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NEVELÉS.





IGNOTUS ELŐSZAVA.

E munka írója, Nádai Pál írótársam, 
középiskolai tanár, s munkájának legszebb 
dicsérete, hogy aki egyebünnen nem ismeri, 
e könyvéből alig tudhatja meg, minek a 
tanára. Nem hinné, aki nem próbálta, mily 
nehéz a tanár-embernek levetkeznie a szak
embert, s nemcsak hogy nem magától érte
tődő, hogy aki jó matematikus vagy filo
lógus vagy zoológus, egyben jó nevelő is 
legyen, de, inkább, az az érdeklődés, mely- 
lyel az ember szaktudóssá válik, nem igen 
hágy helyet annak a fajta érdeklődésnek, 
annak a lelkes kicsinyességnek, annak a 
hősi türelemnek, annak a leszálló, behelyez
kedő és sugalló képességnek, ami a neve
lőt teszi. A nevelés külön művészet és külön 
szenvedély ; a hozzá való képesség sokban 
rokon az orvosival — s mint ahogy vannak
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született orvosok s népek (teszem a zsidó), 
kik különösen jó orvosok, úgy vannak 
született nevelők is, s vannak népek, teszem 
a svájci, melyeknek irodalmi, művészi, nem
zeti vonása az oktató s egyben nevelő haj
landóság. A dilettantizmust semmi művé
szet nem tűri, de különösen nem az olyan, 
mely eleven bőrön dolgozik. Mit szólnánk 
ha minden patikus, anatómus, sérvkötő- 
keztyűs és hőmérő-optikus egyúttal orvos
kodással is mulatna, s ezenfelül minden 
apa és minden anya maga akarna a gyereke 
doktora lenni ? Ami itt képtelenségnek tet
szik, azt szó nélkül elfogadjuk, mikor neve
lésről van szó, s tehetetlen s tanácstalan 
állunk a szomorú valósággal szemben, hogy 
e legnemesebb művészet, mely egyben a 
legdrágább matériával dolgozik, a tanítói 
tisztnek s a szülői jogoknak és köteles
ségeknek révén abban a roppant, legalább 
is kilencvenöt vagy kilencvenhét százaléknyi 
arányban van dilettánsok kezén, ahány 
százalékkal több a nevelésre nem született 
ember a nevelésre született embernél.

Nádai Pál született nevelőnek látszik ; 
könyve tele a leggyengédebb emberismeret
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legfinomabb ujj mutatásaival, s egy másik 
Nádai Pál sokat tanulhatna tőle, ha viszont 
a született nevelőnek az nem volna a titka, 
hogy tanulás nélkül is benne van a mester
sége tudása az ujja végeiben. S ugyancsak 
ez az, amit tanulás, még tapasztalat sem 
pótolhat. A gondolatok közt, melyeket e 
gondolat-ébresztő könyv keltett bennem, 
az a legvigasztalanabb, hogy aki a neve
lésről ír, körülbelül olyan, mint ama bizo
nyos : költők számára való költők; nincs 
más értő közönsége mint az, amelynek 
auch Einer-es telített voltához képest az ő 
mondanivalója tulajdonképp pleonazmust 
jelent. S nyomban utána az a másik el
gondolás, amit fentebb pedzettem : hogy 
veszedelmesen több embernek jut részéül s 
kötelességéül a nevelés, mint akinek képes
sége van rá. Mit érnek ezek, szegények, a 
leggyengédebb ujjmutatásokkal, s mit hasz
nálnak e finom javallatok az ő még szegé
nyebb tanítványaiknak vagy gyermekeik
nek ? A nevelés, mondom, művészet, s ebben 
is, mint minden művészetben, a szeretet 
az, ami inspirál. De nem csakis a szeretet; 
a tehetséget a szeretet csak kiváltja, de
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nem pótolja. A szülői szeretet, teszem cso
dákra képes, csak arra a csodára nem, 
hogy a pedagógus antitalentumot pedagó
gus géniévé alakítsa. Hogy kihegyezett 
példát mondjak : az ideges ember a leg
rosszabb nevelő, s az ideges gyermeknek a 
legjobb nevelő kell. Viszont: ha gyermek 
ideges, az nem szerzett, hanem öröklött 
tulajdonság, még pedig azoktól öröklött, 
akik természettől fogva az ő neveltetésére 
rendeltettek : a szüleitől. Vagyis az ideges 
gyermekre, akinek a legjobb nevelő kell, 
majdnem mindig a legrosszabb nevelő vár : 
az ideges szülő. Ezen nehéz segíteni, bár 
a legleleményesebb gyengédséggel. Nekem 
erős a hitem, hogy lesz idő, mikor egyrészt 
a tanítás s a nevelés bifurkálódik, vagyis 
a gyermeket mások tanítják, mint akik 
nevelik — másrészt a szülői s a községi 
vagy állami nevelés fakultatívvá válik, vagyis 
nem lesz magától értetődő, hanem csak egy 
lehetőség lesz a többi közt, hogy a gyer
meket a szülői neveljék.

De még ezután is maradnak majd ter
mészeti csapások, melyeket a legraffináltabb 
nevelőművészet sem igen tud kivédeni.
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Ilyen az, amin sem koedukáció, sem nemi 
felvilágosítás, sem a test s a lélek figyel
mének másfelé való fordítása nem sokat 
enyhít, hogy, különösen némely fajtáknál, a 
nemi érdeklődés, gerjedelem és képesség 
elébb jelentkezik az emberben, semmint azt 
kielégíteni szabad vagy lehet vagy üdvös 
vagy ajánlatos vagy megengedett volna. 
Mit tegyen az érző, a részvevő, a mindent 
megértő és, talán, mindenre emlékező ne
velő ilyenfajta vergődések, ilyen irtózatos 
szenvedések, kínlódások és gyötrődések 
láttára ?

íme egy nagy feladat, mellyel a nevelés
nek meg kell birkóznia. De ez legalább 
külső feladat, s minden erejét összeszedve 
fekhetik neki. Ám vannak nehézségek, me
lyek belülről nyomják, dilemmák, melyek 
éppen azt az erejét bontják meg, amellyel 
feladatait ellássa ; ellentmondások, melyeket 
a gyakorlati tapintat nem igen tud össze
egyeztetni.

Ilyen dilemmás már maga a nevelés ren
deltetése is, mely, ha jól szemügyre vesz- 
szük, kettős. Mert nemcsak kifejtenie kell 
az ember képességeit, hanem, ugyanekkor,
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bele kell plántálnia a társadalmi tekintete
ket is — s ez ellentétes feladat. Ugyan
akkor, mikor ki kéne tanítanom az embert 
a boldogulás mesterségére, egyben bele kell 
vernem az önkéntes meghódolást e boldo
gulás akadályai előtt. Mert végre i s : 
erkölcs, becsületesség, mind a szép társa
dalmi erények, melyeknek uralma a társa
dalom életszüksége s beplántálásuknak tár
sadalmi megbízatását a nevelők épp ezért 
nem is utasíthatják el maguktól: mindezek 
származásuknál fogva nem egyebek, mint 
engedmények az egyes terjeszkedéséből, 
annak javára, hogy valamennyien megfér
jenek egymás mellett. Kezdve azon, hogy 
azt a gyereket tartjuk jó gyereknek, aki 
legkevesebb kényelmetlenséget okoz ne
künk, folytatva addig, hogy azt az embert 
tekintjük jó embernek, ki a maga érdekét 
mögéje teszi a mi érdekünknek : az erköl
csös nevelés minden erejével azon van, 
hogy az embert élhetetlenné gyengítse, az 
élet versenyére alkalmatlanná bágyassza. 
Vannak ügyes vívók, kik azonban mégis 
mindig kikapnak, mert valami ideges regár- 
dosságnál s beteges lovagiasságnál fogva
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egy pillanatra megállítják a kardjukat, 
mielőtt a védetlen felejtett helyre bevág
nának. Az erkölcsös nevelés is ilyenfajta 
vívókat nevel ; kifejti az ember életképes
ségeit, de egyben beleneveli a tekintetet is, 
hogy ne éljen velük. Ha a nevelő becsületes 
akarna lenni növendéke iránt, azt kellene 
mondania neki: Ne légy szamár. Egyszer 
élsz csak, ne tekinteteskedd el az életedet. 
Ne törődj mással, mint magaddal, mert ha 
magad nem törődöl magaddal, más ugyan 
nem törődik I Tedd meg te, amit felebarátod 
magának kíván. Hajolj meg a hatalmasak 
előtt s nyargald le a gyengéket; hízelegj 
az aljasaknak, mert ezek árthatnak, s 
komiszkodj a nemeslelkűekkel, mert ezek 
nem állnak bosszút. Vedd el a gyengétől, 
amije van, mert az erős nem adja oda. Adj 
a gazdagnak, mert az fizet, s ne adj a 
szegénynek, mert annak nincs miből fizetnie. 
A mások becsületessége a legjobb üzlet, s 
a pénz nem boldogít, ha nem az enyém...  
És így tovább — tulajdonképp az volna 
a tökéletesen becsületes nevelő, aki növen
dékét tökéletes gazemberré nevelné. De mivel 
a nevelő nem így tesz, s mikor inkább abba
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veti becsvágyát, hogy növendékét tökéle
tesen becsületes emberré nevelje: nem 
tudom, hogy rossz óráiban nem érez-e 
valami elborulás félét; nem érez-e lelki
furdalást, hogy megrövidítette boldogulásá
ban, mert a boldogulás módjainak meg
vetésére nevelte azt, akinek boldogulása az 
ő nevelő gondjaira volt bízva?

Lehet abban sok túlzás, ahogy e dolgot 
beállítom — de hogy a nevelés körül vala
hol valami nincs rendben, azt eltagadni 
nem lehet. Ha minden rendjén volna, lehe
tetlen volna, hogy a jól és erkölcsösen 
nevelt ember előtt az a kép álljon a világ
ról, ami valójában á ll: hogy ez a világ 
roóóx. Ha a nevelés egészséges volna, akkor 
a helyesen nevelt ember előtt annak a kép
nek kellene állania, hogy a világ: világ ; 
olyan, amilyen, — csakúgy, mint a fizikus, 
a kémikus s a mérnök számára nincs jó 
vagy rossz világ, hanem van olyan világ, 
amilyen a világ, s amilyenül ismervén és 
számba vévén a világot, lehet elektromos
ságot termelni, kátrányt főzni, hidat építeni. 
Mint ahogy iskolánknak nagy hibája, hogy 
teletömi fejünket holt s az életben fölös-
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Jeges ismeretekkel, míg az életben szük
ségesekhez : például a mai nyelvekhez, a 
financiális, a gazdasági, az igazgatási dol
gokhoz az élet veszteséges kerülőútjain kell 
eljutnunk, — a nevelés is valahogy hamis 
képet ültet belénk a világról, s csak az 
élet durva, kíméletlen, pofoncsapásos peda
gógiája tanít ki bennünket, néha két év
tizedes idővesztességgel, arra, hogy amért a 
világnak jobbnak kéne lennie s valaha jobb 
is lesz, ma mégis aszerint kell cselekednem, 
amilyen ma ez a világ — s annak a jó, erköl
csös, tisztességes és becsületes ember vol
tomnak kedvéért, aki én úgy is hiába vagyok 
addig, amíg a többi ember is nem az, ne 
fosszam meg magamat az élet lehetőségei
től, melyekről ha én lemondok, azért nem 
maradnak sem gazdátlan, sem elkövetetlen, 
csak másnak a harács-fölöslegét gyara
pítják.

Nádai kollegám könyvében annyi az okos 
megértés, hogy bizonyára megbocsátja, ha 
talán meg is lepi, hogy az ő gyengéd és 
meleg fejtegetései ily hűvös és durva s 
az ő tudományos megállapításainak any- 
nyira ellentmondó elgondolásokat ébresz-
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tettek bennem. Nem hiszem, hogy a ne
mes pszihológia mellett ilyeneknek is ne 
volna némi jogosultságuk, s a lelkes sursum 
cordás biztatások mellett a szkepszis szava 
is jó ne volna adalékul és hozzágondolni 
valóul annak számára, aki, gyarlandó ember, 
embereket akar tökéletesíteni. Egyébként 
nem sok könyvet olvastam, mely a gyer
meki lélekbe oly finoman metszett üvegen 
át nézetett volna be, mint ez a gondos 
munka. Bizonyára nem utolsó szava a pe
dagógiának, de átgondolt rendszere egy 
érett emberismeretnek.
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A GYERMEKSZOBA.

Az első tapogatózásoktól az első élet
ismeretekhez a gyermekszobán keresztül 
visz az út. Ami itt a lélekbe besuhan, az 
idővel elhomályosulhat, szétfolyhat, elmo
sódhat, de valamit mindig visszahagy, egy 
mélységes benyomás, vagy egy felejthetet
len illat alakjában. A megismeréshez, mint 
az első emberpár, mi is egy szép kerten 
át jutunk s ebből a kertből az első gond
talan játékok, az első álmodozások, az első 
gyermekdalok emlékeit visszük magunkkal. 
Olyasmit, amire később, a verejtékes munka 
idején nemcsak lelkendezve gondolunk 
vissza, de azt is megérezzük, hogy e játé
koknak, e meséknek, e nótáknak egyéni
ségünk megfinomodásában mekkora része 
volt. A gyermekszobából egy életre szóló 
emléket viszünk magunkkal, minden da-
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rabja, minden zuga belekapaszkodik a nyila
dozó elmébe és benne hagyja a gyermeki 
tapasztalat virágait vagy töviseit. írók és 
művészek visszaemlékezései kulcsát adják 
egyéniségüknek és művészetükben, írásaik
ban, még késő öregségükben is megvan a 
nyoma annak, hogy tiszta és derűs kör
nyezetben bontakozott-e ki gyermekéletük, 
vagy ólomsúlyú, nehéz és nyugtalan szo
bák csenevész kis palántái voltak. Nem 
nehéz kitalálni, hogy például egy Goethe, — 
vagy a mi korunkban — egy Anatole 
Francé, akik még hajlott életkorukban is 
annyi gyengédséggel tudtak visszakúszni 
a gyermekévek tűnő emlékeihez, friss és 
napfényes talajból sarjadtak ki, gyengéd 
anyai és apai kéznek oltalmával. Viszont 
például Strindberg komorsága, vigasztalan 
pesszimizmusa és asszonygyűlölete — saját 
bevallása szerint is — egy sivár és nélkü
lözések közt telt ifjúság visszhangja.

A környezet tehát az az erő, mely Isten 
módjára a maga képére formálja az em
bert s e környezetben a legelső hatás a 
legmélyebb: a gyermekszoba hatása. Méltó, 
hogy e kis világ teremtése is azzal a gon-
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dolattal kezdődjék, amellyel a nagyvilágé: 
legyen világosság 1 Legyen benne nagy, 
üdítő világosság, amely széles és ragyogó 
ablaktáblákon ömöljön be, úgy, hogy szinte 
ujjongjon tőle a gyermekiélek. Kivált a 
nagyvárosban és legkivált a mi lakásviszo
nyaink közt nem lehet eléggé hangoztatni, 
hogy a gyermekszobának mennyire szük
séges a napfény, ha lehet: a több felől is 
beáradó napfény s köztük a legterméke
nyebb : a kelet felől jövő. Az volna a leg
jobb, ha minden gyermekszoba egyenest 
valamely kertre vagy legalább verandára, 
avagy nyitott erkélyre nyílna, hogy a nagy 
világossággal együtt beosonjon valami a 
mennybolt kékjéből is és bevesse körvo
nalait egypár szép, nyugodt fa s néhány 
tarka színekben pompázó virág.

Mert minden nevelés a természet fen- 
sőbbségének az elismerésével kezdődik és — 
bármilyen különös, — a szobában is a ter
mészet az úr. Ő adja a fiatal gyermeknek a 
testi rugalmasságot, a szép piros arcszínt, 
ő formálja meg a lelkét, hogy éber és be
nyomásokra fogékony legyen, hogy hinni 
tudjon a szépségnek termékenyítő erejé-
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ben. És hogy akarni és elérni tudja azt, 
ami az egész emberiség vágyaiban szuny- 
nyad. Tulajdonképpen a természet nevel 
még a gyermekszobában is, az ember pe
dig csak elrendezi a természetet, mint a 
láthatatlan színpadi rendező a díszleteket, 
úgy, ahogyan legközvetlenebbül fognak 
hatni. A gyermekszoba világának ez ötletes 
rendezője tehát azzal a gondolattal fogja 
kezdeni a tervezést, hogy olyan gyermek
szobát teremtek, amely a gyermek testi 
erejére, egészségére, lelki frisseségére, szép
érzékére és erkölcsi fejlesztésére legalkal
masabb. Olyan környezetet teremtek, amely 
megoldja a testi, az értelmi, a művészi és 
az etikai nevelés feladatait. És ezért a jó 
tervező-művészben lesz valami a szülő gyen
gédségéből, a tanító számító- okosságából, 
a művész lobogó szépségszeretetéből és a 
filozófus leszürődött világnézetéből.

Eközben pedig az igazságnak megdöb
bentő egyszerűségére fog bukkanni. Azt 
fogja tapasztalni, hogy minden darab bú
tor, minden dísz, minden művészi elv, min
den szín és minden gondolat, amely cél
szerű az egyik szempontból, jó a másik
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szempontból is. íme, a legegyszerűbb pél
dával kezdem. Fel fog merülni a bútorozás 
kérdése. A megfontolás azt az egyszerű 
törvényt fogja igazolni, hogy a bútor ké
szüljön a legegyszerűbb anyagból, lehető
leg cifraságok nélkül, szolid és jó fából, 
amely a fa természetes szövetét árulja el, 
vagy hófehérre van fényezve és letompított 
éleivel, sík felületeivel a tisztogatást, mo
sást könnyűvé teszi. Méretei ne legyenek 
nagyszerűek, hanem a gyermek fejlődésé
hez és igényeihez szabva, vagyis ágya akkor 
is jó legyen, mikor a gyermek nagyot nő, 
kanapéja ne nevelje lustaságra, tehát egy
szerű lóca legyen, szekrénye sokpolcú, ala
csony és széles legyen, mosdója is, mint 
minden bútora, rendre és tisztaságra utalja- 
S mit jelent a gyermek szempontjából egy 
ilyen jól megkonstruált bútorzat ? A vona
lak nagy egyszerűsége a nyugalmas szép
ség erejével fog hatni. Cikornyátlan egy
szerűsége hozzászoktatja a gyermeket az 
igazsághoz. Célszerű beosztásuk lehetővé 
teszi a rendet, a játékok elrakását, a köny
vek, füzetek rendbeszedését; nyíltságuk 
nem tűri a piszkot, a szemetes sarkokat s
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egy-egy polc a falon, egy-egy kis asztal s 
olcsó, de formás szék a sarokban, válto
zatossá, színessé teszi a szobát. A fal fes
tése mindössze néhány szépen lendülő csík 
lesz, de derűs és szelíd tónusban, a me- 
nyezetről függő lámpa pedig azt fogja hir
detni, hogy az üvegek szépsége is a vona
lak rajzában s az anyag nemes finomságá
ban van. A szelíd takaró, a puha térítők, 
az ablakok fényét lágyan tompító mull- 
függönyök mind az okos és amellett olcsó 
szépségnek állandó hirdetői.

Valóban csodálatraméltó, hogy a mi ko
runk angol példákon megfiatalodott ipar
művészete milyen raffinált egyszerűséggel 
tudta hozzáhangolni a gyermekszobát a 
gyermekpszichéhez. Láttunk drezdai, darm- 
stadti és bécsi gyermekszobákat, melyek
nek minden porcikája tele volt a gyermek 
naiv áhítatával. Asztala, székei, edényei 
mintha a Hófehérke tizenkét törpéjét vár
ták volna felterítve. Ágya és imazsámolya 
a gyermekszív zsolozsma-hangján szólt. 
Viszont egy nagy darab fából hóember- 
szerűleg faragott «jó nagybácsi* meg egy 
háromágú paraván, amely japán kerti vil-
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Iának volt festve, kivágott ajtóval és abla
kokkal, nemcsak a modern játékok komi
kus és primitív vonalaival hatott, nemcsak 
szobadísznek volt művészies, hanem belül
ről fiókjaival, állványaival és fogasaival 
célszerű bútordarab is volt mind a kettő. 
Itt érezni lehetett, mint a modern gyermek- 
játékokon, hogy a tervező, amikor ónjával 
a papiros mellett ült, szelíd gyermekfejek 
fölé hajolt gondolatban s mintha az a régi 
gyermek ujjongott volna ismét a lelkében, 
aki sohasem hal ki belőlünk végképen. 
Mert aki gyermekekhez akar szólni, annak 
az ő gügyögő, tiszta és örömtől repeső 
nyelvükön kell hozzájuk szólni.

Ha bútorok célszerűségében még nem 
is, de a gyermekszobák stílusos díszítésé
ben a mi iparművészeti kiállításaink is sok 
szemrevalót produkáltak már. Ebben a 
tekintetben is az angol s amerikai deko
ráló művészet nyújtotta a legelragadóbb 
példákat. Ott kezdték először a gyermek
szoba falát naiv mesékből vett jelenetekkel 
díszíteni. Ott olykor egész képeskönyv a 
fal. Nagy ákom-bákom betűk, gót cifraságú 
írások, versikék és táncoló leányok, az
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ö nagy mesterüknek, Waiter Grane-nek 
naiv bűbájára emlékeztető vonalak csen
dülnek meg a falon köröskörül. Néha meg
megismétlődve, mint egy dalmotivum. Efféle 
szép frízeket, magyaros ornamentikával, 
ujjongó, viháncoló gyermekfüzéreket a mi 
kiállításainkon is gyakran lehetett látni. 
S már első pillanatban a gyermek tündér
világának szellőjét csapták a belépő arcába.

Ám mi mégis azt hisszük, jobb, ha a 
szoba díszítését maga a gyermek végzi. 
Képek, amelyeket ő maga rajzol, vagy 
maga gyűjtöget, szép képeslapok, régi köny
vek s folyóiratok kivágott lapjai, egy-egy 
érdekes etnográfiái tárgy, cserép, faragott 
fa, cifra varrottas legyenek a szoba színes 
díszei. És a gyermek saját ízlése, öntevé
kenysége legyen minden darabon. Erre a 
célra szekrényein jó már előre alkalmas ki
vágásokat csinálni, amelyekben időközön
ként az ő kis tárlatait elhelyezheti. Nem a 
sok itt a fő, hanem a szép és hangulatos 
tárgy. Japánban a legtöbb gyermekszobá
nak nincs több ékessége, mint egy-két nagy 
színes virágváza, amelybe időnként a saison 
friss virágai kerülnek. S egy-egy rügyező
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galy, néhány nyíló krizantémum, mégis a 
a íormaszépségek tiszta akkordjait üti meg 
az eleven gyermekiélekben.

De virágnak minden gyermekszobában 
kell lenni. Ha csak egy pár cserépnek is, 
ha a legolcsóbb fajtából is, de éreztetni 
ked, hogy a természet az úr. És ő tőle 
való minden szépség. Egy híres német 
eszthétikus, Schulze-Naumburg írta egyik 
könyvében, hogy el tud képzelni olyan 
magukrahagyatott exisztenciákat, akiknek 
magányosságában annyi élet is megnyug
tató hatású, amennyi egy cserép muskátli
ban van. S a mi legnaivabb szépségélvezé
sünknek vájjon nem ez a természetközel
ség adja-e meg élettani tartalmát?

Általában pedig az legyen az elvünk a 
gyermekszoba egész díszítésében, hogy köz
vetlen hatást érjünk el. Ne szoruljon ma
gyarázatra a dekoráció, ne is az értelmet 
foglalkoztassa, hanem tolmácsolás nélkül, 
megkapó formáival s színeivel hasson. Ke
vés legyen, de megragadó. Mert nem kell 
azt hinni, hogy a gyermek e tekintetben 
más, mint a felnőtt. A túlterhelt szoba, a 
sok kényes cikornya őt is feszélyezné, még
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jobban, mint a felnőttet. A hazug, aranyo
zások, drapériák, barokk díszek őt is el
szomorítanák. Sok szabadságra, mozgásra 
van szükségük gyermekeinknek, nagy és 
széles sarkokra, amelyekben játékos ked- 
vöknek nincs szűkreszabott korlátja. És 
éppen ezért szükséges, hogy minden csa
ládban, még a legkisebben is meglegyen 
a gyermeknek az ő külön kis területe. Ha 
nem egy egész gyermekszoba, hát legalább 
egy félreeső sarok, amely senkinek sem 
esik útjába. Vagy ha nem több, hát egy 
üres láda, amelyre nincs többé senkinek 
sem szüksége. De amelybe minden játéká
val, könyvével, papirosával és csecsebecsé
jével félrehúzódhatik, amely egy kis függet
len territórium lehet a nagyok zűrzavaros 
forgatagában. És amelyben ő a korlátlan 
király és gondtalan játékai között királyok 
gyönyörűségét élheti át.
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A MESÉLÉSRŐL.

A mese didaktikai értékét azoknak, akik 
a gyermeklelkek virágos kertjében sétál
nak, nem igen szükséges fejtegetni. A mese 
megkap, gondolkodóba ejt, elbűvöl vagy 
megdöbbent és a jó mesélő úgy játszik a 
hallgatói érdeklődésének szálain, mint Or
feusz a maga bűvös citharájának húrjain. 
Minden akkorddal vele rezeg egy-egy húr 
a hallgató lelkében is. S ebben a tekintet
ben, már tudniillik a hatást tekintve, a 
naivitásnak bizonyos fokán körülbelül mind
egy, hogy gyerekről vagy felnőttről van-e 
szó. Gyerek is, felnőtt is, ma is, régente 
is, mindenkor szomjúhozta a mesét. A gö
rög gyermeknek a sánta rabszolga mesélt, 
a mainak dajkája vagy guvernántja, a fel
nőtt római a demagóg meséit hallgatta 
csodálkozva, a mai olvasónak a novellairó
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mesél. A mese tehát bizonyos fokig, mond
hatni, lelki szükség, amely különböző alak
ban és különböző mértékben jelentkezik a 
fajok és egyének intellektuális életében, 
de valamely formában csaknem mindig 
megnyilatkozik. Hasonlatos ahhoz, amit 
játékösztönnek nevezünk s ami az ébre
dező művészi érzéknek első rügyfakadása. 
A mese és a játék iránt való fogékonyság 
pedig sehol sem olyan meglepően hasonló, 
mint éppen a gyermeknél. Ugyanaz az éber 
érdeklődés, belemerülés és ugyanazok a 
kedélybeli hatások mutatkoznak itt is, ott 
is. A gyermek mesét hallgat és játszik s 
eközben nemcsak szórakozik, nemcsak egy 
bizonyos szükségletet elégít ki, hanem ki
mutatható, szinte megmérhető szellemi 
munkát is végez.

A kis leánynak odaadok egy babát, a 
fiúnak egy katonát. Cserép az egyik, fa a 
másik. Elkezdenek vele játszani. Képzele
tük finom ruhába öltözteti őket, arany 
hímet varr rájuk ; húst, vért, izmokat gon
dol a tagjaikra, lelket lehel beléjük. Nevet 
is adnak neki, altatják vagy sétálni viszik 
a holt anyagot. Amely ime a képzeletben
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életre kel. Ez a fantázia munkája. Es a 
mese figyelése vájjon nem a fantázia mun
kája-e? Ismert képzeteket köt össze s bár 
a képzelet e hegymászásában a mesélő a 
vezetője, a kis hallgató elméjének mun
kája sem fáradság nélkül való. Látnivaló, 
hogy ez is művészi tevékenység, ámbár 
természete szerint nem produktív, hanem 
receptív. Olyan, mint a kép szemlélete, vagy 
a dráma nézése. Nem puszta megértési 
folyamat, hanem több annál: az értelem 
szárnyakat kap és a költői alkotások lég
körébe emelkedik.

Ha így a mese pszichikai hatásával tisz
tában vagyunk, az is nyilvánvalóvá válik 
előttünk, hogy a mese nem lehet pusztán 
az értelmi és erkölcsi nevelés evőkanalak
ban beadott eszköze, mint a régibb peda
gógia hitte és alkalmazta. A mesemondás 
(ha az nem puszta recitálás) és a mese 
hallgatása művészi munka, ennélfogva a 
mesét a művészi nevelés eszközei közé is 
oda kell számítanunk. Ez pedig annyit je
lent, hogy a modern pedagógus előtt, ami
kor a mesét akár megcsinálja, akár meg
választja, majd elmondja, végül hatását és
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eredményeit keresi, céltudatosan kell le
begni ama felfogásnak, hogy ő most a 
gyermeklélek művészi neveléséhez járul 
hozzá. Sőt mivel a mesemondás a nevelés 
legelső lépcsőfokain a legintenzivebb, azt 
lehet mondani, hogy a mesére vár a fel
adat, hogy a művészi nevelést megalapozza. 
A mesélő a maga finom, villogó vasával 
megszántja azt a talajt, melyből később a 
művészi gyönyör rózsái fognak kivirulni 
és a modern nevelőnek lehet-e ennél szebb 
feladata ?

¥

Amikor meséről beszélünk, ezalatt ter
mészetesen nem azt a négyezeréves műfajt 
értjük, amelynek példáit majdnem minden 
anthologiában megtaláljuk a Pancsatantrá- 
tól kezdve egész népiskolai olvasóköny
vekig. Nem ezt az agyonesztétizált, min
denféle tanító, oktató és erkölcsnemesítő 
célzattal kisért, de alapjában többnyire 
poézis nélkül való műfajt értjük, hanem 
az élőszóval elmondott, gyönyörködtetésre 
szánt mesét. A dal arra való, hogy énekel
jék, a mese arra, hogy elmondják. A me
sének pedig mindig inkább az volt a fel-
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adata, hogy az élőszó erejével a kedélyre 
hasson, mintsem hogy a sorok közé rejtett 
tanító célzatot szolgálja.

Aesopus meséi szinte fárasztóak, telve 
életbölcsességgel és szimbolizmussal és való
ban csak papirosvirágok például a Grimm 
meséihez képest, amelyeknek minden sza
vából költészet lüktet, az az erő, amely
nek az élőszó a leghívebb tolmácsa. Ki
sértsük csak meg a gyermekre való hatá
sukat vizsgálni és meglátjuk, hogy a nagy 
klasszikus meséi hallatára hitetlenül fog
ják a fejüket csóválni, de elragadja őket a 
természetes, az emberi naiv hittel elbeszélt 
mesevilág.

Azt a mesét tehát, amely arra való, mond
juk el a gyermekeknek s ne olvassuk fel, 
annál kevésbbé olvastassuk velük. Az el
mondás közvetetlensége már félig a való
ság erejével hat és az elbeszélő arca, amint 
a maga mondanivalójába belemélyed, bele
melegszik és felragyog, egymásután váltja 
ki a hallgatókból a hasonló hatásokat.

Természetes azonban, hogy a mese úgy
nevezett tanulságának, amely a mese-köl
tőknél olyan tolakodó módon nyomul min-
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denütt előtérbe, nem szabad uralkodni a 
modern mesén. Ha van benne tanulság, 
jó, ha nincs, az sem baj. Egyáltalában : a 
mese is l’art pour l’art, olyan művészet, 
amely önmagáért van, nem azért, hogy 
tanulságokat csomagoljanak bele.

Egyet azonban sohasem szabad a mesé
iének szem elől tévesztenie. Azt, hogy min
dig csak tiszta, ismert, vagy legalább is 
könnyen megérthető fogalmakkal dolgoz
zék. A mesének értelemfejlesztő, elmemoz
dító hatását egy percre sem szabad feled
nünk és lehetőleg ki is kell aknáznunk. 
Minden magyarázat akkor volna a legered
ményesebb, ha el lehetne mesélni, ennél
fogva amikor csakugyan elmesélünk vala
mit, nem szabad elmulasztanunk az atkái
mat, hogy egyúttal magyarázzunk is. Ha 
például hat-nyolc éves gyermekeknek olyan 
mesét mondok, amelyben — bár csak mel
lékesen — királyok háborúskodása is elő
fordul, akkor ezt a két fogalmat egy pár 
szóval meg is kell értetnem. Bele lehet ezt 
szőni a mesébe úgy, hogy a cselekvés foly
tonossága azért nem szakad meg.

A mesélő tehát ne csak csevegjen, hanem
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illusztráljon is a szavával : embereket, dol
gokat, helyzeteket. Legyen a meséjének 
stílusa és azonfölül szemléltető ereje. A szava 
ne csak csengjen, hanem képeket is raj
zoljon a hallgatók lelki szemei elé. Ám 
ha ebben a tekintetben fogyatékos az ereje, 
célszerű módon segíthet magán igazi 
illusztrációkkal. S ezt a mese érdekessé
gének fokozására még a legjobb mesélő 
is igénybe veheti. Persze csak a jó, világos 
és egyszerű illusztrációt, amilyen, sajnos, 
a mi képeskönyveinkben nagyon ritka, 
meséskönyveinkben meg egyáltalán nincs. 
Egy-két vonal és egy-két szín, ha bátor és 
határozott, többet mond a dolgok karak
teréről a legrészletesebb rajznál is. Nem 
is fotográfiák meg szinnyomatú közhelyek 
kellenek a mai gyermekmese illusztrálásá
hoz, hanem modern illusztrációk: a vona
lak nyelvén csevegő finom és mégis egy
szerű hangulatok amelyek úgy kisérjék 
nyomon a mesét, mint a zongora halk 
akkordjai az elénekelt románcot. A vona
laik az emlékezetbe kapaszkodjanak és egy
ben szárnyakat adjanak a képzelő tehet
ségnek. Milyen mesteriek e tekintetben a
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Walter Crane gyermek-illusztrációi. És a 
mikor itt a magunk szegénységére gondo
lunk, önkéntelen is felötlik az a kérdés: 
nem volna-e célszerű, ha a történeti fali 
képek mintájára az iskolák felsőbbsége 
megfestetné és sokszorosíttatná a népisko
lák számára a legszebb magyar népmesé
ket is.

De sőt ebben a tekintetben még tovább 
is mehetünk és a mese előadását nemcsak 
képekkel, hanem tárgyi szemléltetéssel is 
élvezetesebbé tehetjük. Újabban nemcsak 
az angol és német, hanem a magyar gyer- 
mékjátékok közt is vannak művésziesen 
reformált játékok. Az ilyen játékok egy
szerű figuráit, a katonát, a királyt, a ku
tyát, a csirkét, a házat stb. célszerűen és 
kellemes hatással használhatja fel máris a 
mesélő. S ott, ahol az érdeklődés lankad, 
vagy a mese közönséges alakjairól csak 
homályos képzet van a gyermekben, fel- 
villanyozólag és egyszersmind világosságot 
terjesztve kell az ilyen szemléltetésnek hat
nia. Vannak ezek közt a játékok közt olya
nok is, amelyek már népéleti jelenetet, sőt 
történeti alakokat csoportosítanak és ha
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meg lehetett csinálni a Mátyás király fekete 
seregét ő minden katonájával, várával, fel
vonó hídjával egyetemben, ehhez az ügyes 
mesélő bizonyosan tud egy talpraesett kis 
mesét is fűzni. S viszont a Kacor király
ról, vagy a szóló szőlőről, vagy a Hamu
pipőkéről szóló mesében is van annyi jelleg
zetes alak, amennyi az ilyen játékok terve
zőjének művészi anyagot szolgáltathat.

Fejlettebb fokon persze, ott, ahol a gyer
meki értelem nemcsak befogadó, hanem 
reproduktív munkára is képes, nem sza
bad megelégednünk a puszta elmondással 
és bemutatással, hanem egy lépéssel tovább 
menve, az értelmi és művészi tevékenysé
get aktív munkára is kell szorítanunk. Hi
szen a gyermeki értelem olyan, mint a szi
vacs, mohón szív magába minden új kép
zetet, de az azután kifelé is kívánkozik. 
A gyerek tehát maga is mondja el a hal
lott mesét, gyakorolván emlékezetét és gya
rapítva a szókészletét. Igyekezzünk a nyel
vét épúgy engedelmes eszközévé tenni, 
a gondolatainak, mint ahogy a modern rajz
oktatás a kezevonását a művészi gondolat
kifejezés jelentős tényezőjévé teszi.



És amint felújította a képzeteket a nyel
vével, úgy újítsa fel rajzban is, amikor 
már a rajzónnal bánni tud, sőt mintázza 
is meg a maga naiv gügyögése módján, ha 
például a szlöjdhöz ért. Egyszóval: a kis 
gyerek is meséljen, de csak olyant, amit 
már jól megértett s ami tiszta történet gya
nánt lebeg előtte. Egyszerű, keresetlen, 
jellemző, könnyen folyó szavakban mondja 
el, amit hallott és látott s eközben mind 
határozottabban jusson kifejezésre az ő 
egyénisége.

A tanító előtt így, lassanként bár, de 
egyre világosabban fog kibontakozni a mű
vészi nevelés alá fogott gyermeki pszyche. 
Ha minden gyermeket megtanítunk először 
beszélni, azután művészileg beszélni, végül 
a maga sajátos egyénisége szerint beszélni, 
ezzel a legtermészetesebb kulcsot kapjuk 
a kezünkbe, mely a gyermek lelkét, gon
dolatvilágát, erkölcsi szemléletét számunkra 
megnyitja. A tanítónak, ha nyílt szeme és 
erős logikája van, a gyermektanulmányo
zásnak egy egészen gyakorlati és egyéb
ként sehol sem kínálkozó ága áll itt ren
delkezésére: kísérletezhet a gyermeki fan-
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táziával. Elkalandozhat a képzelet meze
jére, ahol az emberek hősökké, a tárgyak 
megszemélyesített élő lényekké válnak és 
mikor efelett a tarka, sokszínű, virágos 
mező felett lebeg, közben szinte jelzőpóz
nákat állíthat fel, meddig bírta őt követni 
az egyik és a másik hallgatója. A meg
figyeléseit aztán csakúgy lajstromozhatja, 
statisztikába foglalhatja és didaktikailag 
értékesítheti, mint a psichofizikai mérések 
vagy az értelmi élet terén végzett kutatá
sok anyagát, eredményeit. Ha értékes és 
érdekes tudnunk, hogy az oktatás bizonyos 
fokán hány gyereknek van helyes fogalma 
például a városi dolgokról, hánynak falu
siakról, hány ismeri pontosan a színeket, 
hány a fémeket és így tovább, úgy nem 
kevésbbé fontos annak a fürkészése, hogy 
a mesét hallgató gyerekek milyennek kép
zelik például a királyi palotát, az Óperenciás 
tengert, a gonosz mostohát és a mesék 
színjátszó társaságának többi tiszteletre
méltó alakját. Azok a következtetések, 
amelyeket e vizsgálatokból aztán le fogunk 
szűrni, világosan fognak beszélni róla, 
hogy hány gyerek hajlik a reálisabb fel-
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fogásra, hány a fantasztikusra és így, ha 
a mesével nagy tanulságokat nem nyújtunk 
is a gyereknek, amire a régi mesélők olyan 
mohón törekedtek, mi magunk igenis be
cses tanulságokhoz juthatunk általa.

¥

A gyerekeknek való mesélés dolgában 
hátra van még az a legfontosabb kérdés, 
hogy tulajdonképen mit is meséljünk a 
gyereknek.

Mert nem elég azt tudni, hogyan, mi
lyen módon meséljünk, hanem azt is fon
tos tudni: mi hat leginkább a gyermek 
kedélyére úgy, hogy abban a művészi ne
velés gyümölcsei érlelődjenek. Vájjon a ke
let ezeregy színben ragyogó bűvös-bájos 
csodavilága-e, avagy az észak ködös elmo
sódó mesealakjai, vájjon a klasszikus rege
világ a maga megszemélyesített erőivel, 
vagy a modern mese mindennapos, csak 
kevéssé költői szereplőivel?

Amikor e kérdésre a leghelyesebb fele
letet keressük, nem hallgathatjuk el azt az 
újabban megindult reformtörekvést, amely 
épen napjainkban, német földön bukkant
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fel, de minálunk is visszhangra lelt. E tö
rekvés abban a gondolatban jut kifejezésre, 
hogy a mai gyermekmesében a fantasztikus 
és emberfölötti elem merőben idejét múlta, 
hogy tehát a gyermekmese is csupán csak 
a való, közönséges élet tükre legyen, mint 
akár a korunkbeli elbeszélés vagy regény. 
Ne legyenek benne se sárkányok, se tün
dérek, de ne legyenek benne mérhetetlen 
gazdagságú királyok, véres háborúk se és 
képtelen vállalkozások se, mert a gyermek 
gondolatvilágát az ilyenek ferde irányba 
sodorják, kalandos hajlamúvá teszik és 
értelmi egyensúlyát megbillentik. A reform 
szüksége ebben a tekintetben is tagadha
tatlanul megvan. Bizonyos ugyanis, hogy 
amiként a mai ember gazdasági és szociális 
viszonyai nem azonosok többé a régi em
beréivel, azonképen a mai gyermek sem 
olyan körülmények közt nő fel többé, mint 
hajdan. A táplálkozás, a lakás, a közleke
dés, az erkölcs, a világnézet, minden meg
változott körülötte és amikor azt mondjuk, 
hogy nincsenek többé gyermekek, ezzel 
voltaképen csak azt akarjuk mondani, hogy 
a múlt századi értelemben nincsenek. A mai
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gyereknek tehát természetszerűleg mások 
a kulturális és irodalmi szükségletei is, 
mint a réginek. Az is bizonyos továbbá, 
hogy a fejlődés csakis egy irányban kép
zelhető ; amint tudniillik a gondolkozás 
általában is a pozitivizmus felé hajlik, úgy 
az irodalomban is a reálisabb felfogás 
emelkedik diadalra. De viszont helytelen 
dolog volna, ha a másik túlzásba esnénk 
és erre való hivatkozással azt kívánnék a 
gyermekmesétől, hogy most már végképen 
lökje ki magából mindazt, ami a rideg fel- 
világosultságnak ellentmond. Hogy szürke 
és színtelen legyen és királyi udvarok fénye, 
exotikus tájak csillogása, a mindennapin 
túltevő egyéniségek ereje ne zománcozza 
be azzal a naivitással, amely nélkül egy 
művészet sem lehet el, annál kevésbbé a 
gyermekművészet. Mert — s ez épen a do
log veleje — a mai gyermek gondolat- 
világa a mai felnőtt ember gondolatvilágá
val nem azonos, ennélfogva, amikor a gyer
mek meseszükségletéről beszélünk, mindig 
a gyermek lelki világába kell magunkat 
beleképzelnünk s nem a magunkéba. A gyer
mek naiv hitével kell számolnunk s nem a
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magunk hitetlenségével, az ő szivárvány
kergető fantáziájára építenünk, nem a mi 
racionalizmusunkra.

Világos tehát, hogy a fölvetett kérdésre 
úgy kapjuk meg a legcélszerűbb fele
letet, ha a kétféle felfogást lehetőleg össze
egyeztetjük. A modern gyermekmese nagy 
gyüjtőkosarába tehát kettős rostán bocsás
suk át az anyagot: a valószerűség és a 
költőiség kritikai rostáján. A kettő némi- 
kép egymással ellenkezűnek látszik, de 
mindjárt ki fog derülni, hogy ez az ellen
mondás csak látszólagos. Mert mit ér
tünk azalatt, hogy valószerű ? Azt, ami
nek a megtörténése nem lehetetlen. Ab
szurd helyzetek, gazdáikkal beszélgető lo
vak, mérföldes csizmákon járó emberek, 
önmaguktól megterülő asztalok tehát semmi 
esetre sem valók a mesébe, az ilyeneket 
csak engedjük át a spiritisztáknak. Ha
sonlóképen csodaszörnyeket sem fog a jó- 
izlésű és egészséges érzékű mesélő a maga 
történeteibe belekeverni. A sárkányok, a 
vasorrú bábák, az üvegpalackba szorult 
szellem-királyok tehát, bármennyire vonzó
dik is hozzájuk a gyermek-képzelet, immár
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száműzhetők a gyermek-irodalomból. Azon- 
fölül, hogy az ilyesmi képtelen és vissza
taszítóan rút, megvan még az a veszedel
mes hatása, hogy kivált a gyengébb ideg
zetű és vérszegény agyú gyermeket erős 
izgalmaknak, sőt beteges képzelődésnek 
teszi ki. Emlékezzünk csak vissza a ma
gunk gyermekkorára, azokra a lelki és ke
délybeli hatásokra, amelyek például az Ezer- 
egyéj vagy hozzá hasonló mesék nyomán 
támadtak. Azokra a nyugtalan éjszakákra, 
félelmetes alakokkal benépesült sötét szo
bákra és azokra az idegizgató gondolatokra, 
amelyek hatása alatt minden nagy fekete 
kutyában egy-egy elveszett lelket láttunk. . .  
Jókai mondta egyszer a maga gyerekkori 
fantáziája beteges voltának jellemzésére, 
hogy ő még mint komáromi kis diák min
dig remegő félelemben volt, ha nagysza- 
kállú zsidót látott. Elismerem, hogy nem 
minden kis gyermek agya hajlik ilyen be
teges excitációkra, de ha ötven között csak 
egy van is ilyen, akkor is súlyos testi sér
tés vétségébe esik az ilyesmiket mestersé
gesen élesztő nevelő.

A mese tehát ne legyen a hatodik dim-
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menzió világából való. De ezzel viszont 
nem azt mondjuk, hogy a hősei okvetlen 
a köznapi élet úton-útfélen található alakjai 
legyenek. A mesében azért tág tere lehet 
a fantáziának, alakjai a romantika hősi 
világába játszhatnak és ez az, amit az elő
adásmódon kívül — a mese költőisége alatt 
értünk. A mesében tehát bátran szerepel
tethetünk hatalmas császárokat, pusztító há
borúkat, gonosz mostohákat, hős Robin
sonokat, vitéz katonákat és aranyos szivű 
tündérkisasszonyokat, mivel ilyenek van
nak, vagy legalább is lehetnek — elkép
zelhetők. És ha idekünn az életben csak 
elvétve vagy talán sohasem fogja is őket 
megtalálni a felcseperedett gyerek, az nem 
baj, azért addig, ameddig a maga külön, 
öntudatlan naiv kis életét éli, hihet az 
ilyesmiben, mert semmi természeti törvény 
nem mond neki ellent. A felvilágosultság, 
a prózaiság talaja bizonyára jogosult a 
felnőtt ember, sőt már a serdülő fiatalság 
tevékenységében, de ha a gyermek-institú
cióinkat is ebből a szempontból rendeznők 
be, elsorvadna és szétfoszlana tőle a gyer
mekkor egész poézise.
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Ezeknek a szempontoknak figyelembe
vétele a meseanyag kritikai megrostálásánál, 
kétségkívül nagyban megapasztja használ
ható gyermekmeséink számát. De az nem 
baj. Nem sok, hanem jó mesékre van szük
ségünk gyermekeink nevelésénél. Könnyű, 
értelmes és mégis művészileg szerkesztett 
mesékre, olyanokra, amelyekben ötlet és 
találékonyság pótolja a rémes alakokat, 
festői leírások gyönyörködtessenek a bűbáj 
varázsa helyett, élet és elevenség lüktesse
nek a kísérteties bábtánc helyett. Minden 
kornak, sőt jóformán minden nemzetnek 
meg voltak a maga népi ajkon élt meséi s 
amit az évezredek e téren becseset, költőit 
és egyben célunknak megfelelőt alkottak, 
badarság volna elvetnünk. A görög és 
római mythosból is jó nekünk az, ami szép 
és emberi, a keresztény legendák közt is 
van elmesélésre méltó, Andersen és Aeso- 
pus, Grimm meg Holger Drachmann egy
formán gyűjtöttek, írtak, alkottak figye
lemreméltót. De van minekünk egy mind
ezeknél közelebb eső, fajilag hozzánk kö
zelebb álló meseanyagunk is. És csodálatos, 
alig-alig akarjuk észrevenni. A magyar nép-
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költés mesevilágát értem, azt a csodás, 
káprázatos színekben ragyogó, tarka mez
ben hullámzó világot, amelyet századok 
hagyománya, nemzedékek óvó szeretete 
gyűjtött egybe. És amikor magyar mese- 
költésről szólók, értem itt nemcsak a szo
rosan vett mesét, hanem mindazt a mese
anyagot is, amely a népballadákban, régi 
szép-historiákban, történeti mondákban, 
szálló regékben és anekdotákban kristályo
sodott költészetté. Mindben benne van a mi 
népünk ornamentális gondolkozásának, ke
leti bölcsességének és pompázó erejének 
sajátos jellege. Mennyi kincs, amely régi 
könyvek és egykor elnémulandó ajkak ké
tes sorsára van bízva ! Az Arany-Gyulai- 
féle népköltési gyűjteményben — a kevésbbé 
ismertekről nem is szólva — egész sereg 
mese ven egybefogva, vájjon hány mesélő 
keres benne elmondásra, kicsiszolásra vagy 
megírásra való tárgyat? De vannak kész, 
szépen illusztrált meséskönyveink is, ame
lyeket a magyar meg rokonnépek meséi
nek tárházából gyűjtött és irt át sok, sok 
szeretettel Móka bácsi. Alig ismeretes. Az 
Ethnográfiának, de kivált a Magyar Nyelv-
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őrnek egy-egy évfolyamában egész csomó 
szebbnél-szebb, derűsebbnél-derűsebb mese 
van összegyűjtve és szétszórva, az eredeti 
népi nyelv zamatos előadásában hűen vissza
adva. Aki ezt nem forgatta, nem is sejti, 
milyen gazdag, mennyire ötletes és közvet
len a meseköltésben a mi napjainkban is 
a népszellem. Egy bokrétára valót össze 
is gyűjtött ezekből egy füzetbe Simonyi 
Zsigmond: ctTréfás népmesék® címmel. De 
sajnos, csak igen lassan halad még ma is 
a népköltés elismerése az iskolában. Pedig 
friss illat, a falu, a mező illata lengi be 
ezt a költészetet, épen az, ami leginkább 
hiányzik a város fülledt iskoláiból. A józan, 
egészséges értelem csillan meg hőseik min
den szavából s ez bájos erőként hat az el
lankadó figyelemre. Természetes humor, 
tréfás ddrű napfényétől ragyog itt minden 
és nem kedvesebb, jobb-e nekünk a magunk 
napfénye idegen meseszigetek ködénél?

Aki művészivé akarja tenni a mesét, a ma
gyar népmesénél alkalmasabb matériát 
ehhez keresve sem talál. És mikor immár 
az utcán, a házak falain, a bútoron, az 
iparművészet ezer gazdag dísztárgyán szól
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hozzánk a magyaros vonalvezetés egyszerű, 
harmónikus zenéje, amikor a naiv művé
szet után sóvárgó szemmel keressük azt a 
gazdag és festői hagyományt, melyet a nép
művészet a századok folyamán elraktáro
zott, nem mehetünk el vakon a népköl
tési hagyomány kincsesbányája mellett sem, 
amelyet a folkloristák gyűjtöttek össze. 
És amint sikerült amazokkal lassan, cél
tudatosan belevinni a nemzeti ornamentika 
gyönyörű dokumentumait a közönséges 
ízlésbe, úgy kell lassan átnemesítenünk a 
mesélő kedvet is e magyaros — és ami 
fő: — művészi hangulatok stílusa szerint. 
A nagyszerű nemzeti reneszánsznak, mely 
itt a zenétől az építőművészetig minden 
stílust egy egységes alaptónus motívumai
val frissített fel, első hangjai kell hogy 
már az iskolában, a gyermekszobában be- 
lopódzanak a gyermek szivébe. Hogy meg
tanulja érteni és szeretni azt az erőt, amely 
a magyar virág, a magyar zene, a magyar 
költés bokrétáját minekünk kedvessé teszi.
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A GYERMEK JÁTÉKAI.

A játék l e lk e .

Szemnek és értelemnek kevés olyan gyö
nyörűsége van, mint egy csomó játszó gyer
mek. A renaissance-festészet a családi áhi
tat bensőségébe mint finom derűt festi bele 
a játszó gyermekeket és a mai emberben 
is halk emlékek kelnek, mikor önfeledt 
játékba merülnek mellette a gyermekek. 
Nem kell túlságos mélyen bocsájtkoznunk 
a játék lelki analízisébe, hogy megérezzük 
ilyenkor: az ősi ösztönélet meg-megújulását 
a játékban. Nem kell okvetlenül Spencer 
Herbertet olvasnunk, hogy észrevegyük a 
pamutgombolyagot kergető kis cicán az 
ősi tigris-ragadozás ártatlan elfajulását s 
hogy észrevegyük: nini, ez a kutya sza
kasztott úgy fut az elhajított kő után, 
mint valamelyik őse futhatott a vad után. 
És hogy a gyermek is, minden biztatás,
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minden tanítgatás nélkül rájön a játékra, 
az ujjaival való babrálásra, a csörgő rázá
sára, a bölcső-függöny húzgálására, ez arra 
vall, hogy benne is tovább élnek azok az 
ösztönök, amelyek megtanítják, miként kell 
a kezeit, lábait célszerűen használni. Sok
féle magyarázatba, elméletbe botlik itt az, 
aki a játékokat megfigyeli, köztük a leg
természetesebb mindenesetre Spencer ma
gyarázata, aki itt olyan életműködést látott, 
mely a felnőttnél művészi tevékenység alak
jában nyilatkozik meg és az erők fölösle
géből származik. És nem kevésbbé ésszerű 
az állatok és gyermekek játékait tanulmá
nyozó Groos Károlyé, aki ennél már jóval 
többet is lát a játékban; olyan cselekede
teket, amelyekkel a későbbi életfenntartás
hoz szükséges tevékenységet gyakorolja be 
a kis egyén. Tudósok vitatkozhatnak fölötte, 
mily mértékben igaz az egyik s a másik, 
de a gondolkozó és óvatos szemlélő előtt 
három dolog szinte kétségtelennek látszik. 
Az egyik, hogy a játszás bizonyos lelki 
kényszerűségből fakad, szükséges valami 
és nem hogy eltiltani nem szabad, de elő 
kell segíteni a maga korában. A másik,
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hogy a játék nemcsak a kezek foglalkoz
tatása, de a léleké is, a képzelőtehetségé 
és ennélfogva ugyanabból a forrásból fakad, 
mint a felnőttek művészete. A harmadik, 
hogy a játék célszerű cselekedet, mert ha 
a gyermek nem tudja is, miért játszik, mi 
tudjuk, hogy későbbi életküzdelmeinek első 
gyakorlása ez.

Világos tehát, hogy az értelmes nevelő 
bőséges és okos alkalmakat fog szerezni a 
gyermeknek a játékra, mert ezzel egyúttal 
leendő művészi érdeklődése talaját is mű
veli. És leendő életharca fegyvereit is éle
síti. A játék tehát csak bevezetése valami
nek, ami majd később következik, nagy 
gyönyörűségek, vagy kemény küzdelmek 
előfutárja s mindenesetre egy komoly szín
játéknak a prológusa. A játék, amelybe ma 
a gyerek egész leikével belemerül, egy szép 
napon egész észrevétlenül belevezeti őt abba 
a nagy birodalomba, amelyben nem homok
várakat kell építenie, hanem kőből való 
házakat, nem papiros-csónakokat egymás 
ellen vontatni, hanem a maga ügyességét 
szembehelyezni mások agyafúrtságával és 
nem színes rongyokat válogatni egymás
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mellé, hanem festék-foltokat, amelyek a 
természetet utánozzák.

Komoly, sőt szent dolog tehát a gyermek 
játéka, amelyben jövendő sikerek vagy csa
lódások magva rejlik. És illő is, hogy ko
molyan vegyük, legalább is olyan komo
lyan, mint a gyermek, aki napi műsorába 
illeszti azt, aki egészen el tudja magát sán- 
colni játékai világába és aki csodálatosnak, 
érthetetlennek találja, miért akarják őt né
melyek ettől megfosztani. Nemcsak örülni 
vagy szenvedni tud együtt a babáival, ka
tonáival, de névvel is nevezi őket, beszélget 
is velük, eteti és altatja őket, olyan ko
molysággal, hogy ebben már leendő hiva
tásai is meglátszanak. Egy külön kis világ
ban él, mikor játékai közt él, s ennek a 
világnak társadalmában ő maga is tevékeny 
részt vesz, mint doktor, mint hadvezér, vagy 
masiniszta, vagy pedig kikapcsolja belőle 
magát, felette áll, mert már egyik lábával 
kilépett az illúziókból, mert már félig érzi, 
hogy ami a kezei közt van, nem egészen 
valóság.

Gyönyörű illúziók kora, melynek elmú
lását megsiratjuk, de a létét nem támo-
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gátjuk eléggé! Büszkélkedünk azzal a gyer
mekkel, aki föléje tud már kiskorában 
emelkedni az illúzióknak és panaszt teszünk 
az ellen, aki még vesszőparipáját nyergeli 
s abrakolja, mikor már a latin igeragozá
son kéne lovagolnia! Sietünk a valóság 
kicsiny mását rakni az asztalára, miniatűr 
gőzhajókat, laterna-magikákat, posta- és 
távirda-épületeket, telefon-vezetékeket, a 
nagyok sürgő és forgó munkásságának 
eredményeit, ahelyett, hogy meghagynók 
őt álmai világában, a magacsinálta tündér
palota, a magaformálta erdő és sündisznók, 
a három székből összeállított gyorsvonat 
nyugalmas világában. A felnőtt azt hiszi: 
az a játék, ami a valóságnál kisebb, hit- 
ványabb anyagú és romlandóbb. Holott a 
játék nem más, mint puszta jelképe a való
ságnak. A nádpálca, melyre egy darab zsi
nórt kötünk, jelképe a puskának, annál- 
fogva, mert a vállra lehet akasztani. — 
A krumpli, melybe két fogpiszkálót szúr
nak, jelképe a disznónak, mert kövér, mert 
barna, — és mint annak — lábai is vannak. 
Csak egy-két hasonló tulajdonságra van 
szükség, nem többre s ez az, amit a felnőtt
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nem hisz el, de a gyermek megkíván. Mert 
tovább menve, bizonyos az is, hogy játék
nak tökéletesebb puska az, amelyik nád
pálcából készül madzaggal, mint a bolti és 
célszerűbb malac készül a krumpliból, mint 
a játékgyárban.

Ez bizonyos, mert a dolog vizsgálata, a 
megfigyelések eredménye tanúsítja, hogy 
minden játék annyit ér, amennyire a gyer
mek fantáziáját igénybe tudja venni. A fan
tázia az valóban, ami a játékban fog
lalkoztatást kíván. A fantázia az, ami 
itt megnyugvást, természetes levezetődést, 
munkává-változást keres és talál és épen 
ezért az a legjobb játék, amely csak egy 
lökést ad a fantáziának, hogy a valóság 
emlékezeti képeivel vonja be a játékot. 
Ebben rejlik egyúttal a mai játékok kriti
kája is. Ezek a játékok kétségbeejtő eről
ködést visznek véghez, hogy a gyermeknek 
a valóságot kicsinyítve adják. Kis baba
szoba, kis zongora, kis villamos vasút, kis 
bérpalota, sőt kis utcák és kis városrészek, 
mennyi gazdagság és milyen célszerűtlen- 
ség! És mind-mind azon az erőltetett, édes
kés, hazug hangon beszél a gyerekkel,
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amelyen felnőttek szoktak a gyerekkel s 
nem azon a természetes, dadogó és szűk
szavú nyelven, ahogy a gyermek gondolat- 
világa megnyilatkozik. Egy gyalulatlan lá
dában királyi álmokat lehet végigálmodni 
és egy kávédaráló-masina ép olyan tökéle
tes verklinek, mint malomnak. Épen ezért 
nem egészen jogosulatlan a mai szülők és 
nevelők felkiáltása, mikor a játékboltok 
kínálkozó gazdagságát látva, a maguk 
igénytelen és mulatságosabb gyermekjáté
kait emlegetik és sok igazság van annak a 
pedagógusnak a szavaiban, aki azt mondja, 
hogy a legjobb játékgyáros — a gyermek 
maga.

J á té k sz e re k .

Több már száz esztendejénél, hogy egy
szer volt, hol nem volt, Párisban volt egy 
mechanikus, bizonyos Maélzel nevű és 
annak volt egy piszkos lakatos-műhelye. 
Volt abban a lakatos-műhelyben minden
féle feszítő-, csípő-, fúró- és vésőszerszám, 
korom, salak, forrasztó-kemence és egy 
ablakmélyedésben egy csomó pufók, mez
telen babakisasszony és katonaifiur is.
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A baba-urak és hölgyek kissé bután néz
tek bele a világba, a szemük olyan édes 
révedezéssel nézte a plafont, mint a ko
csonyahalé és unatkoztak szörnyű módon. 
Az egész társaság tudniillik siketnéma volt. 
De egy szép reggelen — úgy karácsony 
táján — lejött a Jézuska a földre, súgott 
valamit ennek a Maélzel bácsinak a fülébe, 
az a homlokára ütött és így szólt hibátlan 
franciasággal: Megvan! Azzal felfeszítette 
egy kóchajú Juliettnek a kipárnázott gyom
rát, belé dugott a veséje tájékára egy kis 
bádogsípot és egypár drótot, aztán elkezdte 
csavargatni szegénynek a bal kezét tőben. 
A baba egy darabig tűrte a dolgot, de 
egyszerre csak elsírta magát vékony, pólyás 
hangon, hogy: ocpapa». Majd egy sovány és 
didergő gavallér is megigazította a monok
liját és így szólt elhaló hangon: «mama». 
Minek folytassam a történetet, hisz úgy is 
tudják; csakhamar az egész társaság élénk 
eszmecserét folytatott egymással. Ki a pa
páját, ki a mamáját emlegette, aszerint, 
amint jobb vagy bal karját ficamítgatták 
és volt olyan is, aki szépen, tisztán meg
vallotta, ha a gyomrát nyomkodták, hogy
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ő egy «piou-piou»-ról ábrándozik. A francia 
babák, a szép, lenhajú, kékszemű kisasszo
nyok akkor kezdtek el beszélni és huszonöt 
év sem telt bele, már megtanultak ülni és 
járni is. Sőt azt is megtanulták, — amit 
bárcsak minden gyermek megtanulna tő
lük — hogy amikor vízszint fektetik, szé
pen be kell hunyni a szemet.

A francia babák ezután elkezdtek gyara
podni, nőni, hízni, koszorúba fonták a gyö
nyörű igazi hajukat, mindenféle színész
nőkhöz és princesszekhez hasonló pofács- 
kát kezdtek ölteni és olyan tüllruhákba, 
mantillokba és capuchonokba bújtak bele, 
hogy a szegény gyermekek máig sem győ
zik bámulni őket, hóban-fagyban dideregve 
a boltkirakat előtt. Olykor-olykor aztán jön 
egy igazi kevély, gazdag bácsi vagy néni 
és beemeli azt a babacsodát a hintójába 
vagy az automobiljába, vagy jön egy sze
rény hivatalnok bácsi és elkezd rá alku
dozni a boltossal és karácsony előtt két 
nappal szerencsésen meg is egyeznek tíz 
pengő forintban. A babáknak pedig két- 
három napig örül egynéhány százezer gye
rek, de azután a sarokba vagy a szekrénybe
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kerülnek és ott alusznak vagy harminc 
esztendeig.

Amíg egy kis unoka fel nem kelti őket.
Játszani azonban a gyerek nem igen ját

szik velük, mert egy ruhakefével, amelyet 
szalvétába pakol és úgy altatgat, édeseb
ben el lehet játszani. Hasonlóképen egy 
Bleriot-féle repülőgéppel is jobb mulatni, 
ha az ember maga vágja ki pappendekli- 
ből és gyujtóskatulyából, mintha gummira 
és rugókra jár. Ezen csak a felnőtt cso
dálkozik, de a gyerek nem, mert az tudja, 
hogy a játéknak primitívnek kell lennie. 
Minél egyszerűbb, minél darabosabb, minél 
bambább pofájú — annál kedvesebb. Mert 
a tökéletes, kikent, fényes és ezer fortéllyal, 
kapoccsal, rugóval, élethűséggel felszerelt 
játékok unalmasak a gyermeki elmének, 
amely nem tehet hozzájuk a saját képzelő
tehetségéből semmit. Katonák, akiket a 
katonaszabók ruháznak fel előírás szerint, 
gőzgépek, amelyek fütyülnek, járnak, akár 
az igazi gőzgép, fűszeresboltok, amelyek
ben még a kisasszony is ott ül a kasszá
nál — semmivel sem érdekesebbek és 
semmivel sem adnak több munkát a gyer-
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mekfantáziának, mint az igazi katona, az 
igazi gőzgép és az igazi fűszeresbolt.

Az volt tehát a valódi gyermeköröm, 
mikor Németországban — először talán 
Drezdában, majd Münchenben — úgy tíz- 
tizenkét esztendővel ezelőtt elkezdték gyár
tani az igazán gyermeknek való játékokat. 
Kutyát, lovat, amely egy darab fából van 
faragva, de olyan erős, hogy baltával sem 
igen lehet agyonütni. Kocsit, amely olyan 
masszív és olyan piszkos, mint egy paraszti 
szekér, bárányokat, amelyeket ködmönös 
nagybotú juhász legeltet, tyúkkosarat, amely 
fűzfából van fonva és a tyúkja, csirkéje 
nemcsak kis asztalon áll meg, hanem a 
kertben is. Ezek a drezdai játékok, amelyek 
világszerte elterjedtek már és amelyeket a 
mi iparművészeti kiállításainkon is sokszor 
bemutatott a szélaknai műhely — egy darab 
igazi életet visznek a gyermek szeme elé. 
Ma még talán nem, de egy pár év múlva 
bizonyosan ki fogják szorítani azt a sok 
édes, ragyogó és kényes hazugságot, ame
lyet a gyermekszobába szokás csempészni, 
a princesszeket, a dandyket, a bádog-mal
mokat és óraszerkezetű gőzvasutakat. A fel-
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nőtt, mikor a boltban vagy a kiállításon 
eléje kerülnek ezek az újfajta játékok, első 
pillanatra bizarrnak és szokatlannak látja 
az otromba figurákat. Semmi sincs bennük 
az eddigi nippekből, semmi sincs a termé
szet hazug, félig plasztikus utánzásából. 
Lovak ezek, amelyeknek esetleg egyenest 
a törzsükből nő ki a birkasajthoz hasonló 
fejük és olyan juhászok ezek, hogy esetleg 
elnöki csengőnek is lehetne őket nézni. 
A felnőtt elneveti magát és «szecessziósnak» 
találja az ilyen ötletet. De aki ismeri a 
naiv gyermeklélek sejtéseit, ismeri rajzai
kat, ügyetlen ákom-bákomjaikat, félig me
sébe mosódó, félig az élet vonalait egysze
rűsítő látásukat — egyszerre megérti, 
hogy akik e játékokat kigondolták, a gyer
mek szemével, sejtéseivel, tapogatózásával 
és kedves bambaságával nézték a világot. 
Itt egy ház, amelyből boszorka néz ki, 
amott egy vár, amelynek csapóhídján büsz
kén lovagol be fekete seregével Hollós 
Mátyás — és minden olyan nagyvonalú, 
olyan merész és amellett csöppet sem félel
metes, mint maga a meseképzelet szelíd 
országútja, amelyen sallangok nélkül, pusz-
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tán jellemző vonalaikkal élnek és hem
zsegnek.

Régi, kezdetleges nürnbergi parasztjáté
kok bábjai, állatai, mézeskalács-figurái ad
ták e művészetnek a formákat. És aki 
maga is gyermekes kedéllyel odaül e játé
kok közé, lassanként mintha vidéki vásárok, 
rég elszállt falusi emlékek zsongása eleve
nedne meg előtte. A mi érettségünk, be
fejezettségünk, értelmi életünk mellett jól
eső érzés fog el ebben a világban, mely
ben még ösztöneikkel éreznek és még 
illúzióikkal gondolkoznak a gyermekek. 
Ezek a fák, ezek a különös állatok egészen 
az ő kedélyvilágukból sarjadzanak. Heine 
írja valahol a gyermekekről, hogy ők még 
emlékszenek rá, mikor maguk is madarak 
és fácskák voltak, tehát meg is értik azo
kat ; mi öregek azonban elszoktunk a be
szédüktől. «A mi fejünk tele van gondokkal, 
jogtudománnyal és rossz versekkel.!)

Maélzel mester tehát, aki egy pár esz
tendő erőlködései árán jutott ahhoz az 
örömhöz, hogy a kevély porcellánbabákat 
megszólalásra bírja, csak hideg és múló 
gyönyöröket adott a gyermekeknek cse-
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rébe. Az igazi gyermeklélek mindig a kez
detleges, a kevésvonalú, a szerény techni
kájú játék felé hajolt. A British-múzeum- 
ban tucatszámra vannak a régi művelt 
népek és mai exotikus népfajok gyermek- 
játékai s mind ezekhez a drezdai játékok
hoz hasonló kezdetleges nyelven szólnak. 
Van egy ó-egyiptomi őrlő asszony, amint 
a kő fölött szétmorzsolja a rozsot s a haj- 
lása, a tagjai mozgathatósága, az egésznek 
egy darabból szabott idoma olyan pompás 
és modern játék, hogy szinte érdemes volna 
sokszorosítani. Mert bizonyos, hogy a gyer
mek minden korban és mindenféle éghajlat 
alatt egyformán látta azt a világot, amely 
őt körülveszi, amelyet megjelenít és életre- 
kelt játékaiban s amelybe egy darabot 
belevisz az ő naiv lelki világából is.

Vallomások ezek a játékok, vagy ha úgy 
tetszik, a nagyvilág képei, de gyermek
szemmel nézve. S épen az a becses, az az 
izgató, az a művészileg gyönyörködtető 
bennük, amivel a valóságnál tökéletleneb
bek s amivel a gyermek kénytelen meg
toldani a maga képzeletéből. A valóság el
fut a gyermekszoba előtt s ami megmarad
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belőle, az testet ölt a játékban. A gyer
mekek is látják az életet, az ő számukra 
is csinálják és illusztrálják a Dreadnough- 
tokat, a repülőgépeket, egy új technikai 
ügyesség, vagy egy nagy háború legelső 
és legmélyebb benyomást az ő szűk vilá
gukban kelt és a döntő nap után millió 
kis kéz mozdul meg, hogy a nagyvilág 
erejét egy darab fában, kartonban össze
sűrítse. Ó is egy világot akar magának 
teremteni, de a maga hasonlatosságára.

A nagyok ezt a világot csak ritkán értik 
meg és csak tökéletlenül. Megmosolyogják 
vagy hallgatagon megcsodálják, de koránt
sem érzik meg az élettevékenységnek azt 
a komolyságát, ami a gyermek játékában 
van. Párisban pár esztendővel ezelőtt régi 
gyermekjátékokból kiállítást rendeztek. És 
egy kis világtörténet tárult a nézők elé, 
korszakok képe, gyermekjátékban elbe
szélve. Harcias koroké puskákban, kardok
ban, vallásosan nyugalmas korszakoké bet- 
lehemes jászolokban, technikára lendült ko
roké gépekben és szerszámokban. Történet 
hullámzott itt, amelyben az anyag, az ér
deklődés iránya, a korszakok szimbóluma
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évszázadonként változott, de egy örökösen 
egy m aradt: a gyermekszem viszonya a 
világhoz.

Épen ezért csak a játék minősége, meg
nyilatkozási formája váltakozhatik a kor
ral, a gazdagsággal, a világrésszel, de a 
szem, amely készíti, a művészet, amelyben 
először megvillannak a körvonalai, kell, 
hogy mindig a gyermeki gondolatvilágnak 
egy darabkáját őrizzék meg magukban. 
Minden gyermek művész és minden mű
vész gyermek egy kicsit s nem is játék az 
olyan játék, amely mellett gondolatok nél
kül halad el a gyermek s amely mellett 
a komoly felnőtt szivét be nem futja valami 
hirtelen melegség, vagy egy óvatos mosoly.

A lk o tá s  a  já té k b a n .

Egy német írónak, Hildebrandt Pálnak, 
aki egész könyvet írt a gyermekjátékról: 
«Das Spielzeug im Leben des Kindes* 
címmel, mielőtt a könyvét megírta volna, 
az az ötlete támadt, hogy egy sereg régi 
jeles író és költő művéből keresse ki, mi
csoda játékokkal szerettek játszani és egy-
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úttal a legkiválóbb élő költőket s írókat 
is megkérdezze eziránt. Az eredmény meg
lepő. Alig egynéhány kivételével valamennyi 
olyan játékot emleget, amelyhez semmi 
köze a játékszernek. Kiderül, hogy a leg
többje magacsinálta játékokkal, magaki
találta mulatságokkal szórakozott fiatal 
korában s ami mindannyiunknak ezer já
tékos kedvtelést szerzett egykor, a föld, a 
víz, a gyep, a fa, a kavics, a homok, a 
skatulya, a papiros, a közönséges házisze
rek, mint a kalapács, a harapófogó, a lo
csoló és egyéb effélék voltak legkedvesebb 
szórakoztatói. A legtöbb író öntudatlanul 
utal a dolgok primitív voltára. De Dehmel 
Richárd, a németek jeles lírikusa oly szé
pen és találóan jellemzi a gyermek Ízlésé
nek motívumait, hogy rögtön meglátszik 
a dolgok és cselekvések mélyebb analízise 
rajta. «Máig is abban a hitben élek — 
mondja — hogy a legtöbb vásárolt játék 
ártalmas befolyással van a gyermek szel
lemi képességeire. Nemcsak Ízlésének árt 
meg, hanem megsínyli egész élettevékeny
sége, mint ügyessége, körültekintése, ön
bizalma. A játékszerek csak akkor ártal-
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inatlanok, ha a gyerek primitív forma
érzékét önálló tevékenységre indítják, mint 
például a régi nürnbergi játékok és némely 
japán játékszerek, amelyek ezen elvek alap
ján készülnek.® A gyermek maga is érzi 
ezt s ezért — hacsak raffinált játékok 
ízlését végképpen meg nem rontották — 
legszívesebben azokhoz a játékokhoz nyúl, 
amelyeket csak az alkalom avat játékszerré. 
A családi élet ezerféle példáját nyújtja 
ennek naponként s egy kis szándékos, vagy 
véletlen motozás a zsebekben egy pillanat 
alatt meggyőz róla, mik a gyermek valódi 
mulatságai. Itt egy malac zsebkendőből, 
egy omnibusz acélskatulyából, egy rendőr 
gittből, egy kis hegedű a harisnyakötő 
gummijából és egy notesz selyempapiros
ból. A fantáziának, a leleményességnek 
örömei ezek az alkotások, mialatt a drága 
pénzen vett játékszerek valahol elhagya
tottan búsulnak.

Értőnek pedig ennyi is elég, hogy lássa : 
a gyermek alkotni akar. Arra a megnevez
hetetlen gyönyörűségre vágyódik, mely a 
jól végzett munka után bennünket is eltölt, a 
felnőtteket. Még amikor látszólag rombol
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is, amikor szétfejti a babáját, széttépi a 
könyvét s ollóval szedi ki a posztónyulacska 
szemeit, akkor is csak ritkán cselekszi ezt 
kíváncsiságból, amint általában hiszik, 
Ilyenkor is egy rosszabb értelemben vett 
alkotás ösztöne dolgozik benne : az izom, 
a kezei gyakorlása foglalkoztatást kíván, 
az ollóval vagy a késsel akar bánni tanulni, 
gyakorolnia kell egy képességet, melynek 
az ó jövendő sorsában fontos szerepe lesz. 
A gyermek még nem érzi e cselekedetek 
káros voltát, mert erkölcsi fogalmai még 
zavarosak, nem tudja a különbséget építő 
és romboló tevékenység közt s a nevelő 
útbaigazításaira meg egy hosszú gyakor
latra van szükség, hogy e fogalmak tisz
tázódjanak.

A gyermek tehát kívánja a munkát 
A könnyű, az észrevétlen, az alig fárasztó, 
egyszóval : játékos munkát. Csak persze 
tudatossá ne váljék benne, hogy ő most 
dolgozik! Csak kényszerűséggé ne váljék, 
aminek szabad elhatározásból kell folynia! 
Csak munkaterem ne legyen a játszó-szo
bából! Borzasztó volna, ha a drill már 
kiskorában hatalmába kerítené a gyerme-
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két, ha a guvernant munkaadóvá válnék és 
a kis gyermek a nevelő-principiumok rab
szolgájává. Nem. Az okos nevelő itt igazán 
nem lehet több, mint alkalomszerző, a ki 
hellyel-közzel maga is részt vesz a játék
ban, de csak mint kedvet élesztő, együtt 
örülő cimbora. A játék anyagáról, eszközei
ről kell gondoskodnia, néha még ennyit 
sem, csak szemet hunyni afölött, ha a gyer
mek ilyet a lim-lomok közt szerez. Itt van 
a papiros, itt van a színes ceruza, mulassál 
vele, ha kedved leled ebben! Itt van az 
olló is, ha a divatlapból képet akarsz ki
vágni. Az sem nagy baj, ha egy kis baleset 
történik vele s a játék közben megszúrja 
az ujját. Herbert Spencer megnyugtat: 
ezek a tapasztalatok, ez a gyakorlati meg
értés szükséges hozzá, hogy megismerje a 
veszedelmes szerszámokat. Itt van a plasz- 
tilin, ez a formálható, nyújtható viasz
anyag, mennyi gyönyörű alakot lehet belőle 
gyúrni! Itt van egy darab karton, vagy 
skatulyafedél, néhány cérna-guriga és egy 
kis pamut, milyen pompás kocsit lehet be
lőle csinálni! És ha már egy kissé na
gyobbacska a gyerek, mennyi kedvtelést
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okozhatnak neki a dobozokban előkészített 
Fröbel-féle játékok : a fonó, a pálcikákat 
összerakó, a kivarrni való és a gyöngy- 
fűzó-játékok, amiknek túlsók értékük nincs 
ugyan, de kis korban, változatosságnak, meg
járják. Még az építőszekrény is megjárja, 
kivált, ha nem a kép fárasztó utánzásából 
épít a gyerek, hanem tetszése szerint: 
most egy házikót, majd egy templomot, 
egy kőkerítést, vagy egy ólat, de ha lehet 
kombinálva olyan dolgokkal, amik már 
nem tartoznak a (^felszereléshez*. Ám a fá
rasztó türelem-játékok, a kép után kirak
ható kockák, az ABC-játékok, melyeket 
kártyákból kell kirakni, a különféle nyere
mény-játékok, mint a tivoli-, a lottó-, a 
harang- és kalapács-játékok stb. időtöltésre 
alkalmasak lehetnek ugyan, de annak a 
nevelő-szempontnak, melynek a játékban is 
érvényesülnie kell, nem felelnek meg.

Mert csak az az igazi játék, amelyhez 
a gyermeknek alkotó-tevékenységéből is 
hozzá kell valamit adnia. Nagyobbacska 
gyermek számára alig képzelhető szebb 
játék, mint egy szerszámos doboz, egy 
lombfűrész-készlet, vagy egy faégetésre,
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agyagfestésre való készlet, lányoknak : egy 
kézimunka-necessaire, egy csipkeverő-fel- 
szerelés, egy tűfestéshez és bársony égetés
hez való doboz, csupa olyan szerszám, 
amellyel órák hosszat való foglalkozásra 
nyílik alkalom. És amely a pillanat gyö
nyörűségein túl valami maradandót is ad : 
egypár szép tárgyat a gyermekszoba díszí
téséhez. Az ezzel járó érzés, az alkotás 
tudata, az ipari tevékenység így kicsiben 
i s : fontos nevelő-értékkel bír és azt a 
büszke öntudatot teremti meg, hogy én 
magam is egyik munkás tagja vagyok az 
emberi közösségnek. Egy kis gyerek, aki 
az ő első kézi nyomdáján kiszedi az első 
betűket s megcsinálja az első névjegyeket, 
legalább is azt a boldogságot érzi, amelyet 
első munkája után érezhet a felszabadult 
legény. És hát a nyár? Amely méghozzá 
az ásót, a gereblyét, a kapát, a kis locso
lót, a szekeret, a homokszitát s mindazt a 
szerszámot, mellyel földet lehet mívelni, 
kutat ásni, bányát nyitni, kis kertet plán
tálni. gazt gyomlálni, cserjéket nyírni, — 
mennyi örömnek a forrása. Levegővel, moz
gással, alkotó-sejtelmekkel, a természet
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aprólékos megismerésével van ez össze
kötve s nincs az a furfangosan kieszelt 
gépezetes játék, amelyik ennek a nyomába 
léphetne. A gyermek nem lehet olyan ser
dült, hogy kedvet ne kapjon a kicsinyek 
közé ülni a homokba s nem lehet olyan 
kicsiny, hogy e munka elevensége egy 
fejjel meg ne növessze az önérzetét s a 
vágyait.

Nem lehet benyomások nélkül való az 
az ifjúság, amelyik ilyen játékban telik el, 
amelynek arca pirosságát a napfény, karja 
erejét a munkásszerszám csalja elő. És 
nem lehet az életben sem társtalan ember
gyűlölő, aki már gyermekkorában munkás
közösségben tud együtt lenni pajtásaival. 
A gyerek már játékközben se legyen el
szigetelt individuum. Hanem akár óvodá
ban, akár iskolában, akár a családban fo
lyik is e játék, mindenkor kollektív munka 
legyen az, egy kis társadalom összesített 
ereje, amelyben minden közremunkálónak 
ki van osztva az ő szerepe. A német iskolák
ban nagyszerű játék-munka folyik, amely
nek szinte meglepő eredményeit látni újab
ban lépten-nyomon az iparművészeti vagy
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pedagógiai kiállításokon. Nemrégiben Mün
chenben állították ki a fényképét a berlini 
kisegítő-iskola egyik ilyen munkájának. 
Robinson szigete volt az, barlangjával, sát
rával, hegyeivel, völgyeivel. A tanítónő be
szélt a gyerekeknek Robinsonról s eközben 
a hallott szót élővé tették : összehordtak 
fát, bokrot, igazi gyepet, vásznat, sátorfákat 
és megcsinálták egy kertben Robinson 
nagyszerű birodalmát. Közben erdőbe kel
lett mászkálniok, ásni, kapálni, hantot sza
kítani, fúrni, faragni, kalapálni s közben 
növények fejlődését, taplók, csigák termé
szetét kellett megfigyelniök. De amit csi
náltak, az övék volt, az ő közösségük volt 
s akik e munkában résztvettek, kicsiben 
a nomád élet egy darabka korszakát él
ték át.

Ez még játék volt, de ott kellett s ott 
kell minden hasonló játék felett terjengenie 
az élet komoly megsejtésének, annak a vég
telenségnek, amely egyszerű vidám pilla
natokban is megkap bennünket s jókedvű 
gyermekek scherzojába is egy szempillan
tásra belekeveri az igazi élet komoly 
hangjait.
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RAZZIA A KÉPESKÖNYVEK KÖRÜL.

Úgy kell annak lenni, hogy a Jézuska 
gyönyörű szándékait elrontják a boltosok. 
A gyerekek ugyanis karácsony előtt ren
desen, szépen megfogalmazzák neki a leve
let, hogy : ttKedves Jézuska 1 Legyen szí
ves, hozzon nekem egy szép képeskönyvet 
karácsonyra.® A Jézuska elolvassa, meg is 
rendeli a könyveket a boltosoknál, de mire 
karácsony estéjén megérkezik a címzett
hez, kiderül, hogy képeskönyvnek képes
könyv ugyan ez is, csakhogy ritkán szép. 
Csak tévedésből szép. Rendesen olyas va
lami kerül képeskönyv címen a karácsonyfa 
alá, amit csak nagy jóakarattal lehet könyv
nek is, képesnek is mondani. Rossz papi
rosra nyomott, rosszul fűzött, könnyen sza
kadó könyvecske, amelyiken meglátszik, 
hogy még tízezer ilyen lompos kis testvére
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futkos a világban. A képei rendesen össze
függéstelenek, együgyűek, rosszul rajzol
tak és fakóak vagy rikítanak. A szövege, a 
versei, no azok meg épenséggel bárgyúak 
a legtöbbjénél. aÁbéab, vakablak, Siess 
csirke, bekaplak!® — ilyesféle költészet űzi 
e versekben pajzán tréfáit. Itt egy kép, 
mely a huszár deli voltát magyarázza szó
val és festékkel, amott egy pár kolbász, 
amelyről megtudjuk, hogy: «ámbár jó étel, 
gyomrod ne rontsd véle el.» Az ember, a 
felnőtt és ízléses ember, nem igen tudja, 
mulasson-e, boszankodjék-e azon a gyászos 
butaságon, amely az efféle képeskönyveket 
zománcozza.

