve, nem akarom egyik ilyen rövid
tartamú tanfolyam értékét kicsinyíteni, amikor a kezdő kollegáknak
azt mondom, hogy tanuljuk a technikát mesterembertől, az Ízlést
és díszítési a művésztől, vegyítsük össze e kettőt saját gondol
kozásunkkal és kézimunka tanításunk eredményei helyettünk fog
nak beszélni.
De térjünk vissza a tárgyhoz.
A vezető elv az legyen minden kézügyességi ágnál, hogy
inkább kevesebb tárgyat készítsen el egy-egy növendék, de a tár
gyakat a tőle elvárható tökéletességgel dolgozza ki.
Minden tárgy elkészítését a növendék által önállóan szerkesz
tett műhelyrajznak kell megelőznie. Így válik az tudatos munkájává
a gyermeknek. Műhelyrajzait külön e célra szolgáló füzetbe gyűjtse
össze minden növendék.
A műhelyrajzoknál természetesen a kisebbített méretek sze
repelnek. Tekintve azt, hogy eleinte úgyis csak négyzetek és tégla
lapok kisebbített méretekben való szerkesztéséről lehet szó, az
első nehézségeket hamar leküzdi a gyermek. Az első megértetésre
szánt idő és fáradság nem vész el. a számtannál és különösen a
térképrajzolásnál e tekintetben már nem lesznek nehézségeink.
A műhelyrajzok szerkesztésében való önállóságot úgy értem,
hogy először kész tárgyat teszünk a gyermek elé, amelynek
műhelyrajzát a megadott arányban és bizonyos mértékig irányítás
mellett készíti el. A csoportvezető részéről előrajzolásra nincs
szükség. Legfeljebb, ha egy haladottabb gyermek végez először
feladatával a többiek szeme láttára. Később a készítendő tárgy
rendes méreteinek megadása már elégséges lesz a gyermeknek a
műhelyrajz elkészítésére.
A műhelyrajzok elkészítése után a részletrajzok a szükséges
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nagyságban már a feldolgozandó anyagra kerülnek. Az anyagnak
a részletrajzok szerint való pontos kivágása és feldolgozása ter
mészetes követelmény.
Minthogy elvünk: inkább kevés, de tökéletes tárgyat kívánni,
a tisztaságról is meg kell emlékeznem.
A növendékeket a tisztaság szeretetére szoktatni, a nevelés
feladata. Élettapasztalatból azonban leginkább a kézügyességi okta
tásnál, különösen a papirslöjdnél győződik meg a gyermek, hogy
ami nem tiszta, az nem is tökéletes. A ragasztó szerekkel, mint a
könyvkötő-keményítővel és az enyvvel való érintkezés kiváló figyel
met kiván a gyermektől és gyakran a mozsdóáliványhoz kény
szeríti. Kezdetben sötétebb szinű borító- és béléspapirok használata
által kevesebb igényekkel léphetünk fel a gyermekkel szemben.
Hajthatatlanságunk tisztasági kívánalmainkban azonban világosabb
színű papírok használata által mindinkább fokozódjék. A tapasz
talat fogja kifejleszteni a gyermekben a tisztaság iránti érzéket és
a tisztaságszeretetet. A kész munkák összehasonlításánál senki sem
kiván szégyent vallani. Az elméleti tárgyakból nyert rosszabb osz
tályzat nem bántja annyira a gyermeket, mint a kézimunkából nyert
gyengébb minősítés.
A papírmunkánál már oly anyaggal dolgozik a gyermek,
amely értékkel bir és amelyet pénzen kell beszerezni. Ahol értékről
van szó, ott a takarékosság elvének is érvényesülnie kell.
Hogy a gyermeket a takarékosság szempontjából a helyes
belátásra vezessük, szükséges első sorban, hogy a feldolgozandó
anyagnak beszerzési árával megismertessük. Ebből az ismeretéből
rá fog jönni, hogy az anyagot úgy kell beosztania, hogy minél
kevesebb hulladék maradjon, hogy minél kisebb értékek vesszenek
el. A helyes beláttatás nehéz és hosszadalmas munkát ró a cso
portvezetőre. A célzott eredmény azonban nemcsak az anyagszámla
kisebbségét jelenti, hanem a növendék egész életére kiható, nagy
gazdasági jelentőségű értéket is.
De nemcsak az anyag értékét kell megismernie a gyermeknek,
munkájának értékével is meg kell ismertetni, amely annál nagyobb,
minél tökéletesebb és céljának megfelelőbb tárgyról van szó.
Minden feldolgozott tárgynál a gyermeknek ki kell számíta
nia a feldolgozott anyag értékét, aztán meg kell becsülni, vagy
megbecsültetni a kész tárgyak értékét is. A levonásból aztán hadd
tudja meg mindenki, hogy mit ért a munkája, de tudja meg azt
is, hogyan tehette volna munkáját értékesebbé.
Amikor már a munka értékével, hasznával tisztában van a
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gyermek, akkor már nem kell őt a munkára serkenteni. Belopód
zik ő a műhelybe akkor is, amikor leckéit kellene megtanulnia,
vagy feladatait végeznie. Tapasztalhatta ezt már nem egy kézi
munka vezető.
Itt megemlékezni kívánok a papírmunkánál használandó
anyagokról is.
A papírmunkánál nemcsak papírról lehet beszélni, miután a
vászon, szövet és a bőr is felkínálkozik és megmunkálást kíván.
Minél értékesebb az anyag, annál inkább növekszik értékben
a belőle készített tárgy is.
Az anyag értéke szépségében, tartósságában, célszerű és
ízléses felhasználásában nyilvánul. Minden anyag jó, ha a maga
helyén alkalmazzuk.
A tárgy váza aszerint, hogy milyen eélt fog szolgálni a
tárgy, fehér falemezből, vagy szürke rongylemezből készül. A
lemez vastagságát mindenkor e tárgy célja szabja meg. A tárgyak
vázát, a sarkokat és széleket az otromba kalikó helyett jobb és
célszerűbb a hártyavékonyságú úgynevezett másoló vászonnal
megerősíteni, mielőtt az egészet borítanók. A papírmunkát roppant
ízléstelenné teszik a kalikó szélek.
A papírmunkánál, bár a forma is nagyon fontos, a szín a
fő. A tárgy célja határozza meg a tárgy alakját, anyagát, de főké
pen a színét. Minden tárgy hangulatot teremt. A kifejezendő han
gulat szerint kell megválasztani a borító színt. Komolyabb tárgy,
mint például az írómappa, söíétebb színt kíván. A kis ékszerdo
boz a feltűnő, meleg színeket szereti. A bélés színének és anya
gának mindig harmoniálnia kell a tárgy külső színével és anya
gával.
Az eddig használt gusztávmárvány, valamint a mintázott
előzékpapirok legtöbbje már nem felel meg a modern ízlésnek.
A tárgyakat sokkal ízlésesebbé és vonzóbbá teszi a keményítő
eljárással festett ingres, vagy natúr papir.
A keményítő festést igen könnyen sajátítja el a gyermek.
Könnyű technikával tetszése szerint készíthet magának különböző
hangulatú papírokat a tárgyak bevonására vagy bélelésére. Külön
böző szinű és különböző árnyalatú alapokra találomra hordott
festékek elmázolása a legszebb hangulatú papírokat eredményezi.
Az egyszínű papírral bevont és mérsékelten díszített tárgy
sem téveszti el a hatását.
Értékes és szép művészi értékű tárgyak készíthetők szövet
bevonással. Szövetből nem nehezebb dolgozni, mint papírból. A
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tárgy értékét szövetbevonással meg lehet sokszorozni, amikor
ezzel szemben az anyag értéke alig valamivel nagyobb. Képkere
teknél, naptároknál, mappáknál, dobozoknál kitünően fest a meg
válogatott és megfelelő színű szövet. Ha szövettel vonattuk be a
tárgyat, ajánlatos azt egyszersmint atlasszal, vagy selyemmel bélelni.
A tárgy külső és belső anyagának harmoniálnia kell. A nagyobb
anyagköltség az értékesítésnél busásan megtérül.
A peluche és bársonnyal való bevonást teljesen mellőzöm,
mert sohasem teljesíti a hozzáfűzött várakozást és nehezen is lehet
feldolgozni.
A gyermek a bevont és bélelt tárgyat még díszíteni is óhajtja,
különösen, ha tanácsra egyszínű anyaggal vonta be azt. A több
színnel festett keményítő papiros maga is elég díszessé és von
zóvá teszi a tárgyat. Az egyszínű papírral bevont készítményébe
azonban hadd leheljen életet a gyermek a díszítéssel. A díszítési
kedv minden gyermekben uralkodik, lelki szükség a díszítés a
gyermekvilágban is, épúgy mint a legműveletlenebb néptörzseknél.
Díszítse a tárgyát ki ki úgy, ahogy azt kis rnüvészlelke meg
súgja, hogy készítményével az emberre hasson, hogy necsak
nézzék művét, hanem meg is fogják és megcsodálják a nagyok.
A kézügyességi oktató ízlésének és esztétikai érzékének
próbaköve növendékeinek munkái. Mindig figyelemmel kell lenni
a díszítésnél, hogy mit és milyen felületet kell díszítenie a gyer
meknek. A díszítés izolált és kevés legyen, takarékoskodjunk vele.
Csak a kiemelkedő részeket diszíttessük, A díszítés fejezzen is ki
valamit, mert különben jobb, ha elmarad. Érvényesüljenek a díszí
tésnél a magyaros motívumok. Egyéb magyarosságot a tárgynak
azt hiszem úgy sem lehetne adni. Az anyagnak természetesen
magyar gyártmányúnak kell lennie.
A papirfelület díszítésénél a papirkivágással való díszítés a
festéssel szemben előnyben részesítendő.
A szövetfelületnél festéssel díszíthetünk, ha éppen díszíteni
akarunk, A szövetnél azonban leghelyesebb volna a női-kézimunkadísz. Ha ehhez a női kézimunka tanítónő segédkezet nyújt, fogad
juk el azt örömmel.
A bőrre! bevont naptár, képkeret, vagy mappa díszítésénél
az egyszerű linóleum lenyomatoknál tovább ne menjünk.
Minthogy vezérkönyv írására nem gondolhatok még, nem
bízván teljesen eddigi tanítási eredményeim tökéletességében és
felülmúlhatatlanságában, az elhangzott elveket sem próbálván még
ki teljesen a gyakorlatban, nem állapítok meg részletes tanmene
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tét és tanagyagot a papirslőjd köréből sem. Egyelőre megelég
szem, a kedves kollega uraknak is meg kell elégedniük, hogy
egyszerűen csak arra mutatok rá, hogy a tantervben a papírmun
kák első csoportja alatt felsorolt tárgyakat a munkaoktatás keretébe
kelleni utalni, minthogy oda is tartoznak és hogy a papírmunka csak
a második csoport alatt felemlített tárgyak készítésével kezdődjék
a IV. osztályban.
c) Hátra volna még, hogy a famunkáról is szóljak.
Még általánosabb vonásokban kívánok foglalkozni a famun
kával, mint tettem azt a papírnál és az agyagnál. Amit mondani
fogok, az részint látási tapasztalataimon, részint mások tanítási
tapasztalatain alapszik.
A faműhelyben a gyermek a szerszámkezelésben az iskolá
ban elérhető legnagyobb ügyességet kell, hogy elérje. A gyalú,
fűrész és a véső több és többoldalú testi erőt kívánnak a gyer
mektől, mint a papírműhely szerszámai; következésképen a papír
után kell fellépnie a fának.
A papírmunka a szerkesztésben, a szerszámkezelésben, a
pontosságban, a tisztaságban, a csinos ízlésben, az anyaggal való
takarékoskodásban és a munkaszeretetben előiskolája a famunká
nak. Amit még e szempontokból a fejlődő gyermeken az iskolá
ban tökéletesíteni lehet és kell, az a famunkának a feladata.
Az anyagról nem kívánok szólni, a tantervre utalok egysze
rűen. Jó anyagok és jó szerszámok kellenek mindenütt.
Térjünk át a díszítésre. Ha egész dolgot akarunk nyújtani,
ízlést fejlesztő tárgyakat kell készíttetnünk, kívánnunk, épúgy, mint
a papírnál és az agyagnál. A magyaros ízlés érvényesüljön első
sorban. A magyarosságot a tárgy díszítése által és honi anyaga mel
lett, a fánál a tárgy alakjával is ki lehet fejezni.
A tantervben a famunkák első csoportja alatt felsorolt hámo
zott vesszömunkák közül igen sokat szépen lehetne díszíteni és
értékesebbé tenni, ha szalmafonatokkal bevonatnék azokat.
A famunkánál a befestés elveszi a fa jellegét. A befestést és
a festett díszt is tehát inkább az olcsóbb minőségű puhafa tár
gyaknál alkalmazzuk. A keményfából készült tárgyaknál a fa ter
mészetes erezete maga is a legszebb dísz. Nagyobb, sima felüle
teknek mérsékelt díszítése azonban nem árt, a tárgy nemes egy
szerűségét ez nem bántja. A domború és lapos vésés kiválóan
alkalmas a fatárgyak díszítésére. De öncélt sem a domború, sem
a lapos vésésnek nem szabad szolgálnia. A díszítés célja a tárgy

