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15a jorország i p a r t a n o d á i r ó 1. 

HORVÁTH IGNÁCZTÓL.*) 

Minél kedvezőtlenebbek természettől valamely ország belviszonyai az em 
beri tevékenység valamely meghatározott ágának. — minő a kereskedelem, ipar 
vagy mezei gazdászat fejlődésére s kiművelődésére, annál jogosabban igényel-
hetni az emberi elmétől, hogy tanácscsal és segélylyel álljon elő. miszerint a 
természetszerű kellékek hiánya legalább részben pótolva legyen a meglevő esz-
közök lehető legjobb alkalmazása által. Ama legjobb eszközök és fejlődési irá-
nyok ismeretét azonban, ha már megszereztetett, csupán oktatás utján lehet 
valamennyi érdekeltek köztulajdonává tenni. 

Az ipar terén adott oktatás például ott lesz szükségképen legbehatóbb, 
legpontosabb s ott kell azt legjobban művelni, hol a közvetlen szemléletből s 
gyakorlatból eredő tapasztalás még hiányzik. Ezek azon okok s tekintetek, me-
lyek szükségessé teszik, hogy oly kiválóan mezei gazdászattal foglalkozó állam-
ban, minő Magyarország, a kézműves és iparos népesség oktatására a legna-
gyobb figyelem fordíttassék. 

Ez lévén meggyőződésem, term észetszerűnek találandják az urak, hogy 
lelkesülök azon eszme ért, miszerint írva az iparos oktatásról, csekély erőmhöz 
képest mindent elkövessek, hogy Magyarországon az első ipariskola hovaha-
marább létrejöjjön, nem is szólva az alsó iskolákról, melyek Magyarországra 
nézve nagyon fontosak. 

A magyar ipariskolák életbeléptetése körül mutatott érdeklődésem azon-
ban még jobban találja indo kolását a következőkben : 

Honfitársaim egynémelyikéről ugyanis, kiknek ritka érteim ősségére, 
ügyességére, kitartása- és pontosságára nem egy műszaki tanoda igazgatója vagy 
nagyszerű gyár vezetője által figyelmeztetve lettem, írásbeli tudósítást kértem 
magamnak adatni mívelődésök menetéről. 

*) Kivonat a magy. mérnök- éa építész-egylet, 1873. oct.. 26-ki egyetemes szakiilésén 
felolvasott értekezésből. Ezen értekezés folytatása az 1872. okt. 26. ugyané czím alatt t a r to t t 
felolvasásnak, mely vonat ilag — aX.é. első füzetben közöltetett,.— Szerk. 
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Nagy keserűséggel kellett, tisztelt tagtárs urak, ezen vázlatokból megér-
tenem, mennyi ritka telietség, kik értelmiséggel kitartó szorgalmat egyesítenek 
kénytelenek külföldön a l e g f á r a d a l m a s a b b m ó d o n megszerezni azon 
ismereteket s ügyességeket, melyeket más körülmények közt saját hazájokban 
k ö n n y ű s é g g e l s rövid idő alatt sajátíthatnának el. Ezekből tapasztaltam 
mily nagy hátrányt szenved maga a nemzet az által, hogy az iparos és kézmű 
ves ifjúság úgyszólván legkisebb alkalmat sem talál önhazájában czélszerű elő-
leges és végleges kiművelődésre. 

Ugyané tudósításokból továbbá azt is megértettem, mikép sokan, kik veszni 
hagyott gyermekek gyanánt, csupán a legelemibb ismeretekkel ellátva hagyták 
el hazájukat, ma már külföldön nemcsak Magyarország díszére működnek, de 
még a külföldi ipar emelésében is részesek. 

Mily gyorsan fogna a magyar ipar megteremtetni, ha azon férfiak kezére 
bízatnék, kik jelenleg erejöket külföldi érdekeknek áldozzák! Mily dicsőséget 
találnának ők abban, ha tudományukat s minden erejöket önhazájuk szolgála-
tára fordíthatnák! és végre mennyi biztosítékot nem nyújtanának a jövőnek a 
tervezett műszaki tanintézetek, melyekben folyton erőteljes sarjakra lehetne 
számítani. 