Valóban, nagy jót cselekedne a művészet 
barátaival az, aki egy karácsonyéjszakán 
hirtelen és váratlan razziával körülkerítené 
a társadalmi Ízlés és erkölcs e veszélyes 
ellenségeit és mind a pokol tüzére vetné 
őket. Hogy égnének ott a huszárok, a kol
bászok, a csúf banyák, a hős Fercsik, az 
arany ABC-k és a jó Tilda nénik! Az összes 
olcsó, népies, bazári, en gros-ban és parti
áruként beszerzett képeskönyvek, a Franck- 
kávéhoz és a Liebig-féle húskivonathoz mel-
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lékelt képes könyvek és a nagyobbacskák, 
amelyeket egy gyermeköltönyhöz ráadásul 
csomagolnak. Milyen gyönyörűség volna 
látni őket, amint vígan pattognak a tűzben, 
amint ropognak és sírnak és jajveszókel- 
nek és átkozzák azt a betyárt, aki őket 
megrajzolta és azt a másik betyárt, aki 
őket megverselte.

S nem maradna utánok más és nem is 
keletkezne többet más, mint csupa jó, okos, 
szép képeskönyv. Csupa olyan könyv, ame
lyiket nem dob a gyerek a sutba, amikor 
átnézte, hanem újra és újra gyönyörködni 
tud benne, mert mélységes benyomást kelt 
benne, emlékszik rá, képeivel együtt él, versei 
belelopóznak a szivébe és az egésznek ked
vességéből valami naivitást el tud tenni 
férfikorára is. Emlékszem a gyerekkorom 
első művészi benyomásaira: finom, töré
keny mese-illusztrációk voltak azok, Walter 
Crane gyengéd rajzai a Grimm-mesékhez. 
Ezek a vonalak, ezek a félénk gyermekek, 
ezek a törpe házikók, ezek a mezőn legelő 
libák, ezek a gonosz mostohák még az em
lékeimben rajzanak, az alakok szinte jelké
peivé váltak hasonló fogalmaknak. Még
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látom, ahogy a szél lebegteti Hófehérke 
gyönyörű haját, ahogy elkapdossa a pász
torlányka szoknyáját, ujjongani tudnék és 
meghatottá válnék, ha egyszerre csak vi
szontlátnám őket. S nem tudom, vájjon 
nem ezek-e a legerősebb kapcsok, amelyek 
miatt érzem, hogy mi ketten egyek vagyunk: 
én és az a gyermek?

Ezért, a fogalmak plasztikus kialakulása 
szempontjából is roppant lényeges, hogy 
tiszta, biztos és élesvonalú rajzok legyenek 
a képeskönyvben. Hogy töretlen, határo
zott színek uralkodjanak benne (a színes 
kép mindenesetre hatásosabb a feketénél), 
de nem olyan rikoltó olajnyomatok, mint 
a vásári szentképek, hanem enyhe, gyengéd 
színűek. És ezért fontos az is, hogy jól 
összehangolódjék, ami a rossz képeskönyv
ben mindig kétfelé muzsikál: a szöveg és 
a kép. Legjobb persze az volna, ha mind
kettő egy kéz munkája volna, vagy ha nem, 
hát két rokoniéleké, amelyek újjongva ta
lálkoznak a közös munkában. Szinte sza
bályként lehet megállapítani, hogy jó az a 
kép, amelyik önmagában is érthető, szöveg, 
magyarázat nélkül is művészi élvezetet nyújt
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a gyermeknek s viszont a versnek se legyen 
szüksége támasztékra. De azért kísérjék 
egymást, hogy összefonódjanak és egységes 
benyomással mélyítsék egymást. Az is bi
zonyos, mert mindennapi tapasztalat, hogy 
amelyik képeskönyv rajzai közt van valami 
egység, valami belső kapcsolat, amelyik egy 
történet epizódjait fűzi össze — egy sze
mély viszontagságait, vagy egy kör tár
gyait — az legjobban leköti a gyermek 
érdeklődését és azt a könyvet jobban meg 
is becsüli, mint amelyiknek tartalma egé
szen széthull.

Milyen legyen a jó képeskönyv?
Órák hosszat lehetne róla beszélni és 

semmi elvont magyarázat nem nyújt oly 
tökéletes példát, mint akármelyik shillinges 
angol képeskönyv. Hogy tudnak ezek a 
könyvek kacagni, ezek a gyerekek, állatok 
mozogni, játszani, ezek a versek lompos 
bűbájjal konferálni a képekhez! Egy világ
rész mindenféle képeskönyve van itt fölhal
mozva előttem és akármelyik fajta után nyú
lok: úgyszólván csak az a jó, amelyik an
gol, vagy angolt utánoz, vagy angolhoz 
hasonló. Az egyikben egy rossz fiú viszon-
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tagságai vannak elmondva, a másikban egy 
kis lányé, aki a tündérvilágba került s van 
vagy száz könyv, amelyikben játékok nyü
zsögnek életre kelve. És mindenütt az a szé
les, kacagó, vaskos, de sohasem Ízléstelen 
angol kómikum, amelyet jól ismerünk az 
angol élclapokból, az a hempergő jókedv, 
amelyik szent, mert a lélek mélyéből fakad 
mint a clownok művészete. S ami első perc
ben feltűnik, az az állatok bámulatos sze- 
retete. Az angol képeskönyv szinte illusz
trált vallomás a gyermekek és a házi álla
tok meghitt barátságáról. Az állat itt nem 
dekoratív kellék, nem figura, hanem hun
cut, pajkos, furfangos, kalandos, vele örül 
és vele búsul a kis gazdájával, érezni, hogy 
a Rudyard Kipling és a Thompson állattör
ténetein nevelkednek itt egész generációk.

A virág is finom, ösztönszerű, életet él 
mellettük. Ez már japán hatás, mint ahogy 
messze Kelet-Azsia sokféle könyv-finomsága 
és dekoratív ötlete hatott az angol képes
könyvre. Vonalaikon, alakjaik árnytalan és 
perspektivátlan ábrázolásán, grafikus egy
szerűségén megérzik ez a hatás mindun
talan. Már Walter Grane híres Six-pence-
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book-jain is érezhető volt ez s végig hú
zódik Kate-Granway-n, Sullivanon, és meg
érezni Tennielen, aki oly csodás poézissel 
illusztrálta meg fiatal lányoknak azt, hogy 
Alice mi mindent látott a tündérországban. 
Egész leánynemzedékek nőttek fel híres 
könyve mellett s ami érzésük, vonalakban 
látott elképzelésük volt e tündérvilágról, 
az összefort Tenniel rajzaival. És akkor jön 
egy gyönyörűen originális grafikus, egy 
Rackham nevezetű, akinél bájosabb, furább, 
groteszkebb gnómokat, köböl dókat, párá- 
sabb erdőt, légiesebb királykissaszonyokat, 
meseszerűbb Ripp van Winklékot még el 
nem gondolt senki. Aki úgy illusztrállta a 
Szentivánéji álmot, hogy abban bűbáj és 
humor soha nem látott módon egyesül és 
aki, ime, egyszerre új színekben látja meg 
Alice lündérvilágát is. Talán csak ő ment 
egészen a japán illusztrátorok hatásától.

De másutt ezerféleképen ránk mosolyog 
ez a hatás. Itt egypár könyv egészen japán 
rajzolók és mesélők munkája. Amott egy 
öreg bűvölőről van szó, aki nagyszerűen 
értette, hogyan kell felébreszteni a hervad- 
tan alvó virágokat. Emebben az elegáns
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kis könyvben O’Kissme japán kisasszony 
története van megírva s megrajzolva és a 
hősnő fából kifaragva s jól odakötve a 
könyvtáblán is ránk mosolyog. Ezerféle 
hatás vonalban, színben, mesében és a 
legeslegtöbbnél még a papirosban is. A mi 
képeskönyveinknél még azt sem igen tud
juk kiverekedni, hogy elpusztíthatatlan ere
jűek legyenek. Az angolok már régen olyan 
erős vászonra nyomják őket és olyan fes
tékkel színezik, hogy amikor elpiszkolódik 
a könyv, csak kimossák és kivasalják.

ízlést, ötletet, technikát, egészen bizonyos, 
hogy mindent ami a gyermek-illusztrációkra 
vonatkozik, őtőlük fog tanulni a világ. 
A francia képeskönyv úgy hat hozzájuk 
képest, mint félénk pepecselés és a néme
tek, akik újabban e téren is kezdik keresni 
a jót és a szépet, alig tudnak szabadulni 
a hatásuktól. Kaulbach Hermann az ő aka
démikus, hideg fametszeteivel, édes babái
val, jóságos Madonna-arcú parasztmenyecs
kéivel sohasem fog annyi barátot szerezni, 
mint Jumbo, a híres és furfangos angol 
elefánt, aki most kezdte világkörüli útját. 
És Busch is, az ő vonalaiban, csínyjei el-

— 63 —



gondolásában nem egészen angolos-e és Max 
és Móricz nem német humorba ojtott má
sai-e a minden lében megfürösztött, min
den húsvágón keresztülment néger gyere
keknek ?

Vajha eljönnének mihozzánk is a gyer
mekévek önfeledt pajkosságának e rajon
gói, e mindent megértők és mindent meg- 
bocsájtók I Bárcsak kiszorítanák mindazt 
az édességet, divatlapbájt, baba-hidegséget, 
amelyik itt széltében-hosszában terpesz
kedik az illusztrációkban 1 Bár tanítanák 
meg a mi rajzolóinkat is vidámságra szen- 
timentalizmus helyett, egészségre dadogó 
érzelgősség helyett! És bár jönne már el 
a nagy razzia s utána a máglyahalál 1 Mi 
maradna meg a mi képeskönyveinkből, ha 
valaki az ízlés nevében végig söpörne köz
tük? Talán csak két-három könyv, nem több. 
Talán csak a Nagy Sándorné kedves, gyen
géd illusztrációi, a Ludwig Blanka meséi
hez készültek, amelyek egy primitív mű
vészi hitvallásban fogantak s ezt megérezni 
rajtuk. És az a könyv, amelyikről legesleg- 
először kellett volna szólnom mindenféle 
nemzetek előtt, mert büszkeségünk és örö-
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műnk lehet ez a könyv: a Faragó József 
Mindentudó képeskönyve. Egy betűnyi írás, 
egy szónyi magyarázat sincs ebben a könyv
ben, de minden tárgy abból az eleven világ
ból való, mely a gyermeket otthon, az utcán, 
a városban, a falun s természetben körül
veszi. Játékok, eszközök, házak, tárgyak, 
itt egy dülöngő ember, amott egy falusi 
templom, villámlás az égen, majd póstaláda 
és táviró-oszlop s mindez a gyermek sajá
tos látása szerint, az ö naiv világszemléle
tében elgondolva. Az anya maga elé teszi 
a könyvet s a gyermeknek melléje kell ülni 
és hallgatni. Hallgatni az okos, a nyugodt, 
a pillanatszülte meséket, amelyiknél nem 
szólhat szebben a kigondolt sem. Egy tra
gikus és hányatott sorsú rajzoló hagyta ezt 
a könyvet és semmi egyebet az ő árva gyer
mekeinek. És aki valaha maga elé teszi, 
hogy okosan és nyugodtan beszéljen mel
lette a gyermekének a világ dolgairól, mind
ama dolgokról, amik bennünket körülvesz
nek, ne felejtse el hozzá fűzni azt a meg
jegyzést, hogy egy szomorú életsors gyö
nyörű hagyatéké ez a könyv.
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AZ IFJÚSÁGI IRODALOMRÓL.

Lehetne ezt a kis tanulmányt is azzal kez
deni, amivel minden derék és aggodalmas 
nevelő kezdi az effajta tanulmányokat. Le
hetne komoly képet ölteni és beszélni azok
ról a veszedelmekről, melyek a nyomtatott 
írások erdejében az ifjúságra lesnek. Le
hetne beszélni írásokról, amelyek minden 
könyvkereskedésben, minden trafikban bő 
kelendőséggel fogynak, a mindenféle ero
tikus, pornografikus malacságokról, továbbá 
a népszerű detektív- és betörő-irodalomról, 
Sherlock Holmes-ról, Lupin Arzénról és 
társaikról, akik, sajnos, még a művelt csa
ládok asztalain is mind nagyobb számmal 
foglalhatnak helyet. Lehetne beszélni ezen 
irodalom mérgező hatásáról és komoly, pá
paszemes doktorarcot öltve odaállani a ((be
teg társadalom® ágyához és konstatálni,
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hogy ez az ostoba irodalom az oka erköl
cseink elfajulásának. Lehetne ifjúkori bű
nösökről és ezek vallomásairól beszélni, 
amelyek nyilvánvalóan mutatják, miként 
csábít a korán felébredt nemi ösztön, az 
aljas olvasmány, a betörő-dicsőítés és a ka
landvágy felkeltése olyan cselekedetekre, 
melyek a törvény padján folytatódnak. És 
lehetne — sőt kellene — arról beszélni, 
hogy erkölcsös, jellemes, nemes gondolko
zásunk megalapozásához mennyire hozzá
járul, ha csupa olyan könyvet olvasunk, 
amelyeknek erkölcsi világnézete kifogásta
lan, amelyekben nem dicsőítik a betörő 
ügyességét, a Don Juan leleményességét, 
amelyekben egy szóval polgári rend és béke 
honol. Lehetne mindezen veszedelmes és 
mérgező hatásokról beszélni, de mi nem aka
runk paedagógiai vezércikkeket írni. Nem 
akarunk untig elcsépelt közhelyeket ismé
telgetni és taposómalomban őrölni, egyre 
ugyanazt a nótát fújva. Különben sem va
gyunk egészen meggyőződve e tetszetős köz
helyek igazságáról. Nem hisszük, hogy kizá
rólag az obszcén irodalom keltené fel, vagy 
táplálná az ifjúság érzékiségét, nem hisz-

— 67 — 5*



szűk, hogy kalandos, ideges, túlcsigázott 
szenvedélyek csupán a ponyvairodalom ártó 
hatása következtében állnának elő és azt 
hisszük, hogy egy egészéges sport-élet, egy 
okos testnevelés és kevesebb szellemi túl
terhelés nyomban leapasztaná ennek az 
egész irodalomnak kelendőségét. És jobb, 
előnyösebb gazdasági viszonyok, egészsége
sebb otthon, nagyobb iskolázottság, több 
művészet és fejlettebb Ízlés mellett alig 
akadna egészséges lelkű ember, sőt gyer
mek is alig, aki erre az irodalomra rávetné 
magát. Nem hiszünk tehát vakon e szóla
mokban, bár nem akarjuk azt sem tagadni, 
hogy maguk e szimptómák is, a betegség 
seimptómái tovább fertőzik a társadalmi 
Ízlést és aki ocsmány könyveket olvas, nem
csak beteges hajlamot elégít ki, hanem egy
úttal e hajlamát növeli is. Az alkoholizmust 
sem a pálinkás boltok csinálják, hanem a 
nyomorúság, de azért mégis jó volna be
csukni a pálinkás boltokat, hogy — kisebb 
legyen a nyomorúság. Ez is örökös circu- 
lus vitiosus: a rossz könyvek és a rossz em
berek. S épen azért, mivel örökös, sohasem 
is hagyják abba az emlegetését.

— 68 —



De bizonyos, hogy mindettől még senki 
sem lesz okosabb. Épen azoknak, akik a 
gyermekek sorsának intézői s akik e kér
désben is határozott feleletet óhajtanak, csak 
a tilalomfák erdejét mutatják, de egyéb irá
nyítást nem igen adnak. Mit olvasson a gye
rek, olyant, ami művészies, Ízléses, gondo
latvilágának és kedélyéletének gazdagítá
sára alkalmas, ami nem ártó és mégsem 
unalmas, micsoda kiválasztást gyakoroljon 
a szülő és a nevelő a kinálkozóból: ez a 
kérdés egyre hangosabban tolul előtérbe. 
Nemcsak az irodalom, maga az úgyneve
zett «ifjúsági irodalom® is egyre fejlődik, 
egyre több és több könyv, mesegyűjtemény, 
útleírás, gyermekregény, ifjúsági lap jele
nik meg, viszont egyre határozottabban je
lentkezik az óhajtás, sőt a parancsoló szük
ség, hogy a gyermek szabad idejét ne ra
bolják el sok felesleges olvasással. A kri
tika tehát, amely irányt szab a gyermeknek 
való könyv megválasztásánál, itt nemcsak 
jogosult, hanem egyenesen pedagógiai szük
ség: sok elfecsérelt munkától óv meg és 
sok műélvezetnek az útlevele.

Németország az a boldog ország, melyben
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ez a kérdés már nem okoz sok fejtörést a 
szülőknek s a tanítóknak, mert a jó köny
vek kiválogatását és lajstromba szedését 
elvégzik a számukra különböző bizottságok, 
a Prüfungs-comiték. Ott minden nagyobb 
tanítótestület kebeléből megalakul egy 
bizottság, melynek semmi egyéb teendője 
nincs, mint elolvasni és nyilvántartani az 
újabb könyveket, amelyek méltóak az ifjú
sági meg a népkönyvtárak gazdagítására. 
Minden nagyobb városban, minden évben 
karácsony táján összeállítanak egy-egy ilyen 
listát, amelyeket azután egymás között ki
cserélnek. De ezzel még nem merül ki e 
bizottságok feladata. E jegyzékeket szét is 
kell osztani a szülők közt s ők erre min
den kínálkozó alkalmat fel is használnak. 
Munkaprogrammjuk rendkívül sokoldalú és 
gazdag. Mielőtt egy új munkát a lajstromba 
felvesznek, előbb pontos megfigyelésekkel 
kutatják a gyermekekre való hatását. Ahol 
hiányt látnak jó munkákban, ott maguk ke
resnek új tehetségeket, akiket könyvírásra 
buzdítanak. A könyvkereskedőknek jó és 
olcsó munkák tömeges forgalomba hozata
lát ajánlják és ezeknek kelendősége érde-
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kében azután minden követ megmozgatnak. 
Karácsony előtt kiállításokat rendeznek, fel
olvasásokat tartanak, elmennek a munkás
ság szakegyleteibe és a konfirmációkra is, 
felvilágosító szóval és, amennyire lehet, 
még a napisajtóban is igyekszenek tárgyi
lagos bírálataikkal kiszorítani azokat a jól 
fizetett kis könyvkereskedői kommüniké
ket, amelyeket «Waschzettel»-nek neveznek 
a német újság-zsargonban és amelyeket 
«támlap» néven tisztel a magyar könyv
kereskedelem.

Nagy és sokoldalú ez a munkásság, év
tizedek lassú kitartását igényli. De utóvégre 
megtalálja az utat még a szülői közönyös
séghez is, mely ma még bizony nagyobb 
gonddal választja meg a fia elszakadt nad
rágjára Yaló foltot, mint a fia egyéniségére, 
gyermeki felfogására szabott könyvet. És 
ha az ember egy kicsit szemügyre veszi az 
eredményt, amelyet e bizottságok csendes, 
de hatásos munkája elért, megnyugvással 
látja, hogy még akik az efféle cenzúráktól 
és bizottságosdi játékoktól idegenkednek 
is, aggodalom nélkül hihetnek ezek kultu
rális értékében. Központi lapjuk a «Jugend-
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literatur» beszámol mozgalmaikról, irány
elveikről és ha még ragaszkodik is erősen a 
hagyományokhoz, ha nem túlmerósz is re
formkövetelésekben, bizonyos, hogy egye
dül a költői tendenciát és a költészet esz
közeit fogadja el az ifjúsági könyvekben. 
Minden egyebet, tehát a vallási, hazafias és 
erkölcsi oktatás tendenciáját, amint har- 
sogóan jelentkezik a könyvben, kárhoztat 
és a művészi élvezés naivitásának megron
tását látja benne.

De mellette, sőt sokszor ellene is ott küzd 
a bátor és tüzes hamburgi tanítónak, Wol- 
gast Henriknek a lapja: aJugendschriften- 
wartes. Szándékosan emeltem ki azt, hogy 
hamburgi, mert ez a szó, mellyel a művé
szi és reformnevelés kérdéseiben még oly 
sokszor fogunk találkozni, valósággal pro- 
grammot jelentő. Ebben benne van egy lel
kes kis csapatnak egész önzés nélkül való, 
szívós és makacs tevékenysége az ifjúság 
életének s az iskola meg az otthon miliő
jének szebbé tételére. Amit különösen az ifjú
sági irodalom érdekében tettek, néhány gyö
nyörű, művésziesen illusztrált meséskönyv, 
ifjúsági regény és lírai anthologia kiadása
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olcsó és népszerű módon, az már egyma
gában véve is elég volna érdemeik elisme
résére. E mozgalmak lelke, éltetője Wolgast 
könyveivel, melyek közül az egyiknek: aljas 
Elend unserer JugendliteraturB, a másiknak 
«Vom Kinderbuch» a címe. Eleme a me
rész harc, melynek fegyvereit a jóakarat 
és lelkesedés tüzében kovácsolták. Szociá
lis belátás, a munkának és a gyengéd lelki 
hajlandóságoknak tisztelete, egy nagy nép- 
kultúra megteremtése — ez az erkölcse. Nem 
lehet a könyveit anélkül olvasni, hogy ami
kor az ember leteszi őket, meg ne érezze 
egy bölcs és okos magvető lelkesedését és 
bizalmát, nem lehet a mai eredményeket le
mérni anélkül, hogy az ő részét meg ne 
látná bennük az ember.

Beszélni ez elvekről annyi, mint tolmá
csolni ezer meg ezer modern, felvilágosult 
és szépségeket áhítozó ember gondolatát. 
Terjeszteni őket annyi, mint támasztékot 
adni az ingadozóknak és előkészíteni a jobb 
nemzedékeket. Minden nevelésnek épen a 
céltudatosság és a tervszerűség adja meg 
nevelő értékét s az a gondolat, hogyegyképen 
hatnia kell az értelem funkciójára, az er-
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kölcsi megalapozásra, valamint arra a mű
vészi látó-érzékünkre, mellyel a dolgokat 
a szépség zománcába tudjuk burkolni. Épen 
ezért az irodalmi nevelésnek is úgyszólván 
már a bölcsőben meg kell kezdődnie. Kell, 
hogy már ott is az igazi, természetes nép
dal csendüljön meg az anya ajkain, nem a 
mesterkélt műdal. Valami, ami közös érzé
sekből és milliószor visszahangzó motívu
mokból fakad és ahogy Pestalozzi és Fröbel 
megkonstruálták a kisdednevelést az óvo
dában meg az elemi iskolában, abban is, 
igen helyesen, a gyermekdaloké az elsőség, 
e tradicionális, kedves hangoké, amelyek a 
ritmus első szárnyalásával lopóznak a gyer
mek szivébe. Mint ahogy a bölcső mellett 
az anya a népdalokról csakhamar a mesére 
tér át, úgy kellene az iskolában is a gyer
mekdalok után mindjárt a meséknek sorát 
ejteni. De ebben már vigyázni kell, hogy 
ne nyújtsunk olyant, ami a gyermek lelké
nek meg nem felel, hanem művésziességében 
is könnyen érthetőt, természetest. A Grimm- 
mesék ilyenek. Tiszta, nemes családi élet 
sugárzik ki belőlük és egy eszményi világ 
képe, amelyben minden jó elnyeri a jutal-
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mát és minden gonoszság a pokol gyötrel
mével pusztul el.

De épen ezen a ponton, e mesék tündér
világáról, finom, de néha kissé titokza
tos, sőt fogvacogtató poézisükről szólván 
s legfőképen e naiv igazságszolgáltatásra 
hivatkozva, nem lehet elfelednünk azt az 
erélyes mozgalmat sem, amely néhány éve 
Németországban éledt, ott is a szocialisták 
táborában. Ám azóta nagy visszhangot vert 
világszerte s minálunk is érdekes gondolat
sziporkákat váltott ki olyan jeles elbeszé
lőkből, mint Mikszáth és Herczeg. A me
sésnek, a fantasztikusnak szóló hadüzenet 
van e felfogásban, amely nem szívesen látja, 
hogy a huszadik század gyermekét babo
nás rémekkel, szörnyekkel és titáni erők 
csatájával tereljék az exaltációk felé. A reá
lis élet jogát követeli ez a felfogás, azét 
a reális életét, amelyben az emberek nem 
sárkányokkal és hétfejű hidrákkal verek
szenek, hanem a mindennapi kenyérért csa
táznak, amelyekben nem véres alabárdok 
csengése hallatszik, hanem száguldó gépek 
fütyülése, a munka zaja. A mai emberek 
heroikus küzdése. S ennek ép úgy megvan-
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nak a tréfái, az idilli szépségei, mint a fáj
dalmas decrescendoi. Legalább is annyi 
benne az emberi poézis, mint amazokban 
a gőgös félisteni. Nem szabad a felserdülő 
nemzedéket egy hazug mesevilág ködpárá
jában nevelni és főleg nem szabad abban 
a naiv hitben ringatni, hogy e világon min
den jóság és minden gonoszág elveszi a 
maga jutalmát vagy méltó büntetéséi És a 
német szocialista írónők, mint Clara Zetkin 
és Emma Ewald meg elvtársaik nemcsak 
polémikus szóval és tollal küzdenek e fel
fogás mellett a pártjuk lapjaiban, gyűlésein 
és tanácskozásain, de megteremtették a rea
lisztikus mesevilág, a proletármesék min
táit is meséskönyveikben és a «Gleichheit» 
című szocialista lap havi gyermekmellék
letén. Hősökről szólnak itt, akik a gyárké
mények fojtó levegőjében pusztulnak el és 
gyermekekről, akiknek bontakozó gyengéd 
szivébe proletáröntudatuk kezd tartalmat 
adni. Ideálok bukkannak itt fel, a munka, 
a szolidaritás és a mai szabadságküzdelmek 
hősei vannak megrajzolva s — úgy látszik — 
egyre erősebb és hódítóbb lesz Német
országban ez az irodalom.
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A tanítók és elméleti psedagógusok zöme 
idáig nem megy el. De elismert psedagógu- 
sok is, mint nemrégiben Eugen Düring és 
Georg Biedenkapp igyekszenek alkalomad
tán kifejteni, mennyire hibásnak tartják a 
naiv mesevilág nevelő-irányát. Mindketten 
azt tartják, hogy a huszadik század embe
réhez méltatlan a népmesén való nevelés, 
ez a szellemi alkoholmérgezés. Ami persze 
nem jelenti azt, hogy ne volna meg ben
nük is a fogékonyság a fantázia játékai 
iránt. De azt hiszik, hogy egy mithologiának* 
amelyben egykor, a naiv természetimádás, a 
misztikus ősvallások idején még hittek az 
emberek, egy ilyen hitvallásnak a roncsai — 
a tündérmesék — ma abszurdak. Képtelen
ség a gyerekeknek a tavaszt egy csodálatos 
királyfi eljövetelével magyarázni, mikor a 
gyerek az iskolában is, otthon is igazi okait 
ismeri meg a tavasznak. Amint nem taní
tunk hamis fizikát, hamis egyszeregyet — 
mondják e psedagógusok — úgy nem sza
bad hamis természetismeretet sem tanítani. 
Hanem e rontó és megtévesztő mesék he
lyett beszélni és írni kell a gyerekeknek 
például az első hajó, az első kocsi feltalá-
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lásáról, az állat- és növényélet érdekesebb 
tapasztalatairól. De mi is azt hisszük, mint 
sok más psedagógus, köztük a legmoderneb
bek egyike Gurlitt is, hogy e küzdelemben 
a népmese-irányzatnak is megvan a jogo
sultsága. A gyermek a mesében sohasem a 
realitást keresi, hanem valamit, ami kép
zeletvilágát foglalkoztatja, ami a felnőttnek 
abszurd. Neki fejletlenebb értelmisége és 
gazdagabb kedélyi élete mellett a mese-ro
mantika kritika nélkül szép és körülbelül 
ügy nézi a dolgokat, félig hittel, félig cso
dálattal, de egészen belemerülve, mint a fel
nőtt a drámát. Szintén igazságszolgáltatást 
vár, de nem emberit, hanem erkölcsit Ám 
ha elfogadjuk e meséknek jogosultságát a 
nevelésben, arról sem szabad elfelej tkeznünk, 
hogy a gyermek értelmi kiművelésének min
dig a közvetlen környezet megismeréséből 
kell kiindulni és ezért jó, ha valamely gyűj
teményből a saját hazája, vagy szűkebb vi
déke népmeséivel, regéivel, mondáival is 
megismerkedik a gyermek; amelyek, épen 
mivel egy gyerekesen népies fantázia ter
mékei, azért legalkalmasabb közvetítői a 
történelemek a gyermek naiv értelméhez.
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Ezért jó, ha a gyermek először a maga vi
déke népi költészetével ismerkedik meg s 
azután az egész nemzeti költészet gyöngyei
vel. Mikor azután a gyermek értelme las- 
sankint fejlődik, mikor hullámzó kedély
élete és nyüzsgő fantáziája már nem olyan 
mohó, akkor az irodalmi nevelésben elkövet- 
kezhetik a második lépés, a reális iránt való 
érzék felkeltése, a jelen megértetése és a 
csodás elemek kiküszöbölése. És ilyenkor 
egészen egyszerű, minden bonyodalom nél
kül való történetek, amelyeknek gyerekek 
a hősei és a gyermekszobában, az udvaron, 
vagy az iskolában zajlanak le, egy-egy vi
dám epizód, amely azonban szelíd nyuga
lomba olvad, igen mély benyomást kelthet
nek. Egy friss és jó gyermekismerő írónőnk: 
Ludwig Blanka, néhány igen csinos mesét 
írt e nemben, amelyekhez Nagy Sándorné 
pompás, harmónikus akvarelleket festett. 
Mesél például egy lusta kislánynak, Piros
kának az álmáról, aki lefekvéskor az ágyán 
hagyta szerteszét a könyveit, táskáját, pala
tábláját és egyéb írószereit. Alighogy elal
szik, lába kel valamennyi rögnek. A táska le
esik az ágyról és kimegy a szobából. A könyv
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is búcsút mond a kislánynak, mert készül 
örökre visszavonulni a könyvesboltba. A szi
vacs is ránéz könnyes szemeivel s mindez 
rémületbe ejti a kislányt. Kérlelni kezdi 
őket, hogy maradjanak, majd sírva Ígér
geti, hogy sohasem lesz többé rest, soha
sem fogja elmulasztani lefekvéskor minde- 
niket pontosan a helyére tenni. Ezek végre 
is engednek a kérlelésnek. íme egy kis tör
ténet, aminőt akárki a pillanat ötletéből 
maga is csinálhat, s ebben a mesében van 
realitás és érdekfeszítés, van enyhe humor 
és egy csendes kis tanulság, van gyermeki 
báj és tiszta plasztika.

Mikor a fiú már egy kissé kamaszodni 
kezd, mikor gondolatai messze világok ti
tokzatos öserdei felé kószálnak, mikor va
lami ősi kalózvágy kezd benne forrni és 
ellenállhatatlan vonzalmat érez a nomádság 
iránt, akkor legcélszerűbb olvasmánya Ro
binson lesz. Vagy mennyi pompás órát 
szerezhetni neki Gulliver utazásaival, mek
kora poézis fogja megragadni Kipling 
Dzsungeléból, mennyi hősiességet és ta
nulságot nyújthat neki Kolumbus uta
zásai Ki nem ismeri ezeket, ki nem tapasz-
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talta ezerszer, hogy például a Koldus 
és királyfi egyszerű, megragadó meséje, a 
Tamás bátya kunyhójának naiv elbeszélő 
készsége minden idők és minden divatok 
változásával dacol, új nemzedékek forgat
ják e könyveket a régieknek áhítatával és 
sohasem fognak elmúlni a gyermekszobák 
könyvespolcáról.

Akár ezeket, akár más, a gyermek fan
táziájához, kedélyvilágához közeleső olvas
mányt választ is a tanító, mindig a célnak 
kell előtte elsősorban lebegni: hogy tudni
illik a gyermekben azt a hajlamot kell ki
művelnie, ami majdan alkalmassá teszi őt a 
klasszikus és modern elbeszélő-irodalom 
javainak élvezésére. Fel kell nyitni a gyer
mek szemeit, hogy lássa azt, ami környe
zetében szép, jellemzetes és igaz, fel kell 
már ekkor költeni benne a realitás iránt 
való érzéket, hogy egykor, már az első 
ponyvaregénynél megérezze azt a hódító 
ellentétet, amelybe itt a mese a valóság
gal került.

Vannak azonban könyvek, amelyeket nem 
elég egyszer elolvasni, amelyeknek többször 
való elolvasását valósággal kötelezővé kel-
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lene tenni az iskolában. Aki, teszem, Ro
binsont először olvassa, csak a tárgy ér
dekli. Mit csinál Robinson, mikor a vada
kat megpillantja, hogyan viselkednek a va
dak és így tovább. Már pedig, itt szinte 
fontosabb az elbeszélésnek mikéntje, az a 
művészi mód, ahogy a helyzetek be vannak 
állítva és ezért kell másodszor, sőt harmad
szor is elolvastatunk az ilyen könyveket, 
hogy a tiszta tárgyi élvezés az esztétikai 
érdeklődés medrébe terelődjék. Közben per
sze érteni kell azt is, mint lehet a gyer
mek érdeklődését felkelteni a művészi jel
lemzés iránt. Nem árt néhol élőszóval, a 
benyomások elmondásával közölni azt, hogy 
ez vagy amaz a rész milyen megkapó. S ebből 
a célból a képzőművészet segítő eszközei
től sem szabad idegenkednünk. Egyik-má
sik hamburgi iskolában az a szokás, hogy 
az elbeszélések olvasását a helyzethez ké
pest a kisváros, a mező, vagy az otthon 
nyugalmas derűs képeinek bemutatásával 
kisérik, hogy a kép vele zengjen a hangulat
tal, erőteljesebb és finomabb érzéseket vált
son ki, amint ahogy a japán színdarab cse
lekményének menetét a színpadon leeresz-

— 82 —



tett színes szövetek komorsága, vagy élénk 
lobogása kíséri nyomon. Ez elővarázsolt 
hangulatokban rejlik a legfőbb jutalom a 
művészi megismerés útján szerzett fáradal
makért. És ha a tanító, a nevelő tudja a 
módját, legfőkép a hangnak, a szavak ze
néjének, a gondolatok ritmikájának tolmá
csolása által, hogy a tartalomban rejlő finom 
hangulatok tolmácsává szegődjék, már meg
oldotta azt a feladatot, mellyel az olvasmányt 
a művészi nevelés szolgálatába terelheti.

Természetes, hogy amikor a gyermek ol
vasmányairól van szó, a családon kívül a 
döntő szó az iskoláé s ott is elsősorban azé 
az intézményé, mely az ifjúsági irodalom 
foglalatja: a könyvtáré. Annak a könyvnek, 
melyet a tanuló az iskolai könyvtárból vesz 
ki és visz haza olvasni, fontosabb feladata 
van még az iskolai olvasókönyvnél is. Mert 
míg ez az utóbbi a maga enciklopédikus tar
talmával, ha kizárólag ezzel élne a gyer
mek, bizonyos idő múlva felületes újság
olvasót nevelne belőle, addig a komolyabb, 
önálló kötet hozzászoktatja az önálló gon
dolkozáshoz és ahhoz, hogy a gondolato
kat meg a tartalmat a maguk teljes össze-
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függésében tekintse át. Ám, hogy a könyv
tár céljának teljesen megfeleljen, nem elég, 
hogy jól legyen felszerelve, hanem a könyv
táros személye is fontos, hogy az segítsé
gére legyen jó tanácsaival a gyermeknek, 
mikor az a könyvet kiválasztja. De még ez 
sem elég. Kell, hogy a könyvtár osztályok 
szerint tagozódjék és minden osztálynak 
külön könyvtára legyen, mely szigorúan 
hozzáilleszkedik a tanulók egyéb tanulmá
nyaihoz. Alapjául szolgálhat például a föld
rajzban való haladás, vagy a történelem 
tanulása. Maga az olvastatás azután több
féle módon történhetik és ezt a módot min
dig a könyv természete, vagy a könyvtári 
viszonyok szabják meg. Vannak könyvek, 
amelyeket minden gyermeknek el kell ol
vasnia s természetes, hogy azokból sok pél
dánynak kell kéznél lennie a könyvtárban. 
Ahol ez a feltétel nincs meg, ott a tanító
nak kell felolvasnia vagy az egész munkát, 
vagy csak annak egyes szebb és önálló 
részeit. Ilyen esetben célszerű módszer az 
is, ha egy tanuló olvassa el csupán a köny
vet s azután az egésznek a tartalmáról szá
mot ad.
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De természetes, hogy nemcsak a könyvek 
olvasásának irányításában kell a tanár, vagy 
a szülő szellemének érvényesülnie, hanem 
elsősorban a könyvek kiválogatásában. Tár
gya szerint felosztani a gyermek érdeklő
désének anyagát nem célszerű s nem is 
helyes. A természettudományoktól a törté
netig, a szépirodalomtól a sakkrejtvényekig 
minden érdekli, csak szép, jó és okos könyv 
legyen. Minden, amihez meglevő tudása 
hozzá tud simulni, amibe érdeklődése gyö
kérszálaival belekapaszkodhatik. És e tekin
tetben csak a tudás tesz különbséget, nem 
a kor és nemi különbség. Egy tíz éves gye
rek ugyanabban a munkában, szépirodalmi 
olvasmányban gyönyörűségét lelheti, mint 
a tizenhatéves és egy Verne-regény fantasz
tikus és mégis nyugalmas koncepciója egy
formán megfogja a kis és nagy diák érdek
lődését. Nincs úgynevezett deányoknak 
való irodalom® sem, valamint nincs szőkék
nek vagy barnáknak való könyv, csak jó 
könyvek vannak, továbbá émelyítő, édeskés, 
hazug, sápkóros regények vannak. Az úgy
nevezett ccbakfisirodalom®, amelyet Marlitt 
és más öreg kisasszonyok alapítottak meg
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és amelyek az összes szentimentális, érzel
gős, holdvilágfaló és naplóíró hangulatok
nak az előidézői, százszor többet ártanak 
egy fiatal leánylélek tisztaságának, mint 
például egy realisztikus regény, amely az 
érzékiség hajszolása nélkül, tiszta művé
szettel olyannak írja le a világot, amilyen. 
E részben egy Beniczkyné-féle regény amely
ben minden lapon tízszer csókolóznak, sok
kal erkölcstelenebb hatású lehet, mint pél
dául a Madame Bovary.

Az erkölcs . .  . ezt a fogalmat különben 
is tökéletesen igyekszenek maguknak ki
sajátítani azok, akik az ifjúsági irodalom
ból monopóliumot űznek. Schmidt Kristóf 
irataiban alig van lap, amelyen hosszú és 
kenetes prédikációkat ne lehetne olvasni 
arról, hogyan és miként kell viselkedni az 
emberi és isteni dolgokkal szemben és a 
legszivettépőbb haldoklás sem akar véget 
érni, amíg az anya, vagy apa sorra el nem 
mondta minden gyermekének, hogyan kép
zeli ő a mennyei életet a földön. És vájjon 
lett-e már ettől valaha valaki vallásosabb, 
vagy pláne erkölcsösebb? Nem, az ilyesmi 
igazán nem a szent megadásra szoktatja
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az olvasókat, hanem az unalmas részek át- 
lapozására.

És mint az erkölcsi tendencia kiélesítése, 
szintolyan unalmas és épen olyan nevetsé
ges a hőskultusz túltengése, a hazafiság 
minduntalan való lármás hangoztatása is. 
A mi ifjúsági irodalmunkban szinte túlteng 
az a fajta történeti elbeszélés, mely nem a 
múlt élet eleven szemléltetésére, nem a tör
ténelmi mozgató erők feltárására törekszik, 
nem az örök emberi léleknek finom analí
zisébe hatol, hogy a korszakok megrendü
léseit megéreztesse, hanem toaszt- és vezér- 
cikk-hazafiságot űz, vértől csepegő kardo
kat, levágott koponyák trofeumait, büszke 
és gőgös világverők, vagy tábori életben 
megdurvult katonák gondolatvilágát mu
tatja be és ezek példája nyomán várja a 
mai higgadtabb és tisztultabb ember hazafi- 
ságát. Holott ma egészen más attribútumai 
vannak a hazaszeretetnek. És ma is szen
telhet valaki egy életet a hazának s az is 
lehet megírásra való példa, ma is halnak 
meg ezrével emberek a csatamezőn, néma 
megadással, egy-egy nagy emberi szabad
ságvágyért s ebből is lehet történetet írni,
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amelyet csendes áhítattal olvassanak a gyer
mekek. De nem a dythirambusokban kell 
a művészetnek lenni, hanem a leírásban, 
az egésznek koncepciójában és abban a 
benső lírában, mellyel az író elbeszélése 
tárgyához áll. Hazafiság is és minden egyéb 
benső érzés nem ilyen külső eszközök rá
hatására keletkezik a lélekben. Nem a piaci 
lármában születik meg. Olyanok ezek, mint 
az anyaszeretet érzése : csak meghitt han
gulatokban nyílik és csak magányos órákban.

Ez a szó tehát, hogy ifjúsági irodalom, 
épen a lármás túlbuzgalmak és a tolakodó 
erkölcsi tendenciák miatt kissé diszkredi- 
tálva van minálunk. ízléses és tiszta mű
vészetet kereső emberek nem szívesen nyúl
nak utána, a gyermekek is hamar meg- 
émelyednek tőle. S kiderül, hogy még min
dig azok a legvonzóbb ifjúsági olvasmá
nyok, amelyeknek egyáltalában nem volt 
szándékuk a karácsonyi vagy egyéb alkal
matosságok révén bevonulni a gyermek
szoba könyvszekrényébe. Nem, a Robinson, 
Gulliver, a Grimm-mesék s annyi más 
könyv nem életkorokhoz igazodott, hanem 
mindenki intelligenciájához s az évszáza-
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dók azért őrizték meg naiv szépségükben, 
mert úgyszólván a kollektiv lélekből fakad
tak. És ha megnézzük, hogy nagy költők, 
egy Goethe, egy Arany János, micsoda 
könyveket olvastak gyermekkorukban, mi
csoda elbeszélésekből tanultak meg mesét 
szőni, gondolatokat átélni, szavakat össze
fűzni, akkor megint csak a népszellem, a 
cikornyátlan és derűs emberi lélek hajtá
saira bukkanunk és nem erkölcsbölcselkedő 
és nem hazaszeretettől párolgó könyvekre. 
A Magdolna, a Fortunatus, a Till Eulen- 
spiegel, a Peleskei nótárius, a Ludas Matyi 
valóban mind alkalmas rá, hogy egy vidám 
kalandosság, egy enyhe optimizmus roman
tikájába vigye el a szűzies gyermeklelket.

De nem is kell ilyen messzire mennünk. 
Elég a mi iskolai könyvtárainkat figyelem
mel kisérni s gyermekeink hajlandóságát 
éber szemmel fürkészni, hogy megállapít
suk, az ő kedvenceik rendesen ugyanazok 
az elbeszélők, akik a felnőttekéi s a köny
vek, melyeket az ő szorgalmuk jutalmául 
vettünk nekik, egyúttal nekünk is gyönyö
rűségeink. A Jókai: Új földesura, Mikszáth- 
nak nem egy könyve, Herczeg Ferencnek,
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Gárdonyi Gézának, Rákosi Viktornak meg
annyi gyönyörű elbeszélése, Hevesi Lajos
nak régi kalandos könyve: Jelky András és 
Bródy Sándor Egri diák-története, a Tóth 
Béla ragyogó Anekdotakincse és Eötvös 
Károly zamatos magyarságú Balatoni uta
zása egyforma művészetül hatnak a felnőttre 
és az ifjúságra. S hány apa élte át a maga 
fiatalsága édes és bús esztendeit újra, ama 
néhány óra alatt, míg a Molnár Ferenc 
Pál-utcai gyerekei a maguk nagyvárosi, 
pajkos és bús életét leélték előtte? Mialatt 
e könyvet — a világirodalom egyik leg
szebb ifjúsági regényét — lapozta, hány 
kritikus és hány szülő jött tudatára annak az 
egyszerű igazságnak, hogy aki a gyermek
szívet akarja megejteni, annak egész szivé
vel előbb magának kell gyermekké válnia 
és elfogódnia.

Van-e külön ifjúsági irodalom? S ha van, 
mely tulajdonságok teszik azzá? Mennél 
több jó könyvet vizsgálunk ilyen szempont
ból, annál hitetlenebbek vagyunk. Wolgast 
a német ifjúsági irodalom felett tartott 
szemléje során Stormnak egy rendkívül 
bájos hosszabb elbeszélésénél állapodik meg
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s abban látja a legtökéletesebb ifjúsági 
könyvet, melyet ebben az irodalomban még 
senki sem múlt felül. Egy bábszínházas 
kislányáról és egy lakatos fiáról szól ez a 
történet és az a gyönyörű álmatag világ a 
színtere, melyben minden dróton rángatott 
baba megelevenedett, misztikus életet él: 
a bábszínház. Apró örömeik, nehéz bána
tuk, a bábszínház tönkrejutása, a falusi 
vándorlások ólmos hangulata van benne 
megrajzolva, az élet, mely két kis szivet 
először széjjeldob, hogy felcseperedve újra 
összehozza őket. Egy művészies epizód az 
egész, keresetlenül őszinte nyelven s mégis 
egy egész embersors van belezárva. Minden
kinek, aki elolvassa, az az érzése, hogy itt 
ritka elbeszélő művészet szökött alkotásba 
s hogy itt eltörpült az író szemében az a 
kicsinyes nézőpont, hogy milyen korú em
bereknek ír. S ez nem véletlenség, tudatos 
elv van ebben, mert Storm Theodortól szár
mazik az a mondás is, hogy: aki az ifjúság
nak akar írni, annak — nem szabad az ifjú
ságnak írni. Mert nem a tekintetek, nem a 
megalkuvás, a szolgálatba szegődés és nem 
az ifjúság szokatlan, átmeneti helyzetének
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felismerése tesz valakit íróvá, hanem ember- 
ábrázoló ereje. Igazi író előtt minden olva
sója egyformán kedves és fiatalság, naivitás, 
meg nem értés mind futó álom az igazi 
művészethez képest, mely egyedül örökké- 
tartó.
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BESZÉLGETÉS A NAGYVÁROSI 
ÉLETRŐL.

Mindenki, akinek a kezébe került már 
valaha egy elemi iskolai, vagy középiskolai 
olvasókönyv, vagy akár csak egy egyszerű 
képeskönyv is, érezte, hogy abban mennyi 
az ellentmondás a nagyvárosi élettel. Falu
ról, tanyákról, éneklő madarakról, mezei 
munkáról, bojtárról, gémes kutakról és 
egyéb efféle szép dolgokról van bennük 
képben, szövegben és versben szó, ami 
mind nagyon szép dolog, csakhogy a nagy
városi gyereknek szanszkritül hangzik. 
A legtöbb pesti, sőt általában nagyvárosi 
gyerek ugyanis még csak nem is sejti, mi
lyen lehet egy cinke, egy majorság, egy 
asztag, — ő benne él a nagyvárosi forga
tagban: boltok, nagy házak, vásárok, ker
tek, érdekes látványosságok közt, amelyek
nek ép úgy megvannak sajátos szépségeik,
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mint a falunak. Ennek a világnak is meg
van a maga vidám kikeletje, szomorú levél
hullása, hangulatos karácsonya, vannak 
mindennapos szépségei és útszéli mulat
ságai — és mégis kirekesztették ezeket az 
iskolából. Az elemet, amelyben a nagyvárosi 
gyermek lelke fürdik és amely úgyszólván 
éltetője, az iskolai órák alatt száműzzük 
még az emlékezet tájékáról is.

Összefügg ez irodalmunk általános irá
nyával is, amely hosszú ideig megtagadta 
a nagyvárosi élet poézisének jogosultságát. 
A romanticizmus a költészetben, a mező- 
gazdasági tevékenység túlnyomó ereje a 
mi közéletünkben, szánalmasnak, elkorcso- 
sultnak, szépségek nélkül valónak hirdette 
a városi életet és sok helyütt még ma is 
őszintén lenézik azt a szépirodalmat, amely 
a nagyváros jellegzetes életét, tipikus alak
jait, sajátos beszédmódját, ideges fellobba- 
násait veti papirosra a szépség nevében. 
Sok helyütt még ma is tagadják, hogy a 
füstölgő gyárkémények, a robogó villamo
sok, a szűk lélekzetű bérkaszárnyák, az ár
nyékos ligeti lombok alatt valamelyes szép
ség fejlődhetik s hogy lehetnek emberek,
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olyanok, akik már ebbe a világba szület
tek bele s akiknek ezekhez fűződik meg
hatott emlékezésük. Pedig vannak ilyenek, 
szép számmal vannak és nekik egy kép, 
amelyen pajkos gyerekek a szenes kocsikra 
ugrálnak, amelyen sétatéri karikázásról és 
az öreg veterán csősz szigorúságáról van 
szó, legalább is annyira poétikus, mint 
falun nevelkedett embernek például a 
disznóölésre, a szüretre, a birkanyúzásra 
való visszaemlékezés. Az indusztriális nagy
városi élet — egész bizonyosan — meg
teremti az ő sajátos költészetét, irodalmát, 
képző- és iparművészetét s ez már itt is 
van, megjelent nálunk épen úgy, mint 
Berlinben, Párisban és legalább is annyi 
kulturértékkel gyarapítja ismereteinket és 
kedélyvilágunkat, — hacsak nem többel, — 
mint a falu költészete. Abban tehát peda
gógiai célszerűség semmiesetre sincsen, 
hogy mi épen akkor, az első iskolaévekben, 
amikor fontos volna a meglevő képzetekre, 
ismert szemléletekre hivatkozni, egy idegen 
világ, egy ismeretlen népdal-poézis után 
futkosunk. És etikai s pedagógiai szem
pontból is bátran ki lehet mondani, hogy
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a villamos-kalauz, a levélhordó, a fuvaros
kocsis, még a városligeti kikiáltó-ember 
is van olyan értékes alakja az olvasókönyv
nek, mint a pányvavető csikós, a juhász, 
aki bürgétjár lopni és a zsiványpoézis vala
mennyi csárdában-mulató, vásárosokra lö
völdöző hőse.

A mi nagyvárosi iskoláskönyveinkbe ma 
még csak loppal merészkedik be egy-egy 
városi idill, egy kis párbeszéd, amely a 
football-grundon esik, egy történet, amely 
valahol a világító-udvar bánatos sötétségé
ben születik vagy hal meg. A pedagógu
sok, akik e könyveket a beszélgetés, az 
értelem gyakorlása, a kedélyvilág friss be
nyomásai érdekében összeállítják, kétség
telenül már érzik a nagyvárosi életjelensé
gek jogosultságát a tankönyvben, már tud
ják, hogy a gyermek kivánja ezt a fajta 
irodalmat és ezt a reális világot, de még 
bátortalanok és konzervativek. Nem úgy a 
németek, akik e téren is differenciáltabbak 
már, akiknek immár sok és szép könyvük 
van átitatva ezzel az új költészettel és iroda
lommal, akik ezt aligha teszik egyébért, 
mint célszerűségének felismeréséért.
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Legmesszebb tart e téren és legügyesebb 
egy brémai tanító, Gansberg Frigyes. Egész 
könyve van, amely mintája, példagyűjte
ménye, roppant vonzó és változatos oku
lása lehet minden tankönyvirónak és egy
általán minden nevelőnek, akinek nagy
városi gyermekek képzetvilágát kell Írott 
vagy élő szóval foglalkoztatnia. Könyve 
ezt a hol derűs, hol enyhébb színű, ezer fel- 
lobbanásból összesűrüsödő nagyvárosi létet 
pergeti le előttünk. Rövid, egészen rövid, 
szinte csapongó képekben. A mozgófény
kép kápráztató gyorsaságát érezzük, mialatt 
olvassuk. A nagyvárosi lét itt abban a ki
alakulatlan, rapszodikus formában jelenik 
meg, ahogy egy ujjongó, fürge és fogékony 
gyermeki leiken átszűrődik. Most pincében 
vagyunk, amelyben hangos gyermekmula
tozás esik és a járókelőknek csak a lábai 
látszanak az alacsony ablakon. Majd pad
lásablakból nézünk ki: a házak tetejének 
szürkeségét meg-megtöri a tornyok sil- 
houettejeés hangyaszerű mozgásukkal olyan 
különösek az emberek. Felugrálunk a paj
kos gyerekekkel a kárpitos kézi kocsijára, 
nézzük a hajók indulását, ácsorgunk az
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állomáson, bekukkanunk a vasúti őrház ab
lakán, járunk a boltok zugaiban és a pa
koló helyiségekben s finom, hangulatos ké
peket kapnak arról, miként nyílik a tavasz 
a sétatéri padok közt, a mezőn, az erdő
ben és a beteg gyermek szobájában. Áhí
tatot kelt a dóm szines üvegablakaival, és 
például az árvaházi látogatás az emberi jó 
szív munkájáról, valami csendes szociális 
békéről mesél.

Városi szemmel nézni és a város szere- 
tetéről beszélni — ez az, ami a városi gye
rekre okvetlen hatásos lehet. Hiszen falu
ról is eshetik közben szó, de épen csak 
annyira, amennyire egy városi emberkét 
érdekelhet, aki nyaralásból, robogó vasút
ról ismeri a vidéket. Világos az is, hogy az 
a tanító vagy tanítónő, aki — mondjuk — 
a népiskola első osztályában beszéd- és 
értelemgyakorlatot folytat növendékeivel a 
körutak, a terek, a szaladó kocsik és auto
mobilok nyüzsgéséről, nem mesélhet azzal 
a nyugodt, megfontolt kényelemmel, amely 
hozzá illik például a kalácssütés, a szán
tás-vetés, avagy a tollfosztás kedélyes, egy
hangú elmeséléséhez. Itt nem mesélni kell,
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hanem pillanat-vázlatokat gyorsrajzoló mód
jára odavetni. Nem kész, kidolgozott, meg
stilizált elbeszéléseket kell nyújtani, haném 
úgy kell beszélni, mintha az a nagy város 
csak egy nagy vázlatkönyv volna, amely
ben itt is, ott is akad valami megragadó. 
E félbemaradottságban, e nyugtalanságban. 
mely egészen a gyermek ugrándozó gon
dolatvilágához simul, valami naiv báj van. 
Épen úgy, mint a gyermek rajzaiban, játé
kaiban, itt sem szabad befejezettségnek 
lenni, itt is csak pár jellemző vonás legyen, 
lelkesedés, csodálkozás, ujjongás és fel
kiáltás 1 Egy-egy rövid mondat és közben 
sok indulatszó. Egy-egy futó emlékezés 
valamely délutáni tenniszezésre, majd az 
önkényes képzettársulás révén egy szánká- 
zásra a hegyoldalon s eközben fontos, hogy 
az egész elmondás az élőszó erejével has
son, ne papiroséletet éljen, hanem csupa 
mozgás, csupa szaladó kép legyen. Csak 
ilyen lebilincselő előadással érhető el, hogy 
egy fantázia megmozgasson százat és egy 
pár szem tekintete felvillanyozzon száz párt. 
El kell siklani, ki kell térni ide is, oda is, 
mert ez épen a beszéd művészete. De min-
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dig úr légy a témád felett és mindig tud
jad, hová akarsz kilyukadni !

Megkísérlem, hogy Gansberg egy kis me
séjének ismertetésével értessem meg, mi
lyen egyszerű eszközökkel lehet mély ha
tást és jelentős gondolatokat ébreszteni a 
gyermekben. ((Szabad !» — kiáltá egy erős 
hang és Vilii sapkával a kezében belépett 
az alacsony pinceszobába. A festő csa
ládja épen az ebédnél ül. A fiú elmondja, 
hogy miért küldte az ap ja : a kamrájuk 
ablaka kopott már, be kellene festeni. Fes
tékért jött tehát. Azután beszélgetnek a fes
tésről. Oh, mondja a fiú, festeni nem nagy 
dolog, azt én is tudok. Hiszen minden em
ber tud pingálni, az asztalos, a lakatos, a 
hajós is. «Én láttam már, hogyan festett 
egyszer egy ember egy hajót. Egy deszka 
volt a partra támasztva, arra rákötötte fes- 
tékes fazekát, a lábait kilógatta a víz fölé 
és ha egy csöpp festék a vízre hullt, — 
pitty, putty ! — egyszerre színes lett a víz. 
És né! — hogy szétszaladt a festék!» A mes
ter azután felvilágosítja, hogy mindezek 
csak mázolok. Hanem ő, ő mi mindent tud 
festeni! Hogyan kell tupfolni, pontozni a
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vonalzó mellett, hogy kell a patronnal 
bánni, hogyan kell virágokat, almákat, zöld 
gallyakat a falra festeni. Azután bemennek 
egy kis szobába. JézusomI — mennyi minden
féle színű festék áll itt köcsögökben, vödrök
ben a földön ! Egyszerre csak — micsoda 
öröm ! — Vilii egy darab gittet talál a 
földön. Olyant, amelyikből mindenféle for
mát : tojást, kolbászt, madarat, asszonyt 
lehet formálni. Azután elmennek egy új 
épületbe, ott felmennek egy állványra, ame
lyiken a segédek pingálják a friss falat. Az 
inas, mint a mókus a fára, úgy szökdös 
fel a létrára. Egyik kezében a festékes 
bögre, mely inog, de egy csöpp sem ömlik 
ki belőle. . .  Mennyi minden új dolgot mu
tat még a mester. Ha lenéz, szédül egy 
kicsit Vilii, de roppant érdekes így nézni 
a házak teteje felett. A kémények, a tor 
nyok, a sétáló macskák, a telefondrótok . . .  
Másnap is elmegy s ekkor még szebb dol
gokat mutogat a majszter. A saját falfest
ményeit, amiket szabad kézzel festett : há
zakat, utcákat, emberfejeket stb. És mikor 
apja egy pár nap múlva megkérdi Viliitől, 

hogy mi akar lenni, ez természetesen az
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feleli, hogy: festő. Aminthogy az is lett 
belőle.

Mindebben, amit itt elmondtunk — ugye
bár? — semmi különös sincsen. Semmi 
keresettség, semmi természetfölötti, semmi 
meglepő, semmi moralizáló tanítás ; mindez 
akármikor megeshetett a gyerekekkel és 
csak a módját kell eltalálni, hogyan mond
juk el nekik s menten a legbájosabb vissza
emlékezések támadnak belőle. Csak han
gokat kell megütni, a többi már az ő rezo- 
náló, fogékony kis agyuk dolga! Csupa szó
rakozásnak tetszik az egész. Pedig benne 
van a szemléltető tanításnak nagy haszna 
i s : nemcsak eleven képet ad, de hasonló 
precíz megfigyelésre is szoktat. Közben- 
közben pedig mindig kínálkozik rá alkalom, 
hogy a gyermek újat is halljon. Teszem: azt 
kérdi a tanító egy gyerektől, hogy mi akar 
lenni. Mondjuk : ez azt feleli rá, hogy ker
tész. Akkor a tanító ehhez fűzi s a gyer
mekek képzeteiből támasztja fel egész be
szélgetését. Beszél a virágokról, az életük
ről, hogyan öntözik őket, hogyan plántál
ják, miként gyomlálják. No aztán a mű
virágok. Mire kell ott ügyelni? Természe-
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tes helyzetre, ügyes csoportosításra, rom
lástól való megóvásra. Beszélhet az aqua- 
riumról, herbáriumról, az osztályozásról stb. 
És lassan, észrevétlen, ahogy a meglevő 
fogalmak karján óvatosan új fogalmak lép
nek be, nyílik a lebilincselő beszéd közben 
új megismerésekre alkalom.

Minden hasonlat, minden példa, minden 
szemlélet és minden kapcsolat felett csak 
el kell siklani. Itt egy hangot megütni, ott 
egy új szót bevezetni, mert ez felel meg 
legjobban annak a százoldalú érdeklődés
nek, melyre a gyermek agya úgyszól
ván be van rendezkedve. Az eszméket, a 
motívumokat néha ki se kell mondani, ott 
van az a kimondott szavak közt, sorok 
közt. Egy-egy szó messze kicseng a többi 
közül és egész sorát indítja meg maga 
után a társuló, egymásba kulcsolt képze
teknek. Most például fegyverekről van szó. 
Ez elvezet a régi népek szokásaihoz: a régi 
törzsek állatbőrbe öltöztek, a harcban ordí
toztak, maskarát csináltak magukból, hogy 
megijesszék ellenségeiket. Ugyebár ez egész 
természetes valami ? És ez elvezet bennün
ket az indiánok tetoválásához, amiről a gye-

— 103



rekek egyet s mást biztosan hallottak vagy 
olvastak. Alkalom nyílik itt beszélni azok
ról az ékességekről, melyekkel exotikus 
népek harcban ma is teleaggatják magu
kat. S egész a mai hadsereg szines és káp
ráztató uniformisáig elterelődik így észre
vétlen a beszélő. Miért olyan csillogó ez? 
Mert az ellenséget hirtelen felvillanásával 
ijedtségbe akarja ejteni. Persze, ma már 
rájöttek, hogy ebben saját magukra, a fé
nyes katonákra is súlyos veszedelmek rej
lenek. Sok mindenről lehet itt még beszélni. 
S lesz bizonyosan egy terület, amelyen a 
beszélő maga is, mintha süppedékes talajra 
jutott volna : nem érzi már magát egészen 
biztosan. De ez nem baj. Ha a szava von- 
tatottabb lesz, a meggondolásai nehézke
sebbek, az nem baj, ez is csak fokozni 
fogja előadása intim közvetetlenségét.

S amiről így érdekes dolgokat lehet el
mondani, arról írni is lehet, csak ugyanaz 
a gyerekhez simuló naivság legyen itt is 
az elmondásban. Itt megy az ablak alatt 
egy pár ló. Most ahhoz fűzök reflexiókat: 
milyen nehéz a sörös kocsi, mekkora ter
heket kell a szegény páráknak huzniok,
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állatkínzás stb. Azután beszélek arról a 
körutazásról, amelyet egy virág-mag vé
gez a természetben. Nini, itt egy kép s 
rajta két kis veréb. Rögtön kitaláltam hozzá 
egy eleven kis történetet: ezek szegények 
az istálló eresze alól jöttek. Ott most nem 
hizlalnak állatokat, nincs kukorica, ocsú, 
a hideg is kergeti őket, de jószívű asszo
nyok zsemlyedarabokat dobálnak nekik. 
Mennyi eszme, mennyi erkölcsi érték mennyi 
névtelen történet bája sugározhatik ki így 
egymásba fűzött szavakból 1 

Gyermekek közt élő, gyermekekkel fog
lalkozó felnőtt sokszor jut abba a hely
zetbe, hogy élő szóval kell mulattatnia gyer
meket. És ilyenkor gyakran mesélni aka
runk s nem jut eszünkbe semmi. Vagy ami 
eszünkbe jut, az nem elég érdekes. És 
ekkor a beszélő azzal vágja ki magát, hogy 
egy-egy epizódot mond el a maga gyer
mekkori életéből, vagy egy másik gyermek 
életéből, néha kigondol hirtelen egyet s 
csodálkozva látja, hogy ezek az elbeszélé
sek mindig gyújtanak. Miért? Mert reáli
sak, valószinűek, közvetetlenek, rajtuk van 
az a frisseség, mely elárulja, hogy az el-
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beszélő átélte őket. S ezt a frisseséget kell 
csupán megéreztetni, hogy a gyermek maga 
átélje a hallottakat. Hiszen ebből az egész 
világból, mely körülöttem zajlik és amely 
bennem visszhangozik, minden tárgyból, 
képből, eseményből, gondolatból és hangu
latból annyi az enyém, amennyit valamely 
formában átéltem.
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TERMÉSZETMEGISMERÉS.

A mai iskola még nem jutott el odáig, 
hogy a gyermekeket a valósággal meg tudná 
ismertetni. Az iskola sok nagy hibája mel
lett ez a legnagyobb a mi szemünkben. 
Odáig már eljutottunk, hogy a holt ma
téria helyett, ahol lehet, szemléltetve taní
tunk. De ott még nem tartunk, hogy a 
gyermek az életet — a múltat és jelent — 
magából az életből ismerné meg. Fű, fa, 
ásvány, virág, állat, táj, szobor, — mindez 
képből, vetítésből, lencse alól, preparálva, 
lenyomatból vagy spirituszból ismeretes 
előtte — és mindez valóban nagy hala
dottság a régi betűből való megismerés 
után — de még nem minden. A nagy 
lépés, a végső konzekvencia az volna, hogy 
a gyermek az élet tudását magából az élet
ből kapja és benne élvén az őt környékező
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világban, öntudatosan át is élje ezt a vilá
got. Hogy a világ : a természet, a város, a 
nép, a hegy, a víz, a fa, az épület, a te
mető, a szobor szólni tudjon hozzá, gon
dolatokat keltsen benne, kapcsolatokat te
remtsen egyéb meglátásaival és az életet 
kicsiny agyveleje élő valóságban kapja fel
dolgozásra.

Nem új ez a vágy. Rousseautól Spencerig 
és a mai pedagógusokig mindig ezt az empi
rizmust hirdették az emberiség nevelői. De 
mentül jobban eltávolodott a kultúra ma
gától a természettől, annál nehezebb volt 
megtalálni a kettő közt a kapcsolatot. Át
hidaló út sokféle kínálkozott, a pedagógu
sok kutatták is eleget, találtak is eleget, 
de az iskola és a szülő nagyonis kényelmes 
s nagyonis konzervatív. Könnyebb a gye
reknek szóval jellemezni, vagy kitömve be
mutatni a vadgalambot, mint az erdőbe ki
vinni. Könnyebb képről megismertetni egy 
gótikusán ívelt templomot, mint magát az 
épületet természetben bemutatni.

Ma már tehát — főképpen, mikor a ter
mészetről és az emberi kultúra alkotásai
ról van szó — nem elégedhetünk meg a
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puszta szemlélettel. A «szemléltető okta
tási) — azt lehetne mondani — már túl
haladott álláspont. S ma, amikor a legmo
dernebb pedagógiában a amunkára való 
nevelési) lett a jelszó, az ismeretszerzés 
igazi nemének is azt tartjuk, amelyhez a 
tárgyaknak, a dolgoknak bizonyos meg
munkálása árán jutott a tanuló. Világo
sabb, tisztább ismerete lesz a hangyák éle
téről annak, aki erdei odvaikban figyeli meg 
őket, mint annak, aki csak képről ismer
kedik meg velük. S a tapasztalatszerzés, az 
utazás, a természettel való barátkozás, egy
szóval az empirizmus, amelynek Montaigne- 
től egészen napjainkig annyi szószólója volt 
az emberiség nevelői közt — olyan forrása 
az ismeretek gyűjtésének, amely a könyv- 
és képek-nyujtotta ismereteknél becsesebb. 
S nemcsak a cél, nemcsak maga az ismeret 
fontos itt, hanem az út is, amelyen hozzája 
ju t az ember. A megfigyelés és a kísérle
tezés, ezek az igazán természettudományi 
módszerek maguk szinte értékesebbek bir
tokosuk számára, mint az eredmények, me
lyeket az egyén elérhet velük. Épen azért, 
akik megmutatják e módszereket, akik
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használatukba, praktikus alkalmazásukba 
bevezetik az embereket, azok a legértéke
sebbek a gyakorlati nevelés szempontjából. 
S ez az ok, amely miatt a világ méltán 
kiváncsi lehet, miként neveli ez vagy amaz 
a tudós a gyermekeit, miként alkalmazza 
elveit a saját családja körében, miképen 
tudja az elméletet a gyakorlati valóság ta
lajába ültetni és virágzásra hajtani.

-K

Talán érdemes lesz ebből a szempontból 
napjaink egyik legharcosabb, legtevéke
nyebb és legnépszerűbb reform-pedagógu
sának családi életébe pillantanunk. Gurlitt 
Lajosról van szó, aki okos és bátor dön- 
getője minden copfos maradiságnak, amely 
a német iskolán is ép oly mértékben úr 
még, mint — fájdalom — a mieinken is. 
Ó tehát ír, szónokol, tüzel és küzd egy 
olyan szellemért, amely az egész iskola- 
rendszert — főleg a német középiskolát — 
megváltoztassa, amely kiirtsa a sok klasz- 
szikus ideált, ábrándokért való rajongást, 
páthoszt és szavalást az emberiségből s 
csupa tevékeny állampolgárt adjon a tár-

— 110 —



sadalomnak. Tudvalevőleg Pestalozzi volt 
az első, aki az állampolgárrá nevelést tűzte 
ki az iskola céljául s Gurlitt ezt a szociális 
célt erős nemzeti tartalommal akarja át
itatni. Gyűlöli a tanítói, tanári nagyképű
séget, amely nem számol a gyermek naiv 
és értékes lelki tulajdonságaival, nem hagyja 
kifejlődni a benne meglevő művészi hajla
mokat, őszinteséget és hitet, hanem drillel 
igyekszik őket mind egyformává nyomorí
tani. Gyűlöli azokat, akik holt kultúrák 
latin és görög műveltségét idézik vissza az 
iskolába, melynek minden gyökérszálával 
a mások életébe kell kapaszkodnia. Gyű
löli azt a dogmatizmust, mely fáradt, le
mondó, csüggedt aszkézist akar beleplán
tálni az emberekbe, ahelyett, hogy a ter
mészeten, annak szívdobogásán keresztül 
igyekeznék megértetni a mindenütt jelen
való istent. Goethével együtt hiszi, hogy 
minden újszülött emberben a tökéletesség 
csirája van meg, a legnemesebb emberré 
válásnak mindenkiben megvannak a lehe
tőségei. De azt is hiszi, hogy ennek az el 
nem érésében épen az iskola a legbűnö- 
sebb, mert hagyományok békóit rakja rá
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az új nemzedékekre, amelyeknek pedig sa
ját útjaikat kellene járniok.

Gurlitt tehát forradalmat, harcot hirdet 
az iskola uralkodó szelleme ellen. Tör. dön
töget és gyűlöl — mert szeret. A mai német 
emberek vasakarata, erős magukbizása je
lentkezik benne, mikor munkát, munkára 
való nevelést, erős társadalmi érzület meg
teremtését sürgeti és mikor egyre többet 
és többet gondol azokra a régi német 
Hanza-városokra, melyek az újkor eleje 
óta mindig a legfüggetlenebb s legvagyo
nosabb polgárságot, kereskedőket és ipa
rosokat adták a német nemzetnek s ame
lyek ma is elüljárnak iskoláikkal, tanítóik 
modernségével a nevelésben. Bréma, Ham
burg és testvérvárosaik valóban gócpontjai 
az új, gyújtó nevelő-eszméknek, irodalmi és 
művészi törekvéseik messze bevilágítanak 
Európába és testületi egyetértésük e téren 
imponáló példaadást nyújt.

Ebben a nagy és merész forradalmiság- 
ban, amelyet Gurlitt lobogtat, természe
tesen nemcsak sok fanatizmus van, hanem 
egy csomó dogma is és egy csomó elő
ítélet is. így például ő teljességgel nem
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mutatkozik modernnek, amikor mindunta
lan a német történeti múlttal akarja meg
alapozni a német gyermek kultúráját smi 
azt hisszük, hogy ha már nincs elég bátor
ságunk végképen elszakadni a történeti 
múlttól, akkor a saját nemzeti érzületünk 
ápolása mellett igenis jó szolgálatot tehet 
a klasszikusabb, általánosabb emberi szem
pontok ismerete. És kulturális értékekben 
még a német gyermeknek is többet nyújt
hat a hellénizmus, mint a Nagy Károly 
középkori szelleme.

*

Ám most nézzük meg, hogy mindezek 
az eszmék milyenek — házi használatra 
leszűrve. Vessünk egyik legelevenebb, leg
ötletesebb könyvén keresztül, melynek 
«Verkehr mit meinen Kindern® a címe, 
egy pillantást családi életének formáló tűz
helyébe, keressük meg az apa vallomásaiban 
az eredményeket, amelyeket a tudós elgon
dol s a nevelő megvalósít. Hátha ez egy
szer az élet összevág az elmélettel, hátha 
a jó pedagógus jó nevelőnek is bizonyul,
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háthogyha mégsem mindig igaz, hogy a 
legjobb tanítóknak vannak legrosszabbul 
tanított gyermekeik?

Aki az iskolával szemben bizalmatlan, a 
házi nevelésben fogja mintáját adni annak, 
amivel egész és befejezett emberré válhat 
egy gyerek. S aki meg akarja mutatni, hogy 
az életnek több alakító és nevelő ereje van 
egy serdülő lélekre, mint minden oktatás
nak, annak elsősorban magát az életet 
kell hatni engedni, magát a természetet 
szerződtetni házi tanítóul. Nos, ha az em
ber a pedagógus büszke vallomásait olvassa, 
aki fiait bevezeti az Ígéret és a tudás föld
jére, valóban oly tanulságokkal gazdagszik, 
amelyek vonzóak és kecsegtetők. Egy nagy
városi apa példája áll előttünk, akinek 
dolga, gondja, ügye-baja a mienk is, de 
akinek féltő szeretete és óvatos nevelése is 
kell, hogy hasson ránk. Egy apát látunk és 
két fiút és a sorok betűin keresztül sugár
zik az a családi melegség, mely a családot 
egy kis köztársasággá forrasztja össze. Itt 
nincs egyeduralkodó apa és szolgai alá
rendeltségben élő gyermekek, itt nincs más 
szülői akarat, mint ami közakarat, itt ez
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az ideális családi élet a kapocs, melyben 
minden tag barátságban él egymással.

Alig két éves a gyermek, mikor m u n 
kába veszik®. De nem, nem cununkába ve
szik®, mert ez durva, hamis szó, holott 
épen ellenkezőleg: engedni kell a gyer
meket hajlandóságai szerint fejlődni. Libe
ralizmus kell minden neveléshez, a gyermek 
egyéniségének tisztelete — mint Ellen Key 
mondaná. Nem a gyermeket kell megmun
kálni, hanem teret adni neki a munkához. 
Hogy ne csak lásson, halljon és tanuljon, 
de — okkal-móddal — a kedve szerint is 
élhessen, élhesse a maga életét, a neki való 
életet. Nemcsak látni és hallani kell meg
tanulni, hanem még mielőtt ehhez hozzá
szokik, már tapintson is. «Tapintási órákat 
kell adni a gyereknek !» Mert fogalmaink 
hidegről, melegről, hegyesről, tompáról, 
távolságokról és felszínekről csak egy hosszú 
tapintási gyakorlat után állapodnak meg 
és ha az ember látja, mennyire természe
tes a gyermekben a megfogás vágya és 
hogy mégis milyen kevés ember tud egy 
képet, egy kottát jól, törés, gyűrés és pisz- 
kolás nélkül megfogni, vagy forgatni —
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észreveszi, hogy a nevelés e részben meny
nyire hiányos.

Az apa igazi gyönyörűsége azonban csak 
ott kezdődik, mikor a kis agyvelő elkezd 
öntudatosan dolgozni, úgy a harmadik esz
tendő táján. A gyermek szűk világát, ame
lyet érzéki észrevételekből már ismer, ame
lyet már látott, hallott és tapintott, kezdi 
neki lerajzolni papírra. A természet, a dol
gok, melyek körülveszik, a kés, a villa, a 
szappan, a baba, a fa, a locsoló, a kutya, ekkor 
vonulnak fel egymásután a ceruza nyomán 
a papiroson előtte, az apa varázsolja elő, 
a gyermek pedig mosolyogva nézi. Egy-egy 
mesebeli vasorrú bába, egy elképzelt hold
béli utazás, egy régebben látott vízhordó 
szamár száz és száz sejtelmet éleszt fel, 
emlékeket idéz vissza és formákat tisztít 
meg a ködös felejtéstől. Majd egy komo
lyabb visszaemlékezést örökítenek meg, az 
első jószivű cselekedetet, amikor a gyer
mek alamizsnát adott egy kis koldusgye
reknek. Ennek erkölcsi értéke van. A raj
zok összegyűjtésének, albumba rakásának 
pedig biztató célja : további munkásságra 
és gazdaságos gyűjtésre való serkentés.
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A gyermekek a gyűjtésen keresztül szok
ják meg a takarékosságot és a szép képe
ken keresztül fejlődik ki Ízlésük, amely 
lassanként biztos irányt ad kiválasztó-képes- 
ségüknek.

És még így kényszer, parancs és erőlte- 
tetés nélkül, úgyszólván játszva kóstolnak 
bele a művészetbe, lassanként megérnek a 
tanulásra. De még nem kerülnek az isko
lába, nyolc-tíz éves korukig hadd élvezzék 
szabadságukat és a rendszeres tanulás éppen 
legbájosabb gyermekségük éveiben ne gyö
törje őket testileg-lelkileg. Addig csak az 
apa és a házitanító könnyed tanítása ké
szítse őket elő a rendszeresebb munkára, 
addig tanulják meg azt a kevés írást, olva
sást, számolást, amelyre szükségük van s 
az írás előtt a rajzolás, előbb a nagy, majd 
a kis betűk rajzolása, tanítsa meg őket 
az olvasásra. Mindebben ösztöneiket kell 
nyomon követni, az ösztönöket, amelyek a 
kellő időben jelentkeznek, kíváncsiság, kér- 
dezősködés, tudásvágy formájában és egyet
len gyereket sem hagynak soká tudatlan
ságban. Amit a nagyobbik már megtett, 
ugyanazt az utat fogja pár év múlva meg-
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tenni a kisebbik fiú is. Új könyvet, képe
ket ő már nem kap. A bátyjáról marad rá 
minden. Mert tépni, szakítani, rongálni a 
gyereknek nem szabad. Ha egy csereboga
rat el akar taposni, egy virágot le akar 
tépni, az apja megkérdi tőle, hogy tud-e 
helyette másikat teremteni. S a gyermek 
megérti, hogy gyönyörködni kell abban, 
ami van.

Minden meleg és okosan szervezett csa
lád egy kis köztársaság, melynek szabad 
polgárai a gyermekek is. A nagyok beszé
dében nemcsak résztvehetnek, de fontos 
családi ügyekben még véleményüket is ko
molyan meghallgatják. Az iskolában úgyis 
elnyomják a gyermek kíváncsiságát, csak 
hallgatnia szabad, kérdezni nem. És ha fel
támad az érdeklődése, még a szülők is 
gyakran azzal förmednek rá, hogy : mi kö
zöd hozzá? S hát még a tanító, akit köt a 
tanterv, az anyagbeosztás időhöz kötött
sége és egyéb efféle kicsiség. De az otthoni 
nevelésnek mindezekkel nem kell számot 
vetnie. És mentői több követelménnyel áll 
elő a gyermekekkel szemben az iskola, az 
otthoni nevelés annál jobban leszállíthatja
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a magáéit. Csak itt lehet és csak így lehet 
igazán boldog, gondtalan, vidám és mégis 
komoly gyermekség. Az angol gyerek még 
vidámságában is valami komoly önérzetet 
tud megszólaltatni. I am little, bút I am I. 
Kicsi vagyok, de én — én vagyok. Ilyen 
büszke önérzetnek kellene megnyilatkoznia 
minden apró egyéniségben.

De az otthon szűk — a világ pedig 
nagy. Kezdődik az élet, a természet meg
ismerése. A földé, melyen járunk és amely 
táplál, a városé, melyben élünk, a falué és 
a tájéké, amely körülövesz, az egész kis 
világé, amelynek rögeihez kötve vagyunk, 
amelynek története van és amelynek faj- 
szeretetet, történeti érzéket és földrajzi isme
reteket kell belénk oltania. Szinte össze- 
füződve egymással, elválhatatlan egységben 
és minduntalan való utalással tudósok, pa
rasztok, kézművesek, katonák és kereske
dők verejtékes munkájára, amely mind e 
javakat megszerezte és az évszázadok ki
tartásával virágzóvá tette a számunkra.

Apró kirándulásokkal kezdődik a vidék 
megismerése. Egy kis falucska, melynek 
gazdag hagyománya és szép tájéka van,
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majdnem minden nagyváros közelében akad. 
Eredetére gyakran már a nevében történik 
utalás. Legelső látnivalója: a templom, 
Benne valami régi kőből vagy fából faragott 
szobor, valami hámló falfestmény, vagy 
fakuló kép, amelyből stílusok vonalait és 
lelkét lehet megérteni. Le is lehet rajzolni 
a vázlatkönyvbe, így biztosabban megragad 
az emlékezetben. És minden újabb kirán
dulás egy csomó újabb látnivalót nyújt és 
új tanulságok alkalomszerzője. Itt az ország
úton egy tábla, mely egy ellenséges hadi
cselről szól. A gyermekek nagy érdeklő
déssel sillabizálják. S az apa megmagya
rázza nekik, miként válhatik az ilyesmi a 
történetírás kútforrásává, beszél a történet
író kritikájáról is, amellyel az ilyen adatok 
helyességét ellenőrizheti. Mennyi mindent 
tanulnak meg ebből az egy kis emléktáb
lából ! Most egy leány jön a csendes tem
plomba, hogy gondozza az oltár örök-mé
csét. Az apának pedig eszébe ju t az örök
lángok egész szimbolikus értelme. Beszél 
a Veszta-lángokról, a tűz istenimádó és 
tisztító jellegéről, a vadak babonás tűz- 
félelméről és arról, hogy maga a kereszt
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jelvénye is a tűz keletkezését szimboli
zálja egymásra tett fáival. Minden kis moz
zanat így egy-egy csendes eszme-lavina 
megindítója. És ahol járnak, mindenütt lát- 
niok kell, mert mindenütt megnyílik a sze
mük. Erdőn sétálnak keresztül és az apa 
állatkákat, madarakat mutat nekik, szere- 
tetre tanítja őket és kioktatja arról, hogy 
még a kártékony madarak felett sincs joga 
bíráskodni az embernek. Most egy régi 
pestis-vagy kolera-járvány emlékeztető kő- 
reliefjére bukkanunk, amelyen sajátságos 
fogadalom van. S a gyermekeknek százféle 
kérdezni valójuk van és az apának száz
féle mondanivalója akad a régi babonákról, 
melyekkel elűzték az emberek az ártó szel
lemet.

Mindenki megteheti ezt a saját gyerme
keivel. Mindenki felfedezheti nekik a vilá
got, akinek egy-egy szabad délutánja akad. 
És minden gyermeket el lehet vinni azokra 
a helyekre, melyeken biztos és erőteljes 
benyomásokat szerez az értelem. Múzeumba 
mennek és megismerik a harcoló tizen
nyolcadik század régi sajátos fegyvereit: 
a kardot, az alabárdot, a kópját, a kele-
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vézt és a százféle markolatot. Azután el
látogatnak a kisvárosi temetőbe és itt nem
csak az elmúlás hangulata fogja meg őket, 
hanem a régi kultur-emlékek is. A sírkö
vek beszélnek. Makacs, kemény vonalaik
kal a tizenhetedik századbeliek, olvadóbb, 
lágyabb körvonalaikkal a tizennyolcadikból 
valók, elárulva egyszersmind a jólét és Ízlés 
visszafejlődését. Amire a tizenkilencedik 
századból valókat vetik papírra, megértik 
a rokokó és barokk szeszélyes formáit.

Mindenünnen kerül valami emlék, egy- 
egy elkallódó kereszt, ócska vasak közt 
régi szerszámok, sajátságos kapák, furcsa 
kapcsok, ágas-bogas tűzhely-macskák és sok 
olyan tárgy is, melyről ma már maguk a 
parasztok sem tudják megmondani, mire 
használták valamikor. Furcsa temetkezési 
és mulatozási szokások emlékei szólalnak 
meg. És benne vagyunk már a falu, a ma
jorság hangulatában, a földművelő nép élet
módjában. A parasztság tarka ruhaviselete 
a színek szeretetéről mesél, sugár, erős ge
rincük egészséges életmódjukról, a pompás 
hegyi levegőről és a testedző izommunká
ról. A kalapjuk mellett zergeszakáll és
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szarvasfog, jeléül az életmódjuknak s piros 
korall, amely megóvja őket a bajtól, be
tegségtől, bánattól. A gyerek mindezt uj
jongva látja. S a tejgazdaság látása az 
ökonómia komoly érzését viszi bele s a 
paraszt életmódja egy erős, okos, produktív 
munka beszédes hirdetője. Az apa minden 
tanításából pedig kiharsog az elrejtett ten
dencia : becsüld a munkát, szeresd a dol
gozót és érezd a közösséget mindazokkal, 
akik veled a hazád erősségén munkálnak.

Minden nyugvó dolgot életre kell kel
teni a gyermeki képzelet számára. A ter
mészetet perszonifikálva kell belelopni a lei
kébe. A fának nemcsak szépsége, kora. 
ereje, gazdag koronája van, hanem mithosza 
is. A görögök régi hite, hogy a fa meg
sebezve szenved, ma is benne él a perzsák 
szentségimádásában s minden idők termé- 
szet-poéziséből újra fog sarjadni. A gyer
mek primitív, mint a népiélek, mint a mű
vészi psziché s áhítattal hallgatja az ilyent. 
Fűben, fában kezdi meglátni a nagy har
móniát. A csillagok rezgő fénye nem titok
zatos világ neki többé, hanem megtudja, 
amit az emberi kutatás róluk kiderített.
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A horizont föléje boruló nagy kéksége pe
dig lassan-lassan egy halk religiót kelt 
életre benne. így kell a gyermeknek meg
ismernie az Istent. Nem dogmák, katekiz
musok keltik föl az igazi vallásosságot, 
hanem igazi forrásából, a mindenség át
tekintéséből és a lélek szűzies ösztöneiből 
kell a vallásos hitnek felfakadnia. Tulajdon
képen nincs — és nem szabad, hogy le
gyen — kényszere és gátja a vallásos áhí
tatnak.

