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Bevezetés 

A tanulmánykötet a 2013. április 11. és 13. között a komárnói Selye 
János egyetemen rendezett nemzetközi konferencián elhangzott 
előadásokból összeállított válogatás. A háromnapos rendezvény 
keretében német, osztrák, magyar kutatók tanácskoztak a 20. szá-
zad egyik nagy hatású kultúrkritikai mozgalmáról, amely tovább 
él napjaink hétköznapi életének számos egészségesnek, természe-
tesnek tartott, jó közérzetet biztosító megnyilvánulásában. hatása 
megjelenik például a test szabad mozgását nem akadályozó funk-
cionális, sportos öltözetben és cipőviselet divatjában, a vegetári-
ánus étkezés, a biogazdálkodás, a reformkonyha, továbbá a ter-
mészetgyógyászat különböző törekvéseiben. emellett továbbél a 
különböző keleti vallások, a küzdősportok, és az ezotéria iránti 
vonzalomban, a kertvárosi és zöld lakókörnyezet  kialakítására, 
továbbá az egyenrangú kapcsolatokra törekvő közösségi élet szá-
mos mai megnyilvánulásában, a gyermekközpontú iskola külön-
böző törekvéseiben is. összegezve, a mai városi kultúra és élet-
mód szinte minden reformtörekvése visszavezethető a 20. század 
elején kibontakozó mozgalomra, az ún. életreformra. 

ez a sokszínű mozgalom kiterjedt a korabeli életmód legkü-
lönbözőbb területeire, annak szinte minden fontos „testi” és „lel-
ki” dimenziójára; a húsfogyasztást, valamint a dohányzást és az 
alkoholt mellőző absztinens életmódra, az egészséges életvitelt 
megalapozó testápolás olyan ma már természetes formáira, mint 
a fürdés, zuhanyzás, masszázs, gimnasztika, a túrázás és sport 
– valamint a mozgást nem korlátozó természetes ruházat hasz-
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nálatára. A reformok a társadalmi kapcsolatok új elemeit is meg-
teremtik: átalakítják a szabadidő eltöltésének, a lakókörnyezet 
kialakításának hagyományos formáit, a nemek közötti kapcsolat 
érzelmi, szociális, szexuális, illetve erotikus dimenzióit, de kiter-
jednek a társadalmi élet további területeire, a gazdasági életre, a 
nevelésre, a művészetekre és a vallásra is. 

kötetünk tanulmányai – különböző tudományterületről érkező 
sokszínű nemzetközi kutatócsoport munkájaként – ezt a 19. szá-
zad végétől kibontakozó mozgalmat vizsgálják a pedagógia-, 
művelődés- és társadalomtörténet nézőpontjából. A neveléstudo-
mány művelői mellett abban szerepet kapnak a művészet-, fotó-, 
tánc- és építészettörténeti kutatók munkái is. 

A kötet szerkesztői ezúton mondanak köszönetet Dr. Tóth Já-
nosnak, a Selye János egyetem rektorának, továbbá Dr. erdélyi 
Margit professzor asszonynak, a Tanárképző kar dékánjának a tá-
mogatásért, valamint a kar dékáni titkárának, hanusz Szilviának 
azért a lelkiismeretes munkáért, amely biztosította a rendezvény 
sikeres megrendezését. 
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lebensreform gestern und heute:  
anders leben in kalter zeit. 
Sehnsuchtsorte, weltanschauliche 
Konzepte, gesellschaftliche impulse

ehrenhArd SKierA

1. Entfremdung als psychosozialer Hintergrund 
lebensreformerischer Sinnkonstruktionen

Will man die geistige Lage, das wirkende „Lebensgefühl“ großer 
Teile der Bevölkerung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auf 
einen Begriff bringen, so kann mit guten Gründen auf die tiefgrei-
fende entfremdung des Menschen hingewiesen werden. Sie tan-
giert nahezu alle Menschen, selbst jene, die sich in der neuen dy-
namischen Welt als Angehörige des wohlhabenden Bürgertums, 
der „besitzenden Schichten“, angenehm einzurichten verstehen. 
entfremdung tangiert sie jedenfalls in der Weise der Verteidigung 
ihrer materiellen Besitzstände und politischen Privilegien gegen-
über den Ansprüchen der sich organisierenden unterprivilegier-
ten Massen. 

Die Momente der entfremdung unter den Maßgaben des ex-
pandierenden Industriekapitalismus lassen sich im Überblick 
kennzeichnen als:

• das Fremdsein im eigenen körper als Folge seiner umfas-
senden Disziplinierung durch die Industrie, durch moderne 
Verkehrsformen, durch Moral, Mode und erziehungsinstitu-
tionen, durch exakte zeiteinteilungen (herrschaft der uhr, 
moderner Leistungsbegriff); 

• das Fremdsein in der neuen – zugleich attraktiven wie be-
drohlichen – städtischen umwelt, dem in den meisten Le-
bensläufen eine „entwurzelung“ aus dem ländlichen raum 
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und aus den damit verbundenen festgefügten Arbeits- und 
Familienverhältnissen vorausgegangen ist; 

• das Fremdsein in den neuen, krisenanfälligen Arbeitsver-
hältnissen, in denen der Mensch dem sinnfälligen, durch den 
kreislauf der Natur und den Ablauf des dörflichen Gemein-
schaftslebens bedingten Daseinsrhythmus enthoben ist und 
sich nun als austauschbares „rad in der Masse“ wiederfindet; 
dazu gehört als Folge einer atomistischen Produktionsweise 
(Spezialisierung, Arbeitsteilung) auch die entfremdung vom 
Produkt der Arbeit: der Verlust eines unmittelbaren persönli-
chen Interesses daran; 

• als Folge des Siegeszuges der Wissenschaften (der Natur- wie 
der Sozialwissenschaften) die entfremdung von der religi-
on und somit der weitgehende Verlust ihrer existenziellen 
Sinngebungs- und sozialen Integrationsfunktion – das gilt 
insbesondere für weite kreise der Arbeiterschaft, eine ent-
fremdung, die zudem von Seiten der kommunistischen Be-
wegungen programmatisch verankert ist; es gilt aber auch für 
große Teile der bürgerlichen Schichten, in denen sich eben-
falls antireligiöse respektive atheistische einstellungen und 
zirkel bilden (Monismus, Freidenkertum); 

• das Fremdsein im politischen Gemeinwesen, das dem Mo-
dernisierungsprozess in Wirtschaft, Wissenschaft, Gesell-
schaft, Bildung und kultur nicht entsprechend folgt und dem 
„gemeinen Volk“, dem Arbeiter- und Bauernstand und ins-
besondere den Frauen im allgemeinen, noch über mehrere 
Jahrzehnte angemessene demokratische Partizipationsrechte 
vorenthält; dadurch wird die Möglichkeit einer breiten de-
mokratischen Bewusstseinsbildung erschwert (nach einkom-
men bzw. Steuern gestaffeltes Drei-klassen-Wahlrecht nur 
für Männer von 1849–1918 in Preußen). 

All diese Momente der Verunsicherung bilden u. a. den fruchtba-
ren Boden für eine Vielzahl von quasireligiösen, sich aus zahlrei-
chen Motiven mythologischer, spiritueller, politischer und pseu-
dowissenschaftlicher herkunft speisender Weltanschauungen 
respe ktive säkularer heilslehren – und eben auch für die zahl-
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reichen Versuche, das Leben neu zu gestalten, es umfassend und 
grundlegend zu reformieren. 

unter Lebensreform können einzelinitiativen und soziale Be-
wegungen verstanden werden, die als Gegenreflex auf die Be-
lastungen der Moderne eine „neue“, überschaubare und „heile“ 
Welt schaffen wollen, in der man sich (wieder) aufgehoben und 
heimisch fühlen kann. 

Die Sehnsucht nach dem heilen konnte sich im Prinzip in zwei 
richtungen konkretisieren: „im kleinen“ als rückzug von der 
„verderbten Welt“ und als Modell für das Allgemeine oder „im 
Großen“ als politisch mächtige umgestaltung des Lebens (kom-
munismus, Faschismus). Ihr propagiertes ziel kann als eine um-
fassende Überwindung der entfremdung beschrieben werden, 
und zwar in dreifacher hinsicht: Überwindung der entfremdung 
(a) vom eigenen Inneren, der Seele und dem Gefühl; (b) vom an-
deren, der nunmehr als Mitmensch, „Bruder“ und „Schwester“ 
gesehen wird und nicht als konkurrent (Brüderlichkeitsethik); (c) 
von der Natur, die es nunmehr als Grundlage allen Lebens zu be-
wahren und zu achten gilt. 

Angereichert mit antirationalen, populistischen, u. u. rassisti-
schen und nationalistischen Motiven konnte die Sehnsucht nach 
Überwindung der entfremdung in der Weise politisch instrumen-
talisiert werden, dass im ergebnis sich eine totalitäre herrschaft 
etablieren konnte – mit einer radikalen Diskriminierung alles ver-
meintlich Fremden, mit einer bis ins einzelne gehenden Fremd-
bestimmung, mittels einer ideologisch fundierten „reform“ fast 
aller Lebens bereiche. hierin liegt ihre Ambivalenz. 

Lebensreform thematisiert die erfahrung der entfremdung 
und deren Überwindung – und beinhaltet so in einzelnen ihrer 
Bewegungen sowohl theoretisch wie lebenspraktisch nachhaltige 
und bis heute weiter wirkende innovative Momente (s. u.) – ; sie 
konnte aber als äußerst facettenreiches, in sich divergentes Phä-
nomen aus sich heraus keine konsistente humanistisch-universelle 
ethik hervorbringen, die ihre Anhänger und Protagonisten insge-
samt vor totalitären Verführungen hätte schützen können. 

Die Lebensreform ist so ein kind der Moderne unter einschluss 
zukunftsweisender Momente einerseits sowie irritierend antirati-
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onaler und irrationaler Momente andererseits. einzelanalysen zur 
Lebensreform sind daher weiterhin unerlässlich – besonders auch 
im hinblick auf Widersprüche, Ambivalenzen und totalitäre Ten-
denzen in ihren Ausdrucksformen und sozialen Gruppierungen. 

2. Begriff der Lebensreform im engeren Sinne

Wolfgang r. krabbe, Autor des 1974 erschienenen Werkes 
„Gesellschaftsveränderung durch Lebensreform“ (Göttingen: 
Vandenhoeck & ruprecht) kennzeichnet mit diesem Titel die 
Grundintention der verschiedenen Lebensreformbewegungen. 
Man erwartete das heil nicht aus der Politik und schon gar nicht 
aus einer revolutionären erhebung, sondern aus dem individuel-
len und Gruppenhandeln hier und jetzt. Am deutlichsten wurde 
– nach krabbe – der erlösungsgedanke bei den Vegetariern ver-
kündet. „Ähnlich stark erscheint (er) bei manchen Vertretern der 
Naturheilkunde, auch bei der Nacktkultur. . . . Die Weltanschau-
ung der Lebensreform beinhaltet im kern eine säkularisierte (also 
auf das Diesseits gerichtete – e. S.) gnostisch-eschatologische erlö-
sungslehre. Ihr dialektisches Geschichtsmodell verläuft nach dem 
Dreierschritt Paradies-Sündenfall-erlösung, wobei die Abkehr 
von den natürlichen Grundlagen des Daseins als der fundamen-
tale Abfall angesehen wurde. Die quasi-naturgesetzliche Struktur 
dieser Dialektik bedingte den Anspruch exakter extrapolation auf 
die zukünftige entwicklung.” (krabbe, in: kerbs, Diethart und 
reulecke, Jürgen [hsg. ] [1998]: handbuch der deutschen reform-
bewegungen 1880 – 1933, Wuppertal: Peter hammer Verlag, S. 74) 
entsprechend wird in der naturgemäßen Lebensweise die erlö-
sung von den Übeln der zivilisation erblickt. 

Im engeren Sinne werden unter Lebensreform folgende Bewe-
gungen verstanden (Übersicht in Anlehnung an krabbe):

(a)  Ökotopische respektive sozio-genetische Richtungen. Ihr ziel ist 
ein neuer ort, ein neues „haus“ (griech. „oikos“) mit ei-
nem neuen menschlichen Gemeinschaftsleben. Sie tritt in 
zwei haupt richtungen zu Tage: die Siedlungsbewegung als 
stadtflüchtige Bewegung hin zu kleinen, überschaubaren 



 leBenSreform geStern und heute

13

sozio-ökonomischen einheiten, deren Mitglieder in einem 
dichten Netz sozialer Beziehungen aufeinander bezogen 
(und gefangen?) sind und in der Gartenstadtbewegung, die 
das ziel verfolgt, eine neue mittelstädtische kultur mit viel 
Grün und Gartenarbeit sowie einem reichen, im Vergleich 
zur Siedlung allerdings sozial weniger „dichten“ Gemein-
schaftsleben zu schaffen. 

(b)  Individual-genetische Richtungen. Ihr ziel ist der neue 
Mensch, insbesondere im Medium einer neu verstandenen 
Leiblichkeit. Die wichtigsten Ausprägungen sind: der Vege-
tarismus, die Naturheilbewegung und die Nackt- bzw. Freikör-
perkultur. 

(c)  Strömungen, die in einem affirmativ-partizipatorischen Ver-
hältnis zur Lebensreform stehen, sind: Bewegung der Kör-
perkultur (natürliche Gymnastik), Kleidungsreform (luftige, 
zweckmäßige kleidung), Sexualreform (Betonung von Lie-
be und freier Partnerwahl), Jugendbewegung, manche Teile 
der Frauenbewegung, Reformpädagogik (insbesondere in den 
Landerziehungsheimen und in den Schulen der lebensre-
formerischen Soziotope), Jugendmusikbewegung, weite Be-
reiche der Kunst und Literatur des Fin de siècle (Jugendstil, 
Ausdruckstanz, kunstgewerbebewegung, heimatliteratur, 
heimatkunst und -schutz). Ferner bestehen zahlreiche Affi-
nitäten zu verschiedenen Strömungen der Philosophie (Le-
bensphilosophie – exponierter Vertreter: henri Bergson – s. 
u. , Monismus), religion und esoterik (Mazdaznan, Bud-
dhismus- und hinduismusrezeption, Freireligiösentum, 
Theosophie und Anthroposophie) sowie vereinzelt auch zu 
biologistischen Weltanschauungslehren (Sozialdarwinis-
mus, eugenik, rassenlehre). 