A m u n k a ta n ítá s é s a k é z im u n k a o k ta tá s .

309

művészi értékének emelése. A tárgy értéke annál nagyobb, minél
kevesebb rajta a dísz.
A díszítésnél ne másoltassunk a gyermekkel. A tárgy céljá
nak, anyagának és nagyságának tekintetbe vételével a gyermekek
önmaguktól próbálgassanak díszt teremteni. Tudja meg a gyer
mek tőlünk, hogy minél kevesebb dísszel csinosítja íel a tárgyát,
annál vonzóbb és kifejezőbb lesz az. Ugyanezt bizonyára a rajz
teremben is tanulták már és ott is terveztek már.
A bádog és fémmunkát a fatárgyak díszítésére hoznám csak
be a gyermek műhelyébe. Ezt a tanterv szelleme is kifejezi külön
ben. A vasalás és sarkalás nemcsak szebbé, hanem tartósabbá ís
teszi a fából készült tárgyat.
Néhány szót szeretnék még mondani a budapesti intézet
kézügyességi oktatásáról. Korántsem akarok eredményeinkkel dicse
kedni, bár szégyenre nincs okunk. Bevallom, hogy nem nyújtottuk
eddig az elérhető legtökéletesebb eredményt, amit iskolában másut
elérnek. Ha mások igen, mi kézügyességi oktatók nem voltunk
teljesen megelégedve felmutatott eredményeinkkel és alkalmat keres
tünk a továbbképzésre. Csak a budapesti intézetbe bevezetett mun
kabeosztást szeretném a kedves kollegák figyelmébe ajánlani, mint
a jelenlegi viszonyok között a legjobb megoldást.
Nálunk a három alsó osztályban agyagot, a negyedik és
ötödik osztályban papirt, a három felső osztályban pedig fát tanul
nak a növendékek.
A papír a többi két ággal szemben rövidséget szenved, e
mellett engem különösen érdekel, mert én tanítom. Az agyagot
és a fát azonban ugyanolyan fontosságúnak tartom mint a papirt,
ennek javára a másik kettőnek kárát nem akarhatom. Lehet, hogy
a jövőben az a körülmény, hogy növendékeinknek legnagyobb
része a könyvkötészetnél lel biztos megélhetést, több méltánylást
talál és úgy segíthetünk a bajon, hogy amikor egy csoportnak
papirslöjd órája van, ugyanakkor a másik csoport is jelen van és
végzi kiosztott feladatát és viszont. így a növendékek papiróraszámai megkétszereződnének, az eredmény is minden esetre
nagyobb lehetne. Kisebb csoportbeosztással egy nagyobb terem
ben pótolni lehetne a papirslöjdre fordított időt.
Ilyen módosítás mellett a budapesti intézet munkabeosztás?
és kézügyességi ágainak egymásutánja felelne meg legjobban a
mai viszonyoknak.
Speciális képző erejüknél fogva szükség van mind a három
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kézügyességi ágra, hézagpótlólag egyik sem helyettesítheti a mási
kat, a gyakorlati életre pedig mindegyik egyformán készít elő.
Hogy mindenkinek alkalma ¡egyen összehasonlítani a hazai
intézetek kézügyességi oktatásainak eredményeit a külfölddel, az
alábbiakban leírom az általam felkeresett külföldi intézetekben látott
kézügyességi oktatást.
1. Sorrendben elsőnek a milánói országos intézet eredményei
ejtettek bámulatba és törték le önteltségemet.
Agyagból olyan szép és tökéletes tárgyakat még nem láttam
sehol, mint ott. Kár, hogy fényképező gépem nem volt s nem
mutathatom be képen ezeket a munkákat. Csínt és ízlést árult el
minden tárgy, úgy a kicsinyeknek formálási munkái, mint a nagyobb
növendékeknek mintázott tárgyai. Egy agyagmunka vezérkönyv
höz innen venném az ábrákat.
A rejtély nyitja az, hogy az I—IV. osztály növendékei tanul
nak agyagot heti 4 kötelező órán, hogy az agyagterem délután
is nyitva áll az alkotni akaró gyermekeknek. Az agyagot itt egy
mester tanítja, aki különben a siketnémák speciális oktatásához
nem ért. G Ferreri, a jelenlegi nagyérdemű igazgató valósította
meg ezt az elvét az agyagnál, a fánál és a rajznál is. Elvét meg
is okolja.
Az V.—Vili. osztály növendékei igazi asztalos műhelyben
dolgoznak, szintén heti 4—4 kötelező óraszámon kivül délután is,
ha a tanulással végeztek, Faragással díszített kész és félig kész
ízléses keményfabútorok a műhelyben folyó iparoktatásról regélnek.
Papirslöjdöt ebben az intézetben nem tanítanak.
A rajz azonban szintén iparszerű ebben az intézetben. A
növendékek az első osztálytól a nyolcadikig 8—8 heti órában
rajzolnak. A növendékekből műrajzolót képeznek, mert úgylátszik
gépgyárakkal és üvegfestő telepekkel van szerződéses viszonyban
az intézet. Tényleg oda is kerül a növendékek legtöbbje.
Az intézet roppant büszke növendékeinek rajzolási eredmé
nyeire. A rajzteremben, mely óriási nagy, nem látunk egyebet,
mint mesterien vázolt géprajzokat és minta után nagyított, vagy
hűen vázolt szén, toll és aquareil rajzokat. Utóbbiak majd mind
ablakdíszek mesteri kidolgozással. A gyermekek önállósága és
tervezése legfeljebb csak a minta megválasztásában nyilvánul meg.
Női kézimunkára szintén sok heti óraszámot fordítanak, az
eredmény a körülménynek megfelelően szép is.
2. A másik szélsőségbe ment át a Swajzban levő moudoni
intézet. Erről az intézetről nincs mit írnom, mert sem rajzot, sem
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kézimunkát itt nem tanulnak. Itt egyébként se'rn folyik szakszerű
oktatás, Az igazgató sem szakképzett egyén, ő a sikelnéma okta
tást csak kétheti hospitálásból ismeri. Két segédje közül az egyik
gépírónő volt, a másik kereskedő-segéd, a pedagógiához egyik
sem értett és most sem ért. Szerencsére, hogy csak 22 siketnéma
tanulót tesznek itt az internátusos intézet igazán gyönyörű szép
tornyos épületében szerencsétlenné. A moudoni kerületben ugyanis
csak 22 tanköteles korú siketnémát tudtak összeszedni. Az intézet,
mint épület a legszebb és berendezésben a legfényesebb egész
Swajzban. Már csak külsőségben fejezi ki az elméleti oktatás által
szerzett hajdani jó hírét. Ez volt az első, Swajznak anyaintézete.
Erre és az itt folyó módszerre, valamint a többi, általam
meglátogatott intézetekben folyó tanításra és tapasztalt elméleti
oktatási eredményekre talán alkalmam lesz máskor visszatérni.
3. A Wabernben levő leányiníézetnek csak női-kézimunkájáról
írhatok. A növendékek az első osztálytól a nyolcadikig heti 8 8
órában tanulnak női kézimunkát. Minthogy az összes növendékek
benlakók, a kézimunkaoktatás a foltozásban, kötésberr, fehérvarrás
ban és a háztartási szükségletek fedezésében merül ki. Ezen felül
kórházak számára megrendeléseket is teljesítenek. Díszesebb mun
kát itt nem láttam.
4. A Luzern közelében levő Hohenrein nevű régi várban
otthont talált siketnéma intézetet látogattam meg negyediknek.
A, rajztanításnál a modern irány felé való törekvés meglát
szik. De minthogy sem a rajzot tanító kollega, sem a Frőbel és
papírmunkát tanító kedves nővér e tárgyak tanítására különleges
képzettséggel nem bírnak, csak kontármunkát végeznek. Megfelelő
eredményeket egyik sem tud felmutatni, dacára annak, hogy csak
a hajlammal bíró és önmaguktól vállalkozó növendékek tanulnak
rajzot, illetőleg papírmunkát.
A női kézimunka a házi szükségletek kielégítésének van alá
rendelve.
Minthogy az intézet szép kerttel és egy kevés szántófölddel
is rendelkezik és növendékeinek legnagyobb része földművesek
gyermekei, a főgondot a kézügyességi oktatás helyett a növendé
kek gazdasági kiképzésére fordítja az intézet.
5. A zürichi intézetben csak papirslöjdöt találtam Egy minta
sorozatot szívesen hoztam volna innen. Különleges svájci Ízlést
árult el minden tárgy.
A női kézimunka oktatás eredménye sem maradt a fiúk
munkaeredményeí mögött,
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A rajzot modern szellemben tanítja egy rajztanfolyamot is
végzett idősebb kollega, aki sokat látott és tapasztalt és aki Robozt
személyesen ismerte.
A rajzra és a kéziigyességi oktatásra egy-egy órával többet
fordítanak ebben az intézetben, mint amennyit a mi tantervűnk
kijelöl e tárgyak tanítására.
Csodálkoztam, hogy egyik meglátogatott swajzi intézetben
sem találtam famunkát, amikor ez a gyönyörű ország fában oly
gazdag. Azt a magyarázatot adták, hogy a feldolgozásra kész fát
egyelőre még a külföldről kellene beszerezni drága pénzen, azért
inkább csak a papirslöjdnél maradnak. A kézügyességi oktatás
feladatát szerintük egyedül a papir is teljesíti.
ő. A müncheni intézetben az indokolatlan fukarkodásban
még messzebb mentek, mert a kézügyességi oktatás három ága
közül csak az agyagot honosították meg. A jelen tanévtől kezdve
azonban, mint azt nekem mondták, a papirt és a fát is be fogják
vezetni.
Az alsó két osztály agyagformálását a harmadiktól kezdve
a mintázás váltja fel. Tekintve, hogy a növendékek nyolc éven át
tanulnak agyagot, több eredményt várna az ember. Régebben itt
többet és szebbet, művészi eredményeket értek el, amit egy régi
intézeti agyagmunka kiállítás fényképe bizonyít is. A mostani
eredményen meglátszik, hogy egy jó ideig az agyagmunkához