. . .  Ennek a nagyszerű liberalizmusnak 
kell áthatnia minden öntudatos, tervszerű 
nevelést. Friss, higiénikus testi életben, 
játszva, szórakozva és gyönyörködve is
merni meg ezt az életet, amely szép, okos, 
munkás és derék, — ezzel az egészséges 
optimizmussal kellene kibocsájtani minden 
gyermeket a kalitkából...
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A KERT A KULTÚRÁBAN.

Kezdetben vala a kert. Az Istennek ez a 
gyönyörű ajándéka, amely olyan régi, mint 
a négy őselem : a tűz, a víz, a levegő és 
a föld. Talán innen van a vágy is, az em
bernek örökké lobogó vágya a kert után, 
melytől szűkkeblűség, kapzsiság, ostobaság 
vagy vakság megfoszthatja, de amelynek 
sejtelme úgy benne él az ember lelkének 
legmélyebb rétegében, hogy az emberiség 
sohasem szűnik meg hozzá visszatérni. El- 
vehetik tőle, de mindig visszafoglalja. És 
valahányszor a nemzedékek a nagy mun
kákba belefáradnak, valahányszor közös és 
ki nem mondott vágy ég az emberekben; 
visszatérni a természethez, a kert mindig 
ki fogja egyenlíteni a kultúra és a termé
szet ellentmondásait s az ember mindig 
meg fog enyhülni általa. Kertben kezdődik 
az emberiség története és kívánhatna-e
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szebb halált magának, mint egy tündéri 
szép kertben. Története, mely e két végső 
fejezet közt lejátszódik, a komoly küzdés 
története, de legszebb játékainak színhelye 
a kert. Gyönyörű színpadok: Semiramis 
kertjei, melyekben a Kelet mámora tobzód
hatott és Sansovino kertjei, melyekben a 
velencei renaissance finom építészeti vo
nalai gyengéden bontakoztak ki. És a Villa 
D’Este és a rokokó nyírott kertjei, amelyek
ben valaha fuvolaszóra ugrottak a szökő
kutak, melyekben csodálatos tűzijátékok 
szikrái szálltak az égre, melyekben az 
arisztokrácia pompakedve egy évezredre 
kimulathatta magát, ma halottak és törté
neti hamu borítja őket. Ám ennyi nagy
szerű és beteges kedvtelésre volt szükség, 
hogy megszülessen az emberiség demokra
tikusabb kora a tizennyolcadik században 
s vele az angol park. Ebben nincsenek 
nyirott csodák, égreszálló tűzsóhajok, nincs 
parázna jókedv, csak őszinte, terebélyes 
fák, enyhe tisztások, szelíd domboldalok és 
nagy, csöndes nyugalom van. Az emberiség 
józan, dolgos és — pihenésre vágyik. Ilyen 
a mai kultúra kertje s nem szédít meg a
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színeivel, nem ejt mámorba a kertészet cso
dáival, hanem egy nagy szociális jótétemény 
akar lenni: mindenkinek adni, mindenkit 
betakarni, mindenkit illatban és napfény
ben füröszteni. . .

Két évvel ezelőtt Bécsben egy nagyszerű 
iparművészeti kiállítás épült: a Kuustschau. 
Több volt az, mint iparművészet, beszámoló 
a mának egész kultúrájáról. Gyerekszobák 
és ékszerek, színpadi dekorációk és reform- 
ruhák, szobrok és kandallók mind külön 
csinos, oszlopos, verandás pavillonokban s 
köztük mindenütt a kert. A virágos-kert, 
egy loggiás kert, a temető-kert és a babér
fás kert, benne egy szabad színpaddal, me
lyen gyönyörű nyári estéken kecses táncos
nők régi bécsi muzsika hangjaira Wilde 
egyik meséjét táncolták el. S a csillagok 
szelíd hunyorgatással gyönyörködtek benne. 
Aki itt látta, miként vonta bele az utolsó 
pár évtized építészeti törekvése a kertet az 
ember mindennapos életébe, duzzadó gyö
nyörűséggel szívhatta magába a jövő kul
túrának az illatát. Mert a kert itt nem 
dísz, nem csábító keret, nem kedvtelés, 
hanem őszinte szükséglet. Lélekzem és le-
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yegőre van szükségem, kinézek az ablakon 
és fákra meg napfényre van szükségem. 
A kert természetes táplálója az ember mű
vészi lélekzetvételének. És szerény őre a ma 
erkölcsének, mert nem kiáltva, nem tolako
dón, de rendületlen nyugalommal hirdeti a 
gyereknek, aki benne felcseperedik, hogy 
csak az igazságban higyjen, csak az őszinte
ségben bízzon és valahányszor elfogja a 
csömör mindattól, ami fájdalmas a világon 
végbemegy, — ő hozzá térjen vissza.

Legtermészetesebb és legnyájasabb ne
velőnk a kert, mely a városi és falusi 
gyermeknek egyaránt a legmaradandóbb 
emlékeket nyomja a leikébe. S nem érti, 
furcsának találja, ha azt hallja, hogy a 
kert volt az emberiség elkárhozásának oka, 
a kert volt az eredendő bűn színhelye és 
az almafa, amely szelíden és becsületesen 
hullatja az emberre színes szirmait, ízes 
gyümölcseit, valaha bűnre csábított. De 
beszéljél neki ifjúságodról, békés, nyugal
mas kertedről, egy csendes lugasról, egy 
pár szőllőtőről, egy kedves méhesről és 
pipázó nyári délutánról, mikor minden 
az ég gyönyörű kékjét veri vissza, beszéljél
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neki egy reális, okos és szép világról — s 
a becsületesség első óhajtását vetetted a 
leikébe! Ezért mentői jobban fog okosodni 
az emberiség, annál közelebb hozza, annál 
jobban szolgálatába szegődteti a kertet. 
A házam a váram. Ha balszerencse ér, ha 
rám csap az ellenfél, ha pihenésre, meg- 
ifjodásra vágyom, a házam legyen oltalmam 
és menedékem. De a kert legyen a váram 
őrtállója. Ő adja meg biztosságom, nyu
galmam érzetét s amikor a munkából, az 
életharcból visszatérek, a kert legyen az 
a hely, ahol levetem magamról mindazt, 
ami rútság a lelkemre ragadt. Ahol meg
tisztulok, ahol a mának gondját elvetem, 
ahol először mosolyog felém a feleség sze- 
retete, a gyermek gyöngédsége és ahol ér
zem, hogy mássá lettem, mint ami oda- 
künn voltam.

Szeretni kell a kertet...!

K is k e r te k .

A fáradt utasnak, aki Berlinbe, Drezdába, 
Lipcsébe és más nagy német városokba 
tart, kedves látványban van része, mielőtt 
a vonat a vigasztalan kökaszárnyák közt
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befutna vele a pályaudvarra. A nagyváros 
határában, a vasúti töltés mentén, mintha 
csak a szem üdítésére szánták volna : 
hosszú vonalban ezer színben pompázó vi
rágos kertek húzódnak végig. Apró, pár 
méter szélességű parcellák százaiból, sőt 
ezreiből tevődik össze a kétoldalt futó ele
ven szalag, amely a nagyváros légköre 
miatt aggódó utast úgy köszönti, mint 
egy barátságos, nyíló mosoly. Vetemények 
zöldjétől, cserjék és fák árnyékától, sokféle 
virág színpompájától elevenek ezek a kis
kertek, amelyek közt sűrűn, szinte egymás 
hátán húzódnak végig a zölddel futtatott 
lugasok. Gyerekek játszanak itt a kerti 
ágyak között és barátságos, jókedvű lányok 
nevetve lobogtatják a vonat után zsebken
dőiket. A világvárosnak egy újfajta roman
tikáját érzi itt meg az utas, azt a roman
tikát, amelyet szociálisnak lehetne nevezni 
és amely kedvesebb, társaságosabb magá
nyos erdők, bogárhátú házikók, néma szél
malmok romantikájánál. Ha azután az em
ber valamelyik nyári alkonyaton, mikor a 
nagyváros ezerféle látnivalója szédülten 
kergetőzik a fejében, kimegy a város szé
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lére, közelebbről is megnézni e kiskerte
ket, egyszerre egész nagyszerűségében látja 
kibontakozni ezt a pompás és jótékony 
ötletet. Látni, hogy itt nem véletlenül egy
más mellé került kiskertekről van szó, ha
nem egy komoly tervszerűségről, egy olyan 
jóléti intézményről, amellyel maguk a vá
rosok igyekszenek a műhelybe, bérkaszár
nyába, rosszlevegőjű utcákba szorult em
beriséget megbarátkoztatni a természettel. 
Egy kis érdeklődés után megtudjuk, hogy 
egy külön erre a célra alakult egyesület 
bérli ezeket a földeket a város hatóságától 
és azután apró, száz-kétszáz négyszögmé
teres parcellákra fölosztva adja oda egyné
hány márka évi bérért s haszon nélkül, 
olyan munkások, kisiparosok, szolgák és 
alantas hivatalnokok használatára, akik 
családjukkal, gyerekeikkel a szabad ég 
alatt akarják eltölteni a nyári délutánokat. 
Az ő munkájuk, az ő csöndes, pihenő szó
rakozásuk, természettel való barátságuk 
eredményei ezek a meghitt kiskertek, ame
lyek azonfölül, hogy a városlakó szegény 
proletárt visszaviszik a természethez, még 
egy kis kézzelfogható hasznot is hajtanak
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a konyhának. Az a német bölcsesség, józan 
természetszeretet és szociális előrelátás 
teremtette meg e kiskerteket, mely már 
száz esztendővel ezelőtt megszólalt egy 
lipcsei orvosban és emberbarátban, Schrei- 
ber Dánielben, hogy az angolok hasonló 
allotmentjait a munkásgyermekek erköl
csös nevelése céljából átültesse Német
országba. Nem volt szükség nehéz munkára, 
csak türelmes kitartásra. A mély és titok
zatos vonzalom a természet iránt, mely 
atavisztikus örökség gyanánt él bennünk 
és amely öntudatlanul is annál heveseb
ben sóhajt föl, minél messzebbre sodor 
sorsunk a város forgatagába, réseket ke
res a természet felé. Az emberi kultúra 
egyre jobban rohan az ipari élet delelője 
felé, a technika fejlődése, az együttmunká- 
lás szükségérzete, a nagyváros biztonsága 
egyre jobban összesűríti a dolgozókat és 
ezalatt ez a titkos ösztön, melyet az egész
ség, a tisztaság, a friss levegő vágya hajt, 
egyre hallhatóbban súgja a fülünkbe, hogy 
a természet csendjében keressük enyhülé
sünket.

A kertváros felé való öntudatlan törek-
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vés első tipegő kísérletei: ezek a kisker
tek. Sok helyütt, mint Drezdában is, már 
a városerdő egy részét is birtokukba vet
ték és a szép, árnyékos fenyvesek közt 
nemcsak ilyen családi barakkok emelked
nek, hanem apró menedékházak, szünidei 
gyermektelepek, szegényházak nyári sátrai, 
népházak, amelyekben igen olcsón árusí
tanak tejet és élelmiszert, sőt egy-egy ki
sebb szabad színház is, ahol vasárnap dél- 
utánonkint olcsó gyermekelőadásokat ren
deznek. És alig van e német kiskert-tele
pek közt egy is, amelyben középütt, vagy 
oldalt ne volna egy nagy elkerített közös 
játszótér a gyerekeknek, mint ahogy az 
egész intézménynek, melyet ott Familien- 
garten, Hausgárten, Vorstadtgárten néven 
neveznek, voltaképen a gyermek áll a 
tengelyében. A gyermek, akinek egészsége, 
férfikorának munkaereje, boldogsága és 
egész világfelfogása azon fordul meg : váj
jon átjárta-e fiatalkorában a napfény, a 
virágok illata, a földnek csodatevő párája. 
Vájjon tudott-e örülni egy szép virágnak, 
egy szálló lepkének és pirosra tudta-e 
sütni arcát a napsugár ?. . .
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Egész irodalma, számadásokkal, tervek
kel, statisztikával, adatokkal, fényképekkel 
és áradozásokkal bélelt irodalma van már 
a németeknél ennek az intézménynek, amit 
nem szabad csodálni, mert elvégre is né
metekről van szó. Az is kedves és meg
ható germánosság, ahogyan ezek a kert
telepek egyesületté, társulattá és vigalmi 
bizottsággá alakulnak a tömörülés eszmé
jétől hevítve s ahogy azután arató-ünne
pekkel, szüreti mulatsággal, szépségdíjak 
kitűzésével igyekszenek változatosságot 
önteni a mindennapi kávé szürkeségébe. 
E vigasságokra valóban szükség van, mint 
a mazsolára a tejkenyérben és ha közben 
mindenféle oktató és kertészeti előadások 
is tartatnak télidőben, még azért sem ne
heztel meg komolyan a mi Földanyánk. 
A valóság, amely ujjongva siet a szemlélő 
elé, mégis az, hogy az utolsó tíz-tizenöt 
évben legalább is ötszörösére növekedett 
mindenütt a kiskertek száma. És manap
ság parlagon heverő földjeiket mind ilyen 
célokra fogják odakölcsönözni a szegé
nyebb lakosságnak a szociális érzékű né
met városok.
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Minálunk ilyenfajta törekvésről ezideig 
csak egyről tudunk : a debreceni kiskert
telepről, amelyet alig két éve alapított egy 
odavaló gyáros és immár kétszáznegyven 
családnak ad nemcsak kertet, hanem vetni- 
valót és a város jóvoltából cserjéket is. 
Nyilvánvalóan a munkáscsaládok benső 
összetartozandóságának megerősítése, a 
földhöz való szeretet ápolása, a szociális 
súrlódások enyhítése volt a cél itt is és 
ha már a nagy földművelő magyar város
ban fölmerült ennek a szüksége, mennyi
vel fontosabb volna ilyen telepek létesí
tése a fővárosban és gyárvárosaink mellett.

Egy egészséges, minden eddiginél oko
sabb és szebb dilettantizmus keres itt párt
fogókat és gyöngéd barátokat. A termé
szet, a föld, az agrikultura, az ember ősi 
vonzalmának tárgya kínálkozik játékszerül, 
sportnak, üdítő szórakozásra és talán azért 
is, hogy egy kis haszonnal gyümölcsözzön 
a legszegényebb társadalomnak. Valaha, a 
jobbágyság fölszabadulása után a városok 
mellett már elterjedt minálunk is a kis
kertek intézménye. Nagyobb alföldi váro
saink főzelékes, zöldséges és gyümölcs
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piacai még ma is jórészt e kiskertek ter
meléséből táplálkoznak és az osztály, amely 
jobbágyi sorból fölszabadult, részben ez 
apró kerti gazdaságok segítségével is erőre, 
vagyonosodásra kapott. A kiskertekből idő
vel nagy kertek lettek, a szórakozásból 
komoly élethivatás és a fölcseperedő osz
tályból jómódú birtokos-elem. S amikor 
egy új társadalmi réteg kopogtat az em
beriség ajtaján és a szépség, a higiéné ne
vében kéri a jobblétnek régi eszközeit: a 
társadalom összessége nem dughatja be a 
füleit. Mert ha az angol parkok, szivár- 
ványosszínű francia kertek, hódító pálma
ligetek kényelme a kiváltságosaké is, egy- 
pár virágágy nyíló öröméhez, egy talpalat
nyi föld büszke birtokos-önérzetéhez min
denkinek megvan a joga.

K e rtv á ro s o k .

Az emberiség megifjodni vágyó kultúrája 
a magas kőpalotákból a sík és széles kert
városok felé tekint s a huszadik század 
embere bizton hiszi, hogy a büszke út, 
mely a kollektivista társadalom felé vezeti, 
árnyékos, fás, csinos villáktól szegélyezett,
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pormentes, egészséges ipari empóriumokon 
visz keresztül. Kót-három évtizeddel ezelőtt 
még csak szelíd utópista regényírók mer
tek róla álmodozni, hogy valaha sikerülni 
fog összeházasítani a várost és a falut, a 
kultúrát és a természetet, a virágzó ipari 
életet és a virágos anyaföldet. Csak a szo
ciális rajongók hitében élt egy város, mely
nek belső területét boldog, nyugalmas föld
szintes cottageok, egy és két családnak 
való lakóházak dominálják, a külterületét, 
gyárvárosát pedig egy nagy, széles park
gyűrű választja el az emberi társas-életnek 
szánt várostól. A szociális bajoknak millió- 
számra kellett elharapózniok, hogy ez áb
rándokból valóság váljék. Az indusztriális 
és ipari életnek gyár-kémények fojtó füst
jét kellett sötéten ráborítani a világra, a 
bérpaloták és a telekspekuláció nyavalyái
nak rongyossá, csenevésszé, elkeseredetté 
kellett tennie a munkásság és a polgárság 
egy nagy részét, hogy papiroson és való
ságban megszülessen az áhított kertváros.

Nincs még tizenkét esztendeje, hogy egy 
zseniális író, Ebeneser Howard, megírta a 
kertvárosokról szóló munkáját, ezt a nagy
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koncepciójú röpiratot, amely pozitív, rész
letes tervrajzait és szervezetét adja az áhí
tozott új várostípusnak. A város túlnépe
sedése és a falú elnéptelenedése kiegyenlít- 
hetőnek Ígérkezett az új városok építésé
vel, amelyek egy nagy, harmincezer lakosra 
kiszámított város területének csak egy- 
hatodát engedik családi házakkal beépíteni, 
öthatodát pedig mezőgazdasági és kertmű
velésnek hagyják fenn. Minden biztosítéka 
meg volt e tervekben annak, hogy egy 
ilyenfajta városban ne csak az építkezés 
legyen mintaszerűen modern, de az egész 
községi politika is bizonyos szövetkezeti 
előnyöket adjon a letelepülőknek. Ameny- 
nyire ez a mai termelési rend mellett, az 
individualizmus korában lehetséges, bizto
sítva volt a kommunális érdekek diadala 
az egyéni érdekek felett. Biztosítva volt, 
hogy a házbérek fel ne szökjenek, hogy a 
származható haszon ne a tőkét gazdagítsa, 
hanem a községeket, hogy a berendezke
dés : közlekedő-, világító- és fogyasztó
intézmények minden igényt kielégítsenek 
és hogy a közösség gondolata legyen min- 
denekfelett az úr.
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Angol ember agyában született meg ez 
a nagy szociális gondolat és Anglia, a 
nagy nyomorúságok és nagy szociális 
teremtőerők hazája volt az, amely elő
ször valóraváltotta. A Ruskin-nevelte tár
sadalom megértette, hogy aki a munkás
ságnak kultúrát és egészséget ad, az szebbé 
és jobbá teszi az emberiséget és kimutat
hatóan növeli az ipari teremtő-erőt. És — 
akármilyen furcsán hangzik ez a mi viszo
nyaink közt — gazdag kapitalisták, selyem- 
és kakaógyárosok, nagy könyvnyomdászok 
és hatalmas tőkék urai siettek valóra vál
tani a kertvárosokat. Sunlight és Bourn- 
ville csak kísérletek voltak arra, milyen 
lehet egy egészséges, okos munkás-kolo- 
nia, de Lechtwort, a Londontól pár kilo
méterre fekvő kertváros már úgy épült, 
amint Howard óhajtotta, körzővel kicirkal- 
mazva, óriási részvénytőkéből és sorra te
lepülnek ide ki Londonból a tisztaságra, 
csendre és egészséges munkásokra reflek
táló gyárak. Ma a jövő kultúrája, a jövő 
társadalom egy organizált darabkája int 
itt a szemlélő felé, a megelégedés és az 
emberi boldogság egy szigetkéje ez a ván-

— 139 —



dórnak, aki napnyugta után való sétájában 
kertjüket gyomláló zubbonyos munkáso
kat, könyvet olvasó kendős asszonyokat 
és egészséges, pajkos gyerekeket lát itt az 
útfélen. És Millet képének csendes áhítata 
borul erre az emberi munkára.

S amerre csak szociális belátás és emberi 
érzés van a tőkében, a világon mindenfelé 
alakulnak és épülőben vannak a garden 
cityk. Hampsteadban, Edinburghban, Liver
poolban, Manchesterben, azonkívül Ameriká
ban, Svédországban, Belgiumban, Francia- 
országban és Svájcban mindenfelé a város
alakulásnak ez a rokonszenves típusa diadal
maskodik az új kreációkban. Németország
ban hatalmas propagandák, a legjelesebb 
kulturférfiak igyekeznek megvalósítani ez 
eszmét, főleg állami segítséggel. És ha je
lentős kertvárosuk még csak egy van is, 
a drezdai Schmidt-cég alapította Hellerau, 
annál erőteljesebb eredményeket értek el 
abban, hogy Karlsruhe, Berlin, Nürnberg, 
Chemnitz, Magdeburg és még sok-sok nagy 
város külvárosában ízléses kertek, pompás 
modern üzemek közé épültek a munkás
kislakások. És a magyart, aki az osztrák
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császárvárosban leszáll a kormos gyors
vonatról, legelőször az a nagy, zöld kert
város lepi meg, amellyé egy évtized alatt 
Bécs változott. Igaz, hogy ötven millió 
koronába és rengeteg emberi munkába 
került ez az átalakulás, de ez a nagy ál
dozatkészség itt a parkok friss illatában 
egy nyüzsgő, jókedvű, szellemes és vidám 
lakosság mosolyában köszönti az embert.

S ha már az első benyomások is ilyen 
elégült érzéseket válthatnak ki, vájjon 
mekkora erkölcsi és szociális erő rejlik az 
állandó kertvárosi együttélésben? Vájjon 
mivé teheti az elöregedett és ideges városi 
kultúrákat egy ilyen általános megfiatalo
dás és micsoda hatalmas szolidáris érzés
ben fog felnőni az itt cseperedő ifjúság? 
Ha a milliő csakugyan a legerőteljesebb 
tényező az embernevelésben, akkor a szo
ciális nevelés számára nem igen lehet el
képzelni alkalmasabb terrénumot a kert
városnál.
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Iskolai kertek.

A ke r t vá ros ,  melynek virágba boruló 
lombja testileg erős, szellemileg friss nem
zedékeket fog felnevelni, még a jövő sejtel
mében dereng. De a mai nagyvárosi gyer
mekek legtöbbje máris híjjával nő fel 
annak a természetismeretnek, amely nél
kül nincs igazi gyönyörűség, amely nélkül 
hiányos egész világfelfogása, amely nél
kül nem érti meg teljesen az élet legdön
tőbb jelenségeit. Parkokkal, közkertekkel 
is egyre fukarabbul bánik a nagyvárosok 
telekspekulációja, mely kiírt mindent, ami 
nyereségvágyának útjába esik. Már nem
csak a külvárosok vézna gyermekei sínylik 
ezt meg, de a gazdagság, jómód és kénye
lem palotái közt is eltűnnek azok a szép 
kertek, melyek fái és virágágyai közt a 
legszebb muzsika csendült: a gyermekek 
jókedve. Londonban például már a jómódú 
osztályok is bérpaloták' a szorulnak a ré
gibb kényelmes cottage-ok helyett s a vá
rosi terjeszkedés sokkal mohóbb, semhogy 
ideje és módja volna a villanegyedek la-
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kosságának kifelé húzódni. A kertvárosok 
egyelőre csak gyéren alakulnak, épen az 
alakulás sokféle nehézsége miatt. Miképen 
kell tehát az ifjúságot mégis a természet 
jótéteményeiben részeltetni, miként kell 
vonzalmat ébreszteni benne ama sok szép
ség iránt, mely a föld munkálásával össze
függ és hogyan lehet belecsempészni a föld
nek és az otthonnak szeretetét?

Egy megoldás kéznél van: az iskolai ker
tek meghonosítása. Minden iskola mellett 
kell egy jókora, legalább is félholdas kert
nek lennie, amelyben a tanulók szórako
zásul és tanulságul földet művelnek. Ennek 
a kertnek mSdot kell nyújtania, hogy min
den tanuló, hetenként legalább kétszer, egy
két órahosszat áshasson, kapáljon, vethes
sen, öntözzön, kötözzön, fát nyírjon, gazt 
gyomláljon, utakat ápoljon és mindenféle, 
ezekkel kapcsolatos munkában részt ve
hessen. Nem új ez a gondolat, mert azok az 
iskolák, melyeket Basedow nyomán a tizen
nyolcadik században alapítottak, mind úgy 
igyekeztek ápolni a test és lélek harmóniá
ját, hogy ilyen kertekben foglalkoztatták a 
gyermekeket. Az igazi gyermekkertek ezek,
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amelyeknek fénykora az emberiség nagy 
felvilágosodása, nagy természetrajongása 
idejére esik. Amikor fűben, fában, erdő és 
mező képeskönyvében keresték azt az erőt, 
mely az embert okossá, egészségessé és 
jellemessé teszi. És igazuk is volt. De a 
világnak az ipar fejlődésével, az új világ
részek felfedezésével, új szükségletek fel
merülésével szélesebb műveltségre is szük
sége volt, olyan műveltségre, mely sűrítve, 
lepárolva, zamatjától és az élet színétől 
megfosztva, könyvekben is meg van. A Her- 
bart-féle általános műveltség ideálja mint
egy fél századig élt az emberiségen, az új 
klasszicizmus elfordította tekintetét a friss 
élettől és csak a naturalizmus kora, a 
kilencvenes évek sürgető vágya fordította 
tekintetüket ismét a természet felé. Ismét 
fogékonyak lettünk a virágos mező, a nap
sütéses tájék enyhe szépségei iránt s ha 
ma Tolsztoj a művelt emberiség millióinak 
prédikálja falusi magányából a földmíves- 
élethez való visszatérést, sok százezer em
ber érzi szívszorongva e prédikáció vonzó
erejét.

Az angolok maradtak leghívebbek a
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tizennyolcadik század hagyományaihoz. Ott 
kezdettől fogva kevésbe vették az olyan 
műveltséget, mely elszakad a termelés for
rásaitól, a földtől, a műhelytől, a gyártól 
és visszavonultan abstract gondolatainak 
él. A «Natur-study» gyűjtőnév és fogalom 
az angol nevelésben s mint ilyen legalább 
is száz esztendős. Azt a törekvést jelzi ez 
a név, mely a gyermeket a természet igaz
ságaihoz, ható erejéhez viszi vissza, mely 
egy kertbe viszi, ahol a kert ápolása köz
ben ismeri meg a biológiát, az élet legfőbb 
törvényeit. Nem alaktanból, nem virágok 
préseléséből, nem könyvből és képből, ha
nem az önmaga megfigyeléseiből és a 
munkavezető útbaigazításaiból. Alsóbbrendű 
állatok életét, néhány gyakori ásvány tulaj
donságait itt épen olyan jól lehet tanulmá
nyozni, mint azt a tropizmust, mely a virág 
kelyhét a Nap felé fordítja és amelyben a 
tudatos akarat legelső próbálkozásait szem
léljük. Darmstadtban már 1828-ban alapí
tottak iskolakertet és Németország nagy
városai sorra-rendre utánozzák az elvet, 
amely szerint az iskolakertet létesíteni kell.

Ez az elv pedig nemcsak az egészség
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szolgálata, nemcsak a természet tanulmá
nya, hanem még valami. Olyasvalami, 
aminek korunkban már az iskolában be 
kell szivárognia a gyermek tudatvilágába: 
a munka becsülete. Légy dolgos, tiszteld 
a munkát, nézd küzdő embertársaidat, — 
ezek gyönyörű igék, de nem sokkal gyuj- 
tóbbak, mint bármi jótanács. Hanem ezek 
az iskolák a gyermek kezébe nyomják a 
szerszámot és neki termesztenie kell. Sok 
helyütt virágot, rózsafát, cserjéket, aminek 
szerintünk nem sok értelme van. A legtöbb 
intézetben azonban zöldséget, főzelékfélé
ket, gyümölcsfákat, gyógynövényeket, még 
gabonát és kapás-növényeket is termesz
teniük kell s az az eredmény, mely mun
kájuk után itt mutatkozik, jobb nevelő 
minden prédikációnál. Minálunk is vannak 
efajta iskolák. Főleg tanítóképzőkkel, árva
házakkal, gyógypedagógiai intézetekkel 
kapcsolatban. De nem igen tudunk róla, 
hogy népiskolákkal és középiskolákkal kap
csolatban is volnának ilyen gazdasági ker
tek. Mintha a leendő középosztálynak nem 
volna szüksége a munkaszeretetre ?

Münchenben, Drezdában, Svájcban és
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Angliában, csaknem mindenütt egyforma 
okos rendszer szerint készülnek e kertek. 
A tanulókat csoportokba osztják s minden 
csoport a hét bizonyos délutánjain végzi 
munkáit. Minden tanuló kap egy sort a 
veteményes ágyban. Az az övé, azt ő gon
dozza és miután a munkavezető kiadja neki 
a napi teendőjét, ennek útmutatásai szerint 
jár el. A szerszámjának megvan a rendes 
helye a szerszámkamrában és gondját viseli 
s csak annyit szabad dolgoznia, amennyit 
a házirend megenged. A vetés idején még 
nem túlbuzgó a munkakedv. Még vannak 
elfogultak, hitetlenek, ügyetlenek és két
kedők. De múlnak a napok, duzzadnak az 
izmok és a remények, egy-egy gyenge haj
tás kiüti a fejét és az ambíciók olyan mér
tékben dagadnak, ahogyan barnára sül az 
arcbőr. S látni kell a versenyt, a vetélkedő
kedvet, a munka mámorát, mely szebbé és 
nemesebbé teszi a gyermeket, mint akár- 
mely bajvívó-torna a századok folyamán. 
A legtöbb ilyen modern iskolakertben a 
termelt zöldséget, főzeléket kiállítják vagy 
eladják s árukat a további szükségletekre 
fordítják. De véleményünk szerint épen a

— 147 — 10*



munka elismerésének és a becsvágynak 
fokozására hasznosabb a terményeket a 
tanulók rendelkezésére bocsájtani, hogy ők 
maguk élvezzék vagy részesüljenek a nye
reségében. A legegyszerűbb és leghelyesebb 
egyenesen földet adni nekik művelésre, 
avagy bérbe és az önállóság, a saját érde
keik tudata adjon nekik erkölcsi kitartást 
a munkához.

Amerikában, ahol a hasznosság és az 
üzleti szellem gondolatát már nem restellik 
bevinni az iskolába, ilyen kerteket létesített 
az Ohio-beli Daytonban egy gazdag gyáros, 
Patterson. Nem a jótékonykodásnak, a fel
segítésnek, könyörületességnek valamely 
lealázó módja dívik itt. A tanulók, mint 
ifjú és független amerikai polgárokhoz 
illik, egyszerűen törvényes bérleti szerző
dést kötnek a gyárossal, amelyet forma 
szerint alá is írnak. Heti tíz cent, azaz 
ötven fillér bérért tizenhárom négyszög
méternyi területet kap bérbe mindenki s 
a földjét aztán olyképen művelheti, vagy 
parlagon is hagyhatja, amint neki tetszik. 
Van egy vezetőtanító, akinek mindenki en
gedelmességgel tartozik, aki mintaszerű
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gazdaságot vezet az ő földjén és az egész 
bérletnek irányító szelleme. Minden gyerek 
maga munkálja földjét. De van egy közös 
darab terület is, melyen közösen dolgoz
nak, amelynek jövedelmét megosztják, ame
lyen mintegy a szövetkezeti módszerrel való 
gazdálkodást tanulmányozzák. És valóságos 
jury-k járnak e földek közt, megállapítani, 
ki vitte többre a gazdaságban, kinek szeb
bek a terményei és ki méltó a jutalomra. 
A verseny szellemének felkeltését célozza ez 
és jellemző, hogy mialatt minálunk minden 
újabb iskolai intézkedés igyekszik gondosan 
kiküszöbölni a versengés fogalmát a tanu
lásból, addig Amerika közgazdasági jövőjét 
nem tudja enélkül elképzelni. A díjazotta
kat évenként egyszer Patterson elnök meg
vendégeli s közülök a legjelesebbeket kül
földi tanulmányútra küldi. S rendszere oly 
jelesnek bizonyult, hogy már Amerika más 
államai is készülnek e tizenkét évvel ez
előtt meghonosított intézményt utánozni. 
Mert Amerika is érzi, hogy nagy és komoly 
feladat az ifjúságot az őstermelés gondo
latában felnevelni, rászoktatni a föld, az 
agrikultura és a apróéul negotiis»-életre.
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S átszármaztatni az új nemzedékre is a 
földdel-bibelődés javait: a komolyságot és 
nyugodt világszemléletet. A tanulók naplót 
is vezetnek végzett munkájukról. Bejegyzik 
ide eredményeiket, próbálkozásaikat, csüg- 
gedésüket és kétségeiket. Mindent, ami ob
jektív adat. Nem tudom, vájjon alkalmuk 
nyílik-e benső észrevételeik közlésére is. 
De ha igen, úgy a naplót, mely várako
zással és reménységgel kezdődik, a tevé
keny esztendők végeztével önbizalommal 
kell lezárniok és egy bátor vallomással: 
érzem, hogy becsületes vagyok!

E rd e i  ig k o lák .

Wesloeből, Lübeck mellől minden reggel 
fél nyolckor egy csomó szegény, pergamen
bőrű, beteges gyermek megy ki vonaton a 
félórára levő fenyves-erdőbe. Szegény, be
teg, többé-kevésbbé elhagyott gyermekek, 
akikből az iskolának nemcsak becsületes, 
dolgos, jellemes embereket kell nevelnie, 
de egészséges embereket is. Az apák, az 
ősök, a nyomorúság bűneit jóvátenni és
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friss levegőt adni a tüdejükbe s friss vért 
hajtani az ereikbe szegényeknek. A gyere
kek, akiket tanítójuk gyűjt össze napon
ként az állomáson, a legszomorúbb acorps 
des invalides®, hektikus, beesett-szemű, 
mosolytalan kis csoport, de az emberi hu
manizmus és okosság olyan német polgá
rokat fog belőlük nevelni, akik még tán 
az egészségeseknél is szilárdabb támaszai 
lesznek a német egységnek. Egyelőre azon
ban viszi őket a tanítójuk, attól kezdve, 
hogy kitavaszodik, egészen addig, míg a 
hó le nem esik, ki az erdőbe, a fűre, a 
gyepre, lehasalni a földre és szívni az édes 
anyaföld páráját, amely megjavítja nem
csak a hazaszeretetünket, de az étvágyat 
is. Mintegy százötven méter hosszú és szé
lességű terület itt az övék. Egy darab föld, 
amelyen szép gyeppadok vannak kivágva, 
középütt pedig a tábla áll és a tanító úr 
magyaráz. Milyen gyönyörű dolog az, ahogy 
a tanító úr itt magyaráz számtant meg 
mértani meg történetet sisakos longobár- 
dokról, meg bibliát őszszakállas patriarchák- 
ról és ők mindezt kedvtelve, ziháló tüdő
vel hallgatják és minden úgy van, mint az
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egészséges, hancúrozó fiúknál, csak épen, 
hogy ők betegek és rájuk süt a friss, 
bimbótfakasztó napsugár. Huszonöt percig 
kell csak odafigyelni és azután öt-tíz perces 
szünetre szabad a vásár. Gyíkot lehet ke
resni, szöcskét kergetni és az ember el is 
felejtkeznék egy-egy szép pillangó kedvéért 
arról, hogy minden órában elő kell venni 
a bádogsajkát cs tejet kortyolni belőle. 
A délelőtt tanulással telik el, a délután 
pedig a gondtalan pihenésé és a mezei 
munkáé. Mert itt is, mint az iskolakertek
ben, művelésre való földek vannak, ame
lyeken vetnek, munkálnak és amelynek 
terményeit eladják. Kertészkedni, gyom
lálni, madárházat csinálni, ólat javítani, 
ácsolni, fúrni, faragni, — mindent lehet itt, 
amiben a gyerekek lábatlankodni szeret
nek. És ha ebéd után a pihenő-székekben 
szunyókálva szürcsölik a friss napsugarat, 
alig várják, hogy a kerti csengő munkára 
szólítsa őket. S ha beleuntak a munkába, 
a kis fedett asztalok mellé húzódnak, ame
lyen szépen, nyugodtan a holnapi leckéjü
ket végzik. Napestig tart így az élet, amikor 
újra vonatra rakják őket, hogy testileg
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fáradtan, de a felfrissülés lehetőségeivel 
térjenek nyugovóra.

A napok pedig telnek, az erdei iskola 
egyre jobbhatásúnak mutatkozik, a lübecki 
gyermekek egyre közelebb jutnak innenső 
partjára a létnek, mely nem nagyon ke
csegtette őket egykoron — és ma már az 
erdei iskola nagy jótevő értékét nincs, aki 
el ne ismerné. A charlottenburgi iskola 
volt e nemben Németországban az első, de 
igazi eredete ez iskoláknak Amerika. Ott 
nemcsak a beteg gyermekek részesülnek 
jótéteményében, de sok helyt s kivált nagy
városok mellett, egész iskolakaravánok ki
vonulnak reggelenként az erdőbe. És nem 
egy napfényes, idillikus képet láttunk ilyen 
erdei iskolák növendékei közt járva, önfeledt 
hancúrozásba, vagy a földön való hemper
gésbe merült gyerekeket, akiknek jókedve 
úgy csapott meg, mintha a Szentivánéji 
álom koboldjait láttuk volna kergetőzni s 
mintha az erdei scherzóban összefutott 
volna a ködös romantika és a sugaras jövő.

S ez ábrándozásra készt, noha a peda
gógia is a komoly lehetőségek országa. És 
nem kell elbizakodottaknak lennünk óha
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jainkban, nem szabad vakmerőeknek len
nünk programmokban, csak annyi reform
gondolatot, annyi modernséget és meg
becsülést kell kérnünk az egészséges gyer
mekeknek, amennyivel ma a testileg és 
szellemileg visszamaradtakat körülveszi a 
társadalom.

V ir á g k u l tU B i .

Ha egy franciát megkérdeznénk, hogy 
ami hiányzik leginkább a mi terített aszt- 
lainkról, alighanem azt tartaná, hogy az 
attikai só. Ha német embert kérdeznénk 
meg: a virágok hiányát panaszolná fel. 
És igaza volna mindakettőnek. A csípős 
szellem és a gyengéd, színes esztétikába 
burkolt nyugalom véges-végig hiányzik a 
mi verejtékező kőtömbjeink között és a 
fehér asztalok fölött. Nem igen vannak 
oltáraink, amelyekre hódolatul virágokat 
raknánk és a fővárosi embernek, ennek az 
örökké fészkeket cserélő túzoknak idege
nek és hidegek az erkélye vaskosarai, az 
ablakdeszkái, a komor-tapétás szobái s nem 
igyekszik őket virágok meleg mosolygásá
val kibélelni. A virágkultusz, a keleti ere-
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elésnek ez a vissza-visszaütő emléke csak a 
Nyugatot kapta meg évszázadokkal ezelőtt, 
nekünk kicsinyesnek és érdektelennek tet
szik. Ez a forrongó, kialakuló nagy város 
még mindig nem higgadhatott le a har
monikus, derűs nyugalomig. A házaknak, 
így tartják a tulajdonosaik, legfőbb díszük 
a négy emelet és a tehermentesség, a virág 
pedig csak poétikus lelkek vallomása, nem 
háziuraké. Ez a felfogás egészen érthető 
is. Itt, ahol a madarakat főleg céllövészet 
szempontjából szeretik és egész állatbarát- 
ságunk a női kalapokon csúcsosodik ki, 
csak természetes, hogy a virág az emberek 
legtöbbjének egy kissé elkésve: a sírján 
szokott kinyílni.

De ne legyünk egészen igazságtalanok. 
S valljuk meg, hogy néhány év óta miná- 
lunk is akad el-elvétve ablak és erkély, 
amely virágtól színes és illatos. De különös
képen: a legszegényebb néposztályokban 
támad fel legerősebben a vágy, hogy az 
élő természet népesítse be a szobájukat. 
Szegényes, roskadt külvárosi házikók ab
lakain viruló, pajkos ellentétül kúszik fel 
a rózsaszín pelargónium a vasrácsok közt.
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Szomorú és sötét világítóudvarok ablakai 
mögött mindig akad egy jókedvű és sze
relmes mindeneslány, aki egy törött be- 
főttes-üvegben továbbszövi az utolsó vasár
nap délután emlékezetét. Itt a romantika 
hullatja szirmait. Amott: talán az utolsó 
cserép földben az utolsó darabkája van a 
vidékkel való kapcsolatnak, melyből ide
szakadt a gazdája. A nagy, tükörablakok
tól ragyogó utcai homlokfalak azonban 
csak lassan-lassan kapnak rá a virágos 
színekre. És itt ismét különös és meg
magyarázhatatlan felfedezést tehet a szem
lélődő ember: Budapesten aránylag a köz
épületek még inkább felvirágozzák magu
kat, mint a magánosok házai. Szállodák, 
állami intézetek ablakai, nagy árúházak 
frontjai gyakran telistele vannak színes 
virágfűzérekkel és vannak igen komoly, 
kamatlábon nyugvó prózai bankok, amelyek 
kifelé lelkesednek a virágért.

Lassanként tehát minálunk is mind töb
ben fogják megérteni és megszeretni a vi
rágokat, Mint a pillangót, amelynek ked
véért színes mezébe öltözik a virág, úgy 
tudja majd az ember színszeretetét is, ezt
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a halk, de bensőséges életgyönyörűséget 
fölkelteni és kielégíteni. A virág kedvelésé
ben a művészi élvezet csirái lappanganak 
és elterjedettsége nemcsak egy művészi, 
hanem etikai kultúrának is fokmérője lehet. 
A jövő embere, akinek nemcsak az ablaká
ban fog mosolyogni a rózsás vagy vérvörös 
szirmú muskátli, hanem a munkaasztala 
fölé is odahajlik egy pár karcsú szekfű és 
a fehér abroszát is enyheszínűvé varázsolja 
egy cserép azalea, vagy egy zöld guirland, 
a jövőnek ez a szelíd ideálja, művészileg 
és szellemileg kulturáltabb lény lesz a 
mainál. És nem véletlen, hogy ma is épen 
azokon a vidékeken van legjobban elter
jedve a virág, amelyeknek kulturélete és 
művészetszeretete ősrégi és nemes. Ham
burg, Kiél, Frankfurt régi polgárházai virá
gok özönében fürdenek. Münchenben és a 
német művészet gócpontjaiban szinte min
dennapos szükséglet a virág és Belgiumban 
meg Franciaországban is a jóléttel s a 
tisztasággal párhuzamos vonalban szapo
rodnak a virágok barátai. Egy évezredes 
nagy kultúra koloritját hozta Európába a 
japán krizantémum. Még abban az időben
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terjedt el, mikor először áradt szét Európá
ban a japanizmus divatja. A csodásmívű 
lakkokkal, a finoman dekorált paravánok
kal, a nagy harmónikus színfoltú famet
szetekkel és a mandulaszemű japán lányok
kal együtt szerettük meg a virágaikat is. 
Valami bús őszi melanchólia lebegett tépett 
szirmaik felett. A japánoknál még a ne
vekbe is poézis van belehelve: Hajnali
álom, Küzdő-hullám, Hópárna a legszebb 
kiku-fajok neve. Viszont minálunk az, aki 
például az utolsó virágkiállítást megnézte 
az Iparcsarnokban, nagy örömmel tapasz
talhatta, hogy a politika a kertészetben is 
hódít. Minálunk még a poézis is céltudatos.

Nem nehéz megjósolni, hogy a korban, 
mely ránk következik, a virág kultusza erő
sebb lesz és a túlságosan kényes melegházi 
virágok helyébe demokratikus cserépvirá
gok, civilizálandó mezei növények, sőt egy
szerű virágos gallyak fognak bevonulni a 
szoba légkörébe. És semmi okunk sincs 
rá, hogy amint szalonképes lett a búza
virág és virágosbolt kirakatába kerülhetett 
a selymes kékszövetű zsálya, úgy a mezei 
élet más kis proletárjait is fel ne szabadít
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suk a városi életre. Egy virágzó cseresznye
gally egy karcsú Gallé-üvegbe dugva szem
nek ép olyan tetszetős lehet, mint egy 
csomó buja, összedugott rózsafej. Egyálta
lában: a virágok kultuszában valami nagy 
és egészséges változás készül szemmellát- 
hatólag. Mint a provencei troubadour-köl- 
tészet idején, mint a flórenci renaissance 
zsendülő korszakában és a tizenkilencedik 
század húszas-harmincas éveiben, olyan fo
gékonyság támad most is szépség-szubtili- 
tások iránt. A virág szeretete együtt bon
togatja szirmait a líra újjászületésével, a 
zenei szépségek iránt való fogékonysággal 
és a tájképen merengő esztétikával. Gyen- 
gédebbek, nőiesebbek, elpuhultabbak és 
gálánsabbak vagyunk, az ideálizmus hul
lámtaréján lovagolunk fölfelé és ilyen kor
ban még a fákat is rokokó-stílusban nyírják.

De vannak itt jelentősebb motívumok is. 
Az ember, a városlakó és munkában gör
nyedő visszavágyódik a természethez. Füs
tös-kormos levegőjébe sejtelmes illatokat 
küldenek a távol zöldelő hegyek és már 
nemcsak a vágyaival, hanem a kész tervei
vel és pozitív eredményekkel is rávall a
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visszakészülésre. Az emberiség legneme
sebbjei egy szines flórába burkolt világról 
álmodnak. És Ellen Key óta nincsen egyet
len modern pedagógus sem, aki ne kívánná, 
hogy első sorban a virág által férkőzzék 
az iskolásgyermek szívéhez a természet. 
Hogy virágok közt szűrődjék a ragyogó 
tanterembe a napsugár, hogy virágfejek 
bókoljanak a mogorva katedráról a gyer
mekek felé és még a nádpálca is rügyeket 
fakasszon jókedvében a padláson.

S ezen a ponton, a nevelőérték kiakná
zásában válik a virágkultusz szociális fon
tosságúvá. Többé, mint egy szép, de üres 
kedvtelés és többé, mint a legtöbb szóra
kozás. A virág öntudatának derengésében 
is intelligens lénye megkapja a gondolkozót. 
A nagy költők nem hiába választják olykor 
egész világfájdalmuk szimbólikus hordo
zóivá a csöpp kis erdei virágokat és Maeter- 
linck nem hiába keresi évtizedek óta em
beri indulataik nagyszerű szövevényeit. Egy 
porcellán-törékenységű orchidea a bensejé- 
ben csupa raffinált technika, csupa csapó
ajtó, archimedesi csavar, híd és mérnöki 
konstrukció, hogy tőrbecsalja a méheket
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és megtermékenyülve, nyugodt pompával 
várhassa a fajának biztosított jövőt. A napra
forgó érzékenysége, az édes lóhere finoman 
remegő mozgása, a mimóza és az ajakos 
virágok bámulatos óvatossága, a húsevők 
falánksága mind a természeti igazságok 
hallgatag ékesszólásával beszél. Egyetlen
egy szál virág, amelyet mindennap újra 
meg újra megnézünk, amelyben a gyermek 
az ő naiv kis élete párját érzi meg, ösztön- 
szerűleg is egy lassú világszemléletre nevel, 
egy csöndes, be nem vallott pantheizmusra 
Egy csöpp ez az egész kozmikus világból. 
És ahogy a termőföldbe dugott mag palán
tává fejlődik, ahogyan levelet hajt, bimbó
zik, virággá hasad, a szirmait lehullatja és 
magba szökik, ebben minden vegetatív fej
lődés nagyszerűsége benne van és minden 
elmúlásnak a tragikuma.
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MOGLI.

Mogli gyermekkori álmaim hőse. Az a 
furcsa embersarj, akiért megszerettük Kip- 
linget, akit irigyeltünk, akire titokzatos 
tisztelettel néz tíz millió gyerek. Mogli a 
Dzsungel fia, ott nő fel az őserdőben és 
mi látjuk, miként válnak sorra barátaivá 
azok a hatalmas állatok, amelyek a Dzsun
gelt benépesítik. Mogli megérti a beszé
düket, vele közük a gondolataikat és Mogli 
ott lehet tanácskozásaikon, részt vehet csa
táikban, őt megvédelmezik és szeretik. Ru- 
dyard Kipling könyvei, melyeket az ango
lok kevélyen egy darab nemzeti dicsőség
nek tartanak, hódítóan járták be a világot, 
de senki sem tudja elképzelni, hogy ezek 
a könyvek más nép fiától is származhat
nának, mint az angoltól. Mert amint a leg
régibb germán állatmesék is angolszászok
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tói valók, azonképpen a legmodernebbek 
is az ő természetérzésük poétikus hajtásai. 
Nem véletlen ez olyan népnél, amely a ter
mészet szeretelében neveli az ő fiait, s 
amelynek állatbarátsága nem elméleti lel
kesedésből származik, hanem folyománya 
erős és egészséges lelkűknek. Angliába kell 
mennünk, hogyha példákat akarunk látni, 
miképpen vonhatjuk be a nevelés tényezői 
közé a természetet. Angliába kell mennünk, 
az ő gazdag természettudományos beren
dezkedésüket megismerni, ha meg akarjuk 
tudni, miért éppen ők azok, akik a tizen
kilencedik századot a természettudományi 
gondolkozás legnagyobb elméivel megaján
dékozták.

A mi iskoláinkban is van egy nap, ame
lyen — angol példa szerint — be kell vonni 
a tanulók értelme körébe a madarak és fák 
hasznosságának hirdetését. Egy bizonyos 
napnak egy bizonyos óráját arra kell szánni, 
hogy a tanító, a tanár fesztelenül, discip- 
lináktól menten beszélgessen az ő növen
dékeivel állatvédelemről, növények haszná
ról, a természet oltalmáról. Az egész esz
tendős fegyelmezettségen rést üt ilyenkor
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a természet-ujjongás s ablakok nyílnak ki 
láthatatlanul és érdeklődések kószálnak el 
ellenőrizhetetlenül. Sok-sok szürke, teóriák
tól gyötört kis agyvelő érzi meg ilyenkor 
a tőle messze eső erdő suhogását és gon
dol vággyal tele arra a szép világra, mely 
ott, az erdők mélyén él. De vájjon nem 
meddő erőlködés-e, a nagy kőházak közt* 
ahol alig-alig élnek homályos fogalmak az 
állatvilág kialakulásáról, szóval demons
trálni ezt? Vájjon közeledtünk-e csak egy 
lépéssel is az erdők, a mezők, a természet 
megismeréséhez evvel az egy órával s meg
értethetjük-e — sekélyes ismereteikre építve — 
áz ember helyzetét a mindenségben?

Valójában a természetrajzi tanításnak 
volna ez a célja. Ha a természetrajz már 
régóta nem volna a legunalmasabb és leg
szárazabb tantárgy mindenféle tantárgyak 
közt. Mert ami rendszerrel, definícióval, 
osztályozással és leírással csak meg lehet 
sanyargatni egy kis diákot, az mind bele
fér egy természetrajzi óra keretébe. Itt nem 
kutyák, macskák, békák, cserebogarak és 
moszatok életmódjáról, sajátságairól van 
szó, nem az állati fejlődés fokozatosságá
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nak gondolata uralkodik, hanem emlősök
ről, kétéltűekről, ízeltlábúakról és patagó- 
niai röptelenekről beszélnek, itt éppen olyan 
abstract-fogalmakkal dolgoznak, mint az 
alárendelő összetett mondatok elemzésénél. 
A tanuló egy világot ismer meg, amely 
megvan a könyvében, megvan spirituszban, 
megvan esetleg egypár fakó falitáblán és 
megvan kitömve és benaftalinozva egy 
üvegszekrényben. Vájjon állatok ezek? Ad
nak ezek fogalmat arról, ami az állatot 
érdekessé és emberileg szimpatikussá teszi: 
életmódjukról, ravaszkodásukról, küzdel
meikről, mely a létért való harcukat meg
nehezíti és megszépíti, családi érzéseikről és 
fájdalmaikról? Vájjon kelthetik-e ezek a 
kitömött prémek, ezek a drótrafűzött her
nyók, ezek a tűhegyre gyűjtött pillangók 
egy percig is azt a sejtelmet, melynek ki 
kellene alakulnia a gyermekben, azt hogy a 
mindenség kialakulásában a fejlődés gon
dolata érvényesül és hogy az embernek 
szenvedélye, gyönyörei, értelmi élete, ke
délye, még álmodozó fantáziája is mind 
megvan derengő öntudattal a kutyában ? 
Németországban újabban úgy igyekszenek
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ezt a hiányosságot kiküszöbölni, hogy olyan 
képekkel, művészies reprodukciókkal és 
színezett pillanatfelvételekkel díszítik a tan
termek falait, amelyek az állatokat élet
módjuk szerint tüntetik fel. Amint küzde
nek, fészket raknak, eleséget gyűjtenek, 
kicsinyeiket táplálják s hogy a szemlélte
tés még tökéletesebb legyen, a kitömött 
állatot, madarat sem állítják oda csupaszon 
egy talapzatra. Hanem ennek is fészket, 
vermet, falombot, zsindelyes tetőt vagy 
vízi hínárt készítenek és úgy mutatják be, 
jellemző helyzetben, mintha éppen abban 
a pillanatban törtünk volna rá rejtekhelyén. 
Az állat itt nem él, de jelzi az életet, s 
bizonyos, hogy ha már faliképekről vagy 
üvegszekrényből kell megismerni, hogyan 
leselkedik a hiúz, hogyan fog csirkét a 
görény, hogy csap le a kőszáli sas és mi
képen siklik az avarban a gyík, jobb ha 
ezt jellemző mozdulatok mutatják, mint ha 
csupán a betűk, vagy a magyarázó szók 
értetik meg.

De úgy tetszik nekünk, hogy még ez is 
csak nagyon tökéletlen szemléltetés a lehe
tőségekhez képest. Falusi iskolák udvarán
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nagyon gyakran egész kis állatkert volt 
szelídebb természetű házi- és erdei állatok
ból. A kutya itt békén megfért a rókával, 
egy-egy bagoly vagy varjú csendesen ko- 
pácsolt házikójuk felett és akadt egy sün
disznó is, hogy bohókás szaladozásával 
mulattassa a gyerekeket. Vájjon miért ne 
lehetne ilyeneket itt-ott a városi iskolák 
udvarán is nevelni ? Ha más nem, legalább 
egy galambdúc, amely alatt szabadon és 
szelíden röpdösnek a galambok, egy gerlice- 
kalitka, vagy egypár jókedvű szarka vi
dámmá, mulatságossá tehetné az iskola ri
deg udvarát s közelebb hozná az állatot a 
gyermekek szívéhez. Nemrégiben egy mün
cheni népiskolában jártam, amelyet azért 
látogattam meg, mert abban a művészi 
nevelés a legfejlettebb. A széles, nagy, vi
rágos folyósokon, melyek valósággal a téli
kert, vagy üveges veranda benyomását kel
tik, jóformán minden ablakdeszka zsúfolva 
volt futó és illatos virágokkal. És e pom
pás ablaktáblák közt egy-egy csinos madár
kalitka lógott s benne hangosan fütyült 
egy-egy rigó, vagy kanári. Másutt virágos 
állványok közé rejtve egy-egy üvegmeden
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cében csendesen csobogott a kristálytiszta 
víz és vidám aranyhalak nyüzsögtek, més/ 
több életet lehelve e csendéletbe. Lent ú 
pincefolyósókon, amelyek a fa- és fémmeg
munkáló műhelyekhez vezetnek, meglepetve 
láttam, hogy valóságos kis állatsereglet van 
összegyűjtve kedves és okos állatkákból: 
nyulakból, csirkékből, cicákból, mókusok
ból, sündisznókból stb. Kérdezősködésemre 
vezetőm elmondta, hogy ezek a természet
rajz szemléltető tanítására valók és a raj
zoláshoz is modellül használatosak fejlet
tebb fokon. Ám legfontosabb céljuk, hogy 
a gyermekeket az állatélet megfigyelésére, 
az állatok szeretetére szoktassák. És ezért, 
csakúgy, mint ahogy a virágokat nekik 
maguknak kell öntözniük, gondozniok, úgy 
a kalitkák és ketrecek lakóinak élelmezé
sét és ápolását is nekik kell ellenőrizniük. 
Sőt ezt, természetesen, büszke gyönyörűség
gel el is végzik. Nemcsak az értelem fej
lesztése érdekében szükséges tehát az álla
tokkal való foglalkozás. Nemcsak a kedély
élet gazdagodik evvel. Nemcsak a világ
nézete, emberi helyzetének felismerése tisz
tul a gyermeknek. De intelligenciájának az
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az oldala is szelíden kiművelődik, mely 
csak a nagy és komoly lelkeket jellemzi: 
az állatokkal való szimpátiája, az állatvilág 
iránt való könyörületessége. S ez kell, hogy 
egy okos erkölcsi nevelésnek egyik fejezete 
legyen.

Az új nevelés, az embernek ipari érdek
lődése és az életnek zaklatottabb, nagy- 
városibb jellege sok mindenfélét elhagyogat 
e tekintetben, ami azelőtt megszokott és 
természetes volt, ami szorosra fűzte a ba
rátságot gyerek és állatok közt. Azok a 
barátságos kalitkák a fürge kanárival, azok 
a nagy akváriumok a csobogó szökőkúttal 
és játszó aranyhalakkal, azok a méhkaptá- 
rok a zümmögő és dolgozó méhekkel, me
lyek nagyanyáink szobáiban, kertjeiben 
annyi melegséget adtak gyermekszíveink
nek, eltűnőben vannak és nem igen van, 
ami csendes megfigyelésre, az állat egyéni, 
vagy szociális életének lassú fürkészésére 
szoktatná a gyereket. Még vannak vere
kedések selyemhernyókért, még vannak, 
akik gyönyörűséggel lesik nagy skatulyáik 
mögött a hernyók lassú mozgását, begubó- 
zásukat, a pille diadalmas kitörését a lár
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vából, de egyre kevesebb gyerek élvezi e 
metamorfózis gyönyörűségét. Vájjon hány 
gyerek tud nyugodtan a fűbe feküdni és 
nesztelenül föléje hajolni egy hangyaboly
nak, hogy megfigyelje azt a nagyszerű szo
ciális berendezkedést, védő-erő mozgósítást, 
munkafelosztást, amely annyi gondolatot 
kelthet fel a mai emberben? Mseterlinck 
gyengédségének kellene tovább élnie min
den modernül s okosan nevelt gyermek
ben. Annak a gyengédségnek, mellyel ez 
a poéta évek kitartó türelmével nézte a 
méhek életét, hogy leírja egész szerve
zettségüket a Vie des abeilles-ben. Pedig 
minden gyerekben megvan az erre való haj
landóság, mindegyik tud kutatója lenni az 
állatvilág életének, ha van, aki módot ad 
nekik ehhez és rászoktatja őket. Hány gye
reket láthatott bárki közülünk tengerparti 
sétákon, amint játszva, a sziklák közt, 
vagy a fövenyen, csigák, sünök, kagylók és 
mindenféle apró moszatok végtelen nyüzs
gését nézte, azt a lázas életharcot, mely 
olyan megindító, hogy néha önkéntelen fel
kiáltásra ragadja az embert.

A mi korunkban, mely nevelő feladatait
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csak természettudományosán gondolkozó 
emberek művelésével érheti el, mert csak 
ilyen módon tud egész és erős embereket 
adni a társadalomnak, a mi korunkban 
minden eszközt meg kellene ragadni, amely 
a felcseperedő nemzedékek érdeklődését 
ehhez közelebb viszi. Itt fekszik előttem 
néhány könyv, amelyeknek egy angol író 
a szerzőjük, Seton E. Thompson. Könyvei: 
«Bingo», «A prárieállatok® és az «Állat- 
hősök® — maholnap olyan népszerűek lesz
nek az angol és a német ifjúság körében, 
mint a Dzsungel. Állattörténetek vannak e 
könyvekben, de nem azok az aesopusi állat
mesék és állattörténetek, amelyek újabban 
megint nagyon elszaporodnak az ifjúsági 
irodalomban és amelyekben minden kép
telen bohóság megtörténik, ami csak meg 
nem történhetik egy állattal. Nem táncoló, 
automobilozó, repülőgépező és szónokló 
állatok vannak benne, nem a burleszkség- 
gel akar az író hatni. Hanem reális meg
figyelések eredményei vannak benne. Az 
állat élettana, szokásai, sajátságai, elszánt
sága és gyengédsége, mindig egy-egy tör
ténet formájába szőve. Megtudjuk, hogy
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például a réti farkasnak mennyi veszede
lemtől kell óvnia kicsinyeit, mennyi okos 
útbaigazítással szoktatni ezeket a bajok 
kerüléséhez. Le van írva például, hogy egy 
fácán miképen pusztul el a kötélhurokban. 
Ennek a jelenetnek drámaisága, utálatos
sága annyira szívéhez szól a gyereknek, 
hogy nem igen kell külön erkölcsi tanul
ságokat fűzni hozzá. Ó nem is oktat, nem 
is lágyul el, Thompson magát a jelenetet 
hagyja halni felesleges megjegyzések nél
kül. Minden története azt hirdeti, azt a 
mélységes tanulságot hagyja vissza elfelejt- 
hetetlenül, hogy az állat is ugyanazokkal 
a küzdelmekkel s ugyanazokkal az érzések
kel viaskodik, mint az ember. Milyen meg
ragadó példát ír az anyai szeretetről ! Egy 
nyúlanyó elmegy hazulról. De előbb kiok
tatja a kis nyuszit, hogy csendesen meg
lapulva üljön a bokorban. Ám egyszerre 
csörrenés hallatszik a bozótban. A nyu
lacska előbb még jobban meglapul. De 
mikor azt sejti, hogy a veszély már el
múlt, felegyenesedik és előlép rejtekéből. 
A vére is megfagy attól, amit lát. Mert 
aki előtte áll, — egy hatalmas kígyó. Alig
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hallhatóan, csaknem öntudatlanul nyöszö
rög szegényke az anyja után. A kígyó már 
készül rávetni magát, hogy megegye, egyet
len mozdulattal elnyelje a kis ártatlant és 
ekkor . . . egyszerre ott terem az anya, aki 
megsejtette a veszedelmet. A feszültség itt 
tetőpontján van, izzó küzdelem kezdődik 
az anyai szeretet és a mohóság közt. 
A nyúl nekitámad a kígyónak, meg is sebzi 
azt s bár maga életveszedelemben forog, 
mégis ereje s ügyessége megfeszítésével 
megmenti kis fiát. Az olvasó a hatástól, a 
megfigyelés elevenségétől szinte lenyűgözve 
teszi le a könyvet. Pompás és színes nyelvű 
elbeszélő ez a Thompson, aki észrevétlen 
csempészi be ifjú olvasóiba az állatvilág 
néhány jellemző élettani sajátságát, a faj
fenntartási harcot, a mimikrit stb. Tulaj
donképpen nem is egyebek ezek a törté
netek, mint apró megfigyelések eredményei 
folyamatos elbeszélés formájába gyúrva s 
nem megszemélyesített állatok ezek, hanem 
egy tudományos író jellemzésének művészi 
formái.

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy akár 
Thompson, akár De Candézenek francia
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humorral átszőtt állatmegfigyelései sok si
kerrel szolgálhatnak egy oly célt, melynek 
az állatvilágot kell meghódítania az ifjúság 
számára. A német ifjúság körében Krsepelin 
természetmegfigyelései népszerűek, ezek a 
természetbe való kirándulások, melyek pár
beszédes, vonzó módon ismertetik ezer 
finom és alig észrevehető mozzanatát a 
nagy természet csendes ritmusának.

Ennek az irodalomnak kell nagyobb teret 
hódítania az ifjúsági könyvtárakban s az 
otthon családi könyvtárában. S azt hisz- 
szíik, hogy ennek a módszernek kell meg
adnia az alaphangot a természetrajzi taní
tás jövendő didaxisában is. Úgy képzeljük 
a jövő iskolájának egy állattani óráját, hogy 
az nem a szisztematizálás, a holt leírás, 
az unalmas definiálás ledarálásából fog 
állni, hanem mozgalmat és életet lehel a 
tanulás minden szavába. Hány nagyszerű 
mozgókép van, állatkerti jelenet, vadász
kép, vagy egysejtű lények küzdelmét, sza
porodását mutató kép, amely egy vetítő
gépre téve félelmetes realitással tudja az 
ember közelébe hozni az állatvilágot. Mi 
volna, ha egy-egy természetrajzi órára ezek
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a mozgófényképek is bevonulnának a tan
terembe és ha mellette vagy utána a tanár 
szava nem a kültakaró, a végtagok, a fogak 
rendellenessége vagy a szőrzet színe iránt 
igyekezne felkölteni az érdeklődést, hanem 
beszélne az állatról, mint egy-egy érdekes 
individuumról, a fajnak egy-egy tipikus 
példányáról, amely megérdemli, hogy az 
ember fürkésző szeme rejtekhelyén, családi 
fészkében vagy titkos viadalai színhelyén 
is felkeresse. Egy anthropocentrikus és 
szerintünk elavúlt felfogás ellen kell har
colni és ennek aligha van célszerűbb módja, 
mintha valaki rokonszenves, vonzó módon 
érezteti meg hallgatóival, hogy csak a tö
kéletesség fokozata választ el az állatvilág
tól bennünket, de az ő gyengébb mivoltuk
ban is benne van a természetnek nagyszerű 
gondolkozó ereje.
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MUNKÁRA VALÓ NEVELÉS.

D olgozn i és  ö r ü ln i .

(Úgy képzelem, hogy cáupa cóinoó, 
tiázta, moáolygóá fiatal lány ül előttem. 
Hoááaú kötényük, kellemeá bóbitájuk, 
egyforma, komoly élethivatááról beózél. 
A z a feladatuk, hogy elvégezvén a z t a 
tanfolyamot, m elyet moát látogatnak, 
gyermekeket neveljenek m ajd okoá éá 
egéóZáégeá ózempontok ózerint. A hiva- 
táóázeretet éá a nemeá önmegtagaddá bi
zonyod nemével léptek e pályára, amelyet 
komolyabban veáanek, m in t ama kéteó 
értékű gyermekkertéáznők, akik Éózak- 
németorózágből éá Svájcból ázabadulnak 
rá gyermekeinkre éá olyanok, m in t a ren
dőr vagy a tilalomfa. Ezek itt jókedvű, 
okoá, úri cóaládokből való lányok, akiket 
nem  puázta kenyékereáő vágy, hanem  
magaáabb ideáliá célok iá vittek aneveléá
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j aolgálatába. A z iámereteknek, elméle
tileg éá gyakorlatilag birtokában vannak 
á amikor ragyogó ózellemi vértezetükben 
útrakéózen előttem állnak, cáak meg kell 
még erődítenem őket nevelőhitünkben éó 
bokrétába kötni néhány jőtanácóot h á z i 
haáználatra.)

A cselekvésnek órájában, amikor a ne
velőnőt odaviszi hivatása egy vagy két 
gyerek mellé, akin még rajta van az élet 
pelyhessége, a sárgacsőrű csibék mohó
sága, egyet sohasem szabad megtagadnia 
sem magától, sem neveltjeitől s ez a jó
kedv. A jókedv, amelyről tudós értekezé
seket lehet írni és olvasni, amelyről ódá
kat lehetne zengeni, de semmisem érteti 
meg annyira, mint lényegének ismerete ; 
mert a fiatalság öntudata ez a fiatalságban. 
Úgy hangzik ez, mint valami modern ta
nítás, noha két és félezer év bölcsesége 
van abban, hogy csak jókedv nevelhet egész
séges nemzedékeket. Mert gyógyszer az, a 
halál elkergetője, ártalmak elhárítója, vén- 
ség riasztója a jókedv, az a jókedv, mely 
nem harsogásban, nem illetlen gúnyban,
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nem rikoltó lármában rejtőzik, hanem egy 
benső megelégedésben. Semmi sem olyan 
komoly, mint az a jókedv, mely a tevé
kenység, az életvágy, a duzzadó alkotóerő 
kísérője, mely egy túláradó fiatalság ér
zelmi oldala. Oktalanság volna elfojtani, 
mint ahogy bolondság volna egy kínál
kozó természeti erőt, egy vízesést, egy 
levegőbeli elektromos feszültséget, egy foly
ton lövellő gázforrást fel nem használni 
hajtóerőnek, hanem betömni és elnyomni.

Mert sohasem szabad elfelejteni, hogy a 
gyermek mozgásai nem oly öntudatosak, 
mint a felnőttéi, jórészt akaratlanok és 
éppen ezért ezer olyan formában nyilat
koznak meg, melyek a felnőttnél mind az 
öntudat útját követik, az akarat parancsait 
hajtják végre és a munka irányában fej
lődnek. A gyermek kicsiben az egész em
beriség fejlődési útját járja végig s bizo
nyos korban naiv, élénk, harcias, izgékony, 
mint őse lehetett, akire a műveltség még 
nem rakott békókat, aki ugrált, táncolt 
örömében vagy bánatában s akitől indula
tainkat örököltük. Éppen ezért nem ki
irtani kell belőle ezeket az atavisztikus
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mohóságokat, hanem ritmusba fogni s mint 
az elemi kitöréseket, hajtóerővé szelídíteni 
Minden foglalkoztatás olyan legyen kezdő
fokon. hogy a test mozgása, tánca, az ének 
ritmusa, a naiv öröm kitörései és benső- 
sége párosuljanak vele, ha kalapál, fütyül
hessen hozzá, ha földet hány, táncolhasson 
hozzá, egy nagy egységbe folyjon össze 
vidámság és munka. Mert éppen napjaink 
élettani megfigyelései szentesítik azt a ta
pasztalati igazságot, hogy a munka köz
ben könnyebbséget ad a ritmus, hogy az 
emberek azért verik be a gerenda-szöget 
csattogó ritmusban, mert a fáradságukat 
csökkenti és egyáltalán egy anyától lett a 
mozgás, a munka és a vidámság.

A Fröbel-féle játszó-mozgó-éneklő fog
lalkoztatásoknak azért van mély értelmük. 
S lehetőleg minden játékot, minden fog
lalkoztatást csoportossá, mimikái mozgá
sokkal kapcsolatossá, nótától hangossá kell 
tenni. Ének, ritmus vezesse át a gyerme
ket az artikulátlan mozgásokból az igazi, 
céltudatos munkába. Vidám önfeledtség 
kisérje kezdetben tevékenységét, hogy észre 
se vegye, mikor megy át foglalkozása já-



tékból munkába, mikor kezd énje háttérbe 
szorulni a foglalkozás tárgya mellett. A ja
pánok a gyerekek elé tesznek egy nagy 
csomó leszakított virágot. Százfélét színrej 
sziromra, illatra. S a gyerekek azután körül
ülik, kiválogatják bizonyos szempontok 
szerint, amint a tanító kívánja : te keresd 
az izzót, te a szerényeket, megint más a 
hidegen pompázót. És verseket mondogat
nak hozzá, dudorászva, majd hangosan. 
Mikor megvan, csokorba kötik s a nóta 
hangos ujjongásba lángol. Azt hiszik, csak 
a munka ritmusa becses itt? Csak a dal, 
a jókedv, a teremtő-képesség, a színek meg
szokása és a kiválasztó-készség? Nem, ha
nem ez a feladat lassan beléjük lopta a 
virág biológiai sokféleségének gondolatát, 
megtanulták ismerni a virág lelkét. S ez 
az első csodálatos hangokat lopja szivükbe 
a természet vallásos áhítatához, pantheiz- 
musukhoz és először tanulják megismerni 
a virágot, melynek át kell itatnia egész 
művészetüket. így a japánok. De nem ke
vesebb szórakozás és ugyanannyi öröm 
nyílik a mi gyermekeinknek abban a tevé
kenységében, melyben színes papirosokat
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vágnak ki ollóval s ragasztanak fel kar
tonra. Azok a bájos silhouette-képek, me- 
yek a nagymamát és az ő uzsonnázó tár

saságát mutatták a filagóriában, fekete 
foltokból, kivágva, tejüvegre ragasztva, mi
lyen becses eredményei voltak munkaked
vüknek? És a sokféle kartonból, színes pa
pirosból mennyi ügyes dobozt, képkeretet, 
tálcát, szélmalmot lehet kivágni, mennyi 
mindent, ami a játékos-kedvet is szolgálja 
és hasznos is. Milyen holt, unalmas és ha
szontalan ezekhez képest a régi óvodás 
munka : pálcikákból, gyöngyökből és pamu
tokból fonni össze hasznavehetetlen mustrá
kat. Egy darab karton papírban, egy darab 
bőrben, egy bádoglemezben az anyag sok 
százféle haszna, tulajdonsága szunnyad. 
Egy késsel, egy ollóval, egy préselőfával, 
egy kis ragasztó-péppel és némi ügyesség
gel csupa csinos használati tárgy készíté
sére lehet megtanítani a gyermeket. Újévi- 
és üdvözlő-kártyák, könyv- és olvasó-jelek, 
könyvtáblák, írómappák és sok egyéb olyan 
dolog vonul fel a keze alatt, ami minden
nap gyönyörködtetheti őt hasznos szépsé
gével. A szerszámok használata pedig meg-
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tanítja öt helyesen látni és ügyesen oldani 
meg a feladatokat. Megtanítja a munka 
becsületére s arra a kultúrára, melynek a 
szerszámok voltak mindig leghívebb tovább
fejlesztői.

Minden gyerekben megvan az alkotás 
vágya, mind boldog, ha a ház udvarán fog
lalatoskodó kézműves, asztalos, lakatos, 
drótostót, üvegező valami feladatot bíz rá 
és a keze nyomán valami hasznos tárgy 
támad. S lehetne-e egy okos házi nevelés
nek mellőznie azt, hogy megtanítsa a gyer
meket a szerszámokon való tornázásra : 
keze ügyessége folytonos fejlesztésére. Le
het-e produktív az a nevelés, mely fel nem 
ismerteti a gyermekkel már korán a terem
tés gyönyörét, ezt az isteni örökségünket 
és azt a mámort, mely az alkotások nyo
mán támad. Amely piros színt ad az arc
nak s csillogóvá teszi a szemet.

Egy pajkos, életösztönöktől duzzadó kis 
bestia az, aki mellé a nevelőnő kerül, hogy 
szelídsége és türelme diadalt arasson felette. 
A féktelenségeket meg kell fékeznie, az 
ösztönöket belátásra fognia, a szilajságot 
akarattá formálnia és ő kell, hogy mind-
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ezt mosolyogva végezze. Nem törzseket 
hajlítunk és groteszk, púpos fákat nevelünk. 
S nem büszke sudarakat csonkítunk. De 
amikor nevelünk, mindannyiunk tudatában 
a kultúra magasztos céljai élnek: alkotó, 
tevékeny embereket adunk a társadalom
nak és céloknak rendeljük alá az egyént, 
melyek ott szunnyadnak az emberiség tör
ténetében. Mosolyogva és vidáman végezzük 
ezt, nincs panaszunk és nincs dacunk köz
ben. Vidáman, mert egy percre sem feled
jük, hogy ez az életnek ama nagy bölcse- 
sége, melyet kitalált, oltalmul a megöre- 
gedés ellen.

A m u n k a  is k o lá ja .

I.

A modern nemzetek szellemi tornái a 
világkiállítások. Ami gazdagsága, büszke
sége, iparművészeti ékessége, szellemi vér- 
tezete egy-egy nemzetnek van, azt ilyen 
alkalomra mind magával viszi. S mint a 
büszke lovasok mellett a fürge apródok, 
úgy jelennek meg e szellemi viaskodásokon 
a nemzetek gazdasági kultúrái mellett isko
láik. A tizenkilencedik század iparművé
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szelének és népművészetének felfrissülését 
az 1851-iki londoni világkiállítástól lehet 
számítani és a munkára való nevelés gon
dolatának diadalát az 1904-iki st.-louisi 
világkiállítástól. Az egyik a szociális mű
vészetnek, a másik a szociális nevelésnek 
születési évét jelenti Európára nézve. Va
laha, amikor majd annak a szellemi moz
galomnak történeti szálait fogják bogozni, 
amely az Óceánon átjőve az Ó-világ isko
láit készül felfrissíteni, művészi munkával, 
kézügyességgel, laboratóriumokkal és is
kolakertekkel, valaha azt fogják mondani, 
hogy ez a szellem papiroson, vagy nevelők 
ajkain régen megvolt ugyan, de valósággá 
a munka iskolája csak az 1904-ik évben 
lett. Erre a kiállításra esik ugyanis az új 
iskolairány első zászlóbontása. A st.-louisi 
kiállítás egyik csarnokában transparens 
képek mutatták be azokat az iskolákat, 
melyek egy-egy korra jellemzőek voltak. 
Éles, tiszta vonalakban vonult itt föl a gö
rögök gimnasztikus iskolája mellett a kö
zépkor scholasztikus iskolája. A filantrópok 
mintaszerű oktatása után a modern iskola. 
Az utolsó képnek ez volt a címe : A hu-
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szadik század iskolája. Ámde ez a kép már 
nem iskolatermet ábrázolt. Hanem egy 
nagy, tágas iskolaműhelyt. Egy olyan he
lyiséget, amelyben semmi sincs, a mi isko
lai osztályaink fülledt levegőjéből, kény
szerítő fegyelméből, tekintélyt parancsoló 
kathedrájából és mindabból a nyomasztó 
szürkeségből, mely fárasztóvá teszi a gyer
meknek a tanulást. Egy műhelyt ábrázolt 
ez a kép, amelyben gyalupadok, esztergá- 
lyozó-asztalok, kalapácsok, fűrészek és 
csattogó szerszámok közt eleven, pirosarcú 
fiúk járnak-kelnek. A fiúk fúrnak, farag
nak, festenek, pléhct hajlítanak, könyvet 
kötnek és vasat esztergályoznak. A lányok 
sütnek, főznek, varrnak, kézimunkát vé
geznek. S az a vidám szabadság, az élve
zetes munkának az a gondtalansága töl
tötte be ezt az egész termet, amely után 
minden korban minden kiváló pedagógus
elme vágyódott. Ez csakugyan a huszadik 
század iskolája, amely alá ezt a jelmonda
tot ír ták : «A szem és a kéz fejlesztése 
éppen olyan fontos, mint a szellemé 1» 

Ennél jellemzőbben nem lehetett volna 
bemutatni, vagy legalább sejtelemben meg-
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rajzolni azt az iskolát, amely imitt-amott 
már megvan, de amelynek igazi világa még 
csak ezután fog kialakulni. A munka, a 
szó szoros értelmében vett munka, rend
szeresen és tervszerűen illeszkedik itt bele 
az iskola életébe s ez a munka az iskolá
tól a történet folyamán mindig meglehe
tősen idegen volt. Az ember, aki az isko
lába került, csaknem mindig más ember, 
mint akire az életnek szüksége van. Fölé
nyesebb, de egyúttal elvontabb elméjű. Az 
iskola, a nevelő-iskola a történet folyamán 
mindenkor a tanulás iskolája és nem a 
munka iskolája. Az indiai brahmin-iskola, 
Egyiptom templomiskolái, a pithagoreusok 
inasiskolái, az atheneiek filozófiai kurzusai, 
a rómaiak rhetorikai tanfolyamai a terem
ben, az utcán, a téren, de egyugyanazt a 
szellemi kiképzést szolgálják, melyben nem 
a tett, a cselekedet fontos, hanem a gon
dolkozás. Holott az emberi gondolatok 
összessége, az emberi képességek ereje leg
világosabban az ember cselekvéseiben kon
centrálódik. És semmiben sem mutatkozik 
meg annyira az ember hasznavehetőségé- 
nek mértéke, mint munkájában.
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Igazságtalanság volna azt mondani, hogy 
a mi századunk fedezte fel ezeket a nagy 
igazságokat, hogy korunk látta meg elő
ször, milyen nevelő-erő lakik a gyermek 
öntevékenységében. Hiszen tudjuk, alig 
volt valaha igazi pedagógus, akiben fel ne 
tört volna a panasz az egyoldalú elméleti 
ismeretszerzés túlzásai miatt, aki ne érezte 
volna, hogy dolgozni, érzékeink útján is
merkedni meg az anyagi világgal, akara
tunkat lehelni a munka tárgyába és kép
zetek tartalmát külső kifejezésre juttatni, 
ez lelki gyönyörűség és több annál : lelki 
szükség. Már Comenius látta, hogy a gyer
mek szükségszerűleg jelentkező nyugtalan
sága, alkotó vagy romboló vágya olyan 
ösztönből fakad, mely mélyen a lélek mé
lyén szunnyad s amelyet elő kell segíteni. 
És amint a történeti korszakok közeledtek 
a munka nemességének gondolatához, amint 
demokratizálódott a társadalom, abban a 
mértékben hajoltak meg az emberiség ne
velői a két kéz munkájának becsülete előtt. 
Locke és Montaigne még csak úri passzió
nak tartják a munkát, egy olyan közvéle
mény felfogásában élnek, amely gálán t
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homme-ot nevel, testileg friss, lelkileg fo
gékony, szellemben ragyogó urakat, nemes 
urakat, akiknek ép úgy illik ismerniük 
Cicerót és a grammatikát, mint amily ügye
seknek kell lenniök a vívásban és a vadá
szatban s ugyanannyi gráciával kell az 
udvari életben forogniok, mint alkalom
adtán sétapálcát faragni vagy kertet mű
velni. De Rousseaunál már tiszta nevelő
gondolat a munka, Emilé nem a szép sport 
miatt és úri kedvtelésből dolgozik, hanem 
hogy maga a praxis tanítsa meg a fogal
mak ismeretére. És tudjuk, hogy az ő 
szellemében vezetett filantróp-iskolák bát
ran nevezhetők az első munka-iskoláknak, 
mert rendszeres ipari és kerti munka fo
lyik bennük, mert nem a betű, hanem a 
cselekvés az, ami a fogalmak ismeretéhez 
vezeti növendékeiket. ÉsBasedowtól egészen 
Tolsztojig mindenki, aki rousseaui szel
lemben óhajtja az emberiséget nevelni, 
hiszi, hogy az emberiség nem fog addig a 
munka tiszteletére, kellő értékelésére szokni, 
ameddig az egész emberiség minden tár
sadalmi osztálya ebben nem nő fel. Amed
dig mindenki meg nem tanulja, mi az,
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kapálni, szántani, kosarat fonni vagy lent 
szőni. Ameddig az emberek eggyé nem 
válnak e munka révén az őstermészettel, 
ameddig a munka öntudata, a munka friss 
levegője, a munka édes fáradsága meg 
nem adja lelkűknek a harmónia nyugal
mát. Minden okos nevelő kívánja, hogy a 
munka legyen az, ami az embert állati mi
voltából felemeli. Ez adjon ismereteket, ez 
tegye változatossá az életüket, ezen a réven 
kapcsolódjék bele az egyén nevelése a szo
ciális feladatokba. De mégis két nagy szel
lem az, akik koruknak e tekintetben szinte 
föléje emelkedtek, mert még a mai szociál- 
pedagógusok is kénytelenek minduntalan 
rájuk utalni s ez a kettő : Pestalozzi és 
Fröbel. Az elsőnél inkább csak egy ragyo
góan szép álom volt, egy megvalósíthatat
lan ábránd, ami őt országról-országra ker
gette: a népnek a munka által, az ipari 
munka által való megnemesítése s a má
siknál zseniális módszer lett a gondolatból, 
hogy az emberiség egész fejlődése szerint 
előbb volt a cselekvés és azután jött az 
értelem munkája s ennek a fejlődésbeli 
gondolatnak kell a gyermek nevelésében is
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érvényesülnie: előbb jöjjön a cselekvés, a 
játék, a konstruálás, és azután jöjjön az 
elvonás, az absztrakció, a szó és a betű.

S mindezek a pedagógusok jól meg is 
okolták elméleteiket. Mindegyik a gyermek 
megfigyeléséből indúl ki, mindegyik tudja, 
mennyire hozzája tartozik a gyermek éb
redő pszichéje szükségleteihez a játék, mely 
már a produktív munka megindulása, noha 
még céltudat híjjával van. És mindegyik 
nevelő pompásan meg tudja mondani, meny
nyire szükséges ez a nevelés célját tekintve. 
Mindegyikük úgy tesz, mintha ő maga ta
lálta volna ki a munka nevelő-értékét s a 
társadalom csak utólag szentesítené ezt. 
Holott a dolog valószínűleg fordítva igaz: 
a nevelő-zseni is, mint minden lángelme, 
kora szükségletét fejezi ki s egy ki nem 
mondott, de átérzett igazságot vet ki a 
világnak. A munka szeretetére való neve
lés Rousseau-val és a francia forradalom
mal születik meg igazán s együtt jár az 
új polgári rendnek feltörekvéseivel, mely 
csak a munka nemességének hangoztatá
sával juthatott jogaihoz. Viszont Pestolozzi 
és Fröbel egy újabb demokratikus áramlat
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nyomását igazolják pedagógiai értelemben, 
a jobbágyság felszabadulására való törek
vés látszik az ő nevelő-elveik felszínén.