In all diesen haupt- und in den partizipierenden Nebenströmun-
gen der Lebensreform kommt ein spirituell-vitalistisches Konzept 
der Überwindung von Entfremdung zum Ausdruck. Als orte der 
kristallisation verschiedener Strömungen können insbesondere 
die verschiedenen Siedlungsbewegungen und Gemeinschaftsbil-
dungen gesehen werden – als konkretionen der Sehnsucht nach 
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einer neuen heimat in der ansonsten „kalten“ Welt (s. u.); und als 
orte, an denen den sozialen und ökologischen krisen in der Welt 
die Vision einer besseren oder gar vollendet guten Welt entgegen-
gestellt wird. 

3. Geschichte und Entwicklung

Von frühen Vorläufern abgesehen (utopia und Arkadien in der 
Literatur; einzelne Gemeinschaften in früheren zeiten) ist der Be-
ginn der Lebensreform als ein nun in die Breite der Gesellschaft 
wirkendes Bewegungsmoment im europa und Nordamerika der 
1. hälfte des 19. Jahrhunderts anzusehen. Als wichtige Bedingun-
gen erweisen sich der zu jener zeit bereits erreichte relativ hohe 
Bildungsgrad (Alphabetisierung) und die relative Liberalisierung 
der Gesellschaft. Über die Printmedien konnte sich nahezu jede 
Weltanschauung öffentlich artikulieren, ihre Anziehungskraft 
testen und im Falle des erfolgs wirkmächtig organisieren – vor 
allem in den machtfernen zonen, von denen keine Gefahr für die 
Grundfesten des etablierten Gesellschaftssystems ausging. 

Diese entwicklung hält unter Aufnahme zeit- und regional-
spezifischer Motive bis heute an (Stichworte u. a. : New Age, 
hu manistische Philosophie, ökodörfer- und gemeinschaften, 
regionalismus im ökonomischen, neuere Adaptionen wie yoga 
und Meditation aus dem Fernen osten, esoterisch-spirituelle Bil-
dungsarbeit). 

 

3.1. WeLTANSChAuLICher horIzoNT – IDeoLoGeMe, 
LeBeNSPhILoSoPhISChe MoTIVe

Die Suchbewegungen der Lebensreformer richten sich in eklekti-
zistischer Weise auf ein weites Spektrum weltanschaulicher Sys-
teme. Als die wichtigsten Momente und Quellen lebensreformeri-
scher Ideologeme können herausgestellt werden:

a)  eine „neue“ Spiritualität; eine haltung, die im Gefühl die 
einheit des Menschen mit der Natur und/oder dem kos-
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mos sucht: Theosophie, Anthroposophie, Adaptionen und 
synkretistisch umgeformtes aus dem fernöstlichen raum 
(Indien, China und Japan), ein z. T. heiß diskutiertes „re-
form-Christentum“, in marginaler Position auch Germa-
nisch-Neuheidnisches in sehr unterschiedlicher Gestalt. 

b)  Der Glaube an die besondere Schöpferkraft der Seele – zu 
verstehen als Gegenreaktion auf die kälte des rationalis-
mus und des zweckdenkens, auch in opposition zu An-
sätzen der wissenschaftlichen Psychologie und der empiri-
schen Wissenschaft und Technik überhaupt. 

c)  Spiritualität und Seele bedingen einen anderen als ratio-
nalen zugang zur Natur, als deren Teil sich der Lebensre-
former fühlt. „Natur“ und „Natürlichkeit“ dienen als Me-
taphern der heilung und rettung: Naturheilkunde, -kost, 
-heilanstalten, -schutz; natürliche Lebensweise, – ernäh-
rung, – kleidung; und in der Pädagogik: naturgemäßer un-
terricht, natürliches Lernen, natürliche Methode, Natur des 
kindes, natürliches Singen und natürliche Gymnastik. 

d)  zur Natur gehört der menschliche Körper, eben vorzugs-
weise in seiner Natürlichkeit – und dieser wiederum, nicht 
der Intellekt, spiegelt das volle Leben wider. 

e)  Das Leben und seine reform oder – in der apokalyptischen 
Perspektive seiner zunehmenden Bedrohung – seine ret-
tung ist das große und mit seinen zahlreichen konkretio-
nen außerordentlich facettenreiche Programm der Lebens-
reform. hier kann an ein – gegen Descartes’ Primat des 
Denkens gerichtetes – Wort Nietzsches erinnert werden: 
„vivo, ergo cogito“ („ich lebe, also denke ich“), und an sein 
eintreten für alle kräfte des Lebendigen, die, auch wenn sie 
vorläufig in unverwandelter Form Böses bewirken, letztlich 
doch zum Guten bestimmt sind. Nahezu alle gegen den ra-
tionalismus der Aufklärung und gegen die entfremdung 
des Menschen gerichteten zweige der Lebensreform finden 
im Begriff des Lebens zusammen, auch wenn der Begriff 
selbst in ihrem rahmen keiner philosophischen kritik un-
terzogen worden ist – wie es ja bei all diesen Bewegungen 
um die Jahrhundertwende nicht um eine stimmige Theorie 



16

ehrenhArd SKierA

sondern um das Werden des Neuen und die Tat ging. Die 
Lebensreform findet zu sich im „Fühlen“, „Schauen“, im 
Mitschwingen im Strom des Lebendigen, mit dem Leben 
des (besseren) Lebens selbst. 

eine philosophische klärung des Begriffs „Leben“ in Bezug auf die 
Lebensreform liegt am ehesten in Bergsons „élan vital“ vor. Der 
Begriff hat zwar keinen ursächlichen Bezug zur frühen Lebensre-
form, liefert aber m. e. die beste philosophische Deutung des hin-
ter ihr stehenden antimodernen und antirationalistischen Lebens-
gefühls. henri Bergson (1859–1941), französischer Philosoph und 
Literaturnobelpreiträger des Jahres 1927, sieht in der entwicklung 
des Lebens eine naturwissenschaftlich nicht bestimmbare Lebens-
energie am Werk. In diesem „élan vital“ gründet „Die schöpferi-
sche entwicklung“ alles Lebendigen, „L’évolution créatrice“ (so 
der Titel des hauptwerkes 1907; dt. Jena 1912). Diese ursprüngli-
che, immanente schöpferische kraft treibt die Materie zu immer 
neuen Formen und Verästelungen des Lebens und gelangt in der 
„Dauer“ („durée“, in der stets fließenden zeit, nicht in der physi-
kalischen, homogenen, „fest-stell baren“ zeit) im Menschen zum 
Bewusstsein ihrer selbst, und zwar im Status des dynamischen 
Bewusstseins oder der „religion dynamique“. es ist diese „temps 
subjectif“, die „subjektive zeit“, gewissermaßen die zeit in ihrem 
eigencharakter – im Gegensatz zur „temps objectif“, der „objekti-
ven zeit“ der Physik und der uhr – , in der sich das Leben als sich 
stets entwickelndes und im Fluss befindliches Sein im einzelnen 
wie im Ganzen kundtut. 

Im zusammenhang mit der Botschaft von einem neuen Leben 
finden sich weitere „erhellende“ Metaphern und Begriffe wie 
Mutter Erde, Kosmos, höheres Bewusstsein, Echtheit, Wahrheit, Rein-
heit, Schönheit, Veredelung, Werden, Entwicklung, Zukunft und an-
dere, die insgesamt die besondere emotionale Dynamik, die Tatkraft 
und den reformwillen illustrieren. 
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3. 2. LeBeNSreForMerISChe öko- uND SozIoToPe –  
eINIGe BeISPIeLe

So einig sich die reformer im Grundsätzlichen sind – Überwin-
dung von entfremdung und rettung der Welt durch entwick-
lung eines neuen Lebensstils – so unterschiedlich sind doch ihre 
Wege. Ihre ziele reichen von begrenzten zwecksetzungen – etwa 
Beschaffung günstigen, spekulationsfreien Wohnraumes in einer 
schönen umgebung, in den größeren Siedlungen verbunden mit 
einem reichhaltigen sozial-kulturellen Leben – bis hin zu einer 
umfassenden existenziellen Sinngebung mit weitreichenden kon-
sequenzen für das wirtschaftliche und gemeinschaftliche Leben. 
Die folgenden Beispiele sollen diese Vielfalt nur illustrieren, nicht 
repräsentieren. 

a) „Brook Farm war eine sozialutopische Lebens- und Ar-
beitsgemeinschaft in West roxbury (heute zu Boston) Mas-
sachusetts, die von 1841 bis 1847 bestand. … In der neuen 
Gemeinschaft sollte es weder Ausbeutung, hierarchie noch 
konkurrenzdenken geben. Angestrebt wurde die Vervoll-
kommnung des einzelnen, der selbstbestimmt, frei und 
eigenverantwortlich aktiv wird, wobei er mit den anderen 
zum Wohle des Ganzen kooperiert. Talente und Fähigkei-
ten sollten nicht zu Privilegien führen. hand- und Geis-
tesarbeit wurden als gleichwertig betrachtet. Frauen und 
Männer waren gleichgestellt und die entlohnung war ein-
heitlich. es galt Arbeitspflicht sommers zehn Stunden, win-
ters acht Stunden täglich, wobei die Art der Beschäftigung 
gewählt werden konnte. In religiöser hinsicht herrschte 
Toleranz. Ansonsten sollte sich das zusammenleben in der 
kommune nach dem sozialistischen Gesellschaftsentwurf 
Charles Fouriers gestalten.” (zitat aus Wikipedia: „Brook 
Farm“) 

Der Gründer George ripley gehörte zum kreis der ame-
rikanischen Transzendentalisten, eine für die amerika-
nische kultur außerordentlich bedeutsame intellektuelle 
Strömung in Neuengland. Die wichtigsten Vertreter der 
Transzendentalisten sind r. W. emerson (1803–1882), h. 
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D. Thoreau (1817–1862), Margaret Fuller (1810–1850) und 
A. B. Alcott (1799–1888). In seinem kern ist der Transzen-
dentalismus ein säkularer Glaube an eine allumfassende 
Verbundenheit, deren urgrund in der Identität des indivi-
duellen Geistes mit dem Geist des Ganzen liegt. er kämpft 
gegen die Sklaverei, setzt sich ein für die rechte der urein-
wohner, kämpft für die Bewahrung der Natur und Wildnis 
(bes. Thoreau) und gegen die umweltzerstörung, propa-
giert und praktiziert eine gewaltfreie, interessen- und kind-
orientierte Pädagogik. 

b) Im Jahre 1893 wurde die Vegetarische obstbaukolonie eden 
in oranienburg bei Berlin gegründet. Sie existiert nach ei-
ner wechselvollen Geschichte – z. B. wurden bald mangels 
Mitglieder auch Nicht-Vegetarier aufgenommen – noch 
heute als Genossenschaftssiedlung. „eden“ kann bezogen 
auf die Blütezeit als bedeutender kristallisations- und In-
tegrationspunkt wichtiger lebensreformerischer wie auch 
reformpädagogischer Strömungen betrachtet werden. Wie 
Scholz herausarbeitet, gab es in „eden“ durchaus ideolo-
gisch bedingte Spannungen. es gab Meinungsverschie-
denheiten und richtungsstreitigkeiten. Drei „politisch-
weltanschauliche Traditionslinien“ machten sich geltend: 
„Neben einem pazifistisch-internationalistischem Strang, der 
vornehmlich von Vegetariern getragen wurde, die damit ei-
ner ‚ethik der Liebe zu allem Lebendigen‘ dienten, existier-
te eine emanzipatorisch-demokratische, antiautoritäre Richtung. 
Ihre Vertreter beriefen sich auf das grundsätzliche Demo-
kratieprinzip einer jeden Genossenschaft.” Daneben gab es 
als dritte orientierungslinie „die nationalistisch-konservative 
und traditionalistische Dimension edens. hier ist der ideolo-
gische hintergrund des Bodenreformgedankens maßge-
bend.” (Scholz, Joachim [2000]: „haben wir die Jugend, so 
haben wir die zukunft“ – Die obstbausiedlung eden 1893–
1945, Magisterarbeit an der universität Potsdam, S. 29 f)

c)  Im Jahre 1900 wurde die anarchistisch-libertäre Siedlung 
Monte Verità im Tessin (bei Ascona) gegründet (Blütezeit 
bis ca. 1925, danach wechselnde Besitzer und zwecksetzun-
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gen), Treffpunkt bedeutender künstler, Literaten, Psychia-
ter, Propheten des Neuen, Tänzerinnen und Tänzer, Wall-
fahrtsort bekannter und unbekannter Genesung und Sinn 
Suchender. Der „Wahrheitsberg“ hatte eine große Strahl-
kraft auf die region sowie auf verschiedene Strömungen 
der Lebensreform. 

d)  Die Gartenstadt hellerau bei Dresden, gegründet 1909, war 
eine der erfolgreichsten realisierungen der internationalen 
Gartenstadtbewegung. hier fanden künstler, kunsthand-
werker, handwerker, Architekten, Literaten, Lebensrefor-
mer zusammen, und entfalteten in der Blütezeit vor und 
nach dem ersten Weltkrieg ein reiches kulturelles Leben. 
hier hatte der später mit seiner freiheitlichen erziehung in 
„Summerhill“ berühmt gewordene A. S. Neill 1921–23 als 
Lehrer gearbeitet. zu internationalem ruhm gelangte auch 
die Tanzschule hellerau des Genfer Tanzpädagogen emile 
Jaques-Dalcroze (1865–1950), ein Schüler Anton Bruckners. 

e)  Als Beispiel einer christlich fundierten Siedlungsgemein-
schaft kann die Friedensstadt Weißenberg in der Nähe 
Berlins genannt werden. Sie wurde 1920 von dem religi-
ons- und Sozialreformer Joseph Weißenberg (1855–1941) 
gegründet. Sie umfasste bald Wohnhäuser für ca. 400 
Menschen, Schule, Altersheim, Landwirtschaftsbetrieb, 
verschiedene Werkstätten, Gastronomie, einen eigenen 
Friedhof. In der NS-zeit enteignet, in der DDr-zeit zweck-
entfremdet (militärische Nutzung), gingen die Liegen-
schaften nach der politischen Wende 1990 wieder in das 
eigentum der von Weißenberg gegründeten Johannischen 
kirche zurück. heute knüpft man recht erfolgreich an die 
ursprüngliche Tradition an. 