nem értő kollega tanította ezt a tárgyat. A mostani új ember lel
kesedése, ügyessége és szakképzettsége által azonban a régi
eredményeket bizonyára el fogja érni a maga idejében. Szakkép
zettségét a kézimunkához és a rajzhoz, hajlama és tehetsége is
lévén, egy négy évig tartó rajz és kézügyességi tanfolyamon sze
rezte. Rajzot is tanít az alsó négy osztályban teljesen modern
irányban és olyan eredményekkel, amilyeneket a budapesti intézet
rajztermében láthatunk.
Az V—IX. osztályban szintén egy ilyen 4 éves tanfolyamon
képzettséget nyert kollega tanítja a rajzot. Igazán önálló tervezésű
művészi kivitelű rajzok kerülnek ki a növendékek tollai, színes krétái
és ecsetjei alól.
Az agyagslöjdöt tanító kollega a müncheni intézettel kapcso
latos képző hallgatóinak is tanítja a kézügyességet. Egy egész
tanmenetet dolgoztat végig minden hallgatóval a technikai készség
elsajátítása céljából, de elméletet is nyújt és a kézügyességi oktatás
történelmével és irodalmával is megismerteti a hallgatókat. Ezek
a növendékek kézügyességi oktatási óráin a tanításnál segédkeznek
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is, gyakorlati tanításokat is tartanak, amik után német alapossággal
egymást ugyancsak megbírálják.
A női kézimunkát sajnálatomra, nem láthattam, mert az azokat
vezető tanítónőnek nem volt órája és a kulcsokat magánál tartotta.
7. Vatter intézetére kerül most a sor. Tavaly voltam Frankfurt
a. Mainban, de a kézügyességi oktatás akkor is érdekelt engem,
egy s más dolgot itt is feljegyeztem a kézügyességi oktatás köréből.
Agyagmunkát nem tanítottak. A papírmunkát is a vakok inté
zetében látható Fröbl-féle pálcikamunkák, valamint gyékény és
szalmafonatokkal való foglalatoskodás helyettesítette. Az intézet
szertárában egész mintasorozatot lehetett látni a növendékek Ízléses
szép készítményeiből.
A famunka lombfűrészetből és lapos vésésből állt. Az utóbbit
készen vett dobozok és keretek díszítésénél gyakorolták a növen
dékek. A díszítés azonban kis felületen is tömör és Ízléstelen volt.
A lapos vésés úgylátszik öncélt szolgált.
A rajzoktatás azonban teljesen modern szellemben folyt a
siketnémáktól elvárható eredményekkel A rajzteremben feltűnt,
hogy a nagy fali tábla tompa zöld színűre volt befestve.
A leányok női kézimunkáit ebben az intézetben sem láthattam,
mert az illető tanítónő nem volt jelen.
8. A hallei intézet kézügyességi oktatása nagyon is kezdet
leges. Egy, a lipcsei kézimunka semináriumon képzettséget szerzett
kollega kezében van az agyag-, papir- és famunka tanítása. Az
agyagnál nem jutottak el a növendékek a mintázásig, a papír
munkák tökéletlenek és Ízléstelenek, a famunka pedig a faragási
mintáknak készítésében merül ki. Pedig Lipcsében más szellemet
tanulhatott volna, azt hiszem azelőtt is, az itteni kollega. Tanításának
gyengébb eredményei bizonyítékai annak, hogy minden kézügyes
ségi ág vezetése külön szakembert, rátermett egyént kíván.
A rajz azonban méltó helyet foglal el ebben az intézetben,
modern irányú és mintaszerű.
A hallei intézetben már szünet volt, mikor felkerestük, így a
női kézimunkát nem láthattuk. A női kézimunka tanítónők úgylátszik
mindenütt féltve őrzik a készített munkákat.
9. A lipcsei intézet annak a kívánalomnak, hogy minden
kézügyességi ág külön szakemberre bízassák, megfelelt. Modern
szellemben folyik itt a kézügyességi oktatás mind a három ágon*
az eredmények sem hagynak hátra semmiféle kívánni valót.
Az agyagformálást és mintázást a negyedik osztályban a papir
váltja fel. A hatodik osztály növendékei papirt és fát is tanulnak,
M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g ia .
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mig a hetedik osztályban teljesen a famunka veszi át a kézügyes
ségi oktatás szerepét.
Lipcsében, a siketnéma intézetben inkább az elméleti oktatás,
Polster, Lindner és Querrl módszerei és osztályai érdekeltek és a
rendelkezésemre állt időt hospitálásra fordítottam. Nem néztem
meg itt sem a rajzot, sem a női kézimunkát.
Ezekből a szemelvényekből mindenki meggyőződhetik, hogy
a kézügyességi oktatás jelentőségét és fontosságát a külföldön is
csak most kezdik általánosságban felismerni, hogy a kézügyességi
oktatás még ott sem alakult ki teljesen és egységesen. Az az egy
azonban bizonyos, hogy ahol csak kézügyességi oktatást találunk,
mindenütt több heti órában tanítják azt, mint nálunk. Ennek dacára
is bártan mondhatjuk, hogy semmiképen sem vagyunk hátrább e
tekintetben sem, a külföldnél.
Ha eredményeinket magunk is jobban tudnók méltányolni,
ha tudnánk dicsekedni is, talán a kézügyességi oktatás terén is
sikerülne figyelmet keltenünk a külföld előtt. Azt hiszem érdem
legesebben, mint az a németnek sikerült.
Még a svédek is felültek a németek hirdetésének. Eddig
pedig ők vezettek a kézimunka terén. Eljöttek Lipcsébe a norvégok
és finnek közül is egynehányan, Moszkvából és Szibériából is volt
itt tanár, tanító és tanítónő. Az angolok, akik pedig azelőtt nagy
számban voltak képviselve Lipcsében, ezidén távol maradtak.
Úgy láttam, hogy mindenki meg volt elégedve a Lipcsében
tanultakkal, még a hazánkból ott lévő nagyszebeni két tanár és
egy székesfővárosi tanító is. Meg lehettek elégedve, hogyne,
hiszen a technika mellett, az esztétika köréből merített elméleti
előadásokon is tanulhattak.
Simon kollegámmal azonban többet vártunk. Csalódásunk
nak kifejezést is adtunk a seminárium igazgatója előtt. Megmond
tuk, hogy a gyakorlatból nemcsak egyszerűen technikát kívánunk,
azt már magunkkal hoztuk, hanem egyebet is. Fellépésünknek
annyiban volt foganatja, hogy az iparművészt, aki eddig csak
mutatta magát, mostantól kezdve a magyarok mellé rendelték.
Ezzel is figyelmet keltettünk magunk és munkáink iránt akkor,
amikor a külföldi kollegák még csak az egyszerű technikával
foglalkoztak.
Dicsekvés nélküli önérzettel mondhatom, hogy a tanfolya
mon a magyar névnek munkás kézzel szereztünk dicsőséget. A
velünk dolgozó külföldi kollegák különösen az igazgatóval foly
tatott vitánk után becsültek meg igazán és irántunk való szerete-
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tűknek nemcsak ők mindnyájan, hanem a munkavezetők is kifeje
zést adtak. Az igazgató előtt is tekintélyekké lettünk most már.
Az igaz, hogy a külföldiek számára megállapított tandíjtöbbletet,
mint szövetséges ország tanárainak, nem engedte el, amint azt a
tanfolyam elején saját jószántából megígérte. Mikor a diplomáért
mentem, külön fogadott az igazgató és azt kérdezte, hogy most
meg vagyunk-e elégedve? Nem tagadhattam. Gyengeségében
bevallotta, hogy még senkisem ijesztette meg őt annyira, mint mi
ketten magyarok, hogy már attól félt, hogy kormányunk előtt tan
folyamunk hirét el fogjuk rontani. A nyelvemen volt már a kije
lentés, hogy ha azt nem is tesszük, de ajánlani nem fogjuk; azon
ban mivel jóakaratot és őszinteséget éreztem szavaiban, köszönetemet fejeztem ki és indultam haza felé két havi távoliét után.
Még mindig nem fejeztem be mondani valóimat. Anglia és
Amerika kézügyességi oktatásáról volna még egy két szavam.
Az angol viszonyokat ottani elemi iskolákban történt hospi
tálásaim alapján ismerem, az amerikai kézügyességi oktatást pedig
a Volta Review nevű folyóirat lapjain talált leírásokból és amerikai
siketnéma intézetek kézügyességi oktatásáról közölt fényképekről
ismerem.
Amerikában a legtöbb intézetben még a már régibb hatások
alatt bevezetett iparoktatás szerepel. Az elgondolható iparágak
közül leginkább az asztalosságot karolják fel. Igen sok helyen
azonban már megtértek és a helyes utón haladva a kézügyességi
oktatást vezették be. Példányképül a Rhode Island-i siketnéma
intézetet lehetne állítani. Itt az agyag, papír és fa egymást váltja
fel és mindegyik ág a gyermektől elvárható művészies eredmé
nyeket mutat fel. A kézügyességi oktatással eredményben [párhu
zamosan halad a modern irányú rajzoktatás és megbecsülést talál
a női kézimunka is.
Az angol elemi iskolákban kitünően felszerelt munkatermek
ben folyik az oktatás. Fa- és fémmunkát tanítanak Angliában leg
inkább. A gyermekmunkák tökéletesek és tökéleteseknek is kell
lenniök, mert értékesítik a vizsga után. A munkából befolyt öszszegeket a napközi otthon céljaira fordítják.
Az angol iskolák a szakképzett egyének mellett a jó minő
ségű anyagnak és a munkaterem tökéletes felszerelésének köszö
nik mintaszerű eredményüket.
Ha a külföldről még át akarunk venni valamit, akkor sze
reljük fel mi is kézimunka tanműhelyeinket a megfelelő és szük
séges mennyiségű szerszámokkal és eszközökkel. Legyen meg
U)*