Ma pedig ott állunk egy áramlattal szem
ben, amely az Óceánon túlról hömpölyög 
felénk, amely körülbelül egy évtized óta 
hódít itt Európában s amely lassan át fogja 
formálni minálunk is az iskolák képét. Ez 
az áramlat nem elégszik meg többé a betű- 
és fogalomtanítással, kevés neki az is, amire 
mi még oly büszkék vagyunk, a szemlél- 
tető-módszer. Ez az áramlat nem elégszik 
meg azzal, hogy a gyerek élőszóból, olvas
mányból, képből vagy preparátumból is
merje meg a virágot, a lepkét, a sündisz
nót és a bazaltot. Hanem kiviszi őt a ter
mészetbe. hogy maga növesszen virágot, 
maga figyelje meg a fű növését, az állat 
életét. Beviszi a laboratóriumba, hogy maga 
preparálja, hevítse, vizsgálja az ásványt. 
Ez az áramlat nem elégszik meg azzal, 
hogy a gyermek történetkönyvből ismerje 
meg azt az igazságot, hogy őseink először 
nomád életet éltek, vadásztak, halásztak, 
sátrakban laktak és csiholták a tüzet. Ha
nem olyan nevelőintézeteket alapít, ame
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lyekben ők maguk mindezt végigcsinálják. 
Ennek az áramlatnak kevés az, ha a gyerek 
hallja, hogy volt és van egy kézműves
korszak, amikor az emberek széket, asz
talt, ruhát és cipőt, mindent kézimunkával 
csináltak, hanem nekik maguknak is köz- 
vetetlenűl, műhelyekben kell átélniök mind
ezt. És ők nem elégszenek meg azzal, 
hogy a gyermek a fizikából, a technoló
giából és a nemzetgazdaságból ismerje meg 
a gőzgép, az elektromotor összetételét, ere
jét, termelőképességét, hanem beviszik egy 
kormos, füstös műhelybe, odaállítják a gé
pek mellé s ő maga átéli azt, amit a má
sik csak olvas. Ez az áramlat nem szótá
rakból tanítja az élő nyelveket, hanem 
beszélgetésből, nem földrajzkönyvből ismer
teti meg a szülőföld környékét, hanem ba
rangolásból. Ez az áramlat, amelyet heuris- 
likusnak szokás nevezni, ott született meg 
az indusztriális élet lüktetésében és vezére, 
apostola John Dewey, a mi korunk legelső 
szociálpedagógusa. A mi háromféle (klasszi
kus, reális és szakirányú) középfokú isko
láinknak megfelelően az ő középiskoláik, 
High school-jaik is háromféle célt szolgál
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nak s ezek közül a legmodernebbek, a 
manual training-ek, a mi reáliskoláink ro
konai, csaknem valamennyien meghódoltak 
többé-kevésbbé ennek az áramlatnak. Az 
amerikai polgár előtt nem a sokoldalú műr 
veltség ideálja lebeg az iskoláztatás célja 
gyanánt, hanem az erők gazdaságos kihasz
nálása, a szakértelem. Az amerikai népisko
lák tanulóinak jelentékeny része már mi
alatt iskolába jár, nehéz testi munkával, 
mint lapkihordó, inas, utcai árus keresi 
meg a kenyerét. És Amerikában lassanként 
végleg elmosódnak a külömbségek, melyek 
minálunk a nép- és polgári iskolákat az 
ipariskoláktól elválasztják. Ott hovatovább 
minden iskola a gyakorlati élet előkészítő
jévé lesz, minden műveltségnek a célszerű
ség lesz a fokmérője és minden ügyesség 
csak egy szempontból számíthat elisme
résre, ha hasznot hajt a gazdájának.

Ez a hasznossági elv, ez a business-gon- 
dolat, ez a legszélsőbb realizmus az, ami 
ma még Európának egy kissé visszatetsző. 
De ez egy nagy és lázas ipari s gazdasági 
élet sürgetéséből folyik, ez egy új rendnek, 
az ipari munkás-rend feltörekvésének nyo-
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mása és az amerikai iskola szükségképpen 
ilyen, mert a társadalomnak ilyen isko
lára van szüksége. Mint ahogy minden 
kornak az ő gazdasági rendjéhez, az ő 
társadalmi szükségleteihez alkalmazkodnak 
az iskolái, akár előbb, akár utóbb, akár 
kívülről jövő erők hatására, akár a belső 
fejlődés lassú öntudatával simulnak hozzá 
az iskolák e szükségletekhez. És a rend
szert, a módszert, amelyet a pedagógiai 
elméletek irói kigondolnak, voltakép ez a 
közszellem diktálja. A közösségnek, a tár
sadalomnak öntudata ez, mely a zseniknek 
fülükbe súgja a tennivalókat. Láthatatlan 
nyomás és nem hallható hang az, melynek 
az emberiség nevelői engedelmeskednek, 
melynek a hatására elméleteiket kigon
dolják.

II.

És amikor a kézügyesség szerepéről, a 
munkára való szoktatásról beszélünk, ennek 
az irányzatnak törekvéseire kell gondol
nunk. Minálunk a kézügyesség fogalmát 
kimerítve látják lányoknál a kézimunka 
tanításában, fiúknál pedig a Fröbel-féle
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játékokban és a szlöjdben. Távol áll tőlem 
ezek pedagógiai értékének a vitatása.

Tisztelnünk kell a szlöjdöt, mint ahogy 
tisztelnünk kell minden olyan törekvést, 
mely a modern nevelésben keze művelé
sére, szeme élesítésére, az anyagokkal való 
bánásmódra szoktatja a tanulót. De amikor 
a kézügyességre való nevelés szükségét 
hangoztatjuk, amikor föképen a középisko
lák tátongó hiányaira utalunk, akkor mégis 
más, praktikusabb, hasznosabb és értelme
sebb módszerekre gondolunk. Az amerikai 
módszerre, amely immár Európában is hó
dít mindenfelé, kiváltképen demokratikus 
társadalmakban, és amely az amerikai Ho- 
race Mann School utasításai szerint végzi 
a növendékek művészi nevelését. Nagy és 
tágas műhelyek vannak ezekben az ame
rikai iskolákban, melyekben éppen úgy gya
lulják, enyvezik a fát, esztergályozzák, dom
borítják a fémet, mint akármelyik műiparos 
műhelyében. A nagy, a lényeges külömb- 
ség itt abban van, hogy a mindennapos 
használat tárgyait itt nem utánozzák — 
mint a szlöjdben, — hanem készítik. A ta
nulók tehát mindjárt azzal kezdik, hogy a
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gyalupaddal, a szerszámokkal, a fa anya
gával, természetével ismerkednek meg s a 
fafaragás, a fa-összeeresztés különféle mód
jait próbálják mintarajzok után. Már egy- 
pár hónapos gyakorlat után tudnak apróbb 
használati tárgyakat csinálni: képkereteket, 
dobozokat, levélszekrénykét, faragott ládá
kat, névjegytartót, majd könyvkötést, bőr
megmunkálást tanulnak s itt is tokokat, 
tartókat, mappákat, naptártömböket és több 
effélét készítenek. Ezután a fémek meg
munkálása következik s egyszerűbb csava
rokat, fogasokat, függönytartókat, levél
nyomókat, kisebb dísztárgyakat könnyen 
és biztosan tudnak készíteni. S az ilyes
minek, ami nemcsak a hiúság legyezgeté- 
sére és meddő csodálkozásra való, hanem 
amit a tanuló maga használni tud, mégis 
csak más etikai értéke van, mint az apró 
nippeknek. Itt a hasznosság tudatának és 
önérzetének kell kifejlődnie. Itt a tanuló
nak munkája közben éreznie kell, hogy 
olyasvalamit csinál, amiben nemcsak egyé
nisége, munkaszeretete, formaérzékének 
egy darabkája van meg, de amivel a tár
sadalom kényelmét is szolgálja. S a hasz-
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nosság elve, amelyet mi gondosan távol 
akarunk tartani az iskolától, a business- 
elv, amelyet arisztokratikusan megmosoly- 
gunk, íme, kitűnő erkölcsi tőkének, az 
akarat hatalmas motívumának is bizonyul. 
S a hasznossági elv valósággal segítségére 
van a pedagógiai céloknak. Hogy pedig ez 
a hasznosság semmiképpen sincs ártalmára 
a művésziességnek, sót egyenesen fokozza 
a művészi ambíciót, erre nézve utalhatunk 
a népművészetre, mely a népiélek fantáziá
jának legszebb álmait éppen a minden
napos élet használati tárgyaiban valósítja 
meg.

A szükségletek — azt mondhatni: a gaz
dasági szükségletek — így teremtik meg 
az iskola módszerét s amit a való élet 
hasznosnak vél, amit a tanuló kedvvel és 
szeretettel űz, az pedagógiai szigorúsággal 
nézve is nevelő-értékűnek bizonyul. Minden 
század friss anyaggal tölti meg iskolái 
szellemi tartalmát, minden század javít a 
módszereken s a didaktika, mely örök
érvényű igazságokat kutat, mind e száza
dok ismeretanyagában és módszereiben 
megtalálja azt, ami a fejlődést szolgálja.
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III.

E századé tehát az érdem, hogy a munka 
és a szociális összetartozás gondolatához 
már az iskolában szoktatja hozzá a gyer
meket. A munka, mint nevelő-érték, mint 
az egész ember kiművelésének egyik té
nyezője megvolt ugyan már évszázadokkal 
azelőtt is, de ha ma a nevelés bevonja az 
iskolába, akkor erre nem vak ösztöne ve
zeti, hanem az iskola kapcsolatot keres 
benne, amely az élethez viszi őt közelebb. 
A munka gondolata ma nem kopogtat az 
iskola ajtaján, hogy beeresszék, ma be
száll, mint a levegő, láthatatlan réseken, 
beszivárog, mint a kornak hatalmas gon
dolathulláma s nincs az a finánc, amelyik 
a gondolatokat a vámsorompóknál feltar
tóztathatná és nincs az a pedagógiai bak- 
terkedés, amelyik végképpen megfoszthatná 
az iskolát a századdal együtt való megifjo- 
dástól. Nemrégiben egy német pedagógiai 
folyóiratban láttuk két évszázaddal ez
előtt készült gyermekmunkák modelljeit. 
Kis parasztkocsit, apró gerendákból össze
ácsolt házikókat, csinosak, tiszták, frissek
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voltak, mintha a kétszáz esztendő még a 
leheletét sem hagyta volna rajtuk, mintha 
az apró ujjak gyengéd szeretete még azon 
hamvasan maradt volna rajtuk. S mikor 
e képeket, a dessaui filantrop-iskolák ké
szítményeit láttuk, furcsa érzések vettek 
erőt rajtunk. Megéreztük e törekvések el
szigeteltségét, magukra-hagyatottságukat, 
az üldöztetéseket, melyekben a kultúrának 
e csendes terjesztőit a jezsuita-iskolák é rt
hető okokból részesítették. A nagy ember
barátok vágyainak megsemmisülésére gon
doltunk s ebben az elgondolásban benne 
volt az a csábító elképzelés is : hogy mivé 
lehetett volna a világ, ha azok az elvek 
szerte a világon általánosakká váltak volna. 
Ha az emberiség nem a klasszikusok hideg 
csodálatában, nem a rombadőlt világok 
meddő kutatásában s nem az elvont elmé
letekkel való játékban nő fel, hanem tech
nikai munkát űz már a népiskola padjain. 
Mivé ? . . . Hiú ábránd . . .  Az iskola és a 
társadalom folytonos kölcsönhatásban van
nak egymással, de nem az iskola az, amely 
kezdeményez, hanem az élet. Annyi bizo
nyos, hogy e mai törekvések semmiképpen
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sem függenek össze ama régi mulatságok
kal. Sőt a svédországi szlöjddel való kap
csolat is csak igen-igen gyönge. A svéd 
eszméknek előbb Észak-Németországba kel
lett átrándulniok, Hamburg és Bréma sza
bad, gazdag és művészileg fogékony tár
sadalmában új erőre kapni, hogy azután 
Európaszerte elterjedjenek. Magában Svéd
országban is csak 1882-ben csinálták az 
első olyan ipari továbbképző-iskolát, amely 
igazi kézügyességet gyakorolt. Már 1900-ban 
Koppenhágában is csinálnak egy reform- 
iskolát, amelynél modernebb, célszerűbb a 
maga idején nincs több Európában. A ta
nulók benne gyalupadok mellett, fúrva- 
fűrészelve gyakorolják praktikusan azt a 
számvetést és mértant, melyet előbb a tan
teremben magyaráztak nekik. S a jegyze
teket, melyeket tanáruk előadása nyomán 
készítettek, az iskola házi nyomdájában ki
szedik, kinyomtatják, a sokszorosított köny
veket bekötik és színes képeket ragaszta
nak beléjük. Franciaországban e mozgalom 
még csak kezdetleges állapotban van. Az 
ecoles maternelles-ben, azokban az óvoda
szerű iskolákban, melyek a szülői házból
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az iskolába való átmenetet megkönnyítik, 
rendszeresen űzik a gyermekek szemének, 
kezének biztos munkára való szoktatását. 
De a középiskolákban inkább csak a rajzo
lással kapcsolatban s így is csak némely 
helyen tanítják az anyagok megmunkálását. 
Bizonyos általános ügyesség megszerzése itt 
a főszempont, nem az a szakszerűség, amely 
az amerikai iskolákban uralkodik, s amely 
mintegy biztosítékot akar adni a tanuló
nak, hogy ha valamikor ipari munkássá 
lesz, minden anyaggal és mindenféle szer
számmal bánni tudjon. Nagyon kifejlődött 
a kézügyesség iskolai gyakorlása London
ban és egész Angliában, ahol takarékosság 
okáért úgynevezett központi műhelyeket 
létesítettek, melyekben több iskola közö
sen végzi gyakorlatait. És e pompás euró
pai lendületekkel szemben fájdalmas szólni 
a magyar pedagógia nagy közönyösségé
ről, mellyel e reform-kérdés iránt viselte
tik, amellyel még elméletben is igen-igen 
keveset foglalkoztak minálunk, nem hogy 
gyakorlatban. Abban a nagyon tartalmas, 
bátor és lelkes vitában, melyet a Társa
dalomtudományi Társaság egypár évvel
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ezelőtt rendezett a középiskola reformjáról, 
sok szó esett a túlterhelésről. Idegorvosok, 
tanárok, írók és közéleti emberek beszél
tek arról a súlyos problémáról, miként 
lehetne a serdülés kritikus éveiben köny- 
nyíteni a roskasztó munkán, enyhíteni a 
gondokon, melyek nem ritkán sötét gon
dolatok szülői. És a felszólalások nagy 
része arra az orvosszerre terelte a figyel
met, amely legközelebb esik : hogy tudni
illik a szellemileg fáradt egyént a könnyű 
testi munka és vidám sport üdíti fel leg
inkább. Vájjon történt-e ebben az irányban 
valami, vájjon akik akkor mereven és ke
mény elszántsággal védték a középiskolai 
tanterv humánus voltát, helyet engedtek-e 
ennek a modern gondolatnak a tan tervben? 
Szomorú beszélni is róla, mennyire konzer
vatív és makacs minálunk ezzel az újító
eszmével szemben is minden hivatalos fel- 
söbbség. Talán egy évtizede, hogy egy 
lelkes magyar pedagógus szóval, tollal, 
agitációkkal, tanfolyamokkal és folyóirattal 
hirdeti a kézügyességnek nagy nevelő-érté
két és Guttenberg Pálnak, ez eszme leg
első magyar apostolának még a főváros
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mintaszerű népiskolái között is csak egy
néhányban sikerült talajt teremtenie a rend
szeres szlöjd-gyakorlatoknak. Középisko
láinkban még a modern rajztanítás elvéért 
kell hangos csatákat vívni és messze van 
az idő, amikor az amerikanizmus gondo
lata kopogtatni fog a magyar értelmiség 
ablakain. Annál érdekesebb és kellemesebb, 
hogy messze az ország szívétől, a határ
széli Munkácson van ennek az eszmének 
egy kitartó, elszánt katonája, Ardos Fri
gyes ottani főgimnáziumi tanár, aki az ő 
növendékeivel — talán még ma is egyet
lenül — igen szép, hasznos és Ízléses tár
gyakat készíttet az iskola műhelyében.

A nevelés kérdéseivel oly sokat foglal
kozó Németországban sem hódíthatott még 
nagy területet magának az amerikai munka
iskola gondolata. Papiroson már sokan 
csatáznak érte, de a gyakorlatban bizony 
ott is sok idő fog még beletelni, amikor 
a rajzteremben gyalupadok is fognak állni. 
Münchenben Kerschensteiner, Lipcsében 
Pabst dolgoznak legtöbbet ily értelemben 
és azok a képek, melyek az ő műhelyeik
ről készült felvételek s amelyekkel lépten-
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nyomon találkozunk a modern nevelést 
szolgáló könyvekben, folyóiratokban, e ké
pek valóban sokak érdeklődését fordították 
munkájuk felé. Dolgos kezek serénysége, 
apró, mosolygó emberkék buzgalma látszik 
e képeken és a munkavezető szelíd tekin
tete, gyakran a feleség simogató keze biz
tatja a sikerben csüggedőket.

Csak figyelmesen meg kell nézni e ké
peket és kisérő szó, bőbeszédű magyará 
zat sem kell hozzá, hogy mindenki egy
szerre beleélje magát az iskolák hangula
tába. Hogy meghallja a kalapács csatto
gását, a gyalúk zaját, a jókedv derűjét. 
Minden oldala és minden előnye fel kell 
hogy táruljon előttünk a munka iskolájá
nak, a művészi, a lélekművelő, a szociális, 
a teslerősítő és akaratképző oldala egy
aránt. Az apró csinos tárgyak mintha mon
danák : a szép formákat szokja meg, a 
síknak és vonalnak cicomátlan egyszerű
ségében tanul meg gyönyörködni mindenki, 
aki velünk foglalkozik. A legapróbb tárgy 
is, melyen a szem meg tud pihenni, amely
ben célszerűség és kényelem van, a művé
szet gyönyörűségét váltja ki a lélekben,
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mely halkan ujjongani kezd. Ám ha pusz 
tán esztétikai élvezeteket okozna, akkor 
ezt talán kisebb fáradság árán is meglehetne 
szerezni. Csakhogy a munka ténye magát 
a lélek tartalmát is gazdagítja. Éppen úgy 
új ismeretek szerzésével jár, mint bármely 
más tanulás. «A lelki élet magasabb egy
ségbe olvad az alkotó-munkában® — mondja 
Kerschensteiner. A meglevő ismeretanyag 
szélesbül, új szempontokat kap, új elrende
ződésbe kerül s míg a mechanikus munka 
hasonlatos annak a malomnak munkájá
hoz, mely csak a köveit koptatja őrleni- 
valók híjján, addig az alkotó munka az 
ember egész lényét tartalommal tölti el, 
az életfeszültség kellemes érzésével jár s 
éppen azt az öntudatot emeli, mely lelki
életünket harmóniában tartja. A kész 
munka, a helyes kis levélpapir-doboz, a 
faragott képkeret rámosolyog ifjú meste
rére és hang nélkül, szó nélkül, de mégis 
határozottan megérezteti vele, hogy «én a 
te lényednek egy darabkája vagyok, va
lami, amiben a te ismereted, képzeleted, 
visszaemlékezésed és akaraterőd él, része 
vagyok a lelkednek®. S ez az a pont,
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amelyen a munkának akaratnevelő szere
péről szólhatunk, amelyen impulsusokat, 
mozgató erőt, a cselekvés lendületét adja 
meg a léleknek. Hogy mennyire tudunk 
akarni valamit, az Herbart szerint is, nem
csak lelkünk képzet-kincsétől, tartalmi gaz
dagságától függ, hanem az erőképzéstől is. 
Nos, egy ilyen tanfolyam valósággal az erő
képzés iskolája. Energia, bátorság, ötlet 
nő vele, a fantázia és a lelemény szárnyai 
duzzadnak s az élet, ez a nagy, félelmetes 
tenger egyszerre veszti el félelmetességét 
és veszedelmeit. Vagy kell-e beszélni arról, 
hogy etikailag mit jelent egyáltalában ez 
a műhelyszerű berendezkedés, amikor csak
nem mindennap egy-két órahosszat a tisz
taság, a pontosság, a rendszeretet mellék
kollégiumaiból tesznek a tanulók vizsgát. 
Ez a munka erkölcse, a munkáé, mely 
nemesít, mint a közmondás tartja a lélek 
benső megelégedésére célozva, a munkáé, 
melyet javítóintézetben és börtönben cso
dálatos eredménnyel használnak az erkölcsi- 
ség edzésére. Jó ember — mondja Zola — 
az, aki dolgozik. Hozzátehetjük, hogy főleg 
az, aki a megelégedés érzésével dolgozik.
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De nem lehet megállni a lelki hatások 
puszta konstatálásánál. Mint ahogy semmi 
lelki tüneményt nem keresünk, melynek 
ne a test valamely képességében volna 
alapja. S hogy egészség tekintetében mit 
jelent ez a szerszámokon való tornázás, 
mely folytonos mozgással, az izmok, a 
mellkas, a gerinc folytonos működtetésé
vel van összekötve, arról legjobban azok 
a gyógypedagógiai intézetek (gyengetehet
ségű, ideges gyermekek iskolái stb.) te
hetnek tanúságot, melyek ez elveket leg- 
hamarább valósították meg tanrendjeikben. 
S fiziológiai tény, hogy a kézügyesség ne
velése fejleszti az agy egész életműködé
sét. Tudjuk, hogy jobbkezűségünk, a jobb 
kézzel írás, evés, jobb lábnak megterhe
lése, erősen kifejlesztették az agy bal fél
tekéjét, melyben e mozgást végző idegek 
székhelye van. S amily mértékben fejlő
dött az ember-generációkban az agynak 
bal fele, oly mértékben satnyult a jobb. 
Éppen ennek a józan belátása vezette rá 
az amerikai rajztanítókat már régideje, 
hogy növendékeiket hozzászoktassák a min
tának balkézzel való rajzolásához is. S a
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hibás egyoldalúság önként megszűnik a 
szerszámok használatánál, melyek a munka- 
alkalomba mindkét kezet belevonják. A fizi- 
ológusok és az okos nevelők egyképpen 
hirdetik, hogy az egész etikai élet edzése 
csak a testi mivoltunk fokozatos erősítésé
vel érhető el s erre céloz Foerster is, mikor 
rámutat, hogy az ifjúság elsatnyúlásában 
minden veszedelemnek az a forrása, hogy 
tisztára szellemi műveltséget nyújtunk, a 
nélkül, hogy a testi életet ellenőriznők. 
Még világosabb az, amit egy svéd tudós, 
Palmgrén hirdet, aki megállapítja, hogy a 
nőnek magasabb etikai műveltsége onnan 
ered, mert munkája közben hozzászokik, 
hogy szelleme a tényleges fizikai munkát 
eszmei magaslatra emelje, hogy munkáját 
szellemmel töltse be és az egész munka 
értékét féltve, őrizve megtartsa ebben az 
erkölcsi magasságban. Ezt az ő gyengéd
ségüket a férfiak munkájába is átültetni; 
erre az eszmei magaslatra minden kézi
munkát fölemelni; a munka parancsoló 
tekintélyét fenntartani a társadalomban; — 
ez a kézügyesség morális célzata.
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A munka parancsoló tekintélyét emlí
tettük s ezzel odaértünk, ahonnan kiindul
tunk: a század leikéhez, mely minden gon
dolatot a szociális haladás felé terel. Most 
vegyenek egy gyermeket, akinek számára 
a munka és a munkásság kérdése nem 
öntapasztalatából, csak külső dogmákból 
ismeretes és állítsák szembe azzal, aki át
ment a munka iskoláján. Aki csak egy órát 
is átélt a műhely életéből, aki része volt 
egy közös munkának, egy nagy mechaniz
musnak, melyben mindenki rá van utalva 
társai segítségére, szeretetére, melyben a 
közös cél gondolata lendítőkereke az egész
nek. És a szerszámok! —-mennyi komoly
ság van bennük és mennyi tanulság! Spen- 
cer Herbert szerint nem egyebek, mint 
tagjaink mesterséges meghosszabbodásai s 
ezt az igazságot akaratlanul is megtanulja, 
aki velük bánni tud. Több ezeréves kultúra 
lappang bennök — ezt első percben meg 
kell éreznie annak, aki utánuk nyúl — és 
lassan-lassan az önmaga tapasztalatai ve
zetik rá a tanulót, hogy az emberiség egész 
művelődésének története nem egyéb — a 
modern történeti felfogás vallomása sze-
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rint — mint küzdelem a jobb szerszámok 
után.

Ez a tapasztalás, ez a lassú átélés és 
átérzés, ez a szociális belátás kell, hogy a 
kor felfogásához, a kor céljaihoz, a kor 
eszményeihez formálja a gyermeket. A szá
zada erkölcseiben, felfogásában, levegőjé
ben kell felnőnie a gyermeknek. Csak így 
hihető, hogy százada világnézete fogja gon
dolatvilágát megtermékenyíteni. Csak így 
lehet remélni, hogy izig-vérig a (század 
gyermeke* lesz.
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A GYERMEK LELKI ÉLETE.

I.

Egy új kis jövevény fekszik a bölcsőben, 
valaki, akit nagyon vártak s akinek ragyogó 
reménységeket kell majd valóra váltania. 
Ez a kis valaki azonban e percben még 
sejtelmével sem bír a rá várakozó felada
toknak, e percben még csak az életfelada
tok legkényelmesebbikét végzi és óraszámra 
sír. Az anyja, a dajkája és mindazok, akik 
körülötte foglalatoskodnak, bizonyos aggó
dással keresik e lüktető sírás-hullámok 
okát, a kellemetlenséget, mely a fájdalom 
érzetét váltja ki benne és amelyre hangos 
szóval figyelmeztet. A hiányosságot, a szo
rongást, amelyek érzetében maga a szer
vezet igyekszik a maga biztonságáról gon
doskodni. Keresik az okát, amely nem min
denkor kikémlelhető testi szükségletben 
rejtőzik. Lehet egy egészen kifürkészhetett
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len lelki kedvetlenség eredménye is — 
ámbár ez csak ritkán történik meg. Lelki 
ok? Milyen csodálatos. . .  Az a kis új
szülött, aki vörös képével, bizonytalan kék 
szemeivel még csak ezután fog igazi em
berképre formálódni, más lelki életet él? 
S akármennyire furcsa is, ez a lelki élet, 
ha fejletlenül is, de már ott rügyezik, ott 
hajtja leveleit a gyenge, puha testben, ott 
pihésedik, duzzad és fejlődik ki úgyszólván 
szemünk láttára, párhuzamosan a testi gya
rapodással. A szeme még révedez, de már 
lát, a hang még megcsalja, de már hall. 
Érzékszervei még megtévesztik a való vi
lágról, de sebaj, gyakorolja, finomítja őket, 
a gondolatai központjában, furcsa kis agyá
ban még olykor hamis kapcsolásokat végez 
a logika, de már az is gondolkozás. A nyu- 
godtabb és biztosabb apai tekintet für
készve nézi a léleknek ezt a bontakozását, 
őt, túl a gyermeke szeretetén maga az emberi 
fejlődés is érdekli. Legelső sorban az érzékek 
fejlődése, amelyeknek munkaképessé válása 
korántsem oly gyorsan megy végbe, mint 
azt hinni lehetne. Látás, hallás, ízlés, szag
lás és tapintás oly képességek, amelyek

— 212 —



csak huzamos gyakorlás árán válnak egé
szen sajátjaivá a gyereknek. Legelőször 
csak az erősebb ingerek izgatják tapintó 
érzékét, a bőrt, leginkább a nyelv csúcsán 
és az ajkakon, azokon a perifériákon, 
melyeken ez az érzékenység leghamarább 
szükséges az önfenntartás okáért. A fino
mabb ingerek s a mozgási érzetek ekkor 
még úgy hatnak a csecsemőre, hogy nem 
igen szerez róluk tudomást. Ámde íz és 
szag, e kulturális szempontból oly kis- 
jelentőségű érzékeink, ekkor már vértezett 
katonák módjára állnak őrt ömtudatlan kis 
élete mellett, óva az ártalmaktól, figyel
meztetve a veszélyekre, melyek egészsége 
és léte ellen törnek. Az élet testőrei ezek, 
nem harcos, nem anyagot gyűjtő, nem 
műveltséget teremtő tényezői a lelki köz
társaságnak, de ők azok, akik testi épsé
günk, biztonságunk szinte láthatatlan de- 
tektivjei. Ók már régen szolgálatban van
nak, mikor az élet negyedik-ötödik napján 
a fény derengeni kezd az élőnek, mikor a 
látás első ingadozó tipegéseit végzi, mikor 
az égő gyertyát úgy lehet előtte elsétál
tatni, hogy nyomon kövesse tekintetével.
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A világ az ő milliónyi alakulásával, tárgyai
val, csak ekkor kezd az övé lenni, az a finom 
lencse, mely minden felületről magába gyűjti 
a sugarakat, csak ekkor kezd fénytörővé 
válni. Soká tart még, amikor az élet szí
neihez is eljut, mert csak a nyolcadik
kilencedik hónapban tud ujjongani egy- 
egy erős, rikoltó szín láttára és ilyenkor 
is inkább a világos, ragyogó színek azok, 
amelyek visszhangot keltenek a lelkében. 
A vegyes virágú csokorból ekkor kezdi az 
az égőpirosat kiválogatni és a tárgyak 
formáinak különféleségéről is csak az ötö
dik-hatodik hónapban vesz tudomást. Az 
korántsem olyan egyszerű érzés, mint az 
ember hinné: észrevenni, mi hegyes, mi 
érdes, mi éles, mi gömbölyű. Mert ehhez 
tanulás kell, amiben segítségül van a 
tapintó érzék is, továbbá az emlékezetben 
elraktározott előzetes tapasztalás s csak 
így, a múlt és jelen benyomásaiból együt
tesen alkotja meg Ítéletét az elme e tárgy 
formájáról. A hallás is kezdetben ilyen té
továzó működésében, az élet harmadik 
hónapjától, amikor megindul még jó idő 
telik el addig, mikor párosán kezd el mű
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ködni a látással és csak akkor, a gyermek 
negyedik-ötödik hónapjában indul meg a 
tanulás processzusa. Szemei tisztábban kez
denek csillogni, figyelme élénkebbé válik, 
már mosolyog, már elfintorítja az arcát, 
már védekezik, víg, dacos, vagy hízelkedik, 
már hozzásímul az élethez vagy ellenszegül 
neki és már jelekkel adja tudtul, hogy 
gondolkozik. Halk gügyögése, artikulálatlan 
hangjai, majd indulatszavai, értelmetlen és 
elferdített kifejezései, amelyek egyre tisz
tábbakká, egyre értelmesebbekké válnak, 
amint oszladozik a köd fejecskéjéből, — 
vájjon ki tartja számon, hogy ezek mennyi 
tanulást tételeznek fel ? Egy kétéves gyerek 
már legalább ötszáz szót használ, némelyik 
háromszorannyit és ezt mind meg kellett 
tanulni. Nemcsak a szót, a nevet, hanem 
amire vonatkozik, a fogalmat is. Meg kellett 
ismerkedni előbb a lóval, babával, órával, 
kalappal, Pistával; meg kellett különböz
tetni őket más, hasonló tárgyaktól és sze
mélyektől, a látott képet az emlékezetbe 
kellett vésni és eltenni. Azután hallani kel
lett a nevüket, meg kellett tanulni a kimon
dásukat, össze kellett kapcsolni a látott
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képet, melynek agyában őrzi a fotográfiáját 
a hallott hangcsoporttal, hogy amikor a 
szó megüti a fülét, a vele összeforrt kép 
jelenjen meg és amikor látja maga előtt 
a lovat, egyúttal a vele társult hangok is 
feléledjenek az agyban. S még mennyi 
fogalom van berakva az agy polcaiba, vig
netta és név nélkül és hány szó motoszkál 
a fejében, amelyhez nem találta még meg 
a szükséges fogalmat!

A tanulás tehát, mellyel az életet, jelen
ségeit, mozzanatait, kialakulását a kis gyer
mek megismeri, nem kicsinyleni való. Ez 
csupa szellemi munka, jóval több, mint 
amennyit a baba mosolygó jó kedve, csacs- 
kasága sejteni enged. Az óvodáskor, az 
az iskolaköteles kor előtt való évek tehát 
semmi különösebb elméleti tanítást nem 
igényelnek, tanít maga az élet, amelynek 
minden forduló perce egy-egy teleírt lap
nak a perdülése. Semmi különösebb taní
tásra sincs ekkor szükség, sem versek, sem 
brilliáns ünnepi beszédek, sem értelmetlen 
mesék, sem hangszer-virtuózságok és más 
efféle üres, szülői hiúságot legyezgető kedv
telésekre. Magára az életre van szükség,

— 216



annak gazdag forgására, hullámverésére, 
mozgóképeire. Látni kell és látni hagyni. 
Egyebekben pedig a testet ápolni, művelni 
a lélek éberségének, a szív örömeinek egyet
len igazi talaját. Fény kell, levegő kell, 
víz kell és egy szelíd, jó ápoló kell, az 
édesanya, vagy a dajka, vagy a nevelőnő, 
akinek simogató, óvó gyengédsége látha
tatlan szeretettel lebeg a gyermek felett. 
Tápláléka, álma, teste tisztasága fontosabb 
e korban minden lélekidomításnál s egy 
délután, melyet a friss levegőn játszva tölt 
el, több hasznot jelent jövendő műveltsé
gének, mint a legszebb képeskönyv. Nem 
tanító kell e korban, hanem az az okos 
nevelő, aki ki tudja egyenlíteni a gyerek 
vágyai és lehetőségei közt billenő különb
ségeket, aki úrrá tudja tenni érzései felett, 
nem a szigorú drill, hanem a megértetés 
szavával. Ez az a nevelő-bölcseség, melyet 
nem lehet megtanulni könyvből. A szülő
nek és nevelőnek tehát az egyetlen helyes 
gyermektanulmányozást kell űznie ; mindig 
a gyermek egyéniségét nézni s ahhoz alkal
mazni minden nevelő-elvet és minden taní
tást. A jó tanítótól azt fogjuk várni, hogy

217



az iskolábalépő gyermekkel első sorban szel
lemi próbát tegyen arról, mennyi ismerete 
van a világ dolgairól. Kérdéseket intézzen 
tanulójához s ezen a réven fürkéssze ki, 
mennyire ismeri a város, a falu, az erdő, 
a mező, az állatvilág, az ipar, a kereske
delem, a mindennapos élet és az erkölcsi 
világ fogalmait s hogy azután e meglevő 
képzetekre alapítsa a továbbtanítást. Ugyan
ezt a próbát, ezt a szellemi málhavizsgá
latot a szülőnek is el kellene végeznie oly
kor, már az iskolábalépést megelőző évek
ben. S a réseket betömnie, a hiányokat 
ismeretekkel pótolnia első sorban annak 
volna dolga, aki közvetlenül figyelheti e 
szellemi rezervoár napról-napra való gyara
podását.

Szellemi rezervoárról szóltam, holott bát
ran használhatnám azt a kifejezést is, hogy 
aszellemi takarékpénztár.® Mert valóban a 
pénznek önmagától kamatozó, jövendő eshe
tőségekre biztosító szerepéhez hasonló ez 
a fogalom-befektetés is. Preyer, a híres 
gyermekpszichológus állapította meg, hogy 
a gyermek normális körülmények közt tíz
éves koráig átlag ezer fogalmat ismer meg.
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S egy magyar pszichológus, Körössy György 
állítja, hogy magában a gimnáziumi tanulás 
első évében már ezerkétszáz új fogalom 
járul e meglévő készlethez s e gyarapodás 
nagyobb része a latin holt és elvont fogal
maira jut. Egy olyan gondolatvilágra, a 
mely mögül üres kongás hallatszik, ha 
megkopogtatják. Hogy ebből mit kell a 
gimnáziumra, a túlterhelésre s általában a 
való fogalmaktól elvonatkozott eszmék tani 
tására következtetésül levonnunk, az nem 
erre a lapra tartozik. Ide csak az tartozik, 
hogy ellenőrizetlenül, elkönyvelés nélkül, 
kamatoztatás nélkül ezt a tőkét sem lehet 
hagyni, hogy e fogalmakat, melyek ön- 
maguktól keresik a csoportosulást, a tár
sulást, a továbbfejlődést és osztódást, a 
helyes medrükbe terelni, a homályosakat 
megvilágítani, a kiegészítésre várókat meg
fejelni kötelességünk, helyes és bölcs tanács 
tehát az, mely megtiltja, hogy a gyermek 
naiv kérdésein mulassunk, és egy-egy kö
zömbös «nem tudom»-mal intézzük el ter
mészetes kíváncsiságát. A gyermek kérdez, 
sőt kérdésekkel ostromol e korban, öttől 
tíz éves koráig leggyakrabban s bűn volna
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egy tiszta tudásvágy szentsége előtt meg 
nem hajolnunk. A gyermekpszichológusok 
egyik legkiválóbbja, Lay— akinek nevével 
e fejezetben még gyakran fogunk talál
kozni — azt is megállapította statisztikai 
úton, hogy mire vonatkoznak leggyakrab
ban e kérdések. Szerinte: a természeti 
erők, a mechanikus erők, az élet eredeté
nek és végének problémája, az isten-foga
lom, a bibliai elbeszélések izgatják leg
inkább a gyermekeimét megoldatlanságuk
kal s az összes kérdéseknek mintegy fele 
vonatkozik a természetre. Mi következik 
ebből ? Az, hogy ostobaság merő fantaszti
kummal, mesékkel, versikékkel, meg nem 
értett történetekkel teletömni a gyermek 
agyát és már az alsó osztályokban bele nem 
menni a természet legegyszerűbb jelen
ségének magyarázatába. Mennyi misztikus 
hajlam fojtódna így el csírájában, mennyi 
titokzatosság köntöse hullna le, mennyi 
ideges félelem bilincsei alól szabadulna fel 
a lélek és mennyi biztosságot adna a zsenge 
öntudatnak az ismeret? Csodálatos, hogy 
éppen a természetről való fogalmak dolgá
ban mekkora Ínség van egy-egy kis kopo
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nyában. Bartholomái professzor Berlinben 
iskolásgyermekek képzetkincsét vizsgálva 
75 kérdést intézett hozzájuk. Kérdéseiből 
s a feleletekből kiderült, hogy a már em
lített fogalmak körében éppen a városi 
gyerekek sokkalta tudatlanabbak a falu
siaknál. Az agynak egész képzetkészlete 
jóval szegényesebb egy tíz éves városi fiú
ban, mint az ugyanolyan korú falusi gye
rekben. Emez megszokja a dolgokat pon
tosabban, teljesebben felfogni, amit ismer, 
jobban és biztosabban ismeri városi paj
tásánál. Egész világszemlélete — talán egy 
életen keresztül — jobban húzza őt a ter
mészet felé, vonzalma mindvégig benne 
gyökerezik a talajban és környezetben, mely
ből elszármazott. Talán ebben van a magya
rázata annak a sokszor hánytorgatott jelen
ségnek is, hogy miért termel a magyar 
főváros pezsgő szellemi élete dacára is 
aránylag sokkal kevesebb igazi tudományos 
irodalmi és művész-tehetséget, mint a vidék. 
Talán éppen azért, mert az égbolt, mely 
rája borult, a levegő, melyet szívott, az 
utca, melyet rótt és a tevékenység, mely 
őt élelemhez juttatta, sokkal kevesebb meg
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figyelésre késztette, mint a falú elhagyatott 
kis paraszt-gyerekét. Egy tanulság azonban 
mindenesetre kézen fekvő ebből a tényből : 
az, hogy a városi gyermeknek egypár falun 
töltött hét több ismeretet nyújt, mint a 
legszebben díszített és legjobb tanító-erők
kel felszerelt iskola.

A gyermekelme tehát, mint a százféle 
csővön keresztül táplálkozó kazán, szívja 
magába a tudás eleven és izgató anyagát, 
átnemesedik tőle, szinte áthevül és e meg
szerzett képesség most már odabent való
ban feszíteni kezdi a lélek pántjait, a hevület 
munkaerővé válik s cselekvéseket indít meg. 
Megtanulta, hogy van szív, máj, megtanulta, 
merre van az törzsünkben, most veszi tehát 
az ollót, hogy babáját is megvizsgálja. 
Megtanulta, hogy a homok puha, gyúrható, 
formálódik és éppen, mint a liszt, vízzel 
keverve péppé válik, tehát elkezd belőle 
pogácsát sütni. És a képzetek, az ismeretek, 
a hasonlóságok felfedezése, az okok össze
függése gyarapszik benne s ez mind ki- 
kivánkozik belőle, mind hangos, tevékeny, 
izgalmas munkát akar, fizikai, vegytani 
próbálkozásokban jelentkezik, deklamálás-
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bán, építésben, zenében, lázas sportban tör 
ki, világot akar teremteni belül, vagy kívül, 
hasonlót a lelkében zajlóhoz, ha mindjárt 
tovatünőt is. A másik közösségeket teremt, 
baráti köröket alapít, politikai vagy vallási 
események szerint formálja viselkedését és 
viszonyait, ez bizonyára a befelé alkotó élet 
hajlamaival született. Egy pompás, eleven, 
sokoldalú gyermekmunka indul meg így, 
amely egyúttal egy pompás circulus vitio- 
sust is megindít. Maga az ismeretek fűtő
anyagából született meg és ő maga is új 
ismereteket termel. A gyermek, aki meg
tanulta a bicska élességét és a fagallynak 
faraghatóságát, a papirosnak ragasztható- 
ságát és a sárkánynak alakját megismerni, 
most büszkén és zakatoló szívvel ereszti 
útjára a sárkányt s mindjárt az első maga
készítette sárkány megismerteti őt egy 
csomó fizikai tüneménnyel: a levegő ellen
állásával, az egyensúly, az esésirány stb. 
igazságaival. Ezért van olyan nagy fontos
sága az értelemfejlesztés szempontjából is 
a játéknak, a kézügyesség gyakorlatának, a 
sportnak, de kivált az experimentáló mun
kának. S ezért vallhatja korunk minden
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nagy természettudósa Faraday példájára 
büszkén és mégis a tudomány szuveréní- 
tása előtt megalázkodva, hogy gyakran a 
kísérlet folyamata, melyet egy-egy új ter
mészettudományos igazságért folytatunk, 
több tanulságot hoz számunkra, mint maga 
a kísérlet eredménye.

• És talán nem is a munkában van becs
vágyunk öröme, hanem a munkálkodásban, 
talán a képesség, az akarni-tudás érzete 
tölt el benső jóléttel és vidámsággal. Az az 
érzés, hogy a szellemi táplálék, melyet 
magamba szívtam, most válik vérré, az 
ismeretek anyaga most rendeződik valami 
új felfedezéssé, új alkotássá. Nem ér tehát 
semmit az az ismeretgyűjtés, melyhez nincs 
mellékelve a használati utasítás és semmi 
célja az olyan tanulásnak, melynek nincs 
alkalma célszerű cselekvésben feloldódni.

. Egész lelkünk s legkivált a gyermeké va
rázslatos, tüneményes erő-átváltoztatásra 
van berendezve, hogy ami, mint ismeret 
ment bele e bűvös szekrénybe, ott benn, 
száz más ismerettel összekeveredve, a túlsó 
oldalon mint megfiatalodott igazság, mint 
új erő lépjen ki. Tanulj, hogy dolgozhassál,
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dolgozz, hogy tanulhassál — ez a gyönyörű 
körforgása van örök idők óta a lelki élet- 
nek . . .

II.

A bölcsőbeli gyermekálmok félig öntu
datlan álmodója az évek folytán felcsepere
dik. A szabadság, mely az iskolábajárás 
előtt otthonában, és a játszóhelyen kör
nyékezi, lassan kénytelen meghódolni a pa
radicsomból kikergetett emberiség közös 
sorsa e lő tt: a munka rabszolgájává lesz ő 
is. Hat-hét esztendős, amikor a természet 
rendje szerint, erősbödő kíváncsisága ki
elégítésére iskolába kerül s ámbár még 
vissza-visszasír az elhagyott édes szabadság 
után, semmiképpen sincs ártalmára, ha las
sanként komoly előkészítést kap az életre 
s a társaságos együttmunkálásra. A ser
dülés, az erőrekapás s egyúttal az emberi
séghez való alkalmozkodás kora kezdődik a 
gyermekre nézve, az a kor, mely úgyszól
ván napról-napra mássá változtatja jelle
mét, tudását, hajlamait s amely a szemlélő
nek is a leggyönyörűbb képeket nyújtja 
a lélek örökös mozgalmassága miatt. Nagy-
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jában mégis két korra lehet az iskolába- 
járás idejét felosztani, két korra, melyek 
mindegyike más elbánást, más kielégítést 
és más megítélést igényel. Az egyik körül
belül tizenhárom-tizennégy éves korig tart 
(lányoknál rendszerint valamivel korábbi, 
fiúknál későbbi ideig) s úgy a nyolcéves 
korban kezdődik. Az a kor ez, amelyben a 
testi szervezet az első fejlődés időszaka után 
bizonyos nyugalmi állapotba kerül, amikor 
a gyerek súlya, étvágya gyarapszik, érdek
lődése pedig hatalmas tempóban indul meg. 
Az a kor ez, melyben a szellemi, a teherbíró 
képesség rázkódtatások nélkül is szépen 
fokozható, amikor a tudás alapismeretei 
legalkalmasabban beplántálhatók és az 
ügyességek begyakorlására is a legtöbb 
türelem mutatkozik. A józan, okos szó, mely 
tanít erőltetés nélkül, magyaráz fárasztás 
nélkül, szemléltet, mutat, gyakoroltat — e 
korban valóban szép lendületnek indíthatja 
a nevelés sorsát. Kevésbbé biztató e tekin
tetben az a korszak, mely a nemi érés 
idejével esik egybe s körülbelül tizennyolc- 
tizenkilenc éves korig tart. A szervezet 
ekkor rohamos változásokon esik át, nem-
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csak a testrészek, a szervek, az izmok, de 
a lélek is csodálatosan átformálódnak, egy 
nagy erjedés folyamata megy végbe a lélek
ben és nincsen kor, mely nagyobb gyengéd
ségre és több kíméletre szorul, mint ép
pen ez. Ezek azon évek, melyekben minden 
törekvés az érzelmi s kedélyélet irányában 
koncentrálódik, amikor öröm, fájdalom, dac 
és boldogság szinte villamos feszültséggel 
tartják egymást ellensúlyban, amikor az 
önérzet szinte betegesen eltorzítja a lélek 
gyűjtőlencséjén keresztül a külvilág minden 
benyomását, ez a kor a jellem kialakulásá
nak jövő sorsára szinte döntő fontosságú. 
Okos nevelő tehát semmit sem fog iniciálni 
addig, amíg számot nem vet a gyermek 
egyéni képességeivel egyfelől, másfelől pedig 
a lelki életnek általános elveivel.

De vájjon vannak-e ilyenek? Mióta a 
lélektani kutatás annyi alapossággal és ki
meríthetetlen fáradsággal vizsgálja pozitív 
alapon az emberi lélek tulajdonságait s 
tartalmát, határozottan mondhatjuk, hogy 
vannak. Nemcsak elvek, hanem kötelező 
erejű megállapítások, törvények is, amelyek
nek ismeretére — akármekkora művésze
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legyen is különben a síülő, a tanító, vagy 
a nevelő a maga hivatásának — mégis 
múlhatatlan szüksége van. Egy ilyen alap
vető, a helyes tanítást megindító törvényről 
már szóltunk : kiemeltük, hogy a gyermek 
képzetanyagának ismerete nélkül tovább- 
tanítás lehetetlen, ezt a képzetkincset tehát 
lehető gyakran kell felülvizsgálni. A leg
különösebb és leghihetetlenebb eredménye
ket állapították meg e tekintetben Meuman- 
nak, a kísérleti pedagógia megteremtőjének 
a vizsgálatai. A lámpát például a hat-hét 
éves gyerekek között alig van egy is, aki 
ne ismerné. Ámde a lámpa belét és égő
szerkezetét mindössze csak a gyermekek 
10 %-a ismeri. Hogy mi az a szenes-lapát, 
azt száz közül 97 gyermek tudja, de a 
kandallót csak hét a száz közül. Mire utal 
ez a tapasztalat ? Arra, hogy a gyermeknek 
jóformán semmiről sem beszélhetünk isko- 
lábalépése idején, amit természetben vagy 
képen meg nem mutattunk. Hogy továbbá 
jó, ha mindent megfoghat, alaposan meg
nézhet a gyermek, ami tárgy eléje kerül. 
Még nemi különbségek is mutatkoznak az 
ismeretek tekintetében, mert azt például,
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hogy mi az dakodalom®, éppen háromszor 
annyi lány tudta, mint fiú, mivel a családi 
élet vonatkozásai iránt a nőknek általában 
több a fogékonyságuk. S hát még akkor 
mennyi csalódást tapasztalunk, ha nem 
konkrét valóságokról, hanem relatív viszo
nyokról van szó ! Azt, hogy mi van előbb- 
mi van utóbb (ebéd-e, vagy uzsonna), a 
egtöbb gyermek nem tudja kisebb korában 
megmondani. Ha azt kérdezzük tőle : «Mit 
csinálsz délben?® Azt feleli rá gépiesen : 
«Ebédelek.® De ez a dél szó neki nem idő
pontot, nem a felkeléstől számított 4—5 
órát jelenti, hanem egy bizonyos cselekvés 
velejáróját, egy fogalmat, amely az ebédelés 
fogalmával forrt össze. Sok-sok példát le
hetne még felhozni annak a bizonyítására, 
mennyire tökéletlenek a gyermek észrevé
telei, érzéki felfogása, képzetkapcsolatai, 
fogalom- és itélet-alkotásai és egyáltalában 
mennyire hiányos mindaz, amiből intellek
tuális élete fog kifejlődni. S amikor maguk
nak az elemeknek ennyire szűkében van, 
balgaság volna azt hinni, amit nagyon 
gyakran hangoztatnak a régibb fajta lélek
tanok, hogy a gyermeknek csapongó, élénk
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fantáziája van. Oh dehogy is van, dehogy 
is ! Hogy tudna repülni ez a fantázia, mikor 
a repülés legfontosabb kellékeinek: a szár
nyaknak, a csavaroknak, a vázaknak és a 
tengelyeknek még az elemei is hiányzanak, 
Vannak, persze hogy vannak túlélénk fan- 
táziáj ú gyermekek, de ezeknél inkább beteges 
tünetre, az idegzet excessusaira kell követ
keztetnünk s nem ezek a kivételek fogják 
megállapítani a szabályt.

Honnét van ez a szegénység, a képzetek
nek ez a hiányossága? Alapoka minden
esetre az élemények, tapasztalatok kevés 
voltában van, abban a rövid időben, mely 
csak nagyon apró részletképeket engedett 
még látnia az élet gazdag prospektjéből. 
De oka lehet abban is, hogy sokan nem 
veszik figyelembe a gyermek egyéniségét 
a tanulásban, a felfogásban és emlékezés
ben. Tudnivaló ugyanis, hogy a gyermekek 
a tanulás szempontjából többféle típushoz 
tartoznak, amelyek azonban végső ered
ményben három kategóriába oszthatók be. 
Hogy ez mit jelent, példa fogja világossá 
tenni. A tanító azt mondja : holnapra tanul
játok meg a Szózat két első versszakát
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kívülről, könyv nélkül. Ahány gyerek, annyi
féleképen igyekszik e feladatnak eleget 
tenni. Az egyik olvassa, a másik mormolja, 
a harmadik hangosan tanulja, hadonászva 
írja, dühösen szavalja, holott lényegben 
csak háromféle típus van : az egyik a látás 
alapján tanu l: ez a könyv betűire emlék
szik, ha megakad, egy téntafolt, egy alá
húzás, egy szamárfül segíti ki a zavarból. 
A másik a fülével tanul, a hang ragad meg 
az emlékezetében, ez a hallott szót jegyzi 
meg könnyebben s úgy is megtanulná a 
verset, ha párszor felolvasnák előtte. A har
madiknak sem az egyik, sem a másik 
nem elég, neki még ezenkívül valami moz
gás is szükséges a tanulásnál, akár az ajkak 
mormolása, akár az írás, akár a sétálás, ez 
a mozgási típushoz tartozik. És azután e 
háromféle típusnak még többféle keveredése! 
Halló és látó, vagy mozgási és hallási stb. 
S hány gyerek tanul évekig, egy évtize
dig . .. hány elégtelen, hány intés, hány 
szitok, pofon és elkeseredés röpdös csak 
azért, mert soha senki sem figyelmeztette 
a szerencsétlent egyénisége, tanulásmódja 
kipuhatolására.
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Az egyéniség felismerése — ez az a végső / 
cél, amely felé minden nevelésnek törnie 
kell, ez az archimedesi pontja minden szel- 
emi fejlődésnek, melyből helyes felismerés 

után világokat mozdíthat ki helyükből az 
egyén. Ki tudja hány genialitás, hány meg
váltó tett veszett el az emberiségre nézve 
félreértésből, az erők igazi helyének, az 
egyén igazi rendeltetésének fel nem isme
réséből s hány érték hull le energiátlanul 
minden évében, mert a lelkében nem talál
ták meg a szálakat, mellyekkel a társa
dalom egész szövevényébe be lehet illesz
teni. S ezért minden olyan pozitív lélektani 
kutatás, mely közelebb visz az egyéniség 
megértéséhez, nemcsak a nevelés munkáját 
könnyíti meg, de végső eredményben nagy 
gazdasági gyarapodást jelent az emberiség 
kultúrájára nézve is. Napjainkban egy szel
lemes francia pszichológus, Binet Alfréd 
igyekszik e téren exakt bizonyosságokat 
teremteni. A legismertebb és mindenesetre 
legérdekesebb kísérletei közt az, amikor 
egy bemutatott tárgy, vagy kép különféle 
hatásait igyekszik csoportosítani. Kísérletei, 
amelyeket minálunk Weszely Ödön fejlesz-



tett tovább, annak a számára, aki valaha 
utána csinálta, valóban frappánsak. íme 
egy példa : Veszek egy egészen igénytelen, 
szürke és mit sem mondó hőmérőt. S most 
öt percig azért mutatom fel tiz-tizenöt 
fiúnak, lehetőleg egykoruaknak, hogy az 
öt perc leteltével mindent írjanak le, amit 
e hőmérőn láttak s ami általában a hő
mérő kapcsán eszükbe jutott. Ha most 
csoportosítom e pár soros dolgozatokat, 
szinte meglepő módon fogom észrevenni, 
mennyire beilleszthető mindegyik négy 
különféle típus valamelyikébe. Az egyik 
pusztán leírja, amit látott: ez a leíró típus. 
A másik már egy nagy egységből fog ki
indulni, például a mérőeszközökből, vagy 
a hőtani kísérletekből s a hőmérőt ez egy
ség részletének tekinti. Ezt megfigyelő
típusnak nevezi Binet. Az érzelmes nemcsak 
e nagy egységről fog beszélni, hanem sub- 
jektiv érzéseiről is, benyomásokról, melyek 
e kis tárgy láttára, vagy elgondolására meg
ragadták őt és elragadtatásba vitték. Az 
utolsó : a tanult típus. Ez elmélkedik, előbb 
szerzett tudását fitogtatja, ráépít és tovább 
magyaráz. Neki a kis hőmérő csak eszköz
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és alkalom, hogy eszébe jusson a légsúly- 
mérő is, a Torricelli-féle ür is, a műszerek 
megbízhatósága és az emberi érzések meg
bízhatatlansága. Ez beszélni fog kultúráról, 
a kutatás jövőjéről, a technika haladásáról, 
képet képhez, reflexiót reflexióhoz fog fűzni 
hatalmas ugrásokkal.

Nézzünk egy kissé mélyére a lélek mun
kájának. mi történt itt, miképpen születtek 
meg a gondalalok, melyek talán vasszár
nyak suhogását éreztetik meg az olvasóval. 
Az író látja a kis hőmérőt, ez az a külső 
benyomás, mely őt legutoljára érte. Ez a 
legutolsó képzete a léleknek. S abban a 
pillanatban, amint ez a lélek érzékeny lap
jára rávetődik, egyszerre társul előbbi meg
figyelésekből gyűjtött képekkel. A hőmérő 
frigyre lép a légsúlymérővel, a Torricelli- 
csővel, műszerekkel, technikával, azt mond
juk, hogy a képzetek társulnak egymással. 
S voltaképen egész gondolkozásunk ilyen 
folytonos képzettársulások összesége. Akár 
visszanézek a múltba — emlékezem — 
akár a jövő felé nézek — képzelődöm — 
mindig egyformán képzet fűződik a kép
zethez, s mint a láncszemek kapcsolódnak
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és oldódnak folytonosan a pillanatnak és 
múltnak képei. Az agykéreg e láncszemek 
kapcsolódásának a székhelye, ahol látha
tatlanul és ellenőrizhetetlenül megy végbe 
a pillanatnak minden ezredrészében egy- 
egy ilyen összefűződés és továbbhullás. De 
bármennyire láthatatlan is ez a képzettár
sulás, szó sincs róla, hogy ne lehetne reá 
hatni, ne lehetne irányítani és gyakorlat 
által gyorsítani. Az eléje tartott hőmé
rőt leírhatja szakadozottan, el-elcsapongva, 
rhapszódikusan, de leírhatja nyugodt egy
másutánban is, ha a logikai sorrendre te
relem figyelmét. Reflexiókat is fűzhet hozzá 
önkényesen, korláttalanul, de ha kijelölöm 
gondolatiránya medrét, már fegyelmeztem 
a képzettársulást. Azt kérdem a gyermek
től : Mi a kés? Azt fogja felelni: Az, a 
mivel a húst vágják. Mi a madár? Az, ami 
röpül. Közös gyermeki vonás, hogy a foga
lomnak nem a legfontosabb ismertetőjegyeit 
sorolja el legelőször, hanem a neki leg
inkább érzékelhető tulajdonságait s főleg 
a mozgással társultakat. De rászoktatom 
lassanként, hogy vannak ennél lényegesebb,, 
fontosabb, jellemzőbb tulajdonságok is, ki-
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cövekezem úgyszólván a gondolat útját s 
evvel terelem a helyes meglátásra.

Természetes azonban, hogy csak bizonyos 
mértékben tehetem ezt. Mert itt mindig 
számolni kell a gyermek szerzett s öröklött 
képességeivel, idegzetével, mely lehet nyug
talan, vagy közönyös, — számolnom kell 
fogékonyságával, kapcsolásai gyorsaságával 
stb. És újból meg újból felfogásának már 
említett típusaival, emlékezése módjával. 
Ezért az, aki látja maga előtt a dolgok 
nevét, vagy aki alakjukra emlékszik, bizo
nyára érzéketlenebb lesz hangbeli jellem
zésük iránt. A másikat viszont csak a szó 
érdekli, az vágódik be emlékezetébe s nem 
a kép. Oláh Gusztáv, a lipótmezei elme- 
gyógyintézet igazgatója közölte egyszer 
gyermekkorára való visszaemlékezésében, 
hogy tanulásában képtelen volt az idő
fogalmat számhoz kötni. A történelem tanu
lásánál például, ha időbeli lefolyásról volt 
szó, önkéntelen is a távirógép papírszalag
jának tovahaladását látta maga előtt. Ami
kor tehát otthon tanulta a királyok uralko
dásának terjedelmét, ilyen papírszalagok 
hosszával jelezte az időt. Ez is tanulságot
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nyújthat a tanítónak arra, miért jó lehe
tőleg minden relativ vonatkozást érzékel
hetően, képben vagy jelképes ábrázolásban 
feltüntetni.

Sokat és sokfélét lehetne még a tüne
mények felfogásának lelki módjairól be
szélni. De ehelyett talán mégis jobb lesz 
néhány lélektani eredményt abból a célszerű 
szempontból feljegyeznünk, hogy milyen 
tényezőket tartsunk szem előtt a tanulásnál 
általában s mik enyhítik és könnyítik az 
elmének azt a munkáját, melyet a tanulás 
tág fogalmába sorolunk. Nos a tanulókkal 
folytatott kísérletek arról győzték meg a 
kísérletezőket, hogy nemcsak az egyén képes
ségei, de tőle független, objektív körül
mények is kihatnak tanulása sikerére. A ta
laj, a víz, az éghajlat, a fény, a hő, a nö
vény- és állatvilág mind csupa hatóerő, 
mely a test és lélek fejlődésére irányító 
befolyással van. A tanulók figyelőképessége 
egy tanév folyamán március és április hóban 
a legnagyobb, julius és október közt a leg
mélyebb, ami azt látszik bizonyítani, hogy 
a napfény erősbödése jótékonyan hat ugyan 
a lelki működésre, de a hőség csökkenti a
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hatást. Egyetlen napon belül is egyenlőtlen 
a tanuló befogadó-képessége. Reggel 9 óra
kor mindenesetre legfrissebb e tekintetben 
az agy, míg délelőtt 11-től délután 2 óráig 
legcsekélyebb az érdeklődés. Magát a figyel
met így órákra osztva egy hullámos vonallal 
lehetne ábrázolni, amelynek azonban min
den hullámhegye és hullámvölgye maga is 
számtalan kis hullámból tevődik össze. 
Mint egy folyton lengő inga, úgy jár a 
figyelem is a tanulás anyagán, körülbelül 
két-kétésfél percenként érve el a leg
nagyobb kilengést. S ha ez az inga egyszer 
már működésben van, ha a figyelem benne 
van a kellő lendületben, tárgyi nehézségé
hez mérten órákig tud nyugodtan hatni. 
S még amikor abbahagyjuk is a munkát, 
van egy bizonyos lendületünk, gyakorlé- 
konyságunk, amellyel egy-két óra múlva 
ugyanolyan jól tudjuk továbbvinni a szellemi 
terhet.

A helyes tanulásnak, helyes szellemi 
munkának az lesz tehát az ökonómiája, hogy 
nem túlsoká dolgozni egyhuzamban, gyakori 
megszakításokat és nem hosszú szüneteket 
tartani, hogy idő jusson a felfrissülésre és
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maradjon valami a megszerzett gyakor
latból is.

Ám a tanulásnak mindenkor mégis csak 
az emlékező képesség az alapja, az emlé
kezet hűsége, precizitása és befogadó ké
pessége. Olyan egyéni képesség ez, mely 
egyénenként változó, mely bár többé-ke- 
vésbbé idomítható ugyan, erősíthető, vagy 
gyengíthető, de lényegében mégis csak ki
ki magával hozza a rávaló képességet a 
világra. Magáról az emlékezetről, mint egy
séges valamiről ugyan nem igen lehet be
szélni, mert lehet valakinek jó számemlé
kezete és rossz az arcokra, vagy nevekre 
vonatkozó emlékezete és lehet jó az emlé
kezet a konkrét dolgok irányában, mint a 
fiúknál és jó az elvont, érzelmi és kedélyi 
állapotok iránt, mint a lányoknál többnyire 
történni szokott. Ám akár az egyik, akár 
a másik irányban jobb valakinek az emlé
kezete, gyakorlással az egész emlékező 
tehetség továbbfejleszthető. Gyakorlati pél
dával szólva : akinek rossz például a szá
mok iránt való emlékezete, próbálja meg 
ismerősei házszámait, vagy telefonszámait 
jól megjegyezni. S gyakorolja ezt napról-
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napra. Meg fogja látni, hogy nemcsak a 
szám-emlékezete nyer ezáltal erőben, hanem 
egész emlékező-tehetsége is.

Emlékezetünk tárháza azonban korántsem 
az a példaszóbeli szénásszekér, amely soha
sem lehet annyira megrakva, hogy még 
egy vasvillával fel ne férne rá. Odább, ahol 
a túlterhelésről lesz szó, meg fogjuk látni, 
mennyire félreismeri az iskola az emberi 
agy egész rendeltetését, amikor mindenféle 
értéktelen lim-lommal terheli meg. Hiszen, 
amint a vizsgálatok megállapították, az 
emlékezetnek ez a tárháza körülbelül 70 %- 
bán a gyermekkorból származó ismeretek
kel van megtöltve, oly benyomásokkal, a 
melyek szinte egy életre kitörülhetetlenül 
vannak beleírva. A lelkiismeretlen tanító 
haszontalan cafrangokkal aggatja tele a 
tanuló elméjét s a közönyös szülő meg
nyugszik benne : eh, majd elfelejti! Pedig 
szinte azt lehetne mondani, hogy könnyebb 
a gyermeknek megszerezni ezeket az isme
reteket, mint elhagyni őket. Akárkivel meg 
lehetne tenni azt a kísérletet, hogy ma 
megtanulna egy rövid kis verset s tizenhét 
év múlva újra kikérdeznők. Valószínűleg
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még arra sem emlékezne, hogy ezt a ver
set valaha tanulta. Vagy ha igen, csak úgy 
rémlene az emlékezetében. És mégis, hogy 
újra elmondhassa, éppen feleannyi tanulási 
időre lesz szüksége, mint egy éppen olyan 
hosszú, de soha nem tanult versnél. Mit bizo
nyít ez ? Hogy a szellemi életben, csakúgy 
mint a fizikaiban, nincs munka, amely kárba 
veszne, nincs energia, amely semmivé lenne.

Ám ha haszontalan munka nincs is, van 
céltalan munka. Ilyen a — memorizálás 
is, mely lehet jó az emlékezet erősítésére, 
de még sem szolgálja a magasabb rendű 
szellemi képességeket: azt a fejlettebb lelki 
intellektust, mely a világot új kombináló 
erővel, új szellemi és kulturális javakhoz 
új tudományos, gazdasági és technikai al
kotásokhoz juttatja. Lehet valaki az iskola 
legjobb magolója, elmondhatja a legnehe
zebb s legértelmetlenebb szövegeket elöl
ről, hátulról, oldalt, keresztben és rézsűt, 
ezzel szellemi értékességének, az intellek
tuális élet gazdagságának még egyáltalán 
nem adta tanujelét. Sőt Kraepelin, a nagy 
pszichiáter egyenesen azt állítja, hogy a 
memorizálás az ifjúság szellemi kiképzésé
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nek egyik nagy akadálya. Erőveszteséget, 
az agynak egyoldalú fáradságát és kihasz
nálását jelenti ez a tevékenység, holott az 
igazi értékes munkája az agynak : kombi- j 
náló eszmekapcsolása. S talán innét, iskola- 
rendszerünk e hibájából lehet megmagya
rázni azt a mind gyakoribbá váló tünetet, 
hogy a legjobb tanulók (értsd: legjobb 
magolók) az életben legkevésbbé boldogul
nak (értsd : legkevesebb kombináló-képes- 
séggel rendelkeznek.)

A gyermek emlékező-tehetségéről külön
ben, csakúgy mint képzelő-tehetségéről 
hosszú ideig szintén járta az a babona: 
hogy elevenebb, mint a felnőtteké. Ma már 
ez is megdőlt s tudjuk, hogy ha a gyerek 
könnyebben tud például egy pár történeti 
nevet, egy emlékbeszédet, vagy egy verset 
eszében tartani, mint a felnőtt, ez csak 
arra vall, hogy ebben az irányban van 
gyakorlottsága, amit a felnőtt is rövidesen 
megszerezhet, sőt túl is szárnyalhat. Gya
korlottsága? Talán még valami. Valami 
olyan, ami lényegesen megkönnyíti a tanu
lást, ami gyorsítja a kapcsolatokat, fokozza 
a biztonság erejét: az érdeklődés.
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S ezzel jutottunk el ahhoz a lelki funk
cióhoz, amelynek minden tanulás alapjául 
kellene szolgálnia, mert minden tanulás 
föirányítóját szolgáltatja : az érdeklődéshez 
és a figyelemhez. Érdeklődés, és figyelem 
ez a kettő az, amit tudatosan, vagy tudat
talanul a tanításnak minden művésze mint
egy prediszpoziciónak tart arra, hogy siker
rel dolgozhasson és amit a tanítás egész 
folyama alatt mesterségesen, fordulatokkal, 
furfanggal feszültségben igyekszik tartani. 
Ez az a lelki képesség, amelyet úgyszólván 
percről-percre kitartóbb művészettel kell 
meghódítani. Jön félig önkéntelenül, kevés 
odaadással. De a szavak, kérdések, érdekes 
beállítások, néhol szándékos szünetek hatása 
alatt meghódol, mint a seprőnyél a bűvész 
akaratának. Nagy és nem könnyű feladata 
a léleknek a figyelem, mely az egész szel
lemi energiát lekötve tartja, mely az élet
működéseket is bizonyos mértékben vissza
szorítja, amennyiben a lélekzést is meg
megszakítja, a szívműködést is tompítja. 
De mentői passzivebb tétlenségre van kár
hoztatva s mennél kisebb tevékenységet kell 
végeznie az elmének, a figyelemnek annál
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több feszítő-energiára van szüksége. Ezért 
kényelmesebb és könnyebb az olyan tanulás, 
mely a passzivitás helyére az aktivitást, a 
növény megnézése helyére a növény szét
fej tését, a szemlélet helyére a munkát és a 
figyelem helyére a megfigyelést teszi. Nem 
vaspántok szegzik le ilyenkor a figyelmet, 
hanem mintegy felette lebeg a szemlélet 
tárgya felett, befedi azt érdeklődésével, 
magához kapcsolja, szinte eggyé válva vele. 
A figyelemre tehát szintén nevelni kell s 
kivált azokat a gyerekeket, akik gyengébb 
tehetségűek. Gondosan el kell távolítani a 
körükből minden gátló, zajongó, csillogó, 
nyugtalanító tárgyat, vagy mozzanatot és 
lassan, észrevétlenül belehajtani a gyerme
ket érdeklődése szarvánál fogva a meg
figyelendő tanításba.

De tudni kell azt i s : meddig elég a 
figyelemből. Harminc - harmincöt percnél 
tovább még a könnyebb fajta magyaráza
toknak sem volna szabad tartaniok egy
huzamban, kivált a délelőtt vége felé. Mert 
a léleknek az a feszültsége, melyet minden 
figyelem feltételez, komoly szervi változá
sokkal is jár s a kifáradás, amily határo
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zatlan, elmosódott lelki tünet, olyan pon
tosan ellenőrizhető testileg. A testi mun
kától, például a favágástól elernyedt izom 
más vegyi hatású, mint a pihent izom s 
ugyanígy a fáradt ideg állománya is más, 
mint az alvástól felüdülté. Salgó Jakab a 
szellemi élet higiénájáról Írott gyönyörű 
könyvében a szellemi élet folytonos éber 
öntudatát egy nagy széntelephez hasonlítja, 
amely folyton csendes parázzsal ég, de hol 
egyik, hol másik végében lobban fel egy- 
egy hangosabb lángnyelv : a figyelem. És 
e lángocska mozgékonysága, ébersége, vi
lágító ereje az, ami egész életünket be
világítja. S ha a lokomotivvezetőt senki 
sem fogja útrabocsájtani anélkül, hogy a 
jelző lámpása használatára kioktatnák, mily 
balgaság a szellemi pályák robogó útjára 
bocsájtani tanítókat, nevelőket, szülőket és 
és általában a szellemi élet munkásait, a 
nélkül, hogy a szellemi élet higiénájára ki
tanították volna őket.

A tudnivaló nem sok, a szabály könnyen 
elsorolható, hiszen a szellemi élet-jelen
ségek nagyszerű hálózatában még csak a 
fővonalakat ismerjük. És hány kapcsoló,

— 245 —



váltó, hid és sorompó között rohan e szék 
lemi élet, melyekről mi alig tudunk valamit. 
Mily rejtelmes, milyen titokzatos például 
lelki életünknek az az alagsora, melyben 
az akaraterő székel. Egész erkölcsi világunk 
eredete, működése úgyszólván átvághatatlan 
sötétségben van még s hogy miként lesz 
az ingerből, amint az agyban visszaadódik* 
mozgás, fogalmunk sincs róla. Csak annyit 
tudunk, hogy az akaratmozgásokat is elő
segíti a gyakorlás, mint minden egyéb lelki 
képességet. De előmozdítja a szuggesztió is 
s ez az éppen, amit a pedagógus felhasz
nálhat, mert a jó és a rossz példa, a rá
beszélés, a hasonló cselekvésrekésztés, sőt 
maga a tanító vagy nevelő egyénisége is 
ilyen szuggesztiv hatás, mely a cselekvést 
bizonyos körülmények közt előmozdítja vagy 
meggátolja. Vagy mily kevéssé ismertek 
még a léleknek ama magasabbrendű meg
nyilatkozásai, melyek az érzelmi élet körébe 
vágnak, aminők például az esztétikai érzel
mek. Miért szép ez a kép s miért vissza
tetsző a másik? Mi történik agyam sejtjei 
közt, amikor egy Schumann-dal szépségeibe 
merülök s micsoda életfolyamatok ritmusa
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vág össze a zene ritmusával? A tudomány, 
mely csak kétszer-kettő-négy bizonyossá
gokat akar hallani, még a sötétben tapo
gatózik e problémák felől. Alig tudunk e 
tekintetben többet annál a kissé laikus izű 
jó tanácsnál, mely ráparancsol az emberre, 
hogy belehelyezkedjék a hangulatba (Ein- 
fühlung.) Hogy minden felkeltett képzetet 
és érzelmet hagyjon maga felett tovahöm
pölyögni, céltalanul, iránytalanul, mint a 
hogy a hátonúszó felett siklanak el a hul
lámfodrok. S az egyén saját személye váljon 
súlytalanná, az öntudat váljon önfeledéssé, 
kapcsolja ki magát és csupán az érzel
mekbe helyezze öntudatát. Ám ez nem 
fizikai törvény — csak jó tanács. A pozi
tivebb esztétikai kutatás a szép és csúnya, 
jó és rossz lelki hatásainak analízisnél, 
talán csak akkor jut révbe, ha egy nap
jainkban tett kísérleti felfedezést továbbfej
leszthet. E kecsegtető kísérletek felfedezése 
Veraguth zürichi tanár nevéhez fűződik. 
Ó nagyszerű leleményességgel egy olyan 
galvanométert készített, mely a legjelen
téktelenebb élettani elváltozásokat is le 
tudja mérni. A megvizsgálandó egyén csak
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a kezére kapcsol egy manzsettát, ezt össze
kötik az érzékeny galvanométerrel s most 
felolvasunk az egyénnek valami izgalmas 
olvasmányt, egy sürgönyt, egy regényt, vagy 
más effélét. Nosza elkezd a galvanométer 
nyelvecskéje kilengeni. Közönyös helyeknél 
visszaesik, de minél izgatottabbá válik az 
egyén, annál erősebb a kilengés. S a vára
kozások, melyek e készülék precizségéhez 
fűződnek, valóban sokat ígérnek az eszté
tikai kutatás jövőjének. S ki tudja, vájjon 
egy zseniális felfedezés, egy erős akarás 
holnap nem fogja-e egy olyan készülékkel 
meglepni a lélektan kutatóit, melyen erkölcsi 
értékeket lehet majd számszerűen mérni : 
jóságot, gonoszságot, bátorságot, jellemet...

S mindé felfedezések, mindezek a tör
vényszerű lélektani hiányosságok, az eddig 
kiderítettek s az ezután kiderítendők, mind 
a gyermeknevelésre tartoznak első sorban. 
Az iskolát érdekelhetik legfőképen. Az isko
lát, amelynek mohón, várakozással, jóaka
rattal kéne minden lélektani eredményt a 
maga javára fordítania. Ah, de mennyire 
messze állnak még mindé tanulságok érté
kesítésétől az iskolák . . .
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Stanley Hall az amerikai Glark-egyetemen 
tartott előadásai egyikében megrajzolta az 
ideális iskolát is. Nem valami ábrándos 
rajongással, nem valósulhatatlan utópiát. 
Hanem azt az iskolát, mely bár még egye
lőre sehol sincs meg, mindenütt megvaló
sítható volna. Nos, ez az iskola számolni 
fog a gyermek életkorával, egyéniségével, 
képességeivel. Ahhoz fogja szabni tanítását 
s nem megcsontosodott doktrínákhoz. A nyu
godt, lassú menetű, egészséges fejlődést 
fogja biztosítani a gyereknek, szabadban, 
vagy nagy, tágas termekben, melyek a testi 
erőt párhuzamosan fejlesztik a szellemi erő
vel. Ez az iskola kezdőfokon nem fog töb
bet tanítani heti 12 óránál s nem fog sietni 
mindjárt az iskolázás első évében irva- 
olvasással, számolással gyötörni tanulóit. 
A hangzó beszédet mindennél többet fogja 
gyakorolni s a konkrét valóságok ismer
tetésével fogja gyakoroltatni a nyelvet. 
Nyelvtant és más efféle haszontalan köny
vet mind a tűzre v e t: beszélgetéssel, képek
kel fog tanítani s nem drillel. Földrajzban 
etnográfiái, geológiai és gazdasági össze
függéseket fog szem előtt tartani, ebbe

— 249 —



kapcsolva bele a történet tanítását is. A kéz
ügyesség, játékok és sportok ápolása mel
lett gondja lesz az ének tanítására, arra a 
tárgyra, mely, ha a lélek szabad csapon- 
gását, a gyermek nótázó kedvét követi — 
kóta és megszorítás nélkül — legalkalma
sabb medre a családi, vallásos és hazafias 
érzések összeolvadásának a szövegben. 
Ennek az iskolának a tantárgyak rideg 
ápolásán felül gondja lesz arra is, hogy 
szárnyakat növesszen a léleknek. Szárnya
kat, amelyek alkonyati órákban mesék és 
történetek hatására egy emelkedettebb 
világba ragadják gondolatait: a biblia, a 
legendák, Artus király és Odysseus világába. 
És ha azután a gyermek egy életkor for
dulóján a pubertás nehéz éveibe serdül, 
tanítója akkor is tudni fogja, hogy a gyer
mek lelki életének milyen ébredő fogékony
ságába kapaszkodjék. Érzékenysége, hiú
sága, vetélkedő kedve és a finomabb jelen
ségek iránt való gyengédsége lesznek ekkor 
a tanító erősségei. És tudni fogja, hogy nem 
szigorúság, hanem a növekvő becsvágy az, 
ami a fiút s leányt e korban meghajlítja. 
Tehát mindent a tanuló egyéniségéből, aka-
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rátából folyó cselekvésként fog beállítani 
az iskolában. Az eszméket, a tényeket, a 
világ egész kialakulásának képét fogja e 
korban minden igyekezettel a tanuló érdek
lődése körébe reflektálni. Hogy ne a vak 
véletlen, ne a sötétbe való ugrás vezesse 
az iskolán túl az életbe, hanem a tanító 
egyénisége legyen az életbelépésük hidja...

A mai nevelőnek evangéliuma lehetne ez 
a tanítás. S meggyőződése az a felfogás, 
melyet az iskoláról hirdet, hogy e szó igazi 
értelméhez kell visszatérnünk. A schola ősi 
formájához, amikor még pihenést, a munka 
alól való felszabadulást jelentett az egyén
nek az iskola.

III.

Ameddig a gyermeki lélek égboltozata 
tiszta és derűs, míg az öntudatot egyetlen 
felleg sem árnyékolja be, míg a lelki élet 
funkciója zavartalan, a képzetek társulása 
megbízható, az érzelmi élet egyenletes és 
az akarat menten engedelmeskedik az ön
tudat parancsának — addig a nevelő fel
adata is könnyű. Ámde türelmének, jó
indulatának és szakavatottságának akkor
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kell igazi próbáját adnia, mikor a lelki élet 
tiszta tavába belecsöppen valami ártó rom
lás, mikor valami öröklött vagy szerzett 
betegség abnormissá teszi a gyermeket, 
zavarossá lelki életet, megbízhatatlanná 
szellemi munkáját. Vagy amikor tisztán 
belső, fejlődésbeli zavarok következtében 
az eladdig békés és nyugodt életfolyamat 
pillanatokra, vagy hosszabb időre zavaro
kat szenved. Ezek a nevelés legnehezebb 
feladatai, amelyek éppen korunk nagyobb 
humanitárius érzékenységénél fogva mind 
többször teszik nehézzé a szülők s a ne
velők helyzetét. Alig van gyermek, kivált 
a nemi érés, a kamasz- és bakfisévek idő
szaka körül, akinek megszokott lelki éle
tébe zavarok ne vegyülnének s alig van 
tanuló, aki mai iskolarendszerünk mellett, 
valamely ideges tünettel jelét ne adná ideg- 
rendszere érzékenységének. íme, itt van 
egy gyermek, aki iskoláztatása első évei
ben szellemileg, lelkileg, tanulásában, fele
leteiben teljesen normális. De egyszerre 
különösen ingerlékennyé válik, haragos, 
szótlan, vagy magábazárkózott, hazudik, 
anélkül, hogy tudatában volna ennek, sö

— 252



tétben rémeket lát, anélkül, hogy meg tudná 
mondani, miért, a figyelmeztetést, kritikát 
nem tűri, annál kevésbbé a büntetést, — 
nyilvánvaló, hogy az idegességnek olyan 
fajtájával van dolgunk, melyben a képzet- 
társítás zavarai játszák a főszerepet. E tü
netek gyakran magában az érzelmi életben 
is feltűnő hangulatváltozásokat idéznek elő. 
Az ilyen gyerek szokatlanul hangossá, vagy 
szokatlanul érzelmessé válik, sírás és ne
vetés nála úgyszólván pillanat alatt felvált
ják egymást, máskor dühös, indokolatlanul 
leveretté válik, a legcsekélyebb jelentőségű 
szóra, látványra, akarata ellenére is el
pirul, képzelődik és búskomorságra hajlik, 
aminek rendszerint vagy az agykéreg táp
lálkozási zavaraiban van az oka, vagy a 
véredényeket szabályozó központok gyen
geségében. Súlyosabb esetekben ezek a 
zavarok az agynak azon centrumaiban is 
fellépnek, melyek az akaratmozgások szék
helyei. Ilyenkor keletkeznek az úgynevezett 
tikkek, kényszerű mozgások, mint ránga- 
tódzások, biccentések, a test bizonyos ré
szének érzéketlensége, vagy túlérzékeny
sége, amit gyakran kényszerképzetek is
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nyomon kísérnek: az ilyen gyerek például 
nem tud baloldalon menni, kénytelen ugyan
avval a lábbal kilépni, mint a kísérője, 
vagy fél egyedül átmenni az utca túlsó 
oldalára és így tovább. Természetes, hogy 
mindezekben az esetekben, amikor az ideg- 
rendszernek múló, vagy súlyosabb rend
ellenességeivel kerül szembe a gyermek 
nevelője, hiába volna őt megfélemlítéssel, 
büntetéssel, esetleg veréssel leszoktatni oly 
dolgokról, melyeken csak a szülők, nevelők 
és orvosok közös gyengéd bánásmódja ja
víthat, nem az önkényes szigorúság. Stanley 
Hall három kategóriába sorolja a gyerme
keknél előforduló betegségeket. Az első 
csoportba azok tartoznak, melyek a vele
született gyengeelméjűség (imbecillitas) 
hibái, a másodikba a neuraszthéniás tüne
tek, a harmadikba a hisztériás szimptomák. 
És bár mind e formáknak megvannak a 
maguk jellegzetes tünetei, az idegorvos 
alapos tanulmányára van szükség, meg
állapítani, melyik abnormis gyereket me
lyik csoporthoz számítsa. A tanító vagy a 
szülő semmi esetre sem dönthet e kérdés
ben maga, hanem minden rendellenességet
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már a gyanú első perceiben idegorvoshoz 
kell utasítania. Ám jól jegyzi meg Stanley 
Hall azt is, hogy a tanítónak tisztában kell 
lennie azzal is, hogy a teljes egészség és 
a kimondott betegség közt nincs éles ha
tárvonal, csak bizonyos átmeneti fokozatok 
vannak.