4. Lebensreform heute

es darf konstatiert werden, dass die großen gesellschaftsrefor-
merischen Aspirationen der Lebensreform sich zwar nicht erfüllt 
haben, zahlreiche ihrer Anliegen aber zunehmend ins öffentliche 
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Bewusstsein gelangt sind. Alternative Medizin, Vegetarismus, 
überhaupt das Bestreben nach gesunden Bio-Lebensmitteln, ein 
wachsendes Bewusstsein für die Gefährdungen der Welt durch 
ungezügelte Ausbeutung und Technik und damit zusammenhän-
gend der Begriff der nachhaltigen entwicklung, schließlich bis in 
die politische Mitte hinein die ökologische Bewegung – all das ist 
ohne die Impulse der Lebensreform nicht denkbar. 

Darüber hinaus entstehen weiterhin neue Gemeinschaften, die 
einen alternativen Lebensstil realisieren, und zum Teil mit ähnli-
chem missionarischem eifer wie in früherer zeit propagieren. In 
dem Buch „eurotopia. Gemeinschaften und ökodörfer in europa“ 
(2009; siehe auch www. eurotopia. de) finden sich Selbstdarstel-
lungen von 390 Gemeinschaften, darunter 54 ökodörfer sowie 
zahlreiche weitere Informationen, auch bezüglich der entwick-
lung in Übersee. Was die ideologischen orientierungen betrifft 
zeigt sich ein ähnlich unbekümmerter eklektizismus wie seit den 
Anfängen vor mehr als 100 Jahren, bezüglich zahlreicher Moti-
ve (wie Spiritualität, Vegetarismus, einfaches naturnahes Leben 
und Wirtschaften usw.) eine ungebrochene kontinuität, sowie 
neuere Adaptionen, z. B. aus der kulturellen Überlieferung indi-
gener Völker (Schamanische rituale, Visionssuche, Schwitzhüt-
te). Inzwischen hat sich ein unüberschaubares, internetgestütztes 
einschlägiges Netzwerk von Bildungseinrichtungen etabliert. Als 
das weltweit wichtigste kann Esalen in kalifornien gelten (siehe 
www. esalen. org) mit einem außerordentlich vielfältigen, aller-
dings teuren, kursangebot. 

5. Fazit – Lebensreform, eine permanente Bewegung

In dem Maße, wie die selbst-entfremdenden Momente und rigi-
den Funktionszwänge in der Gesamtgesellschaft weiterbestehen 
oder sich sogar verstärken, und in dem Maße, wie das Gefühl der 
Bedrohung unserer Lebensgrundlagen reale Gründe findet, wird 
die Sehnsucht nach Ganzheit, Überschaubarkeit, Brüderlichkeit, 
Nachhaltigkeit im Wirtschaften, existenziellem Sinn für viele 
Menschen weiterhin ein Motor sein für lebensreformerische Initi-
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ativen auf verschiedenen handlungsebenen. Diese kritisch, auch 
ideologiekritisch, zu betrachten, ist eine bleibende herausforde-
rung der Sozialwissenschaften. 

Literaturhinweise, ergänzend zu den Angaben im obigen Text: 
Siehe die Literaturliste zu kap. 3 „erziehung und das unbehagen 
an der kultur der Moderne: zivilisationskritik, Lebensreform und 
die reform der erziehung im Übergang zum 20. Jahrhundert“ in 
dem Buch: Skiera, e. (2010): reformpädagogik in Geschichte und 
Gegenwart, München und Wien: oldenbourg, S. 479–482. – Fer-
ner: Trahair, r. C. S. (1999): utopias and utopians: An historical 
Dictionary, Westport CT: Greenwood Press. 498 Seiten, mehr als 
600 Stichwörter. 
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életreform kommunák  
és a reformpedagógia – recepciós 
folyamatok a 20. század első felében 

németh AndráS

A téma nemzetközi és hazai kutatási eredményei (például kerbs 
és reuleche 1998, Wolpert et al. 2001, Skiera 2003, Németh, Miko-
nya és Skiera 2005, Farkas 2008, hopfner és Németh 2008, Németh 
és Pirka 2013) azt bizonyítják, hogy a századfordulón kibontakozó 
életreform mozgalmak a modernizációt kísérő válságjelenségek 
sajátos megnyilvánulási formájaként értelmezhetőek. A korszak 
gyors társadalmi és gazdasági változásai nem csupán a hala-
dás és a töretlen fejlődés biztos tudatát erősítették meg, hanem 
a századvég művészeti és szellemi-filozófiai áramlataiban, majd 
a különböző politikai-társadalmi mozgalmakban megjelenő szé-
les körű kritikai szemléletmódot is magukkal hozzák. Az élet-
reform részeként kibontakozó kommuna mozgalom lényegében 
a modernizációkritika sajátos aktivitási formájaként értelmezhe-
tő, amelynek középpontjában a korszak romantikus elvágyódást 
megfogalmazó társadalomutópiái által vizionált ideális közösségi 
élet megvalósítása állt, amely egyben a természethez, a természe-
tes életkörülményekhez való visszatérés, valamint megmentés, il-
letve öngyógyítás helyszínét is jelentette. 

A 19. század második felében megjelenő különböző kommu-
nisztikus termelőközösségek és -szövetkezetek – miként a korábbi 
korok hasonló törekvései is – a korszak aktuálisan jelentkező tár-
sadalmi feszültségeinek feldolgozásának sajátos formái melyek a 
romlatlan természetbe való visszatérést, a gyógyító tisztulást, az 
elveszett teljességet, az evilági „paradicsomot” keresik. A kibon-
takozó település- és vidéki kommuna mozgalom a 19. század vé-
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gén megszülető különböző életreform törekvések (például étkezé-
si, ruházati reform, természetgyógyászat) hátterében álló életmód 
alternatívákat jeleníti meg.  

Munkánk vizsgálódásainak középpontjában az életreform 
szerves részét képező kommunatörekvések állnak. Vázlatosan 
áttekintjük azok történeti előzményeit, főbb szellemi forrásait, 
majd bemutatjuk a különböző termelőszövetkezetek, földközös-
ségek, kommuna formájában működő önellátó életközösségek 
jelentősebb külföldi irányzatait, illetve az ún. elsődleges életre-
form mozgalmakat (természetgyógyászat, táplálkozási reform, 
vegetarianizmus, testkultúra mozgalom), illetve az azok hátteré-
ben álló kommunatörekvéseket; a vidéki földművelő kommunák 
közép-európai típusait (önellátó kertművelés, természetközeli 
kertvárosi életforma, vidéki önellátó mezőgazdasági kommuna-
törekvések), illetve az azok hatására megszülető hazai kezdemé-
nyezéseket (például a szolnoki vegetariánus bicsérdista telep, 
illetve a szentendrei bubáni kolónia), valamint az életreform sa-
játos arculatú életforma-kísérleteit megjelenítő művésztelepek 
és természetgyógyász szanatóriumok kommuna vonatkozásait. 
A téma kapcsán a fenti törekvések pedagógiai vonatkozásait is 
vizsgáljuk majd. 

1. A kommuna mozgalom történeti előzményei,  
eszmei forrásai

kommunisztikus elemek már az ókori nagy világvallások míto-
szaiban is megtalálhatóak; például a perzsa Mazdak próféta köve-
tőinél, a taoizmusban, a zsidó vallásban, az őskereszténységben. 
Azok motívumai felfedezhetőek a különböző keresztény szerze-
tesi közösségekben és a középkori eretnekmozgalmakban is. ez 
a motívum tehát olyan ősi az emberiség múltjába gyökeredző ar-
chetipikus forma, amely az emberi létfenntartáshoz szükséges ja-
vak isteni eredetét egyben azok közös birtoklását hangsúlyozza. 
A különböző mozgalmak utópisztikus vonásai az idilli harmónia-
modell, az Árkádia, egy eltűnt aranykor nosztalgikus felidézésére 
vezethetőek vissza. ebbe a körbe tartozik  például a homérosz 
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munkáiban és a görög mitológiában egyaránt megjelenő Boldo-
gok szigete, a bibliai Paradicsom, továbbá a Szent János apostol 
Apokalipszis víziójában szereplő ezer éves birodalom. A katoli-
kus szerzetesi közösségek és a protestantizmusban is megjelenő 
kommunisztikus közösségi elv napjainkig fennmaradt például az 
anabaptista hutteriták vagy hutteri testvérek, magyar nevükön a 
habánok szigorúan szabályozott vagyonmegosztáson alapuló kö-
zösségeikben. A 16–18. században főként a Magyar királyság és 
erdély területén megtelepülő csoportok később más anabaptista 
szektához (például amis és mennonita) hasonlóan a modern élet-
től elzárkózva az egyesült Államokban és kanadában maradtak 
fenn. 

A kora újkor társadalomutópiában mintegy korai szekulari-
zációs, kvázi-vallásos elemként a paradicsommotívum helyére a 
technikai dimenzió, továbbá földi boldogság elnyerését biztosító, 
a jövőben megszülető egyenlőségi társadalom víziója lép majd. Az 
utópia ókori mintája Platón Állam című munkája, maga az utópia 
kifejezés, mint az ideális kommunisztikus államformára vonatko-
zó elnevezés Morus Tamás 1516-ban megjelenő munkájából (De 
optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia) származik. 
A könyvében szereplő utópia szigetén mindenki dolgozik, és a 
megtermelt javakból közösen részesedik. hasonló elvek jelennek 
meg Tommaso Campanella 1602-ben megjelenő A Napváros (La 
città del Sole) című művében is. (Az utópia témakör részletes ki-
fejtését lásd Grunder 1996)

A 19. századi önreform-mozgalmak kommuna, megmentés, 
illetve gyógyítás motívumai a fenti előzmények melletti fontos 
„forrása” rousseau civilizációkritikája. A francia gondolkodó 
a természeti lét paradicsomi állapota elvesztésének vízióját leg-
plasztikusabban az 1754-ben megjelenő „Discours sur l’inégalité 
parmi les hommes” (Értekezés az emberek közötti egyenlőtlen-
ségről) című utópisztikus munkájában jeleníti meg. Miként Bitter-
li megállapítja, az értekezés a történelmi kereteket kitágítva egy 
ősi természetiállapot-fikciót feltételező harmóniamodellből indul 
ki, amelyben az emberek természetes szükségleteiket maradékta-
lanul kielégítve romlatlan boldog együttlétben éltek, ahol nem lé-
tezett a jó és a rossz, ahol a teremtéssel és a természettel zavartalan 
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összhangban élték elégedett és gondtalan életüket. (Bitterli 1984, 
304.) ez a kultúrakritikai vonulat erősödik majd fel a felvilágoso-
dás racionalizmusával, illetve fejlődéskultuszával szembeforduló 
európai romantika, illetve az amerikai transzcendentalizmus élet-
érzésében; a jelenből való menekülés sajátos formáját megjelenítő 
elvágyódásban. A romantikus elvágyódás transzcendens mély-
ségeket, illetve a lét kozmikus, szakrális dimenzióit célozza meg. 
Annak konkrétabban is megragadható iránya az emberi lélek bel-
ső világába, továbbá a történelmi múltba vezet. A romantika élet-
érzésében – rousseau nyomán – a természethez való visszatérés 
egyben a nép felé fordulást is jelenti. ebben az interpretációban 
a nép az a közösség, amelyben még organikus módon összekap-
csolódik a természet és történelmi múlt; hagyományaiban a múl-
tat, egyszerű életformájában a természetet őrzi meg. (Vö. Németh 
2012, 130–131.)

1. 1. A 19. SzÁzADI eLőzMÉNyek

Az ipari forradalom szociális és mentális következményei a 19. 
század modern társadalmi problémája, megoldására számos, 
részben utópisztikus elképzelés fogalmazódott meg európában 
és az egyesült Államokban. A korszak élénk európai, illetve in-
terkontinentális kapcsolatai következtében ezek a gyorsan terjedő 
reformeszmék erőteljesen befolyásolták a kor szellemi arculatát, 
illetve a modernizáció negatív kísérőjelenségeinek elkerülését ke-
reső különböző társadalmi kísérleteit. 

Angliában és Észak-Amerikában a kontinentális gondolkodás 
tradícióira alapozva két számottevő kvázi vallásos irányzat bon-
takozott ki; az európai romantikával rokon amerikai transzcen-
dentalizmus és a kommunizmus különböző változatai. Mindkét 
mozgalom hátterében az evolúciós elmélet (erasmus és Charles 
Darwin, Lamarck, Wallace ) tanai által felerősített társadalmi fejlő-
dés, illetve haladás gondolata áll, amely a század második felében 
tudományosan megalapozott, az emberiség fejlődésébe vetett hit-
ként nyerte el végleges formáját. A fenti szellemi áramlatok meg-
alapozói azok a biológiai evolúció analógiáját követő 19. századi 
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társadalomelméletek lesznek, amelyek szerint a biológiai evolúció 
folytatásaként bekövetkezik az emberi faj továbbfejlődése, töké-
letesedése is. ez lesz majd a korszak társadalmi mozgalmaiban 
megjelenő „új ember,” illetve a Nietzsche által vízionált „ember 
feletti ember”. A korszak divatos szociológiai-történelmi fejlődés-
elméleteinek egyik vonulata békés úton, a másik, a militáns-kom-
munista, osztályharcos marxista változata szerint forradalmi 
harccal összekapcsolt fejlődés eredményezi majd az emberi világ 
gyökeres változását, és teremti meg az igazságos, osztály nélküli 
társadalmat. ezek a modern kori szekularizációs irányzatok – pél-
dául Marx, engels és Lassalle szocialista és kommunista elméletei 
– a vallások megváltás gondolatát átvéve, alakították ki a forra-
dalmi vagy pacifista szocializmus, illetve kommunizmus-felfogás 
különböző kvázi vallásos perspektíváit. közös víziójuk az olyan 
egyenlőségen alapuló, osztály nélküli társadalom megteremtése, 
amelyben az anyagi és a szellemi javak mindenki számára egy-
formán és egyenlő mértékben elérhetőek lesznek majd. ez a közös 
célkitűzés, amelyből kiindulva az egymással gyakran összekap-
csolódó különböző 19. századi reformviták, reformprogramok, 
gyakran utópisztikus kommunisztikus reformkísérletek megvaló-
sulnak majd. (Vö. Skiera 2006). 