316

S z o b o lo v s z k y Istv á n

minden gyermeknek minden ami kell, aminek használatát meg
kell tanulnia, amit felelőséggel önmagának kell jókarban tartania,
amit ezért el is zárhat.
A fenti kívánalomnak a helyességét nem kell bővebben fej
tegetnem, a kézügyességi oktatással foglalkozó kollegák ezzel úgy
is tisztában vannak. A nagyobb befektetés megtermi a gyümölcsét.
A zavartalan munkát, a tökéletesebb eredményt a növendé
keknek szerszámokkal való egyenkénti felfegyverkezése biztosítja
ott, ahol azok szunnyadó képességeit munkáltatják és ahol a helyes
vezetés sem hiányzik.

A cselekvő-szemlélet.
Irta: S z o b o lo v s z k y Is tv á n .

Eljutottunk ahhoz a határponthoz, ahol a mi speciális okta
tásunk kezdődik. Igaz, hogy az előbbiekben is akadtunk részle
tekre; de ezek jobbára csak általános érdekű tényezők voltak. Itt
már rá kell lépnünk arra a talajra, amelynek művelése csak nekünk
szól, amelyen más egyén laikus. Nem az elbizakodottság, a kér
kedés, a fenhéjázás, hanem tisztán és kizáróan a hivatás speciális
volta késztet bennünket arra, hogy itt másokkal szemben a „laikus“
fogalmát juttassuk érvényre. Mert tény, hogy egyik oktatási ág
sem annyira speciális jellegű, mint a fogyatékos, abnormis egyé
nek oktatása. Hogy a dolog világosabb legyen, bátran mondhat
juk, hogy a pedagógia legmagasabb képzettségével biró egyén:
az egyetemi tanár az épérzékűek bármely minőségű iskolájában
érvényesülhet; de minálunk nem. Ez az állítás főként oktatásunk
legspeciálisabb részére: a beszédtanííásra vonatkozik. Mert ha meg
teremtettük a tudás eszközét: a hangbeszédet, akkor a további
oktatás, a többi tanítási tárgy hovatovább jobban megköveteli a
más iskolák tanítási anyagát. Közelebb esnek az általános peda
gógiához.
Ezúttal mellőznöm kell az első osztály tanítási anyagát. Ez
az anyag a fonétika körébe tartozik. Kevésbbé szorul rá a cselekvő
szemléletre. Ezzel azonban nem akarom állítani, hogy a következő
osztályokban mellőzzük a fonétikát, mert hisz mindenhol s min
denkor kell érvényesülnie.
Természetes, hogy máskép érvényesül az összefüggő beszéd
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ben; tehát a 11. —Vili. osztályban, mint az 1. osztályban az egyes
hangok fejlesztésénél.
Általános a panasz, hogy az I. és a II. osztály beszédtanítási
anyaga között nincs meg a megkivántató sima, súrlódásmentes
átmenet. A II. osztályú tanuló nehezen illeszkedik bele az össze
függő beszéd kereteibe. Az összefüggő beszéd helyett inkább
elszigetelt, különálló szavakat használ, Hiányzik a vakolat, amely
a beszéd alkotó részeit egymással összeköti. A tégla még nem
épület, csak egyik alkotó része annak. így nyilatkozhatunk a hangzó
beszédről is. Az, aki téglát tud készíteni, még nem következik,
hogy építeni is tud. Lehet valaki kitűnő fonetikus, de rossz beszéd
tanító egyén. Akadnak hazánkban is kiváló egyének, akik részint
fokozott szorgalmuk, részint pedig tudásuk révén dicséretes ered
ményeket érnek el oktatásukban. Különösen a hangbeszéd érthe
tősége az, amely náluk a kiváló eredménnyel párosul. Ámde a
beszéd tartalmassága, mélyítése háttérbe szorul. Az eredmény
tehát egyoldalú.
Mert ha a kettő nem társul egymással, a tanított hangbeszé
det nem lehet az élet boldogulásának eszközéül tekinteni. Azt
mondják: keveset, de jól! Ámde az élet mást is követel. Az a
siketnéma, akinek a beszédképessége csak néhány mondatkörre
szorítkozik, aki érthetően, szépen mondja pl.: kérek szépen kenye
ret! még nem boldogul az életben, mert nem rendelkezik azzal a
szókinccsel, mely a kenyérkeresetnél szükséges.
Érintettem, hogy a hangbeszéd csak eszköz arra, hogy az
egyén tudását fejlessze, mélyítse.
Ezt célozza, erre törekszik az elsőfokú beszédtanítás is. Esze
rint a siketnémának négy év alatt oly beszédkészséget kell meg
szereznie, amely alkalmas arra, hogy a felsőfokon sorra felszínre
kerülő tárgyak megtanulásának eszköze gyanánt szolgáljon. De
vájjon jó-e, helyes-e a mostani eszköz, vagyis az elsőfokon szer
zett beszéd a tudás mélyítésére ? Korántsem. Olyan, mint egy
gyenge, a nyeléről minduntalan le-le csúszó kalapács, Folytonos
igazításra szorul. Végezhetünk-e az ily kalapáccsal tökéletes és
helyes munkát? Az időt és az energia javát korántsem a tulajdon
képpeni tárgyra, a tudás fokozására, az ismeretek gyarapítására,
hanem az eszköz igazítására kell fordítanunk. Azután ennek még
egyeb hátránya is van. Nevezetesen a gyenge, rossz eszközzel
nem merünk nehezebb, keményebb munkát végezni. Mindenütt csak
sima, puha, akadálymentes anyagot keresünk. Mindez pedig a
tudás felszínességéhez vezet. Innen van az, hogy az intézetbő
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kikerült siketnémának se tisztességes, helyes beszéde, sem pedig
megfelelő tudása, ismerete nincs. Mi tehát a teendő ?
Első teendőnk az eszköz, a hangbeszéd helyes kiművelésére
irányuljon. Az alsófokon mellőznünk kell mindazt, ami a beszéd
tanításnál akadékul szolgál.
A számolást is csak annyiban tanítsuk, mint amennyit azt a
hangbeszéd kiművelési köre követel. Másodsorban ismernünk kell
a kis siketnéma érdeklődési körét, szükségérzeteit; továbbá azo
kat az ismereteket, melyeket otthon szerzett. Természetes, hagy
mindez maga után vonja a tanuló iskolai környezetének az emlí
tettekhez való viszonyítását, alkalmazkodását. Oly környezetről kell
gondoskodnunk, amely a siketnéma érdekkörét, szükségérzeteit
kielégíti, az alvókat felébreszti s lengésbe hozza. A siketnéma ott
hon szerzett ismereteit is csak úgy tudjuk kellően kiaknázni s érté
kesíteni, hogy ha lehetőleg oly környezetbe helyezzük őt, mint
amilyen volt az a környezet, ahol ismereteit szerezte. Érthető is.
Amennyiben a gyermek lelke olyan, mint pl. a drótnélküli telegráf, amely csak megfelelő suggestiókra, rezgésekre reagál. A mos
tani osztály berendezés, egyszóval a siketnémák intézeti-környezeíe
erre képtelen. Nem elégíti ki a siketnéma öntevékenységét, szük
ségérzelmeit, érdeklődését. Tanítunk, de jobbára puszta, üres sza
vakat, melyek nem tudnak a siketnéma konkrét gondolkodásával
összeolvadni. Olyan fogalmakat nyújtunk neki, melyek az ő ideg
működését túlszárnyalják. Olyan beszédet tanítunk, amely a fel
nőtt érdekköréhez tartozik. Pedig az, aki ismeri a 7—8—9 —10 éves
gyermek beszédmegnyilatkozását, kifejezési készségét, mondat
alkotását, stb. látja, hogy ez a beszéd a felnőttétől különbözik.
Amilyen a gyermek gondolkozásmódja, olyan a beszéd is. Hisz
a beszéd nem más, mint a gondolat kifejezője. Azért szükséges
s azért fontos a gyermeki beszéd tanulmányozása. Ez különösen
a siketnémák tanárainak szól. Azok, akik az épérzékűek iskoláiban
már tanítottak, könnyebben alkalmazkodnak a jelzett feltételekhez,
mint azok, akik mindjárt a siketnéma-oktatás területére léptek.
Ha a cselekvő-szemlélet szerint akarjuk tanítani a siketnémát,
öntevékenysége következményeinek megfelelően kell berendez
nünk az osztályt, a tanítás helyét. A jelenlegi berendezés nem
alkalmas erre a műveletre. Mert a siketnéma öntevékenysége csak
azokra a dolgokra szorítkozhatik, melyeket a mostani berendezés,
szemléleti kör, miliő, stb. nyújt neki. Egyszóval a cselekvő-szem
lélet a jelen esetben csak az intézet, az osztály beléletére vonat
kozik. A többi csak mint üres szó jöhet számításba. Beszélünk,
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illetve tanítunk „a felkelésről, a reggelizésről, az ebédről, a család
ról, a házi állatokról, az azokkal való érintkezésről, a pihenésről,
a kertről, a kerti foglalkozásokról, az iparról, a kereskedésről,“
stb. stb. de mindez csak mint „múlt esemény“ s mint üres szó
kerülhet felszínre.
Kérdés: vájjon végigvezettük a siketnémát a szemlélet min
den egyes fokán? Nem. Hiszen mi kész abstrakciókat nyújtunk
nek. Hiányzik a fogalmat összerovó öntevékenység, a cselekvő
szemlélet.
A tanuló csak üres, puszta szavakban gondolkodik, melyeknek
nincs testük, lelkűk. Az osztályban nincs kellő érdeklődés. A kényszer
érdeklődés, melybe siketnémát beleszorítjuk, nem alkalmas a tanultak
rögzítésére. Említettem, hogy az intézet keretein kívül végbement
események, melyeket a tanítási tárgyak, dolgok közé iktatunk,
mint pld. a családi élet, az étkezések, stb. csak oly beszédbeli
kifejezéseket, gondolatokat alkothatnak, melyek a múlttal függnek
össze. De hol van a jelen?. A jelenben folyó beszélgetés? Sehol.
Pedig tény, hogy a gyermek jobban érdeklődik a jelen iránt, mint
a múlt, vagy a jövő iránt. Hisz a jelenben folynak szükségérzetei