A mi korunk humanitárius érzése, az 
orvostudomány fejlettsége és a nevelés ön
bizalma ma már ott tart, hogy egyetlen 
gyermeket sem tart idegrendszere, vagy 
elméje gyöngesége miatt a társadalomra 
nézve elveszettnek, vagy orvosolhatatlan
nak. Annyi és oly sokféle iskola, nevelő- 
intézet, gyógypedagógiai alkalom van ma 
már minden európai nagyvárosban (ki
segítő iskolák a gyengetehetségűeknek, hü
lyék intézete, ideges gyermekek iskolája, a 
Gyermekvédő Liga menedékhelyei kitett és 
züllésnek indult gyermekek javítására) oly 
változatosak a módok, eszközök és alkal
mak ahogyan az értelmi és kedély-élet e 
betegeit, a bűnöző vagy morál insanityben 
szenvedő fiatal egyéneket a társadalom s 
a hatóságok felkarolják, hogy e tekintetben 
korunk úgyszólván lelkiismeretesebb, mint
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egyéb szociális köteleségei teljesítésében. 
S mind e gyógyító és javító szándékokban 
csaknem kivétel nélkül a gyógyítás a ne
veléssel, az orvos a tanítóval vagy szülővel 
karöltve működik. Megszűnt e téren is az 
orvosnak az az egyoldalúsága, mellyel pusz
tán orvosi vagy fizikai eszközök alkalma
zásától remélte a sikert. Ma az orvos is 
legtöbbnyire pszichikai eszközökhöz nyúl, 
a ráhatás, gyengéd beavatkozás, kedély
javítás és értelmes felvilágosítás százféle 
refugiumához s ő is tudja, hogy a szülő 
gyengédségében, a tanító türelmes fegyel
mezettségében jobb segítőtársai vannak, 
mint a gyógyszerészben és a fürdőkezelő
ben. A gyengeelméjű, az ideges, a beszéd
hibában szenvedő gyermeket csak lassú 
türelemmel, képzetkincsének új és új ki
egészítésével, jobb tanító-módszerekkel és 
az önbizalom erős szuggesztiójával lehet 
leginkább előrevinni göröngyös útjaikon. 
A szemléltető oktatás, az utcán, az iskolá
ban s a játszótéren, gyakori kirándulások 
s utánok a legapróbb részletekig való el
mondása a látottaknak, bő magyarázat, 
sok ismétlés, mozgás, sportok, játékok a
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kedélyélet erősítésére, kézügyesség az aka
ratfunkciók erősítésére, zene az érzelmi 
élet ápolására és főképen sok-sok gondos
ság az apró jellembeli hibák, a hazudozás, 
csintalanság, gonoszságok leküzdésében, 
ezek azok a szempontok, melyek az ilyen 
gyermekek nevelésében érvényesülnek. De 
voltaképen mindezek a törekvések csak 
gyógyító és javító szándékot jelentenek a 
már meglévő bajjal szemben. Holott a hi
giénikus és egyedül okos felfogás csupán 
az lehet: megvédeni a gyermeki elmét a 
származható bajok ellen. E védelemnek 
pedig már a szülőben kell kezdődnie, abban 
a szülőben, akinek egészsége és okos élet
módja megnyugvást nyújthat utódai sor
sára nézve is. Szereted gyermekedet ? Akkor 
még házaséleted előtt tartózkodnod kell 
minden olyan veszedelemtől, méregtől, al
koholtól, nemi kicsapongástól, fertőző vér
bajtól stb. stb., melyekért hetediziglen kell 
megbűnhödniök utódainknak. És az az okos 
gyermekvédelem, mely száműzi a szülők 
környezetéből e veszedelmeket, mely gon
dot fordít az anyára a szülés előtt való 
időben, mely küzd a nyomorúság, a sze
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génység, a rossz lakások, a bűnök és ba
bonák ellen, mely menedékhelyeket ad az 
anyáknak és a csecsemőknek, táplálékot, is
kolát, élelmet és otthont a szegény gyer
mekeknek,— bizonyára jónak s gyengédnek 
mutatkozik az egyessel szemben is. A fe
gyelmezetlen gyermeket nem büntetések
kel, hanem értelmes tanításokkal javítja s 
a bűnöst nem bűnhödésnek, hanem érzel
mei megjavításának veti alá.

Ami a gyermekvédelmet illeti, a husza
dik századot alig érheti az a vád, hogy 
veszni hagyja a lelkileg megrendült gyer
mekeket. Ám ami a szociális viszonyok 
javítására, a bűn és nyomorúság leküzdé
sére, a nagyváros ezer leskelődő veszedel
mének megszüntetésére, a gyermekmunka 
kiküszöbölésére vonatkozik, e szociális bű
nöket is tekintetbe véve s hozzáadva még 
az egész iskoláztatás mai elmaradottságát, 
maga e társadalmi jószívűség csak ál
humanizmusnak és lelkiismeret-csillapítás- 
nak tűnik fel. Lombroso szerint minden 
gyermekben megvan a bűn csírája s csak 
a szociális helyzet meg a nevelés kérdése, 
hogy melyik züllik el és melyikből lesz
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derék s hasznos polgár. Egy gyermek sincs 
arra predesztinálva sem bölcsőjében, sem az 
iskolában, hogy gonosztevő, vagy csavargó 
váljék belőle, de a megtestesült angyal 
is azzá .lehet, ha az anya gyöngédsége, 
a tisztaság, a jólét, a napfény cirógatása, 
az öröm és a biztatás fölemelő ereje nem 
álltak őrt gyermekkora mellett.

Úgy tetszik, mintha maga a pedagógia 
is csak kevéssé vetne számot s éppen csak 
a legutolsó napokban kezdene komolyan 
számolni a gyermek szociális milliőjének 
nagy és tartós hatásával. Pedig, hogy a 
környezetnek milyen elsőrendű fontossága 
van az egyén egész kialakulására, arra leg
inkább fényt vetnek azok az anthropológiai 
vizsgálatok, melyeket Lucy Hcesch-Ernst 
asszony végzett nemrégiben 350 zürichi 
gyereken. Ezekből a vizsgálatokból, melyek 
szinte példátlan precizitással mentek végbe 
s melyek kiterjeszkedtek a gyermekek fe
jének, testének, izmaiknak, lélekzésüknek 
stb. anthropometriai méreteire is, mintegy 
tizennégyezer adatból kiderült, hogy a szo
ciális millió (egyazon társadalmi osztály, 
egy foglalkozási ág) nagyobb hasonlóságot
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teremt a gyermekek közt, mint egyazon 
faji, vagy nemzetiségi eredet. Tehát a fran
cia bányász gyermeke testi dispozicióiban 
sokkal közelebb áll a német bányász gyer
mekéhez, mint például a francia — tehát 
ugyanazon nemzetiségű — ügyvéd, vagy 
hivatalnok gyermekéhez. A szociális kör
nyezet e nagy assimiláló ereje eddig is 
tudott dolog volt, ha nem voltak is ily két
ségtelen adatok rendelkezésünkre. Hiszen 
a nagyvárosi gyermekek oly sokszor han
goztatott degenerálódása is bizonyos mér
tékben már szociális hatás. Az élet zajos, 
kegyetlen, a családi pihenésnek kevés teret 
engedő forgataga, a sok kínálkozó s főleg 
gyermeknek ártalmas mulatság első sorban 
a legérzékenyebb idegrendszereken hagyja 
ott nyomait: a fejlődő gyermekekén. Csak 
egy példát ragadunk ki a kínálkozó sok 
közül. Bernhard statisztikát csinált 6500 
berlini és környékebeli gyermeknek alvási 
idejéről. S kiderítette, hogy a gyermekek 
minden életkorban átlag 1 óra 40 perccel 
kevesebbet aludtak annál a minimumnál, 
melyre nekik szükségük van. S ebben bi
zonyára nemcsak a szórakozásoknak, esteli
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mulatságoknak van nagy szerepük, hanem 
a túlzsúfolt lakásviszonyoknak, a gyerme
kek kihasználásának és más ilyen társa
dalmi s első sorban nagyvárosi nyava
lyáknak.

Pedig hiszen, ha csak arról van szó, 
hogy a gyermeket testileg gyötörjük, szel
lemileg pusztítsuk, erejét idő előtt seny- 
vesszük, ezt elvégzi maga az iskola és a 
szülői ház a társadalom segítsége nélkül 
is. A nagy csatában, melyet korunk leg
jobb, legkitűnőbb elméi a mai iskola egész 
rendszere ellen vívnak, bizonyára többet 
harcolunk szubjektív benyomásokkal, ta
pasztalatok és vélemények hangoztatásával, 
mintsem objektív számadatokkal. Pedig 
ilyenekkel is rendelkezik bőven a kísérleti 
pedagógia. Egész csomó fiziológus (Axel 
Key, Schmidt-Monnard) számadatai szólnak 
arról, hogy a gyakori iskolabetegségek, 
mint a fejfájás, az idegesség, a sápkór, az 
első iskolaév elejétől az utolsó év végéig 
megduplázódnak és egy hat éves fiúcska, 
mire az első osztályt elvégzi átlag egy 
kilót veszít a testi súlyából; s hogy továbbá 
a tizenhat-tizenhét éves korban még isko-
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lábajáró lányoknak átlag 60—70%-a szen
ved valamely tipikus iskolabetegségben* 
Hogy az a félelem, melyet fiúk rendszerint 
7—15 éves életkorig, lányok 4—18 éves ko
rukig egyre erősebben éreznek mennydörgés, 
villámlás hallatára, vagy sötét szobában, 
magányos helyeken stb. szintén nagyban 
összefügg az iskolaokozta szellemi rázkód- 
tatásokkal, azt könnyű elgondolni, ha az 
embernek eszébe jut, mily ritka és meny
nyire idegenszerű ez a félelem az egész
séges, természetes életet élő földművesek, 
parasztok között.

Súlyos és megérdemelt szemrehányások, 
sőt kemény ostorcsapások érik ezért nap
jainkban az iskolát. És alig van a mai 
középosztálynak értelmes és gondolkodó 
tagja, aki ne érezné saját vagy a hozzája- 
tartozók tapasztalatain keresztül egész is
kolarendszerünk, de kivált a középiskola 
hibáit. Azok a súlyos bűnök, melyeket egy 
szóval a atúlterhelés® gyűjtőnevében fog
lalnak össze a mai iskolarend ellenségei, 
évszázados elmaradottságokra, idejét múlt 
szellemre, az élet és a gyakorlat ellent
mondásaira és a tanulók szellemi épségét
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veszélyeztető rendszerre utalnak. S amikor 
a társadalom legjobbjainak elégedetlensége 
minálunk is megmozdult egy pár év előtt 
és e sürgető unszolásra a Társadalomtudo
mányi Társaság magas nívójú vitasorozatot 
indított a középiskoláról, joggal olvashatták 
rá minálunk is kivált a gimnáziumra az 
élettől való idegenséget, a meddő és holt 
klasszicizmusnak, a grammatizálásnak, a 
szemléltetés nélkül való tanításnak bűneit. 
S joggal mondhatták kiváló elmeorvosok, 
mint Hajós Lajos dr. is, hogy körülbelül 
60—65% az a szám, amelyre becsülni le
het az iskolábajáró ideggyengéket és is
kolabetegségben szenvedőket. Épen olyan 
valószínűnek látszik ez, mint egy másik 
idegorvosnak Salgó Jakab dr.-nak az a 
vélekedése, hogy nem a tananyag az, ami 
leginkább megterheli az ifjakat és szüli a 
nagy bajokat, hanem a rossz módszer. 
A tanító valóban azt hiszi sokszor, hogy 
ő játszva tanít. S az úgy is lehet, de ami 
a tanítónak csupán játékot jelent, az a 
tanulónak nehéz és fárasztó szellemi munka 
is egyben, melyre a tanárnak is tekintettel 
kellene lennie. Ám a tanár és a tanító a
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magyarázat közben éppen erről a legfon- j 
tosabb körülményről szeret megfeledkezni. j 
S legtöbbje még a tanulók idegességét, 
nyugtalanságát, óravégi kimerültségét sem 
igen veszi észre. Ezt Moravcsik tanár vé
leményével is lehet magyarázni, aki szerint 
a tanulók idegessége az iskolában, éppen 
a fegyelem okozta pszichikus feszültségnél 
fogva meg a tanár szuggesztív hatása alatt, 
nem igen mutatja a valót, mely rendszerint 
csak otthon tör ki egész erejével.

Gyökeres javulást tehát e téren csak a 
mai egész iskolarendszer pusztulásától, a 
reformpedagógia minden programmpontjá- 
nak megvalósításától lehet remélni. Amed
dig az iskolának mai lélekölő formája, 
anyaga és módszerei maradnak érv ényben, 
ameddig a szülői ház nemhogy enyhítené 
az iskola-okozta sebeket, hanem még te
tézi azt a maga közönyével, ártalmas, gyer
meknek nem való szórakozásaival, guver- 
nant-rendszerével, nyelvi és zenei meg sok 
felesleges, vagy időelőtti privát-studiumá- 
val, addig jobb és egészségesebb nemze
déket óhajtani lehet, de remélni nem. Ám 
mindez nem jelenti, hogy egy-eg} okos,
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pedagógiailag és lélektanilag képzett ne
velő, tanító, vagy tanár a maga körén 
belül is sokat ne segíthetne. Jó módszer, 
humanitás, értelmes magyarázat, gyakori 
ismétlés, a fölösleges memorizálások ke
rülése és az egész tanulás gazdaságos be
osztása nagyon megkönnyíthetik a tanulók 
munkáját. De csak a memorizálásnál ma
radva, mily kevés tanár ismeri ennek ár
talmát! S milyen kevés tanító van, aki 
hozzászoktatná a gyermeket a gazdaságos 
tanulásnak ahhoz a módjához, hogy a lec
kéből egyszerre nagyobb adagokat olvas
son, vagy tanuljon be, s ne aprózza fel kis 
részletekre. Hány tanár, tanító van, aki a 
szellem próbáját még mindig a kívülről 
való tanulás, a magolás, az emlézés hiú 
fltogtatásában látja, mint a khínai iskola, 
melyben csak akkor adják ki a tanulónak 
a magasabb államhivatalokra képesítő ok
levelet, ha a klasszikusoknak mind a hat 
könyvét szóról-szóra, kívülről, egy betűhiba 
nélkül, folyamatosan el tudja mondani. Ah, 
Khína messze van tőlünk, de a copfok 
messzire tudnak nyúlni!

Ki tudná megmondani, vájjon társadalmi
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sürgetésekre, ostromokra, észszerűségekre 
és a lelkiismeret szavára miért reagál oly ne
hezen a középiskola. Csak aki a maga 
tanulóidejére emlékszik s a gyermeke, test
vére, hozzátartozói kínlódását látja, az tudja 
csak megítélni, micsoda pusztulást okoz
nak a vizsgák s az osztályozás réme. 
A nagy drukkok, kivált az érettségi előtt 
valók, melyek szinte döntik bele a kétségbe
esésbe az iskola legszebb hajtásait! S mind
járt megszűnne ez a nagy drukk is, ha a 
cenzurálás észszerűbb volna. Ha a rideg 
számjegyek helyett, melyek jóformán sem
mit sem mondanak, minden tantárgynak 
megfelelő rovatában rövid jellemzés volna 
a tanuló képességeiről s a tanár megjegy
zése bizonyítaná, hogy X. Y. a számtant 
például szereti tanulni, de a számolás iránt 
rosszak a szellemi diszpozíciói. Viszont a 
történetben jó az emlékező tehetsége, de 
nem nagy a kedve hozzá. A tanuló hajla
mainak, jövendő életpályájának megállapí
tásánál mekkora segítséget kapna így a 
szülői így van ez a francia lyceisták év
végi bizonyítványaiban, melyek nemcsak 
az érdemjegyeket s a tanár megjegyzéseit
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közlik, de azt is, hogy szorgalom tekinte
tében hányadik tanulója az illető a lyceum- 
nak s az egész tankerületnek. Az ilyen bi
zonyítvány, amennyire megnyugtató lehet 
a szülőre nézve, éppen annyira alkalmas 
lehet rá, hogy a tanuló ambícióit ébren 
tartsa.

Ezek az iskolák már egy lépést tettek 
az élet felé. S bár ragyogó optimizmus 
kell hozzá, mi azt hisszük: valaha minden 
iskola el fog az élet kapujához jutni!

IV.

Egy nagy laboratórium. Különös elek
tromos gépek, mérőszerszámok, az egyén 
felfogásának, emlékezésének, fáradtságának 
és érdeklődésének mérésére szolgálók. Szí
nes képek a falakon. Táblák számokkal, 
betűkkel és nagy, görbe vonalakkal. Sta
tisztikai táblázatok. Igen precíz ezred-má- 
sodperceket mérő órák. Ivek, szétszórva. 
És sok, sok könyv. Köztük jár-kel egy 
idősebb tudós, néhány asszistens, a szé
keken pedig itt is, ott is egy-egy buksifejű 
gyerek, tágranyílt, kicsit félénk, de érdek-
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födő tekintettel. A tudomány műhelyében 
vagyunk, a pszichológiai laboratóriumban. 
Idő: jelenkor, a huszadik század, mely a 
lelki élet magyarázatában is a természet- 
tudomány bizonyosságait keresi, amely a 
pszichológiában sem tűri a délibábokat, a 
feltevéseket, a látszatokat, a tetszetős, de 
be nem bizonyítható véleményeket. Akár
melyik nagyvárosában a világnak betop
panhatunk egy ilyen laboratóriumba s egy 
nagy közös, friss, nemzetközi értékű mun
kára fogunk bennük találni, mindenre vo
natkozólag, ami a lelki élet tüneteit 
magyarázza. Csak pár évtizedes még e 
munka s eredménye bár még nem sok, már 
eddig is több bizonysággal gazdagította a 
pedagógiát, mint évszázados spekulációk. 
Egyetlenegy elv, amely a számolás, az egy
szeregy, az írva-olvasás, a tanulás ökonó
miájának, az eszmetársításnak, az érzelmi 
életnek célszerűbb, észszerűbb, vagy köny- 
nyebb módszeréhez elvezet, — nemzedékek 
megkönnyebbülését jelenti. Hiszen bizo
nyos, hogy a nagy, a döntő, az iskolát át
alakító és az élethez asszimiláló eszmék 
nem itt fognak megszületni, de a tanítás

— 268



módszerei, a szellemi élet higiénája, a fo
gyatékosabb képességűek oktatása és a 
normálisak továbbfejlesztésének kérdései, 
a faj tökéletesbítése, az emberi kultúra ki- 
szélesbítésének kérdései itt fognak meg
születni s itt kapják meg életbelépésük 
előtt a pátenst. Az egyén, akit nevelünk, 
tanítunk, mindig meg fog maradni egyén
nek. Jó és rossz oldalaival, szokásaival, 
jellemével, szerzett és öröklött képességei
vel, környezete s viszonyai, szervezete és 
lelke lekötelezettjének. De megismerhetjük 
majd a módszert, ahogyan hozzáférkőzhe
tünk. S a nevelés maga mindig művészet 
lesz javarészt, melyben ötletek, találékony
ság, gyengédség, a nevelő főlénye és ön
tudata biztosítják a sikert. Ámde a köz
lésnek, az akadályok elhárításának, a cél 
felé törésnek mindig meg lesz a maga 
technikája s ezek a laboratóriumok meg
adják majd a mesterség fortélyait.

A gyermektanulmányozás, amely e pszi
chofizikai kísérletekre szolgáló műhelyek
ből indult ki, fogja megteremteni a jövő 
pedagógiájának alapjait. A gyermektanul
mányozás, amely csak a kísérletileg be
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bizonyítható igazságokat fogadja el peda
gógiai értékűeknek s amely ráparancsol a 
tanítóra, hogy minden gyermekben külön- 
külön megvizsgálandó egyéniséget lásson. 
És minden modern iskola kell, hogy egy- 
egy intézménye legyen a gyermektanulmá
nyozás ügyének s minden tanító, kell, hogy 
kérdőívekkel, a testi és lelki tulajdonsá
gokra, családi és társadalmi vonatkozá
sokra kiterjedő figyelemmel szerezzen tu
domást minden egyes tanulója egyénisé
géről. Ezeknek a kérdőíveknek vizsgálniok 
kell minden egyes évfolyamban, hogy a 
tanulónak milyenek a családi, származási, 
öröklött és esetleg terheltségi viszonyai, 
születése körülményei, milyen a lakása, 
táplálkozása, alvása, szórakozása, családi 
és baráti érdekeltsége, érzésvilága és val
lásos élete s azután, hogy milyen a teste, 
súlya, tagjai mérete, érzékszerve külön- 
külön, milyen az emlékezeti típusa, fel
fogása, képzetkapcsolása, elvonóképessége, 
képzelőtehetsége, milyenek az ítéletei és 
akaratai meg impulzusai. Vannak-e patho- 
lógikus sajátságai, mint akaratlan reflex
mozgások, görcsök, bénulások, beszédhibák
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stb. És csak aki így szellemileg minden
képpen megvilágítva, való egyéniségében, 
cicomák és leplek nélkül áll a tanítója előtt, 
csak az alkalmas rá, hogy a tanítója mint 
egyéniséggel bánjék vele és ehhez az egyé
niséghez alkalmazza tanításait.

A gyermektanulmányozás tehát, amely 
nemcsak általános szabályokat keres a ne
velésben, de minden tanulóval szemben az 
ő speciális igényeit is, ez a gyermektanul
mányozás elválaszthatatlan a jó tanítótól. 
És mégis, mi történik ? Az, hogy még min
dig igen sok ellenzést, sok kételkedést és 
sok konzervativizmust kell ennek az irány
nak legyőznie. Még maguk a kísérleti lé
lektan kutatói is azt hiszik gyakran, hogy 
a tanító emancipálhatja magát a tanítás
ban a lélektan általános törvényeitől. Egy 
pár évvel ezelőtt heves vita folyt erről a kér
désről két kiváló amerikai pszichológus közt. 
Dr. Münsterberg Hugó, a cambridgei H ar 
ward-egyetemen előadásokat tartott arról, 
hogy a tanítónak az ő praxisában nagyobb 
szüksége van a helyes tapintatra, mint az 
Egyesült Államok mind a huszonhét lélektani 
laboratóriumára. A tanuló és tanár — úgy
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mond — nem mint rideg objektumok, mint 
vizsgáló s vizsgált egyén állnak egymással 
szemben. Neki is van otthon két kis gyer
meke és ő soha sem tett még egyiken sem 
kísérletet. Nem is tehetett volna, mert hi
szen ezek egyénisége nem független az ő 
akaratától, szellemi állapotától, mint egy 
sejtcsoport, melyet a nagyítóüveg alá te
szünk. Mi ebből a tanulság? Münsterberg 
szerint: szeresd a gyermeket, tanító és ne 
figyelgesd meg! A gyermektanulmányozás
nak egyik leglelkesebb harcosa felelt neki, 
Stanley Hall. És minden szava gyújtó lel
kesedést öntött híveibe s minden ötlete új 
híveket szerzett az ügynek. Öt pontban 
foglalta össze a gyermektanulmányozásnak 
pedagógiai hatásait. Az első eredménye, 
hogy az alsó és felsőbb iskolákat közelebb 
hozta egymáshoz. Egyetemi tanár, tanító 
és gyermekkertésznő együtt dolgozhatnak, 
ami mindnyájukra hasznot jelent. De nem
csak a nevelők egymáshoz való, viszonya ja
vult hanem a tanítóé is a tanulóhoz. A tanító 
nem mechanikusan tanít és az osztály nem 
egy nagy egység többé, hanem kis egyéni
ségek összesége. Érdeme e mozgalomnak
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az is, hogy felfedezett olyan időszakokat, 
melyekben bizonyos tárgyak és bizonyos 
módszerek legjobban alkalmazhatók s e 
felfedező útján még messzire fog jutni. 
Közelebb kerültek általa szülők és iskola 
és a szülők sok helyütt máris az iskolától 
várják az útbaigazításokat a ruházat, a 
diéta, a házifeladatok kidolgozása tekinte
tében. És végül: más lett a gyermek meg
ítélése, más a figyelem, a szeretet, melyben 
részesül és e rendszer mellett csak nagyon 
kevés gyerek fogja félreismertelek tartani 
önmagát. James William, a cambridgei 
Harward-egyetem másik világhírű pszicho- 
ógusa is a gyermektanulmányozás ellen 

fordult. Ó is azt hiszi, hogy a lélektannak 
még oly alapos ismerete sem biztosíték 
arra, hogy valaki jól fog tanítani. Ez külön 
tehetség dolga — szerinte — és éles ész, 
megfontolt értelem és jó ítélőképesség kell 
hozzá mindenekfelett.

S ez igaz is. Van bizonyára a lélektan 
ismeretén felül is még sok minden, amit 
a nevelőnek tudnia kell, vagy legalább: 
amivel bírnia kell. De rendíthetetlen meg
győződésünk, hogy van egy fajta lélektan,
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a pedagógiai lélektan, amelynek ismerete 
nélkül a tanítás legnagyobb művésze is kor
szakos baklövéseket követhet el, mint ahogy 
a legművészibbkezű operatőrnek is ismernie 
kell a hivatásának mesterségbeli részét.

Ez a pedagógiai lélektan az, amelyet 
minden neveléssel foglalkozó egyénnek, 
akár hivatásból, akár családi kötelezettség
ből foglalkozik a neveléssel, tudnia kell. 
Sok minden van, ami józan ész szerint, 
sőt a reformpedagógus lelkesedésével te
tekintve is természetesnek és kívánatosnak 
tűnik fel. Elfáradtál a sok tanulástól? — 
kérdi az apa. Eredj tornázni, ugrani, súlyt 
emelni egy félórára és azután folytasd a 
tanulást! Mennyire természetes ez és mégis 
milyen balgaság annak, aki tudja, hogy a 
szellemi kifáradást csak a rövid és könnyű 
testmozgás enyhítheti, a hosszabb és ne
hezebb testi megerőltetés pedig nem hogy 
üdítene, hanem csak növeli a fáradtság
érzetet. Vagy egy másik példa. A koedu
káció, fiúknak és lányoknak együttes ne
velése szintén tetszetős jelszava volt még 
egypár évvel ezelőtt a pedagógiai reformok 
híveinek. De a fiziológiai és kísérleti vizs
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gálatok hamar meggyőzték a tudományt 
róla, hogy fiúk és leányok különböző tem
póban fejlődnek testileg és szellemileg. 
Hogy emlékezetük, munkabírásuk, figyel
mük és felfogások bizonyos években nagy 
és áthidalhatatlan különbségeket mutat és 
éppen ezért az egész elv nem minden élet
korban valósítható meg az egyén vesze
delme nélkül.

Egyszóval a reformpedagógiai törekvések 
mindegyikének is ki kell még állnia a 
gyermektanulmányozás kritikáját. A nagy
szerű ötletek, a zseniális kezdések, a pom
pás gondolatok olykor haszontalanoknak 
találtatnak, a mikor a pozitív tudomány 
keze alá kerülnek. És végső eredményben 
mégis csak az a fontos: vájjon a tanító 
van-e az iskoláért, vagy az iskola a ta
nítóért? Vájjon zseniális ötletek kipróbálá
sára való-e az iskola, vagy arra, hogy a 
legjobb és legkényelmesebb módon, leg
kevesebb fáradsággal szerezhessék meg 
benne a tanulók az életben való boldogu
lás feltételeit ? . . .  Azt a magasrendű alkal
mazkodást, amely minden célszerű életnek 
alapfeltétele.
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IDEGES GYERMEKEK.

Ideges, gyönge gyermekek tulajdonkép
pen mindig voltak. Még Spártában is, pe
dig ott a nemzeti büszkeség egy neme fűző
dött hozzá, hogy a faj szép és erős legyen. 
A faj valóban azzá is lett, katonássá, széppé 
és erőssé, főleg, mert az ideges gyermeke
ket kitették egy magános, sívó hegytetőre, 
ahonnan hamarosan elhordta a szél. A spártai 
Taygetos hegyétől a mi mai gyermekvédő 
szociálpolitikánkig az emberkimólésnek 
hosszú útjait mérte végig a kultúra, ám 
csak az érzéseink finomodtak meg és a 
gazdasági belátásunk lett célszerűbb. Ha
nem a faj korántsem maradt meg szépnek 
és erősnek. Az ideges gyermek pedig egyre 
szaporább. Szüli ezt a száguldó kultúra, 
füstös, rosszlevegőjű városaival, fülledt bér
házaival, melyek közt úgy terem, mint a 
lápvirág ez ajsok vértelen, fáradt és szo
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morú kis agyvelő. Egy nehéz és fojtó élet
küzdelem rügyhajtásai ők a társadalom 
mélyén is, felszínén is. Ma már minden 
szociológus tudja, hogy az apák vagyoni 
erőlködéseit sinylik meg legjobban a gyer
mekek és ha a nemzedékek romlásáról lehet 
szólni, ennek is leginkább gazdasági okai 
vannak.

A társadalomtudós, az orvos, az antro
pológus és a nevelő pedig látja őket, e 
csenevész kis katonákat és a szive vérzik 
értük. Vájjon mit tehet értük? Megfor- 
dítsa-e a világ rendjét? Visszacsinálja-e a 
gyárkémények és ólombetűk kultúráját és 
visszakergesse az emberiséget a természet
hez ? Az ilyesmi ma már reakcionárius gon
dolkozásszámba megy és ezért Rousseau, 
a nagy filantrópus is elavult állásponton 
van a mai fölfogással szemben. A tudomány 
tehát csak töpreng és utópiákat vet papi
rosra. Az átöröklés elméletének legalapo
sabb kutatói: Galton, Wallace, Maudsley, 
ha ankétet tarthatnánk velük a nemzedé
kek sorsáról, mind Nietzschere utalnának 
bennünket. Ó pedig a fajnemesítésnek, a 
tökéletes faj tenyésztésének a híve.
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Egy új tudomány is indult ki az ő kö
rükből, amelynek egyetemi katedrája és la
boratóriuma is van immár Amerikában. Az 
eugenetika ez, amely úgy keresi az ember
faj javításának módjait, a jobb emberanyag 
lehetőségeit, mint ahogy a természettudó
sok a növény- és állatvilágban már régóta 
cselekszik. Az ideál persze az volna, hogy 
erős, ép és tiszta fajokat lehessen össze
keverni és tenyészteni egy társadalmat, 
amelytől távol volna minden, ami nyomo
rult, ami bűn, ami beteg, ami senyveszt.

Szép és ábrándos ez a modern alchimia. 
De a mai pedagógus és idegorvos nem a 
jövő utópiáin dolgozik. Neki adva van : 
száz, ezer, sok ezer vézna kis gyermek,, 
akinek idegzete nyugtalan, szervezete bá
gyadt, elméje nehézkes, érzékei megbízha
tatlanok. És ő hozzá így szól ez az ag
gódó társadalom : nevelj belőlük is embert! 
Ha a gyermek értelme fogyatékos, pótold 
ki türelmes oktatással, ha erkölcsi beszá- 
míthatósága kétes, ha nem tudja, mi a jó, 
mi a rossz, ha hazug, ha lop, ha kegyet
len és féktelen a szenvedélyekben, te javítsd 
meg szerető türelmeddel. Értsük meg, itt
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nem erkölcsileg végleg elzüllött gyerme
kekről, gyógyíthatatlan betegekről, súlyos 
imbecillisekről van szó, hanem olyanokról, 
akik a normális gyermekektől mégis külön
böznek. Akiknek gondosabb elbánásra, több 
figyelemre, lassúbb tanításra és türelme
sebb megítélésre van szükségük.

A mi csodálatosan érett gyermekvédő 
politikánk ezen a téren is segítségére siet 
a szociális pedagógiának. És ma már egy 
olyan intézménnyel szolgálja az ideges 
gyermekek ügyét, amellyel Magyarország 
példát ad a világnak. Valahol a budai 
hársfák között, csöndes magánosságban 
otthont emelt nekik. Nyugalmas, gondos 
otthont, amelybe az emberi türelmetlenség 
zaja csak fáradtan ér el, egy boldog és 
napsütéses otthont, amelynek az iskola 
csak egyik alkatrésze. Ahol azonban az 
igazi nevelő a természet és a munka, a 
föld, melyet szántani, vetni lehet, ahol vi
rágot lehet termeszteni, gyümölcsöt érlelni. 
Ahol a fűben lehet heverni, ahol fürödni, 
lovagolni, sportolni, úszni, korcsolyázni, 
állatokkal mulatni, fúrni, faragni, ólat csi
nálni, galambdúcot eszkábálni, melegházat
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ácsolni ezer alkalom van, ahol a gyermek 
egy intim és komoly köztársaságban él és 
fejlődésében végigcsinálja az emberi evo
lúciónak azokat az etappejait, amelyeket 
az egész emberiség nomád mivoltától mai 
indusztriális életéig végigcsinált.

Nagyszerű összhang van az ilyen iskolá
ban a nevelés célja és tartalma közt. A tizen
nyolcadik század óta, sőt már Plátó ide
jén is abban a fölfogásban összegező- 
dött minden okos nevelő-eszme, hogy a 
serdülő embert individuális módon szociális 
lénnyé kell nevelni. Mentői közelebb fér
kőzni az egyéniségéhez és minél alkalma
sabbá tenni a társadalmi munkára. Csak 
az eszközök voltak mások koronként és a 
vágyak néha túlzottak az egyik vagy másik 
irányban, de tulajdonképpen minden jó ne
velő ezt akarta. Pestalozzinál egy kicsit 
még fogyatékosán volt meg ez az akarat, 
viszont Natorp már nagy kerteket kíván, 
amelyekben egy-egy község asszonyai kö
zösen végeznék a község összes gyerme
keinek nevelését. Sokféle a terv, a vágy, a 
program és a módszer a nevelő-ideálok 
megvalósulására. De bizonyos, hogy ami
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az egészséges generációkra nézve ma még 
többé-kevésbé a jövő kecsegtető Ígérete, 
az ideges gyermekeknek ez a szociális össz
hang enyhülés és gyógyulás, tehát a ma 
múlhatatlan szükséglete.

E sorok írójának alkalma volt belenézni 
az iskola oktatási tervébe is. Egyelőre csak 
az elemi iskoláéba, de már ez is pompás 
és meglepő tanulsággal szolgált. Mert ha 
az ember látja, hogyan fogják itt oktatni 
az ideges gyermekeket, önkéntelenül is 
arra gondol, hogy milyen boldogok a lelki 
szegények — az egészségesekkel szemben. 
Az volt az érzésünk, mint amikor egy mo
dern, csöndes és kellemes szanatóriumban 
járva látjuk mindazt a kényelmet, célszerű 
berendezkedést, nyugodt tónust, észrevét
lenül vibráló színeket, nesztelenül csukódó 
ajtókat, megnyugtató világosságot, amelyek 
együttvéve oly irigylésreméltók — az egész
séges embernek.

Kraepelin és egy csomó külföldi pszichiá
ter az ideges gyermekek kezelésében azt a 
módszert követi, amelyet klinikainak le
hetne nevezni. A gyermek rendes iskolába 
jár. külön jár el a pszichiáter laboratóriu
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mába, mint a betegek az ambulanciára- 
Egy magyar tudósunk, Ranschburg dok
tor érdeme, hogy újabban az a fölfogás 
emelkedik domináló erőre, amely a kettőt 
összeköti. Külön iskolát csinálni nekik, 
amely gyógyító és nevelő hatással legyen 
rájuk ugyanakkor, amikor oktatást ad. — 
ezt a fölfogást fogja képviselni az iskola. 
Ideges és gyöngetehetségű gyermeket való
ban csak egészen egyéni oktatással lehet 
megerősíteni. Minden ilyen gyermeknek más 
és más fogyatkozása van, de más az isme
retköre is. Más képzetei vannak, más fo
galmai, különféle Ítéletei és következtetései, 
ennélfogva különféle erkölcsei is. A tanító 
tehát mindenekelőtt azt leltározza, ami van. 
Egészen pontosan följegyzi, hogy egy-egy 
gyermek minő tárgyakat ismer szemlélet
ből. Mennyire ismeri a várost, a falut, hozzá
tartozóit, a színeket, milyen a látása, a hal
lása, mennyire reagál külső ingerekre, mi
lyen eleven a képzettársítása és milyen az 
emlékezőtehetsége. És mikor így egészen 
pontosan ismeri tanítványa magával hozott 
képességeit, csak akkor fog hozzá nevelé
séhez.
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A továbbtanításban is természetesen a 
szemléltetés a fő-követelmény. E célra 
olyan eszköz áll a nevelő rendelkezésére, 
amelyet világszerte használnak már a pszi
chológiai laboratóriumokban. Egy gyermek
képeskönyv az egész, néhány száz képpel, 
szöveg nélkül és benne semmi egyéb, mint 
az úton-útfélen látható tárgyak színes képe r 
egy edény, egy kutya, egy levélszekrény 
stb. De nem kisebb ember rajzolta és fes
tette, mint Faragó József, a kitűnő karrika- 
turista és csodálatos intuícióval, egészen a 
gyermek sajátos, kissé síkszerű látása sze
rint. A felnőtt a szivacsát esetleg hajlandó 
volna laskának nézni, de a gyermekek cso
dálatos egyértelműséggel ismerik fel benne 
az igazi tárgyat. És minden egyébben is,, 
amire a továbbtanulás folytán jutnak, olyas
mit alkalmaznak, ami a pszichofizikai labo
ratóriumok évtizedes munkájának ered
ménye.

Hogy célszerű, ha az írást rajzolás előzi 
meg, hogy az olvasásnál jó olyan kivágott 
lapot alkalmazni, amely a szövegnek csak 
egy sorát engedi látni, a többit a kapko
dás ellen eltakarja, hogy a számolásnak az
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egy, néhány, sok és kevés alapfogalmaiból 
kell kiindulnia, hogy egyáltalán az egész 
oktatásnak konkrétnek és szemléltetőnek 
kell lennie, hogy a gyermek saját nyelvét, 
sajátos kifejezésmódjait, kisérő mozdulatait 
és csapongó észjárását csak mértékkel, 
szelíden szabad irányítani és egyáltalán az 
egyéniségének nagy tiszteletbentartásával 
kell nevelni, csupa olyan elv, amely a jó 
iskolában idáig is otthon volt. Aminthogy 
egyáltalában : nem a módszer más itt, csak 
a tempó és a türelem, valaminthogy az 
ideges gyermekkel nagyjában ugyanazokat 
az ismereteket lehet percipiálni, mint az 
egészségessel, csak a felfogás gyorsasága 
más. Lépésről-lépésre, lassú megfontoltság
gal kell velük haladni és gyakoribb, rész
letesebb ismétlésekre van szükségük, mint 
az egészségeseknek. Minden fogalom tüze
tes kifejtése, minden szó értelmes magya
rázata azok a tényezők, melyek által a bántó, 
nyugtalanító, zavaró körülmények a gyer
mek értelmi munkájából eltávolíthatók.

Ám mindez csak az oktatás közvetett 
anyaga. A közvetetlen pedig az : ami kö
rülötte van. A föld, a fű, a fa, az ég, a
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levegő, a szabadság, a munka és a csen
des alkotás gyönyörűsége. A vezető kéz és 
a sejttető szó, mely a dolgokat lassan és 
gondolatkel tőén hagyja reá hatni. Körü
lötte hullámzik egy szabad, cooperativ kis 
köztársaság élete és ez lassú érzelmek su
garait bontja ki a lelkében. Összhangot 
érez benseje, vágyai és a környékező világ 
között. Összhang pedig a megnyugvást 
jelenti kicsiny és nagy ideges gyermekek
nek egyaránt.
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A GYERMEK MŰVÉSZI NEVELÉSE.

A m it az  á k o m -b á k o m o k  b e s z é ln e k . . .

Egy pár fehér lap van előttem és rajtok 
kedves, tipegő rajzok. Sok apró emberke 
van rajtuk, akiknek a hasukból nő ki a 
lábuk, a karjuk pedig a fejükből. Továbbá 
kancsók vannak itt, amelyek keresik, de 
nem találják a fülüket. És korcsolyázó em- 
beaek, akik otthonfelejtették a karjukat és 
házikók, amelyekből cigarettafüst szálldo
gál az ég felé és sok büszke úr, aki a feje- 
búbján makra cilinderkalapot hord. Napra
forgó is van, malac is van és gólya is van, 
amely egy Pistikét hoz a csőrében. Valami 
kedves csacskaság van abban a gügyögés
ben, ahogyan ezek a rajzok itt zsibonga- 
nak, hancúroznak, röfögnek és nyerítenek 
előttem a békés fehér lapon. Kedves csacska
ság van benne, mint a gyermeknek minden
féle beszéd-próbálkozásában, amelyet a fel-
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nőtt mosolyogva hallgat, holott a hozzáértő 
tudja, hogy ebben akaratok tolmácsolása, 
gondolatok kifejezése történik. Egy kis gé- 
pezetecske a fejében kezd megmozdulni és 
akkor elkezd a nyelve pörögni s elkezd nem 
sokkal utána a keze is vonalakat írni. Még 
alig több három esztendősnél, még nagyon 
kimérten ejti az élőszót, de már észrevette, 
tudja, hogyha papiroshoz ér a ceruza, vo
nal marad utána és ezzel különös bogarakat 
lehet megrögzíteni. Formák jelennek meg 
a papiroson, kusza, keresztül-kasul huzgált 
alakok, amelyekről egyelőre nem bizonyos, 
hogy mit jelentenek, csak az a bizonyos, 
hogy valamit akarnak mondani. Mire valók 
ezek a rajzok ? Puszta időtöltés-e ez ? Nem 
több a játéknál, mely felesleges erők le
vezetésére való? Azért rajzol-e a gyerek, 
mert utánoz, avagy a papiros és ceruza 
önkéntelenül vezeti rá ? Nos sem az egyik, 
sem a másik. Rajzolni lehet papiros és ce
ruza nélkül is, rajzolunk öntudatlanul is 
olykor és rajzolnánk akkor is, ha soha 
senkitől sem láttuk volna. Mert a rajzoló 
ösztönnek az agy mozgási centrumaiban 
van a székhelye és ha elmondom, hogy
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mekkora edényben főzték a szomszéd kony
hán a levest, a kezeimmel a levegőbe fazék
alakot rajzolok le, jelezni a nagyságot, az 
alakot, az öblösséget. A rajz a beszéd ki
kiegészítő része és miként a beszéd, ez maga 
is nyelv. Külön is, a szóval párosulva is, 
gondolatok tolmácsolására való a rajz és 
háromesztendős kis polgártársunk kezén 
sem egyéb, mint jelképe valaminek, ami 
körülötte vagy őbenne történik.

Talán a legelső, akire öntudata eszmél: 
ő maga, az ember. És legelőször kifejezet
ten, kiolvashatóan az ember jelenik meg 
rajzónja alatt. Az ember — no egy kicsit 
furcsa figura, — de ember. Van feje, van 
keze, van gyomra és van két szépen fejlett 
lába is, az igaz, hogy nem minden van a 
helyén, de ez végre sem fontos. Ez a rajz 
nem azt akarja mondani: ime, tökéletesen 
ilyen az ember. Csupán csak azt, hogy én 
néztelek tégedet, ember és láttam rajtad, 
hogy neked fejed, gyomrod és végtagjaid 
vannak, ezekre emlékszem is s amire em
lékszem és ahogyan emlékszem, az itt van 
leírva. Mit akar ez a rajz? Tökéletességet, 
hasonlóságot hirdetni ? Oh dehogy ! Csak
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jelképe akar lenni egy fogalomnak, csak 
rövid kifejezése egy gondolatnak, mint 
ahogy a kereszt a halált jelképezheti jegy
zeteimben és egy négyszög a háznak az 
alapját.

Ne feledjük el, amit idáig e furcsa, fél
szeg, gügyögő ákom-bákomokból ki tud
tunk olvasni. Ne feledjük el, hogy itt egy 
külön nyelvről van szó, vonalak nyelvéről, 
melyek a lélek éleményeit fecsegik el. Ne 
feledjük el, hogy nem a kifejezés hűségén, 
hanem jelképes voltán fordul meg az egész, 
hogy itt összevonás, egyszerűsítés, szimbó
lumba foglalás történt. És most nézzük 
meg őket újra, a fehér lapokat, e pri
mitív törekvéseket, amelyekben lélektelenül 
is lélek lakozik, amelyeknek merevsége mö
gött is van valami mozgás. Nézzük meg 
őket, az egyszemű ciklopszokat, akiknek a 
a másik szemével nem tudott mit kezdeni 
az alkotójuk, tehát a homlokra rajzolta. 
Nézzük meg e fejeket, melyeknek a kalap 
alatti része is látszik, e gyomrokat, me
lyekbe bele vannak rajzolva az oldalbordák 
is, noha ruha van derék polgártársunkon. 
Nézzük meg e küzdelmet, mely itt a táv-
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latért folyik és sehogysem tud érvényesülni 
s mentül többet nézzük őket, annál világo
sabbá válik a sejtelem, hogy e gyermek
rajzok primitívsége éppen olyan, mint ausz
tráliai és praehistorikus barlanglakoké. 
A fáráok sírjának falába vésett királyok 
arca ugyanígy szem nélkül való, ugyanígy 
szeretnének távolodni az előtértől és nem 
tudnak. A tűzföldi bennszülött szakasztott 
így rajzolja vagy vési pajzsába az európai 
em bert: a homlokán, az orr fölött nő ki a 
szépen ápolt bajusza. Nem mi vettük ezt 
először észre, hanem etnográfusok és szo
ciológusok, akik ebben is bizonyságát lát
ják annak, hogy a gyermek szellemi életé
ben végigcsinálja az emberiség kulturfej- 
lődésének fő-fokait. Négy-öt éves korában 
körülbelül ott tart, ahol a félművelt bar
bárok a kultúra kezdetén, ugyanúgy raj
zol, ugyanúgy szereti az ugráló táncot, a 
ritmust, a csatázást, a tüzet, a vizet és az 
ősi elemeket.

Ősi kényszerűség, atavisztikus hajlandó
ság dolgozik tehát a gyermekben, mikor raj
zol, mikor a gondolatait vonalak szavára 
bízza. Kinek volna szíve hozzá, beleavat-
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kozni e hajlamába, megzavarni e mulatsá
gában, sőt csak megmosolyogni is furcsa té
vedéseit, melyek csak látszólag furcsák, de 
voltaképen logikusak. A fának gyökere is 
van, ennélfogva meg is rajzolja azt s nem 
törődik vele, hogy utólag földet rajzol a 
fatörzs elé. A koponyának teteje is van. 
tehát azt is megrajzolja, akár jön rá ka
lap, akár nem. A liternek füle is van s ha 
elfelejtette, utólag odaírja, nem törődve 
vele, hogy jó helyre-e vagy sem. Valami 
finom, sajátosan naiv felfogás él e rajzok
ban e világról és a mindenségről. A ma
lacnak olykor kezei vannak láb helyett és 
ha azt akarja kifejezni a rajzoló, hogy a 
Nap lemosolyog a földre, hát egy kócos
hajú Napot rajzol, amint mosolyog. Egé
szen kezdetleges, egészen ősi mithosz él a 
gyermekben a világról, hasonlatos ahhoz, 
amely a népekben élt egykor, amikor még 
ők is ilyen gügyögő gyermekek voltak.

Kedve szerint éli és rajzolja a derűs, 
naiv, meseszerűen bájos életet. Csak azt 
rajzolja, amihez valami vonatkozás fűzi: 
a babáját, a huszárt, a footballozó bátyját, 
a sült libát, a kávés ibrikjét, a papa pipá

6 —



já t és az úszó kacsákat. Ezért érdekli job
ban egy élő kutya minden kitömött ma
dárnál és egy ló, amelyik a nagydobot 
húzza, jobban, mint a legszebb bazilika. 
Vonatkozásokat kell tehát teremteni közte 
és a tárgyak közt, melyeket rajzoló-ónja 
alá szántunk. Mesélni kell neki a virágok
ról, hogy így élővé téve őket, belevará
zsoljuk érdeklődése világába, a pajkos 
tréfa, történet vagy mese zománcával kell 
bevonni házikókat, galambdúcokat, ólakat, 
a mezőt, az erdőt, hogy így részeivé tegyük 
egy gondolatvilágnak, fűtőanyagává lelki 
életének. És már itt, már első ákom-báko- 
mában, félig öntudatlan rajzaiban kifeje
zésre fog jutni az ő csöpp kis egyénisége 
is, már itt észrevehetővé válik a fiún, hogy 
őt inkább a mozgás, az egésznek karaktere 
ragadja meg, míg a lányt a részletek, az 
öltözködés, az aprólékos díszek érdeklik 
jobban. Már itt érezni fogjuk, hogy puszta 
megfigyelésre hajlik-e jobban, vagy deko
ratív díszre, hogy szűkszavúan concentrált-e, 
vagy bőbeszédű és terjengős, már itt érezni 
fogjuk, hogyan nyílik-nyíladozik elméje az 
igazabb, teljesebb meglátás irányában és
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meg fogjuk látni esztétikai körének tágu
lását is. S nem kell egyebet tenni, csak 
mellette állni és engedni, hogy szóljon. 
S csak itt-ott beszélgetni vele a dolgokról, 
amelyek őt körülveszik, amelyeknek múlt
juk, történetük, technikájuk, céljuk és en
nek megfelelő formájuk van s amelyek nem 
értelmetlenül függnek össze az egész min- 
denséggel. Hagyni kell őt a világgal, a dol
gokkal intim barátságba keveredni és e 
barátságról szóló vallomásait, akármeny- 
nyire dadogok is, szeretettel és megértés
sel kell nézni. Minden művészetbe — így 
a gyermekébe is — megértéssel kell bele
mélyedni.

R a jz ta n ítá s .

Körülbelül nyolc-tíz esztendővel ezelőtt 
nagy forradalom ment végbe a rajztanítás 
terén egész Európában. Az Uj-világ, amely 
már annyiszor fiatalította meg Európa tech
nikáját és még többször fogja felzavarni 
avult iskola-rendszerét, bedobott egy nevet 
és egy irányt s azóta is vitatkozik és vetél
kedik egymással ez az új irány meg a régi. 
Liberty Taddnak hívják azt a zseniális
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amerikait, aki rendszerbe foglalta az új, 
modern rajztanítás amerikai gyakorlatát, 
aki megtisztította, megszépítette és ered
ményessé tette a rajznak eladdig unalmas 
stúdiumát Európaszerte. Mi volt azelőtt a 
szabadkézi rajzolás? Ha az olvasó vissza
gondol gyermekkora gyötrelmeire, a verej- 
tékes órákra, sőt napokra, melyeket a rajz
tömb vagy a rajztábla mellett töltött, 
eszébe fog jutni, hogy a szabadkézi rajz 
olyasvalami volt, amiben sem szabadság 
nem volt, sem kézi rajzolás. Hanem fog
lalkoztatása volt ez a pontozott irkának, 
vagy a pontozott rajzlapnak, továbbá a kör
zőnek, a vonalzónak és a radirguminak. 
Pontos, émelyítően pontos lapminták után 
kellett stilizált vadgesztenye-leveleket meg 
korinthusi oszlopfejeket rajzolni, mércsi- 
kélni, másolni, kihúzni, kifesteni, lemosni 
és újra fesleni. Valami lélekölő szolgamunka 
nyűge volt rajtunk, dolgoztunk és nem 
tudtuk minek? Holt stílusok élettelen vo
nalait másoltuk érdek nélkül, szépségüktől 
megfosztott virágok körvonalait utánoztuk 
lendület nélkül. Meanderek, akanthusok, 
pompéji festmények, renaissance kandelá
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berek és egyéb archeológiái szépségek kel
lemetlen csatája volt ez, fegyverei pedig a 
törlőgummi és a kihúzótoll. Mi haszna volt 
az emberiségnek ifjúságunk minden verejté- 
kes munkájából? Szép szobafestő-minták
kal gazdagítottuk a képzőművészetet, mi
alattontottuk a szépiát és a cinóbert. Egy 
üde, fiatalos fantzáia minden energiáját 
beleöntöttük abba, hogy karminnal lesz-e 
szebb a havasi gyopár-minta vagy berlini 
kékkel. És a rajzterem poros, dohos leve
gőjétől lehetőleg távolt ártottuk az élő for
mákban megnyilatkozó természetet.

Még ma is vannak a fantáziatespedésnek 
ilyen taposómalmai, még ma is vannak 
istentől, szabadságtól, természettől elhagya
tott iskolai rajztermek, amelyekben fiatal 
gyerekek azon vetélkednek, ki tudja sza
bályosabban lerajzolni másoló-papirral a 
kéregmintát. Még ma is nehéz küzdelmei 
vannak a modern felfogásnak az iskolás 
sablonokkal, de azért nem panaszkodha
tunk, egészében új, szabadabb mezőkre 
szárnyalt a gyermekek fantáziájának foglal
koztatása. Liberty Tadd és társai írásokkal, 
dokumentumokkal, azzal a sok szép kiállí
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tással, melyeket amerikai iskolák Európába 
küldenek, évről-évre új területet hódítanak 
a művészi nevelés gondolatának,

Mi ez a gondolat? Mi rejlik a művészi 
nevelés jelszava mögött, amellyel csatákat 
vívnak, amelyet lobogókra írnak, amelyek
től egész műveltségünk és kedélyvilágunk 
átformálódását várják, amelynek végered
ményben a világ képét is meg kell változ
tatnia ? Egy tekintetet kell visszafelé vet
nünk, egészen kicsiny korunkra, amikor a 
ceruzával szabadon szólhattunk, érdek, kö
telesség, kényszer nélkül s pusztán azt 
vethettük papirosra, ami jólesett. A kutyát, 
vagy egy katonát, avagy egy ablakot, vala
mit, ami foglalkoztatott, aminek gyökere 
volt lelki életünkben, valami gondolatot,, 
amely a ceruza hegyén úgy jelentkezett, 
mint a szó a nyelv hegyén. Azt akarom 
kifejezni : a szakajtó gömbölyű és fonva 
van. Hány szóra van szükségem, mennyi 
képzetet kell felkeltenem, mennyi hasonla
tot felidéznem, amit egy kanyarítással leg
világosabban le tudok rajzolni. Az emberi
ség az évezredek folyamán elfelejtette, hogy 
neki a gondolatok kifejezésére nemcsak
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egy hangzó nyelve volt hajdan : a beszéd, 
hanem egy mozgó is : a tánc és egy ábrá
zoló is : a rajz meg a faragás. A rajz tehát 
több az időtöltésnél, az ügyeskedésnél, a 
szépségek forrásánál. A rajz: kulturkészség, 
a rajz: gondolattolmácsolás, a rajz az em
beri művelődésnek éppen olyan fontos isme
retközlő oldala, mint az élő vagy írott szó. 
Ez állapítja meg nagy jelentőségét és ebben 
rejlik egyúttal iránya is, amelyben fejlődnie 
kell. Nem az a cél, hogy mentül több fan
táziát, mentül több díszt, minél egyenlete
sebb, simább, szemnek tetszőbb vonalakat 
vigyünk bele, hanem az, hogy mennél al
kalmasabb legyen a gondolatok közlésére.

Akkor vagyok jó rajzoló, — iskolai és 
praktikus szempontból, — ha a kezem en
gedelmes szolgája a szememnek. Ha hűen 
le tudok írni egy tárgyat vonalaival, árnyé
kával, fényhatásaival, ha minél kevesebb 
eszközzel és minél kevesebb fáradsággal 
meg tudom ezt tenni, akár úgy, hogy a 
tárgy előttem van, akár pedig emlékezet
ből. Liberty Tadd a kávéskanalunkra hivat
kozik, amellyel naponként reggeli kávénkat 
fogyasztjuk. Évek óta mindig ugyanezt a ka
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nalat használjuk és mégis hány ember van, 
aki meg tudja mondani, hajlott-e az ő ka
nala, vagy egyenes, miként görbül a nyele, 
minő a vége stb ? De tessék csak egyetlen 
egyszer lerajzolni, úgy, hogy magad elé 
teszed, azután pedig elteszed a kanalat is, 
a rajzot is és újra megpróbálod lerajzolni 
emlékezetből — sohasem felejted el többé 
alakját!

Mit jelent ez lélektani értelemben ? Csak 
az a mienk egészen, csak arról van tiszta 
fogalmunk, csak arra emlékszünk, amit na
gyon részletesen megnéztünk és csak azt 
nézzük meg aprólékos figyelemmel, amit le 
akarunk rajzolni. Rajz és szemlélet, szem
lélet és rajz össze vannak szőve egymás
sal, tulajdonképpen egyazon lelki működés, 
de az egyik passzív, a másik aktív. Meg 
akarod ismerni jól, hogy milyen egy ízelt
lábúnak a potroha? Rajzold le magadnak. 
S ameddig a tanulásnak a szemlélet lesz 
az alapja, addig a rajzolás lesz a legjobb 
módszer a természettudományi ismeret- 
szerzésre.

A művészi élvezet, a világ természeti és 
művészi szépségeinek élvezése ennek a
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kérdésnek csak egyik oldala. Aki a rajzoló 
szemével nézi, ezerszer több szépséget lát 
a virágzó mezőn, a Tizian Assumptáján, 
mint aki nem szokta meg aprólékosan meg
nézni. Angolok, amerikaiak, újabban néme
tek is, ha idegenben utaznak, nem fordul
nak meg szebb utcákon, köztereken, ker
tekben, múzeumokban és sétatereken anél
kül, hogy le ne vázolnának valamit a skicc
könyvükbe, ami megtetszett nekik. Hiszen 
képeslapokon, Kodak-lemezeken könnyebb 
és hűbb emléket szerezhetnének maguknak 
s mégis vázlatkönyvükbe jegyzik impresz- 
szióikat. Miért? Bizonyára a rajz itt nem 
cél, csak eszköz arra, hogy pontosabban 
figyeljék meg egy szobornak minden vona
lát, hogy felszívják lelkűkbe egész alakját, 
azt mondhatnám, hogy kiéljék egész forma
szépségét.

Ez tehát a művészi nevelés alapgondo
lata : kezünket a szemünk és agyunk szol
gálatába állítani, szemünkkel, figyelmünk
kel és egész éberségünkkel belemerülni az 
ábrázolandó tárgyba, vagy kifejezendő gon
dolatba. Itt van egy lepke, kifeszített szárnya, 
finom hímpora, mely élénk, recés foltokat
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rajzol egész testére, libbenő könnyűsége, 
gráciája, csupa megrögzítésre váró tulaj
donság. És abban a pillanatban, mikor el
kezdem rajzolni, valami különös kapcsolat 
támad köztem és a lepke közt, valami intim, 
bensőséges viszony, a tárgy gondolatokat, ér
zelmi folyamatokat indít meg bennem, egész 
lényem feloldódik a megfigyelésében. S e 
sajátos processus eredménye lesz a rajz. 
Világos ebből, hogy más hatása lesz rám 
a dolognak s így közvetve a rajz is más
minő lesz, ha érdekel az az objektum, ha 
korrespondeál meglevő képzeteimmel, ha 
hangulatokat vagy gondolatokat tud ben
nem — és pedig könnyedén — kiváltani, 
mint hogyha érdektelen. Egy nyíló virág, 
egy mozgó csirke, egy mosolygó alma, egy 
kávéskanna, egy ketyegő óra, egy ólom
katona, egyszóval valami, ami a gyerek 
világához tartozik, ami kívüle él és benne 
motoszkál a fejében, amihez a szeretet vagy 
az érdeklődés ezer szála fűzi hozzá, minden
esetre jobb és könnyebb médium lesz a 
rajzolásra, mint egy gipszdíszítés, egy lap
minta, egy holt kópia.

Az amerikai rendszer tehát, amelyet ma
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már bízvást lehet európainak is mondani, 
mert annyira általános, mindjárt tárgyak 
rajzoltatásával kezdi és nem geométriai 
formákkal. Nem háromszöggel, körrel, levél
formákkal, hanem egészen könnyű haszná
lati tárgyakkal és játékokkal. Már az első 
elemi osztályba járó gyerek rajzol: sárkányt, 
hajót, szélmalmot, csákót, madarat, maj
mot, házat fákkal és mikor megrajzolta, 
ollóval ki is vágja, színes papírra is felra
gasztja, hogy ilyen módon fokozza keze 
ügyességét. És ez így megy a nyolc elemi 
osztályon végig és így megy a collégeben 
is : gyümölcsök, edények, virágok, játszó 
gyermekek, kertrészletek, állatok és szer
számok váltakoznak itt a rajzoló-blokkban. 
És úgyszólván mindenféle rajzoló-eszközzel 
megpróbálkozik. Fekete és színes ceruzával, 
tussal, ecsettel, zsíros krétával, de sohasem 
másol mintát, sohasem tölti az időt kihú
zással és sohasem pepecsel a tanuló. Kivált 
kezdetben nem. Vannak iskolák, ahol már 
első évben tapéta-mintákat rajzol a gye
rek. Másutt színes ceruzával, vagy egy fes- 
tékba mártott ecset végével kell lefestenie) 
a természet után egy nefelejcset és azután.
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frizszerűen hozzáfesteni a többit. Csak látni 
kell e rajzokat, e vakarás, verejték és mű
gond nélkül készült próbálkozásokat, a 
sikereket és rajtuk a büszkeség jeleit. Mert 
nem is a modelleket rajzolják itt, hanem 
az ő maguk örömeit, melyeket a látásukon 
éreznek. Az ö próbálkozásaikat, nekilendü
léseiket, felfogásukat, a dolgokról nyert be
nyomásaikat. Egy üvegpohár rajzában a 
gyerek egész gyengédsége velereszkethet, 
egy mosolygó fürt szőlőn egész kedélyes
sége, egy öreg órában egész meghatott
sága : vallomások ezek a rajzok és ezért van 
bennük művészet.

Nem kell azért azt hinni, hogy ebben a 
gyakorlatban nincs meg a rendszer és a 
fokozatosság. Itt is megvan az átmenet az 
egyszerűbből az összetettbe, a nyugvó tárgy
ból a mozgás megfigyelésébe. Itt is meg
vannak az egyes fokozatok a módszerben: 
a formaeltalálás gyakorlása, a színeltalálás, 
a fényhatások eltalálása és egyszerűsítése 
és végül az egésznek formában és színér
tékben való kifejezése. És csak mikor a 
tárgyakat már perspektívában is ki tudja 
“ejezni s egyugyanazt a tárgyat többféle
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nézletben és többféle fényhatással, csak 
akkor kezd sík- és relief-minták után is 
rajzolni a tanuló.

És ekkor tér át a dolgok stilizálására. 
Kezdetben azt sem tudja, mi az a három
szög, négyszög, mi egy geométriai figura. 
Mert nem szabad elfelejteni, hogy mind
ezek csak abstrakciók; a valóságban nincs 
háromszög, négyszög, csak van egy zsinó
ron lógó zsebkendő, amely négyszögletes, 
van egy vonalzó, amely háromszögletes, 
van egy bádogskatulya, amely kockának 
felel meg, egy lámpaüveg, amely henger- 
ded, egy csomó iskolai füzet, amely hasá
bot ábrázol elrendezésében. Neki tehát a 
konkrét tárgyakat kell rajzolnia s ezek 
szemléletéből elvonni a geométriai formát. 
Hasonlóképpen, mint ahogy a gyermek 
számára nem lehet úgy megmagyarázni a 
kivonást, hogy hatból elveszek kettőt s ma
rad négy ; hanem eléje kell tenni hat gyúj
tót, azután eltenni két gyújtót, megszá
molni ami maradt és ezt folytatni más 
hatos egységeken: hat krajcáron, hat almán, 
hat tollon, — így fog benne kialakulni el
vonás által, hogy mi az: hat. És így fog a
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rajzolás után kialakulni a háromszög, a 
négyszög és a kocka fogalma is.

Konkrét valóságokból kell kiindulni, ez 
a logikus tanulás mindenben. Az amerikai 
gyerek még a középiskolában sem másol 
élettelen gótikus kőpárkányokat, ablakíve
ket, hanem egy szépen hajló faforgácsot 
és akkor ki fogja élvezni tudni a vonal 
egész szépségét a műtörténetben is. Csak 
semmi doktrinérség, semmi előlegezett el
fogultság, semmi elvonás, semmi filológia, 
a vonalat, a színt, az egyszerűséget, a dí
szítő erőt kell élvezni s nem a teóriákat.

Amerika a célszerűségek hazája s a gye
rek különben is ezerszer felveti öntudatla
nul magában a kérdést: mi hasznát látom 
majd ennek. Nos ezért rajzol meg rózsák
ból egész girlandot, hogy újévi kártya le
gyen belőle, ezért rajzol tapétamintákat, 
színes kolibriket, amelyeket kivág és fel
ragaszt, könyvjegyeket és olvasójeleket s 
ezért rajzol haladottabb fokon mindent 
dekoratíve valamely fából vagy kartonból 
való tárgyra. Célszerűség, díszítőérték, szí
nek öröme és vonalak gyöngédsége — ezt 
követelik meg minden rajztól. A rajzolás
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e modern felfogásban több lett a puszta 
gyönyörűségnél és több a gondolatok fel
vázolásánál : kézügyesség és iparművészet 
is egyben. Vedd elő fantáziádat, mondja 
nyájasan a modern rajztanító már egészen 
kicsiny tanítványának. Vedd elő fantáziá
dat, vedd elő a lelked mélyén rejlő emlé
keket, válogasd össze tetszésed s ízlésed 
szerint a színeket és írd fel tisztán, erélye
sen és határozottan a gondolataidat, me
lyek formába törnek. Egy gyerek kimegy 
a tábla elé és szabad, nagy ívben rajzol fel 
valamit a táblára krétával. A többi sietve 
nyomon követi a helyén, ceruzával a papi
roson. Azután letörlik, leszakítják s meg
rajzolják ugyanezt emlékezetből. Most 
megint letörlik és megrajzolják ugyanezt — 
balkézzel. Mert a balkezességünkön, emez 
ügyetlenségen is segíteni kell. Ennek a 
kéznek a jobb agyféltekében van a moz
gatója és éppen, mivel e kezünk művelé
sét évezredek hosszat elhanyagoltuk, rend
ellenesen visszafejlődött az agynak ez a 
része is. S ebben a felfogásban is benne 
van az, mekkora jelentőséget lehet tulaj
donítani a rajznak, mint testi és szellemi
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ügyességnek. És végigpillantani egy ilyen 
komoly munkába merült gyermekcsopor
ton, látni sok, sok buksi kis fejet, amely 
csendesen merül egy kitett kagyló szépsé
geibe s lázasan idomítja hű engedelmes
ségre a kezét, látni az iparkodást, az el
mélyülést és a munka gyönyörűségét: való
ban egy művészi és praktikus emberiség 
sejtelmét lebbenti meg a tanító előtt, aki 
egy dobogón áll és nézi őket...

D esign.

Liberty Tadd, aki először írta fel zász
lajára a harcias riadót, hogy a természet 
tárgyait kell hűen visszaadnunk a rajzban 
s nem az unalmas lapmintákat másolni, — 
szűkebb hazájában, Amerikában már ki
múlt. A rendszer, melynek ha nem is meg
alapítója, de legfőbb apostola volt, még 
csak most hódítja meg lassan az egész ódon 
Európát s Amerikában már is új irány ke
rekedett föléje, Amerikában már avultnak 
tartják és lassan, de biztosan megeszi a 
természetmásolást a design, Liberty Taddot 
pedig mister W. Dow. Mi az a design?
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Semmi egyéb, mint a rajz céljának még 
praktikusabb megállapítása. Design az olyan 
rajz, amelynek az a rendeltetése, hogy va
lami haszna is legyen, hogy vele valamit 
díszítsenek, a dekoratív rajz, ellentétben a 
természetet másoló rajzzal. Az amerikai 
Teachers College-ben, a rajztanárképző-fő- 
iskolán született meg és alakult ki a raj
zolásnak ez az új iránya, amelynek jel
szava: aBeauty in use!» Teremts szépet és 
hasznosat! Már a régibb amerikai módsze
rek is azzal zárták le a természet tárgyai
nak, a virágoknak, szerszámoknak, lepkék
nek, csigáknak és mozgó állatoknak hű és 
gyors vázolását, hogy önálló tervezéseket 
gyakoroltattak a tanulókkal, egy virágfűzért 
kellett rajzolniok ecsettel, vagy egy pár 
madarat csoportosan elrendezni, úgy, hogy 
ezek lapszéli díszül vagy apróbb használati 
tárgyak: dobozok, skatulyák, könyvjegyek, 
üdvözlő kártyák, legyezők stb. díszítésére 
szolgálhassanak. A design, ez a legújabb 
rajzirányzat még szorosabbra fűzi a rajz
nak ezt az iparművészeti rendeltetését s 
mindjárt a dekoratív rajzolással kezdi a rajz 
tanítását. Tehát semmi hű és precíz vázo
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lás, semmi pontos fény- és színmásolás, 
semmi önállóság a rajzbanI A rajz szerin
tük csak a kézügyesség egy neme s önálló 
rendeltetése nincs is, csak az a feladata, 
hogy a kézügyesség egyéb produktumait 
díszítse.

A rajz ennélfogva szerintük már kezdet
ben is kell, hogy bizonyos adott viszonyok
kal számoljon. A rajz függ a síktól, me
lyet díszíteni fog, annak nagyságától, szé
lességétől, alakjától, színétől és az a rajz, 
melynek ilyen a rendeltetése, tisztára sík- 
diszítmény, tehát stilizált valami lesz és nem 
naturalisztikus rajz. Egy cseresznyét tehát 
e rajzmetódus szerint nem gömbölyűre 
kell megrajzolni, plasztikusnak, fény- és 
árnyékhatásaival, hanem egy színfoltnak. 
Éppen ezért ilyen módszer szerint való raj - 
zoláshoz nem az lesz a legjobb előgyakor- 
lat, ha minél többször megrajzoljuk a cse
resznyét természetes reálizmussal, hanem 
hogyha azt piros papirosból kivágjuk úgy, 
hogy aztán felragasztva egy fehér lapra, a 
cseresznye dekoratív érzetét keltse.

Itt tehát a rajz egész rendeltetése, célja 
változott meg és ehhez idomult hozzá a
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rajz jellege, a rajz technikája és a rajz 
tanulása is. A tanuló tehát, aki — mond
juk — a Horace Marin Schoolban kezdi a 
rajzolást tanulni, most már nem egy kávé
darálót fog kapni, hogy azt rajzolja le a 
blokkjába, hanem csinál egy kartonból való 
kis skatulyát és azt festékes ecsettel, vagy 
egy darab szénnel valami csinos rajzzal kell 
díszítenie. Egy kis előgyakorlat természe
tesen ehhez is kell. Legelső gyakorlat pél
dául egy négyszögletes térnek kettéosztása 
egy fatörzs vagy egy száras virág, vagy 
egy dombláncolat által. Mindezt természe
tesen csak kontúrokkal kell jeleznie, né
hány éles, fekete vonallal markiroznia. Így 
ismerkedik meg a gyerek azzal, mi a sze
repe a dekoratív vonalnak. Most következik 
a tömeg szerepe a rajzban. Például egy 
nagyobb edényt rajzol s ennek a szélére 
sakktábla-motívumot. Itt fehér és fekete 
tömegekkel dolgozik s most ugyanezt érvé
nyesíti egyéb — mondjuk tapétaszerű — 
minták ismétlődésén. Egyiket feketével, má
sikat fehérrel tölti ki. Ezután a fél tónu
sokkal ismerkedik meg és kezdi a dolgo
kat silhouettszerűen megrajzolni, mint ahogy
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például egy litográfián, egy plakáton jele
nik meg valami féltónusban. S csak ezután 
tér rá a színek gyakorlására, a kontrasztok 
és harmóniák megteremtésére s ebben a 
stádiumban csupa olyan gyakorlatot vé
gez, csupa olyan színfoltot fest, amelyek 
összehangolódnak, mint egy színes japán 
fametszet. Mindebben azonban nem minták 
után dolgozik s nem is a természet után. 
A saját érzéseinek kell őt vezetniök, 
mert azonkívül, ami adva van: a díszí
tendő fadobozon, a dekorálandó papirvágó- 
késen, az illusztrálandó könyvtáblán kívül 
van még valami, ami adva nincs és mégis 
megvan: egy fiatal, üde, tiszta lélek har- 
moniaérzéke. A fantázia és azonkívül a 
természetnek ilyen vonalakban és síkok
ban való meglátása lassan egy egész külön
leges, de nagyon praktikus dekoratív tehet
séget fejleszt ki a gyerekben. Most már 
növényeket, virágokat, hegyláncolatokat és 
tájmotívumokat, házak kontúrjait és em
beri profilokat nem abból a szempontból 
fog nézni, miként lehet ezeket kellő hű
séggel lemásolni, hanem keresni fogja azt 
a pár vonalukat, amely e dolgok karakté



rét megérezteti és díszítésre alkalmassá 
teszi. A természet s a környezete neki csupa, 
csupa iparművészeti motívum lesz, a dol
gokat jól el tudja majd gondolni fában, 
fémben, bőrben, négyszögletes, elliptikus, 
vagy köralakú sík ornamenséül. És az ame
rikai iskolarendszer mellett, amely egyre 
jobban kifejleszti a népiskolákban is a kéz
ügyességet s a középiskolából valóságos ipari 
szakiskolákat csinált, egészen természetes, 
ha a rajz ilyen díszítő jelleget kezd öl
teni. Elvégre ez is művészi nevelés, mint 
ahogy az iparművészeti kultúra is művészi 
kultúra. És lesz egy világ, amikor az em
berek nem reprodukciókkal és gyenge, vagy 
közepes olajfestményekkel fogják megtömni 
házaik falát s nem a múzeumokat és kép
tárakat fogják bújni, ha szépségben akar
nak fürödni, — hanem a home-juk búto
raiban, faldíszén, ruhájukon, kézimunkái
kon, nippejeiken és közönséges használati 
tárgyaikon fogják megtalálni az ízlés ne
mességét, a forma eleganciáját és a színek 
gyengédségét. Beauty in use!
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A művészi környezet.

Valahol messze-messze, kultúrától, kénye
lemtől, művészettől, fénytől és melegségtől 
távolesve, valahol országút mentén, amerre 
csak madár rebben olykor, van egy sáros 
kis iskola. Az épülete roskadt, a teteje zsúp- 
födeles, az ablakai kicsik, az ajtaja rikoltó 
színűre mázolva: itt ez a műveltség közepe, 
góca, innét kell sok-sok kis fiúnak, leány
nak az életfenntartáshoz való alkalmatos
ságot, betűvetés tudományát, ökonómiát, a 
meglevővel való számolást, a hit vigasztaló 
erejét és a történet bizonyosságait magával 
vinni az életbe. Csupasz falak közül, pisz
kos, téntafoltos padok közül, a pislogó 
világosságból, a nyomasztó nehézszagú isko
lából mély és tartós benyomásokat maguk
kal vinni, melyeknek az életet széppé, az 
ízlést választékossá kéne tenniök. Ha a ter
mészeti törvény : a környezet hatása a fej
lődő emberre, itt is kérlelhetetlenül diadal
maskodik, csupa szürke, színtelen, lelkese
désre képtelen ember-palánta fog innen az 
Úr kertjébe kerülni. A hosszú éveknek, a
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bánatos egyhangúságnak, a fakó unalom
nak sorvasztó erejük van, — kell hogy 
lassan elfogyjon a frisseség, melyet ide ma
gukkal hoztak, kilobbanjon az a pislogó 
kis lángocska a szivükben, mely a szemü
ket, a látásukat ragyogóvá teszi.

Almokat álmodunk egy eljövendő művészi 
kultúráról, tengerentúlra nézünk és év
századokat akarunk átugorni, holott e ros
katag kis iskolára kellene gondolnunk, abba 
ültetni bele szép terveket és reményeket. 
Röghöz kötni ábrándjainkat és a lehetősé
gekkel számolni — sok százezer didergő 
kis gyerek közt osztani szét a kevés szép
ségkincset, nem pár ezer kiválasztottnak. 
Ezekre a roskadt, elhagyott, útmenti, ország
széli kis iskolákra gondolni — és úgy be
szélni művészi nevelésről. Ah persze, egy 
bűvös palást, egy virágfakasztó kéz, egy 
csodatevő pálca kellene ide, hogy szépen 
leterítve köpenyével, megérintse pálcájával 
mindazt ami van és egy napról másra, 
alkonyatról-virradatra idevarázsolja a mű
vészi környezet szépségeit, Sheridán orszá
gának néhány virágos gallyát. De ne bíz
nunk csodákban. Hanem higyjünk abban,
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hogy még oly távol is a kultúra gócaitól r 
él egy melegszívű kis tanítónő, vagy egy 
preparandiai ábrándozásban kiformálódott 
tanító, akiknek kedvük is, erejük is van 
meleggé és színessé tenni e kis pölyhös 
fiókák fészkét.

És keressünk valami holtbizonyos és álta
lános érvényű szabályt nekik, miként lehet 
foglalkoztatás, rajzolgatás, színes papirosok 
vagdosása nélkül is, pusztán a szemléltetés 
hatásával, a környezet befolyásával művészi 
magvetésre alkalmassá tenni a lelkeket. 
Beszéljünk apró és könnyű változtatások
ról, melyek lassú munkával művésziessé 
tehetik az iskolatermeket és enyhévé, 
finommá a milliót. A legelső itt természe
tesen a tisztaság képzetének felkeltése lesz, 
az erkölcsös tisztaságé, a szegény és mégis 
előkelő tisztaságé, amely fehérre mázolja 
az iskola falait kívül, sötét tölgyfa-színűre 
a kapuját, kerítését, egy kis faragott színe
zett szemöldökfát sem sajnálva a kisajtótól 
meg egy barátságos kis padkát sem a fá
radt vendégtől. Egy kis felfutó zöld lomb, 
vagy egy barátságos kis violás kert a ház 
elő tt: bizonyosan már a belépővel is meg-
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sejtteti, hogy szívesen látják itt, ahová 
készül.

Szívesség a belépésnél, tisztaság a ház
falon, igazság és nyíltság minden zegben- 
zugban, —- ilyen erkölcsös legyen az elv, 
amely az egész iskolán végig húzódik. 
Az udvarhoz nem fűződhetik más követe
lés, mint hogy nagy, tágas, egy darabon 
fás, másutt csupasz legyen és hogy buckák, 
rakások, hepe-hupák ne éktelenítsék el, ne 
legyen semmi titka és semmi roskadt odúja. 
A tornácnak, a folyosónak, szintúgy az 
osztályok falainak nagyon világosaknak kell 
lenniök. Körül embermagasságig minde
nütt mosható olajos festékkel behúzva, 
legjobb talán zöld színnel, azontúl egyszerű 
virágos iViz. köröskörül, efölött azután 
végig, a mennyezet fehér színre mázolva. 
Semmi hivalkodásnak nem kell itt lennie, 
semmi cifraságnak, semmi szobafestő-reme- 
kelésnek vagy téntával festett szerecsen 
gyerekeknek. Tisztaság a legfőbb művé
szete a háznak.

Ámde folyosókon is, tornácokon is, osztá
lyokban és egyéb tantermekben is elenged
hetetlenül fontos: a kép. Nem kell itt nagy
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méretű vásznakra, sem eredeti remekmű
vekre gondolni, csak jó reprodukciókra, 
minőket már százával csinál directe iskolák 
díszítése céljából néhány német cég, de 
aminő csak nagyon kevés van minálunk. 
Egyszerű, jó, színes kőnyomatok, fa- vagy 
acélmetszetek kellenek a falakra, nagy fes
tők nemes alkotásainak sokszorosításai 
üveg alá keretezve, vagy vászonra húzva. 
Mit ábrázoljon az ilyen kép, minő gondo
latvilágból való legyen ? A németek, e nagy 
szószaporítók és elméletgyártók azóta, hogy 
a művészi nevelés programmá lett, egy 
egész könyvtárra valót írtak már össze 
kigondolás, megfigyelés és kísérletezés után 
e tárgyról. És ha összeadjuk, kivonjuk és 
megszorozzuk egymással e sokféle elmé
letet, rájövünk, hogy amit itt tudni kell, 
nem több a józan ész követelésénél. Nem 
a fantasztikus, nem a mesevilág szörnyeit, 
sem a csatákat, borzalmasságokat vagy 
meghalást ábrázoló képek hatnak jótéko
nyan a gyermeklélekre, hanem a minden
napos élet reális jelenetei. Tárgyak, amelyek 
az ő kicsiny létéből ismeretesek, személyek 
és gondolatok, amelyek neki nem idege
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nek. Egy vásári jelenet, egy utcai kép, egy 
emberi munkától, mozgástól, ünnepléstől 
vagy ujjongástól hangos festmény, egy 
ismert történeti jelenet megörökítése. Egy 
kép, amelynek gyerekek vagy állatok a 
szereplői, egy népies genre-jelenet, valamely 
mezei vagy városi munka nyugalmas epi
zódja, az emberi alkotás szent pillanatai 
büszkeséggel, örömmel és áhítattal töltik 
el s messze belecsengenek a jövőjébe. Bizo
nyos, hogy nem a tárgy a fontos itt, hanem 
a mód, a miként. Ezen kell az igazi művé
szetnek meglátszania, bár az is bizonyos^ 
hogy kivált a kisebb gyerek nem tudja 
magát a kép gondolati elemeitől külön
választani. Művelt és fejlett ízlésű fel
nőtt gyönyörködni tud egy csendes alko
nyat, vagy harmatos reggel képében, egy 
tájon, amelyen semmi egyéb sincs, mint 
szellősuhanás és nyugalom, — de a gyerek 
éppen elméjének nagy megjelenítő erejénél 
fogva jobban szereti a figurális képeket s 
fantáziáját legjobban foglalkoztatja az a 
kép, melynek cselekménye van.

De honnét vegye a mi szegényes, vergődő 
kis falusi iskolánk az ilyen faliképet, amely
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a nagy iskolák számára is szűkén van ma 
még. Nos onnét, ahol találja. Ha más nem, 
egy jó plakát is megteszi, mert abban is 
nagy és naiv művészet lehet. Egy-egy színes, 
műmelléklet valamely folyóiratból, egy-egy 
ízléses, csinos képeslapcsoport felragasztva, 
kartonra húzva olcsó és művészi dísze lehet 
minden falnak. De kimerül-e a művészet 
a képben ? Nincs-e még számtalan más 
olcsó és művészies szobadísz ? Egy pár 
gipsz-relief, amely halvány színnel van be
húzva, egy sarok-állványra állított szob
rocska, akár fából, akár gipszből, ha szólni 
tud a gyermek szeméhez és szívéhez: meg
hitté, intimmé tehet egy iskolazugot és 
melegséget áraszthat magából.

Egypár esztendővel ezelőtt, a művészi 
nevelés gondolatának első diadalmas szá
guldása idején töméntelen iparművészeti 
kiállításon bukkant fel a mintaszerűen ki
állított, művészies tanterem. Sok képtelen
ség, sok túlzottság, sok rikító szín vető
dött ekkor fel és főleg sok túllépés a pénz
ügyi határokon. De megmaradt és meg
valósítható egy gondolat: az, hogy az iskola
bútorok is, amelyek állandóan a szeme
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előtt vannak a gyereknek, lehetnek ízléses 
díszűek. Egy-egy katedrára, asztal peremébe 
vágott tulipán-sor, amely ki van festve, egy 
tábla felett húzódó magyaros fríz, egypár 
ablak fölé festett mézeskalács-szív vagy 
nyargaló huszár — kedves elevenséget 
adhat a tanteremnek és fogékonyságot kelt
het magyaros ornamentikánk iránt. A nép, 
sőt a tájék parasztos művészete szólaljon 
meg ebben, egy-egy cifra szűr, hímzett 
selyemkendő ismert formái ismétlődjenek 
itt meg s ez nemcsak otthonosságot fog 
hirdetni, de valamit, ami ennél is fonto
sabb : a népművészet demokratikus meg
becsülését.

Csendesen, a hónapok és az esztendők 
lassú felszívó erejével kell e finom hatá
soknak beszivárogniok a gyermekiélekbe. 
Nem szabad siettetni e hatást, nem lehet 
analizálni sem, a gyermeki elme nem olyan, 
mint valami bimbó, amelyet szétfejthetek, 
szertefuj hatok, hogy meglássam, mennyire 
impregnálódott benne a belecsepegtetett 
festőanyag. Itt csak várni lehet és hinni 
abban, hogy mint a festék a szirmokon, 
úgy szivárog át lassan a képeknek minden

— 34 —



formaszépsége, színharmóniája az érzése
ken keresztül. Ellenőrizhetetlenül és meg
mérhetetlenül történik ez. S itt ismét hosszú 
és meddő vitatkozásokról, papiros-csaták
ról kell szólni, melyet művészetmegértők 
és elméletgyártók vívtak meg egymással. 
A művészek azt kívánták, hogy semmi szó, 
semmi magyarázat se fűződjék a falon függő 
képekhez, mivel a magyarázat csak rontja 
a kép hatását. Viszont csontos pedagógu
sok akadtak, akik kérdést és feleletet, 
Baedekkert, szakkatalógust akartak játszani 
a gyermekekkel e képek előtt, újabb ada
tokat és életrajzokat akartak hozzája fűzni 
egy-egy képhez és elsorolni az okokat 
amelyek széppé teszik azt. Nos kétségtelen, 
hogy ezúttal is a művészeknek, az intuitív 
szemlélőknek van igazuk s nem a filológus
szellemeknek. A kép ne adatgyűjtemény 
legyen, hanem önmagában ható kép, a 
tanár és a tanító pedig ne legyen szak- 
katalógus. Alexander Bernét, aki okos és 
szép könyvet írt a művészi nevelésről, szin
tén ezt kívánja, de igen helyesen megtoldja 
ezt a nevelő egy más irányú feladatával: 
azzal a feladattal, melynek a természet szép
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ségeibe kell előbb beavatnia a tanulót. És 
persze itt sem a sok szónak, hanem a sokat 
látásnak kell a fogékonyságot megterem
teni, a nagy nyugalomnak, a végtelenség 
érzetének és annak a megnevezhetetlen von
zalomnak, amely mindnyájunkat a termé
szet keblére fűz. S egyszerre csak érezni fog
juk, miként foly egybe művészi megérzé
sünkben a természet szépsége a művé
szetével, miként gazdagítja egyik a másikat 
színekkel és hangulatokkal, miként köl
csönzi a néma tájék illatát a festőnek és 
miként igyekszik Wilde szerint a természet 
utánozni a művészt. Holott valójában nem 
a természet változott meg és nem a mű
vészet, csak mi ébredünk egy reggelen 
arra, hogy új és finomabb tónusokat is 
látunk a napfölkeltében, olyanokat, amelye
ket eddig csak szubtilis ecsetek nyomán 
láttunk.