A különböző mozgalmak pedagógiai szempontból is releváns 
törekvései – a chartista mozgalom, a társadalomreformer henry 
George, továbbá az angol utópista szocializmus eszméit népsze-
rűsítő robert owen, illetve a francia Charles Fourier kommunisz-
tikus reformutópiái – legkorábban Angliában és Észak-Ameri-
kában jelentek meg. A gazdag gyáros, robert owen reformjait a 
skóciai New Lanark textilgyár filantróp tulajdonosaként kezdte; 
felújíttatta nyomorban élő munkásainak házait, igyekezett alkal-
mazottait rendre, takarékosságra, tisztaságra szoktatni. Üzletei-
ben olcsó, jó minőségű áru vásárlásának lehetőségét biztosította, 
amiért dolgozói pénz helyett a végzett munka fejében kapott je-
gyekkel fizethettek. korlátozta a szeszesital árusítását, a munka-
időt 10 és fél órában maximálta, gondoskodott munkásai egész-
ségügyi ellátásáról és nyugdíjáról is. 1816-ban nyitotta meg első 
bölcsődéjét, emellett üzemeiben óvoda és iskola is működött. re-
formjai hamarosan széles körű társadalmi visszhangot váltottak 
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ki. Már 1821-ben szorgalmazta a szegények helyzetének javítására 
a különböző fogyasztási szövetkezetek alapítását (London Coope-
rative and economical Society). 

1825-ben 12 ezer hektár földet megvásárolva az amerikai India-
na államban hozta létre a New harmony kommunisztikus tele-
pet, amelyen templomot, hatvan lakóházat, malmot, különböző 
műhelyeket, közösségi épületeket építtetett. Az erőteljes peda-
gógiai arculatot felvállaló kommuna létrehozásával, miként el-
nevezése is jelzi, a teljes társadalmi egyenlőség megvalósítására 
törekedett (New harmony Community of equielity). A közösség 
munkacsoportjai életkorok szerint 8 csoportba tagolódtak: 1. 0–5: 
gyermekek, 2. 5–10: tanulók, 3–4. 10–15 és 15–30: ifjak, 5–8. 20–25, 
25–30, 30–40 és 40–60: dolgozók. Az együttélés szabályainak meg-
alkotásában a telep minden 20 év feletti tagja részt vehetett, a te-
lep irányítását a legidősebbek csoportjaiból (6–8) választott tanács 
végezte, az iskolai és iskolán kívüli oktatás minden korosztályra 
kiterjedt. A felnőttképzés és a közösségi szórakozás különböző le-
hetőségeit biztosította a könyvtár és olvasóterem, továbbá az elő-
adó,-, koncert- és táncterem. A felnőttek képzésre különböző írást, 
olvasást és számolást tanító kurzusok szolgáltak. Miután vállal-
kozása csődbe jutott, 1828-ban elhagyta a telepet. későbbi reform-
kísérleteit Skóciában (orbiston 1826–27), Írországban (ralahine 
1831–33), majd Angliában (Queenwood 1839–45) folytatta. 1834-
ben országos munkásszakszervezetet alapított, amely a széleskö-
rű munkáltatói ellenállás következtében hamarosan megszűnt. 
owen ellenezte a gazdasági-politikai harc minden formáját, a vál-
tozások érdekében a nevelést tartotta az egyetlen elfogadható esz-
köznek. (Vö. Grunder 1996, 53–54.)

owen kortársa, a francia társadalomreformer Charles Fourier 
pedagógiai utópiája 1620 főben határozza meg az általa phala-
ne-nak nevezett közösség optimális nagyságát. egy falanszter tag-
jainak (phalanstère) 250 hektár közös földterület jutott, amelyre 
egy nagy görög ómega betűt formáló közös lakóház felépítését ja-
vasolta. kidolgozta a telepen élő emberek élet és munkakörülmé-
nyeire vonatkozó terveit is. elképzeléseit követve az 1830 és 1850 
között francia, orosz földön, továbbá Algériában és az egyesült 
Államokban mintegy 50 telep alakult. A Fourier elveire épülő, leg-
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hosszabb ideig működő kommunát a francia gyáros, Jean-Baptiste 
Godin alapította, aki munkásai számára ún. familistèrt hozott lét-
re. ennek elnevezését az adta, hogy a telepen minden családnak 
önálló lakása volt. A főépületet három négyemeletes, üvegtetővel 
fedett belső udvarokkal tagolt épület vette körül, amelyekben is-
kolák, színházak, mosodák, nyilvános fürdők voltak. Az épület-
együttest az 1880-as évektől kezdve egy munkásszövetkezet ve-
zette. (Grunder 1996, 55.)

A pedagógiai nevelőkommunák rousseau majd Pestalozzi 
nyomán, különösen az emil, majd a Lénárd és Gertrud hatására a 
19. század elején leginkább Svájcban jelentek meg. ezekre rous-
seau és Pestalozzi mellett a német pietizmus (például Francke 
halléi intézete) és filantropizmus (dessaui Philanthropium) törek-
vései is hatottak. A korszak legjelentősebb svájci intézményét em-
manuel Fellenberg alapította, akinek a Bern közelében hofwilben 
működő intézetében a század elején Pestalozzi is megfordult. Fel-
lenberg kezdetben gazdaképzőt működtetett. később árvaházat, 
fiú- és lánynevelő intézetet, különböző életkorú tanulók számá-
ra népiskolát és ezzel párhuzamosan működő normaiskolát, ta-
nítóképző gyakorlóiskolát (1810 Wehlischule) továbbá 1826-ban 
egy erdei gyermektelepet (Meikirch kolonie) is alapított. ezek al-
kották a kortársai által „nevelő köztársaságnak” nevezett intézet 
együttest. A hofwili intézetben a világ különböző részeiről érkező 
mintegy 2000 diák, közülük számos főúri és nemesi származású 
fiú tanult. Fellenberg pedagógiai elvinek középpontjában a fizi-
kai munka és az oktatás összekapcsolása állt, fontosnak tartotta az 
esztétikai nevelést is. Az évtizedeken át működő intézet jelentős 
pedagógiai kezdeményezése az 1826 és 1835 között működő erdei 
gyermekkommuna (Maykolonie), amely Pestalozzi szegény gyer-
mekek nevelésére kidolgozott elméletének legsikeresebb korabeli 
gyakorlati megvalósítását jelentette. 

Az angolszász gyökerű utópisztikus kommunizmus mellett a 
tengeren túli társadalmi reformok másik eszmei megalapozója 
az egyesült Államokban kibontakozó transzcendentalista moz-
galom. ennek legjelentősebb képviselői, a korszak fiatal amerikai 
gondolkodói, művészei, például ralph Waldo emerson, henry 
David Thoreau, Margaret Fuller, Amos Bronson Alcott voltak. Az 
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irányzatot a különböző vallási előzmények mellett (pietizmus) 
a német romantika, misztika és idealizmus eszméi is befolyásol-
ták, mely hatások az újplatonizmusig (Plotinusig) illetve Platónig 
nyúlnak vissza. A fiatal amerikai értelmiség vallási tiltakozó moz-
galmaként induló mozgalom hátterében az amerikai unitárius 
valláson belül jelentkező reformigények álltak. ezek azt hangsú-
lyozták, hogy az egyesült Államok jelentős vallási irányzata nem 
tud megfelelő válaszokat adni a korszak mind élesebb társadalmi 
problémáira, a szekularizáció, iparosodás, urbanizáció és a tech-
nológiailag orientált természettudományok térhódításának nega-
tív következményeire. 

A reformmozgalom hátterében álló eszmerendszer képezi majd 
az ún. transzcendentalizmus ideológiáját. ez olyan mindent ma-
gába foglaló alapelvbe, a világegyetemet felölelő, annak holiszti-
kus összetartozásába vetett világi hit, mely az „egyéni szellem” és 
a „mindenség szellemének” azonosságára épül. olyan panteisz-
tikus felfogás lesz, amelyből hiányzik az isten- és a túlvilág foga-
lom. A felvilágosodás nyomán kibontakozó olyan „racionális hit”, 
amely az élet különböző formáinak összhangján alapszik, amely-
nek meditatív felismerése, az egyéni önfejlődés folyamatában és 
eredményeként szerezhető meg. 

ez a szemléletmód erősen kötődik az emberközpontú és bib-
liai-vallásos világképet a 19. században gyökeresen megrendítő 
evolúciós elméletek különböző változataihoz (Lamarck, Darwin). 
ez az új spirituális viszonyulás azonban nem jelentette a világtól 
való elfordulást, hanem éppen ellenkezőleg, az univerzum egészé-
nek egyetemes összhangját hirdető irányzatként érzékenyen rea-
gált a kizsákmányolás minden olyan formájára, amely megrontja, 
illetve lerombolja ezt a mindent átfogó ősi kapcsolatot. ebbe a 
kozmikus dimenzióba ágyazódik a mozgalom képviselőinek szo-
lidaritás eszménye, mely szerint a másik ember szenvedéseiben 
láthatjuk meg saját hasonló élethelyzeteinket. ennek képviselő-
jeként kerültek a korszak amerikai társadalomkritikai reform- és 
emancipációs mozgalmainak élére, bekapcsolódva a nők eman-
cipációját, a rabszolgák felszabadítását, valamint az állat- és kör-
nyezetvédelmet hangsúlyozó különböző korabeli reformozgal-
makba. Így például Margaret Fuller az amerikai indián őslakosság 
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brutális elűzése ellen protestált, Alcott az erőszakmentes társa-
dalmat és az ellenállás rendezett erőszakmentes formáit hirdet-
te. Pestalozzi elveit nyomán 1823-ban megalapítja „The Cheshire 
Pestalozzi School” elnevezésű reformiskoláját, másik iskolájának 
egyik tanára Fuller lesz. Barátja, Thoreau életműve és életútja pe-
dig szorosan összekapcsolódik természetes életmód keresésével. 
1849-ben megjelenő „Civil Disobedience” (Civil engedetlenség) 
című esszéjében fogalmazta meg a kormányzati, illetve gazdasági 
hatalommal szemben fellépő egyén lelkiismereti szabadságának 
elsődlegességét hirdető alapelvet. A mozgalom számos későbbi 
amerikai reformelképzelés eszmei megalapozójaként a 20. század 
elején roosevelt és Wilson elnöksége alatt kibontakozó, az ame-
rikai társadalom demokratizálódását szorgalmazó ún. „progres-
sive” mozgalom egyik előfutára, amelyhez a 20. század elején ki-
bontakozó amerikai reformpedagógia, a „progressive education” 
különböző törekvései is kapcsolódnak majd. (Vö. Skiera 2006)

A mozgalom képviselői a korabeli amerikai emancipációs pro-
jektek mellett kezdeményezői a közösségi tulajdon elvét hang-
súlyozó kommunák alapításának is. ezek a gyakran rövid éle-
tű közösségek új életforma modell megteremtésére törekedtek. 
A legismertebb az 1841 és 1847 között működő, ripley által Boston 
közelében létrehozott Brook Farm. ennek volt tagja a népszerű író 
Nathaniel hawthorne, és ralph Waldo emerson is. A mozgalom-
hoz kapcsolódó társadalomreformer henry D. Thoreau 1854-ben 
Bostonban adja ki Walden; or, life in the Wood (Walden, avagy élet 
az erdőben) című emblematikus alkotását, amelyben esszéiszti-
kus napló formájában dolgozta fel a korszak amerikai civilizációs 
változásaival szembeni tiltakozásaként a Massachusetts államban 
fekvő Walden-tó partján, egy maga építette faházban eltöltött két 
évének élményeit. (Thoreau 1854). 

ezekben a kommunákban leginkább robert owen és Charles 
Fourier eszméi érvényesültek. A 19. századi kommunamozgalom 
népszerűségét jelzi, hogy az egyesült Államokban a század má-
sodik felében több mint 600 különböző, többnyire vallási alapon 
szerveződő közösség működött, azokban mintegy 100 000 ember 
élt. (Skiera 2004) A talán leghosszabb ideig fennálló J. h. Noyes ál-
tal 1849-ben alapított és 1880-ig működő oneida elnevezésű telep 
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(1849: 87 fő, 1856: 180 fő, 1875: 253 fő) szektaszerű közössége a ma-
gán- és személyi tulajdon minden formájának kizárására töreke-
dett. Sajátos vonása az ún. komplex házasság, amelybe a szexuális 
promiszkuitás mellett a közös ima, kölcsönös kritika (home talks) 
valamint a gyermekek közös nevelése is beletartozott. A Frederik 
van eeden által 1898-ban utrecht (hollandia) közelében alapított 
termelési kommunájának elnevezése – Walden – henry Thoreau 
hatására utal. (klaniczay 2003) 

2. A korszak civilizációkritikai munkáinak  
kommunafelfogása

Az évszázados tradíciókat követve a 19. század utolsó évtizedei-
ben számos figyelemre méltó új utópisztikus társadalomelmélet 
született. ezek közé tarozik edward Bellamy 1888-ban megjelenő 
„Looking 2000–1887” című munkája, amely 2000-re egy olyan kö-
zösségi társadalmat vizionál, amely megteremti az ipari munkát 
bürokratikus pontossággal szabályozó, gazdasági téren egyenlő 
emberek művelődéséhez szükséges közösségi lét és művészeti te-
vékenység lehetőségét biztosító békés és boldog új világot. (Bella-
my 1888) A munka az utópia eszközeivel keres választ azokra a 
kiéleződő társadalmi feszültségekre, amelyek a 19. század utolsó 
harmadában gyakran erőszakos és véres konfliktusok formájában 
jelentkeztek az amerikai nagyvárosokban. Bellamy a marxizmus-
tól eltérően, nem forradalmi úton, hanem békés reform keretében, 
a monopolkapitalizmusból több egymást követő lépésben kialakí-
tott nemzeti tulajdon, az állam által ellenőrzött gazdaság megte-
remtése útján képzelte el az osztály nélküli társadalom megvaló-
sulását. Munkája nyomán számos ún. „National Club” jött létre az 
egyesült Államokban. A regényt számos nyelvre lefordítják, azt a 
kor történészei és filozófusai, köztük John Dewey az évtized egyik 
legnagyobb hatású irodalmi alkotásaként értékelték. (Skiera 2006)

A civilizáció orvoslására az európai kritikai elit más igazodási 
pontokat is keresett, már a század első felében a múlt „rekvizi-
tumaként” tovább élő – az ipari termelés és az urbanizáció által 
még meg nem rontott archaikus közösségek – a paraszti kultúra, 
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illetve a „nép” úgymond romlatlan világa felé fordulva. ez a to-
posz erősödik majd fel a század közepén Nagy-Britanniában ki-
bontakozó preraffaelita művészközösség törekvéseiben. A moz-
galom szemléletmódjának megalapozásában John ruskin angol 
műkritikus, író művei, a múlt megőrzésére buzdító utópiái (pl. 
Velence kövei, Szezámok és liliomok), továbbá William Morris, 
a későbbi Arts and Crafts mozgalom (lásd részletesen Blakesley 
2006) vezéralakjának, neves formatervező, költő, festő, szociális 
reformer (életútját lásd részletesen Poulson 1989) elképzelései is 
számottevő szerephez jutottak. 