is. A múlttal csak akkor szeret foglalkozni, hogyha oly miliőbe
kerül, mint a milyen miliő volt az, amelyben ismereteit szerezte.
Azért a siketnémák oktatása csak akkor volna eredményes, hogyha
ez a családi jellegű internátusokban történnék. Napi 3—4 óra nem
elégséges a hangbeszéd teljes felépítésére. A családi jellegű internátusokat úgy kellene berendezni, hogy a siketnémának minduntalan
alkalma nyíljék a hangbeszéd érvényesítésére. Természetes, az alsó
fokon ez a művelet csak szakellenőrzéssel oldható meg.
Hogy a szükségérzet kielégítése mily fontos eleme a cselekvő
szemléletnek s ezzel együtt a beszédtanulásnak, legyen szabad a
tényt egy konkrét példával megvilágítani.
A szomjúság szükségérzete pld. a következőkben leli kielé
gítését. A szomjúság .érzete bent az osztályban a pohár képzetét,
ez ismét a korsó, vagy a kanna képzetét, annak helyét, továbbá
a v í z képzetét stb. idézi fel a siketnéma lelkében. Ez a szükség
érzet a siketnémát hangbeszédre készteti. Ennek eredménye a
következő beszéd: Szomjas vagyok. Kérek vizet! Kérek egy pohár
vizet! Igyál! Nincs itt a pohár. Hol van a pohár? Az asztalon, a
pádon, a szekrényben van. Ott sincs! Ki vitte el a poharat? János
vitte el. Te vitted el János? Igen, én vittem el. Hová tetted? Az
ablakra tettem. Piszkos a pohár! Öblítsd ki! Ez a viz már meleg.
Nem jó! Hozz friss vizet! stb. Egyszóval az egyik szükséglet kielé-
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gítése egy egész sereg szükségletet okoz, melyek mindegyike
szóbeli kifejezésre vár s törekszik.
A szükségletek sokaságában találunk fő- és mellékszükség
leteket, melyek egymásután peregnek le, ha szabadon nyilatkoz
hatnak. Íme így lesz a siketnéma szükségérzetéből cselekvőszemlélet,
mely a hangbeszédtanítás forrása gyanánt szolgál. A beszédtanításnál nagyon lényeges, hogy ne csak a fő-, hanem a mellék
körülmények is érvényesüljenek. Eszerint vétkezünk, ha minduntalan
beleavatkozunk a siketnéma képzettársításába, gondolatfűzésébe.
Hadd mondja el a siketnéma azt, amit akar, ha mindjárt minden
logikai sorrend nélkül s csak ennek megtörténte után szedessük
rendbe, formába a kifejezett gondolatokat.
Az ily hangbeszédtanulás könnyű és maradandó, mert a
gyermek szerzi. A gyermek előtt ott lebeg a szükséglet kielégítése,
vagyis a cél elérése, mely kedvezően hat a gondolat kifejezésére,
a beszédkedvre. Amig az alsó fokon inkább a fiziológiai szükség
letekre kell alapítanunk a beszédtanítást, addig a felsőbb fokon
inkább a pszichológiai elemek, szükségletek uralkodjanak.
Nem kevésbbé fontos az a szemlélet, amely a gyermek meg
levő ismereteire támaszkodik. Ilyenkor a tanárnak nem szabad
beleavatkozni abba a műveletbe, amelyet a siketnéma végez. Nem
szabad a siketnéma gondolat menetét zavarnia. Azt, amit ilyenkor
tesz, ne legyen más, mint a kifejezési anyagnak a helyes mederbe
való terelése.
Itt álljon a következő konkrét példa! A második osztályos
tanulóknak mutattam egy képes könyvet. A gyermekek máskor is
kiváncsiak voltak reá. Két tanuló között az alábbi párbeszéd fej
lődött ki:
N. A tanár úrnak van szép könyve! B. Tudom. Kérd el a
tanár úrtól! N. Jó. Tanár úr, kérem szépen a képes könyvet!
Én: Itt van. Nesze! Vigyázz reá! N Vigyázok! Én: Majd meglátom.
N. (A könyvet lapozgatva.) Szép képek vannak itt! B. Hol ? N. Itt,
ni! Látod? B. Látom. N. Ni-ni, itt van egy béka! B. Mutasd!
N. Nézd meg! N. Láttál már békát! B. Láttam. N. Hol láttál békát?
B. A tóban. B. Te is láttál békát? N. Én is láttam békát. Te hol
láttál? Én az úton láttam. B. Féltél tőle? N Nem féltem. Én bátor
fiú vagyok.
Mondanom sem kel! talán, hogy a nyelvbeli kifejezéseket a
nyelvtan szokásaihoz illően itt-ott igazítanom kellett. A fogalmak
közül: a békát, a tó, a „láttam“ a „képeskönyv“ a „szép“ fogal
makat már ismerték a tanulók. Míg ellenben nem ismerték a
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„féltem“, a „bátor“ fogalmakat s az egyes viszonyításokat. Ezeket
eljelelték s csak ennek megtörténte után iktattuk a szó keretébe.
Hasonlókép cselekedtem más szemléletkörnél is. Mindenütt
a gyermek érdeklődése volt az irányadó tényező, mely a párbe
szédes alakban nyert kifejezést. Voltak műveletek, amelyeknél nem
csak két gyermek szerepelt, hanem az egész osztály. Így kerültek
a különböző fogalmak megfelelő kontaktusba.
Jeleztem, hogy a cselekvő szemlélet magában foglalja a siket
néma önkifejtését, szükségleteinek kielégítését. Tehát különböző
izommozgásokat. De ide tartozik még a rajz és a kézügyesség is.
Ezt az alsó fokon pusztán és kizáróan a beszédtanítás kedvéért
tanítjuk. Nem pedig önmagáért. Mind a kettő csak eszköze a
beszédtanításnak.
A rajz és a kézügyesség igen alkalmas a siketnéma fogal
mainak ellenőrzésére. Mind a kettő valóságos tükre a siketnéma
lelkületének, subjektiv tartalmának.
Ezekből látjuk, hogy helyes-e a siketnéma fogalma, melyet
szerzett? Hol vannak a hibák? Itt látjuk, hogy hogyan kell szem
léltetnünk, hogy a helytelen fogalom helyes legyen.
Egyúttal meggyőződhetünk arról, hogy vájjon a szó hogyan
olvad össze a fogalommal? Milyen az összeolvadás? Tartós, vagy
csak gyenge, halvány ? Mennyire érvényesül a sablon s a siket
néma egyéni megnyitatkozása? A második osztálytól kezdve a
rajzot nemcsak az egyes fogalmak megrögzítésére használják, hanem
mint érintettem is, a fogalmak társítására is. így teszünk az agyag
ból, a fából stb. alkotott dolgokkal is. Lerajzolhatjuk mindazokat
az eseményeket, melyek a siketnémával történtek. Pl. János futott
az utcán. Elesett. Besározta a ruháját. Verekedett. Dobálódzott.
Ha ezeket a gyermek a nagy táblára rajzolja, akkor az egész osz
tály érdekkel fogja kisérni. Mindegyik gyermek feszült figyelem
mel várja-lesi a felszínre vetett rajz-alakokat, helyzeteket. Akad
esetleg tanuló, aki szemtanúja volt az eseménynek. Hozzászól a
rajzhoz, esetleg bővíti, vagy itt-ott kiigazítja a hibákat. Az egész
osztály örömmel beszél. Közbe-közbe pedig szórakozik. Itt az
unalom, a közöny és a kényszer teljesen háttérbe szorul. Monda
nom sem kell talán, hogy az így keletkezett beszédtanítás többet
ér a puszta, üres szónál, melyet a siketnéma csak ideig óráig tart
meg. A beszédet fűszerező rajzoknál különösen azokra a dolgokra
legyünk tekintettel, melyeket nem tudunk bent az osztályban más
jellegben szemléltetni. Erre igen bő anyagot találunk a tantervben.
Ilyen elsőbben: a család, az étkezés, a lefekvés, a felkelés, a gyér-
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mek lakóhelye, annak környéke, a ház ¡állatok, az utcai élet; egy
szóval mindaz, amire a gyermek emlékszik, amiről bizonyos képe,
fogalma van. így aknázzuk a gyermek lelkében összegyülemletí
anyagot. Azt, amit a rendes tanítás keretein kívül szerzett. A tanár
és a tanuló gondolkodása között nem lesz eltérés.
A rajz hű kísérője lengyen az alsófokon tanított agyagmun
kának. Ha a siketnéma pl. lerajzolja a déli étkezést, akkor ezt agyag
ban is megcsinálja. A szemlélet többoldalúvá válik. Minden mon
datnak, melyet tanítunk, meglegyen a maga konkrét képe is. Így lesz
nek az egyes mondatokból csoportosítások, konkrét képsorozatok.
Nem lesz annyi panasz, mint most, hogy a siketnémák a 11. osz
tályban, általában az alsófokon nehezen s felületesen rögzítenek.
Amit ma tanítottunk, holnap vagy később elfelejtik. Ezzel a műve
lettel: látják a különbséget, amely a jelbeszéd, t. i. a rajzzal és
slöjddel, a konkrét gondolkodás és a szó, illetve a szavakban való
gondolkodás között található, ami az összefüggő beszéd szempont
jából igen fontos. Hogy a siketnéma mondatszerkezetében ezidő
szerint annyi hiba található, kivált annak róható fel bűnül, hogy
a siketnémák nem ismerik a jelbeszéd és a hangbeszéd közötti különb
séget. Siketnémásan beszélnek. Semmit sem szabad tehát a puszta,
üres szavak keretében tanítanunk. Minden tanításunk a siketnéma
öntevékenységén alapuljon. A cselekvő-szemlélet a siketnéma
szemléietkörét, subjektiv világát felszínre hozza s ehhez csatolja
a szót.
Az osztály, mint jeleztem, valóságos kis család, társadalom
legyen, ahol a siketnéma folyton cselekszik s beszél. Tehát: öltöz
ködik, mos, varr, takarít, épít, rombol, kereskedik, utazik, beteget
ápol, vásárol, árul, étkezik, egyszóval azt csinálja, amit öntevé
kenysége, szükségérzete, esetleg a tanterv anyaga kiván. Ennek
adja szóbeli kifejezését is. A múlt tapasztalatait, eseményeit rajzba,
agyagba, vagy anyagba önti, hogy azok is a beszéd tartalmát
gazdagíthassák.
(Folyt. köv.)