M űvészi n ev e lé s  a  k ö zé p isk o lá b a n .

Körülbelül egy évtizede van minálunk — 
külföldi mozgalmak hatására — a művészi 
nevelésről szó. Ez az évtized új szellemet 
és új eredményeket teremtett, közelebb
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vitt bennünket ahhoz a boldog ideálhoz, 
amikor majd minden iskola nemcsak a 
tudományos és erkölcsi, de a művészi meg
értésnek is iskolája lészen, de magát a 
kérdést s főleg módszerét véglegesen meg
érlelni még nem tudta. Még keresünk, ta
pogatózunk és maga a középiskolai tan
terv és az utasítások is inkább csak a 
célokat említik, mint az eszközöket. Innét 
van, hogy az iskolában még ma is tág 
tere van e tekintetben a lanyhaságnak, 
felületességnek, sőt semmittevésnek is. De 
nincsen rossz, amiből valami jó ne szár
maznék. S itt az a jó, hogy a tanár nem 
lévén kötve, többet adhat egyéni felfogá
sából, tágabb tere van a kísérletezésre és 
a  próbálgatásokra. Mi tehát nem utópiát 
írunk s éppen ezért e helyen nem a tan
terv megújítását kívánjuk. Éppen csak a 
dolgoknak tervszerű beosztásáról óhajtunk 
beszélni, arról a szervezésről, amely az 
egész kérdésnek állandóságát, dinamikai 
biztosságát, a jövőre való kezességet meg
adja. Mert organizálás a pedagógiában cél- 
tudatosságot, együttműködést, sikert és 
fejlődést jelent és nem az hódítja itt meg
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a jövőt, aki új földrészeket teremt a pe
dagógiának, hanem az, aki ennek az új
világnak összevágó üzemét, százféle kere
két, rugóját, lendítőjét működésben tartja. 
Ez a hasonlat éppenséggel nem merész. 
Mert mint minden nevelés, a művészeti neve
lés is végeredményében termelés, csakhogy 
anyaga is, termelő gépezete is, öntudatos 
s nem élettelen. És e nagy gépezetben az, 
aki körül a művészi nevelés forog, a rajz
tanár. Az ő lelkesedése, tudása, akarata a 
hajtóerő és az ő tevékenysége nemcsak 
alkot, de egyúttal át is viszi a termelő 
erőt más kerekekre. Ott, ahol, mint az 
osztrák reáliskolákban is, a szabadkézi 
rajzórák száma éppen kétszerannyi, mint 
minálunk, természetszerűleg könnyebb is 
sikereket elérni ezen a téren. Mert ott a 
rajztanár nemcsak a kézügyesség elsajátí
tására nevelhet, nemcsak a gondolatok, 
benyomások és emlékek felvázolására tanít
hat meg, nemcsak a természet és a mű
vészi alkotások szépségeinek felismerésére 
szoktathat, és nemcsak művészeti stílusok 
jellemző formáit szemléltetheti és viheti 
bele a tanítványai érzésébe. Hanem mind
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ezek mellett ideje és módja van elméleti 
ismereteket is levonalni a szemléletekből. 
Ideje van az alkotásokon és stílusokon 
kívül magukkal a nagy egyéniségekkel is 
foglalkozni. Megértetheti, hogy a görög 
szobrászok miként jelennek meg koruk 
földrajzi, faji és műveltségi viszonyai tol
mácsaiként. Hogy a gótika miért csodá
latraméltó terméke egy művészetileg együtt 
dolgozó kornak és hogy miért voltak a 
Lionardo da Vincik és a Michelangelok 
nemcsak a képzőművészetben, de a tech
nikában, a természettudományban és a filo
zófiában is lángeszűek.

Ámde a mi viszonyaink közt be kell ér
nünk azzal, ha a rajztanár a gyakorlati 
feladatokon kívül az elméletre legfeljebb 
egy-egy hellyel-közzel tett megjegyzése út
ján világít rá, ha a művészetnek történeti 
ismereteiből csak kóstolót ad. A korszakok 
bővebb jellemzését, a stílusok lelkének meg
értését pedig rá kell bíznunk azon tárgyak 
tanáraira, akiknek anyagában erre tér és 
alkalom kínálkozik. A magyar költészet és 
irodalom tanárára, akinek úgyis szükséges 
az esztétikával is foglalkoznia és a törté-
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net tanárára, aki a korszakok művelődés
történeti jellemzésénél úgyis első sorban a 
művészi eredményeket veszi szemügyre. 
■S esetenként egy-egy más szak tanáraira is. 
Mert lehetetlen elképzelni, hogy lelkiisme
retes tanár például a Lessing Laokoonjával 
kapcsolatban megfeledkeznék a görög szo- 
borcsoportozat bemutatásáról és ne fog
lalkozna a szobrászati ábrázolás tárgyai
val, fajtáival, jellegével és a szépnek azzal 
a kialakult formájával, amely a klassziciz
mus szellemét átlengi.

A negyedik osztályban, ahol a tulajdon- 
képeni szabadkézi rajzoktatás megindul, 
művészettörténeti szemléletekre nem igen 
nyílik alkalom. Itt elég, ha a rajzolás ele
meivel, a vonalak ritmusával, az antik- 
diszítő motívumok természetével megismer
kedik a tanuló és a színek eleven érzetét 
célszerű összeállításokon gyakorolhatja. De 
már az ötödik osztályban, a klasszikus 
világ művészeti emlékének rajzolásánál kell, 
hogy egy összefüggő képben egyesítse a 
tanuló számára a klasszikus stíl jellemze- 
tességét úgy a rajznak, mint a történetnek 
tanára. Nem a stílus ornamentikái tagla-
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iását értem, hanem grandiózusán egyszerű 
vonalainak és síkjainak megéreztetését. 
Kell, hogy jó képeken és hozzájuk kerete
zett magyarázó szövegeken ismerhesse meg 
a tanuló e korszak képzőművészeti termé
keit s állandóan maga előtt lássa az osz
tályban és a folyosókon. Időnkint, alka
lomszerükig nagy szolgálatot tehetnek itt 
azok a gipszmodellek is, amelyek a görög 
•és római szobrászat emlékeit ábrázolják, s 
melyek egész kollekciója a mi iparművé
szeti iskolánkban is olcsón megszerezhető. 
A hatodik osztály rajzanyagát az ó-keresz
tény, bizanti, román és gót stílus néhány 
jellegzetes műalkotásával lehet felfrissíteni. 
És itt nemcsak a történelem tanára lehet 
segítségére a rajztanárnak a műemlékek 
bemutatásával, hanem a poétikát megelőző 
tanulmányokban az irodalom tanára is. Az 
utóbbi kifejtheti — természetesen csak be
mutatásokból leszűrve -— a stílusok lélek
tanát, összefüggéseiket a kor gondolat- és 
kedélyvilágával, célszerűségeiket és fejlődés
menetüket. Míg viszont a rajzolást kísérő 
magyarázatokban azt az architektonikus 
szükségességet kell megértetni, amely a

— 41 —



változásokat előidézi. Magától értetődik, 
hogy az anyag még így is holt elmélet 
marad, ha bazilikák, templomok sűrű lá
togatásával fogalmat nem nyernek a freskó • 
festés, az üvegfestés, a szobrászat és a temp
lomi díszítés gazdag és pompás világáról. 
A hetedik osztály számára a rajztanítás 
keretén belül a magyar műemlékeket jelöli 
meg a szemlélet anyagául a tanterv, de mi 
ezt sehol sem választanok külön az álta
lános műtörténettől s ezért ebben a fo
lyamban a renaissance, barokk és rokokó 
stílusok nevezetesebb alkotásait ismertet- 
nők. A történelem tanárára bíznók, hogy 
a magyar renaissance Mátyás-korabeli gaz
dagságát és szellemét méltassa és az iro
dalom tanárától kellene várni, hogy a ma
gyar barokk- és rokokó-kor gondolatvilágát 
a Gyöngyösi költészetéből és az antikizáló 
poéták stílusából megértesse, minden ol
dalú kapcsolatban feltárja. Ezen a fokon 
nagyon tanulságos lehet néhány kirándulás 
a Mátyás-templomba, a királyi várpalotába, 
a Központi városháza árkádjai alá s eset
leg a gödöllői Grassalkovich-palotához és 
mindenekfelett a városligeti mezőgazdasági
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múzeumhoz, mely a stílusok fejlődését egy
másból folyóan tünteti fel. A nyolcadik 
osztály művészettörténeti anyagául legcél
szerűbb néhány rajzórán a tizenkilencedik 
század magyar műalkotásait jellemezni, 
még pedig úgy az építőművészet legszebb 
alkotásainak : a Múzeumnak, Vigadónak, 
Bazilikának stb. bemutatásával, mint a Szép- 
művészeti Múzeum egyes osztályainak meg
tekintésével. A látottakat azután célszerű 
volna egy-egy önképzőköri gyűlés tárgy
során feldolgozni és megbeszélni, amikor 
a kedvtelésből vállalkozó tanulók eszme
cseréjét úgy az önképzőkör vezető-tanára, 
mint a meghívott rajztanár irányíthat
nák.

De a képzőművészet alkotásokban le
csapódó evolúciója még nem érleli meg 
eléggé az emberi szellem nagyszerűségét. 
Még kell, hogy a dolgok technikájába is 
bepillantást kapjanak a tanulók s egyrészt 
érdeklődésüknek, másrészt egész korunk 
tendenciáinak megfelelően: az iparművészet 
műhelyeibe, az alkotás technikai nehézsé
geibe is betekinthessenek. Ezért kívánatos 
volna, ha már az alsó négy osztályban
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minél többször és minél alaposabban szem
lélhetnék meg etnográfiái gyűjteményein
ket s magyarázó szó értetné meg népünk 
nagy lelki gazdagságát, keleti színszere- 
tetét, ezeréves ornamentikáját. Azt a naiv 
bűbájt, amely a gyermek leikével rokon 
csengésű. Az ötödik osztály egyik kirán
dulása a Nemzeti Múzeum régiségtárába 
jó alkalom lehet a numizmatika és az 
érem- meg plakett-művészet megismerteté
sére, a hatodik osztály nemcsak a kész üveg- 
és freskófestményekből, de egy-egy műhely 
látogatásából is megismerhetné a temp- 
lomdiszítő művészetek nagytürelmű mun
káját. A hetedik osztály számára kívánnám 
a könyvkötő, sokszorosító- és díszítő mű
vészetek néhány műhelyének bemutatását 
és néhány régi remekmű demonstrálását, 
míg a nyolcadik osztály számára igen prak
tikus eredményűnek gondolnám egyrészt 
az Iparművészeti Múzeum és kiállítások 
látogatását, másrészt egy kétórás rövid 
összefoglalásban mindazoknak az alkalmak
nak, módoknak és eszközöknek a felsorolá
sát, amelyek közt a mai ember életét mű
vészibbé, lakását, ruházkodását szebbé és
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célszerűbbé, utcáját, házát, erkélyét színe
sebbé teheti.

Ha mindezek megvalósítására elég időt, 
teret és munkakedvet talál az iskola, a 
művészi nevelésért már sokat tett. És cse
rébe szívesen odaadnék érte a művésztör
téneti kurzusokat és skioptikonos bemuta
tásokat, amelyek nagy halmazukkal, gyors 
egymásutánjukkal aligha adnak a fárad
ságon félül valami eredményt. Egyáltalá
ban úgy képzeljük, hogy a művészeti is
meretek megszerzése nem igen lehet a mai 
középiskola célja, de az érdekkeltés, a 
szépért való lelkesedés fejlesztése annál 
inkább. Égy képzeljük, hogy a művészet 
necsak az ünnepi órák gyönyörűsége le
gyen a szemek számára, hanem egy állandó 
mélységes benyomású millió gyanánt övezze 
őt a tanteremben, a folyóson és — ha le
het — otthonában. Éppen ezért mindenben 
az egyszerű, de jól ható illusztrációt al
kalmaznám.

Mert csak a lassú, de tervszerű művészi 
nevelés érlel műértővé és mi több: mű
baráttá. Csak így hihetjük, hogy a jövő 
középosztályában nemcsak az anyagi erő,
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de az érdeklődés is nagyobb lesz a mű
vészetek iránt. Mert hitünk az, hogy min
den serdülő ifjúban a szépnek, az ideális
nak, a művészi teremtő erőnek egy-egy 
csendes rajongója szunnyad.

A száza d  m é rle g e .

yz érdeklődő és gondolkozó ember, aki 
nyomon követi a művészi nevelés lázas 
munkáját, aki hallja régi és új módszerek 
csatakiáltásait, aki látja a természetbe, meg
figyelésekbe merült gyereksereget és a mű
vészi iskola megteremtésének vágyától égő 
tanítót, egy percre megáll e forgatagban 
és azt kérdezheti: mi végre mindez ? Több 
lett-e a művészet, gazdagabb lett-e az em
beriség, megtermékenyült-e a tíz-húsz éve 
felcseperedett nemzedék avval, hogy új rajz
tanítási módszerek merültek fel és tárlatok 
látogatásával, képek mutogatásával, termé
szet-stúdiummal töltjük meg az órarend 
bizonyos pontjait? Egyáltalában, nyer-e az 
emberiség végső eredményben avval, hogy 
rákapatjuk a szépnek élvezetére és gyakor
lására, hogy a művészetet szinte éltetőjévé
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tesszük és jobbá formáljuk-e a világot, 
avagy legalább kellemesebbé, ha mindenki 
minden nap úgyszólván az uzsonnakávéval 
fogyaszthatja a művészetet?

Mert valóban, úgy kell az egész művé- 
szetre-nevelő szorgalmat felfogni, mint 
olyasvalamit, ami nem önmagáért van, ha
nem eszményibb célokat szolgál, mint vala
mit, ami belenéz az emberiség jövőjébe és 
töri a bozótot egy eljövendő kultúra szá
mára. Az esztétikai kultúráról van szó. 
A szépségnek egy olyan államformájáról, 
melyben Ruskin szavaival élve cca legutol
sónak is annyi jut, mint az elsőnek#, a 
világnak egy olyan átformálásáról, mely 
újra trónraemeli a harmadfélezer éve szám
űzött hedonét, a gyönyört, tiszta és nemes 
formájában. A munkában fáradt, szürke 
mindennapiságtól elgyötört, rossz és olcsó 
gyári produkcióktól elárasztott emberiség
nek olyan megváltása a cél, melyben az 
megértse, áhitozza és követelje a szépet. 
Szinte azt lehetne mondani: az emberiség
nek egy olyan szervezése szükséges, mely
ben ne gazdasági, hanem esztétikai vagyon
felosztásért küzdjünk mindannyian. Ha igaz,
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mint ahogy igaz, hogy a művészi élvezet 
csak felfokozott, megduzzasztott, összesűrí
tett életöröm, koncentrált vitalitás, akkor 
az is igaz, hogy ehhez éppen úgy joga van 
minden embernek, mint a szerelemhez, 
amellyel a művészi élvezet gyökerében egy. 
Ha csakugyan a fokozott életérzés, a jól
eső emberi és faji öntudat egy-egy hullám
verését indítja meg a művészi gyönyörű
ség, akkor az életöröm e forrásához min
den embert el kell vezetnünk. De az is 
bizonyos, hogy meg is kell tanítanunk r á : 
miként szürcsölje, miképpen élvezze, hogyan 
bánjon vele gazdaságosan, hogyan ossza el 
egyéb életjavai arányában?

Tehát egy esztétikai kultúráról van szó. 
A jövő sejtelmes muzsikájáról, melyhez 
egyelőre csak a hangszereket próbáljuk. 
Türelmetlenség és meg nem értés jele 
volna már most eredményeket követelni s 
kishitűség volna a két-három évtizedes 
törekvéseket a sikerek szempontjából Ítélni 
meg. Hiszen még az sem bizonyos, jó úton 
járunk-e és az sem, hogy eljutunk-e valaha 
az esztétikai Ígéretek e földjére, hogy le
hetne hát — a számadást sürgetni ? Semmi
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sem bizonyos, csak az, hogy a letűnt szá
zad panaszokkal és szemrehányásokkal van 
tele, hogy mint Alexander Bernát okos és 
szép könyvében (Művészet. A művészet érté
kéről. A művészeti nevelésről) kifejtette, 
«talán soha azelőtt nem volt oly anarchia 
a művészet terén, mint ebben a század
ban®. És hozzátehetjük: talán soha azelőtt 
nem volt oly élénk a művészet újraélesz
tésének vágya, mint ekkor, — ami külön
ben egyet jelent. A tizenkilencedik század
nak nincs stílusa és nem tudta valamely 
egységes világnézet keretébe belehelyezni, 
evvel átitatni és tartalmassá tenni a mű
vészeteket. A középkori művészet nagy 
szervezettsége, az újkori művészetek ki
rályi pompája és arisztokratikus fensőbb- 
sége egy büszke gesztussal összeomlik, stí
lusok helyébe divatok lépnek és sem a 
múltnak bámulása, sem a régi formák fel
újítása, sem zavaros összekapcsolásuk nem 
az, ami a feltörő polgári rend művészi 
fogékonyságát igazolhatná. Alexander az 
okokra is rámutat. aEz a század vérben 
született és vérfolyam jelzi útját®. A nagy 
szociális megrendülések földjein pedig va
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lóban csak összeomlanak a bálványok, de 
nem teremnek újak.

Enyhülést és frisseséget e sivárságba 
csak a század közepén megindult angol 
műipari mozgalom hozott, melynek Rus- 
kin a vezére, de amelyet valójában az an
gol polgári elem gazdasági helyzetének 
konszolidáltsága hozott létre. A művészi ne
velés gyökérszálait is idáig szokták vissza
vezetni s az új rajztanítás, új szépmüvé- 
szet, új műipari érzék keletkezését bele
kapcsolják a South Kensington Múzeumba, 
melyet Ruskin lelkes barátai teremtettek 
meg. Ám mi mégis azt hisszük : a mi kon
tinentális művészi reformmozgalmaink kö
zelebb esnek Németországhoz és ahhoz az 
újraéledt idealizmushoz, mely ott a nyolc
vanas években fellobbant Ez is a diadal
mas polgári öntudat fellángolása volt, ez 
is egy nagy belső, birodalmi konszolidált- 
ság következménye, mely élvezni akarta 
gazdasági erejének javait.

Mintha valami nagy légköri feszültség
ből nehéz villamos szikrák pattannak ki, 
úgy születtek meg e várakozó, sóvárgó 
Németországból egy új életoptimizmus első
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felröppenő rakétái. Schopenhauer elégedet
lensége után Nietzsche extázisa, Paul de 
Lagarde heves felszisszenése, Brúnó Wille 
kissé misztikus atheizmusa, Wagner cso
dálatos, szinte prófétai felharsanása és min
denben, az egész szellemi életben az intui
tívnek, a tudománytól a hit felé vezetőnek, 
a materializmusból az idealizmus felé tar
tónak diadalmas nekilendülése. Az embe
rek valami újat szomjuhoznak. Valamit, 
ami egy új romantika szép és bágyadt 
fényével vegye körül mindennapos létüket. 
Az emberek hitet keresnek, ha másban nem: 
önmagukban, a jövőben. A művészet hatal
mas szárnycsapásokkal lendül neki a jövő
nek. Küzdenek az intellektuálizmus, a her- 
bartizmus szellemben történő értelmi neve
lés ellen s több bizalmat, több rajongást, 
több életgyönyörűséget akarnak belenevelni 
a német ifjúságba, mely szürke, elmélet
rágó és utálatosan pápaszemes.

Ekkor születnek meg félénken, tapoga
tózva a müncheni Jagendstílus első, kissé 
exaltált kísérletei. Ekkor harsan fel írók
ban, művészekben, költőkben újra a régi 
frigynek, a régi egységnek vágya s így
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teremtik meg a Pánt. Ekkor jönnek az 
első nagy szecesszionista festők, s ekkor 
történnek az első kísérletek angol mintára: 
közelhozni az emberek életéhez a művésze
tet. A lakóház szerves egységének, célsze
rűségének, anyaga igazságának, formái mo
dernségének gondolata teremti meg a ha
talmas müncheni, drezdai, darmstadti mű- 
vészkoloniákat s hívja életre Dülfer, Beh- 
rens, Rimerschmied, Olbich, Pánkok. Her
mán Obrist és a többiek i parművészetének 
sokoldalúságát.

Az első álmok lázából sok mindent meg- 
mosolygott és letörölt csendesen az idő. Az 
első bizarrságok túlzásai szépen lehiggad
tak, az első stílusteremtő Sisyphusok közül 
sokakat agyonnyomott maga a stílus. Mint 
egykor a nagy Pan, úgy halt meg a kisebb 
«Pan» is: az írók s művészek közös vállal
kozása, de mindebből mégis kisarjadt va
lami új, valami szép, valami általánosság, 
aminek a mi életünkhöz tartozását szív
dobogva kell megállapítania annak, aki 
egy-egy német műkiállítást végignéz, egy 
művészeti folyóiratot végiglapoz. Egy vá
rost kell építenünk, — mondták, amikor
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Darmstadthoz hozzáfogtak, — egy egész 
várost, amely a mi művészi hitvallomásunk 
legyen. És nem lehet tagadni, hogy e mű
vészet nagyvonalúsága, dekoratív ereje, 
széles, robustus formái, élettel és biztos
sággal való kompozíciója azt a kellemes 
gondolatot kelti minden élvezőjében, hogy 
itt olyasvalami teljesedett be, ami a husza
dik század gondolatvilágából sarjadt. Van 
tagadhatatlanul valami szilárd, de egyelőre 
ki nem tapogatható összefüggése e művé
szetnek a vaskonstrukciós építkezéssel, a 
motortechnika csodálatos szilárdságával és 
röpítőerejével, a Wagner-muzsika dinami
kai biztosságával és sublime fenségével, a 
Nietzsche filozófiájának káprázatos tömör
ségével, — van, van itt valami stílus kiala
kulóban . ..

És nem szabad, nem is lehet elvitatni ez 
átalakulás körül azok érdemét, akik röp- 
iratokban, könyvekben, folyóiratokban elő
ször küzdöttek az iskola reformja, a mű
vészi nevelés megújítása, az egyoldalú ér
telmi nevelés esztétikai sivársága ellen. 
Volkelt János volt talán az első, aki meg
érezte az iskolai nevelés kicsinyes, szűk
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kulturkereteit, aki egy nagy koncepciójú, 
látnoki erejű nemzedéket kívánt. És Lang- 
behn volt az, aki névtelenül megírt köny
vével, a «Rembrandt als Erzieher»-rel leg
mélyebben tudott beleszántani a német 
közvéleménybe. Ötvennél több kiadást ért 
ez a könyv, mely meggyőző, rapszodikus, 
vitatkozó és gúnyos módon ostorozta a né
met nevelés művészietlenségét, a német 
kultúra stílustalanságát és poshadtságáL 
S jött utána a művészetnevelési irodalom
nak egy olyan áradata, amely még ma is 
csapdossa a mázsányi könyveket a német 
Schulmeister-nevelés szelleméhez. Konrad 
Lángé után, aki a művészetápolás gazda
sági alapjait fejtette ki és a műpártolás 
demokratizálódásától a nemzeti vagyon 
gyarapodását várta, jött Lichtwark, aki 
nemcsak hirdette, de meg is csinálta, meg 
is szervezte a mai kor mecénásságát a 
Hamburgi Amatőr-Egyesületben. És itt 
kapcsolódik bele ez a modernségben, mű- 
vészetszeretetben, kulturfogékonyságban pá
ratlan német város az egész reformmozga
lomba. Tanítóik, mint Lichtwark, Wolgast, 
múzeumigazgatójuk: Justus Brinckmann,
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íróik és költőik: mint Gustav Falke, Ottó 
Ernst, Löwenberg, muzsikusaik, mint Fied- 
ler, Laube, Barth mind odaállnak a moz
galom első sorába és hosszú évek izgal
mas, majd türelmes munkájával fakasztják 
ki az új kultúra hajtásait. Sőt többet: egy 
új világszemléletet teremtenek, mely egy
felől szociális nézőpontokból látja a vilá
got s másfelől rászoktatja neveltjeiket a 
dogmatikus, merev, logikailag kérlelhetet
len gondolkozás helyett impulziv közvetet- 
lenséggel nézni és élvezni az életet. Egy 
könnyű és nemes hedonizmusra nevelnek, 
valami csendes összeolvadásra mindazzal, 
ami a környező világban szép és gondolat- 
ébresztő. Ahogy például Lichtwark hozzá
szoktatta a tanítókat, hogy a gyerekeket a 
művészi produktumok helyes szemléletére 
neveljék, ahogy ő eltávolított minden tudá- 
kosságot, filológus magyarázatot, elemző 
bölcselkedést a tiszta művészi gyönyörkö
dés perceiből, — azzal iskolát teremtett s 
megfiatalította az egész humanisztikus ne
velést. Mert ma már költészetet sem lehet 
a régi skolasztikus szellemben tanítani s 
az irodalmat is inkább hangulati értékeiért
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kell megbecsülteim, mint intellektuális ele
meiért. Rudolf Hildebrand csak alkalmazta 
Lichtwark eszméit a nyelvi oktatásban, de 
ő nélküle is bizonyos, hogy az élő, hangzó, 
csengő szó, az a tiszta nyelvi szépség, me
lyen egy-egy költemény, szónoklat végig- 
hullámzik a hallgatókon, előbb-utóbb az 
iskolában is érvényre jutott volna. A betű
nek, a nyomtatott, szürke szónak, az egész 
megmerevedett papiros-stílusnak halálát je
lenti ez irány felbukkanása. Mert tessék 
elképzelni, vagy akár kipróbálni egy igazi, 
vérbeli lirikus hatását a papiroson keresz
tül és azután a szónak, a finoman hang
súlyozott ritmusnak lüktető erején keresz
tül. Hovatovább valóban megérjük a jegyze
tekkel, magyarázatokkal, fejtegetésekkel és 
tartalmi elmondásokkal vérig sértett klasz- 
szikusok csöndes lélekvándorlását, amint 
egy-egy irodalomtörténeti órán élő, zengő, 
szavakkal szárnyaló költészetté válnak. 
Hovatovább valóban megérjük, hogy a latin 
órán újra átsuhan a Catullus gyengéd, bá
jos költészete és jobblétre szenderül Wöpke 
professzor, akiben az iskolai copfosság ge- 
niális torzképét alkotta meg Hatvány Lajos.
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De maga a mozgalom, mely a század for
dulóját az esztétikai élvezet demokratizálá
sával akarta jelentőssé tenni, nem marad
hatott meg az iskola falain belül. Hiszen 
kezdettől fogva benne volt a törekvés, hogy 
a nevelés határait kiszélesítse, hogy ne csak 
az iskolát vegye igénybe, mikor szélesebb 
kultúráért küzd és hogy éppen azt ölje 
meg az emberekben, amit iskolás művelt
ségnek neveznek. Most felégetett, hazug 
bálvány-templomok üszkein át rohant a 
mozgalom új, szűzi területekre és ameri
kai meg angol példára egyenesen a nép
ben, főleg az új jelenségek iránt fogéko
nyabb ipari proletáriátusban igyekeztek 
eszméiknek talajt teremteni. A sok szövet
ség (Dürerbund, Goethebund), mely művé
szetre, szép könyvek, szép képek, szép ker
tek szeretetére nevelte az alsóbb társadalmi 
osztályokat, a Heimatschutz-mozgalom, mely 
megtanította az omladozó szép házak meg
becsülésére, a Naturschutz, mely a drez
daiakkal megértette a várost környező ter
mészet igazi jelentőségét, a mozgalom, mely 
új vándorkönyvtárak felállítását sürgette, 
mely minden nagyobb városban megterem



tette a Freie Volksbühne-ket és Thalia- 
társaságokat és mindenütt fenn is tudta 
tartani (csak minálunk nem), mely híveket 
szerzett a városszépítés, a műemlék-ápolás 
gondolatának, amely a plakát, bélyeg, érem 
és papírpénz artisztikus megfiatalodását 
követelte, mert ezek útján hatolhat a mű
vészet legmélyebbre a társadalom rétege- 
ződésében, — ez az egész mozgalom jófor
mán tíz esztendő alatt százszorannyit szé
pített a német társadalom életén, mint 
amennyit Sedan óta a német iskolameste
rek rontani tudtak az iskolák ifjúságán.

Ma az egész mozgalom, mintha a kard
csapás nélkül való hódítás lassú és biztos 
folyamatosságával haladna előre. Csak néha 
érkeznek hozzánk puskaporropogás hang
jai, csak néha villannak fel a régi és új 
felfogások szenvedélyei egy-egy Kunst- 
erziehungstag-on. De ami egyébként felénk 
jön : könyvek, folyóiratok, röpiratok a bízó 
lelkesedés és csendes munka korszakát hir
detik. A vágyak és álmok lassú valósulá- 
sát kell megéreznünk s a német ízlés, né
met szellem lassú, előkelő kiformálódását. 
Németország hovatovább mindennapos éle
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lének művésziességével is tanítója lesz a 
világnak, már nem az a csendes, okoskodó, 
prédikáló mester, aki volt, hanem friss, 
világfias, elegáns. Már sok-sok tanítója, 
írója, művésze, kultúrembere vallja Ottú 
Ernsttel, hogy az élvezésre való tanítás 
éppen olyan jogosult, mint a kötelessé
gekre való nevelés, már a hedonének egy 
új, nemes és tiszta formája bontakozik ki 
a kissé meglepett Németország felett. . . 
És már az emberiségnek új ünnepnapjai 
vannak kialakulóban . .  .
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AMATŐRÖK NEVELÉSE.

A céhbeli művészet mindig hajlandó a 
kicsinylő mosolygásra, valahányszor ama
tőrökről van szó. S ha valaki még hozzá 
arról beszél, hogy szaporítani kell a mű
kedvelők számát, ebbe a lenézésbe egy 
csöppnyi féltékenység is vegyül. Nem va
gyunk-e elegen hivatásos művészek: festők, 
színészek, iparművészek és muzsikusok?— 
kérdik azok, akiknek a művészet nemcsak 
szívügy, hanem kenyérkérdés is. A fo
gyasztó és élvező közönségről szinte feles
leges is szólni. Ez leghamarabb készen van 
a visszautasító ítélettel: «dilettáns-munka!» 
S észre sem veszik, hogy ebben a meg
határozásban olyasvalami van, ami mélyen 
megalázó épen a hivatásos művészekre. 
Mert ez annyit jelent, mint bevallani, hogy 
vannak a művészetnek tiszteletbeli képvi-

— 60



selői és hivatalnokai; vannak imádói és 
napszámosai; vannak, akik csak udvarol- 
gatnak Apollo leányainak és vannak, akik 
mindjárt — érdekházasságra is lépnek ve
lük. Holott nyilvánvaló, hogy épen a mű
vészetben, akár festésről, akár fényképe
zésről, akár muzsika komponálásáról vagy 
egy vers írásáról van is szó, nem a routin 
a fontos, hanem a hivatottság. A gyakor
lott ügyesség, a fogások és hatások isme
rete tetszetősebbet, kelendőbbet, sőt jobbat 
is termelhet az amatőr munkájánál, de a 
művészetet magát mégis csak azok tisz
telik meg jobban, akik a csendes rajongás 
perceiben fordulnak feléje. Ezért szívében 
minden igaz művész holtáig amatőr marad.

Maga ez a megoszlottság is, hivatásos és 
nem hivatásos művészekre, csak újabb ke
letű. Alig több száz esztendősnél. Valaha 
minden ember művész volt ünnepnapokon. 
Hétköznap fogta az eke szarvát, vagy kal- 
márkodott, avagy páncélba öltözött és ve
rekedett, de napnyugta után és ünneplő 
köntösben megfinomodott és elmélyült ab
ban az áhítatos fúrásban-faragásban, pe
pecselésben, muzsika-próbálgatásban és
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versfaragásban, melyhez a hajlandósága 
vitte. Az emberiség nyersebb és naivabb 
volt. A görög hős nemcsak pásztorkodott 
és hadvezérkedett, hanem a pajzsát is maga 
kovácsolta csodás mívű remekké. A lovag
kor trubadúrja nappal szaracénok vérét 
ontá, de éjszaka gyönyörű szerelmes ver
sekkel hódolt a világ szépségeinek, és a 
renaissance piktorai közül nem egy, amel
lett, hogy festő, kitűnő szobrász, építész, 
iparművész, csendes álmodozó, hatalmas 
terveket szövő és végrehajtó technikus és 
lázasan szép levelek írója is egyben. Csak 
az újkori városi élet, az ipar fellendülése, 
a polgári rend erőrejutása szorította rá a 
művészt is, hogy ipart csináljon abból, 
ami csaknem minden embernek szunnyadó 
képessége: a művészi alkotásvágyból. A mű
vészet, mely azelőtt arisztokratikus kedv
telés volt, elnyórspolgáriasodott. A jólét 
anyagi lehetőségeit nyújtá, tehát vetélke
dés lett a kultuszból. És a régi, nagy. 
egyetemes művészet, mely szinte religiója 
volt az egész emberiségnek, csak a nép
művészetben hagyott nyomokat. Paraszt- 
emberek és -asszonyok naiv és színes kézi
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munkájában, varrott és hímzett szöveteiben, 
vert és horgolt csipkéiben, faragott fáiban 
és agyagmunkáiban, muzsikáló és verselő 
ritmikájában. És még valamiben. Ama naiv 
lelkesedésben, amellyel a városok iparos 
társadalmában dalárdistává, műkedvelő szí
nésszé, sőt népszínműíróvá is képezik ma
gukat Hans Sachs utódai. Vétek volna ezt 
a fogékonyságot kigúnyolni. Sőt inkább!... 
El kell mélyíteni és nemesebb feladatokra 
terelni.

E zakatoló és gyári munkában elkopta
tott élet ugyanis sóvárog valamely nagy 
művészeti egység után, hajszolja az egyé
niségnek értelmi és érzelmi tökéletességét 
és a kor lelke szinte sóhajt az üdülés után. 
A század irányzata tehát épen arra utal, 
hogy neveljük az amatőröket, nemhogy el
riasszuk. Ruskin és Tolsztoj óta egy sereg 
olyan kiváló esztétikus, mint Schulze- 
Naumburg, Muthesius, Lux mutatta meg 
a világnak, hogy a szépnek kultusza nem
csak elvont, önmagáért élő fogékonyság, 
de számokkal is kifejezhető erősödése a 
közvagyonnak. Az első gyönyörűségek, 
amellyel egy ember az ablakába rakott
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virágokat, vagy szépen rajzolt képesköny
vét nézi, már magukban rejtik a művé
szetnek későbbi élvezőjét: a jó képeknek, 
a szép lakásnak, a lebilincselő tájaknak, 
az ízléses öltözeteknek és ékszereknek 
leendő fogyasztóját. Az embert meg kell 
tanítani rá, hogy a jó és célszerű anyago
kat, a gyengéd vonalakat, a biztos szerke
zetet, a finom hangulatokat és intim szí
neket élvezni tudja s ennek csak egy biztos 
módja van: ha maga is gyakorolja magát 
bennük.

Maguk az ex offo-művészek természe
tesen igen gyakran megnehezítik az amatőr
nevelés útját. Mikor néhány évvel ezelőtt 
az amatőrfényképezés egyszerre hatalmas 
lendületre jutott, a hivatásos fényképészek
ben feltámadt a kenyérféltés gondolata. És 
ma? Úgyszólván már együtt dolgoznak az 
amatőrökkel. A műkedvelőktől új formá
kat, új beállításokat, új tárgyak hatásait 
kapták, új technikai eljárásokat, mint a 
plalinotipiát és a gumminyomást, amelyek 
ennek az iparnak eladdig merev sablónjait 
egyszerre a régi műlapok utánzásának 
finom esztétikájával frissítették fel. És ma
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guk a fényképészek legjobb tanúi, hogy az 
amatőrök elszaporodása nemcsak, hogy 
nem ártott a hivatásos fényképész kereset
viszonyainak, hanem inkább növelte a kö
zönség fogyasztóerejét. Szakasztott ugyanaz 
a jelenség ez, mint amely pár évtizeddel 
ezelőtt a britt szigetvilágban zajlott le, 
mikor a könyvművészet újhodott meg az 
amatőrök kezén. Abban a prseraffaelita tár
saságban, melyben úgyszólván minden em
ber nemzetgazda, festő, iparművész, poéta 
és agitátor volt egy személyben, kezdették 
el Ruskin, Rossetti, Morris, Burne Jones, 
Walter Crane a maguk és a mások írta 
könyveket a könyvdísz minden ékességé
vel, a vonalnak minden poézisével telehin
teni. A régi renaissance mintákat alkal
mazták a megváltozott sokszorosító tech
nika egyszerűbb eljárásaihoz s újra-élesztői 
lettek a könyvillusztrációknak, a fametsze
tek bibliás szépségének, az iniciáléknak, a 
gótikusán ódon betűknek, a fejléceknek és 
záródíszeknek s megmutatták, hogy a pa
piros és a bőrkötés, mely a régi kódexeket 
oly ünnepélyesekké tette, ma is csodás ha
tást kelt, ha anyaga nemes. Amatőrök és
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bibliofilek elmélyedő szeretete volt tehát a 
megindítója annak a virágzó műiparnak, 
mely ma már az egész kontinensen a tech
nikailag remek könyvek áradatát veti a 
könyvbarát asztalára.

Mert az amatőrt épen az teszi szociális 
értékűvé és hasznossá, hogy ideje, alkalma 
van elmélyedni, a régi stílusokban s meg
indítani az újat. A különleges finomságok 
élvezése, a különleges zamatok iránt való 
fogékonyság jellemzi őt. Németországban 
ismerték fel először az amatőrök ebbeli 
készségét és nevelésüknek, szervezésüknek, 
egyletekben való csoportosításuknak e he
lyes felismerés adta meg az alapját.

Egy kiváló gyakorlati eszthetikus — Licht- 
wark Alfréd a neve — ért el legkülömb 
eredményeket az amatőrök nevelésével 
Hamburgban. E vidéken, tudjuk, a virágzó 
ipari és kereskedelmi élet s másfelől a 
hagyományok gazdadsága valami szokat
lan fogékonyságot ébresztett az emberek
ben az eszthetikai kultúra minden ága 
iránt. Itt van ma legerősebb talaja az okos, 
modern és művészies nevelésnek. Lichtwark 
felolvasásai, iratai a fajnak e lappangó
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ékszségét elmés és praktikus művészeti te
vékenységre utalták.

0  mindenekelőtt a szépnek elemi kultu
szára nevelte embereit: a virágok szerete- 
tére. Azon egyszerű, tarka és kellemes 
virágok szeretetére, melyek fenn északon 
a tengerparti tiszta házikóknak évszázadok 
óta bájos díszítői. Evvel együtt járt ma
guknak e házaknak megfigyelése, rajzolása, 
a népművészet dekoratív elemeinek ellesése 
és a régi egyszerű élet típusainak, egy-egy 
bárkának, egy-egy dűlt parti háznak, egy 
nyájas képű halásznak csendes rajzolga
tása. Ezt a szót: «Heimatkunst» csak a 
német fül érti meg egész szépségében, 
mert ebben benne van minden eltünedező 
patriarchális művészetnek megóvása az 
enyészettől. A virágok ápolásával együtt 
járt azután alkalmas virágpoharak rajzo
lása, készítése, továbbá ízléses virágcsere
pek gyártása, természetesen a régi fazekas
mesterség remekeinek felélesztésével. Majd 
jött a fényképezés felkarolása, sok kiállí
tással. Azután a könyv művészies dekorá
lása. A társaság tagjai írták e könyveket, 
többnyire elbeszéléseket, verseket, vissza
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emlékezéseket a városnak és környékének 
életéről más tagok pedig illusztrációkat ké
szítettek hozzájuk. E könyvek, melyek könyv- 
kereskedőhöz sohasem kerültek, felébresz
tették a ritka és ízléses könyvnek gyűjtési 
szenvedélyét s gazdag és előkelő mintákat 
nyújtottak a könyvkötő-műipar felfrissü
léséhez is. A litográfiákat, az exlibriseket, 
az olvasójegyeket, a reklámképeket és pla
kátokat is bevonták a műbarát gyűjtő- 
területébe s a művészies sokszorosító-ipar 
szeretete szinte szükségessé vált. Kiállítások 
és jutalmak táplálták e szeretetek 

Ez a példa, melyet eredmények igazol
nak, az amatőr-nevelésnek didaktikája. 
A legegyszerűbből kell kiindulni s így ha
ladni az összetettebb művészi igények irá
nyában. A lélek legprimitívebb művészi 
érdeklődése ta lán: a természet valamely 
naiv szépségében való gyönyörködés. Avagy: 
a gyűjtő-szenvedély felkeltése, néhány íz
léses képes lappal, egypár szép könyvvel, 
vignettával. A második lépés, mikor a bon
takozó megértés maga is termelésre vá
gyódik, mikor utánzó^ hajlama feléled és- 
amit érez, azt a szavak vagy a vonalak
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nyelvén akarja kifejezni. S innen kezdve 
a nevelőnek csak egy feladata lehet: foly
vást az Ízlésnek országútján vezetni az ő 
amatőrjét. Ez pedig annyit jelent, mint 
elsősorban arra ügyelni, hogy a kézimunka 
ne haszontalanságokban merüljön ki, ha
nem valami gyakorlati céllal legyen egybe
kötve. Olyasmit alkotni, ami a szemnek 
szép s aminek láttára sohase kelljen kér
dezni, hogy mirevaló ez. Olyasmit, amivel 
megajándékozván, felebarátunkat, ne ta
láljon otthon belőle már néhány tucatra- 
valót.

Az az idő tehát, amelyet az amatőr-élet 
nomád korának lehetne nevezni s amely 
lakásunkat egymillió kanapépárnával, vi- 
rítóan hímzett órapapucsokkal, kacér kefe
tartókkal, kenyérbélből készült Pilátus- 
szobrokkal és női hajból font Waterlooi 
ütközetekkel díszítette, hála istennek el
múltnak tekinthető. Valamint el fognak 
tűnni az üveggyöngyfűzér és filigránművé
szet csodái is. Mert a jól nevelt amatőr 
meg fogja ismerni képességei határait, irá
nyát, nem fog a mesteremberek munkájába 
kontárkodni, hanem egyszerű és nyugodt
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ízlését fogja új formákban érvényre jut
tatni. S megmarad annak, amire arisztok
ratikus származása és neve kötelezik: a 
művészet szeretőjének. Szeretőknek pedig 
legelső kötelességük, hogy tartózkodók és 
ízlésesek legyenek.
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MUZSIKA ÉS SZÍNHÁZ A GYERMEK 

ÉLETÉBEN.

A modern természetes nevelésnek egy 
genfi bölcs hintette el első eszméit és a 
nagy Jean Jaques Rousseaura úgy tekint 
ma minden társadalmi és nevelő-reformá
tor, mint szelleme ősére. Valamikor, év
tizedek múltán talán egy ma élő mély szel
lemű genfi apostolra is ugyanezzel a sze
retettel s hálával fognak gondolni azok, 
akik az ifjúság művészi nevelésének esz
méjén csüggnek. Jaques Dalcroze-nak hív
ják ezt a férfiút, aki egy évtized óta cso
dálatos lelkesedéssel, melegséggel és ötle
teséggel küzd a gyermekek zenei nevelése 
érdekében. Küzd írásokkal, pompás gyer
mekdalokkal, egy szép és egészséges isko
lával s mindezekkel máris fényes népszerű
ségre tett szert hazájában és a franciáknál.
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Az eszme, mely mindezen alkotásai felett 
lebeg, mely sajátos frisseséggel itatja át 
minden munkáját : a zenének és a fejlődő 
gyermek ritmusérzésének összekapcsolása. 
Azok a kedves gyermekdalok kapták őt 
meg, melyek nemzedékről-nemzedékre örök
lődnek a gyermekek közt, amelyek körbe, 
táncoló koszorúba fonják a gyermekker
tek, iskolaudvarok kicsinyeit és halk ujjon- 
gást keltenek a gyermekek szívében. Az 
éneklő, mozgó, táncoló ritmusnak ez az el- 
válhatatlansága, mely olyannyira összefügg 
a gyermek természetével, hogy szinte egész
sége lüktet ezen átal, volt Dalcroze törek
véseinek az alapja. Szeretetében, lelkese
désében, mint a művészi nevelés minden 
apostola, ő is eljutott az évezredek szár
nyán egész a görögökig, ahhoz a néphez, 
melynek nevelésében a muzsika szónak oly 
mély és szimbolikus értelme volt, hogy 
valóban a múzsák fiává avatta a citeráját 
pengelő, fuvoláján játszó ifjút. Jaques Dal
croze is, mint a kultúra megújhodásának 
legmerészebb álmodói, egy Goethe, egy 
Nietzsche, egy Burckhard, a görög szel
lem, a görög nevelés, a görög ritmusérzés
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újrakelésében látja a művészi nevelés végső 
célját. Az ő tervei, gondolatai, buzgalma 
annál becsesebbek, mert éppen a zenei ne
velés, az ének és a dal szeretete az, mely 
mindezideig a művészi nevelés hirdetőinek 
legmostohább gyermeke volt. Az iskola, 
mely mintegy húsz-harminc esztendővel 
ezelőtt európaszerte rendes tárgyai sorába 
iktatta az éneket és sok helyütt megtol
dotta ezt iskolai ének- és zenekarok szer
vezésével, azt hitte, végképpen eleget tett 
kötelességének, mikor a régi természetes 
módszer helyébe a kottából való éneklést 
illesztette. S e tekintetben valóban sok szép 
dolgot ért el, így például: ami a kottaol
vasást, primavista-játszást, a hallás finomí
tását illeti. Csak éppen a lényeg sikkadt 
el : a zenei élvezet sorvadt el, szegény. Mert 
az a régi, egyszerű szokás, hogy egy csomó 
fiatal gyerek, énekkarrá csoportosulva, 
friss és jókedvű népdalok, könnyű kis ro
máncok, pajkos diáknóták hangjainál él
vezze fiatalsága öntudatát, kezdett háttérbe 
szorulni és a kinos, a verejtékező, hang
versenyek előtt remegő műgond lépett a 
helyébe. A zenei nevelés igazi értelme tűnt
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itt el, a kedélynek, az elevenségnek, a 
tüdő gimnasztikájának, a ritmus-érzésnek 
az ápolása. És az, ami mindezekkel láttat- 
lanul fórt össze : az érzelmek bensőségé- 
nek fel-feltörése. Holott bizonyos, hogy a 
zene és ének ápolásának is nem a tudás
ban, nem a remekelésben, nem a produk
ciók csillogtatásában van a haszna, hanem 
abban a felfrissítő erejében, mellyel új, lük
tető vérhullámokat kerget a fáradt agyba, 
az elpetyhüdt mellizmokba. Ebben a fizio
lógiai hatásban van az erőssége, melyből 
önként hajt ki lelki hatása. Egy öregedő 
természettudós mondta egyszer, hogy ha 
újrakezdhetné az életét, sok mindent más
képpen csinálna, mint azelőtt. És e sok 
minden közt legjelentősebb az volna, hogy 
minden héten legalább egyszer költeményt 
olvasna és zenét hallgatna, mert valószínű, 
hogy abban az esetben agyának egyes 
részei, melyek emígy sorvadtak, a többi
vel együtt épek, tevékenyek maradnának. 
«A művészetek elhanyagolása boldogság
veszteség s ha káros az értelemre, még ká
rosabb emberi természetünk másik felére, 
az érzelmi életre.® Az az öregedő bölcs,
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aki e sorokat leírta, nem kisebb ember, 
mint Darwin — talán nem is gondolta, 
hogy ezzel az egész művészi nevelés leg
hatalmasabb érvét csattantotta el.

Legelébb talán az angolok fedezték fel 
az éneknek ezt a felfrissítő és nevelő ere
jét, ezt a jótékony fiziológiai hatást. Az ő 
iskoláikban már régóta dívik a szép szokás, 
hogy a gyermekek reggel, mielőtt az iskolai 
munkához fognának, kórusban elénekelnek 
egy dalt. És ebben, talán öntudatlanul, az 
a gondolat is ott lappang, melyet Schopen
hauer fejezett ki először határozottan, hogy 
a zenei hang az akaratmozgás legközvet
lenebb megvalósulása. Bizonyos, hogy e 
zenei kedv, az éneklő vágy, messze a lélek 
mélyén erősen összefonódik az akarat im- 
pulziv mozgásaival.

Nem lehet tehát eléggé helyeselni, ha az 
iskola is, a családi nevelés is minden al
kalmat megragad, hogy a gyermeket a 
hangoknak ebbe a különös varázsú biro
dalmába elvezesse, ha minél jobban igyekszik 
a felserdülő nemzedékeket a zene élveze
tére nevelni. Fölös szószaporítás volna arról 
beszélni, hogy a finomult zenei Ízlés, mi
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csoda gyönyörűségek forrása lehet, miféle 
átszellemült pillanatok felkeltője, milyen 
érzelmi hullámok felkavarója. De nem fe
lesleges arról szólni, hogy a zenei nevelés
ben is az a módszer a legcélravezetőbb, 
mely a képzőművészetben is jónak bizo
nyult : a műalkotások élvezésére való ne
velés. A hamburgi módszer, mely immár 
mindenfelé, minálunk is elterjedőben van, 
a zenei nevelésben valóban követésre méltó. 
Ez a módszer nem elégszik meg az iskola
nyújtotta élvezettel, hanem azonfelül még 
filharmonikus hangversenyek és ifjúsági 
operaelőadások rendezésével is gondosko
dik a klasszikus zene népszerűsítéséről. Ez 
a rendszer, mely ott 1898 óta dívik és 
évente nyolc-kilenc ilyen előadást tartat 
a gyermekek részére, belevonja a zenei 
kultúrába már a népiskola felsőbb osztá
lyait is és nem feledkezik meg az iskolát 
elhagyott, de arra még ráutalt ifjúságról 
sem. Igen olcsó, tízfilléres belépőjegyekkel, 
melyek árában a jegy, a programm és a 
ruhatár díja már benne van, gondoskodnak 
róla, hogy ez az élvezet mentül általáno
sabb legyen. Természetesen ott is, miná-

76



lünk is, csak így, ilyen olcsóság mellett 
válhatott ez a zenei élvezet igazán kultu
rális jelentőségűvé, ilyen olcsó pedig csak 
akkor lehetett, mikor ott is, minálunk is 
egy-egy mecénás vállalkozott az előadások 
anyagi részének fedezésére. Az elv, mely a 
gyakorlat folyamán egyre helyesebbnek 
bizonyult, itt is az örökérvényű, mentül ke
vesebb magyarázat és minél több művészet. 
Magyarázatnak, bevezetésnek elég az az 
egypár szó, amit a programm vagy a ve
zénylő karmester mond el a szerzőről. 
A többi a hangszerek dolga: szóljon a 
művész önmagáért!

A németek ismert nagy zenei buzgalma, 
mely kimeríthetetlen a muzikális alkalmak 
teremtésében, még ezzel sem éri be. Ham
burgból indult ki egypár évvel ezelőtt az 
iskolai mulattató - esték, Unterhaltungs- 
abend-ek rendezésének gondolata, melyet 
Berlinben gyermekdélutánok alakjában ka
roltak fel. 6—8 éves gyerekek, felsőbb osz
tályosok, iskolát végzettek és szülők is 
nagyszámmal gyűlnek össze ezeken a ke
délyes ünnepélyeken, amelyeken nemcsak 
zenei számokat adnak elő tanulók, tanítók*
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végzett növendékek és zeneakadémiai tanu
lók, de van sok egyéb is, ami a gyermek
szívnek kedves. Van recitáció is, versszava
lás, mesemondás, amiben egy-egy törekvő 
műkedvelő segít, van képvetítés és mozgó
fénykép, amiben a szülőföld szeretetének 
ápolása öszefonódik a mulattató jókedvvel 
és van egy-egy felolvasás, monolog meg 
melodráma is, olykor pedig egy ügyes bű
vész fortélyos tudománya adja meg a kon
cert csattanóját. A művészi nevelés gon
dolata mellett itt az a szempont is vezette 
a rendezőket, hogy egy-egy ilyen est, vagy 
délután közelebb hozza a gyermekeket ta
nítóikhoz, felolvasztja az iskola formáinak 
merevségét, odavonzza és bizalommal tölti 
el a szülőt is, lassan belelopja mindany- 
nyiukba a nemesebb élvezetek szomjúságát.

De ezek a gyermekszórakozások már kö
zelebb állnak a színházi élvezethez, mint a 
zeneihez. S éppen átmenetül alkalmasak, 
oly korban, mikor a gyermek már jórész
ben kinőtt játékvilága, bábszínháza kereté
ből és már sejtelmes vágyakozással néz a 
fénytől és titokzatosságtól körülvett szín
házra. A gyermek, akinek egész lényében
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van valami a színésznek utánzó-megérzésé
ből, ekkor egyre több vágyat érez e fur
csán lobogó világ után. Nem volna célszerű 
tehát visszatartani ettől, e kíváncsiságot 
megokolatlanul tovább is égni hagyni benne. 
Igaz, sok mindenféle darab van, amely nem 
való a gyermeknek, maguknak a kifogás
talan daraboknak túlságos gyakori élve
zete sem ajánlatos, de végeredményben 
azért elvitathatatlan, hogy a színház — 
amint Schiller hitte — erkölcsi intézmény, 
tehát nevelő hatású. És mialatt az iskolá
ban élettelen papiroson élő és lüktető cse
lekvéseket kap a könyv-drámákban, mialatt 
lassan felébred fogékonysága az emberi 
szenvedélyek, cselekvések, mozgalmak, vál
ságos lelkiállapotok, elképzelt szcenériák és 
hullámzó tömegek iránt, nem volna-e ba
darság visszatartani attól a helytől, melyen 
művészileg összesűrítve és lefokozva maga 
a nagy emberi lét forr és zajong. Minde
nütt, ahol arravaló színdarabokkal és érté
kes előadásokkal történtek kísérletek az 
ifjúsági előadásokra, kiderült ennek a gon
dolatnak célszerűsége. Hamburgban, ahol 
erre vonatkozólag is a legszebb eredmé
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nyékét érte el a művészi nevelés, évente 
nyolc-tiz délutáni előadáson mutatják be a 
tanuló-ifjúságnak a klasszikusokat, főleg a 
németeket. Egy-egy előadás, amelyen kiki 
25 Pfennigért művészi előadásban nézheti 
végig Teli Vilmost, az Orleansi szűz-et, a 
Minna von Barnhelm-et, mélységes benyo
másokat kelt a fiatal nézőkben. Nem egy 
írásbeli dolgozatban, kérdőíveken stb. ke
resték a tanárok és tanítók e színielőadá
sok hatását s mindannyiszor kiderült, hogy 
a nagyszerű cselekmények, az egész jelle
mek, a viharos indulatok és költői epizó
dok ellenállhatatlan erővel ragadják maguk
kal a fiatal hallgatóságot. És mindenütt, 
ahol ezeket az ifjúsági előadásokat beve
zették, elsősorban a klasszikus szellemek 
bizonyultak nevelő-értékűeknek. De nem 
lehet a gyermeknek egyébként való szín- 
házbajárását sem eltiltani, ha az olyan 
szempontokat tart szem előtt, amelyek figye
lembe veendők a gyermek életkorát, mű
veltségét és tanulása körülményeit tekintve. 
A mi korunkban a művelt szülőknek s még 
inkább a gondos tanítóknak megvan arra 
a megbízható érzékük, hogy mi való a gyer
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meknek s mi nem. Nem kell azért szélső
ségbe esni és azt hinni, hogy minden ami 
nem történeti vagy tanító célzatú, elrontja 
az ifjúságot. S az az író, aki az életet 
adja, a maga őszinte mivoltában, vagy 
átstilizált szépségében, megértő ifjúság szá
mára sohasem becstelen.

Az az idő, amikor csendes és jólelkű 
szerzetesek meg prédikátorok igen egy
szerű és művészileg nagyon igénytelen, de 
mindenféle jótanáccsal megspékelt dara
bok segítségével akarták az ifjúság mű
vészi szomjúságát kielégíteni, elmúlt. A régi 
iskolai drámáknak a mindenféle bölcsel- 
kedő, szent, tanító, hazafias és tündöklő 
angyalkáknak készült iskolai színjátékok
nak végük van, ámbátor tudnivaló, hogy 
ezek a derék színdarabok nem is voltak 
mindig olyan ártatlanok, mint azt a régi 
idők visszasóhajtói hiszik. Nem az emberi
ség lett azóta rosszabb, nem a nevelés lett 
lazább, hanem a művészetről való fogalom 
változott meg a maga egészében. És ha 
ma azt hisszük, hogy a moralizáló, prédi
káló szándék nélkül való darabok kellenek 
az ifjúságnak, akkor abban a hitben kí-
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vánjuk ezt, hogy minden óra, melyben han
gos és nemes gyönyörűségtől ujjong a 
lélek, egy egész erkölcsös világnézetnek 
épületéhez rakja le a köveket.

B á b já té k o k .

Aki járt valaha Frankfurtban, Goethe 
szülőházában és kegyeletes érzéssel nézte 
a Frau Rath hideg és előkelő szobáit, bi
zonyára mély gondolatokba merülve állt 
meg a kis Goethe egykori bábszínháza előtt 
is. Ütött-kopott már ez is, szuette a fája, 
tépett a függönye és mégis, mintha az 
egész tizennyolczadik század gyermekzsi
vaja újra csendülne körülötte. Egy koré, 
amelyből még mi is kaptunk örökül egy- 
egy foszlányt és néhány el-eltünő bábfigu
rát. Vásáros, vagy ligeti délutánok vidám 
hangulatai közül leghívebben ezek marad
tak meg emlékeink közt: a marionettek. 
A dróton rángatott szomorkásán vidám hő
sök, a Vitéz Lászlók, a Paprika Jancsik, ezek 
a kifent bajuszú örmesterruhás férfiak, akik 
boxolják, ütik, táncoltatják egymást, akik 
szeretnek, sírnak, tilinkóznak és végül szí-
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ven szúratva belebuknak a halhatatlanság 
korpáskosarába. Nevetünk egy kicsit, de 
egy kicsit meg is szeppenünk, mikor be
vonulnak e furcsa figurák a szívünkbe 
és még inkább : mikor egyszerre csak félel
metesen megnőve, húsosán, csontosán bele
avatkoznak a mi könnyű nyári álmainkba. 
Csodás megszemélyesítő ereje van a gyer
mekképzeletnek : titoszatos mesék köde 
lepi be e bábokat lassanként és félelmetes, 
égbenyúló drótszálakon ráncigálják őket. 
A későbbi színdarabok embrióban levő 
alakjai ezek és nem kell okvetlen a Dich- 
tung und Wahrheit, meg a Wilhelm Meis- 
ter kegyeletes bábjáték-emlékeire gondol
nunk, hogy megértsük, mekkora hatása le
hetett e kis játéknak a Faust írójára. Amit 
egy-egy shakesperei komédia olvasásakor 
rögtön megérzünk, a Marionett kedves 
szögletességét, furcsa ismétlődéseit, szök
delését, parodisztikus jellegét és hol fen
séges, hol mulatságos tragikomikumát, azt 
jórészt modern drámaíróink elgondolásaiból 
is kihámozhatjuk. Maeterlincknél, Shawnál, 
Wedekindnél és Schnitzlernél minduntalan 
egy-egy jelenetre, egy-egy alakra búkká-
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nunk, aki szenzitiv vagy pajkos ugyanazon 
mód, mint valami bohókás vásári figura. 
Olykor csak egy fátyol kellene a színpad 
elé, egy furcsa oldalvilágítás, néhány zsinór 
a fejük fölé és egy bűvös-bájos, muzsiká
tól kisért prológus, hogy egészen gyer
mekkori éleményeinkre eszméljünk, hogy 
nevessünk és szepegjünk.

Ez az ! Ez a gyermekkori élemény az, 
ami manapság kiveszni készül s amit visz- 
szakívánunk, hogy gyermekeinknek is egy 
életre szóló drámai szenzációjuk legyen a 
lelkűkbe rejtve. A bábszínházuk el fog 
korhadni, de a keret, melyben a Harleki- 
nádok, Moritatengeschichte-k, hősködések 
rajongó dolmányos vitézei mozogtak, egy 
egész életre velük lesz és ebbe a keretbe 
fogják vetíteni olvasmányaik, élettapaszta
lataik, fantáziájuk hőseit. Nem lehet tehát 
eléggé dicsérni azt a szándékot, mely most 
mindenfelé : Münchenben, Drezdában, Pá- 
rísban művésziesen megalkotott filigrán kis 
színházakban újból életre kelti a bábjáté
kokat. Pocci gróf kedves marionett-darabjai 
éppúgy segítségükre vannak ebben, mint 
Schnitzler és Offenbach egyfelvonásosai és
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ámbár e színházak ma még jobban vonz
zák a felnőtteket, mint a gyermeket, aligha 
csalódunk, ha a régi századok sok egyéb 
szórakozásával együtt e mulatságok újra
éledését is megjósoljuk.

Bizonyára a marionett igazi hazájában, 
Olaszországban is tépett fátyol már a le
genda, mely elmondja e Mária kultuszába 
kapcsolódott marionett-játékok eredetét.

Arra a korra vonatkozik e legenda, ami
kor a velencei sindaco nem a valóságban 
szállította már a szőrösszívű trieszti ten
geri kalózoknak a rózsás szüzeket, hanem 
csak — in effigie. Bábokban, apró szín
padokon, ahol egy kissé szörnyűködve, egy 
kissé mulatva nézhették e szüzek vergő
dését a mohóínyű nézők. És rég porlad 
már a Brioché-család is, mely Mazarin 
kardinális akarata szerint másfél századon 
át uralkodó dinasztiája volt a francia vá
sáros gyerekek mulatságainak. De a vágy, 
az örök ösztön, mely újra és újra feltá
masztja művészetüket, minden gyermekkel 
újraéled. Hiszen olyan vérszegény a mi ko
runk gyermekmulatsága és oly kevéssé 
artisztikus ! Tele van józan bölcsességgel,
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tele van értelemmel, furfanggal, vagy 
gúnnyal és oly kevés benne az egészséges, 
a szív mélyébe lopózó humor. Hol marad
nak a mi papoló, tanító, vagy egészen os
toba kis gyermekszinházaink e régi jókedvű 
clownoskodások mögött? Hol vannak a mi 
gyorsan pergő, technikailag szédítő, de 
művészileg sívár mozgóképeink a régi egy
szerű árnyékjátékok mögött, amelyeknek 
csodájára, mulatságára járt a tizennyol
cadik századbeli Bécs fiatalsága ? Hol ma
rad ezeknek az ötletes játékoknak mély és 
finom művészi hatása, mely annyi kedves 
fekete főről mosolyog ránk a fehér papi
ros-alapra ragasztva?... A kínai és japán 
gyerek még ma is elmulat ezekkel az 
árnyékjátékokkai. Az ő mozgószinháza, az 
ő legfőbb művészi gyönyörűsége még ma 
is : a belülről pislogó méccsel megvilágí
tott szoba, melynek papirablakaira halk 
silhouettekben vetődik a sötétben, künn 
járókelők alakja. Az árnyékok mozognak, 
félelmetesen megnyúlnak, nevettetően össze
kapaszkodnak, benn pedig a szoba földjén 
kuporogva hangosan ujjong ezen a gye
rek. Színjátszás: e szó, neki még régi,
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mithikus értelmében jelentkezik és a világ 
neki először is művészi foltokban vetődik 
a szobája falára. Boldogok, hogy így, az 
illúziók, az álmok, a művészi formák ke
retében jelentkezik nekik először az élő 
világ, hogy előbb nyílik meg nekik az, ami 
az emberi formák közt szép, mint a rút, 
előbb a játék, mint a valóság és egy életre 
teleszívhatják magukat az emberi mozgás 
gyönyörűségeivel.

— 87 —



TÁNC ÉS GIMNASZTIKA.

Néhány esztendővel ezelőtt egy karcsú, 
finom hajlású angol miss járta be a vilá
got klasszikus szépségektől átszellemült 
táncaival. Táncosnők azelőtt is, azóta is 
sokan járták be a világot, de olyan mély 
esztétikai hatást talán egy sem keltett, 
mint ez az angol hölgy: miss Isidora Dun- 
can. Sokan megmosolyogták merész ma
gyarázataiért, a nyárspolgári ízlés itt-ott 
megbotránkozott mezítlábos produkcióin, 
szenzációk hajszolásával is megvádolták, 
de sokan úgy érezték, hogy valami nemes 
és értékes mulatság van e táncokban. 
Mintha a tánc és az emberi ritmikus moz
gások egy eljövendő szépsége vetődött 
volna be a mai élet zűrzavaros forgata
gába, egy koré, amely ismét szentségnek 
és az öröm legfőbb nyelvének fogja tekin-
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leni a táncot. Az angol missből azóta né
met asszony lett, aki Grunewaldban egy 
iskolával, sok-sok felolvasással és egy él
vezetes könyvvel hirdette, terjesztette és 
népszerűsítette a táncról vallott eszméit. 
Amit így világgá szórt, a gondolatok, olya
nok, mintha egy letűnt pogány vallás papja 
állna ki ma a világba és az elkényszere
dett gondolatok, a léha szórakozások, az 
elsatnyult testek társadalmát a friss és 
plasztikus mozgások renaissance-ával akarná 
új művészi pezsgésre bírni. Miss Duncan, 
aki csodálattal és elragadtatással nézte an
tik vázák és szobrok reliefjén az emberi 
test nemes hajlását, az izmok könnyű já
tékát, az omló ruhák pompás eszthetikáját. 
és az arcok friss, rózsás derűjét, össze
hasonlította e görög világ gyengéd lelkét 
a miénkkel. Utánozni próbálta őket, a test
vonalak e gráciáját s ábrándozni kezdett 
arról, vájjon nem lehetne-e a sok ugráló, 
kergetőző, céltalan és otromba táncot ki
szorítani e kasszikus, nyugalmas és az egész 
embert megszépítő mozgások összekapcso
lásával. Kis Tanagra-figurák, patinás ó- 
görög korsók, egy régi Beni-Hassanban
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levő falfestmény és minden írott szó meg
erősítő őt hitében, hogy a tánc, az év
ezredek folyamán elvesztette régi rendel
tetését, romlott és hazug társadalmak 
kezén kivetkőzött hajdani rózsás naivságá- 
ból. Mert nem az többé, ami egykor volt: 
az emberek hódolata a vidámság istenei
nek; nem áldozás Dionysosnak, nem fegy
verek csillogtatása harcbaindulás előtt, nem 
a duzzadó fiatal erő magakelletése, nem 
foglalatja vágynak, örömnek, aggódásnak 
és kétségbeesésnek, nem egy belső szük
ségből kipattant ritmus. Valahol egy latin 
írónál azt lehet olvasni, hogy egy barbár 
fejedelem egykor elindult szomszéd népek 
látogatására. Ameddig nyelvtudásától tel
lett, maga beszélt az idegen fejedelmekkel. 
De mikor merőben érthetetlen lett számára 
a szó, tolmács útján közölte a gondolatait 
s ez a tolmács egy táncos volt, aki nem 
szóval mondta, hanem eltáncolta a fejede
lem mondanivalóit. Ez a feljegyzés mély 
és szinte titokzatos szerepét hirdeti a tánc
nak. Beszél egy korról, melyben a tánc: 
gondolatok kicserélése volt, vágyak kifeje
zése, lelki folyamatok szimbóluma. És meg
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érteti velünk, miért öröklődött át a tánc 
ezernyi üldöztetése ellenére is az ember 
ősi ösztönéletében, miért csodálója minden 
költő, imádója minden artisztikus lélek 
és miért szól róla evangéliumi búgással 
Nietzsche: «Im Tanze nur weiss ich dér 
höchsten Dinge Gleichnis zu reden».

Egy ilyen tánc, egy ilyen átnemesedett, 
szépségtől átitatott, mosolygó testmozgás az, 
amelynek divatját Duncan asszony várja. 
Iskolájában, mint egy modern Sappho, 
zsendülő fiatal lányok egész karát tanítja 
erre a művészetre. Egy fás, szép kertben 
sok-sok egészséges leány, amint kecses 
hajlással játszik, labdázik, énekel és rit
mikus lendületben tornázik: olyan látni
való, melyet nemcsak minden művész, de 
minden nevelő is megcsodálhat. És hozzá 
egészséges, észszerű életmód: könnyű, le
vegőjárta ruha, fürdők, sok pihenés és 
minden, ami derült nyugalmat ad a lélek
nek. És a falakon, a szobákban, a kert 
pázsitján mindenütt antik emlékek képe, 
melyeken vidám és kecses táncok mozdu
latain siklik végig a szem. Ezernyi jóleső 
forrása van itt a megelégedett és ünnepé
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lyes létnek. És eljövendő szépségek sejtel
mében ragyog az egész környezet.

Amit miss Duncan elkezdett hirdetni, 
tanítani és eltáncolni a világnak s ami 
után annyi művész, költő, muzsikus és pe
dagógus vágyódik: a klasszikus és kelle
mes testmozgás, immár nem egészen a 
múltak megfagyott művészete s nem egé
szen a jövő muzsikája. Mert Angliában, 
Amerikában és Svédországban már egy 
pár évtized óta dívik a testi nevelésnek 
olyan rendszere, amely közel rokona a 
Duncan művészetének, sőt ha nem csaló
dunk, egyenesen termőtalaja. Angliában 
«kalisthcnics» a neve annak a testmozgás
nak, mely a leányiskolákban immár csak
nem kizárólagossá vált és amely sem nem 
tánc e szó mai értelmében, sem nem gim
nasztika. Hanem átmenet egyikből a má
sikba. Olyan ritmikus, többnyire zenei 
ütemre történő mozgást és szabadgyakor
latot értenek alatta, amely a testnek esz
tétikus lendületeivel jár. E mozgások, me
lyek a lélekző-szerveket, az izmokat és a 
végtagokat egészséges és nem fárasztó 
működésre késztetik, messze távoltartják
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e gyakorlatoktól azt a kényszerűséget,, 
drillt és megerőltető figyelmet, mely a mi 
iskoláink szabadgyakorlatait jellemzi. Itt 
nincs meggörbült hát, rendellenes guggo
lás, nincs kimerültség és kedvetlenség. 
Könnyű ruhákban, fesztelenül és szinte 
egymásban gyönyörködve megy végbe a 
játék. Kezdődik a helyes lélekzés gyakor
lásával: a szabad, tiszta levegőn, a mellkas 
egészséges működtetésével. Majd a járás 
tanítása következik. Azé a járásé, amely 
nyugodt, biztos és pompás statikai könnyű
séget ad a testnek. Azé a mozgásé, amely
nek gyönyörű plasztikáját ott látjuk min
den ép és izmos parasztleány ringó mozgá
sában. Még egy ajtó kinyitását is tanulni 
kell és sokszor kell gyakorolni, ha az em
ber kellő gráciával akarja végezni. Azután 
a lábujj heggyel való mozgások következ
nek, majd ütemre való labdázás, a derekak 
hátraszegése, a fejnek finom és könnyed 
tartása. E gyakorlatokban mindig a moz
gás vonala, fesztelensége, felolvadó ritmusa 
az, ami a tanító szeme előtt lebeg. Gya
korlásában segítségül van a kezek közt egy 
fakarika, vagy egy méternyi hosszú és jó
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széles gummiszalag, amely fafogókkal vég
ződik, az expander. Haladottabb fokon egy- 
egy pár buzogány is, mely míg biztos és 
könnyű ívben repül a levegőben, enyhe 
rugalmassággal követi a test. Az ének vagy 
■a zene pedig veleszárnyal a néma mozdu
latokkal. S aki hallja és nézi, egy végtelen 
ritmust érez, amelyben mintha Donatello 
egy-egy márványszobra oldódna fel.

Ez a kalisthenics, mely neve szerint is 
szépséget és erőt egyesít magában a halk 
gyönyörűség színét csalja a piruló arcokra. 
Gyökere mélyen az emberi ritmusérzésben 
rejlik és talán innen van, hogy immár hódító 
útra indúlt másfelé is. A legjobb nevelők, 
fiziológusok és művészek ismerték fel nagy 
értékét, jóleső hatását: a szervezetre, a 
szemre és a lélekre. Valami kellemes, fel
emelő öntudatot ad a fiatal kedélynek, el- 
zsongít és felüdít. A legművésziesebb tár
sasjáték. És ellentétben a mi katonai kény- 
szerűségű, sanyarú testgyakorlatainkkal, 
egy egészen más világból való, átlelkesült 
gimnasztika van benne. Nem torna, hanem 
«physical culture®, a testnek kultúrája, 
amely természete szerint sem nélkülözheti
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a szellemnek közreműködését. Az emberi
ség nevelői: kezdve az ó-görög Platótól, 
folytatva az újkori filantropinusokon és 
végezve Rousseauval, meg a legújabb ter
mészet-nevelőkkel, mindig amellett törtek 
lándzsát, hogy a test ne rideg anyaga le
gyen a nevelésnek, holt matériája a fe
gyelmező erőnek, hanem eszköze, megele- 
venedése, formája a szellemnek. Hogy amit 
tornának nevezünk, ne legyen bizonyos 
tagoknak puszta ringatása, hanem olyan 
mozgás, amelyben lélek van.

Hihető, hogy amint a tornaszerek közül 
is lassanként háttérbe szorultak azok. 
amelyek pusztán virtuózkodásra, a nyers 
testi erő fejlesztésére valók, úgy a szabad- 
gyakorlatok mai fajtáját is mindenfelé fel 
fogja váltani a kalisthenics. A test kultú
rája, az okos és gazdaságos testi nevelés 
egyre több gondot okoz az emberiség el
fajulásán aggódóknak. S éppen az ango
loknak egészséges, sportokkal telített ne
velő-rendszere szolgál e tekintetben mintául 
más társadalmaknak. Az az angol nevelés, 
amelyben a játék és a sport mindenre való: 
edzésre, az öntudat acélozására, a társas
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szellem ápolására, a találékonyságnak és 
az elme fürgeségének fokozására.

Mert a gimnasztika, akár a régi formá
jában, akár az újban, akár mint torna
szereken való ügyeskedés, akár mint szobor
szerű plasztika, egyformán csak úgy értékes, 
ha nem puszta tantárgy, vagy a napirend
nek egy műsorszáma, hanem hogyha egy 
szerves testi nevelésnek egyik alkatrésze. 
Kell, hogy a szellemi és ethikai nevelés mel
lett, vele párhuzamosan legyen egy egészen 
tervszerű, összefüggő és céltudatos test
kultúra, egy okos és modern epikureizmus, 
amely ne pillanatnyi gyönyöreit, hanem 
állandó jólérzését keresse a testnek. És 
kell, hogy ennek a programmját ne me
rítse ki egy-egy tornaóra, vagy játékdél
után. A svédeknél talán legtökéletesebben 
van meg magában az iskolában e testi 
nevelés rendszere. Ott egy kiváló fiziológus, 
Ling doktor alapította meg a testfejlesztés 
rendszerét s ez méltó arra, hogy akikre 
nemzedékek szellemi és testi épsége van 
hízva, egészen tüzetesen megismerkedjenek 
vele. Ez ama híres svéd-gimnasztika, mely
nek a testegyenesítés tulajdonképen csak
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Legmesszebb tart e téren és legügyesebb 
egy brémai tanító, Gansberg Frigyes. Egész 
könyve van, amely mintája, példagyűjte
ménye, roppant vonzó és változatos oku
lása lehet minden tankönyvirónak és egy
általán minden nevelőnek, akinek nagy
városi gyermekek képzetvilágát kell írott 
vagy élő szóval foglalkoztatnia. Könyve 
ezt a hol derűs, hol enyhébb színű, ezer fel- 
lobbanásból összesűrüsödő nagyvárosi létet 
pergeti le előttünk. Rövid, egészen rövid, 
szinte csapongó képekben. A mozgófény- 
kép kápráztató gyorsaságát érezzük, mialatt 
olvassuk. A nagyvárosi lét itt abban a ki
alakulatlan, rapszodikus formában jelenik 
meg, ahogy egy ujjongó, fürge és fogékony 
gyermeki lelken átszűrődik. Most pincében 
vagyunk, amelyben hangos gyermekmula
tozás esik és a járókelőknek csak a lábai 
látszanak az alacsony ablakon. Majd pad
lásablakból nézünk ki: a házak tetejének 
szürkeségét meg-inegtöri a tornyok sil- 
houettejeés hangyaszerű mozgásukkal olyan 
különösek az emberek. Felugrálunk a paj
kos gyerekekkel a kárpitos kézi kocsijára, 
nézzük a hajók indulását, ácsorgunk az
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állomáson, bekukkanunk a vasúti őrház ab
lakán, járunk a boltok zugaiban és a pa
koló helyiségekben s finom, hangulatos ké
peket kapnak arról, miként nyílik a tavasz 
a sétatéri padok közt, a mezőn, az erdő
ben és a beteg gyermek szobájában. Áhí
tatot kelt a dóm színes üvegablakaival, és 
például az árvaházi látogatás az emberi jó 
szív munkájáról, valami csendes szociális 
békéről mesél.

Városi szemmel nézni és a város szere- 
tetéról beszélni — ez az, ami a városi gye
rekre okvetlen hatásos lehet. Hiszen falu
ról is eshetik közben szó, de épen csak 
annyira, amennyire egy városi emberkét 
érdekelhet, aki nyaralásból, robogó vasút
ról ismeri a vidéket. Világos az is, hogy az 
a tanító vagy tanítónő, aki — mondjuk — 
a népiskola első osztályában beszéd- és 
értelemgyakorlatot folytat növendékeivel a 
körutak, a terek, a szaladó kocsik és auto
mobilok nyüzsgéséről, nem mesélhet azzal 
a nyugodt, megfontolt kényelemmel, amely 
hozzá illik például a kalácssütés, a szán
tás-vetés, avagy a tollfosztás kedélyes, egy
hangú elmeséléséhez. Itt nem mesélni kell,
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hanem pillanat-vázlatokat gyorsrajzoló mód
jára odavetni. Nem kész, kidolgozott, meg
stilizált elbeszéléseket kell nyújtani, haném 
úgy kell beszélni, mintha az a nagy város 
csak egy nagy vázlatkönyv volna, amely
ben itt is, ott is akad valami megragadó. 
E félbemaradottságban, e nyugtalanságban, 
mely egészen a gyermek ugrándozó gon
dolatvilágához simul, valami naiv báj van. 
Épen úgy, mint a gyermek rajzaiban, játé
kaiban, itt sem szabad befejezettségnek 
lenni, itt is csak pár jellemző vonás legyen, 
lelkesedés, csodálkozás, ujjongás és fel
kiáltás I Egy-egy rövid mondat és közben 
sok indulatszó. Egy-egy futó emlékezés 
valamely délutáni tenniszezésre, majd az 
önkényes képzettársulás révén egy szánká- 
zásra a hegyoldalon s eközben fontos, hogy 
az egész elmondás az élőszó erejével has
son, ne papiroséletet éljen, hanem csupa 
mozgás, csupa szaladó kép legyen. Csak 
ilyen lebilincselő előadással érhető el, hogy 
egy fantázia megmozgasson százat és egy 
pár szem tekintete felvillanyozzon száz párt. 
El kell siklani, ki kell térni ide is, oda is, 
mert ez épen a beszéd művészete. De min
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dig úr légy a témád felett és mindig tud
jad, hová akarsz kilyukadni!

Megkísérlem, hogy Gansberg egy kis me
séjének ismertetésével értessem meg, mi
lyen egyszerű eszközökkel lehet mély ha
tást és jelentős gondolatokat ébreszteni a 
gyermekben. aSzabad !» — kiáltá egy erős 
hang és Vilii sapkával a kezében belépett 
az alacsony pinceszobába. A festő csa
ládja épen az ebédnél ül. A fiú elmondja, 
hogy miért küldte az apja : a kamrájuk 
ablaka kopott már, be kellene festeni. Fes
tékért jött tehát. Azután beszélgetnek a fes
tésről. Oh, mondja a fiú, festeni nem nagy 
dolog, azt én is tudok. Hiszen minden em
ber tud pingálni, az asztalos, a lakatos, a 
hajós is. «Én láttam már, hogyan festett 
egyszer egy ember egy hajót. Egy deszka 
volt a partra támasztva, arra rákötötte fes- 
tékes fazekát, a lábait kilógatta a víz fölé 
és ha egy csöpp festék a vízre hullt, — 
pitty, putty I — egyszerre színes lett a víz. 
És né! — hogy szétszaladt a festék b A mes
ter azután felvilágosítja, hogy mindezek 
csak mázolók. Hanem ő, ő mi mindent tud 
festeni ! Hogyan kell tupfolni, pontozni a
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vonalzó mellett, hogy kell a patronnal 
bánni, hogyan kell virágokat, almákat, zöld 
gallyakat a falra festeni. Azután bemennek 
egy kis szobába. Jézusom! — mennyi minden
féle színű festék áll itt köcsögökben, vödrök
ben a földön 1 Egyszerre csak — micsoda 
öröm ! — Vilii egy darab gittet talál a 
földön. Olyant, amelyikből mindenféle for
mát : tojást, kolbászt, madarat, asszonyt 
lehet formálni. Azután elmennek egy új 
épületbe, ott felmennek egy állványra, ame
lyiken a segédek pingálják a friss falat. Az 
inas, mint a mókus a fára, úgy szökdös 
fel a létrára. Egyik kezében a festékes 
bögre, mely inog, de egy csöpp sem ömlik 
ki belőle . . .  Mennyi minden új dolgot mu
tat még a mester. Ha lenéz, szédül egy 
kicsit Vilii, de roppant érdekes így nézni 
a házak teteje felett. A kémények, a tor 
nyok, a sétáló macskák, a telefondrótok . . .  
Másnap is elmegy s ekkor még szebb dol
gokat mutogat a majszter. A saját falfest
ményeit, amiket szabad kézzel festett: há
zakat, utcákat, emberfejeket stb. És mikor 
apja egy pár nap múlva megkérdi Viliitől, 
hogy mi akar lenni, ez természetesen az
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feleli, hogy: festő. Aminthogy az is lett 
belőle.

Mindebben, amit itt elmondtunk — ugye
bár? — semmi különös sincsen. Semmi 
keresettség, semmi természetfölötti, semmi 
meglepő, semmi moralizáló tanítás ; mindez 
akármikor megeshetett a gyerekekkel és 
csak a módját kell eltalálni, hogyan mond
juk el nekik s menten a legbájosabb vissza
emlékezések támadnak belőle. Csak han
gokat kell megütni, a többi már az ő rezo- 
náló, fogékony kis agyuk dolga! Csupa szó
rakozásnak tetszik az egész. Pedig benne 
van a szemléltető tanításnak nagy haszna 
i s : nemcsak eleven képet ad, de hasonló 
precíz megfigyelésre is szoktat. Közben- 
közben pedig mindig kínálkozik rá alkalom, 
hogy a gyermek újat is halljon. Teszem: azt 
kérdi a tanító egy gyerektől, hogy mi akar 
lenni. Mondjuk : ez azt feleli rá, hogy ker
tész. Akkor a tanító ehhez fűzi s a gyer
mekek képzeteiből támasztja fel egész be
szélgetését. Beszél a virágokról, az életük
ről, hogyan öntözik őket, hogyan plántál
ják, miként gyomlálják. No aztán a mű
virágok. Mire kell ott ügyelni? Természe
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tes helyzetre, ügyes csoportosításra, rom
lástól való megóvásra. Beszélhet az aqua- 
riumról, herbáriumról, az osztályozásról stb. 
És lassan, észrevétlen, ahogy a meglevő 
fogalmak karján óvatosan új fogalmak lép
nek be, nyílik a lebilincselő beszéd közben 
új megismerésekre alkalom.

Minden hasonlat, minden példa, minden 
szemlélet és minden kapcsolat felett csak 
el kell siklani. Itt egy hangot megütni, ott 
egy új szót bevezetni, mert ez felel meg 
legjobban annak a százoldalú érdeklődés
nek, melyre a gyermek agya úgyszól
ván be van rendezkedve. Az eszméket, a 
motívumokat néha ki se kell mondani, ott 
van az a kimondott szavak közt, sorok 
közt. Egy-egy szó messze kicseng a többi 
közül és egész sorát indítja meg maga 
után a társuló, egymásba kulcsolt képze
teknek. Most például fegyverekről van szó. 
Ez elvezet a régi népek szokásaihoz: a régi 
törzsek állatbőrbe öltöztek, a harcban ordí
toztak, maskarát csináltak magukból, hogy 
megijesszék ellenségeiket. Ugyebár ez egész 
természetes valami ? És ez elvezet bennün
ket az indiánok tetoválásához, amiről a gye-
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rekek egyet s mást biztosan hallottak vagy 
olvastak. Alkalom nyílik itt beszélni azok
ról az ékességekről, melyekkel exotikus 
népek harcban ma is teleaggatják magu
kat. S egész a mai hadsereg szines és káp
ráztató uniformisáig elterelődik így észre
vétlen a beszélő. Miért olyan csillogó ez ? 
Mert az ellenséget hirtelen felvillanásával 
ijedtségbe akarja ejteni. Persze, ma már 
rájöttek, hogy ebben saját magukra, a fé
nyes katonákra is súlyos veszedelmek rej
lenek. Sok mindenről lehet itt még beszélni. 
S lesz bizonyosan egy terület, amelyen a 
beszélő maga is, mintha süppedékes talajra 
jutott volna : nem érzi már magát egészen 
biztosan. De ez nem baj. Ha a szava von- 
tatottabb lesz, a meggondolásai nehézke
sebbek, az nem baj, ez is csak fokozni 
fogja előadása intim közvetetlenségét.