A tisztelt tagtárs urak nagy érdeklődése a megteremtendő magyar iparos 
oktatás iránt bátorított, hogy másodízben vegyem türelmüket a végből igénybe 
hogy az e tárgyban tett tanülmányim ujabb részét közölhessem. 

Engedjék meg tehát a tisztelt tagtárs urak, hogy a bajor iparos oktatás-
ról szóló dolgozatom végét kivonatilag felolvashassam. 

Az újból létrehozott 18fi4-iki szervezeti terv alapvonalaiban ez : 
Mint alsó lépcsői a k é z m ű v é s z e t r e irányzott kiképzésnek közvetlenül 

csatlakoznak a népiskolához 
1-ör a kézművesi továbbképző iskolák; 
2-or a kézműves iskolák. 
A f e l s ő b b t e c lm i k a i p á l y a számára pedig közvetlen a latin iskolá-

hoz csatlakoznak 
a r e á l g y m n á s i u m o k , melyeknek kizárólagos rendeltetése volna a 

m ű e g y e t e m r e , melyben a technikai oktatás tetőpontját éri el, előképző ta-
nodákul szolgálni. 

A kézművészeti továbbképző iskolák voltak azok, melyek a bizottság ta-
nácskozásai- s tárgyalásaiban kiváló szerepet játszottak. 

Hajdan, valahányszor az államkormány folytonos gondoskodása egy-egy 
ujabb lökést akart adni a technikai oktatás emelésére, a bizottságokban min-
dig főkép szemügyre vétetett a f e l s ő b b t e c h n i k a i o k t a t á s javítása; e 
szerint rendesen a jó módú osztályok élvezték az újítások előnyeit, s habár ezen 
nyereség nem szereztetett is meg közvetlen a kézműves kiképeztetésének rová-
sára. mégis már az által, hogy a magasb oktatásnak elsőbbség volt adva, köz-
vetve a kézműves érdekei károsíttattak. 
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Most, midőn komolyan hozzá kellett látni egy alapos, minden erdekeknek 
megfelelő szervezéshez, végtére tekintet vettetett az alsó oktatás eddigelé távol-
eső s elhagyatott mezejére, és csodálattal észleltetett itt egy mélyen elhanya-
golt állapot, s oly hiányok, melyek erélyes s alapos átalakítást sürgősen kí-
vántak. .# 

Azon tanonezok ős segédek, kik nincsenek oly helyzetben, hogy kézmű-
ves iskolába járhassanak, valamint azon kézműves-tanulók, kik beállván az 
iparüzletbe, magukat tovább gyakorolni s képezni kívánják, erre nézve addig 
csupán a kézművesi ünnep- és vasárnapi iskolákra voltak utalva, melyek pedig 
berendezésüknél fogva a tanulóknak nem nyújthattak oly oktatást, mely bizto-
sította volna számukra a gyorsan előhaladó iparviszonyoknak csak némileg 
megfelelő továbbképződést a köznapi iskola tanulmányai után. De sőt az ily-
nemű iskolák a tanárnak ép úgy, mint a tanulónak, teher gyanánt tűnhettek 
fel, ha meggondoljuk, hogy csupán ünnep- és vasárnapokon néhány óra fordít-
tatott hittan-, olvasás-, számtan-, fogalmazás-, földrajz- és történettanra stb. 

A kézműves-osztály ily nagy mérvű elhanyagolása s a kizárólagos gon-
doskodás a felsőbb technikára iparkodók kiképzéséről, bizonyára nem volt al-
kalmatos a hazai ipart kívánatos módon emelni, vagy a benne részesülők érde-
keit különbség nélkül s egyenlő mérvben előmozdítani. 