Ecsetgyakorlatok a kisegítő-iskolában.
Irta: É l t e s M.

Általános tapasztalat, hogy a rajzórákat nem nagyon kedvelik
a kisegítő-iskolában: sem a tanítók, sem a tanulók. Egyik-másik
iskolánál csak a felsőbb osztályokban látunk némi eredményt. A
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rajzoktatás gyönge eredménye azokban a nagy nehézségekben
leli magyarázatát, amelyekkel ezek az órák egybe vannak kötve
s amelyeknél a tanulók kezének ügyetlensége és az optikai benyo
mások hiányos, gyakran hamis felfogása nagy szerepet játszik. A
másik nagy nehézséget, amely részben szintén megmagyarázható
a fentemlített jelenségekkel, a bátortalanság által korlátozott kifejező
képesség okozza. Az alig meghúzott vonalat legtöbbször azonnal
eltávolítják a törlő gummi segítségével és az ez által fokozódó
bizonytalanság a rajzot egyre kétesebb értékűvé teszi.
Ezzel szemben újabb módszertani kutatások és megfigyelések
alapján*) rá kell mutatnunk, hogy az ecsetgyakorlatok a biztosság
érzet emelésére igen értékes eszköznek bizonyulnak a gyöngetehetségüek rajzoktatásánál. Az ecsetgyakorlatok abból állanak,
hogy az irónnal való előrajzolást mellőzve, azonnal a színes sík
rajzzal kezdjük.
Első gyakorlatnak igen alkalmas a lapda vagy a narancs rajzoltatása. A gyermekek szeretik előbb a körvonalakat megrajzolni:
ezt nem szabad megengedni. Mindjárt kezdetben megmutatjuk,
hogyan kell a tervbe vett lapda nagyságának megfelelő foltot
megkezdeni s hogyan lehet abból az egész alakot előállítani. A
szint legjobb mindjárt erősre felkeverni. Az első gyakorlatokra
alkalmas formák a következők: cseresznye, szilva, színes tojás,
különböző alakú léghajók, kisebbített füzettáblák a fehér névcímkék
kihagyásával. Ezeket mind egy színben rajzolják. Több színből
készíthetők: a kalapács, fejsze, fanyelű ecset (háromszinben: szőr,
bádoggyűrű, nyél), gummi lapda színes mezőkkel, tollak, külön
böző levél- és virágformák.
Miért ajánlhatók ezek a gyakorlatok különösen a kisegítő
iskolásoknak?
Mert gyakorolják a figyelő képességet. Az ecsetet gonddal
kel! huzni: egy meggondolatlan mozdulat könnyen foltot okoz.
Nyugtalan gyermekeknél — amilyen sok van a kisegítő-iskolákban
— valóságos akaratgimnasztika az ily koncentrálógyakorlat. Csak
hamar belátják a gyermekek is, hogy a rajzot nem lehet eltávolí
tani többé.
Az alakérzéket gyakorolják. Az erős színnel való sík ábrázolás
tárgyilagosabb és hatásosabb, mint a ceruza rajz. Maga a színes
rajz is hatásosabban emelkedik ki a fehér vagy szines papírról.
A szinérzéket, a színek felismerését rendszeresen fejlesztik.
*)
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A színek kiválasztása, keverése szintén igen jó hatással van a
gyönge gyermekekre. Némely kisegítő-iskolái gyermeket szinvaknak minősítenek, jóllehet csak a kellő gyakorlat hiánya miatt nem
képes a színeket helyesen megnevezni.
Különösen ki kell emelni, amit jeleztem is már, hogy a tudás
érzete emeli a rajzolási kedvet a gyermekben.
Kétségtelenül lesznek kezdetben nehézségek, de már az első
kísérleteknél kitűnik e módszer kiválósága.
Előnyei azonban különösen a hosszabb gyakorlás után tűnnek
szembe. Hosszabb időn keresztül, rendszeres gyakorlás mellett a
kívánt eredmény bőségesen megjutalmazza a ráfordított fáradságot.

HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlés. A szaktanács nov. 15-én gyűlést tar
tott a következő tárgysorozattal: 1. A fiumei királyi kormányzó
ságnak az érzéki fogyatékosok tanítására vonatkozó jelentése. 2. A
szegedi áll. kisegítő-iskola órarendje, költségvetése. 3. A brassói
kisegítő-iskola költségvetése. 4. Varga Béla abc és könyvére javas
lat. 5. Éltes Mátyás munkájára javaslat. 6. Séra Lajos amerikai
tanulmányúti jelentése. 7. A skn váci intézetének hagyományozott
Nagy Sándor féle alapítvány felhasználása. 8. A skn. váci foglal
koztatójának szabályzata. 9. Egy magán beadvány tárgyalása.
10. Az újpesti kir. tanf. felterjesztése kisegítő iskola szervezése iránt.
Látogatás. Náray-Szabó Sándor dr. ny. államtitkár, szakta
nácsi elnök Berkes János szaktanácsi előadó kíséretében megte
kintette nov. hó 17-én a siketnémák váci ipari foglalkoztatóját.
Öméltósága nagy elismeréssel nyilatkozott a látottak felől. Miután
a foglalkoztatónak kibővítése halaszthatatlanul szükségesnek bizo
nyult, megtekintette egyúttal a hidaskürti Nagy Sándor által ado
mányozott telket is, melyen valószínűleg a foglalkoztató új és a
céljainak megfelelő otthont fog nyerni.
Felügyelő változás.A siketnémák váci intézetében Pokorádi
Dániel felügyelő állásától megválván, helyette Magyar László
neveztetett ki felügyelővé.
Braille-írás az előkészítőben. Minisztériumunk megengedte,
hogy a vakok bpesti kir. intézetének egyik előkészítő osztályában
kisérletképen bevezettessék a Braille-írás.
Schulmann Adolf ungvári kartársunk Bódis F., Jesch M. és
KondaL. áll. főraáliskolai tanárok együttműködésével Ludvig Darmstaedternek: „A természettudományok és a technika történetének
kézikönyve.“ című munkáját óhajtja magyar nyelven megjelentetni.
A körülbelül 100 ívre terjedő mű, mely a Krisztus előtti kornak,
közép- és újkornak természettudományát a magyar vonatkozások
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pótlásával öleli fel, 24 koronáért rendelhető meg. Kellő számú
előfizető esetén 1914. december havában fog megjelenni.
Áldozatkészség. A vakokat gyámolító országos egyesület
temesvári fiókjának foglalkoztatója állandóan örvendetes fejlődést
mutat, mely fejlődés körül Telbisz Károly polgármester, egyleti
elnöknek és Bellái József tanácsnok, alelnöknek elévülhetlen érde
mei vannak. Temesvár városa 1200 □ öles telket adományozott
a vakok foglalkoztatójának egy tervbe vett, 100 vak iparos foglal
koztatójának megfelelő új épület emelése céljára. Temesvár váro
sának megszokott állandó fennkölt gondolkodásáról tesz tanúságot
ez a 100.000 korona értékű telekadomány. Miután a foglalkoztató
jelenlegi épületét, mely a foglalkoztató tulajdonát képezi, mintegy
100.000 korona árban Temesvár városa visszaveszi, komoly kilá
tás van arra, hogy a temesvári fiókegylet agilis gondnoka céltuda
tos munkája révén rövidesen egy célszerű, modern épületben szem
lélheti fáradozásának méltó gyümölcsét.
Adomány. Az osztálysorsjáték jövedelméből a miniszter úr
14.500 koronát adományozott az Ifjúvakok szegedi és szombathelyi intézeteinek, a vakok miskolci foglalkoztatójának és a vakok
újpesti menhelyének.
Fontos rendelet. A vallás és közoktatásügyi m. kir. minisz
ter úr valamennyi vármegyei törvényhatósághoz rendeletet intézett,
hogy az egyes törvényhatóságok a vármegye területén levő váro
sok és községek képviselőtestületeit hívják fel arra, hogy a kikép