S amiről így érdekes dolgokat lehet el
mondani, arról írni is lehet, csak ugyanaz 
a gyerekhez simuló naivság legyen itt is 
az elmondásban. Itt megy az ablak alatt 
egy pár ló. Most ahhoz fűzök reflexiókat : 
milyen nehéz a sörös kocsi, mekkora ter
heket kell a szegény páráknak huzniok,
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állatkínzás stb. Azután beszélek arról a 
körutazásról, amelyet egy virág-mag vé
gez a természetben. Nini, itt egy kép s 
rajta két kis veréb. Rögtön kitaláltam hozzá 
egy eleven kis történetet: ezek szegények 
az istálló eresze alól jöttek. Ott most nem 
hizlalnak állatokat, nincs kukorica, ocsú, 
a hideg is kergeti őket, de jószívű asszo
nyok zsemlyedarabokat dobálnak nekik. 
Mennyi eszme, mennyi erkölcsi érték mennyi 
névtelen történet bája sugározhatik ki így 
egymásba fűzött szavakból I 

Gyermekek közt élő, gyermekekkel fog
lalkozó felnőtt sokszor ju t abba a hely
zetbe, hogy élő szóval kell mulattatnia gyer
meket. És ilyenkor gyakran mesélni aka
runk s nem jut eszünkbe semmi. Vagy ami 
eszünkbe jut, az nem elég érdekes. És 
ekkor a beszélő azzal vágja ki magát, hogy 
egy-egy epizódot mond el a maga gyer
mekkori életéből, vagy egy másik gyermek 
életéből, néha kigondol hirtelen egyet s 
csodálkozva látja, hogy ezek az elbeszélé
sek mindig gyújtanak. Miért? Mert reáli
sak, valószinűek, közvetetlenek, rajtuk van 
az a frisseség, mely elárulja, hogy az el
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beszélő átélte őket. S ezt a frisseséget kell 
csupán megéreztetni, hogy a gyermek maga 
átélje a hallottakat. Hiszen ebből az egész 
világból, mely körülöttem zajlik és amely 
bennem visszhangozik, minden tárgyból, 
képből, eseményből, gondolatból és hangu
latból annyi az enyém, amennyit valamely 
formában átéltem.
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TERMÉSZETMEGISMERÉS.

A mai iskola még nem jutott el odáig, 
hogy a gyermekeket a valósággal meg tudná 
ismertetni. Az iskola sok nagy hibája mel
lett ez a legnagyobb a mi szemünkben. 
Odáig már eljutottunk, hogy a holt ma
téria helyett, ahol lehet, szemléltetve taní
tunk. De ott még nem tartunk, hogy a 
gyermek az életet — a múltat és jelent — 
magából az életből ismerné meg. Fű, fa, 
ásvány, virág, állat, táj, szobor, — mindez 
képből, vetítésből, lencse alól, preparálva, 
lenyomatból vagy spirituszból ismeretes 
előtte — és mindez valóban nagy hala
dottság a régi betűből való megismerés 
után — de még nem minden. A nagy 
lépés, a végső konzekvencia az volna, hogy 
a gyermek az élet tudását magából az élet
ből kapja és benne élvén az őt környékező
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világban, öntudatosan át is élje ezt a vilá
got. Hogy a világ : a természet, a város, a 
nép, a hegy, a víz, a fa, az épület, a te
mető, a szobor szólni tudjon hozzá, gon
dolatokat keltsen benne, kapcsolatokat te
remtsen egyéb meglátásaival és az életet 
kicsiny agyveleje élő valóságban kapja fel
dolgozásra.

Nem új ez a vágy. Rousseautól Spencerig 
és a mai pedagógusokig mindig ezt az empi
rizmust hirdették az emberiség nevelői. De 
mentül jobban eltávolodott a kultúra ma
gától a természettől, annál nehezebb volt 
megtalálni a kettő közt a kapcsolatot. Át
hidaló út sokféle kínálkozott, a pedagógu
sok kutatták is eleget, találtak is eleget, 
de az iskola és a szülő nagyonis kényelmes 
s nagyonis konzervatív. Könnyebb a gye
reknek szóval jellemezni, vagy kitömve be
mutatni a vadgalambot, mint az erdőbe ki
vinni. Könnyebb képről megismertetni egy 
gótikusán ívelt templomot, mint magát az 
épületet természetben bemutatni.

Ma már tehát — főképpen, mikor a ter
mészetről és az emberi kultúra alkotásai
ról van szó — nem elégedhetünk meg a
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puszta szemlélettel. A «szemléltető okta
tás® — azt lehetne mondani — már túl
haladott álláspont. S ma, amikor a legmo
dernebb pedagógiában a cm unkára való 
nevelés® lett a jelszó, az ismeretszerzés 
igazi nemének is azt tartjuk, amelyhez a 
tárgyaknak, a dolgoknak bizonyos meg
munkálása árán jutott a tanuló. Világo
sabb, tisztább ismerete lesz a hangyák éle
téről annak, aki erdei odvaikban figyeli meg 
őket, mint annak, aki csak képről ismer
kedik meg velük. S a tapasztalatszerzés, az 
utazás, a természettel való barátkozás, egy
szóval az empirizmus, amelynek Montaigne- 
től egészen napjainkig annyi szószólója volt 
az emberiség nevelői közt — olyan forrása 
az ismeretek gyűjtésének, amely a könyv- 
és képek-nyuj tóttá ismereteknél becsesebb. 
S nemcsak a cél, nemcsak maga az ismeret 
fontos itt, hanem az út is, amelyen hozzája 
jut az ember. A megfigyelés és a kísérle
tezés, ezek az igazán természettudományi 
módszerek maguk szinte értékesebbek bir
tokosuk számára, mint az eredmények, me
lyeket az egyén elérhet velük. Épen azért, 
akik megmutatják e módszereket, akik

109 —



használatukba, praktikus alkalmazásukba 
bevezetik az embereket, azok a legértéke
sebbek a gyakorlati nevelés szempontjából. 
S ez az ok, amely miatt a világ méltán 
kiváncsi lehet, miként neveli ez vagy amaz 
a tudós a gyermekeit, miként alkalmazza 
elveit a saját családja körében, miképen 
tudja az elméletet a gyakorlati valóság ta
lajába ültetni és virágzásra hajtani.

*

Talán érdemes lesz ebből a szempontból 
napjaink egyik legharcosabb, legtevéke
nyebb és legnépszerűbb reform-pedagógu
sának családi életébe pillantanunk. Gurlitt 
Lajosról van szó, aki okos és bátor dön- 
getője minden copfos maradiságnak, amely 
a német iskolán is ép oly mértékben úr 
még, mint — fájdalom —- a mieinken is. 
Ő tehát ír, szónokol, tüzel és küzd egy 
olyan szellemért, amely az egész iskola- 
rendszert — főleg a német középiskolát — 
megváltoztassa, amely kiirtsa a sok klasz- 
szikus ideált, ábrándokért való rajongást, 
páthoszt és szavalást az emberiségből s 
csupa tevékeny állampolgárt adjon a tár
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sadalomnak. Tudvalevőleg Pestalozzi volt 
az első, aki az állampolgárrá nevelést tűzte 
ki az iskola céljául s Gurlitt ezt a szociális 
célt erős nemzeti tartalommal akarja át
itatni. Gyűlöli a tanítói, tanári nagyképű
séget, amely nem számol a gyermek naiv 
és értékes lelki tulajdonságaival, nem hagyja 
kifejlődni a benne meglevő művészi hajla
mokat, őszinteséget és hitet, hanem drillel 
igyekszik őket mind egyformává nyomorí
tani. Gyűlöli azokat, akik holt kultúrák 
latin és görög műveltségét idézik vissza az 
iskolába, melynek minden gyökérszálával 
a mások életébe kell kapaszkodnia. Gyű
löli azt a dogmatizmust, mely fáradt, le
mondó, csüggedt aszkézist akar beleplán
tálni az emberekbe, ahelyett, hogy a ter
mészeten, annak szívdobogásán keresztül 
igyekeznék megértetni a mindenütt jelen
való istent. Goethével együtt hiszi, hogy 
minden újszülött emberben a tökéletesség 
csirája van meg, a legnemesebb emberré 
válásnak mindenkiben megvannak a lehe
tőségei. De azt is hiszi, hogy ennek az el 
nem érésében épen az iskola a legbűnö- 
sebb, mert hagyományok békóit rakja rá
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az új nemzedékekre, amelyeknek pedig sa
ját útjaikat kellene járniok.

Gurlitt tehát forradalmat, harcot hirdet 
az iskola uralkodó szelleme ellen. Tör, dön
töget és gyűlöl •— mert szeret. A mai német 
emberek vasakarata, erős magukbizása je
lentkezik benne, mikor munkát, munkára 
való nevelést, erős társadalmi érzület meg
teremtését sürgeti és mikor egyre többet 
és többet gondol azokra a régi német 
Hanza-városokra, melyek az újkor eleje 
óta mindig a legfüggetlenebb s legvagyo
nosabb polgárságot, kereskedőket és ipa
rosokat adták a német nemzetnek s ame
lyek ma is elüljárnak iskoláikkal, tanítóik 
modernségével a nevelésben. Bréma, Ham
burg és testvérvárosaik valóban gócpontjai 
az új, gyújtó nevelő-eszméknek, irodalmi és 
művészi törekvéseik messze bevilágítanak 
Európába és testületi egyetértésük e téren 
imponáló példaadást nyújt.

Ebben a nagy és merész forradalmiság- 
ban, amelyet Gurlitt lobogtat, természe
tesen nemcsak sok fanatizmus van, hanem 
egy csomó dogma is és egy csomó elő
ítélet is. így például ő teljességgel nem
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őket, ami körülbelül annyit ér, mint oda- 
vágni az orvosságos üveget, ahol a fog 
sajog. A tekintély bizonyára csendet l'og 
teremteni, ha másként nem, hát úgy, hogy 
túlharsogja a gyerekek zaját. De mennyivel 
biztosabb, mennyivel célszerűbb és esztéti- 
kusabb e percben az a tanító, vagy apa, 
aki a maga szellemi fölényét tudja fölöttük 
megsuhogtatni. Az, aki, mondjuk, leül és 
elkezd velük a lármáról beszélni. Aki meg
magyarázza nekik, mennyi komoly szellemi 
munkát, mennyi fáradt embert, mennyi 
igazi gondot zavar meg ez a zaj, hogy 
micsoda merénylet ez sok-sok ember idegei 
ellen. Hány olyan nevelő van, aki a kritikus 
percekben idáig le tudja tompítani méltat- 
lankodását? S hány van aki nyugalmát 
még abban a kedélyes befejezésben is derűbe 
tudná szétönteni, hogy végül így szólna : 
Megálljatok csibészek, csak lármázzatok! 
Majd odaadlak benneteket — tanítónak !

Colonel Parker azt kívánta valamikor, 
hogy az egyetemeken tanszékeket állítsa
nak a humornak. Nos e collegiumok hall
gatását — ha csakugyan megvalósulna a 
kívánság — elsősorban a neveléssel foglal
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kozókra kellene kötelezővé tenni. Mert a 
tiszta humor, melyben nincs bántó él, nincs 
hahotázó kacagás, nincs szögesvégű gúny, 
nincs laposság, csak friss, fiatalos életkedv 
van, a legfülledtebb levegőt is illatos per- 
mettel frissíti fel. Egy bölcs, nyugodt, piros
képű, egészséges életfilozófia, amely a nevelő 
tiszta szemeiből árad, láthatóan ömlik át 
sok-sok kis tekintetre és halk kapcsolatot 
teremt a lelkek között. Akinek humora 
van. aki derűvel tudja megzománcozni a 
létet, az a lelki gazdagság nábobja s men
tül többet ad, annál több marad neki magá
nak. Az ilyen szív mindig helyén van, az 
ilyen fej mindig okos, az ilyen lélekből 
mindig sztoikus életbölcseség fakad és már 
ezért is sok-sok olyan művészi élvezetet 
kell nyújtani az iskolában, melyből humor 
árad. Mert a Mark Twain. Dickens, Jókai 
és Mikszáth birodalma ezért olyan kedves 
a gyereknek : megható emberies voltáért, 
amely az életet megértéssel és megbocsáj- 
tással nézi. S minden ilyen élvezetből, 
minden ilyen tartós, csendes, tiszta mulat
ságból visszamarad végül valami nagy 
erkölcsi érték. Az egyik azt érzi, hogy a
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háborgó kedólyvilága mint valami tiszta 
tóban fürdött meg, a másik azt érzi : egy
két igazi, nemesszívű emberrel ismerkedett 
meg és hasonlóvá akar lenni hozzájuk. S ez 
a költők, Írók valódi szociális hivatása. 
Hogy támasztékot adnak a léleknek, hogy 
harmóniát teremtenek maguk körül, hogy 
lehajolnak a gyengéhez, a fülébe súgnak 
valamit és attól a valamitől a gyengék erő
sekké válnak.

Az e rk ö lc s i  n ev e lés  — v ilág sze rte .

Az újkori embernek új etikai alapokra 
van szüksége. Sohasem volt általánosabb 
a vágy egy új etikai nevelés iránt, sohasem 
érezték annyira az emberek az iskolának 
erkölcsnevelő hiányait, mint manapság. 
A vallásos nevelés, mely a régi embert az 
Egyház eszményeinek szolgálatára, isteni 
erényekre nevelte, egy nagy belső össz
hangot és hatalmas külső fegyelmező erőt 
teremtett. Világos volt a cél, amire az em
bert nevelni kell s biztos volt a módszer, 
ahogyan nevelni kell erre. De a vallás az 
újkor eszmeáramlatai közepette nem tudott



olyan hatalmas eleven erő maradni, hogy 
a maga céljaira, a maga eszméire nevelje 
az egész emberiséget és egykor hatalmas 
mozgató ereje ma csak az emberiség egy 
részének ad etikai tartalmat. Sorra éledt 
tehát a nemzetek kulturpolitikusaiban a 
vágy, hogy már az iskolában egy olyan 
erkölcsi érzésvilágba vezessék be az ifjú
ságot, mely a végső okok kutatása nélkül 
is alkalmas a gondolkozás, a jellem neme
sítésére. Mely újra közös feladatok, közös 
vágyak, közös ideálok és közös testvérisé
gek szolgálatába állítja az embert, mely 
tiszteletben tartja hitüket, érzéseiket, Isten
ről való felfogásukat, de a vallásos etika 
fölé, mely az egész erkölcsiségnek csak 
részlete, az általános etikát is odaállítja. 
Mindazokat a kötelességeket, mindazokat 
a parancsokat, mindazokat a cselekvési 
motívumokat, melyeknek halkan, de ön
tudatosan kell élniök a lélekben, mikor az 
ember embertársával áll szemben. Indoko
latlan, bár érthető volt tehát a konzervatív 
körök heves védekezése és támadása világ
szerte e megindult mozgalmak ellen. Mert 
e törekvések seholsem fenyegetik a vallást,
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vagy a vallásoktatást, legfeljebb csak fe
leslegessé teszik azt. És ma már alig van 
művelt nemzet, mely be ne látná, hogy 
a vallásos szellem és a vallástanítás nem 
öleli fel az egész erkölcsi élet mezejét, nem 
is tart lekötve mindenkit, sokfélekép is 
értelmezhető, de etika csak egy van és ez 
az egy kell, hogy minden fiatalember lel
kében el legyen ültetve.

Hiszen van egy ország, a messze Kelet- 
Ázsiában, melynek sokezeréves kultúrája, 
gyönyörű műveltsége, csodás színekben 
pompázó művészete szinte egészen idegen
nek érzi magától az isten-eszmét. Japán 
az az ország, melynek az iskoláiban soha
sem volt a szó európai értelmében való 
vallásoktatás. Confucius, noha szentként 
tisztelik, nem vallást alapított, hanem er
kölcstant hirdetett és ez az erkölcs év
ezredeken át nem kereste sem a világ ere
detét, sem a halál után való életet, ez csak 
az ember lelkében élő benső hangokat 
szólaltatta meg azzal a mély emberismeret
tel és csodás varázzsal, amellyel egykor 
Sokrates fordult a görög ifjúsághoz, figyel
meztetvén a bennük lakozó daimonionra.
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Japánban mindig csak erkölcsi nevelés volt 
az iskolában és mikor negyvenkét évveí 
ezelőtt, a restauráció idején hozzáfogtak, 
hogy az iskolában egységesen szervezzék, 
módszeresen megállapítsák e tanítás mene
tét, a Confucianus-iratokból indultak ki. 
Ma már angol, francia és amerikai er
kölcsnevelők, mint Gould, Compayré és 
Adler szellemében fejlesztik tovább a ta
nítást a japán iskolákban. És módszerük 
megváltozott: nem tanítják az erkölcsi 
tanokat, hanem az érzületre hatnak, mint 
Ziller kivánja: lassú türelemmel, példákon, 
beszélgetésekben, szemléltetéssel érik el, 
hogy felszántsák a lélek szűzies érdeklő
dését a legnagyobb iránt, amivel ember 
tartozik a felebarátjának: a szeretet iránt. 
A polgári feladatok s az emberi érzésvilág 
gerincében azonban ma is az áll, ami év
ezredekkel ezelőtt: az egyesnek odaadó, 
tartozó, rajongó nagy hűsége a császár 
iránt. Ez a történeti hűség etikájuk sugárzó 
ereje. Pontos, kidolgozott módszerük van 
arra, hogyan kell beszélgetni a 6—8 éves 
gyerekkel mindennapos példákról, a 8—12 
évessel a nagy történeti egyéniségekről.
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akik az emberiség kultúrhaladását neki
lendítették : Washingtonról, Nelsonról, 
Franklinról, Sokratesről, Jennerről stb., 
majd a 12—14 éves gyerekkel részletesen 
arról, mik a kötelességeink családunk, em
bertársaink, az állam és annak látható feje 
iránt, míg továbbmenve eljutnak az er
kölcsi élet problémáihoz, olvasmányokhoz, 
beszédekhez és az erkölcs filozófiájához. 
S mindezek beleillesztve külön tárgyként 
az elemi- és középiskola tantervébe, pihen- 
tetői az elmének s lángralobbantói a férfi- 
léleknek. Milliók szolidaritásában, megadá
sában, kultúrmunkájában — és ha kell: 
hősies önfeláldozásában — él spirituálisán 
ez a tanítás s ez teremti meg évezredeken 
át öröklődve azt a különös, rejtelmes kap
csolatot e sárga fajban, mely az európai 
embernek annyira titokzatos.

Talán Japán példája is ösztönzőleg ha
tott arra a nagy szellemi mozgalomra, 
melynek eredete Amerikába nyúlik és 
amelynek első megindítója Adler Félix 
a Columbia-Egyetem professzora volt 1875- 
ben. Ő mindmáig nemcsak pápája az ifjú
ság külön etikai nevelésének, hanem egy
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általános, modern, emberi etikának is 
ő rajzolta meg először az alapvonalait 
s ő e hitvallás legelszántabb terjesztője 
is. Valamennyi erkölcsnevelő társulatnak 
ő a feje. Alig van művelt európai ál
lam, melyben az ő Ethical Culture Ligue- 
jának fiókjai vagy másai ne támadtak 
volna reformálni, kiegészíteni az iskolában 
az érkölcstanítást és függetlenné tenni a 
vallástól. Legrendszeresebben és legálta
lánosabban a francia iskolákban van meg 
e világi etika, ahol az államnak bizonyára 
politikai érdekei is közrejátszottak abban, 
hogy az Union pour l’action morálé tö
rekvéseit megvalósítsa. 1882 óta, Ferry 
Jules közoktatási minisztersége óta pom
pásan kidolgozott és nagyszerűen kivitt 
erkölcstanítási tantervűk van a francia is
koláknak. És már hét évvel később, a fő
igazgatókkal tartott ankét után arról szá
molhatott be a kultuszminisztérium, hogy 
az erkölcsök mindenfelé szelídültek, hogy 
a tanulók közt a hazudozás, a gorombás
kodás, a csíny tevés, az állatokkal való ke
gyetlenkedés, a műemlékek rongálása jóval 
ritkább, mint azelőtt volt. És kétségtelenül
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bizonyos, hogy ha Franciaországban az 
utolsó húsz év alatt a javítóintézetek felét 
be kellett csukni munkahiány miatt, ebben 
főrésze az új erkölcsi nevelésnek van.

Gyönyörűség olvasni e törvényt s annak 
megokolását. Mélyen belemarkol emberi 
öntudatunkba és nevelőhivatásunkba: arról 
venni tudomást, hogy mik szentelik meg 
a nevelés törekvéseit. A szellem, mely e 
tanterv részleteit áthatja, mindenütt az 
embernek, mint embernek kiképzése, a 
szív, az értelem és a lelkiismeret tágítása. 
Egy más szférában vagyunk itt, mint egyéb 
tantervekben, nem szabatosság, nem lo
gikus egymásután a fő, — mondják az 
utasítások — hanem az érzés hatalma, a 
benyomás elevensége és a meggyőződés 
heve. Nem a tudás, hanem az akarás a 
cél, a morális cselekvést megszokássá tenni, 
ez a nevelő vágya. A nevelő e törekvésben 
a társadalom reprezentánsa, amelynek kez
dettől fogva érdeke a kötelességek, a fele
lősség tudatára való nevelés. «A nevelő 
úgy veszi a gyerekeket, ahogy hozzá jön
nek, eszméikkel s nyelvükkel meg család
juk hitével. Az ő gondja csak az lehet,
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hogy rávezesse őket egy magasabb erköl- 
csiség szabályaira. A nevelő sem a pap, 
sem a családfő helyére nem ül. Összeköti 
erőit velük, hogy minden embeit derék 
emberré neveljen.® A francia erkölcsokta
tás, amely ellen akkora hévvel támadtak 
a vallás védelmezői, minden intézkedésé
ben tiszteli a tanulók hitét. Mi több, egye
nesen deisztikus alapokon nyugszik, mert 
számol azzal, hogy «a gyermekek csaknem 
kizárólag összeforrtak az Egyisten fogal
mával, mint a világ teremtőjével s az em
beriség atyjával s e hitükben leli az er~ 
kölcsiségük leglőbb ébren tartóját.® De a 
dogma különbségeit nem respektálják s 
egységes életcélokon függ a szemük. Ezek
nek az életcéloknak magasrendű megválasz
tására törekszik a francia erkölcsnevelés, 
mikor arra akar nevelni, hogy irtózzunk a 
közönségestől és alacsonytól s csodáljuk 
mindazt, ami nagyszerű.

Nincs helyünk arra, hogy részletesen ki
fejtsük, miként éri ezt el az ötödik évtől 
a tizenharmadik életévig a tanító. Nem 
részletezhetjük a tantervet, mely a kicsi
nyeket mesékkel, parabolákkal, Ítéleteik,
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jellemük, hibáik feltárásával, hamis képze
teik, babonájuk, félelmeik leküzdésével, az 
állati hajlamok, az iszákosság, lustaság, 
rendetlenség borzalmasságainak feltárásá
val, a természet iránt való csodálat felkel
tésével vezeti rá az erkölcsös érzületre. 
Csak ezután következik az a fok, melyen 
ráeszmélni engedik őket kötelességeikre- 
családjukkal, testvéreikkel, a cselédekkel, 
tanítójukkal, hazájukkal és az egész embe
riséggel szemben. Szóba kerülnek itt az 
erkölcsiség összes életnyilvánulásai : em
berszeretet, igazságért való küzdés, a munka, 
a takarékosság, az állatvédelem, az alkohol- 
ellenesség, a mások hitének tisztelete, a 
tulajdon és az adott szó szentsége, a haza
védelmének, polgári jogaink gyakorlásá
nak, a köztársasági glória jelszavainak és 
a szabad lelkiismeretnek kérdései. S hogy 
a jellemnevelésnek, a szívrehatásnak menyi
féle eszközét veszik igénybe a francia ta
nítók, kiderült a mostani brüsszeli világ- 
kiállítás alkalmával is. Mindazokat, akik a 
francia kultúra csoportjában szemlélődtek, 
igen kellemesen lepték meg egy nagy 
francia műkiadócégnek erkölcsnevelő fali—
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táblái. Színes, megkapó képek voltak ezek, 
nem tolakodó, de mégis könnyen átlátszó 
erkölcsi tanulsággal. Egy-egy jelenet a 
családi életből: a nagyszülők és mellettük 
a  serényen dolgozó unokák, az első olvas
mányokba merült gyerek, a háztartásban 
segítő kis lány, az elhagyatott koldusnak 
alamizsnát csúsztató fiúcska és hasonló 
tárgyú képek, ha a tanító semmi magya
rázatot nem fűz is hozzájuk, alkalmasak 
rá, hogy lassú, néma hatásukkal megfino
mítsák egy egész osztály ifjúságát. Szív 
van bennük és ennek a dobbanását meg 
kell éreznie minden gyereknek. Hát még 
ha a tanító a beszéd- és értelemgyakorla
tok vagy az erkölesi nevelés óráin egy-egy 
történetet is hozzájuk tud fűzni! S a be
szélgetés, a rávezetés, az átélés módszeré
ben mindenütt a tanító egyéniségének, 
példájának, tónusa komolyságának kell 
világítania. «A tanítás e területén semmi
sem szól a szívhez, ami nem a szívből 
jön» — hangoztatja az utasítás. És csak
ugyan, mintha az egész polgári és demo
kratikus Franciaország szíve dobbanna 
meg e tanításokban. És ezért joggal mond-
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háttá az 1908-iki londoni erkölcsneve
lési kongresszuson kiküldött képviselőjük, 
Buisson, a szónoklat és meggyőződés pá
ratlan elegánciájával, hogy: «A francia 
rnorálpedagógus is hisz. De míg mások a 
templomban, addig ők az emberiségben 
hisznek. Nekik is megvan a szentkönyvük: 
az emberi lélek, amint az évszázadok fo
lyamán kifejlődött.®

Ez a kongresszus, amely szenvedelmes 
vitáiban is komoly demonstrációja volt a 
különböző államok felfogásának, egész ké
pét megadta az erkölcstanítás mai állapo
tának. A román népek s kivált a franciák 
vallástól ment etikai törekvései szembe
kerültek itt a germán népek : kivált az 
angolok és németek valláserkölcsi oktatá
sával. Mert az angol oktatásban is, mint 
egész magánéletükben : a biblia etikája, 
mély és benső puritán szelleme húzódik 
végig. Ám mindazonáltal, éppen az angol 
iskolák nagy szabadelvűsége következtében 
az erkölcsi nevelés ligája is nagy sikerrel 
dolgozik a világi erkölcstanítás terjesz
tésén. Az 1906-ik évi iskolatörvényben, a 
híres Balfour-féle javaslatban, mely oly
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elkeseredett harcokat támasztott a konzer
vatívok és liberálisok közt a parlamentben, 
■már megtörténtek a lépések e nagy cél 
felé. Ez a törvény már megkívánja, hogy 
•a tanító naponként visszatérjen etikai fel
adataihoz, akár külön erkölcstani órákban, 
akár más tárgyakba szőve felfogását. Meg
kívánja, hogy a tanító a legalsóbbtól a leg
felsőbb fokig mindenütt támaszkodjék a 
tanulók képességeire, környezetükre, élet
módjukra, amikor a példákat mondani
valóihoz megválasztja. Kitűzi a feladatokat 
is, melyekben benne tükrözik a gentleman 
büszke és jellemes erkölcsisóge : a bátor
ság, az igazság, a szellem tisztasága, a 
tisztességes játékok szeretete és gyengéd
ség a védelmünkre szorultak irányában. 
Mint a jellemedzés pompás, egészséges tan
folyamát, úgy képzelik az angolok az er
kölcstanítást az iskolában. Az egész neve
lésben az akarat és a kedély ébrentartását 
tekinti az angol tanító a végső célnak s 
kiváltképpen áll ez etikai nevelésükre. Egy 
ilyen természetű iskolakönyvet valóságos 
élvezet forgatni. Sok jár ezek közül a ta
nulók kezén, de legkülömbek talán a
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Gould-lolék, amelyek a kolóniák nyelvére 
lefordítva is elterjedtek. Minden példa, 
minden elv, minden beszélgetés és minden 
kép, amely egy ilyen könyvben elénk kerül, 
mind arra való, hogy az angol-szász faj 
nagyszerű erényeit, önuralmát, polgári be
csületét. imperialisztikus önérzetét és prak
tikus serénységét, megerősítse. Mert apró 
gentlemanek olvassák e könyveket. Ugyanez 
a Mr. F. I. Gould évek óta tart vasárnapi 
etikai tanfolyamokat is az ismétlő-iskolák
ban. Tapasztalatairól, módszereiről egy kis 
füzetben számolt be, amely hű képe annak, 
miként végzi a liga az iskolán túl is az 
erkölcsi nevelést. Apró köröket, összejöve
teleket tartanak fenn, amelyeken egymással 
vetélkedve tanítják a hallgatóságot szo
ciális kötelességeire. S aki azt hiszi, hogy 
ezek az előadások könnyen a száraz er
kölcsi prédikációk mezejére tévedhetnek, 
azokat éppen Gould nagyszerű módszeré
nek ismerete győzheti meg az ellenkezőről. 
Mindent, mindent — mondja ő — szemlél
tető képbe kell öltöztetni. Például arról 
akarsz beszélni, hogy minden embernek 
kötelessége beteg barátját megvigasztalni.
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Ez így a kijelentés formájában hatástalan. 
De végy elő egy képet, melyen az eső után 
való szivárvány tiszta, derűs idővel ke
csegtet. Semmi más nem kell, csak ez a 
kép. És aztán mondd, hogy: «E szivár
ványhoz vagytok hasonlók mindannyian, 
akik beteg barátaitokat megvigasztaljátok!)) 
Ennek a tanításnak a szívbe kell mar
kolnia.

S mintha ez a szivárványos reménység 
az egész angol erkölcsnevelő mozgalom fö
lött ott ragyogna. Egypár év alatt, 1892 
óta, mintegy negyven etikai társulat ala
kult Angliában és mind kongresszusokat, 
ankéteket tart, brosürákat és pamfleteket 
ad ki, lapokat terjeszt, vitairatokat oszto
gat, kis kézikönyveket nyomat a tanulók
nak és módszeres vezérfonalakat a taní
tóknak, melyekben a legjelesebb erkölcs
tanítók sikeres példái vannak összegyűjtve 
a többiek okulására. Immár mintegy ötven 
tanügyi hatóság valósította meg a maga 
keretében a liga óhajtásait és az angol 
mozgalomnak nagy eredménye már az is, 
hogy a konzervatívebb iskolákban is mo
dernebb szellemben, dogmáktól mentesen
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tanítják a bibliát. Ez az engedékeny, fel
világosult szellem szólalt meg a kongresz- 
szuson a konzervatív dr. Stanton Coyt 
beszédében, amikor kijelentette, hogy: 
«A jövő vitakérdése nem az lesz : biblia-e, 
vagy nem biblia? Hanem az, hogy a bib
liát középkori vagy modern szociológiái 
felfogásban tanítsák-e ? A legjámborabbak 
is elismerik ma már, hogy a végesben is 
lappang valami isteni . . . »  S a történet- 
tanítás is nagy változásokkal iparkodik az 
emberibb felfogáshoz. Nem hősök kultusza 
immár, mint Carlyle idején, hanem a né
pek és fajok harcának, a civillizációs tö
rekvések áramlásának tudománya s tanítója 
mély gazdasági és társadalmi rugókat ke
res, amikor a fejlődés fokait feltárja.

Az Óceán túlsó partjáról jövő hullámok 
így friss Golf-áramokat küldenek a pety- 
hüdtebb Európába. És sorra megelevenítik 
az iskolákat. Legkevesebb hatásuk e moz
galmaknak talán Németország iskoláiban 
volt, mert e tekintetben mintha régi, me
rev doktrínák kötnék meg ott a haladást. 
A 90-es években hirtelen valami lázas iro
dalmi és propagáló törekvés borította lángba
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a német erkölcsi theoretikusokat. Papiros
forradalom maradt — igazi német fellán
golás. Platonikus szerelem a modernséggel. 
A törekvés, melynek Jodl Frigyes adott 
legbuzgóbban hangot, a manchester-poli- 
tikával szemben erélyes szociális politikát 
kívánt az életben és az önzés általános 
emberi gyengesége helyébe egy olyan 
etikát, amely a társadalom, a közösség 
javát tekinti. Mintha megsokallták volna 
a hosszú évszázadok meddő fllozofálgatá- 
sát az emberi ethoszról és mintha arra 
vágytak volna e tudósok, hogy végre cse
lekvésekben, tettekben szólaljon meg az 
erkölcs. Lángé, Ihering, Schmoller, Paulsen, 
HöíTding jelölték ki ennek az új etikának 
feladatait az emberi cselekvés különböző 
mezőin. Mintha a természettudományok és 
a gazdasági élet nagy nekilendülése kö
zepette, az embersors zaklatottsága és in
gadozásai között újra meg akarták volna 
erősíteni a lélek belső békéjét. Mintha új 
életelvek heroldjai lettek volna, egy új, 
bátor, szabad felfogásé és mintha egy új 
nagy világnézetben akarták volna az em
beriség legjobbjait egyesíteni. Sorra ala-
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kultak a szabad községek, kivált a gazdag, 
demokratikus Hanza-városokban, Brémá
ban, Hamburgban, azután Frankfurtban, 
Lipcsében és Berlinben. Mély, benső, de 
vallástól ment áhítat ült e szabadgondol
kozó embergyülekezetekben, melyek gyak
ran gyermekkórusokkal, versek szavalásá
val készítették elő a prédikáció számára a 
hangulatot. Az ember szinte maga előtt 
látja a Freie Gemeinde buzgó, vitatkozó 
germánjait. És köztük az új materialista 
vallás főpapját, Brúnó Willet. S elsárgult 
kis füzetek közt is hallani az ő hangját, a 
materializmus áldozópapjáét, aki a Johannes 
Schlaf, Gerhard Hauptmann baráti köré
ből jött ide, a Spree külvárosi halásznépe, 
csavargói közé, beszélni nekik szépen, sze
líden, de a belső tűz fojtogató hangján 
emberi kötelességeikről. . .  A lelkiismeret 
és a nevelő-becsület feladatairól, meg arról 
a világpolgári összetartozandóságról, mely 
valaha testvérekül fogja egybeforrasztani 
az embereket. Valamennyit, valamennyit ..

A német mozgalom elhamvadt a papiros
erdőkben. És legfeljebb a szabadabb szel
lemű tanítótestületekben üti még fel a fe-
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jét. Az úgynevezett német szabadelvűség 
fellendülő nagy kapitalista-érdekeit veszé
lyeztette volna a komolyabb mozgalom s 
ezért el kellett tűnnie. De ki tudja, vájjon 
nem fog-e új életre támadni hamarosan... 
Talán éppen Adler professzornak, az összes 
etikai kultúrmozgalmak apostolának jóvol
tából, aki mint kicserélt professzor műkö
dött az utóbbi években Berlinben.

Az európai törekvéseknek minden szála 
őhozzá vezet, a hullámoknak első, fel
buggyanó forrása az ő katedrája a new- 
yorki egyetemen. Es e törekvéseket diadal
mas büszkeséggel és a cselekvés fáradha
tatlanságával irányítja az ő szelleme. Isko
lája talán egy évszázadra legkülömb isko
lája az erkölcsi nevelésnek, az ő módszere 
oly biztos és annyira célszerű, hogy a mi 
időnkben minden törekvés csak e mód 
szerint érhet el sikereket. De valljuk meg, 
hogy az amerikai szellem kellett ahhoz, 
hogy e gyönyörű gondolatok fellobban
hassanak s az amerikai társadalom kellett 
hozzá, hogy tanítása fogékonnyá válhasson. 
Az a társadalom, mely fölötte áll a val
lási, a felekezeti, a dogmatikus elfogultsá-
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goknak, amely szabad, független és jó
módú, amely polgárerényekben akarja ne
velni gyermekeit s nem tradicionális esz
ményekben. Az ő ethical school-ja yankee- 
ket nevel, mint ahogy az angol iskola 
gentlemanlike nevelést ad növendékeinek. 
Demokratikus gondolkozás, a komoly ér
deklődés felkeltése ott is, ahol cinizmusra, 
léhaságra és sporttúltengésre való hajlam 
van, a szegénynek és a gazdagnak egy
forma megbecsülése, a szociális szellem 
elmélyítése azzal, hogy a gyermek figyel
mét mindig a munkára tereljük és korunk 
nagy humánus eszméinek megbeszélése, 
gyakorlása, — ezek állnak a tanítás gyújtó
pontjában. Nemcsak a külön erkölcstani 
órákon, de mindig, minden tantárgyban. 
Egy órán beszélgetnek a gyufagyártásról. 
S nemcsak a technikájáról, de kulturális 
fontosságáról, hatásáról is. És ugyanekkor 
nem szabad elmulasztania a professzornak, 
hogy rámutasson e kultúra árnyékoldalaira 
is, hogy beszéljen a gyufagyártás vesze
delmeiről, a lassú mérgező hatásáról, hogy 
fel ne idézze e martir-munka sápadt árny
képeit is egy percre, egy elfutó célzást
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téve arra a keserű igazságra, mely e mun
kások szociális nyomorúságában rejlik. Ám 
ez nem elég. Mindez csak szó maradna és 
nem válna mély meggyőződéssé, ha a ta
nulók a következő órában maguk is hozzá 
nem látnának a laboratóriumban a gyújtó- 
gyártáshoz. Mert a munkát, a kézügyessé
get a szociális feladatok gyakorlására s az 
erkölcsi cselekvések megindítására ő is 
éppen olyan fontosnak tartja, mint min
den modern amerikai pedagógus.

Mi adja meg az amerikai yankee igazi 
karakterét ? Két nagy erénye : fegyelmezett
sége és kötelességteljesítése. Az ő iskolája 
voltaképpen ezt a két jellemvonást bontja 
ki a serdülő lélek pihéi közül és amikor 
minden példával, minden elbeszéléssel, min
den mesével, ó-testamentumi, homerosi, 
epikai és hősmondai részletekkel az ön
uralom szükségét állítja a szemük elé, egy
ben bizonyos fokozatokat is teremt az 
erkölcs fejlesztésében. És minden életkor 
számára kijelöl egy kötelességet. Először: 
kötelességek, amikkel szüléinknek tarto
zunk. Azután: kötelesség az ismeretszer
zésre. Majd: az önfegyelmezés kötelessége.
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S fokról-fokra tovább: a társadalmi köte
lességek. Minden, amit mond, amire tanít, 
megelevenedik a gyermek előtt. A példa 
beszél, a kép szemléltet, a munka izgat, a 
jutalom kecsegtet, a környezet kényszerít 
és a gyermek lassan beleéli magát az er
kölcsösség gondolatába, beszívja magába 
minden érzékszervével, a levegőből, a fény
nyel, az illattal. Minden ami körülötte, vele 
történik, arra kényszeríti, hogy gondol
kozzék. A tanítás ezekkel a módszerekkel 
nem ismeretnyujtás többé, hanem a lélek- 
idomítás műhelye, amelybe bekerül egy ele
ven kis vadóc és kilép belőle egy érett és 
biztosítéletű világpolgár.

Mintha nem is a mi korunk, a mi meg
szokott ó-világunk mai életkorában élne 
ez az iskola. Minden, amit róla olvasunk, 
olyan sajátos, egyszerű, őszinte és mégis 
igaz törekvésről beszél, hogy évszázadok 
előrehallatszó muzsikáját véljük ebben a 
sürgésben-forgásban felismerni. Mi itt még 
az erkölcsnevelési célok tekintetében is 
hátrább vagyunk Micsoda utópia itt még 
arról beszélni, hogy a cél az embert a tár
sadalmi alkalmazkodásra képessé teszi.

—  135



S Adler már ezen is túl van. Az ő iskolá
jában a cél: magasabbrendű személyeket 
képezni, akik feladatukat nem a környeze
tükhöz való alkalmazkodásban látják, ha
nem éppen ellenkezőleg: a környezetük 
átformálásában, nemesítésében. Hősöket 
bizonyos értelemben: Übermenscheket ké
pezni — ez a vágy hevíti át az ő munká
ját. Mert a fejlődést csak az örökké nyug
talan, örökké újat akaró, örökké alkotó 
szellemek szolgálják igazán és a gigászi 
munkának nagyszerű ritmusa, mely oda- 
künn az amerikai társadalmi életben fo
lyik, itt átolvad a serdülő ifjú életritmusába. 
Az iskola kitárja szivét az életnek és már 
nem is az életnek nevel: az élet neveli őt!

T ö rh e te tle n  a k a ra t .

Micsoda a nevelés végső célja? Mi az, 
ami a legtökéletesebb emberi ideál? Miben 
nyilatkozik meg fajunk és egyéniségünk 
legnagyobb ereje? Mire kell naponként 
oktatnunk, szoktatnunk, fegyelmeznünk, és 
ha kell szorítanunk a gondjainkra bízott 
gyermekeket? Micsoda evangélium az
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amelyből minden nap litániát kell olvas
nunk? Mi az, amit a gyermeknek az anya
tejjel kell magába szívnia, amit a bölcső
jében a vánkosa alá kell csenni, aminek 
hússá és vérré kell válnia, aminek minden 
napon próbáját kell adni s aminek csak 
a haldokló utolsó leheletével szabad el
röppennie . . ?

A törhetetlen akarat.
Szerencsénk vagy végzetünk, hogy oly 

korban élünk, mely az emberi akaratot 
jobban és többször megkívánja, mint bár
mely más kor. A vasbeton, a gőz és ekrazit, 
a monumentális építészet, a Wagner- 
muzsika, az Übermensch-filozófia korában 
élünk s büszkén valljuk, hogy e nagy erők 
szinte millió és millió akarat közös össze- 
csendüléséből születnek meg. Mint valaha 
a Faraók rabláncán piramisokat hordtak 
össze a járomba fogott erők, mint ahogy 
a középkor hatalmas dómjain minden kő 
egy-egy emberi áhítatból fakadt munkát 
jelent, azonképpen a mai társadalom, a 
mai gazdasági rend, a mai művészet, iro
dalom, technika és muzsika is milliók 
kollektív öntudatából sűrűsödik össze. Sok,
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sok akaratból, amelyek egy-egy alkotásban 
forrnak össze. Büszkék vagyunk rá, hogy 
tudunk akarni. Mert ez a mi erőnk és hi
tünk s ez a fejlődés záloga is. Az ókori 
ember cselekvését az államrend vas-szigo
rúsága hajtotta, a középkori emberét a 
túlvilági ideál szellemi ereje, a mai em
bert sem külső, sem belső kényszer nem 
szorítja bilincsbe, a mai ember akar: cél
szerű belátásból. Akar, mert egyrészt örökli, 
másrészt begyakorolja, végül igazolja a 
cselekvés készségét, a mai ember akar, 
mert a bensejét hatalmas energiák feszí
tik, amelyeket szelíd hajtóerőkké változtat 
a kultúra.

A szerencsénk függ az akaratunk hajt- 
hatatlanságától. Értsük meg, a szerencsénk, 
mert amennyivel jobban tudunk akarni, 
mint mások s amennyit a magunk akaratá
ból bele tudunk sugallni mások leikébe, 
amennyi akaratot érzünk az izmainkban és 
szívünkben, annyival erősebbek vagyunk 
ellenfeleinknél. Egy súlytalan, kitapintha- 
tatlan, számokban ki nem fejezhető erőről 
van itt szó. És mégis, mint a magnetiz- 
must, mint a hőt, mint az elektromossá-
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got, fokozni tudom, meg tudom duzzasz
tani, le tudom kötni és hatalmamnál fogva 
érdekeim szolgájává teszem, mint a mágus 
a titkos erőket.

Egypár évtizeddel ezelőtt, amikor az aka
rat megkötöttségéről, determinált voltáról 
szóló elméletek még ránehezedtek az em
berek elméjére és elzsibbasztották erejüket, 
az akaraterő nevelése igen erősen háttérbe 
szorult. Minek azt nevelni, ami úgysem 
nevelhető, mondották az emberek, egy bi
zonyos fatalizmussal és mint a török ül 
az országúton, lesve a robogó végzetet, 
úgy ültette a nevelés a gyermeket is a sors 
kerekei elé. A pesszimizmus és materialista 
világfelfogás képviselői e részben nagyonis 
elvonatkoztak a való élettől, folyton a teore
tikus értelemben vett akaratszabadság kö
rében mozogtak és utóbb mintha az ((aka
rat® szó végképpen elvesztette volna régi, 
megszokott, rugalmas, köznapi értelmét. 
A léleknek valami állandó hatóerejét ér
tették alatta, egy olyasféle képességet, 
amely a lélekbe van ugyan zárva, de maga 
a lélek nem ura e képességnek, hanem 
dróton rángatják azt az események, a vér-
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keringés, az időjárás, a képzelet, az érzék
szervek, egyszóval csupa idegen személy. 
E megállapításokból ma is kétségtelen, 
hogy lélektanilag csakugyan nem szabad 
az akaratom. És büntetőjogilag sem az, 
mert azért, amit cselekszem, éppen, mivel 
nem befolyások nélkül cselekszem, nem 
lehet kizárólag engemet okolni.

Ámde ha cselekvő és ható akaratról van 
szó, nem szabad valami folytonos, állan
dóan működő, éjjel-nappal dolgozó lelki 
képességre gondolni. Mert hiszen az aka
rat minden cselekvés küszöbén újra és újra 
kezd el működni és mindig abban a pilla
natban kezdi el működését, amikor a cél 
feltűnik előtte. Állandó akarat tehát nincs, 
de lehet kétszer, háromszor, tízszer ugyanaz 
az akaratom, amikor ugyanaz a cél lebeg 
előttem. Ám mindannyiszor más lesz, ami
kor más a cél. Ebből tehát egészen vilá
gos, hogy a legfontosabb, a leglényegesebb 
szempont az akaraterő fejlesztésében : a 
eél tiszta feltüntetése. A cél megállapítása, 
kitűzése, a célnak az útjából minden za
varó körülmény íélretolása. Világos, hogy 
az az olvasás, tanulás, amelynek például
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alkotás, egy új könyv teremtése a céljar 
sokkal mélyebb, intenzívebb lesz, mint a 
puszta ötletszerű olvasás. És éppen a gyer
mek jóformán sohasem cselekszik konkrét 
okok nélkül. Sohasem valamely általános- 
életprincipium az, ami őt cselekvésre sar
kallja, hanem egy bizonyos ok. Nem azért 
mosdik, mert a tisztaság és egészség kí
vánalma él benne, hanem a dicséret ked
véért, vagy a büntetéstől félve. Nem azért 
tanul, mert a tudás izgatja, hanem mert 
a nevelő, tanító, szülő kitűzi előtte a célt: 
a bizonyítványt, a vizsgát, a feljebbjutást 
stb.

Úgy tűnik fel, mintha a lélek működése 
is hasonlatos volna a malomkövekéhez. 
Ameddig e kövek nem érzik, mi az, amiért 
forogniok kell, nem is igen dolgoznak. 
Csak amikor a gabonaszemek közéjük ke
rülnek, amikor a kövek tudatára jutnak 
rendeltetésüknek, hivatásuknak, szerepük
nek, akkor áll be az igazi munka. így van 
ez a lélek akaraterejével is: akkor látszik 
meg igazi képessége, mikor már a cél 
szabályozza a munkát. De a legszebb cél 
sem indítaná meg a malom köveit, ha már
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előbb üzemképessé nem tettük volna őket. 
És a lélek mechanizmusa is ilyen: magát 
ezt az akaratműködést is gyakorolni kell 
bizonyos ideig, fejleszteni, szabályozni, és 
csak, amikor már jóideje pontosan műkö
dik, amikor a mechanizmus már lendü
letben van, anélkül, hogy tudná miért, 
akkor kell neki megadni a célt. Csak 
amikor a gyermek már sokszor adott pénzt 
kenyeret a koldusnak parancsszóra, vagy 
a dicséret kedvéért, vagy a részvét érzé
séből kifolyólag, csak amikor már elméje, 
értelme világosodik, látóköre tágul és ér
zelmi világa megpuhult a részvét irányá
ban, akkor kell neki beszélni a jótékonyság, 
feladatairól, célszerűségéről, a nyomor ról 
a külömböző társadalmi akciókról és ezek 
eredményeiről. Akkor kell bepillantást en
gedni neki valamely menedékhely belső 
életébe, beszélni az egyházak, államok fel
adatairól és az egyénnek szociális érzüle
téről. Gyakorolni kell a jótékonyságot, mi 
több : gyakorlati tanfolyamot kell rendezni 
a  jótékonyságból és minden eseményt, ol
vasmányt, képet és látványt úgy csoporto
sítani, hogy ezt a célt lassan megpillantsa
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a gyerek. És ahogy a jótékonyságot, ugyan
úgy kell a tisztaságot, a takarékosságot, a 
betegápolást, a lovagiasságot, a józansá
got, az élvezetekről való lemondást, a pon
tos munkát és az ösztönökön való uralko
dást is gyakorolni. Mindennap valami fel
adatot kell e cselekvések területén kitűzni 
a gyerek elé. Ma jótékony legyen, holnap 
valami figyelmességet gyakoroljon tanító
jával szemben, holnapután legyen ápolója 
beteg nénjének, majd végezzen el egy be
vásárlást a városban, azután gyűjtsön bé
lyegeket vagy pénzt a postatakarékpénz
tárban, menjen el egy abstinens gyűlésre, 
vagy vegyen részt egy mentőtanfolyamon, 
gyakorolja az állatvédelmet úgy, hogy 
durva kocsisokat, kíméletlen gyerekeket 
kitanít, írjon egy írásbeli dolgozatot a há
ború kegyetlenségeiről és adjon számot 
arról, hányszor ragadtatta el magát szen
vedélytől, haragtól vagy tiszteletlenségtől, 
egy évekre terjedő etikai tanfolyamot kell 
átélnie a gyermeknek. És csak, amikor 
úgy találjuk, hogy szive már fogékony a 
nemesnek önmagáért való cselekvésére, 
hogy elméje már kíváncsian keresi: miért
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kell ezt tennem és amikor már egy bizo
nyos magasságból tudja nézni az emberi 
cselekedeteket, akkor tárjuk fel neki az 
élet szociális összefüggéseit. Akkor jelöljük 
ki neki a mai ember erkölcsi öntudatának 
tényezőit. Akkor beszéljünk neki arról a 
felebaráti szeretetről, amely kezet fog em
bertársával és munkára, érvényesülésre való 
alkalmat ad neki, arról a gyengédségről, 
mely az elnyomottat, elesettet felkarolja, 
arról a takarékosságról, mely gazdasági 
célszerűség, arról az állatszeretetről, mely 
a legmagasabb kultúrából fakad, arról a 
világbékéről, mely a humanizmus utolsó 
lidérceit is elkergeti és arról az önfegyel
mezésről, mely minden tökéletesedésnek az 
alapja.

Förster, a kitűnő svájci pedagógus, aki 
a legokosabb könyvet írta a gyermekek 
erkölcsi neveléséről napjainkban, minden 
lépésnél erre az igazságra bukkan: nem 
erkölcsi szabályokra van szükség, nem el
vekre, kötelességek kódexére, nem anekdo
tákra, mesékre és példákra, hanem az er
kölcsösség gyakorlására. Mit ér, ha Mucius 
Scávola hősiességéről beszélünk neki? Hi-
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szén ma más világban élünk, más felada
taink vannak, más a testi szervezetünk és 
más az, amit hősiességnek tekintünk. A mi 
mai hősiességünknek azzal kell kezdődnie, 
hogy — önmagunkat győzzük le. A ma
gunk dühét, előítéleteit, szenvedélyeit, ér
zékiségét és élvezetvágyát kell leküzde- 
nünk. Meg kell magyarázni a gyermekek
nek — mondja Förster — hogy minden 
ilyen megfékezése saját lázongó akaratunk
nak, felér egy nyert csatával. Meg kell 
magyarázni, hogy semmit sem szabad e 
tekintetben kicsinyelnünk. És ha reggel 
a cipőnk szallagja összegabalyodik s azt 
türelmesen, szépen, lassan kigombolyítjuk, 
ezzel legalább is olyan okosságnak adtuk 
tanujelét, mint az ókori hős, amikor ketté
vágta kardjával a csomót. Mindent, ami 
önuralomból fakad, úgy kell beállítani, 
mint az egyén felszabadulását, mintha egy 
szolgaság jármát ráztuk volna le és min
den gátló mozzanat elhárítása megedzi 
akaratunkat. Ha azt akarjuk, hogy bizo
nyos korban tartózkodjék az ifjú az érzéki 
eltévelyedésektől, a nemi kicsapongásoktól, 
ha józanságra, a szeszes italok kerülésére
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akarjuk szoktatni, nem tilalomtáblákat kell 
eléje állítani. Hanem — mint valami erő
kifejtésre való alkalmat — úgy kell neki az 
abstinenciát odaállítani. Mint olyasvalamit, 
ami a barátok unszolásával, a belső haj
lamokkal, a szuggesztív hatásokkal szem
ben alkalom az igazi férfiasság bebizonyí
tására. Kivált a pubertás, a felébredt nemi 
érzelmek veszedelmes kora, az önérzeti túl
zások ideje kíván sok tapintatot a nevelő
től. Nos, Förster igen szerencsés tapintattal 
ugyanodanyúl orvosszerórt, ahol a baj lap
pang. Férfiasodol? Bizonyítsd be férfiassá
godat azzal, hogy ellenszegülsz a testileg- 
lelkileg megrontó vágyaknak. Érdeklődni 
kezdesz a nők iránt? Förster a jelentkező 
nemi gerjedelmeket a lovagiasság, a nő
tisztelet, a tisztaság irányában igyekszik 
levezetni. S ha megszólal a serdülő ifjúban 
a faj, az utódnemzés öntudatlan parancs
szava: kikeresi éppen az utódokkal szem
ben tartozó kötelességeket és a jövendő 
családapa feladataival tartja vissza az ifjút 
meggondolatlanságoktól.

Mintha egy régi aszkézis, a régi vallásos 
szellemmel járó lemondás, egyszerűség, ko
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molyság és lovagiasság példáját követné 
Förster is. S el kell ismerni, hogy a régi 
egyházi nevelésben, annak szigorúságában, 
kételyeket nem tűrő egyenességében való
ban nagy nevelőerő volt. Acélos karokat 
és acélos sziveket neveltek s a kötelessé
gek vaspántokkal szorították a lovagot 
eszményeihez. És ha ma nem kívülről, nem 
a tekintélyek parancsából, hanem a be
látásból fejlesztjük is ki a jellemet, a mód
szereket, melyeket az egyházi nevelés al
kalmazott, nem szabad alapjukban elvet
nünk. És megfontolandó, vájjon nem volna-e 
célszerű olyan ifjúsági gilde-ket, apród- 
szervezeteket létesíteni, amilyeneket Ruskin 
tervezett az ő nevelésre vonatkozó iratai
ban. Ki lehetne próbálni, hogy amint egy
kor — és ma is — új és új alkalmakkal, 
fogadalmakkal, apróddá ütéssel és konfir
mációval jegyzik el az ifjút vallásos köte
lességeinek, azonképpen nem lehetne-e 
megerősíteni szociális kötelességeiket is, ha 
egy új lovagiság kötelékébe iktatjuk, ha 
állampolgári fogadalmat tétetünk velük és 
becsületszavukhoz láncoljuk erkölcsössé
güket. És nem szent-e a gyónás is, amely-
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lyel az ifjú maga-magának ad számot es
ténként aznap végzett jó és rossz cseleke
deteiről. Hiszen,! amint mondják, a Szé
chényi hatalmas szelleme is minden lezáruló 
nappal papirosra vetette aznapi cselekede
tei erkölcsi mérlegét és hinni lehet, hogy 
az alkotások, a produkáló erő embere ilyen 
módon szinte ösztönszerűleg kereste az 
utat, melyen megedzheti akaraterejét.

Önuralom tehát a törhetetlen akarat fej
lesztésének vezérmotivuma. S e szónál 
eszünkbe jut az angol nevelés, mely már 
a kora gyermekkortól fogva folytonos le
mondásra szoktatja az ifjút s evvel éri el 
az erőnek azt a tartózkodó báját, mely 
megtestesül minden angol férfiben- S nem
csak férfiaikban, hanem a nőkben is, kik 
távol hazájuktól, távol az annyira áhított 
családi tűzhelytől, kemény munka robotjál 
bán élik napjaikat. És mégis panasztala- 
nok, sohasem érzékenykednek, mindig fris
sek, nyugodtak és egészségesek. Tudásuk 
és karakterük világít át egyéniségükön. 
Oh, ezeket az angol leányokat már fiatal
ságukban a fáradalmak és szenvedések 
nemes viselésére szoktatják. Ha egy angol
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gyerek elesik és megvágja vagy megüti a 
kezét, az apjának nem az a legelső gondja, 
hogy a sebet bekösse, hanem, hogy a gyer
mek arcát nézze és a sírás kitörését vissza
tartsa. Az akarat iskolája már az első 
végigvágódásnál elkezdődik.

Csak a megszerzett önuralom, a gya
korlott fegyelmezettség után kell az aka
rat céljai leié törnünk. De ezen a ponton 
azután a célnak tisztának, világítónak, a 
céltudatnak erősnek kell lennie. Ki kell 
jelölnünk az ifjúnak azt a feladatot, amely 
felé törnie kell. Mint ahogy bizonyos séta 
után, mikor a hegy tövén túl vagyunk, 
tisztán látnunk kell, hogy hova is akarunk 
jutni. S ez a tisztán-látás, az egyre köze
lebb látszó célpont lesz az, ami a fárad
ságot megkönnyíti, az akaratnak új és új 
lendületeket ad. Payot, aki igen ötletes és 
élvezetes könyvet írt az «Akarat nevelése# 
címmel, ebben az egy célra irányított figye
lemben látja az akarat legjobb impulsusát. 
Nem sokféle, szétforgácsolt, kapkodó erő
feszítésekre van szükség — mondja ő — 
hanem, hogy egész szellemi energiánkat, 
valamennyi gondunkat és gondolatunkat,
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egész kombináló-tehetségünket, lelkünk 
egész energiáját egyetlenegy cél tartsa 
ébren s minden mellékes cél is ennek az 
egynek legyen alárendelve. Ezért minden 
cselekvés, minden, amit végzünk, eszmével 
kapcsolódjék. Magunk válasszuk meg éret
tebb fokon ezt az eszmét és magunk te
remtsünk kapcsolatokat cselekvéseink s 
eszméink közt.

Payot azonban nemcsak a belső céltudat
tal vet számot. De gondol a külső, gátló 
körülményekre is, aminők : a restségre 
való hajlam, az érzelgősség, a buja ábránd
képek, a rossz diáktársaságok, melyek 
korcsmába és kávéházba s egyéb léha erő- 
fecsérlésre csábítják az ifjút, az álokosko- 
dók tekintélyes serege, akik a maguk he- 
nyeségét akarják megokolni s életelvül 
odaállítani. Szóval: mindazok a belső és 
külső ráhatások, melyek az akarat útjába 
szegődnek.

Mindezekkel szemben elmélet és tapasz
talat elsősorban egészséges testi életre 
utal. Az a gyerek, aki józanul él, higiéni
kus viszonyok közt, akit nem terhel túl 
szellemileg vagy testileg sem az iskola,
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sem a szülői ház, megszerezte az egész
séges gondolkozás feltételeit is. A jó levegő, 
a rendes, nem túlhosszú alvás, az esti ta
nulástól és a hajnali munkától való tar
tózkodás, a fölébredés után nyomban való 
felkelés, a gyakori fürdés, játékok, egész
séges sport, az egyszerű diákos élet, mely 
messze elkerüli a nagyvárosi éjszakai élet 
centrumait és inkább kis diákfertályok 
nyugalmas pajtás-életét éli, — mind fokozni 
fogja annak a csatának sikerét, melyet a 
serdülő fiúnak éledő rosszabb hajlamai 
ellen vívnia kell. Kívülről egy egészséges 
testi élet, belülről egy törhetetlen céltudat 
így adják meg neki a lehetőséget: vívni 
és győzni. S hiába fognak lázadó érzékei, 
a vágyak, a hazug ábrándok, az álbarátok 
és a romlott élet kölcsönösen kezet, hogy 
útjában feltartsák, az edzett szervezet és 
edzett lélek egymásután aratja rajtuk győ
zelmeit. A sárkányölő lovag szerepére kell 
beállítani minden ifjút, hogy amikor 
szembekerül a modern veszedelmekkel, 
ereje tudatában márthassa beléjük a 
lándzsáját.
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Az akaratgyengeség, melyet sokan sze
retnek korunk betegsége gyanánt feltün
tetni, a lélek belső összhangjának hiánya, 
mely gyakran megtámadott testi szerve
zetnek, még gyakrabban pedig tartalmat
lan, ideálok nélkül való életnek következ
ménye: csak a test és lélek egyforma fog
lalkoztatásával hárítható el. Ezért a mai 
idegorvos, mikor az ilyen megrendült 
akaraterővel kerül szembe, nem fog meg
elégedni a tisztán szomatikus, testi keze
léssel. Hanem igyekezni fog hatóerejének 
egész megfeszítésével rendbeszedni a zilált 
lelki életet, gondolatokat, vezérmotivumo- 
kat, célokat, friss eszmecsörgedezést fog 
megindítani a lélekben, látható vagy lát
hatatlan suggestióval, mintegy a lélek erő
teljes masszázsával fogja a petyhüdtséget 
élettevékenységre változtatni. De a nevelés 
feladata éppen az, hogy ne kívülről és ne 
a bajok konstatálása után kapja meg a 
lélek ezeket a hajtóerőket, hanem önmaga 
keresse és találja meg, önmagunk sugge- 
ráljuk magunknak a cselekvések célját, 
útját, módját, önmagunk fegyelmezzük 
akaratunkat és önmagunk hitessük el ma
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gunkkal, hogy csak olyan nehézségek van
nak, amelyeken játszva ugrik át a törhe
tetlen akarat.

A n e m i k é rd é s .

Ha valaki vállalkozna rá, hogy végig
olvassa mindazt a sok könyvet, füzetet, 
folyóiratot és újságcikket, amelyet két év
tized óta a világ különböző nemzetei az 
ifjúság nemi neveléséről írtak, egy négy- 
emeletes palotát kellene bérelnie és meg
tölteni ezzel az irodalommal. Azután egy 
emberéletre kellene oda elzárkóznia, hogy 
semmi egyébnek ne éljen, csak e kérdés 
tanulmányának. S ha végül Ripp van 
Winkle módjára hosszú torzonborz sza
kállal, meggörnyedten és aggastyán gya
nánt nyolcvan éves korában kijönne, hogy 
számot adjon tanulmányairól, bús lemon
dással kéne kijelentenie: semmivel sem 
lettem okosabb, mint voltam. S akármeny- 
nyit forgassuk ezt az irodalmat, csak az a 
bizonyosság mered elénk, hogy a nemi kér
dés ijesztően aktuális, mert századok nagy 
hanyagsága és közönye után a mai nevelő 
nem helyezkedhetik a patópálság kényel
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mes álláspontjára. Nem állítjuk, hogy ez 
a kérdés ma aktuálisabb, mint azelőtt volt. 
Ami az ifjúság testi és erkölcsi jólétére 
vonatkozik, mindig elsőrangúan fontos, de 
míg ezelőtt álszeméremből, kényelemből és 
talán a nevelés más irányainál fogva is 
keveset törődtek e bajokkal, a mi korunk 
türelmetlenül és egyszerre szeretné a kér
dés megoldását. Nincs igazuk azoknak a 
konzervatív elméknek, akik szemére lob
banják korunknak, hogy érzékisége, sexu- 
ális bűnei, élvezelvágya nagyobb, mint 
illenék. A modern kor sem rosszabb, sőt 
jobb e tekintetben, mint az emberiség 
akárhány féktelen, léha, gazdaságilag szét- 
züllött társadalma volt, amilyen a hanyatló 
római, a byzanci, a kéjvágyó renaissance 
és a szeszélyes rokokó kora és társadalma 
volt. De ma őszintébbek és komolyabbak 
lettünk, sok bajt felismertünk és éppen 
sexuális tekintetben a modern gazdasági 
átalakulás igen érzékenyen belenyúlt az 
emberek családi és érzelmi életébe. Érez
zük, hogy az életnek nagy hajtóereje, ma
gunknak és utódainknak sorsa lappang e 
kérdés mögött és azért szeretnők, ha tes
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tileg és lelkileg tisztán érne meg az ifjú
ság arra, hogy egy hazug romantika köde- 
és cinikus könnyelműség nélkül tudja ér
tékelni ezt a szót: szerelem. Nem igaz 
azonban, hogy a nevelés erkölcsössége azt 
kívánja, hogy Maia iátyolának titokzatos
ságával borítsuk le az egész kérdést, vagy 
hogy éppen ölhetett kezekkel nézzük, mi
ként perzseli el egy éltető, meleg láng tá
voli fuvallata már a serdülő gyerek lelkét. 
Ez csak a tizenkilencedik század nagy 
nyárspolgári erkölcseinek, kényelmes filisz- 
ter-szemléletének világfelfogása volt, mert 
az emberi felvilágosodás korában, amikor 
a pedagógiában is egy nagy, bátor és 
mélyszellemű csapat harcolt a gyermek 
felszabadításáért, Rousseau, Salzmann, Ba- 
sedow, később Jean Paul is kiterjesztették 
figyelmüket a nemi nevelés módszerére, 
A mi korunkban ez a kérdés a hosszú ki- 
tagadottság után újra eleven pedagógiai 
és szociálhigiénai problémává vált és bele
kapcsolódott sok más szociális kérdésbe, 
így az anyaság védelmének, a fokozottabb 
gyermekvédelemnek, a nemi betegségek 
ellen folyó küzdelemnek és a prostitució-
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nak kérdésébe. És ma már nemcsak pe
dagógusokat, orvosokat, feministákat és 
szociológusokat foglalkoztat e nehéz és 
felelősséggel terhes kérdés, hanem bevonult 
a mindennapos élet anyagába, beszélnek, 
vitatkoznak róla és megjelent mint a kor 
emésztő küzdelmének tükörképe: a szín
padra reflektálva is. Sokan, szülők, neve
lők, írók és gondolkozók talán csak akkor 
lettek figyelmessé e kérdés iránt, mikor 
Wedekind, a német költő «A tavasz ébre
déséiben nagy és hatalmas emberszere
tettel és őszinte realizmussal odavetette a 
színpadra az egész kérdés tragikus oldalát. 
Mindazokat a lázas, verejtékező gondokat, 
önmagukat emésztő gyermeki ábrándokat, 
csábítási alkalmakat és nehéz bűnöket, 
amelyek tragikus árnyékot vetnek az ifjú
ság legszebb éveire. A világ egyszerre 
figyelmessé lett e hangokra. A maga fiatal
sága sötét éjjeleire gondolt és gyermekei 
magukra-hagyatottsága rémes képeket ve
tett a lelkiismeretére. Lehet dicsérni és 
szidni Wedekindet, lehet akárhogyan véle
kedni költészetéről, de nem lehet meg
tagadni tőle a bátorság érdemét, mellyel
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fáklyát gyújtott a botorkáló emberiségnek. 
S amit a költő szeszélyes, olykor túlélénk 
izgalommal tárgyal, a probléma, mint a 
tudós elmélet tárgya ugyanekkor a német 
feministák táborában üt legharsányabb 
zajt. Egész sereg apostoluk ír, agitál, járja 
be a világot és a Mutterschutz-mozgalom, 
első sorban pedig a nálunk is járt Lisch- 
newska Mária, sürgetik a nemi felvilágo
sítást.

S itt indul meg az a nagy szónoklali. 
irodalmi, egyszóval theoretikus áradat, mely 
egy palotára való bölcsességet eredménye
zett, anélkül, hogy végre is valamely kéz
zelfoghatóan biztos módot ajánlott volna 
a gyermekek nemi nevelésére. Miként elé
gítsük ki a gyermek növekvő kíváncsisá
gát az ember születésére vonatkozólag ? 
Gólyamese-e vagy igazság ? Miképpen véd
jük meg a gyereket a túlkorai, piszkos, 
ártalmas felvilágosításoktól? Milyen esz
közökkel kell rájuk hatni, hogy fejlődő' 
érzékiségük az önfertőzés, a nemi kicsa
pongások, a léha és veszedelmes, vagy 
piszkos szórakozások karjába ne vesse"? 
Miként kell a szülőnek, nevelőnek és or
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vosnak e kérdésben működnie vagy tar
tózkodnia? Hogyan lehet egyszóval a ne
velést e részben is erkölcsösen, tisztán és 
egészségesen végezni? Ezek a problémák.

És aki keresztülvágja magát e könyv
palota egy-két szobáján s kijön fakó szakál
lal és őszbeborult hajjal, csak azt érzi, 
hogy a nevelésnek ez a területe is több 
■duhajkodást, vitázó szenvedélyt, szélsőséget 
váltott ki, mint észszerű, praktikus tanul
ságot. Két tábor van. Az egyik az öregeké, 
.a nagyon konzervatív és nagyon kényel
mes elméké, akik semmiről sem akarnak 
tudni, akik még a szót is kiátkozzák, hogy: 
nemi nevelés és azt mondják, mint Förster 
is, hogy az ifjúságnak nem szükséges a 
nemi kérdéssel foglalkoznia. A nagy szen
tekre kell előttük hivatkozni, az Egyház 
lemondó bölcseire, akiknek szentsége és 
hősiessége éppen a lemondásból, a fegyel
mezettségből, a tiszta, lelki életből táplál
kozott, akiknek akaratát erősíté meg a 
gondolat, hogy különbek a legtöbb em
bernél. E nevelők tehát a hit igéivel, a 
tisztaság szentségével, az aszkéta-élet ra
gyogásával akarják felvértezni az ifjúságot
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minden csábító testi inger ellen. A másik 
tábor az ultra-moderneké, a már említett 
felvilágosítóké, főleg feminista nőké, mint 
Lischnewska és társai, akik azt óhajtják, 
hogy már a tíz-tizenkét éves gyerek tudja 
meg anyjától, miként született ő és tudja 
meg a természetrajz tanítójától, miként 
történik a megtermékenyítés és az utód- 
nemzés a növény- s állatvilágban. Ezek a 
fel világosítók, akikhez Forel és sok ter
mészettudós is csatlakozott s akiknek szol
gálatában Sigmund osztrák reáliskolai 
tanár valóságos kis nemi tanítástervet dol
gozott ki a természetrajzi tanítás kapcsán, 
abban a büszke hitben egyesülnek, hogy 
a gyerek, aki mindent tud, már minden 
veszedelem ellen is vértezve van. Azt hi
szik ők, hogy a tisztaságnak, erkölcsnek, 
egészségnek puszta akarása is elég, a bűn
nek utálata már megóv a bűntől. Förster 
és a vallásos felfogás hívei szerint az az 
erős, aki nem tud semmit, ö szerintük az, 
aki tud. Förster a kíváncsiskodó gyereket 
azzal hallgattatná el, hogy fogadalmat 
tétet vele, amelyben lemond a kíváncsiság
ról. Lischnewska azt hiszi, hogy a gyermek
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serdülés éjszakáinak minden lázát, minden 
olthatatlan szomjúságát, minden emésztő 
kíváncsiságát egyszerre letörli és elfojtja 
az, ha a gyerek ismeri születése titkát.

Mondanunk sem kell, hogy e szélsőséges 
felfogások egyike sem célszerű, egyike sem 
nyugtat meg e nehéz problémában, noha 
mindenikben van valami értékesíthető igaz
ság. Mert amint a nemi érzésnek általában 
két oldala van: egy testi és egy lelki, azon- 
képpen a nemi nevelésben is mindakettőt 
együttesen kell gondoznunk, mindakettőre 
egyforma ügyet vetnünk és szentnek tar
tani az egyiknek a jogait épúgy, mint a 
másikét. Nincs külön testi és külön lelki 
élet, egymástól elvonatkoztatva, tehát nem 
lehetünk egyoldalúak a foglalkoztatásban 
sem. S azt is hangoztattuk mindabban, 
amit az erkölcsi nevelésről írtunk, hogy 
az egész erkölcsi élet alapja: nem a tör
vények ismerete, hanem a gyakorlásuk. 
A tiszta életnek, az önmagunk megóvásá
nak, a gyönyöröktől és veszedelmektől való 
visszavonulásnak nehéz küzdelmét az aka
rat erős iskolázásával kell előkészíteni. 
Nem elég tudni, mi bűn, mi szennyes, mi
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árt, mi perzseli el időnek előtte érzéseink 
és életösztöneink erejét, — de tudni kell 
akarni is. És ez erős lelki és testi edzett
séget tételez fel, okos és biztos önuralmat.

Mi tehát a teendő? Megpróbálom leírni 
azzal a tiszta meggyőződéssel, mely ben
nem e tárgyról kialakult, azzal a szere
tettel, mellyel a gyermek egészséges fejlő
dését nézem és azzal a nyugalommal, mely- 
lyel magamnak írnám elő a teendőket, ha 
gyermekem volna. Nos a szülő gyengéd
ségének e részben is már a csecsemőkor
ban el kell kezdődnie és már ott ügyet 
vetni rá, hogy a gyerek sem ekkor, sem 
később túlmeleg párnáktól, túlfeszes ruhá
zattól elpuhulttá ne váljon. Könnyű, szellős 
ruha, kemény fekhely, vékony takaró, jó 
langyos fürdők és nagy tisztaság a legelső 
kívánalmak. A külső tisztaság mindig egy 
belsőnek a szimbóluma s ezt meg kell 
szokni már a bölcsőben. A táplálkozás is 
nagyon fontos: a mi életrendünk a túlsók 
hússal, túlzsírozott és fűszerezett ételekkel, 
alkoholélvezettel, valósággal a nemi izgal
makra ostorozza a testet, mert az anyag
csere zavarai, az emésztés rendetlenségei
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sokkal többször okoznak szexuális izgalma
kat, mint hinni lehetne. Életrendünk úgy
szólván csődöröket tenyészt — mint egy 
kíméletlen író mondta — és ha goromba 
volt is, de igaza volt. A nemi izgalmak a 
gyermekben legtöbbször belső ingerületek
ből keletkeznek, magából az agyból indul
nak ki, példa, útmutatás, rossz tanácsok 
nélkül. Van gyerek, aki már két-három 
éves korában, mikor úgyszólván még csak 
dereng az öntudata, a legbujább nemi 
izgalmat űzi önmagán, mert senki sem nézi, 
hogy éjszaka, vagy napközben nem jár-e 
rossz helyen a keze. És hány gyerek van, 
akit idegen érintés, verés, botozás, csiklan
dozó játék szoktat rá erre s hány van, 
akit nevelője ront így meg akaratlanul. És 
éppen ekkora gondot kell fordítanunk a 
gyermek környezetére is. Utána kell néz
nünk, hogy vájjon illemhelyen, kamrákban, 
ólak mögött játszva nem vetemednek-e egy 
túlérett fiú tanácsára olyan bűnökre, me
lyek nem egyszer egy elrontott ember
életet, egy feldúlt erkölcsi érzést követel
nek áldozatul. S ha a gyermek feltűnően 
sápadttá, kedvetlenné, érzékennyé válik, ha
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sokat jár félreeső helyekre és soká elhever 
ágyában, ha a szobalevegőt, a magányos
ságot nagyon is kívánja és feltűnő sze
meinek beesettsége, hirtelen elpirulása, fél- 
szegsége — nem szabad sokat tétováznunk. 
Fiúknál az apa, lányoknál az anya dolga 
ekkor félrehívni a gyermeket egy komoly 
és szigorú beszélgetésre. Ott, ahol szülő 
és gyermeke közt megvan a szerető meg
értés, a bensőség, az őszinteség, könnyű 
lesz egypár magyarázó szóval belenyúlni a 
lappangó hazugságba. Mert ez itt a leg
nagyobb veszedelem: a gyermek a bűn 
sejtelmével, az erkölcsi lesujtottság érzé
sével jár és egy tátongó nagy hazugság 
van a gyermek és a szülő közt, mely egyre 
nő. Ma már igen sok orvos van, aki úgy 
véli, hogy az önfertőzés, amely Schopen
hauer szerint a még egészséges utódnem- 
zésre képtelen sperma levezető-csatornája, 
hogy ez a hajlam, amennyiben nem túl- 
gyakori, nem is ártalmas. De mi a vesze
delmet éppen abban látjuk, hogy itt egy 
titkos hazugság, egy elharapózni készülő 
képmutatás van, romboló a családi együtt
érzésre. És balgaság volna ekkor azt tenni,
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amit ilyenkor a rossz, népszerű orvosi 
könyvek tesznek: hogy halálraijesszük a 
gyereket. Meg kell értetni velük, hogy ez 
az egészségük komoly veszélyét jelenti, de 
nem olyasmi, amit idejében le ne lehetne 
küzdeni. És meg kell értetni velük, hogy 
a friss levegő, a játék, szórakozás, a sok 
séta és egészséges testi élet az, ami itt 
célravezet, meg az az erős akarat, melyben 
több férfiasság, több életkedv van, mint a 
pillanatnyi élvezetek hajszolásában.

Amit idáig mondtunk, abban még egy 
szó sincs a nemi felvilágosításról. Ez tisz
tán erkölcsi felvilágosítás, mert nem szük
séges a nemzőszervek rendeltetéséről, az 
utódok és a faj sorsáról szólni, amikor erre 
még nincs meg a kellő idő. Amit idáig 
mondtunk, az, még ha sürgős beavatkozást 
kíván is, akkor is csak: tisztaságra való 
nevelés. S ebbe a fejezetbe is tartozik s 
ennélfogva mindenesetre elsősorban a szülő 
dolga. Ez független attól, vájjon a gyer
mek a szülés, nemzés és egyéb kérdések 
tárgyalására érett-e már, vagy sem. Lehet, 
hogy már egy 6—8 éves gyereket ki kell 
erre nézve oktatnunk, noha lelkileg még
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egészen romlatlan. Hogy ez az igazi, tu
lajdonképpeni nemi felvilágosítás mikor 
történjék, hogy mikor tanítsuk ki a gye
reket és mi módon tanítsuk ki a nemzés 
és a lét, az anyaság és a születés nagy és 
nehéz kérdéseiről, — ez az éppen, ami 
körül a legtöbb vita folyik az egész kér
désben. Lischnewska Mária már a 10 éves 
gyereket fel akarná világosítani, hogy a 
csábító veszedelmek készen találják. Förster 
viszont, mint mondottuk, egyáltalán nem 
akar hallani semmiféle felvilágosításról, 
mert azt tartja, hogy minden, amit erre 
vonatkozólag mondunk a gyereknek, csak 
a kíváncsiságát, tudnivágyását izgatja s 
minek erre mesterségesen ráterelni az ér
deklődést. Bloch Iván, aki hatalmas mun
kát írt korunk nemi életéről, szerencsés 
intuícióval rámutat, hogy ez egyéni dolog, 
mert a viszonyok szabják meg. Bizonyos, 
hogy a városi gyerek fogékonysága, nemi 
érettsége, kiváncsiskodása előbb jelentke
zik, mint a falusi gyereké. Az 1905-iki 
manheimi kongresszus, melyet a nemi 
felvilágosítás tárgyában tartottak, éppen az 
időpont dolgában legkevésbbé tudta tisz-
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tázni a helyzetet. Mit fogadjunk el tehát? 
Azt, amit józan eszünk diktál, ami a leg
alkalmasabb időnek látszik, mert se nem 
korai, se nem elkésett, azt az időt hasz
náljuk fel a felvilágosításra, amikor a gyer
mek maga intéz hozzánk erre nézve kér
dést. Ha egy benső összhangot, egy bizo
nyos őszinteséget teremtünk a családban, 
ez a kérdés az ajkon is akkor fog jelent
kezni, mikor az elmében először csillan meg. 
Stanley Hall, aki a természettudós okos
fölényével szólt erről a kérdésről is, ugyan
ezt véli. Szerinte ez az időpont külsőleg 
is jelentkezik abban, hogy a nemek ter
mészetszerűleg kezdenek egymástól elkü
lönülni, félrevonulnak, titkolóznak és sut
togások folynak. Ekkor már bátran közbe
léphet a nevelő. A vad népeknél is — 
mondja Stanley Hall — ekkor kezdik a 
fiúkat és a lányokat külön-külön, heteken 
át tartó nemi oktatásokban részesíteni, 
melyek végeztével rendesen ünnepélyes, 
meghatóan komoly szertartások közben 
avatják őket az emberiség tagjaivá, éret
teknek nyilvánítva.

Miért ne tanulhatnánk olykor a vadak-
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tói is, akiknek ösztönszerű érzékük talán 
elevenebben él ilyen emberi feladatok tel
jesítésére és jobb útbaigazítással is szolgál 
a mi tapogatózásainkban. Én tehát azt 
tenném, hogy amikor a gyermek már 
észrevehetően kiváncsiskodik, amikor kér
dései elől kitérnem többé nem lehet, a 
legelső születésnapot, ünnepet, családi ese
mény napját, talán éppen a konfirmációja 
napját, vagy egy elutazást megelőző búcsú
zását használnám fel arra, hogy nyíltan, 
drasztikus kifejezések nélkül mondjam el 
neki azzal az ünnepélyes komolysággal, 
amelyet e szent pillanat számára minden 
felvilágosításért harcoló megkövetel: Igen, 
gyermekem, ki akarlak ábrándítani a gólya
mesékből. Akarom, hogy megtudd a való
ságot, mert akarom, hogy egy újabb ka
pocs, a gyengéd szeretetnek egy újabb lánc
szeme fűzzön az édesanyádhoz. Te valaha 
egy test voltál az övével, te benne éltél, 
amikor még csak vágyódtunk utánad és 
vártunk téged. Téged az ő szíve vére táp
lált, az ő aggódó gondja viselt három
negyed esztendeig és azért téged is ugyan
annak a tiszteletnek kell őhozzá fűzni,
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amellyel minden ember, sőt nemcsak az 
ember, hanem minden élőlény tartozik az 
anyjának. Az a fájdalom, amibe neki a te 
életed került, sohase feledtesse el veled a 
kötelességeket, melyekkel neki cserébe tar
tozol.

Ennyi legyen az egész. Egyszerű és ke
resetlen szavak, nem sok beszéd, semmi 
fölösleges szó, de az átérzés, az őszinteség 
melege és az alkalom tegye egy egész 
életre emlékezetessé. Ennek a felvilágosí
tásnak a szülőtől kell jönnie, mert csak 
az adhatja meg ünnepélyességét és az ve
heti elejét annak, hogy a kijelentés pro- 
fanizáltassék. A többi: az iskola dolga. 
A természetrajz tanítása osztályonként és 
fokonként, ha jó nevelő oktatja rá, úgyis 
belevezeti lassanként a növények, az alsóbb
rendű állatok, a madarak és emlősök osz
tályain keresztül abba a fejlődési gondo
latba, amelyet filogenetikusnak nevezünk 
és amelyet az ember biológiai tárgyalásá
nál betetőzhet az ontogenetikus fejlődés 
ismertetése. S ha a tanár ugyanazzal a 
komolysággal szól e kérdésről, mint ott
hon a szülő, akkor már a hang, a tartalom

— 168 —



külső formája is olyan lesz, hogy nem 
frivol élcelődésre, nem léha gondolatokra 
fog késztetni, hanem komoly emberi kö
telességek átérzésére. És ezekbe az átérzett 
kötelességekbe könnyű lesz az egészségtan 
tanárának belekapcsolnia a maga mondani
valóit a nemzőszervek élettani funkcióiról, 
vagy az osztályfőnöknek az érettségi után 
a nemi betegségek veszedelmeinek elhárí
tásáról. Mindig a higiéné, az egészséges 
életöröm, a komoly akaraterő és a fajról 
való gondoskodás domináló szempontjának 
kell a tárgyalások felett lebegni és arra 
törekedni, hogy inkább a gyermekek kér
dezzenek illő és decens formában, mint
sem hogy mi magunk tartsunk erről össze
függő előadásokat.