Morris elsősorban költői és iparművészeti munkássága révén 
tett szert nagy népszerűségre. reformeszméit a The Commonweal 
(A közjó) című szocialista lapban terjesztette, melyek hátterében 
az 1883-ban alapított „Fellowship of the New Life” (Az új élet 
közössége) nevű társadalomreformer közösség állt, Morris a ’So-
cialist League’ (Szocialista Liga) tagjaként a viktoriánus kor ipari 
kapitalizmusa ellen (környezetproblémák, városiasodás, giccs) lé-
pett fel. A művészi kreativitás által vezérelt szabad ember ideál-
ját hangoztatva olyan ideális társadalom eljöttét hirdette, amely-
ben a művészi tevékenység a lakókörnyezetet és a hétköznapi 
életet egyaránt pozitív irányba alakítja majd. (Vö. Skiera 2006) 
News from Nowhere (1890) című utópisztikus beszámolója az 
anyagi jóléttel és biztonsággal párosuló nemes hagyományokat 
és gazdag közösségi formákat megőrző „Seholsincsországról” 
tudósít. Úgy véli, hogy az élet teljessége, az emberi boldogság 
elképzelhetetlen a műalkotások, a művészi tevékenység nélkül. 
ruskin felfogását felvállalva azt vallotta, hogy ez a teljességre 
törekvő életforma a középkor világában még teljes mértékben 
érvényesült, amikor a kézműves még maga készítette eszközeit, 
ruháit, bútorait, amelyben a célszerűség és a szépség még szo-
ros kapcsolatban állt egymással. Morris ideális világa 1871-ben 
Izland szigetén tett látogatásának élményeire alapozódik. A szi-
get társadalma és gazdasága – annak földrajzi elszigeteltsége, ter-
mészeti adottságai, történelmi viszonyai következtében – jelentős 
mértékben eltért az európai fejlődéstől, lakói még a feudalizmus 
előtti formákat megőrző kis közösségekben éltek. (vö. Péteri 2003, 
28–29.)
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Morris munkájában olyan virágzó édenkert jelenik meg, amely 
mentes a civilizáció minden gonoszságától, az emberek kreatív 
érdeklődésüket, anyagi javakra irányuló igényüket az elemi kéz-
művesség eszközeivel elégítik ki. Morris munkája olyan kommu-
nisztikus elveket megvalósító országról tudósít, amelyben nincse-
nek törvények, börtönök, nincs pénz és politika; a közösségi jólét 
és az emberek boldogulása mindenki közös érdeke. Az egyetlen 
dolog, ami ebben a tökéletes világban ellenségeskedéshez vezet, 
a szerelem és a szexuális vágy. országában ezért nem létezik a 
házasság sem, mivel szerinte két ember kapcsolatát külső köte-
lékkel nem szabad és nem is lehet befolyásolni. országának él-
tető ereje az alkotómunka öröme. A teljes élethez hozzátartozik 
a fizikai edzettség és a szellemi munka. hősei úsznak, eveznek, 
de a testedzés áhított formája az útépítés és az aratás is. házaik a 
természeti környezet által körülvett, kertvárosi környezetben épí-
tett egyforma, egyszerű, de igényes épületek, amelyek belsejét fa-
faragások és freskók díszítik. Természetes anyagból készülő hím-
zett és míves csattal összefogott ruháik egyszerűek, kényelmesek, 
biztosítják a test szabad mozgását. ebben az országban fontos a 
természet szeretete, az azzal összhangban álló élet. A természet 
szépsége, tisztasága erőt adó, éltető forrás. A táplálkozás is ter-
mészetes, sok gyümölccsel és friss kenyérrel. Az étkezés része a 
közösségi életnek, amelyre jellemző a természetes közvetlenség 
és a vendégszeretet. Az országban élő nők szabadok, önállóak és 
kezdeményezőek. Morris országában nincsenek iskolák, a gyer-
mekeket a felnőtt közösség neveli, és elsősorban az élet gyakorlati 
dolgaira felkészítve a szerszámok és könyvek önálló használatára 
buzdítják őket. A kor viszonyaihoz képest, akárcsak a nők, feltű-
nően szabad és önálló életet élnek. (Vö. Péteri 2003, 30.) 

Morris kommunisztikus eszméi a korabeli életközösségi kom-
munatörekvések mellett leginkább a századfordulón kibontakozó 
brit kertvárosi (Garden City Movement), majd a kontinensen és 
az egyesült Államokban is kibontakozó kertvárosépítő mozgal-
mait inspirálják. ennek alapelveit ebenezer howard 1898-ban 
megjelenő To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform (A holnap: 
egy békés út a valódi reformhoz), majd 1902-ben kiadott, a nagy-
városok terjeszkedését és túlnépesedését ellensúlyozó kisvárosok 
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építését szorgalmazó Garden Cities of To-morrow (A holnap kert-
városai) című könyve foglalta össze. (Vö. Dempsey 2002, 19–20.) 
howard elképzeléseinek három összetartó alapelve: a város és a 
vidék előnyeinek egyesítése a közösségi földtulajdonban, a város-
fejlesztésnek a felértékelődő telkek bérleti díjából történő finan-
szírozása, decentralizált városfejlesztés: elképzelése egy 250 ezer 
fős kertváros szövetség „központi” várossal és „bolygó-városok-
kal.” A különböző termékek ipari tömegtermelésnek tulajdonított 
minőségromlását kritizálva az esztétikailag igényes, kézzel készí-
tett termékek használatát szorgalmazva Morris a lakberendezés-
ben és a művészeti iparágakban máig jelen lévő „Arts and Crafts 
Movement” mértékadó teoretikusaként a csak később meginduló 
közép-európai törekvések előfutárává és kezdeményezőjévé vált. 
(Lásd részletesen Blakesley 2006, 107–207.) ezekben a törekvések-
ben gyökerezik a 19. század vége táján útjára induló „művészeti 
nevelési és iparművészeti mozgalom” is. (Brandt 1981) 

A másik népszerű angol társadalomutópia edward Carpenter 
1889-ben megjelenő Civilisation: Its Cause and Cure (Civilizáció: an-
nak okai és meggyógyítása) című munkája a gyógyulás útját szin-
tén az európai kultúra és az európai ember fejlődésének új irányba 
fordulásában látja. A könyv egyetemes kultúra-, illetve civilizá-
cióelmélet kereteiben értelmezte az emberiségnek a természettel 
alkotott, a történelem előtti időben organikus módon létező, nem 
tudatosult harmóniája történelmileg szükségszerű elvesztésének 
folyamatát. A munka optimista végkövetkeztetése szerint ez az 
elveszett harmónia, ez a „paradicsomi állapot” a jövőben, a civi-
lizáció ellentmondásainak megszüntetésével, tudatos munkával 
magasabb színvonalon – egy kozmikus tudat kialakításával –, to-
vábbá a műszaki és tudományos vívmányok értelmes felhaszná-
lásával újból megteremthető lesz majd. ezt a „bűnbeesési”, illetve 
önmegváltási folyamatot egy háromlépcsős fejlődési modell ke-
retébe illesztve mutatja be. ennek gyökerei vallási elképzelésekre 
alapozódó első lépcsője a „Paradicsom” mint harmonikus ősálla-
pot. ezt követi az abból való „kiűzetés”, annak a civilizáció által 
történő megsemmisítése. ezt követi majd a jövőben az ember ál-
tali – az egyes emberek és a társadalom magasabb szintre történő 
fejlődése útján bekövetkezhető újbóli – „Megváltás”. 
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A könyvben a nyugati gondolkodás ősi, vallási hagyományai 
fonódnak össze a modern kor, a századvég problémáival. ez lesz 
majd az a szellemi bázis, amely megalapozza a századforduló tá-
ján kibontakozó különböző életreform-mozgalmak természetes 
életmóddal kapcsolatos ideológiáját, amelynek közös retorikai 
eleme egy olyan kapitalizmuson, illetve szocializmuson túlmu-
tató társadalom víziója, amely új fejlődési irányt, társadalmi for-
mát – mintegy harmadik utat – mutat a nyugati civilizáció szá-
mára. olyan új irányt, amely végre megteremti azt a 19. századi 
közösségi utópiák által vizionált igazságos közösségi társadalmat, 
amelyben az emberek egymás felebarátjává válhatnak. Az így be-
következő gyökeres változás új emberek, új társadalmi viszonyok 
kialakulását eredményezi, elvezet majd a gyermekek és felnőttek 
új neveléséhez is. ez lesz az a messianisztikus, kvázi vallásos in-
díttatású „harmadik út,” amelynek „evangéliuma” a korszak szá-
mos, széles körben terjedő, divatos eszméjét ötvözte magába. (Vö. 
Skiera 2006)

ez a vallásos háttér jól nyomon követhető a skót-amerikai utó-
pista, Thomas Davidson tevékenységében is, akire leginkább az 
olasz liberális katolicizmus képviselője, a neves olasz teológus és 
filozófus Antonio rosmini-Serbati tanai és az általa alapított Isti-
tuto della Carità elnevezésű szerzetesrend eszméi hatottak. Az eb-
ben tevékenykedő világi és egyházi szerzetesek, valamint egy női 
ág tagjai a nevelésnek szentelték életüket. Davidson bennük látta 
az őskeresztény kommunisztikus alapelvek szellemében újjászer-
veződő társadalom modelljét. ennek megvalósítása nem forradal-
mi úton, hanem az egyén öntökéletesítése révén következik majd 
be. Davidson egyik kezdeményezője a „Fellowship of the New 
Life” elnevezésű szervezetnek, eszméi jelentős mértékben hatot-
tak annak szellemiségére. hangsúlyozták azt, hogy az emberi lét 
szellemi szférája magasabb rendű az anyagihoz viszonyítva. eb-
ből adódóan a nevelés egyszerű, természetközeli életforma, a fizi-
kai és szellemi munka és élet harmonikus összhangja alapozzák 
meg a „mindenben és mindenkiben tökéletes jellem” kialakítását. 
(Vö. Armytage 1961, 327–341) 

erre a mozgalomra is hatottak az amerikai transzcendentalisták 
eszméi. emerson és Thoreau tanait gyakran megvitatták a „Fel-
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lowship” rendezvényein is. A mozgalom holdudvarában számos 
további társadalomújító, nevelő mozgalom is megjelent. ezek 
közé tartozik az európai reformpedagógia első közösségi iskola-
modellje, a Carpenter barátja, Cecil reddie által 1889-ben alapított 
Abbotsholme School elnevezésű angol reformiskola. (Vö. Skiera 
2006)

2. 1. A közÉP-euróPAI koMMuNAMozGALoM  
kuLTÚrAkrITIkAI hÁTTere

A 19. századi modernizáció közép-európai kritikája a német élet-
filozófiában, Schopenhauer, majd Nietzsche, illetve követőinek 
munkáiban gyökerezik. Nietzsche 1870–es években írt kultúra-
kritikai munkáit „unzeitgemäße Betrachtungen” (korszerűtlen 
elmélkedések) provokáló címmel gyűjtötte össze. Életművének 
népi, illetve faji vonatkozásait felerősítő recepcióját később La-
garde és Langbehn művei jelenítik majd meg. ezek a szerzők 
alapozzák meg a 20. század elején kibontakozó különböző né-
pies (völkisch) kritikai irányzatokat. ezek egyike Paul de Lagar-
de 1878 és 1881 között kiadott Deutsche Schriften (Német írások) 
című munkája, amely a német nemzeteszme, a nemzeti vallást 
hangsúlyozó ősgermán kultusz „völkisch” irracionális motívu-
mai mellett a konzervatív forradalom vízióját is megfogalmazza. 
A másik Nietzsche epigon, Julius Langbehn 1890-ben megjelenő 
rembrandt als erzieher (rembrandt mint nevelő) című munkája 
az életreform népies irányzatai mellett a német ifjúsági mozgalom 
és a német művészetpedagógia egyik megalapozója. 

ezek a szerzők erősen befolyásolják a századforduló táján ki-
bontakozó német ifjúsági mozgalom törekvéseit, amelynek kezde-
teit a Berlin-Steglitz gimnáziumának diákjai által kezdeményezett 
gyalogtúra-mozgalom jelentette. ennek hatására 1901-ben alakult 
meg az első „Wandervogel” (Vándormadár) egyesület. A nagy-
városi életforma természettől elidegenítő, „lélekölő” hatása ellen 
tiltakozó mozgalom a felnőttek világával ellentétes, önálló ifjúsá-
gi kultúra megteremtésének igényét is megjelenítette. A század 
első évtizedében alakuló ifjúsági túraszervezetek sajátos öntörvé-
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nyű világot, gyökeresen új érték- és normarendszert alakítottak 
ki, amelynek a polgári értelemben vett „kirándulás” illetve „séta” 
gyakorlatával élesen szembehelyezkedő formai elemei közé tar-
tozott például középkori diákszokások, a régi német dalkincs fel-
elevenítése, a szokatlan, meghökkentő ruhaviselet, a romantikus 
utazás, az omladozó romok között vagy parasztszérűben történő 
éjszakázás. (Németh 1996, 26.) 