zésre alkalmas vak egyéneket írják össze, s hogy a községeket
későbbi nagyobb terhektől megóvják, kérjék azoknak a vakokat
foglalkoztató intézetek valamelyikébe való fölvételét úgy5 hogy
a kiképzési idő tartama alatt a tartásdíjak fél összegének, 300 koro
nának a viselését, illetve fedezését vállalják.
A vakok egyletének új épülete. A vakokat gyámolító és
foglalkoztató központi egylete a rendkívül gyors fejlődése követ
keztében már néhány év óta több bérhelyiségben volt kénytelen
a vakok műhelyeit elhelyezni. A műhelyeknek és az árúraktárnak
ilyetén való kihelyezése természetesen sokféle kellemetlenséggel
járt. Ezeknek a kellemetlenségeknek véget vet a foglalkoztatónak
régi telkén, a Hermina-úti soron most befejezést nyert új épülete,
amelynek ünnepélyes megnyitása január hóban lesz. Remény van
arra, hogy a megnyitás ünnepén a vallás és közoktatásügyi minisz
ter és az államtitkár úr is meg fog jelenni.
Új otthon. Új otthont kapott az Ifjúvakok szegedi intézete
is. Új Szegeden, a Tisza partján épült a modern új palota, amely
a vakok intézeteinek eddigi egyetlen externátusát is megszünteti,
mivel az új épület internátus céljaira emeltetett.
Mozielőadás a vakok javára. Az „Omnia“ mozgóképszín
ház az 1913. évi december hó 14.-én válogatott ünnepi műsorral
a Vakokat gyámolító országos egylet céljainak előmozdítására
jótékonycélú díszelőadást rendez, melynek jövedelmét az egylet
nek adja. Az „Omnia“ igazgatóságának ezen tette minden ékes
szólásnál ékesebben szóló.
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Idstein. Október hó 7 én ünnepelte a gyengeelméjűek
idsteini (Majnafrankfurt mellett) intézetete fenállásának 25 éves jubi
leumát. Az intézettel egyidejűleg Schwenk igazgató is jubilál, mert
kezdettől fogva ő vezette a negyedszázados intézetet, Az intézet
ma 10 épületet tölt meg, mindannyi a sajátja. Bentlakóinak száma
260, akikkel 9 tanerő és 70 más alkalmazott foglalkozik. Az inté
zetet m.-frankfurti emberbarátok alapították; egyesületük székhelye
ma is e városban van. 1888. október 7-én kezdte meg működé
sét 7 növendékkel; azóta sok gazdag adományt kapott az intézet
az emberbarátoktól. Kitűnő szervezete, kiváló tanerői s a benne
elért eredmények messze földön ismertté tették az intézetet. Hazánk
ból is több szakember kereste fel Idsteint,*) akik mind az elisme
rés hangján írnak róla s Németország első intézetei közt említik.
De maguk a németek is nagyra tartják: sok kisegítő-iskolái tanító,
mielőtt állását elfoglalta, az idsteini intézetben ismerkedett meg
a gyengeelméjűek pedagógiájával.
(éni) &
Meissen. A németeknél egyre szaporodnak azok a mono
gráfiák, ainelyekben egyes iskolák és intézmények története, fejlő
dése, _belső élete van leírva. A. fíoffmatin a meisseni kisegítő-iskola
vezető tanítója hasonló műben számol be az iskola 10 éves múlt
járól (Bericht über die Hilfsschule in Meissen in dér Zeit von
Ostern 1903, bis Ostern 1913). A művet, bár egy városról van
benne szó, nagy körben fogják tanulmányozni. Kiváló pedagógiai
tudásról tesz tunúbizonyságot az iskola szervezése, belső életének
rendezése és a növendékek jellemzése. Ez utóbbi azért is érdekes,
mert teljes jellemzését adja a kisegítő-ikolába lépő és onnét távozó
gyermeknek.
(¿m)
Vak tudósok. A franciák szajnaparti metropolisában, Párisban
és a francia lapok erről szóló közlései alapján az egész világon
méltó feltűnést keltett egy születése óta teljes vakságban élő fiatal
ember esete, aki — miután sikeresen elvégezte középiskolai és
egyetemi tanulmányait s legutóbb fényes sikerrel tette le a bölcsészettudori vizsgát — nem elégedett meg ezekkel a valóban csodá
latraméltó módon szerzett tudományos képesítésekkel, hanem törhe
tetlen eréllyel és szorgalommal tovább tanulva, e napokban meg
szerezte nemcsak a középiskolai, de sőt az egyetemi tanári képesítést
s vele az aggregációt az irodalmi és filológiai szakból. A rendkívül
tehetséggel megáldott fiatal ember azonban nem azért szerezte meg
ezt a magasfokú tudományos képzettséget, hogy jogával élve,
katedrát foglaljon el, jóllehet barátai és közeli ismerősei azt a hatá
rozott véleményüket fejezik ki, hogy tudományos képzettsége és
készültsége révén bármely kötedrának igazi dísze lehetne. Anyagi
viszonyai azonban nem utalják őt a kenyérkereső pályára s a tudo
mányt tisztán csak tudásvágyból és a tudomány iránt való szere*) L, E lle n b a c h M . „A gyengeelméjűek világából.“ U. a. „Magyar
Gyógypedagógia“ 1910. évf. 354. old. F ú r j P . é s K a r n a y Á . 1910. évf 287. old.
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tétből szerezte meg. Különösen bámulatos a fiatal tudósnak az a
képessége, hogy értelme azonnal felfogja és kitörülhetetlenül emlé
kébe vési mindazt, amit előtte egyszer érthetően felolvasnak, amint
hogy a vak tudós összes tanulmányait anélkül végezte, hogy
bármiféle jegyzeteket is készített volna, mert ezekre nem volt szük
sége, nővére állván mellette, aki az anyagot neki mindig felolvasta.
Ily módon — felolvasás után — tanult s Így szerezte meg tudori
oklevelét.
A Chronique Medicale francia orvosi szaklap ezzel a sok
tekintetben valóban figyelemreméltó esettel foglalkozván, egy
idejűleg néhány vak ember igen jelentős tudományos működéséről
tesz említést s fölemlíti többek közt, hogy Észak-Amerika Illinois
államának Dunning nevű városában a tüdővészes betegek kórhá
zában orvosként működik egy Jákob W. Bolotin nevű vak doktor,
aki ott az első asszisztens helyét és szerepét tölti be. Dr. Bolotin
vak létére tanulta meg az orvosi tudományt s összes államvizsgáit
a newyorki orvosi egyetemen tette le, még pedig kitüntetéssel,
sőt ezen felül a tudományos gimnasztika terén való speciális műkö
désre is külön oklevelet és jogosítványt kapott. Ez a vak orvos
kizárólag tapintóérzékével csinálja vizsgálatait s felismeri a beteg
hőmérsékletét s ugyancsak tapintással és óra segítsége nélkül tudja
megállapítani a percenkinti érverések számát is. Dr. Bolotin pedig
nemcsak gyógyít, de tanít is, felolvasásokat, előadásokat tart, amiket
nagy számmal keresnek föl és hallgatnak az orvostanhallgatók.
Ilyen alkalmakkor pedig minden jegyzet és segédeszközök nélkül
ad elő s tisztán emlékezetből idézi a kóreseteket és az azokat
jelző és kisérő tüneteket. Az a nerikai vak doktor eddigi gyakor
lata alatt már közel négyezer beteget kezelt s e betegek közül
csak alig 5 0 -6 0 vette észre, hogy kezelőorvosa vak ember.
Amerikában egyébként olyan kiváló hírnevet szerzett már eddigi
működésével, hogy a legtöbben arról vannak meggyőződve, hogy
ez a vak orvos mihamar az egyetemre kerül s ott kap tanári széket
és ezzel eléri a legmagasabb tudományos fokozatot, amit vak
ember valaha e világon viselt.
Séra L.