És itt jutottunk el ahhoz a ponthoz, 
amelyen Förster felfogását is értékesíthet
jük a magunk javára. Nem a sok beszéd 
a fontos, hanem a komoly és súlyos szó. 
És nemis annyira a teljes felvértezés, mely 
úgyis mindig kétes sikerű, hanem az egész 
érzelmi életnek átnemesítése, a hazugságok 
kiküszöbölése, a sustorgó indulatok, a szen- 
vedelmes lázak cirógató enyhítése és a
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nagy, nagy emberi feladatok megérezte- 
tése. Mert ne feledjük el, amit Schopen
hauer is tud, Nietzsche is hirdet, mi ma
gunk is lépten-nyomon tapasztalunk, hogy 
a léleknek leghatalmasabb energiái éppen 
a nemi ösztönből támadnak, hogy a nagy 
költők, a hatalmas feltalálók, az embe
riség geniális előbbrevivői voltaképpen 
azt az erőfölösleget vezették le munkájuk
ban, mely a közönséges embernél a se- 
xuális élvezetekben és ábrándozásokban 
pazarlódik el. A lélek itt valósággal mint 
egy váltó-készülék szerepel, mely más sín
párra tolja át a rohanó erőket, helyesebben, 
mint egy gáznyomó-készülék, mely a föld 
mélyéből előrobbanó gázokat szépen, csen
desen palackokba fejti le. És itt csakugyan 
lehet is, illik is az életörömökről való le
mondást egy bizonyos korra nézve az em
beri eszmény gócpontjába helyezni és 
ebben az értelemben a kereszténység szent
jeiről szólni. Ám, hogy a szigorú, kizáró
lagos és felvilágosítást nem tűrő aszkézis, 
akármennyire illusztrálja és dicsőíti is azt 
a vallásos nevelés egyháztörténeti példák
kal, nem nyújt ma már kellő biztonságot.
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azt igen meggyőzően bizonyítja egy német 
pszichiáter, Moll Albert dr. könyve, amely 
kimutatja, hogy ilyen szellemű internátu- 
sokban a legjobb akarat dacára is buján 
virágzanak az önfertőzés, sőt a nemi per
verzitások legválogatottabb fajai. Sőt, ami 
ennél még nagyobb baj, a belső, lelki béke 
is hosszú gyötrelmeken megy végig, mert 
a kötelességek és az ösztönök súlyos és 
kemény csatákat vívnak egymással és nehéz, 
sebeket kap a zsendülő psziché.

És éppen napjainkban kel hódító útra 
egy bécsi egyetemi tanárnak, Freud Zsig- 
mondnak az a theoriája, mely a felnőtt 
ember lelki életének számos zavarát, a leg
súlyosabb hisztériát és ideggyengeségeket 
efféle öntudatlan, a lélek homályában végbe
ment és kellően fel nem fedett gyermek
kori sebesülésekre vezeti vissza. Szerinte 
éppen abból származnak ezek a sebek, 
hogy az ösztönszerű szexuális benyomáso
kat egészen öntudatlanul elnyomni igyek
szünk már gyermekkorunkban is és erre az 
elnyomásra akkora energia-mennyiségre 
van szükségünk, hogy a lélekben a belső 
egyensúly megbomlik. Az ő gyógymódja
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tehát kikeresi és vallomásokból mintegy 
kitapogatja azokat az első sexuális inge
reket, melyeket magunkba fojtottunk, hogy 
azután a lekötve tartott erőket felszaba
dítsa és a lélek szükséges nyugalmát helyre
állítsa. Theoriája, mely amennyire új, any- 
nyira vonzó is, még nem állotta ki minden 
oldalon a kritikai tűzpróbát. Sok híve és 
sok ellenfele van, de ha több lesz a puszta 
hipotézisnél, akkor előre nem látható és 
félelmetes változásokat fog a gyermek- 
nevelés tekintetében is előidézni. Egyelőre 
csak az a feladat hárul belőle a gyermek
nevelőre, amit minden józaneszű törekvés 
eddig is megvalósítani törekedett, hogy a 
szexuális benyomások minél később érjék 
a gyermek lelkét és hogy a gyermeket is, 
felnőttet is érzései, gondolatvilága gyakori 
elemzésére, éber ellenőrzésére szoktassuk. 
Hogy minden óvó szeretet, minden szülői 
gyengédség és minden tanítói szigorúság 
minél távolabb tartsa tőle az élet vesze
delmeit, amelyek leghamarább a rossz ol
vasmányok és a csábító képek formájában 
jelentkeznek előtte. Hogy azután ördögi 
mosollyal vigyorogjanak be a leikébe.
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Éppen ezért minden lelkiismeretes ne
velőnek kötelessége nemcsak gondosan, 
hetenként megismétlődő vizsgálattal ellen
őrizni a gyermek olvasmányait, képeit, fü
zeteit, hanem általában is távoltartani őt 
minden alkalomtól, újságoktól, élclapoktól, 
merészebb reklámképektől, csábító mozgó
fényképektől és felnőttek szabadabb tár
salgásától, de kivált cselédek, utcai sze
mélyek olyan mulatságaitól, melyek nem
csak raffinált ismereteket nyújthatnak a 
gyermeknek, hanem ilyenek hijján is, pusz
tán az alkohol gőzének, az érintkezés sze
mérmetlenségének látásával is aláaknáz
hatják erkölcsi erejét. A tiszta gyengédség, 
a hangnem választékossága, az érzések 
diszkrét megnyilatkozása a legjobb erkölcsi 
nevelők a családi élet bástyáin belül. S nem 
lehet eléggé kárhoztatni, hogy még intel
ligens és óvatos szülők is mily könnyen 
szabadítják rá gyermekeiket olyan mér
gekre, melyek csak lassan, de annál biz
tosabban ölnek. A korcsma, a kávéház, a 
korzó úgyszólván mindennapos csatatere a 
felnőttek látható vagy láthatatlan szerelmi 
vetélkedéseinek s küzdelmeinek és vaknak
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és süketnek kellene lennie minden odavitt 
gyereknek, hogy e csatatér heves szenve
délyeit meg ne érezze. Vagy mit szóljunk 
ahhoz, mikor éppen a serdülés korában 
levő gyerekeket, akiknek egész lelki élete 
egy sexuális izgalom feszültsége alatt zaj
lik le, tánciskolába küldenek s valósággal 
gyakorlati tanfolyamot rendeznek nekik a 
szeretkezésből. A zenei élvezetek erotikus 
hatásai is annyira ismeretesek, hogy nem 
kell sok szót vesztegetni a túlságba vitt 
koncert- és operalátogatások erkölcsi ve
szedelmeire.

Nemcsak a szülők és nemcsak a neve
lők, de minden humánusan érző ember 
kötelessége kivenni részét a kornak er
kölcsi megújhodásáért folyó nagy küzdel
mekből. A népek, a társadalmak erkölcsi 
•egészsége van olyan fontos szociális kér
dés, mint a lakás, az élelmiszer, a testi 
higiéné kérdése. Az a mozgalom tehát, 
amely Németországban a szennyes iroda
lom ellen az utolsó évtizedben megindult 
s amelyről dr. Schulze Ernő számol be 
egy kis füzetben, méltó arra, hogy nemzet
közivé váljék. Mert maga a pornográfia is,
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annak terjesztése, szervezete is nemzetközi 
úton történik. Németországban hozzávető
leg évi ötven millió márkára becsülik en
nek az irodalomnak a forgalmát és például 
magából a «Der Scharfrichter von Berlin* 
című vállalatból 200 ezer füzetet adtak el 
a kolportőrök. Egyetlen vállalat egy év 
alatt 25 millió füzettel mérgezte meg Ber
lin és vidéke lakosságát, nem is szólva 
arról, hogy ezek a vállalatok ma már el
árasztják Svédországot, Norvégiát, Dániát 
és a balkán államokat is ez államok nyel
vén nyomtatott szemérmetlen könyvekkel. 
S hogy a nemzetközi statisztikában, a 
szeméremsértő nyomtatványok ki- és be
viteli lapjain milyen tekintélyes helye jut 
hazánknak is, azt mindenki tudja már. 
Németországban a tizenkilencedik század 
vége felé megindult küzdelem, amelyet 
Leixner Ottó szervezett, eleinte inkább 
olcsó és jó népies iratok terjesztésével 
akarta elnyomni a tisztességtelen verseny
társakat, de újabban direkt küzdelmet foly
tat e vállalatok ellen, folytonos elkobzá
sokkal, röpiratokkal stb. Szintén ilyen 
irányú törekvések jellemzik az angol Na-

— 175



tional Social Purity Crusade-ot, amely oly
kor egyenesen a terjesztők és a szemér
metlen kirakatok ellen fordul. Az egész 
mozgalom pedig örvendetesen erősödik, 
csak az a baj, hogy a pornográfiát még 
mindig liberálisan értelmezik és igen 
sokan elfeledkeznek például a betörő-, de
tektív-, Nick Carter- és Sherlock Holmes- 
irodalomról, a modern ponyváról, amely a 
bűnök glorifikálásával van legalább is olyan 
veszedelme az erkölcsi életnek, mint az 
esztétikai érzésnek. Németországban ezeket 
is erélyesen üldözőbe veszik és például a 
«Jungenstreiche» című füzetes vállalatot 
hamarosan sikerült is így szétrobbantani. 
Mi mégis azt hisszük, ez a mozgalom 
előbb-utóbb kénytelen lesz visszatérni az 
egyedül helyes módszerhez és az intenzív 
népműveléshez. Ott, ahol sok az ingyenes, 
jó népkönyvtár és az olcsó, félig ingyenes 
füzetes könyvtár, ahol a népiskolákban, 
tanonc- és ismétlőiskolákban megkapják a 
kóstolót és útbaigazítást az igazi, érté
kes irodalom élvezetéhez ha lassabban is, 
de biztosabban célhoz fog jutni a társa
dalom, mint ahol a cenzúra, az ügyész
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és a ligák az elkobzás fegyvereivel harcol
nak.

Mert nem a sexuális szférák veszedelme 
itt a legfontosabb, hanem az egész erkölcsi 
világé. És e század minden friss és bátor 
szellemének tovább kell látnia a legköz
vetlenebb céloknál: egy új, finomultabb, 
esztétikusabb kultúra megteremtéséről van 
itt szó. Egy új idealizmusról,mely egészséges 
örömmel, egyenletes és nyugodt menettel 
élvezze az életet, mely belássa mindannak 
szépségét és célszerűségét, ami az emberi 
társadalmat előbbreviszi, az emberi faj 
jövőjét biztosítja s ennek az érzetével ma
gának az egyénnek is lelki harmóniát ad. 
Arról van szó, hogy az emberiség legszé
lesebb rétegeit itassuk át egy mély és 
benső etikával, amely könnyűvé, kellemessé 
teszi az együttélést, amely komoly élet
célokat tűz ki a léhák helyébe és amely a 
magányos, olykor csüggedt léleknek is 
szárnyakat ad a gondokból való felemel
kedésre. így kell értelmezni a szépségnek 
azt a benső, gyengéd kultúráját, amelyről 
egy Ellen Key, egy Maeterlinck, egy Ró
bert és Elisabeth Browning álmodnak és
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amelynek oly halk és zengő költemények
ben verik a ritmusait korunk szimbolista 
költői.

Mintha egy új romantika, egy új áhitat 
és új, modern lovagiság megteremtéséről 
volna szó. S kiktől kell elsősorban vár
nunk az erre való impulzusokat másoktól, 
mint a nőktől? Csodálatos, de nem vélet
len, hogy éppen a modern, feminista asz- 
szonytipus, amelytől a korlátolt elmék az 
erkölcsök pusztulását féltik, éppen ezek 
azok, akik a szerelmi és eszményi élet re- 
naissanceáért korunkban a legszebb csatá
kat vívják. Ugyanazok, akik a házasélet 
erkölcsösségét nem az együttélés törvényes 
vagy törvénytelen formája szerint ítélik 
meg, hanem aszerint, hogy mekkora sze
rep jut benne a szerelemnek, ugyanazok, 
akik a gyermekszeretetet állítják a családi 
élet gócpontjába, ugyanazok, akik az anya
ság és a gyermekjogaiért szállnak síkra és 
ugyanazok, akik fáradhatatlanul térítgetik 
az emberiséget az erkölcsi és szociális 
kultúra gondolatára, — ugyanazoktól vár
ható á nevelés ideálisabb célzatainak meg- 
pendítése is. És az első, leghatalmasabb
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lépés, amelyet ez irányban tesz a társa
dalom: a koedukáció.

Nem szólunk most arról a gazdasági 
szükségről, mely létrehozta az egyes álla
mokban, sem a nőfelszabadító harc jogo
sult vagy jogosulatlan voltáról. Csak a 
koedukáció erkölcsi hatásait fogjuk kissé 
szemügyre venni, mert úgy érezzük, nem 
közömbös a nevelés reformjának további 
sorsára ez a kérdés. És azt is érezzük, 
hogy sok elfogultsággal és sok tudatlan
sággal beszélnek még mindig e problémá
ról az emberek. 1876 óta, amikor Svéd
országban az első közös középiskolát fiúk 
és lányok együttes tanítására megcsinál
ták, sok és nehéz csatát vívtak e kérdés 
körül a nevelők, orvosok és társadalmi 
bölcselők. A koedukáció itt, épen úgy, mint 
Finnországban, ahol hat évvel később szer
vezték az első közös iskolát, évről-évre 
fejlődik. Itt is, ott is csak a megyei és 
községi iskolák ilyen jellegűek, az államiak 
nem, de azért ezek is részesülnek állami 
támogatásban. Svédországban a kereske
delmi és ipariskolák, sőt a két technika is 
egyformán befogadja a produktív pályákra
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készülő fiúkat és lányokat, Finnországban 
pedig az a legjobb bizonysága életrevaló
ságuknak, hogy noha ezekben az iskolák
ban az államiakhoz képest ötszörös tan
díjat kell fizetni, mégis egyre szaporítani 
kell a számukat és apasztani a különnemű 
iskolákat. Dániában és Svájcban is évről- 
évre erősödik a koedukációs mozgalom, sőt 
a konzervatív Angliában is, kivált Skóciá
ban, észrevehetően gyarapszanak a magán
iskolák közt a közösek.

A koedukáció igazi hazája azonban mégis 
csak a szabad, merész és minden új gon
dolattal előre robbanó Egyesült-Államok. 
A népiskola ott már mind ezen a rend
szeren épül, a középiskolák (secondary 
schools) is legnagyobb részben, míg a fő
iskoláknak egyharmada, körülbelül 130 az, 
amely fenntartás nélkül fogadja be minden 
fakultásra mindakét nemet. Az amerikai 
egyetemek tudvalevőleg képesítés és sok he
lyütt a tananyag tekintetében sem egyenlő- 
rangúak a mi főiskolánkkal, de a koedu
káció hatásainak vizsgálatára a legalkal
masabbak. Mindenki ismeri ez iskolák 
szabad és bájos szellemét, azt a fesztelen-
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séget és mégis nagy komolyságot, azt a 
tiszta szociális szellemet, mely ez iskolák 
tanulmányain és a tanulók életviszonyain 
egyaránt végigömlik. A szabad tárgyválasz
tás, a tanárokkal való együttdolgozás, a 
kis diákvárosok, melyek egy-egy ilyen egye
tem körül keletkeztek a friss és modern 
szellemnek, az egészséges vidámságnak, a 
munkakedvnek melegágyai. Itt mindenki 
dolgozik, mindenki sportokat, játékokat űz, 
mindenki, fiú és leány egyaránt tagja egy 
diákszövetségnek, mely éppen annyi gon
dot fordít a testi szórakozásokra és a szel
lem mulattatására, mint amily komoly és 
szűzies erkölcsi felfogást követel meg tag
jaitól. Az önfegyelmezés és az engedelmes
ség itt mint a lélek spontán hajlama nyi
latkozik meg, beletartozik a gondolkozás 
vidámságába és itt szinte tradicionális.

Innét van, hogy húsz-harminc év alatt 
még azok is, akik kezdetben heves ellenzői 
voltak az Egyesült-Államokban a koedu
kációnak, nagyobbrészt lelkes híveivé vál
tak. És éppen itt, ahol megvan az angol
szász fajok nagy erkölcsi érzékenysége és 
megvan a kísérletek bátorsága, itt, ahol a
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nevelés minden reformgondolata kaput 
tört magának az iskolában, itt, ahol a mi 
korunk legalaposabb és legexaktabb nevelő
szellemei vannak, itt lehetett várni azt, 
hogy kísérleti adatokkal állítsák össze a 
nevelés mérlegét. És ez csakugyan meg is 
történt. Három irányban vizsgálták a ko
edukáció hatásait. Az első kérdés az volt: 
vájjon nem árt-e meg a női szervezetnek 
a fokozott munka. Alapos orvosi, anthro- 
pológiai és fiziológiai vizsgálatok derítették 
ki, hogy a nők betegség miatt átlag keve
sebb órát mulasztottak, mint a férfiak és 
a diáklányok egészben jobb testi kondíció
ban vannak, mint a házilányok.

Ez a meglepő eredmény szinte hihetet
lennek látszik, ha az európai iskolaorvosok 
és fiziológusok fej csóváló vélekedéseit ol
vassa az ember kutatásaik eredményeiről. 
Hertel koppenhágai, Palmberg helsingforsi 
adatai amellett szólnak, hogy kivált a men
struáció megindulásának éveiben, a tizenkét- 
tizennegyedik év körül a lipikus iskola
betegségek: a vérszegénység, a főfájás, az 
idegesség sokkal jobban megviselik a lányo
kat, mint az ugyanazon korú fiúkat. Viszont
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azokban az években, amidőn a fiúk a pu
bertás lelki dispoziciói következtében még 
javában küzdenek a tanulás fáradalmaival, 
tehát a tizenhat-tizenhetedik életév körül, 
a lányok szinte túlbuzgóak a tanulásban. 
Ez volt a főok, amely miatt a londoni 
morálpedagógiai kongresszus képviselői is 
nagyobbrészt az együttes tanulás ellen fog
laltak állást. De vájjon mit bizonyít ez az 
amerikai példával szembeállítva? Ameriká
ban nincs főfájás, sápkór, vérszegénység a 
lányoknál, ugyanazért, amiért a fiúk is 
átlag egészségesebbek. Azért, mert az is
kola a szabad, vidám, munkás tanulás, az 
egészséges test- és lélekedzés iskolája s 
nem a magolásé. Aligha a koedukációban 
van tehát a baj. Inkább abban a sáppasztó, 
idegeket nyűvő magolásban, mely minden 
energiát az agyba kerget, mely éltető erő 
nélkül hagyja a testi szervezetet és meg
zavarja az egész életrendet.

Az amerikai lány tehát az életkedv, a 
friss, piros arc, a csillogó, meleg tekintet 
szomjúságával fordul a tudás és munka 
felé. S ez az oka, hogy a második kér
désre: mi a tapasztalat a nők állítólagos
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szellemi inferioritásáról, — az volt a felelet, 
hogy túltesznek a fiúkon szorgalomban és 
ügyességben. Még csak az erkölcsi tiszta
ság kérdése, a harmadik kérdés volt hátra. 
És komoly, öreg tanárok, rektorok és is
kolafelügyelők a legszebb bizonyítványok
ban, a leghízelgőbb kifejezésekkel beszél
nek a fiúk és leányok magánéletének szent
ségéről, a levegőnek, mely a munka és 
ének ritmusától hangos, csodálatos tiszta
ságáról, melybe soha egy gyanús szellőcske 
sem fújt be. Fulda Lajos német író is — 
mint Herzfelder Mária közli — ily értelem
ben számolt be amerikai útjáról. Sehol 
sem tapasztalta a német Burschenschaftok, 
a férfitársaságok frivol hangját. Az erkölcs 
mindenütt komoly és tartózkodó, a nő nem 
a sexuális lény, hanem a munkatárs az ő 
szemükben és a közös kötelességek s közös 
fáradalmak nem csorbítják a másik nem 
tiszteletét, csak a gondolkozást finomí
tották meg.

Egy magyar tudós, Kemény Ferenc is 
ilyen tapasztalatokról számolt be, mikor 
1904-ben a saint-louisi kiállítás után meg
emlékezett az amerikai iskolákról és a
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koedukációról. Kérdést intézett odakünn 
több iskolai vezető-emberhez az iránt, hogy 
mik az észrevételeik sexuális tekintetben. 
S a dolog ott egészen újnak és szinte ért
hetetlennek tűnt fel. Ami szintén amellett 
szól, hogy az egész nemi kérdés csak ott 
válik akut válsággá, ahol maga az iskola 
szelleme, az egyoldalúság és a túlterhelés 
ad táplálékot a festett egekbe néző ábrán
doknak. A koedukáció és a testi nevelés 
együttes hatásainak tulajdonítja Kemény 
is az erkölcsi élet szolidságát az ifjúság 
körében. Ezeknek a hatása — mondja — 
tükröződik vissza már a nők külső meg
jelenésében is, alakjukban, testtartásukban, 
öntudatos, bátor föllépésükben.

És aki ismeri az amerikai misseket, akik 
életrevalóságban, büszke öntudatban és 
bájos szerénységben párjai az amerikai 
yankeenek, igazat adhat neki. Valóban csak 
a nemek kölcsönös tisztelete, a közös esz
mények, a hátsó gondolatok nélkül való 
barátság, a romlatlan életfelfogás nevel
hetnek ilyen független egyéniségeket. Vilá
gos, hogy ennek az az alapfeltétele, hogy 
már egészen kis korától kezdve együtt
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nevelkedjék fiú és leány, mint ott történik. 
Mert csak így veszthetik el a nemek a 
romantikus és regényes hazugságoknak azt 
a titokzatosságát, mely legjobban izgatja a 
kíváncsiságot. És csak így lehet, hogy fiú 
és lány kéz a kézben haladhasson egy egész
séges életcél felé, míg egyszer üt az óra, 
amikor egymás szemébe nézhetnek és egy
másban találhatják meg az életcélt.

T á rs a d a lm i n ev e lés .

Hatezer esztendővel ezelőtt azzal a kér
déssel kereste1 fel egy pogány ember a 
zsidó bölcset, hogy meg tudná-e őt tanítani 
vallása alapelveire annyi idő alatt, míg ő 
féllábon meg tud állni. A bölcs nagy nyu
galommal mondá: ((HogyneI Az egész csak 
ennyi: szeresd felebarátodat, mint tenma- 
gadat.D Gyönyörű igazság, mely méltó arra, 
hogy egy vallás alapelve legyen. És amint 
tudjuk, lett is, azóta is lett és alig van 
vallás, amely ne hirdetné. Ámde az erkölcsi 
igazságokat nem elég felismerni, bánni is 
kell velük tudni. És a felebaráti szeretet 
módjait, gyakorlatát, lehetőségeit és fel-
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tételeit is meg kell tanulni. Nem lehet 
máról-holnapra elhatározni, hogy szeretni 
fogom felebarátaimat és kivált nem lehet 
ezt megkívánni a gyermektől, akiben, mint 
láttuk, jóval több egoizmus, erőkimélés és 
természetes önzés van, mint a társadalmi 
belátással biró felnőttben. A gyermeket 
tehát rá kell vezetni, hogy mivel tartozik 
felebarátainak. Rávezetni és nem meg
parancsolni neki. Ezért igaza van Förster- 
nek, mikor hibáztatja a francia erkölcs
tanító iskoláskönyvek módszerét. Ezek 
tudniillik így szólnak a kötelességek taní
tásában: 1. Szeretned kell szüléidét. 2. Ba
rátaidat. 3. A cselédeket és munkásokat.. 
4. A környezetedet és embertársaidat stb. 
Pedig a helyes módszer itt az volna, hogy 
anélkül, hogy e kötelességekről szólnánk, 
a gyermek maga terelődjék arra a kér
désre: vájjon miként fejezzem ki a hálá
mat szüleimnek? A kötelességekre egyál
talában mint végső következtetésekre kell 
kilyukadni s nem ezekből kiindulni. Épen 
így például a cselédkérdésnél is, nem az 
a helyes módszer, hogy a cselédek meg
becsülését prédikáljuk. Hanem úgy kell
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feltenni egy sereg gyerekhez a kérdést: 
Vájjon, miért rosszabb a cseléd helyzete, 
mint azé, akit kiszolgál.

Ámde mindez végső eredményben is csak: 
szó, szó, szó. És legjobb esetben is: csak 
megsejtése társadalmi kötelességeinknek. 
De maga a társadalmi kötelességek telje
sítése épen úgy bizonyos mechanizmust, 
gyakorlást igényel, mint valamely műszer
rel, géppel való bánni-tudás. És kérdés, 
vájjon az iskola mai szervezetében egy
általán elvégezheti-e ezt a feladatot?

Amikor tehát a szociális kötelességekről 
van szó, másfajta nevelőt kell szerződtet
nünk gyermekeink mellé, mint a botor
káló, röghöz kötött és egyoldalú könyv
tudás. Magát a társadalmat s annak életét 
kell nevelőül fogadnunk. A társadalom az 
ő céljainak, lendületének, irányainak meg
felelő jövendő polgárokat kiván, mi sem 
természetesebb, minthogy magát ezt a 
társadalmat kell megkérnünk: tanítsa egy 
kissé gyermekeinket. Seidl Róbert, a svájci 
szociológus, aki hazájában mint publicista, 
költő és községi politikus szolgálta a mun
kástársadalom haladásának ügyét, jelenleg
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pedig a pedagógia tanára a zürichi egye
temen, nemrégiben nálunk járva előadást 
tartott a nevelés íeladatairól. S ekkor igen 
okosan azt fejtette ki, hogy az emberiség 
történetében minden korszak ki tudta fej
leszteni az ő társadalmi szervezetének meg
felelő iskolát. Az emberi civilizáció négy 
korának: a barbarizmusnak, a kasztrend
szernek, a hűbériségnek és a kapitalisz- 
tikus osztályuralomnak mindig megvolt és 
megvan a maga jellegzetes iskolatípusa és 
az iskolák történetében minden nevelő
tényezőre van utalás. Csak épen a szo
ciális világnézet nem tudott még magához 
való iskolát teremteni és a társadalmi mil- 
lieut nem lehetett még mindenütt bele
vonni a nevelő tényezők sorába. Seidl is 
abban látja a megoldást, amiben mi: a 
munka gondolatával nevelő iskolában.

Az első, aki a társadalmi erők mély lelki 
hatásait megérezte és az ember szellemi, 
erkölcsi meg fizikai képzését rá akarta 
bízni, Rousseau volt. S az ő kezdésére 
támadt fel Pestalozziban annak a nagy 
kölcsönhatásnak érzése, mely az embert 
környezetéhez fűzi. Ő már a közösséget
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kívánja nevelőül: a nemzeti és emberi kö
zösséget. a Hamar megláttam, írja, hogy 
a körülmények teszik az embert, de épen 
úgy azt is, hogy az ember teszi a körül
ményeket.)) «Az emberi élet kötelességei 
úgy fűzik össze az embereket, mint egyik 
láncszem a többit.® A népkulturáról, a 
szociális rendről, mely az alsóbb néposztá
lyokat belekapcsolja az egyetemes kultú
rába — ő mert először írni. De az iskola 
rendeltetéséről még zavarosak és ellent
mondók a felfogásai. A családi élet foly
tatásának tekinti az iskolát, ami sehogyan 
sem vág össze egyéb törekvéseivel, melyek 
a gyermeket már a való élet, a nagy em
beri célok átélésére akarják képessé tenni.

De megvolt a nagy gondolat, bele volt 
dobva a gyermeknevelésbe, mint eszmény, 
mint cél, mint tartalom, mely átizzítja az 
egész nevelést: a közösség gondolata Mert 
mindaddig csak egyéniségekről, a család
hoz való tartozandóságról, a tökéletesedés 
fokairól és általános műveltségről volt szó, 
de a nevelés emberei nem jutottak tuda
tára az altruisztikus feladatoknak és csak 
a szociális gondolat fokró 1-fokra való erő-
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sődése tágította ki a szempontokat. Fichte 
hatalmas beszédei, melyeket a nemzeti is
kola értékéről s a nemzetnek, mint az 
emberi erkölcsi kapcsolatnak erejéről tar
tott, hidak voltak, melyeken könnyű volt 
átjutni a szökkörű családból a nagy, koz- 
mopolitikus érdekekhez. A romantika ál
talános emberi ideálokért, klasszikus és 
benső emberszeretetért rajongott. Schiller 
ábrándos hősei fascinálták a gondolatvilá
got és a nemzet akkor nem egy elhatárolt 
földterületet jelentett s azok összességét, 
akik azon jogokkal élnek, hanem egy etikai 
közösséget, mely az első lépcső a világ és 
az egész emberiség tökéletesbítéséhez.

És ha egy tekintetet vetünk arra a pe
dagógiai irodalomra, melyben ott forrnak, 
érlelődnek a kor eszméinek katlanában a 
nevelés céljai, lehetetlen fel nem ismerni 
a két vezető-gondolatot, mely egymás mel
lett fejlődik: a családi és egyéni gondo
latot egyfelől, a szociálist másfelől. Her- 
bart és követői az egyént, annak erkölcsi 
és értelmi fejlődését helyezik a nevelés 
homlokterébe s az iskolát meg a családot 
teszik meg a formális fejlődés szolgáltatói-
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nak. Pestalozzi követői viszont az emberi
ség szociális tökéletesedését teszik meg a 
nevelés céljának, a kultúrát is csak a gaz
dasági haladás velejárójának tekintik és az 
államtól várják a nevelés minden eszközé
nek a megteremtését. Az egyik irány a 
család békés és hívogató tűzhelyétől, a 
tanuló-iskola tökéletesebb módszereitől 
várja az egyén boldogulását, a másik az 
emberiség gazdasági megerősödésétől, nagy 
gyermekközösségektől, kertektől, interná- 
tusoktól és laboratóriumoktól. Az egyik 
független és minden szépre fogékony lel
keket kíván, a másik céloknak rendeli alá 
az életet, de e céloktól a testnek jólétet, 
a léleknek harmóniát remél. Az egyik 
büszke álmodozókat, a másik reális ter
melőket és fogyasztókat kíván, az egyik a 
múlt eszményein csügg, a másik a jövő 
radikalizmusán. Útjaik gyakran keresztez
ték egymást és nemes erényük, hogy min
dig megbecsülték a másik irányt. De nem 
lehet elvitatni, hogy ma és a közel jövő
ben a szociális irányzat az, amely minden
felé diadalmasan tör elő a nevelési gon
dolatok közt.
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Az eddigiekből nem lehet kétséges, hogy 
ez az irány az, amely a mi érzésünkhöz is 
közelebb áll s amelytől a mi viszonyaink 
közt a legtöbb hasznot remélhetjük. Talán 
Schleiermacher, a mély és finomlelkű gon
dolkozó, volt az első, aki kevés szóval és 
kissé még erőtlenül, de már jól hallhatóan 
követelte 1884-ben a porosz tudományos 
akadémián tartott felolvasásában az állam
tól, hogy tegye a nevelés intézését a nép 
kezébe és pedig a községi szervezetek út
ján. A nevelés célját is ebben az értelem
ben szabta meg. Képessé kell tennünk — 
úgymond — az embereket az államban 
való együttélésre, egy általános, szabad 
együttélésre. Jahnban, Freiherr von Stefii
ben is az állami és társadalmi nevelés 
kapott kemény és lelkes katonákat. De 
tisztán, világosan, a végsőkig végiggon
dolva ezek a követelések korunk két nagy 
szociál-pedagógusának írásaiban jelennek 
meg. Ez a kettő a tudományos értelemben 
vett szociál-pedagógia megteremtője, a reá
lis törekvések nagy teoretikus igazolója, 
az új eszmék törvényírója és apostola: 
Natorp Pál és Bergemann Pál. A jövő
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zenéje száll felénk az ő munkáikból. A sza
batosan, merészen, erőteljesen megrajzolt 
jövőé, melyben az iskola is az egyenlőség 
nagy eszméjét fogja szolgálni, melyben 
a mai családi nevelés sok mindenféle 
szentimentalizmusa el fog törlődni, de 
eltűnik sok mindenféle nyomorúság is. 
Amelyben embernek és embernek egy
forma joga lesz tudásra, kultúrára és 
felszabadulásra. Mindakettő az ismert Frö- 
bel-féle eszme szerint nagy gyermekker
tekről ábrándozik, amelyekben játék és 
munka egy nagy közösséget teremtsen 
valamennyi gyermek számára. Minden gye
reket, akit akár anyagi körülmények miatt, 
akár egyéb okokból szüleik kellően nevel
tetni nem képesek, ide kell hozni és az 
állam, vagy a község feladata ezeknek tel
jes ellátásáról, neveléséről gondoskodni. 
Natorp úgy képzeli, hogy e nagy, játszó, 
nyüzsgő, munkás és baráti közösség sem 
nélkülözné az anyai gondosság melegét, 
mert a község anyái, főleg a szegényebb 
néposztályból valók, itt felosztva, csopor
tonként végeznék az ápolást és felügye
letet. Bergemann minden község számára
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egy külön pedagógiai tanácsot is kíván, 
szülőkből és tanítókból, akiknek e gyer
mekek sorsára messze kiható jogaik le
gyenek. Hogy a családi élet finom és alig 
pótolható hangulatai is érvényre jussanak 
emellett a gyermeknevelésben, egy-egy 
nyolc-tíz gyermek befogadására való csa
ládi házat tervez e telepekre, melyekben 
egy házaspár gondjaira volnának bízva a 
gyerekek. Hasonló módon, amint ez pél
dául javítóintézetekben és újabban elme- 
gyógyító és gonosztevők számára készült 
intézetekben is szokásos. Érdekesen kap
csolja bele a közös nevelés gondolatába a 
lányoknak az anyai kötelességekre s az 
anyaság higiénájára való nevelését is, ame
lyet ő egy praktikus tanfolyamtól remél. 
Ugyanaz a gondolat ez, mely Ellen Keynél 
s a modern Mutterschutz-mozgalomnál oly 
gyakran jelentkezik s amely a férfiak ka
tonakötelezettsége mintájára a lányoktól 
is egy-két éves állami szolgálatot kíván a 
gyermeknevelés szolgálatában. És bár mind
ezek a gondolatok első percben utópiák
nak látszanak is és bár ama sok ezeréves 
érzelmi tradíciókat, melyeket a családi ne-
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velés a szeretetről, tűzhelyről belénk oltott,, 
szemmel láthatólag megsebzik is, nem lehet 
tagadni, hogy korunkban, kivált a nagy
városi nevelés ez irány felé gravitál. Az em
beri érzések és az emberi kedélyvilág ki
bontakozásához valóban szükséges a csa
ládi közösség érlelő melege, de amikor 
annyi millió gyerek kénytelen nélkülözni 
ezt a jótékony meleget, amikor egy nagy
lendületű indusztrializmus s a nyomában 
járó nagyvárosi élet annyi tűzhelyet olt ki, 
annyi családi együttélést bont meg, annyi 
ártatlan gyerektől vonja el a napfényt s a 
jólétet, elsősorban az életfeltételeket kell 
tekintenünk s nem a családdal járó érzelmi 
mozzanatokat. Ha csak például egy buda
pesti proletárgyerek sorsát nézzük : annyi 
tényező játszik közre külön-külön e létfel
tételek pótlására! Az ingyen-kenyér, az in
gyen-tej, a napközi otthon s az ingyen-ebéd, 
a különböző jótékonysági felruházások, az 
iskolai tandíjmentesség és tankönyvsegély, 
a szünidei gyermektelepek, az iskolai für
dők és olvasótermek stb., stb. csupa olyan 
intézmény, amelyek egyesítve és az állam 
kezében ugyanakkora anyagi áldozattal
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hatalmas és kényelmes nevelőintézetet ad
hatnának a társadalom e szomorú kis pa
lántáinak. S valószínűleg ez is lesz a ne
velés szociálizálódásának az útja: az alsóbb 
néposztályokon keresztül a közép- és fel
sőbb osztályokhoz, amelyek szintén egyre 
jobban igyekszenek kivonni magukat a 
nevelés kötelezettsége alól. Ilyen irányza
tokat többnyire úgy sem a teória teremt 
meg, hanem a gazdasági szükség. Az el
mélet csak megokolja, öntudatossá teszi a 
haladás irányait és megmagyarázhatja az 
érzelmi befolyásoktól elfogult elméknek 
azt, hogy miért üdvös és miért kényszerű 
a fejlődés új iránya.

Az államnak és a centrális hatalomnak 
ereje, a társadalomnak beavatkozása a 
magánéletbe úgyis egyre erősbödik s az 
egyén mozgási szabadságát egyre jobban 
megszorítja, hogy a helyébe jólétet, ké
nyelmet és minél kevesebb rázkódtatást 
nyújtson. Vájjon miért ne szólhatna ma 
az állam úgy, ahogy egykor, a jénai üt
közet után elcsüggedt németséghez Leib- 
nitz szólt: ((Engedjétek át nekünk a gyer
mekeitek nevelését s mi egy évszázadnál
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rövidebb idő alatt megváltoztatjuk Európa 
jellegét.®

Tudjuk, hogy ez nemcsak Ígéret maradt, 
hanem tetté is vált és a anémet iskola- 
mesterek»-ről vallott dicséret, akiknek az 
érdeme volt a szedáni győzelem, még job
ban megerősítette a nevelés szociális és 
nemzeti fontosságát. És amikor 1898-ban 
a francia Sorbonne-on Jules Lemaitre négy
ezer hallgató előtt beszédet tartott arról, 
hogy Franciaország mennyi mindenféle is
merettel marad adósa az iskoláira bízott 
ifjúságnak, mikor arról beszélt, hogy a 
klasszikus világgal való foglalkozás mennyi 
teremtő erőt lohaszt le és mennyi szörnye
teget nevel a mai kultúra számára az is
kola, — ez a sovén takaróba bujtatott 
reformtörekvés is messzeható gondolat
hullámokat kavart fel. Mert ebből indultak 
ki Edouard Demolins törekvései egy nagy 
szociálpedagóiai átalakulás iránt, amely 
nemcsak egy mintaiskolát és nevelőintéze
tet eredményezett, az Ecole des Roches-t, 
hanem az egész nevelést is új szellemmel, új 
belátásokkal gazdagította. Az ő «L’educa- 
tion nouvelle»-je már az angol és német
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törekvések visszhangja: nagyvárosok köze
lében, faluhelyen való iskolákat kíván, is
kolákat, amelyek mellett meleg és családias 
internátusokban ápolják a tanulók pro
duktív erőit s társas hajlamait. Nem az 
irodalmilag s tudományosan képzett fők 
tömegére kellene az iskolának tekintenie — 
mondja Demolins — hanem praktikus is
meretekre, életrevalóságra, mély erkölcsi 
belátásra nevelni. Éppen azért nem a filo
zófiát s nem a teológiát kell az iskolai tanul
mányok központjába állítani, mint a klasz- 
szikus és középkori felfogás hirdette, ha
nem az embert. Pompás, egészséges gon
dolatok vannak e tantervben, melyet azután 
az ő Páristól félórára fekvő verneuil-i is
kolája meg is valósított. Élő nyelveket 
direkt módszerrel, beszélgetésből, kevés 
grammatizálással tanulnak itt, természet- 
ismereteket, földrajzot, kézügyességet és 
rajzot pedig a természettel meg az emberi 
munkával való közvetlen barátságból. A jö
vőbe néznek és talán a németséggel való 
nagy vetélkedés vágya is sietteti őket, de 
bizonyos, hogy erős és egész embereket 
nevel az Ecole des Roches. S Brunetiére
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meg a konzervativek hasztalan fordultak 
ellene: a klasszicizmus ápolását föléje he
lyezve az életrevalóságnak, — a Demolim 
eszméi hálás talajba hullottak.

És Ledére, egyike a mai francia peda
gógia legjelesebbjeinek, találóan jelölte ki 
az Észszerű erkölcsi nevelésről írt, nemrég 
megjelent munkájában az egyén kultúrájá
nak magvát az anarchia nélkül való sza
badelvűségben. Mert ez az, ami féktelenség 
nélkül való szabadságot teremt. Ez az, ami 
összetartozást, társadalmi szövetkezést, a 
művészet kultuszához való kedvet adhat 
mindenkinek. És bár Ledére a családi ne
velés híve, az iskolától mégis azt várja, 
hogy minden tanításban a szociális gon
dolatokat állítsa előtérbe. Az irodalmi ta
nulmányoktól az erkölcsi öntudat finomo
dását reméli, a történelemtől a kollektív 
érzés erősödését s a művelődés szomjúsá
gát. A matematika fejlessze az észt, a 
fizika szoktasson a konkrét gondolkozás
hoz és a jogtanítás a kölcsönös felelősség 
belátására neveljen. A tanítás, mely ilyen 
szellemben történik, bizonyára más lesz, 
mint adathalmaz és olyasmit fog rárakni
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a neveltre, amiből a könnyű és szükségte
len alkatrészek elpárolognak, de az értékes 
tanulságok impregnálják az egész értelmet.

Valóban nem lehet messze az idő, amikor 
a fejlett műveltségű államok iskoláiban 
nemcsak a nevelés szelleme, de a tanul
mányok egész köre fölött a szociális gon
dolat fog lebegni. Amikor a tanterv nem 
a régi s idejüket múlt kívánalmakhoz fog 
simulni, hanem egész anyagát az egyén és 
állam kölcsönös vonatkozásai szempontjá
ból állítják össze. Ruben András a aSocia- 
listische Monatshefte»-ben nemrég egy 
cikket közölt, amely már ezt a gondolatot 
pengeti. Az egyén szerinte három szociális 
kört tölt be: a gazdasági, az állampolgári 
és az erkölcsi feladatok körét. Kell tehát, 
hogy a tanítás anyaga is ehhez igazodjék. 
A gazdasági felfogásra a gazdasági nép
iskola nevelje az embert, a második kört 
a jogrendszer kifejtése töltse be s ez a 
középfokú iskolák dolga, míg a harmadik 
fokon az erkölcsi feladatok teljesítése a 
fontos, a jellem megedzése társadalmi kö
telezettségekre, — ez pedig a felsőbb is
kolákon történjék.
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Az életre és társadalomnak való nevelés, 
melyet valahol a tizennyolcadik század ma
gas filozófiai Parnasszusain gondoltak ki 
jámbor és bölcs nevelők, ebből a hegy
tetőn megrúgott gondolattömegből így lesz 
az évszázadok folytán eszmelavina, mely 
lassan, nyugodtan hömpölyög lefelé, hogy 
egykor majd maga alá temessen mindent, 
ami elavult, ami letűnt idők ideáinak a 
csökevénye. A demokratikus fejlődés alap
változásai hozzák magukkal új és tiszta 
régiókból ezt az új kulturáradatot. És a 
vén Európa legtiszteltebb, legklasszikusabb 
szellemeit fogja sarokba szorítani az a 
pedagógia, amely Amerika felől jön.

Már többször utaltunk ennek a meg- 
ifjító amerikai pedagógiának törekvéseire, 
szerepére és többször kiemeltük egy nagy, 
korunkban talán legnagyobb szociál-peda- 
gógusnak a nevét. Dewey ez, a chicagói 
modern nevelőiskola igazgatója, aki elveit 
egy nagy könyvben foglalta össze School 
and Society címmel. Európában klassziku
soknak elfogadott pedagógusok neve és 
tekintélye felett fitymálva halad el, de 
egyet kiemel, mesterének vall s ez az, aki
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szintén a gyermek teremtő ösztöneire építi 
egész nevelőrendszerét: Fröbel. Az ő mód
szerének alapja: az ifjút belehelyezni egy 
olyan tevékenységbe, amelyik egyszerre 
megnyitja előtte az egész szociális életre 
való pillantást, a múlt és jelen küzdelmei
nek perspektiváját egyaránt. A kulturális 
és társadalmi változásoknak vissza kell 
hatniok az iskola fejlődésére s e változá
sokat a gyermek nevelésén végig meg kell 
éreztetni. Az ő iskolájában tehát a tanítás 
a gyermekkertben kezdődik. És ez az álla
pot bevezeti a gyermeket abba az ősi 
primitív életviszonyba, amelyet az emberi
ség nomádkorának nevezünk. Dewey tudni
illik úgy találta, hogy a gyermekfejlődés 
meglepő hasonlóságot mutat az egész em
beriség fejlődéséhez, a gyermek ugyanazo
kat a kulturfokokat futja be egypár év 
alatt, mint amelyet az egész emberiség 
megtett az évezredek folyamán. Ezt már 
Ziller, Herbart tanítványa is megállapította, 
sőt az egész tanítást is ehhez igazította. 
De ő azt kívánta, hogy tanító szó, tanul
ságos olvasmányok mutassák meg a gye
reknek, miként fejlődött az egész emberi
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nem. Dewey viszont geniális ötlettel átélni 
hagyja magát ezt a fejlődést. Mert egy 
fokkal feljebb a tanulók már a kézműves
séget gyakorolják az iskolában. És pedig 
három irányban, amint az az emberi kul
túra folyamán is kifejlődött: először az 
élelmiszerek elkészítésére irányuló tevé
kenységet űzik, sütnek, főznek s ez alkal
mat ad a legegyszerűbb chémiai tanulsá
gokra. Azután a műhelyben való tevékeny
ség kulturfokán mennek át: itt számtani 
és mértani ismereteiket alapozzák meg. 
Majd a háziipar-, a textil-, fonó- és szövő
kézművesség gyakorlása ad alkalmat az 
eltűnő iparágakról való beszélgetésre és 
ad lehetőséget a fejlettebb technika s a 
gép kulturjelentőségeinek megismerésére. 
E fokon a természeti erők, a gáz, a gőz, 
a villamosság hatalmas energiáinak lassú 
áttételére, munkaerővé változtatására kínál
kozik alkalom. És itt van az az idő, amikor 
a tanító nemcsak a munka és a munkás 
jelentőségét emelheti ki, de egyúttal az 
eszméknek szoros kapcsolásával arra is rá
terelheti a figyelmet, hogy a tanulók a tár
sadalmi etikára vonatkozó kérdéseket in
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tézzenek hozzá. Ilyen Dewey iskolája s- 
ilyen elvek uralkodnak a newyorki Horace 
Mán School tantervében is. A tanítás egész 
központjában az ember áll és a föld, amely 
a dolgozó ember hona. Ezért a tantárgyak 
közt is minduntalan visszatérnek a föld
rajzhoz, mint az ember kialakulásának is
meretében a leghatalmasabb tényezőhöz. 
A föld teremti meg a munka sajátszerű
ségeit és a munka teremti meg a kultúrát. 
Ezért a kert, a műhely, a mező és az erdő 
mellett a vándorlások nyújtják ebben az 
iskolában a legtöbb ismeretet. S ezek ad
ják a legtöbb alkalmat, hogy a gyermek 
tekintete a szűk látókörből egy emelkedett 
pontról a messze távolba szegződjék. Csak 
a gyermekben élő és kielégítésre váró ösz
tönök azok — magyarázza Dewey — ame
lyeknek én eleget teszek. Nála nincs tehát 
külön értelmi, erkölcsi és művészi neve
lés, — mint ahogy alapjában nem is le
het. Nála csak ösztönök vannak és esz
közök, alkalmak, melyek ezeket az ösztö
nöket tudatosan a kultúra szolgálatába 
hajtják. Minden gyermek szerinte örökül 
kapja ezeket az ösztönöket: a social in-
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stinctet, a constructiv instinctet (mely al
kotásra készt), az instinct of investigationt 
(a kutatás yágyát) és az expressiv instinc
tet, mely az art inslincttel (a kifejező ösz
tön a művészi ösztönnel) összeolvad. Mind
ezek az ösztönök az iskolában találják meg 
működésük terét. És a gyermek, aki itt 
éli a maga életét, a nemzedékek életét, a 
legnagyobb eszmék lassú életfolyamatát, 
tulajdonképpen a maga lényén keresztül 
engedi sugárzani a világtörténetet. Mint 
ahogy a tengernek egy csöppjében benne 
van az egész tenger színe, íze és szaga.

Nem mondunk újat, ha arra utalunk, 
hogy Dewey rendszere, világfelfogása, hatal
mas pedagógiai átfogó ereje csak ott szület
hetett meg Amerikában az indusztrializmus, 
a felhőkarcolók, a gigászi életküzdelmek 
és a merev őszinteséggel előretörő munka 
hazájában. Hiszen megvolt és megvan e 
nevelés melegágya az amerikai népiskolák 
egész szervezetében, melyek különösebb 
berendezések nélkül is hatalmas tényezői 
az ember szociális nevelésének. Ismerjük 
ezeket az iskolákat megannyi helyeit a 
kis egyéniségek szabadságának és védel
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mének. Ismerjük nagy függetlenségüket, 
melyekkel a tekintélyek előtt nem köte
lesek meghajolni és olyan módszereket 
követhetnek a tanításban, melyek az össze
hasonlítás révén legjobbnak mutatkoznak. 
Tudjuk, hogy az egész iskolai szervezet 
önkormányzaton, self-governementen alap
szik, nemcsak lefelé, hanem befelé is. 
A gyerekek legtöbb iskolában maguk vá
lasztanak egy polgármestert, birót, szer
veznek egy rendőrséget, szerveznek tör
vényhozó testületet és közigazgatást. A tör
vények szellemét, irányukat a tanító-testü
letek s az igazgatók szabják meg, de a 
gyermekek fór múl ázz ák és hajtják végre. 
Jaj annak, aki e törvények ellen vét. Mert 
saját társaik ítélete folytán azzal bűnhőd
nek, hogy elvesztik azt, ami egy önérzetes 
polgárnak legfőbb kincse : személyes sza
badságukat. Bizonyos időre szolgasorba 
degradálják őket és alkotmányos jogaiktól 
megfosztják. És amint mondják, e kor
mányzati rendszernek csodálatos hatása van 
a lelkűk, a gondolkozásuk fejlődésére. 
Gill L. Wilson, aki ezt a rendszert egypár 
évtizeddel ezelőtt Philadelfiában megterem
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tette maga számol be nagy eredményeiről.. 
Voltak iskolák, amelyekben a tanulók 
erkölcseit azelőtt a tanító legkeményebb 
fegyelmezése sem tudta megpuhítani, ahova 
valóságos rendőrszobákat kellett kiren
delni, ezek most egy civillizált kis állam 
nyugodt munkáját végzik. Mert sohasem 
szabad szem elől téveszteni, hogy Ameriká
ban felnőtt és gyerek közt nincsenek akkora 
különbségek, mint nálunk, épen mivel 
a munka- és kenyérkereső alkalom a gyer
mekeket korán kiszólítja az életbe. Ön
művelésükre és a szociális élet gyakorlá
sára ők maguk is gyakran szerveznek fiú
egyesületeket, nagyobb és kisebb köröket, 
úgynevezett boy’s brigád s-t, amelyek gyak
ran régi lovagi szervezetek, templárius 
rendek mintájára egyesítik — az utcai 
fiúkat. És mondani sem kell, hogy a torna
játékok, céllövés, katonai gyakorlatok, kerti 
munkák és kirándulások alkalmával sok
kalta korrektebb jellemet kívánnak meg 
tagjaiktól, mint például Artus király a 
maga lovagjaitól. Olyiknak, mint például 
a Hudson-Guilde-nek külön klubháza is 
van, melyben vasárnap, vagy a hét egy
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estéjén erkölcsi kérdésekről megbeszélése
ket folytatnak velük. Kiindulnak például 
egy szociális tárgyú költeményből és mikor 
a hangulat kellően elő van készítve, eszme
cserébe fognak. Gyakran Scottot, Dickenst 
olvassák és a romantikának azt az előkelő, 
széles nyugalmát élvezik, mely ezekből az 
írókból árad. Gyakran párbeszédes jelenetek 
előadása, apró színdarabok, egy-egy dal, 
egy szép Shakespere-részlet elszavalása, egy 
ó-angol májusi felvonulás, Robin Hood- 
jelenetekkel és pajkos clown-tréfákkal fűsze
rezve — teszik változatossá ezeket a társa
ságokat, melyeknek heti vagy napi össze
jöveteleit «opening exercices»-nek nevezik. 
Hazafias és gyakran mély bibliai szellem 
hatja át ezeket a félig komoly, félig szóra
koztató összejöveteleket. A vallás-tanítás 
sehol sem kötelező az iskolákban, de a 
puritán szellem azért mindenütt megvan. 
A nagy egyenlőség, mely ember és ember 
közt semmi elválasztó mozzanatot nem 
ismer, itt teljes mértékben van meg : senki 
sem fizet semmiféle iskolában sem tandíjat. 
Annyira természetes joga van mindenkinek 
a tudáshoz és annyira magától értetődik,
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hogy a községek és államok kötelesek ebben 
az egyént támogatni, hogy tanyai és falusi 
iskolák számára az elöljáróságok még kocsi
kat is tartoznak adni, amelyek a távolabbi 
vidékeken lakó gyerekeket be- és kiszál
lítsák.

Egy gyönyörű demokrácián épült az egész 
amerikai közoktatás és az ó-világ nevelői 
bizonyára még sok impulzust fognak kapni 
ebből a pezsgő kulturális fejlődésből. De 
legkivált a mi viszonyaink között, ahol 
annyi sóhajtás kel egy lendületesebb ipari 
élet, egy intenzivebb nemzeti munka, egy 
demokratikusabb felfogás és mélyebb nép
művelés iránt, kell még sokszor Amerika 
felé fordulnunk. Hiszen olyan sok mester
séges akadálya van itt még a szociális 
haladásnak, amelyeket elsősorban az isko
lának kell elgördítenie mélyebb belátással 
s jövőbenéző pillantással. Az iskolákban 
minden alkalmat meg kellene ragadnunk, 
hogy amennyire az adott körülmények közt 
lehetséges, a társadalmi szellemet, a közös 
összetartozás, a humanitás és a jótékony
ság gondolatát ápolják. Milyen célszerű 
volna például sok egyéb megvalósítandó
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szociális intézkedés közt felújítani azt a 
régi jé szokást, amely iskolai takarékpénz
tárakkal nevelte a tanuló ifjúságban a 
takarékosság szellemét. Egy régi füzetben, 
melyet erről a tárgyról még 1877-ben Weisz 
Bernát Ferenc írt, olvasom, hogy az idő
tájt hazánkban összesen tizenkilenc pol
gári-, nép- és középiskolában voltak az 
iskolai takarékpénztárak meghonosítva. 
Mintegy 3000 tanulónak a 18,814 forintját 
őrizték ezekben a pénztárakban, melyek így 
francia mintára a közvetetlen takarékos
ságra szoktatták a tanulókat. Már akkor a 
tanítók és nevelők figyelmébe ajánlotta ezt 
az intézményt Budapest fővárosa és Temes
vár város, hivatkozással arra is, hogy «ez 
a nemzeti jellem megerősítését® célozza. 
S mennyivel szükségesebb, időszerűbb volna 
ez még napjainkban I A német iskolákban 
ennek is kitűnő módját találták meg. A leg
több új iskola folyosóján szemébe ötlik a 
látogatónak egy-egy takarék automata. Per
sely helyett ebbe dobják be a tanulók 
uzsonnapénzükből megmaradó filléreiket. 
Az automata azután a bedobott összegről, 
kis bélyegszerű nyugtát ad, amelyet utóbb
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kamatostól vált be az ezzel foglalkozó ta
karékpénztár. Egy-egy ilyen automata el
helyezése bizony minálunk is célszerű cse
lekedet volna, mert nem árt már az is
kolában is egy olyan eszközt elhelyezni, 
amely a puszta jelenlétével is örökké a 
takarékosság gondolatára figyelmeztessen. 
A szociális érzésnek és az élet behatóbb 
megértésének terjedését mozdítaná elő 
az is, ha minálunk is divatba jönné
nek az iskolai kirándulások, amelyek ma 
még nagyon is gyéren, csak imitt-amott 
vannak szokásban. Mennyire előmozdítaná 
egy ilyen eszme sikerét, ha itt is akadná
nak, mint Berlinben, előkelő urak, akik 
tisztán az eszme célszerűségének suggala- 
tára pénzzel és fáradozással teremtették 
meg az egésznek központi szervezetét: 
Zentral-Verein für Schüler-Wanderungen 
címmel. Már az egyesület fennállásának 
első esztendejében körülbelül kétezer tanuló 
tett hosszabb-rövidebb utazásokat tanárai 
s tanítói felügyelete alatt. Mennyi új isme
retet, mennyi világlátást közvetít az isme
retszerzésnek ez az empirikus módja és 
mekkora edző hatása van az akaratra, a
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lemondó erőre, a fáradalmak könnyű vise
lésére. A barátságnak, az egymás bajtársi 
segítségének, a fiatal kedélyek összesimulá- 
sának pótolhatatlan alkalmai ezek egyúttal 
és csak aki vezetett már kirándulásra 
gyerekeket, tud fogalmat adni a fiatal érzé
sek nagy, pogány örömeiről. Ám a mosta
nában egyre jobban lábrakapó iskolai és 
céllövő-zászlóalj aktól nem sok jót remélünk 
e szociális nevelés terén. Mert a férfias, 
olykor túlzottan is férfias viselkedésre késztő 
foglalkozások a gyermek figyelmét olyan 
harci szervezetek és intézmények felé for
dítják, melyek túlzott kultusza épen a 
szociális fejlődésnek, a demokratikus hala
dásnak évezredes kerékkötője. Az ilyen 
sport egyénenként lehet kellemes és szóra
koztató, de közelebb áll a nevelés spártai 
ideáljaihoz, mint a mai nagy, egyetemes 
emberiséget előmozdító ideálokhoz.

S az olvasó, aki szíves türelemmel végig
röppent velünk e futó szemlén, melyet em
berek, eszmék, írások, teóriák, alkotások, 
intézmények és földrészek fölött tartottunk, 
ezek után azzal a kérdéssel fordulhat fe
lénk: Vájjon én, aki szabadnak, független
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nek, praktikusnak és társadalmi érzésekre 
fogékonynak akarom nevelni gyermeke
met, hol találhatom meg erre a legalkal
masabb helyet? Vájjon vannak-e már ne
velőintézetek, internátusok, amelyek engem 
felmentenek mindé gondoktól s amelyek a 
modern ember nagy etikai értékeire tud
ják nevelni a nekik átadott gyerekeket. 
Magyarországra nézve, sajnos, legfeljebb 
reményekkel lehetne kielégíteni az ilyes
féle vágyakat. De külföldön már egész 
sereg olyan reformiskola van, amely az 
elképzelhető legjobb s legmodernebb ne
velést adja meg a gyerekeknek. Iskolák és 
intézetek, amelyekben az eddigiekben is
mertetett nagy eszmék mind együttesen 
vannak meg, melyek úgy végzik gyakor
latban a nevelést, ahogy azt korunk leg
nagyobb pedagógusai elméleteikben kigon
dolták. A «Landerziehungsheim» neve alatt 
ismeretesek ezek a szociális nevelőintéze
tek. Hazájuk Anglia, ahol Reddie Cecil dr. 
alapította az első ilyen iskolát, New-School- 
nak nevezvén azt. Az ő iskolájában műkö
dött nevelők, elsősorban Lietz Hermann 
terjesztették el azután ezt az intézményt
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Németországban, így Ilsenburgban (Harz- 
hegység), Haubindában (Thüringia) és 
Biebersteinben. Lassanként azután még 
sok más államban is utánozni kezdték ezt 
a különleges nevelőintézményt, így Svájc
ban, Svédországban és Franciaországban, 
ahol a már említett Ecole des Roches 
szolgál ilyen minta-iskolául. Sokszor és 
sok helyütt volt már szó ezekről az is
kolákról, köztársasági, munkás szerveze
tükről s azért nem is vesztegetünk rájuk 
túlságos sok szót. Hiszen szilárd meggyő
ződésünk, hogy a közel jövő minden nagy 
város közelében úgy is megteremti ezeket 
az iskolákat, melyeknek falusi csendje, jó 
levegője, edző életmódja a nagyvárosi fá
radt nemzedékek utódait jelentékenyen fel 
fogják frissíteni. Csak a mély bepillantás, 
alapos tanulmány nyújthatna kellő fogal
mat ezeknek az iskoláknak nagyszerű szer
vezetéről. A tanulók itt a nap 24 órájából 
vagy tizet töltenek mezei, kerti, ipari mun
kával, műhelyekben és a szántóföldeken. 
S amit csak a közvetetlen gyakorlatból, a 
természetből meg lehet tanulni, mind az 
anyaföld ölén tanulják meg. Kis csapa
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tokra oszolva, egy-egy kapitány vezetése 
alatt s a tanárok állandó felügyeletével 
végzik e munkát, amelynek így az az 
angolos diák-klub szelleme van, mely min
den fáradság és mindenféle tevékenység 
dacos elviselésére szoktatja az ifjúságot. 
Maguk hozzák rendbe hálószobáikat s fel
kelés után sietnek a közeli folyó vagy pa
tak hideg fürdőjébe. Azután egy rövid reg
geli áj tatosságot végeznek, olykor nem is 
a házi kápolnában, hanem kint a mezőn, 
egy fa alatt, egy tisztáson, amikor az enyhe 
napsugár frissesége remegleti meg a bőrü
ket és amikor körülöttük valami fantasz
tikus vallás illata száll. A leckeórákat 
hosszú, szabadban töltött szünetek enyhí
tik, az uzsonnát s ebédet is lehetőleg a 
szabadban költik el. Egyszerű, egészséges 
táplálékok, kevés hús és semmi alkohol, — 
ezek teszik a napi diétát, melyhez friss 
étvágyról a délutáni munkák, társasjáté
kok, gazdasági foglalatosság gondoskodnak. 
Az est rendesen a múzsáké, a zene, az 
olvasás, a szabad eszmecserélés ideje az, 
amely hetenként egyszer-kétszer formális 
kis művészestté is bővül, amikor felolva-
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sással, szavalattal, vitával tarkítják. A val
lástanítás dogmatikai részét pótolják ezek 
az áhítatos órák, melyekben a lélek tiszta, 
eszményi régiókba olvad, melyekben a fá
radt test is felüdül a tisztán csengő zsol
tárok hangjától és a komoly, robusztus 
egyéniségek egy-egy félórára mélyen bele
olvadhatnak érzéseik hitébe . . .  Itt semmi 
sincs, ami kényszerűség volna, minden a 
lélek vágyából fakad, nincsenek parancsoló 
erkölcsi oktatások, még csak tekintélyek 
sincsenek. Itt csak egy kis egységes, szo
ciális állam van, melyben nevelő és ta
nuló, munkás és munkavezető egy szerve
zet részei, barátok, kapcsok, szemek egy 
láncban. A munka az, ami közelebb hozza 
őket egymáshoz s ezenfelül még a közös 
örömek, melyek sorában nem utolsók a 
rendszeres kirándulások egy-egy nagy
városba vagy faluba. Nyáron azután nagy 
ekhós-szekereken, mint valami cigánykara
ván, vándorútra indúlnak egy-egy hegy
ségbe, őserdőbe s ilyenkor a természetes 
életnek minden gyönyörűsége, a kultúra 
alól való felszabadulás egész élvezete az 
övék. Ilyenkor maguk főznek, sütnek, va-
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dásznak, vernek sátrat és viselik gondját 
lónak, kocsinak. Sok-sok minden érvénye
sül még ebben a nevelésben, ami okosat 
és szépet a természetes nevelés az évszá
zadok folyamán a papiroson elhintett, de 
egy nagy bajuk tagadhatatlanul van ezek
nek az iskoláknak: a nagy drágaságuk. 
Ma még bizony csak a legvagyonosabb 
osztályok gyermekei számára hozzáférhetők; 
azoknak, akiknek a bizonyítvány, a diploma- 
szerzés sem okvetlenül fontos és a magas, 
körülbelül három-négyezer márkás neve
lési költségeket is fizetni tudják. És még 
ha olcsóbbakká válnak is és jobban elter
jednek is — ami előrelátható — akkor sem 
lehet egyhamar remélni, hogy éppen a 
proletariátus gyermekei, akik leginkább 
rá volnának utalva a jótevő kultúra áldá
saira, élvezhessék ezt a szociális nevelést. Az 
ő részük — fájdalom — még hosszú ideig a 
tömeglakás, a nyomorúság, a szenny és a 
bűn lesz s ki tudja, mily kevésben lesz 
meg az az erkölcsi erő, hogy fölfelé tudjon 
törni és maga alá gyűrje az élet kegyetlen 
ellenségeit. A szociális jótétemények . . . 
ezek igazán csak olajcseppek egy rideg,
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őrlő gépezetben. Hacsak a kapitalizmus,, 
esetleg maga az állam is tudatára nem jön 
annak a szociális kötelességnek, mellyel 
ma már Amerikában igyekszik egypár 
gazdag milliárdos jóvátenni a múltak bű
neit. New-Yorkban csak nemrég alapított 
egy Henry Philipps nevű nábob egy millió 
dollár költséggel egy hatalmas munkás- 
és gyermekotthont. Nagy háztömbök van
nak itt, melyeknek 180 láb széles frontja, 
2000 gyermek befogadására való nagy 
kertje, szökőkútjai, téli-tetős kertjei, min
den családnak külön készült fürdői, szép 
útjai, virágágyai és parkrészletei csak úgy 
ontják az éltető levegőt, a jótevő illatot és 
a napfényt. Franciaországban is, Párizs 
külterületén egyre-másra épülnek a nagy 
családi lakóházak, melyeket nem haszonért, 
hanem a népjólét, a gyermek-kertek, a 
munkáserő érdekében létesítenek hatósá
gok és szövetségek, 80—320 frank évi 
bérért nyújtva egy-egy csinos, tiszta lakást. 
Talán nemcsak a szivek sugallata szólal 
meg ezekben a tendenciákban, hanem az 
a józan számítás is, mely Amerikában a 
munkaerők csökkenésétől s a nagy paupe-
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rizmustól ijedt meg, Franciaországban pe
dig a neomaltliusianizmustól, mely oly 
végzetes veszedelem gyanánt függ a nép- 
telenedő francia állam felett. . .  Bizonyos, 
hogy itt is egyre-másra alakulnak a Jaques 
Bertillon-tól kezdeményezett «Nemzeti szö
vetségiek, melyek szülők s anyák neve
lési prémiumaival, fokozottabb gyermek- 
védelemmel, családapák katonai kedvezmé
nyeivel hessegetik el a rémeket. És meny
nyivel több megértés, ész és szív, mennyivel 
több társadalmi expansiverő van e moz
galmakban, mint azokban az elszigetelt, 
szomorú kis törekvésekben, amelyekben 
Németország még mindig a családi neve
lés terén pocsékolja lokális erőit. A her- 
bartianus felfogás mint egy nagy lenyűgöző 
-erő: egyre a családok, a házi tűzhelyek, az 
iskolaszékek és a községi tantestületek, 
különböző szülőszövetségek és meddő 
szülő-estélyek szomorú kis csiribiri témái 
körül handabandáz, amikor világszerte nagy 
és merészívű átalakulások vetik előre fé
nyüket. De nem lehet ideszámítani Német
országnak egypár okos és valóban széles 
propagandával dolgozó szövetségét, így
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elsősorban a Stöcker Helén és Ruth Bré 
kisasszonyoktól vezetett társulatot, mely a 
törvénytelen anyaság előítéletei, a gyer
mekmenedékhelyek és munkás-koloniák ér
dekében éppen a nevelés szempontjából 
oly fáradhatatlan küzdelmet folytat. Egy 
igazi, egészséges, népboldogító Heimkultur 
jelszava van felírva az ő zászlajukra. Olyan 
elkövetkezendő állapoton csüggnek az ő 
szemeik, mely tiszta és szépségtől lobogó 
keretben fogja visszaadni a nőt anyasága 
hivatásának s fogja megünnepelni az esz
mény renaissance-át.

És mindé lüktető gondolatokba, korunk 
minden mély kulturális eszmeáramlatába 
mint végső gondolat, mint egy biztató cél 
úgy illeszkedik bele egy praktikus gondo
lat : a gyakorlati íajnemesítés problémája. 
Egy új biológiai kísérleti tudománynak: 
az eugenetikának lecsapódása ez a társa
dalmi életbe. Mert amit napról-napra érez 
minden neveléssel foglalkozó ember: a 
faj hanyatló erejét, az alsóbb néposztályok* 
nál az elnéptelenedést, a felsőbbeknél a 
degenerálódást, a testileg és lelkileg gyen
gék, visszamaradottak túlzott segítését, a
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humanitárius intézmények árnyékoldalait, 
az a tudós vizsgálók szemében sem két
séges többé. Előrelátható, hogy e jótékony 
és sok satnyaságot előmozdító törekvések 
megszülik a maguk reakcióját, s jönni fog 
agy korszak, amely állami beavatkozásokat 
fog sürgetni a faj javítására. Ennek több
féle módja kínálkozik: a legfontosabb 
mindenesetre az, amit Washington-állam- 
ban máris megkövetelnek, hogy a házasuló
felek orvosi bizonyítvánnyal igazolják al
kalmas voltukat. Ami a további kívánsá
gokat illeti: az imbecillisek, a bűnösök, a 
visszafejlődöttek elkülönítését és meddővé- 
tételét, ez oly probléma, amely a társada
lom szemében még nem érett meg a meg
valósításra. Hasonlókép az a kívánság is, 
hogy véget vessünk a különféle jótékony 
és humanitárius intézményeknek, melyek 
nem az erősek életfegyvereit segítik, hanem 
a pusztulásra predesztinált gyengéket ol
talmazzák. Sokat lehetne e kérdésekről 
vitatkozni, de egyet semmiesetre sem sza
bad elfelejteni: hogy minden szociális fej
lődés végső eredményében nem az emberi 
szabadságok, hanem az emberi jólét biz
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tosítására való. Ám ameddig e forrongó 
kérdések eldőlnek, leghatásosabbnak Ígér
kezik itt is az okos felvilágosítás. Minden 
erőnkkel és minden ékesszólásunkkal ne
velnünk kell az egész közvéleményt e baj 
belátására, az egyéni lelkiismeret és az 
egyéni felelősségérzet fokozására. Nevel
nünk kell a faj nagy, teleologikus meg
értésére, tiszteletére és félelmére. G alton 
egy fajnemesítő vallásról ábrándozott, egy 
mély és bölcs hitről, mely ebben a gon
dolatban forrassza össze az emberiséget. 
Mi egy tágabbkörű vallásról álmodunk, 
egy racionális és mégis áhitatos hitről: az 
altruizmus vallásáról. Amelyben minden
kire egyforma tekintet essék: emberre és 
emberre, felnőttre és gyermekre, elevenre 
és még meg sem születettre . . .
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A NAPFÉNYES HÁZ.

A napfényes ház ott áll Sundbornban, 
Svédországban és Larsson Károly festő 
lakja a családjával. Kívül vékony hókérget 
bocsájt a mezőkre Holle asszony, aki el
szakadt dunyháját rázza, rázza. Fehér tűcs- 
kék csillognak a mezőkön, a kertben és 
az öreg fákon,” de bent napsütésben mo
solyog az egész ház. Széles, nagy ablako
kon ömlik be a napfény és játszik az ab
lakdeszkákon álló cserepes virágokkal, a 
faragott képrámákkal, az ó-divatú búto
rokkal, a nagy műterem színes rongyaival 
és ebben a napfényben boldogan fürdik 
egy család. Az egész világ vendége ennek 
a háznak. Mert az egész világon ismerik 
az ő képeit, az interieurök finom művésze
tét ; azokat a gyengéd meghatottsággal 
és humorral rajzolt képeket, melyeken a
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színes kréta vagy a vízfesték mintha lírai 
költeményeket írna a családi boldogság
ról. Komolysággal, az értékek mérlegelé
sével nézzük a skandinávok nagy és ko
mor művészetét, a festményeket, melye
ken az emberi léthez oly közel van az 
elmúlás gondolata, melyeken a feny
vesek némasága titkos mélységek felett 
tör zölden az ég felé. S e komorságból 
egyszerre egy napfényes házba jutunk, 
Larssonékhoz. Itt semmi sincs az élet nagy 
problémáiból, semmi allegorikus kemény 
vonal, semmi gyötrő kétség. Itt minden 
színekbe olvad ; erős és jókedvű kacagástól 
hangos a ház. Az apa, akinek a fején ül 
a három éves kis Brita. Az anya, amint 
füröszti, mosdatja Kerstit. A nagyobbik 
lány zongorázik és durcás. Valamelyik 
kicsi forog az udvaron az almafa körül és 
a főkötője épen olyan rózsaszínű, mint a 
virágbaborult almafa. És a fiú lovagol. 
Két kicsike sakkozik egy ablakmélyedés
ben. Mindenütt egy meleg, intim vallomás 
az apai büszkeségről, mindenütt friss szí
nekben ujjong a boldogság. Itt a nagy fa 
alatt nyári délután uzsonnáját költi el a
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család, amott az asszony az éjnek csend
jében levelet ír a férje műtermében és 
szinte hallatszik a szomszéd szobából a 
gyermekálmok fáradt pihegése. Családi 
szimfónia ez és a nyugalom percei tele 
vannak a legszebb emlékekkel, olyanokkal, 
melyeket nem tud kifejezni a szó, csak a 
muzsika vagy az ecset. Valami rokonság 
van a Larsson derűje és Strauss Richard 
szimfóniájának pajkos jókedve közt. Szí
nes foltok ütköznek össze; elbeszélő hang 
kerül az áradozó líra mellé ; itt elborulás: 

-az anya fekszik az ágyon, gyógyulófélben, 
bágyadtan, amott gyermeksivalkodás és 
bábjátékon való kacagás — és édes meg
elégedésbe csendül össze az egész muzsika 
A nyugalom teríti rá a házra tiszta szí
neit.

*

Ennek a bolondos, jókedvű, nagybajuszú 
és vörös kecskeszakállas skandinávnak 
egészséges arca ragyog rám minden nap
fényes képről. Kronoshoz hasonlítják őt, 
a görög istenhez, mert az is a gyerme
keiből élt. S Larsson is őket festi, rajzolja 
mindig és akármint vélekedjék a modern
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esztétikai felfogás e képek anekdotaszerű
ségéről, mégis jólesik egy-egy percre ven
dégségbe menni az ő napfényes házukba. 
Beletekinteni egy-egy füzetbe, albumba, 
melyekben ezek a képek össze vannak 
gyűjtve és amelyekben Larsson szóval is 
elbeszéli az ö barátságos házuk belső éle
tét. Nagyszerű érzés az, néha, mikor az 
ember fáradt, kedvetlen és az egész létet 
sivárnak érzi, elővenni egy vékony kék 
füzetet a könyvek közül s mérföldeket 
ugrani át, országokon lovagolni keresztül, 
problémák, gondok és emberi nyomorúsá
gok holtteste felett repülni á ta l: egyene
sen Sundbornba és egy melegen, pirosán 
hivogató kandalló mellé ülni. Az írónak, 
aki magányos íróasztala mellett napokat 
és. éj szakákat töltött gondolatok közt, ame
lyek talán csak gondok és nem gondola
tok : hogyan kell okosan, szépen, a modern 
ember lelkiismeretével buksi kis fejeket 
naggyá nevelni, munkára kapatni, társa
dalmi belátásokra érlelni — bibliája és 
enyhülése volt néha ez a könyv. Mert az 
író lelkében kétféle ember él. Az egyik: 
az ott görnyed az asztal mellett és bújja
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a mások bölcsességét és keresi a magáét. 
A lámpa sárga fénye barátságosan és biz
tató szelídséggel néz rá. Senki sem barátja 
ezen az egyen kívül. S azalatt a másik 
lelke ott kószál egy messzi, idegen világ
ban, ahol a valóság az álmodással folyik 
össze és a kék vízre az égbolt borul. A kis 
ember ilyenkor óriások közt jár Guliverrel. 
Aki koldus az életben, milliomosok tün
dérpalotáinak bálján bosztonozik. A himlő
helyes és púpos ragyogó kisasszonyokról 
ábrándozik és a robotolásnak napszámosa 
függő kertekre gondol, ahol pálmák tövé
ben nyújtózkodhatna és pávatollakkal le
gyezi őt a rabszolgahad. S hová kalandoz
hatna el az agglegény ? Egy napfényes, 
szivárványszínekben élő házba, amelyben 
tisztán öltözött gyerekek tipegnek-topog- 
nak, öreg és kedves bútorok bólongatnak 
csöndesen, virágok nyílnak az ablakdeszkán 
és egy vörösszakállas svéd szívja nyugod
tan a virzsiniáját. . .  Itt minden bútor
darab, minden zug él és életet lehel. Min
den tenyérnyi folt, minden roskadó bútor, 
minden apró emberke egy motívum a 
szimfóniában. Micsoda szobák, micsoda
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zúgok, milyen idejüket múlt lócák és esz
közök kerülnek itt elő! A nagy műterem 
valamelyik sarkában egy szövőszék á l l . . .  
Amott egy rokka és mellette a kis lány 
pergeti az orsót. Olyan ez nekünk, mint 
valami meseillusztráció, mintha északi re
gék, öreg anyókák, eltűnt világok kaptak 
volna itt egypár emléket. És a ház gaz
dája ugyanazzal a meghatottsággal nézi 
valamennyit, mint mi s minden kelő nap
pal megújul az ő benső vonzalma is irán
tuk. Szinte beszélget velük. És emlékek 
gyúlnak benne is, öntudatlan szálak egy
szerre vaspántok módjára szorítják őt a 
lim-lomokhoz. «Az öreg kanapé is szeret 
engem® — írja — «s nagyon szívesen tűr 
el. Ezt akkor vettem leginkább észre, mikor 
a rosszkedv egy pillanatában a támlájára 
hajtottam a fejem, mert ilyenkor puhának 
és szelídnek éreztem. És tisztán hallottam 
azután a mormogását: «Sírd ki magad 
fiam, de vigyázz rá, hogy senki se lásson 
meg 1® Itt, ezen interieurökben valami cso
dálatos pantheizmus él. Minden bútornak 
lelke van, mert minden tárgyban, mellyel 
körülvesszük magunkat, énünk egy darab
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kája ég, egy láthatatlan lélek, amely nem 
szól, nem vitatkozik, nem tesz nekünk 
szemrehányásokat, csak a megpróbáltatá
sok perceiben szólal meg és biztat egy 
tekintetével. S ha a szeretetnek atmosz
férája, levegősúlya van, itt csakugyan érezni 
a kábító nyomását. aNézd azt a szegény 
Pontus fiút» — írja egy másik képéről — 
«aki itt ül és a vakáció idején a leckéjét 
tanulja. Holott jobb szeretne künn lenni 
a csicsergő madarak közt. És az orgona
illat is egyre csiklandozza az orrát, mintha 
az is hivogatni akarná kifelé.# A gyerekek, 
róluk szól minden írása, ceruzájának és 
ecsetjének minden vonása. . . Emberi, lap
pangó érzéseink a művész öntudatlansá
gával keresik itt a festői formákat. De 
néha öntudatosakká válnak e gondolatok, 
mikor ír róluk. «A gyerekek a mi gond
jaink és vágyaink. Oh, ezek is, épen úgy, 
mint te vagy én, — halva születtek. És 
mégis : az ő rózsás arcocskájuk, vastag, 
görbe kis lábszáraik, kedves csacskaságuk, 
apró gondjaik a babákról meg az iskolai 
feladatokról, kifordított beszédmódjuk, fa
lánkságuk, mindez felkelti elragadtatásun
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kát. És nevetünk míg kicsordulnak a köny- 
nyeink.D Ez nem szentimentalizmus, hanem 
egészség.

*

Sőt I A modern ember legősibb vágyai 
keresik fel ezt a családi napfényt s korunk 
kultúrájának nagy gondolatai egyesülnek 
benne. Az otthon, a nyugalmas és véges 
otthon vágya összecsendűl a családiasság, 
a  fajfenntartás nyugtalan és végtelen vá
gyaival. A mai embernek, aki zaklatottan 
lázasan keresi a létnek s az érvényesülés
nek eszközeit, menekvése az a gondolat, 
hogy otthona legyen. És benne nyájas bol
dogság. Sorsa, kora, a nagyváros ipari 
éiete, hangos mozgékonysága messze vitte 
őt attól a csendesen pipázó idilltöl, amely
ben még nagyapái is éltek. A bérházban, 
a gyár tucat-ízlésének termékei közt nincs 
igazi megelégedettsége, valami olyanra vá
gyódik, ami kedélyének igazi nyugalmat 
adhat és erőinek valódi felfrissülést. A bie- 
dermeyerség, melytől napjaink ízlése han
gos, a régi öblös fotellek, domború szek
rények, nyugalmas varróasztalkák, nagy
virágos tapéták, furcsa cserépkályhák, hím-
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zett csengettyűhúzók, levendula -illatú 
zenélő-órák keresése meg utánzása a mai 
ember lelki vágyairól beszél, melyek vissza
húzzák őt a harmincas-negyvenes évek pol
gári nyugalmához. És a bágyadt almanach- 
líra és a finom viganók, kedves sálok és 
az öreg vuklis nagynénik, akik egyre több
ször jelennek meg a színdarabokban és a 
regényekben... Mind az eltűnt idők roman
tikája, mind elcsendűlt melódiák vissza- 
idézése. De mindez beleilleszkedik egy sok
kal nagyobb jelentőségű kulturális törek
vésbe ; széppé tenni a mindennapi létet* 
Soha olyan demokratikus iparművészet nem 
volt, mint a mi korunkban, soha annyira 
nem állt a családi élet, a lakásdíszítő fel
adat, a home-nak nyugalma a szociális és 
művészi törekvések útkeresztezésében, mint 
a mi napjainkban. Emberek, akikben az 
építész a társadalombölcselővel egyesül s 
a poéta a rajzoló ónján keresztül érvé
nyesül, emberek, akik álmodozók és egy
úttal kárpitoznak, emberek, akik egy asz- 
tal, egy könyvszekrény, egy villamoslámpa, 
egy virágpohár tervezésénél milliók szük
ségleteire és szépség-szomjára gondolnak,
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ezek az emberek a mi korunk legnagyobb 
nevelői. Nem a moralista nevel, aki asz
tala mellett erkölcsi szabályokat gondol 
ki s nem az a pedagógus, aki eltűnt korok 
sárgult lapjairól akarja megtanulni a rend
szert és a módszert. Hanem akinek lelké
ben felgyülemlik a mai ember vágya szép
ségek, kényelem, célszerűség után és aki
nek a kezemunkájából mindez megszüle
tik. Emerson milyen szépen hirdeti sza
vakkal: Aki az embereknek megmutatja, 
hogyan kell városaink és falvaink nyomo
rúsága közepette szép és hősi életet élni; 
aki megtanít engem, miként egyem kenye
remet és élvezzem nyugalmamat és miké
pen bánjak az emberekkel, hogy utóbb ne 
kelljen pirulnom, az vissza fogja adni az 
emberiség életének a fényét s az ő neve 
fenn fog maradni a történelemben. És 
ekkor jönnek korunk igazi apostolai és 
valódi nevelői, angol iparművészek, mint 
Walter Crane, Morris, Baillie Scot, vagy 
a belga Van de Velde és adnak az ember
nek szép és hősi életet, napfényes háza
kat, virágos díszt, öblös kényelmet, egy
szerű bőrből, fából és fémből, anyagokból,
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amelyek, mihelyst közéjük költözöm, a for
mák komolyságából életreeszmélnek, ame
lyekhez érdeklődésem, gyengédségem, fá
radt emlékeim tapadnak, amelyekbe valami 
nagy komolyság és valami immateriális 
szellem költözik. Itt egy kancsó, amely 
ajándék-voltában elhiteti veled, hogy az 
önzésen túl is él még egy hálás gondolat, 
amott egy velencei pohár, mely mint va
lami mirtusvirág úgy emlékeztet elmúlt 
nászodra. Ebben az öreg bőrszékben még 
megvan egy galambősz asszonyság hajának 
az illata, annál az asztalnál dacos élet
küzdelmek haditervei születtek meg el
médben . . . Múlt és jövendő sorsunk fű
ződik ahhoz a napfényes kis házhoz, mely
ből naponta kiszállunk az életbe . . .

Ezért kell hálásnak lennie a nevelőnek 
minden költő, minden építész, minden festő 
és muzsikus iránt, aki megmutatja, mi
csoda bensőség él egy ilyen fészekben. 
Ezért van több tanulság a Larsson képei
ben, mint akármely kátéjában a boldog
ságnak és erkölcsnek. Ezért kellene kar
tonra húzva világgá szórni az iskolák fa
lára, gyárak és műhelyek munkapadjai
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fölé, kávéházak és kocsmák fogasaira füg
geszteni, hogy megtanítsa az embereket 
az otthon becsülésére. Az embert, aki hűt
lenné lett ősei legtisztább oltárához.

*
Ez a legvégső tanulság. Anteuszok va

gyunk mind. Az élet megtép, megrugdos 
bennünket és illúzióinkban lerongyolva vet 
be bennünket házunkba. De amint küszö
bét érjük, amint levegőjét szívjuk, új küz
delemre pattanunk. És azért a nevelő végső 
bölcsessége is csak az lehet: gyújtsál lán
gokat ismeretlen isteneknek a te házad
ban! Meg tanuljuk ismerni a boldogulás 
eszközeit, a könyveket, a természetet; ne
vel bennünket a történet, a munka, a szép
nek szemlélete, a példa és az ideálokon 
való csüggés; belepillantunk az eltűnt 
kultúrákba, az idegen szellem alkotásaiba, 
a társadalom Aeolus-barlangjába ; látunk, 
átélünk, utazunk, végigvágtatunk orszá
gok és korszakok felett, — de semmi sem 
nevel bennünket több keménységre és több 
szeretetre, mint egy napfényes ház, amely 
családi érzéseink menedékhelye.
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