A fenti források mellett a századforduló utáni közép-európai 
életreform közösségek kommunisztikus ideológiájának kialakítá-
sában szerepe volt a korszak anarchista eszméket terjesztő agrár-
szocialista mozgalmainak, illetve vallási szektáinak, továbbá Lev 
Tolsztoj és Schmitt Jenő henrik munkáinak is. Tolsztoj, a későbbi 
világhírű orosz író az 1850-es években Jasznaja Poljanában talál-
ható birtokán, az önmagát fenntartani képes paraszti közösség 
kommunisztikus ideálját követő közösséget és falusi iskolát ala-
pított, amelyben nem volt osztályzás, házi feladat, kötelező isko-
lába járás. Az 1880-as években érdeklődése a vallási kérdések felé 
fordult. Lefordította orosz nyelvre az evangéliumokat, írásaiban 
azt hangoztatta, hogy a krisztusi tanítások alapján megteremthető 
a Földön Isten országa. Munkáiban a felebaráti szeretet és az erő-
szakmentesség fontosságát hangsúlyozta. Látványosan szakított 
korábbi arisztokrata életformájával, parasztként kezdett öltöz-
ködni és paraszti munkát végezni. 

Tolsztoj eszméivel rokon Schmitt Jenő henrik magyar kötődé-
sű, Bács megyében, majd az Igazságügyi Minisztériumban hiva-
talnokoskodó autodidakta filozófus munkássága, aki egyetemi 
tanulmányait állami ösztöndíjasként a pesti egyetemen, majd a 
filozófia doktoraként Berlinben folytatta, ahol megismerkedett a 
német szociáldemokrácia és az anarchizmus tanaival. 1896-ban 
lemondott minisztériumi állásáról, 1897-től az általa alapított 
Állam nélkül és Ohne Staat címen megjelenő anarchista lapjaiban 
tette közzé eszméit. kapcsolatba került a Várkonyi István vezet-
te agrárszocialista mozgalommal, tanait a vidéki parasztság és 
a budapesti értelmiség körében is népszerűsítette. 1899-ben ki-
adja Tolsztoj és Nietzsche filozófiájára reflektáló írásait. később 
Berlinbe költözött, de a későbbi években is gyakran megfordult 
Budapesten. 1904–1906 között adta ki a Gnósis című filozófiai fő-
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művét. Vallásról való felfogására erőteljesen hatottak a nazarénus 
szekta eszméi, akik a társadalmi változásokat az állami erőszak 
tagadásával kívánták elérni. Filozófiájában a nazarénus szekta 
erőszakmentességet hirdető tanításait a szociáldemokrácia el-
gondolásaival, valamint az agrárszocialista mozgalom eszméjével 
összhangban vélte megvalósulni. (Vö. Szoboszlai-kiss, 476–477.)

3. Termelőszövetkezetek, földközösségek,  
életközösségi kommunák

közép-európában a kommuna eszmék az 1850-es években jelen-
tek meg német nyelvterületeken. A különböző faluközösségek 
összefogására 1888-ban Michael Flürschleim és Adolf Damaschke 
Bund deutscher Bodenreformer (Német földreformerek szövetsé-
ge) elnevezéssel alapított egyesülete tesz majd kísérletet, amelynek 
taglétszáma hamarosan meghaladta a 10 ezer főt. Az irányzat el-
méleti alapjait a budapesti származású Theodor hertzka 1886-ban 
megjelenő Die Gesetze der sozialen Entwicklung (A szociális fejlődés 
törvényei) című programfüzete alapozza meg. ennek alapján írja 
majd meg 1880 és 1890 között 10 kiadásban megjelenő nagy hatá-
sú Freiland (Szabadföld) című utópisztikus regényét, amely egy 
kenyában alapított földművelő közösség életét mutatta be. ez ins-
pirálja a berlini közgazdász, Franz oppenheimer 1895-ben meg-
jelenő Freiland in Deutschland (Szabadföld Németországban) című, 
illetve az 1896-ban kiadott Die Siedlunggenossenschaft (Települési 
szövetkezet) című munkáit, amelyekben termelőszövetkezetek 
alapítását szorgalmazta. hertzka elképzeléseivel rokon a szintén 
budapesti születésű Theodor herzl 1896-ban megjelenő Judenstaat 
(zsidóállam) című vitairatának, továbbá 1902-ben megjelenő Alt-
neuland (régi újország) című regényének gondolatvilága. (Farkas 
2001, 407.)

A korszak közép-európai kommunatörekvéseinek hátterében 
gyakran állnak különböző természetgyógyász- és a vegetáriá-
nus mozgalmak is. Így azok mögött rendkívül sokszínű, terápiás 
szempontokat hangsúlyozó település-, illetve szanatóriumalapí-
tási kezdeményezések is állnak (Farkas 2001, 407.). ezekben fel-
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tűntek a különböző anarchista és radikális szocialista mozgalmak 
eszméi, illetve olyan emblematikus személyiségei is, mint például 
a német erik Mühsam, Gustav Landauer, vagy az osztrák rudolf 
Grossmann. A brandenburgi ost-Prignitzben 1908-ban alapított, 
a háború után megerősödő heimland kommuna a völkisch alapo-
kon nyugvó, rasszista szemléletmód népszerűsítője, de több kom-
munában a kommunista, vallásos anarchista, antropozófiai és a 
cionista eszmék is megjelentek. A közép-európai kommuna kö-
zösségek eszmei sokszínűségét tovább fokozza, hogy azokban az 
új közösségi életforma hátterében álló kommunisztikus elképze-
lések, testkultúra törekvések mellett új vallásos formák, valamint 
a földközösségi alapokon álló önellátó mezőgazdasági termelést 
szorgalmazó közösségi ideológiák is kimutathatóak. (Farkas 2001, 
408, Meyer-renschhausen és Berger 1998, 266.)

3. 1. Az ÉLeTreForM TerMeLőkoMMuNÁk TÍPuSAI

A korabeli közép-európai kommunatörekvések életreform kötő-
dései leginkább három népszerű irányzat – a természetgyógyá-
szat, az étkezési reformban kiemelkedő szerepet betöltő vegeta-
rianizmus, továbbá a testkultúra mozgalom – irányába mutatnak. 
A Priessnitz, Schroth, Felke, rikli nevéhez kapcsolódó természet-
gyógyászat gyógymódjai a betegek gyógyulási vágyára, továbbá 
a természet gyógyító őserőire: a fényre, a levegőre, a vízre és a 
földre alapozódtak. A természetgyógyászat apostolai azt hirdet-
ték, hogy ezek adják az emberi lét természetes elemeit, amelyek a 
gyógyulás mellett a boldog élet feltételeit is biztosítják. Az osztrák 
Vincenz Priessnitz 1831-ben nyitotta meg ezt a szellemiséget kö-
vető fürdőintézetét Gräfenbergben, amelynek gyógyító munkája 
az ősi népi gyógymódok mellett a meleg vizes gyógyító kúrák-
ra, iszappakolásokra, továbbá az ún. légfürdőre épült. orvosi, il-
letve csodadoktori eredményei, valamint egyszerű, természetes 
életvitele révén számos követője volt. A másik reformer, Johann 
Schroth a különböző természetes gyógymódok mellett fontosnak 
tartotta az egészséges étkezést is. Máig működik a bajor pap, Se-
bastian kneipp Wörishofenben alapított intézete, amelynek te-
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rápiája a gyógyvizes kúrák mellett különböző gyógynövények 
használatára épült. A gyógymódjait bemutató népszerű könyvei 
több százezer példányban jelentek meg, 1861-óta jelenik meg az 
általa alapított Naturarzt című természetgyógyász folyóirat. (Fre-
cot, Geist és kerbs 1997, 25–26.)

Theodor hahn 1852-ben Gallen mellett alapított Auf der Waid 
elnevezésű intézetében a természetes gyógykúra mellett a vegetá-
riánus étkezést is népszerűsítette. A naturista mozgalom atyja, a 
testi és lelki higiéniát, a test természetes megnyilvánulási formáit 
hangsúlyozó Arnold rikli 1855-ben nyitotta meg első lég- és nap-
fürdőt is működtető intézetét. A különböző természetgyógyászati 
módszerek szintézisét Adolf Just 1896-ban létrehozott Jungborn 
elnevezésű szanatóriuma teremti majd meg. Just szanatóriumá-
nak alapítását megelőzően éveken át Braunschweig közelében 
egy erdei faházban élt. ottani tapasztalataira épülnek későbbi in-
tézetének alapelvei. 1906-ban adta ki számos további kiadásban 
is megjelenő Kehrt zur Natur zurüch! (Térj vissza a természetbe) 
patetikus címet viselő könyvét, amelyben összefoglalja az életre-
form világfelfogásának legfontosabb elemeit is: „Die wahre natur-
gemässe heil- und Lebensweise, Wasser, Licht, Luft, erde, Früch-
te und wirkliches Christentum.” (Az igazi gyógy- és életmód, víz, 
fény, föld, gyümölcsök és tevőleges kereszténység). később Bad 
Blankenburgban vásárolt telkén műtrágyától mentes gyümölcs- 
és zöldségtermelő telepet is alapított. (Frecot, Geist és kerbs 1997, 
27.)

A testkultúra, más néven szabad testkultúra, illetve naturista 
mozgalom, továbbá az ehhez kapcsolódó gimnasztikai és sport-
mozgalom a meztelen emberi test, a természetes mozgás sze-
mélyiségformáló, nevelő hatását és szépségét hangsúlyozza. 
A gimnasztikai mozgalom Ludwig Jahn munkáira épül, továbbá 
Guts-Muths révén a filantrópizmus gondolatvilágában gyökere-
zik. emellett kötődik az ifjúsági mozgalmak hatására megerősödő 
túraegyesületekhez, továbbá a ruházati reformhoz is (Gustav Jä-
ger, Paul Schultze-Naumburg). A természetgyógyász mozgalom-
mal összhangban hangsúlyozza a levegő és a napfény gyógyító 
hatását is. A német testkultúra mozgalom eszméinek terjesztésé-
ben jelentős szerepet játszott a tehetős excentrikus fiatalember, 
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heinrich Pudor, aki a Drezda melletti Loschwitzben vásárolt vi-
déki házban élte különc életét. később felesége támogatásával a 
különböző életreform törekvések – például a meztelen fürdőzés, 
a téli sportok, a reformruházat valamint ezzel összekapcsolva 
Wagner, Nietzsche, Lagarde és Langbehn műveinek – fanatikus 
terjesztője lesz. elméleti munkáiban – például Jungbrunnen, Nac-
kende Menschen  Bölsche: Liebesleben in der Natur (Szerelmi élet a 
természetben) című művének hatására a természethez való köze-
ledés vallásos erotikus vonatkozásait hangsúlyozza. (Frecot, Geist 
és kerbs 1997, 27.)

A testkultúra mozgalomban az életreform törekvések számos 
motívuma összegződik, az orvosi-higiéniai törekvésektől az etikai 
és esztétikai elképzeléseken át a politikai fajelméletig bezárólag. 
kezdetben a természetgyógyászat nap- és légfürdőinek, termé-
szetben folytatott gyógyító kúráinak hatására leginkább a higiénia 
és a természet közeliség eszméi foglalkoztatták a mozgalom köve-
tőit. ehhez az 1880-as évektől az egészséges test esztétikumát, a 
testi szépséget hangsúlyozó esztétikai szempontok is kapcsolód-
tak. (id.) A német testkultúra mozgalom egyesületeinek egy ré-
sze kozmopolita irányultságú volt, tagjai erőteljesen vonzódtak a 
dél-európai mediterrán kultúrához, az olasz tájhoz, Velencéhez és 
a görög szépségideálhoz. Jól tükrözi ezt az egyesület Hellas című 
folyóirata is. Legfőbb erkölcsi célkitűzésük a prüdéria, a kettős 
morál és a szexualitás üzletté válása elleni harc volt. A mozga-
lom jobboldali fajelméleti irányzatát richard ungewitter alapozza 
meg, akinek Varuna című munkája, de későbbi művei is fajelméle-
ti alapokon az északi-germán faj felsőbbrendűségét hangoztatják. 
(Spitzer 2001, 391–392, koerber, 1998, 103–105.)  

A vegetarianizmus Nagy-Britanniában az 1800-as évek elején 
jelent meg, első egyesületüket 1801-ben Londonban alapították. 
A mozgalom korai szószólója az angol költő, Percy Bysshe Shel-
ley volt. Az 1847-ben alapított angol Vegetáriánus Társaság (Ve-
getarian Society) népszerűsítője George Bernard Shaw, az orosz 
vegetarianizmus egyik vezéralakja pedig maga Lev Tolsztoj volt. 
A húsmentes étkezés filozófiáját a francia Jean Antoine Gleïzès 
1842-ben megjelenő Thalysie ou la nouvelle existence című három-
kötetes munkája alapozza meg. Abban szerepel a Démétér isten-
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nő tiszteletére rendezett aratóünnep nevéből származó thalysia 
szó, ami később a vegetáriánus egyesületek, folyóiratok és étter-
mek kedvenc elnevezése lesz majd. A német vegetáriánus moz-
galom megalapozója, Gustav Struve 1868-ban Stuttgartban ala-
pítja meg egyesületét, amelynek programját 1869-ben megjelenő 
Pflanzenkost – die Grundlage einer neuen Weltanschauung (Növényi 
táplálkozás, egy új világnézet alapja) című művében fogalmazza 
meg. A német mozgalom fontos teoretikusa és szervezője eduard 
Baltzer, aki 1847-ben Nordhausenben reformvallásos közössé-
get, majd 1867-ben egyesületet alapít (Verein für natürliche Le-
bensweise), 1868-tól jelenteti meg annak közlönyét (Vereinsblatt 
für Freunde der natürlichen Lebensweise. Vegetarianer), később 
pedig Thalysia című folyóiratát. Az első vegetáriánus étterem 
1871-ben Bayreuthban richard Wagner tevőleges közreműködé-
sével nyílt meg. Példáját követve később számos német városban 
nyíltak hasonló vendéglők, amelyekben az életreform különböző 
irányzatainak képviselői találkozhattak egymással, olvashatták a 
mozgalom folyóiratait. A berlini Ceres vegetáriánus vendéglőben 
alapítják meg a nagyhírű eden vegetáriánus gyümölcstermelő te-
lepet is. Az új alkohol- és dohányzásellenes mozgalmak eszméi-
re alapozódott az a táplálkozástani irány, amelynek követői – a 
korszak jelentős szociális problémáját jelentő alkoholizmus elle-
ni harc részeként – az ásványvíz és a gyümölcslevek fogyasztá-
sát népszerűsítették. 1887-ben Berlinben nyílt meg az első olyan 
szaküzlet, amely a különböző gyümölcslevek mellett szárított 
gyümölcsöket, növényi zsírokat, teljes kiőrlésű kenyereket, für-
dősókat, pamuttörülközőket és más természetes anyagokból ké-
szült árukat is forgalmazott. 1900-tól ezek az üzletek reformház 
(reformhaus) néven működtek tovább, számuk az 1920-as évek-
ben mintegy 200-ra, 1939-ben 2000-re emelkedett. (Frecot, Geist és 
kerbs 1997, 32–35.)