Míglen tehát a gépészet s nagy ipar magasabb tökéletességre nem fejlő-
dött, a technika mindinkább finomúlt, s kölcsönös hatásuknál fogva a munka-
telosztás mindinkább érvényre jutott, az üzletek szervezése tökéletes!) lett, míg-
len egyszóval a fejlődés folyama alatt minden állapot fenekestül változott: ad-
dig a szegényebb polgárosztály a tudás és képesség azon pontján maradt meg, 
melyen már mindezen mélyen ható s őt leginkább érintő változások előtt állott 
vala. S igen természetesen, miután nem nyújtatott neki alkalom arra, hogy ma-
gát a szüntelen haladáshoz képest kiművelje, illetőleg az uj viszonyokhoz al-
kalmazza. Nem volt gondoskodva oly oktatásról, mely a munkást is, amennyi-
ben maga akarta, felvilágosítja ama nagy változás felől, melynek az ipar alá-
vetődni kezdett, sem azon veszélyek felől, melyeknek ő ki volt téve, ha csak 
jókor fel nem hagy oly munkákkal, melyeket előnyösebben végez a gép, s el-
lenben őt oly munkákra tegye képessé, melyeknél tetemes!) a szellemi működés. 

A nagy ipar föllépése a munkás-osztályt készületlenül találta, s ennek 
nagyrésze gyakran csaknem ugyanegy napon fosztatott meg keréseti forrásá-
tól. S a mi még roszabb, eliez járult az újonnan fejlődő viszonyokbai belátás 
hiánya. 

A nagyszerű fordulat, melyet a közművészetek űzési modora vett, elég 
világosan mutatja a célokat, melyekre törekednie kell a munkás-osztály okta-
tásának, s mikép a technikai ügyesség, kereskedési és nyelvészi ismeretek ter-
jesztése, s az egész nemzetnek munkához nevelése által oly nemzetgazdasági fej-
lődést lehet előidézni, mely az egyetemes erők lehető legjobb értékesítésére 
vezet. 
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Kétségen felül áll, mikép az önálló, független polgári kézműves osztály, 
mint ilyen, nem annyira a nagy ipart, mint főkép s első sorban a kisebb ipart 
mely magát az első mellett képezte, kell, hogy szemügyre vegye; ez ugyanis 
arra képesíti őt, miszerint ne többé a helyi szükséglet, hanem a világkereske-
delem számára termeszszen. 

Világosítsuk meg ezt egy példával. Minden nagy városban találtatik bi-
zonyos száma oly független munkásoknak, kik felhasználván a városi vízvezeté-
kek csőveiben folyó vizet, mely elég olcsón engedtetik át, ezzel valami kis erő-
müvet, például vizoszlopgépet 1/4, */» egész 2lóerejűt, működtetnek. Ily géppel 
képesek ők oly munkákat végrehajtani, melyek csekély tőkét, de annál több 
személyes képzettséget, ügyességet, ismereteket és művészeti gyakorlatokat igé-
nyelnek. 

Az ilyen munkások száma még korántsem oly nagy, a milyen adott 
kedvező viszonyok közt lehetne s lennie kellene. Ez példakép egyike azon mű-
ködési mezőknek, melyre nem egyet lehetne utasítani azon munkások közül, 
kik a gépészet és ipar fejlődése következtében eredeti körükből kiszoríttattak, 
mivel ezekkel többé versenyezni nem képesek, s így keresetökct és kenyeröket 
elvesztették, vagy legalább mindenesetre függetlenségüket. Nagy tőke, mint 
mondám, ily vállalathoz nem szükségeltetik, de igen is szükségesek az ismere-
tek és ügyesség. De hogy képessé tétessék a munkás ily vállalatokra, minden 
elfogulatlan ember ítélete szerint világos, hogy a vasárnapi iskolákban adott 
oktatás elégtelen, mert ez nem nyújtja többé a tettleges és különféle ismeretek 
teljességét, melyek okvetlenül szükségesek, e czélból a függetlenül munkálkodó 
kézművesnek, ha az iparos élet változatait követné, e mellett függetlenségét 
fentartani szándékozik. 