NÖVENDÉKEINK LELKI VILÁGÁBÓL
A budapesti áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet I. osztályából:
Cs. János jobb képességű debilis gyermek. Testileg közepes
fejlettségű s inkább gyenge a szervezete. Figyelme gyönge. Amint
azonban kényszerképzetek lépnek fel, szelleme képtelen az akarat
lagos figyelemre. Ilyen esetben öntudatlan figyelmet csak ritkán
sikerül valamely erős hatással fölkelteni. Ezen kényszerképzetek
időnként mások és mások. Néhány héttel ezelőtt valamelyik társá
nak kihúzták a fájós fogát. Ő meglátta valahogy az orvos foghú
zóját, s ettől az időtől kezdve, heteken keresztül „doktor-fogó“ -t
rajzolt az ösztönszerü rajzolás keretében, azt csinálta agyagból,

328

Vegyes

ha idegennel találkozott, azt is néhány perc múlva a kérdések
egész áradatával lepte meg, hogy látott-e, milyen van neki, miből
van? Tanóra alatt ilyenkor képtelen figyelni. Tikkszerű mozgások
kal utánozza a foghúzás mozdulatát ritmikusan, egymás után. S
ha megfordítva véve a dolgot most már én kezdek érdeklődni az
iránt, ami a lelkét ilyenkor teljesen leköti, kiugrik a pádból, az
osztály közepére fut, hoz egy széket s élénk magyarázat kíséreté
ben széles mozdulatokkal mutatja be, hogyan húzza ki az orvos
a „dokíorfogó“-val a fogat. Szeme ilyenkor lázasan fénylik, min
den szavában élénkség, arca pedig a legkülönfélébb és legválto
zatosabb arcjátékot csinálja végig.
Máskor a kocsi az, amit mindenütt maga előtt lát. Az előbbi
kényszerképzet hatása megszűnt. Érdeklődése minden más iránt
megszűnik s ha mégis sikerül belopni öntudatába azt, amiről
beszélgetünk, a legképtelenebb koncentrációval ismét csak fölszinre
vetődik domináló képzete. Ilyen kérdések születnek meg ajkán
mikor pl. a tyúkról beszélgetünk:
„Miért nem tojik a tyuk kocsit?,,
S mikor megfordítom kérdését, én teszem föl olyképen,
hogy neki kell rá felelnie, a válasz ez:
„Mert nem kovács!“
A legutóbbi időben a cilinder-kalap volt leghőbb vágya.
Agyagból, papírból mindig azt csinált. Egy-egy kis mese csak
annyiból érdekelte, hogy volt-e a mese szereplőinek cilinder-kalapjuk,
miből volt, neki mikor lesz, vagy miért nem volt, jobb lenne, ha
máskor olyan mesét mondanék, amelyikben a kis lánynak is van
cilindere. S így tovább.
Füzesi Árpád.

VEGYES.
Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógiára elő
fizetési díjaikat beküldötték:
1912. évre: Szőcs Elek dr. Budapest 5, Zsemberi József
Vác 5, Ákos István Budapest IC, Szily Adolf dr. Budapest 10,
Sándor Lajos 5 koronát.
1913. évre: Hövényes Antal Pozsony 10, Varsányi Ferenc
Eger 5, Baráthy Mihály Budapest 5, Stoff János Nagyszöllős 10,
Piroska Károly Jolsva 10, Vakok Wechselmann intézete Budapest
10, Lovács József Szeged 10, Szőts Elek dr. Budapest 10, Gyömörey Alfonz Ungvár 5, Scholtz Lajos Jolsva 10, Vakok intézete
Szombathely 10, Kákonyi Sándor Szeged 5, Siketnémák intézete
Kecskemét 10, Szily Adolf dr. Budapest 10, Kisegítő-iskola Nagybecskerek 10, Tóth Zoltán Budapest 10, Lengyel Gyula Budapest 5,
Schannen Péter Kolozsvár 10, Bartha Jenő Kolozsvár 5, Schaeffer
Mátyás Vác 10 koronát.
Budapest, 1913. évi december hó 3-án.
K leitsch János
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