Berlin egyik kertvárosában, oranienburgban alapították meg 
az eden egyesületet, amely mintegy 1000 taggal napjainkban is 
működik. Az alapítók 1893-ben még nem sejtették, hogy az álta-
luk tervezett Vegetarische obstbausiedlung (Vegetariánus Gyü-
mölcstermelő Település) hamarosan a német életreform kommu-
nák mintájává válik majd. A kommunát 18 berlini vegetáriánus 
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alapította, szellemi arculatának megalkotásában jelentős szerepe 
volt a Friedrichshagener Dichterkreis (Friedrichshageni költő-
kör) elnevezésű művészközösség tagjainak. Az alapító Wilhelm 
Bölsche, berlini kereskedő 1892-ben hirdetést adott fel a helyi ve-
getáriánus egyesület folyóiratában, amelyben 10 olyan gyümölcs 
és zöldségtermesztéshez valamelyest értő vegetáriánust keresett, 
akik hajlandók 2000 Márka befektetéssel korlátozott felelősségű 
gyümölcstermesztő szövetkezetet alapítani, azzal a céllal, hogy 
az természetes körülmények közötti gyümölcs- és zöldségter-
mesztésre házikerteket alakítson ki. (Wilhelm Bölsche 1893, 141.) 
A korabeli források szerint az alapítók a berlini polgárság tehe-
tős tagjai voltak: ügyvédek, orvosok, tanárok, kereskedők, akik 
családjukkal együtt egészségük megőrzése érdekében vállalták 
a vegetáriánus életmód közösségi szabályait. Miként az alapítók 
megfogalmazták: „Vajon Éden vállalkozásunk sokat ígérő elne-
vezése azt jelenti-e, hogy egy Paradicsomot akarunk kialakítani? 
Természetesen igen, azonban nem egyik napról a másikra, mert a 
jó munkához idő kell. ehhez a célhoz mindazok tevőleges közre-
működésére van szükség, akik hisznek abban, hogy itt a Földön is 
lehetséges a Paradicsom megteremtése.“ (Idézi Stolz 2005) A telep 
nem csupán biotermékei révén vált ismertté, és talált számos kö-
vetőt az életreform iránt érdeklődők körében, hanem számottevő 
szerepet játszott a földreform mozgalom kibontakozásában. kö-
zösségi élete, ünnepkultúrája, közösségi létesítményei, mint pél-
dául a közösségi ház, a csillagvizsgáló, a színházépület is mintát 
adtak a későbbi hasonló kezdeményezések számára. (Vö. Scholz 
2002, 23–38). 

3. 2. MűVÉSzTeLePek, TerMÉSzeTGyóGyÁSz  
SzANATórIuMok ÉS A koMMuNA GoNDoLAT

Az angol preraffaeliták nyomán európa-szerte számos, az élet-
reform kommunatörekvéseit is felvállaló művésztelep jött létre. 
ezek közé tartoztak az ebben az időben alapított német művész-
kolóniák (például Worpswede, Dachau, Murnau, Wörth am rhe-
in). A művésztelepek alkotóinak munkáiban és életfelfogásában 
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erőteljesen érvényesült a népi kultúra iránti vonzódás, illetve a 
népi életképfestészet hagyományait követő népies gondolat. 
A népi élet mindennapi eseményeit, a falusi tájat ábrázoló alko-
tók hangsúlyozták azt az alkotó erőt is, amit ez a környezet jelent 
számukra. A szemléletükre leginkább ható Nietzsche, továbbá 
Langbehn és Lagarde munkáinak szellemiségét a korszak művelt 
középosztályának körében rendkívül népszerű művészeti folyó-
irata, a Kunstwart vitte tovább. A folyóirat szerzői, miként a kor 
más irányzatai is, a kor nyugtalan világának ellensúlyozására 
Dürer korához, a régi német mesterekhez visszatérve igyekeztek 
megragadni a múlt örök értékeit. (Vö. kemper 2000, 301.)

3. 3. A MoNTe VerITà ÉLeTreForM koMMuNÁJA

A Monte Verità (Igazság hegye) a svájci Ascona melletti hegycsú-
cson működő szanatórium elnevezése, amely a század első évtize-
deiben az európai életreform talán legismertebb színtere. 1900-ban 
jelent meg a hegyen az első öt alapító (Ida hofmann, henri oeden-
koven, karl Gräser, Gusto Gräser és Lotte hattemer). A kor polgá-
ri szokásaival szakítva olyan új életstílust alakítottak ki, amelynek 
középpontjában a vegetarianizmus és a természetgyógyászat állt. 
A gazdag belga családból származó henri oedenkoven 1900-ban 
vásárolja meg azt a telket, ahol az 1902-ben az életreform közösség 
elkezdte működését. A szanatórium szakítva a korabeli orvostudo-
mány eljárásaival, különböző természetgyógyász elveken alapu-
ló gyógymódokat követett. Például a légfürdőt, ami a szabadban 
ruha nélküli napozást, fürdést, és hideg vízzel való tusolást jelen-
tette. emellett az új életforma részét képezte a húsmentes étkezés, 
továbbá a korabeli ruhaviselettel szakító, a fűzőt száműző, szellős 
ún. reformruházat. ez az életforma hamarosan számos követőre ta-
lált, így a közösség a legkülönbözőbb életreform törekvések (ame-
lyek széles spektruma a nyitott házasságtól a szexuális reformon 
át a helyesírási, ruházati és oktatási, illetve az állami és gazdasági 
változásokig terjedt) egyik európai központja, gyakorlóterepe lett. 

Miként az alapító Ida hofmann megfogalmazta: Monte Verità 
nem tekinthető csupán egy természetgyógyászati elveken nyugvó 
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szanatóriumnak, sokkal több annál, a magasabb életvezetés iskolá-
ja, olyan hely, ami az ott élők számára olyan fejlődést biztosít, ami 
eddig ismeretlen világok és a kitágult tudatállapotok megéléséhez 
vezeti el őket. A telep és annak környéke hamarosan a kor számos 
különc, később híres-hírhedt figurájának lakóhelyévé és a kor kü-
lönc művészeinek, életreformereinek, életmód-változtatás aposto-
lainak zarándokhelyévé vált. olyan neves személyek éltek, illetve 
fordultak meg falai között, mint hesse, Laban, Landauer, Baku-
nyin, kropotkin, Lenin, Trockij, Steiner, Fidus, George, klee, Dun-
can, Werefkin és még sokan mások. (Böhme 2001, 473–475.)

ezen a helyszínen tartotta Laban az általa alapított „Schule 
für kunst” nagy sikerű – „mozdulatművészeti – szóművészeti és 
hangzásművészeti” – nyári kurzusait. ebből a kezdeményezésből 
nőtt ki az a tanítványi kör, amely Laban mozgás- és térfelfogá-
sának, továbbá Die Welt des Tänzers (Táncosok világa 1920) című 
munkájában kifejtett, az univerzális harmóniát középpontba állí-
tó táncfilozófiáját követő mozdulatvilág kidolgozásán fáradozott. 
Az általa vezetett táncos közösség tagjai leginkább a szabadban 
táncoltak, alkalmanként az éjszakai holdfényben mezítláb, hogy 
érezzék a földet, gyakran ruha nélkül, hogy érezzék bőrükön a le-
vegő mozgását. (Fügedi 2009, 10.)

4. A kommunamozgalom magyar recepciója

A vidéki földművelő kommunák közép-európai mintájául szol-
gáló Berlin oranienburgban alapított obstbau-Siedlung eden 
nyomán európa-szerte megjelenő közösségek különböző típusai 
különíthetők el. A leggyakoribb formát az önellátó kertművelés, 
illetve az ezzel rokon kezdeményezésként a természetközeli kert-
városi életforma megteremtésére irányuló törekvések, továbbá az 
önellátó vidéki mezőgazdasági kommunák jelentik. ezekben az 
életreform egészségkultuszának jelszavai mellett a termelő és fo-
gyasztási szövetkezeti illetve a földreform mozgalom ideológiai 
elemei is megjelentek. 



46

németh AndráS

4. 1. TerMeLő közöSSÉGek

A magyar vegetáriánus törekvések markáns irányzata az a Bi-
csérdi Béla természetgyógyász, életreformer által megteremtett 
mozgalom, amely gyógymód és életmód is egyben. Az alapító 
az erdélyi Fogaras adótisztje, aki 1900 körül lett vegetáriánus, ké-
sőbb pedig áttért a kizárólagos nyers gyümölcs- és zöldségfélék, 
illetve a nyers tej fogyasztására. Az általa kidolgozott táplálkozá-
si rendszer népszerűsítésére 1909-től naponta tartott előadásokat, 
később erdély különböző városaiban folytatta módszere népsze-
rűsítését. Fogarason jelent meg nagy visszhangot kiváltó A halál 
legyőzése című műve, későbbi könyveiben az élet több évszázadig 
való meghosszabbítását ígérte. (Az életművészet könyve és makrobio-
tika. kézdivásárhely 1923; Fogaras 1924, Az ember hivatása a boldog-
ság. Fogaras 1924, Nagyszeben 1925, Az élet könyve. Aradi hírlap 
Nyomdatársaság, Arad, 1928, A reform életmódról. Aradi hírlap 
Nyomdatársaság, Arad 1928). Az 1920-as években a földi paradi-
csom megteremtésén munkálkodva a dunai Ada kaleh szigetén 
bicsérdista kolóniát létesített, ahol feleségével és híveivel élt. 1925 
körül mintegy 150–160 ezer követője volt, erdélyben ebben az idő-
ben több „bicsérdista” étkezde is működött. A mozgalom követő-
je lesz kosztolányi Dezső, előadásain többször is részt vett Babits 
Mihály, budapesti otthonában többször felkereste Bartók Béla és 
kodály zoltán is. 1930-tól beszüntette nyilvános előadásait, ké-
sőbb könyveit is kivonta a kereskedelmi forgalomból. Feleségével 
1944 végén Németországba távozott, majd 1951-ben az egyesült 
Államokba emigrált, ahol még azon év decemberében szívelégte-
lenségben elhunyt. (A mozgalomról lásd Schleininger 2004, 139.)

Az 1923-ban Szolnok mellett alapított „vegetáriánus – bicsér-
dista – flecserista lakótelep” lakói elszegényedett budapesti hiva-
talnokok, tanítók és tanárok, akik családjukkal együtt költöztek a 
kolóniára. 1926-ban már 32 család élt együtt a részükre biztosított 
olcsó telkeken nyaralószerű kis házakat építve gyümölcs-, illetve 
zöldségtermesztéssel foglalkoztak. A telepesek nem voltak fana-
tikus bicsérdisták, de több területen követték a „mester” tanait, 
illetve más rokon életreform törekvések elképzeléseit. Többségük-
ben nyers növényi ételeket fogyasztottak, télen-nyáron hideg vi-
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zes fürdőket vettek, lenge reformruhát viseltek, és előszeretettel 
olvastak szociológiai, természettudományos könyveket, valamint 
biológiával, természetes étkezéssel, továbbá a buddhizmussal 
foglalkozó műveket. 

A másik hosszabb életű termelő kommuna, a Szentendrén mű-
ködő Bubán-kolónia, amely az egyik alapító, Markó Sándor tel-
kén kezdte el működését. Még az alapítást megelőzően a közeli 
kőhegy alatt bicsérdisták telepedtek meg, akik a Berlin melletti 
Éden mintájára akarták telepüket felépíteni. (Pethőné 2006, 164.) 
ezt az elképzelést folytatták a bubániak, akik a 1930-as évek ele-
jén a város korábbi polgármestere, dr. Antolik Arnold vezetésé-
vel alapították meg „vegetár telepüket”, amelyhez 1935-ben már 
24 család csatlakozott, és 90 tagot számlált. A családok egy-két 
holdon gazdálkodtak, hogy az étrendjüknek megfelelő növénye-
ket megtermelhessék. A telep legidősebb tagja, a város színes 
egyénisége, Véver oszkár, Bicsérdi lelkes követője volt. Az alapí-
tó Markó Sándor visszaemlékezése szerint „heten Bubáni koló-
nia néven egy ideális kertgazdálkodású, vagyonközösségben élő 
kommunát akartak alapítani. ez a kommuna 1930-tól 1945-ig állt 
fenn. Próbálkozásukat a fasizmus és a II. világháború dúlta szét.” 
(Idézi Schleininger 2004, 140.) A kolónia tagjai 1932-től Életreform 
címmel időszaki folyóiratot adtak ki, amelynek szerkesztője kez-
detben dr. Antolik Arnold volt, aki fia halálát követően 1936-ban a 
tisztséget átadta Markó Sándornak, aki 1938-ig, annak betiltásáig 
szerkesztette a lapot. A kezdeményezés legfőbb teoretikusa, Anto-
lik Arnold a folyóirat első számában fogalmazza meg az új kezde-
ményezés célkitűzéseit: „könnyíteni akarunk életünkön, egészsé-
ges, vidám emberré akarunk válni, és ha a városi élet csúfságai és 
nyomorúságai tönkretettek bennünket, hol keressünk segítséget 
és támogatást, ha nem a természetben? (…) A természetben csa-
kis termelő munkával lehet boldogulni. A legtöbb munkás nem 
végez termelő munkát és ezért a működése épp oly haszontalan, 
mint a munkáltatójáé. (…) A kapitalista gazdálkodás (…) újabb 
és újabb árucikkeknek a kieszelésével hosszabbítja meg az életét. 
Jellemző példa erre a ruházat ’divatja’. Ahelyett, hogy állandóan 
a legegyszerűbben öltözködnénk, a tőkés társadalom divatjához 
igazodunk.” (Idézi Schleininger 2004, 141.) Az Életreformer tele-
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pesek szabad földszövetkezete alapításával kapcsolatos tervezet 
egy életreform telep és egy termelőszövetkezet alapítását céloz-
za meg. Antolik szerint: „ennek elérésére maga a szövetkezet 
nekünk csak az anyagi eszközök előteremtésére szükséges, mert 
amíg a köz minden tagja a legelemibb életszükségleteivel (táplá-
lék, lakás, ruházat, fűtőanyag) hiánytalanul és állandóan ellátva 
nincsen, eszmei célokat kitűzni és azokat megvalósítani is akarni, 
lehetetlen.” (Antolik é. n. 2.)