A mi ez egy példán látható, azt sok más is bizonyítja. Ám ez az egy is 
eléggé mutatja az ünnep- és vasárnapi oktatás elégtelenségét. Azon néhány 
óra, melyeket a vasár- és ünnepnapok nyújtanak, alig engedik a természettudo-
mányok legegyszerűbb elemeinek közlését, annál kevésbbé a legújabb vívmá-
nyoknak a technika terjedelmes mezején népszerű s egyúttal buzdító modorban 
való előadását s e melett az annyira szükséges rajz, élő nyelvek és kereskedelmi 
tudományok tanítását. 

Sürgősen szükséges volt tehát kiterjeszteni a hétköznapi estékre is a kéz-
műves segédek és tanonezok oktatását, s e szerint a vasár- és ünnepnapi isko-
lák helyére az ügynevezett kézművesi továbbképző iskolákat léptetni. 

S valóban, a külországok kormányai már tetemesb idő óta kiváló gondot 
s ápolást fordítanak az egyetemes oktatásügy eme szerfelett fontos ágára, —-
melyre nemcsak értelmes és alaposan kiművelt iparosok, hanem kitűnő szaktu-
dósok is vállalkoznak, kik ezen oktatáságat szeretettel és önfeláldozással mű-
velik. Ennek következtében nem is hiányoznak a kézműves képzőoktatásnak* 
melyet derekas tanerők kezelnek, ép oly meglepő eredményei, mint a minők a 
felsőbb technikai tanításnál mutatkoznak, mert azon igényeknek ismerete, me* 

A magy. mérn. és épit.-e.gyl. közi. VII . köt. 3 3 
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lyeket az iparos elélte szab a gyakorlati élet, mindazoknál, kik ezen oktatásra 
szorulnak, oly munkakedvet, szorgalmat és kitartást idéznek elö, mikről csak 
az képezhet magának fogalmat, ki törekvő kézművesekkel személyesen érintke-
zik. Oly helyeken, hol ezen kézműves-képzőoktatás valamint a felnőttek taní-
tása különösen ki van művelve, a rendelkezésre álló valamennyi tantermet a 
vasár- és ünnepnapok délelőtti, s a hétköznapok esti óráiban mindig tömve ta-
láltam munkások- és munkásnőkkel, kik buzgón törekedtek a szükséges elemi 
ismereteket megszerezni, vagy a vonzó modorban tartott népszerű előadásokat 
hallgatni. 

Máskor, midőn egyes törekvő kézműveseket a kora reggeli órákban kis-
ded padlásszobáikban felkerestem, azokat vagy rajztábláik felett vagy könyve-
ket olvasva, találtam. 

Ezen erélyhez, s tanulásra elszánt akarathoz, moly a rendes iskolák tanu-
lóinál nem találtatik mindig a kívánatos mérvben, hozzá járul még a gyakor-
latban nyert tapasztalás, minél fogva a tanulók igen rövid idő alatt tetemes 
előrehaladást tesznek, s nem sokára annyira viszik, hogy a technikai lapok nagy 
részét haszonnal olvasni s magukat önállóan továbbképezni tudják. 

A von Braun ő excellentiája által kidolgozott, a kézműves továbbképző 
iskolákra vonatkozó szabályok, még mai nap is érvényesek, és elég leend meg-
jegyezni, miszerint ezen tisztán helyi természettel biró intézetek sokalakuságá-
nál fogva e szabályok természetszerűen csak azt tartalmazhatják, mi egy rende. 
let keretébe felvehető. 

A kézművészeti iskolák köztanintézeteknek neveztetnek, melyek rendel-
tetése, szoros kapcsolatban a népiskolához, megfelelő általános műveltséget s 
elméleti előkészültséget nyújtani a képzőművészetbe lépőknek. Tananyagjok, 
az említett rendelet szerint, három évfolyamra van beosztva. 

(Folytatása következik.) 