4. 2. A GöDöLLőI MűVÉSzTeLeP

Az életreform századforduló utáni virágkorának legjelentősebb 
hazai életreform kísérlete, amely pedagógiai szempontból is fi-
gyelemre méltó, a gödöllői művésztelepen bontakozott ki. A Bu-
dapest közeli kisvárosba, Gödöllőre „kivonuló” művészek által 
alapított közösség 1901-ben jött létre. A csoport vezéregyéniségei, 
Nagy Sándor, körösfői-kriesch Aladár, Toroczkai Wigand endre 
voltak, akikhez később még számos művész csatlakozott. A cso-
port a természetes, egészséges élet reforméletmódját a társadal-
mi egyenlőség eszméivel párosította. A művésztelep alkotóit nem 
stílusuk, hanem leginkább művészet- és életfelfogásuk kapcsolta 
össze. ez a különböző életreform közösségek életmódját követte 
például az öltözködés, étkezés, közösségi, férfi-nő kapcsolatok, a 
női (lásd Nagy 2003) és férfi társadalmi szerepformálás, gyermek-
nevelés (a gödöllőiek nevelésfelfogásáról lásd részletesen révész 
2003) terén. (A gödöllői művésztelep életmód és mentalitásel-
meiről lásd részletesen Szabó 2003.) ehhez kapcsolódnak a val-
láshoz való viszonyulás új formáinak kísérletei, a szakralitás és 
transzcendencia új formáinak keresése, az individuális alapokon 
nyugvó szubjektivitás előtérbe helyezése, a misztikus életérzés és 
a társadalmi feladatvállalás felfokozott igénye. (Lásd erről Gellér 
2003.) 

A művésztelep tagjai a ruskin, Morris, Tolsztoj és más élet-
reform próféták által megfogalmazott természetes, tiszta ideál-
világát erdélyben vélték felfedezni. A kibontakozó intenzív er-
dély-kapcsolatokat a közösség vezetője, körösfői-kriesch Aladár 
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alapozza meg, aki már az 1890-es években több nyarat tölt Tövi-
sen és Diódon a Boér családnál. (erről lásd részletesen Murádin 
2003.) ott érintette meg az először az erdélyi táj és a népművészet 
szépsége, amelyhez élete későbbi szakaszaiban is mindig vissza-
tért. erdélyen belül kalotaszeg mintegy a népművészet újrafelfe-
dezésének vallásos kultuszhelyévé vált. ez többeknél olyan kül-
sőségekben, mint a névváltoztatás is megjelent. kriesch Aladárt 
körösfő, Wiegand edét pedig Torockó szépsége késztette új elő-
név felvételére. 

A gödöllői közösségre Schmitt mellett jelentős mértékben ha-
tottak Lev Tolsztoj, Julius hart (akinek berlini kommunájában 
egy ideig Schmitt Jenő is élt), az angol művészeti és társadalmi 
reformirányzatok jeles személyiségei: többek mellett John ruskin, 
és a demokratikus művészet koncepcióját megfogalmazó William 
Morris, Walter Crane. Világfelfogásukra hatottak a német népies 
irányzatok esztétikai és művészeti törekvései (például Langbehn, 
Fidus), valamint a skandináv – leginkább finn és svéd képzőmű-
vészkörökben megjelenő, szintén a vidéki életet népszerűsítő élet-
reformhoz közel álló képzőművészei (például Gallen és Liipola), 
továbbá a korszak különböző, szintén életreform ihletettségű kvá-
zi vallásos irányzatai, a teozófia, antropozófia mellett és bizonyára 
azok hatására a buddhizmus tanai is. (Lásd erről részletesen Gel-
lér 2003.) A Tolsztoj-hatás szintén a művésztelep alapítását meg-
előző időszakra nyúlik vissza. körösfői-kriesch 1885–1889 közötti 
diódi tartózkodása idején a Boér család házában egy tolsztojánus 
közösség tevékenykedett. Nagy Sándor Tolsztoj-tiszteletét jól jel-
zi, hogy 1902-ben Jasznaja Poljanában meglátogatta az agg írót. 
(Bozóki és Sükösd 1994, 90.)

A népművészet, illetve erdély hatása valamilyen formában 
minden gödöllői művésznél megjelenik. ruskin és Morris, illet-
ve Tolsztoj és Schmitt nyomán művészetfelfogásuk közös eleme 
volt a munka, az élet és a művészet egységének megteremtésé-
re irányuló törekvés, amelyben a környezet és az élet minden-
napi tárgyainak megszépítése, illetve az azzal összhangban álló 
új életforma organikus példája a népművészet és a népélet volt. 
A művésztelep tagjai arra törekedtek, hogy a népművészet élet-
tel, illetve a művészettel azonos, őseredetinek tartott motívumait 
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megjelenítsék saját alkotásaikban, illetve a falusi emberek között 
élve megtapasztalják és kövessék az egyszerű emberek természet-
közeli, természetes életformáját. 

A gödöllői művésztelep és több más korabeli művészeti és tár-
sadalmi reformer által reprezentált hazai életreform törekvések 
és a korabeli pedagógiai reformtörekvések egyrészt az egyre je-
lentősebb szakmai erőt képviselő népiskolai tanítóság szakmai és 
emancipációs mozgalmai, másrészt Bárczy István várospolitikai 
reformjai kapcsán kerülnek egymással szorosabb kapcsolatba. Bár-
czy István a város liberális főpolgármestere 1906 és 1918 között állt 
a főváros élén. ez a bő évtized, a Bárczy korszak, Budapest világ-
várossá válásának fényes története. Az „építő polgármester” alko-
tásai, iskolák, középületek, bérházak többsége ma is áll. ebben a 
korszakban került sor a városi közigazgatás, a városi tömegközle-
kedés, közvilágítás, kommunális rendszer kialakítására, valamint 
a szociálpolitikai és kultúrpolitikai program keretében széleskörű 
kislakás- és iskolaépítés kezdődött. Jelentős lépések történtek a fel-
nőttoktatás kiszélesítése érdekében, Szabó ervin irányításával az 
1910-es években létrejön a főváros modern könyvtárhálózata is. 

A különböző pedagógiai törekvések és a hazai életreform kép-
viselőinek nagyszabású reform keretében kibontakozó, a háború 
végéig tartó együttműködésének a szellemi-aktivitási központja 
a városfejlesztési reformhoz szervesen kapcsolódó, 1912-ben We-
szely ödön irányításával (Németh 1990, 13–17.) a fővárosi tanítók 
továbbképzésére létrehozott Pedagógiai Szeminárium és a főpol-
gármester támogatásával alapított Népművelés című folyóirat lesz. 
(Németh 1988, 21–28.)

A folyóirat nem csupán a magyar gyermektanulmányi moz-
galom és az experimentális pedagógia kiemelkedő képviselőinek 
biztosított publikációs lehetőséget. A Huszadik Század és a Nyu-
gat című folyóirat mellett ez a sajtóorgánum teremtett lehetőséget 
a magyar életreform mozgalom legkülönbözőbb irányzatainak a 
szindikalista és tolsztojánus mozgalmaktól (Szabó ervin, Migray 
József), a magyar művészeti szecesszió legkülönbözőbb irányza-
taiig bezárólag. 

A lap hasábjain kifejthették véleményüket az új városi kultú-
ráról, a városfejlesztés új irányzatairól, a művészet és a nevelés 
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kapcsolatáról, a népművelés és iskola új feladatairól, az új ember-
ről, az új társadalomról, az új erkölcsről és új nevelésről, a férfi 
és nő megváltozott kapcsolatáról és ezzel összefüggésben a nemi 
nevelés feladatairól, a gyermekművészetről, a népművészethez 
mint a természetes életformához való visszatérés fontosságáról, a 
magyar kultúra és társadalom megújításának „harmadik útjáról.” 
A Népművelés arculatának megformálásában a kezdeti időktől 
kezdődően mértékadó szerepet játszanak a gödöllői művésztelep 
vezetői, Nagy Sándor és körösfői-kriesch Aladár. A Népművelés 
folyóirat szerzői, a Pedagógiai Szeminárium különböző népmű-
velő tanfolyamai, tudományos előadói és hallgatósága, valamint 
a Gyermektanulmányi Társaság tagjai között az 1910-es években 
már ott találjuk a magyar szecesszió legkülönbözőbb irányza-
tainak képviselőit; a gödöllői művészkommuna (Nagy Sándor és 
körösfői-krisch Aladár, Lippich elek), a hazai mozdulatművészet 
és az új zenei-művészeti nevelés (Dienes Valéria, Madzsar Alice, 
Lyka károly, kodály zoltán, Bartók Béla), valamint a Vasárnapi 
kör (például Lukács György, Balázs Béla) vezető személyiségeit 
is. (Németh 2004, 201, továbbá Németh 2005.) 

5. A kommunatörekvések és a reformpedagógia

 Az életreform közösségi, illetve kommuna motívumai legerőtel-
jesebben a reformpedagógia korai szakaszában megjelenő bent-
lakásos nevelőintézményekben érvényesülnek. ezek modelljét az 
1889-ben Abbotsholme-ban alapított The New School jelentette. 
Az alapító Cecil reddie barátja, Carpenter révén kapcsolatban állt 
a „Fellowship of the New Life” köré szerveződő angol társada-
lomreformerekkel. A Today című fo lyóiratban 1888-ban közzétett 
cikksorozatában fejtette ki bentlakásos reformiskolájának alapel-
veit, a mozgalom szellemiségét. Arról értekezik, hogy a hagyomá-
nyos angol középiskolát olyan életszerű körülményeket biztosító, 
társadalmi szolidaritásra épülő bentlakásos nevelőintézetekkel 
kell felváltani, amelyek megteremtik a növendékek személyisé-
gének harmóniáját, a testi-szellemi-erkölcsi értékek összhangját. 
Néhány évig reddie iskolájában tanított John h. Badley a Bedales 
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intézet alapítója, de az új pedagógiai elképzelések fellelkesítették 
a francia szociológust, edmound Demolins-t, aki annak szellemé-
ben alapította meg 1898-ban az École des roches intézetét. A német 
Landerziehungsheim megteremtője, hermann Lietz vendégtanár-
ként töltött egy évet reddie intézetében. ott szerzett tapasztalatai 
alapján írta meg 1897-ben Emlohstobba című könyvét, 1898-ban pe-
dig megalapította első intézetét a harzban talál ható Ilsenburgban. 
ezt követte a második, haubindában, majd 1904-ben a rhönben 
talál ható Bieberstein kastélyban. Az életreform ihletettségű pedagó-
giai elképzelés lényegét a Lietztől származó elnevezés – a Lander-
ziehungsheim szó: vidéki nevelőotthon – fejezi ki a legteljesebben. 
Az iskolák a várostól távol, szép természeti környezetben helyez-
kedtek el, munkájuk központjában a tudatosan felvállalt sokoldalú 
nevelési funkció állt, amit elmélyített az intézmények bentlaká sos, 
otthon jellege. Az alapítók a már rousseau által megfogalmazott 
– és az életreform által is vallott – természetes új nevelés szellemé-
ben törekedtek a harmonikus, cselekvőképes felnőttek, az új ember 
nevelésére. A francia École des roches például egy vadregényes 
folyópart közelében, Verneuil melletti 25 hektáros birtokon műkö-
dött, hatalmas park, fenyőerdő és termőföld vette kö rül. „Armer 
pour la vie” – fegyverkezz az életre – hangzik az École des roches 
homlokzatára írt jelmondat, amelynek szellemében törekedtek arra, 
hogy növendékeikben kialakítsák és továbbfejlesszék mindazokat a 
készségeket, képességeket, amelyek a felnőtt élet változatos viszo-
nyai között is lehetővé teszik számukra a helytállást, megteremtve 
az ehhez szükséges cselekvő- és kezdeményezőkészséget, tu dást, 
erkölcsi tartást, akaraterőt. (Vö. Németh 1996)

5. 1. BeNTLAkÁSoS ISkoLAközöSSÉGek 

A fenti célok megvalósítása érdekében az új intézmények szá-
mos, a korszak társadalmi refommozgalmaiban és a korábban 
bemutatott, az életreform kommunatörekvéseiben is megjelenő 
elképzelést is felvettek pedagógiai eszköztárukba. ezek közül a 
legfontosabbak: a gyermekek egész életének rugalmas kereteket, 
szabályokat adó napirend, az iskolaállam önkormány zati modell-
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je, az új tanár–diák kapcsolat, az oktatás korszerű műveltségtartal-
mai, didakti kai-metodikai elemei, az öntevékenység. A termelő-
kommunák közösségi életének elemei a bentlakásos iskolákban is 
megjelentek, amelyekben változatos tevékenységformák szolgál-
tak a testi nevelés és tanulmányi munka (5–5 óra), a pihenés, alvás 
(9–10 óra) és a játék, testedzés számára. A hét egy délutánját ki-
rándulásra, egy mási kat a kulturális-művészeti jellegű tevékeny-
ségre fordították (hangverseny, önképzőkör, színjátszás stb.), és 
lehetőséget teremtettek az önkormányzati munkára is. havonta 
vita délutánokat szerveztek, negyedévenként hosszabb kirándulá-
sokon vettek részt. Az iskolák pedagógiai programjában az élet-
reform testkultúra mozgalmának és a közösségi termelőtelepek 
gyakorlatának elemei ötvöződtek. Az egészséges test elérésére 
szolgált a reggeli közös fürdés a szabadban, majd futás és torna. 
ezu tán következett a reggeli ájtatosság a kápolnában vagy a sza-
badban. A bőséges, egészséges reggeli után a tanulmányi munka 
következett, a szünetekben játék és sport a szabadban. A tanulás 
ebédig tartott, ennek befejeztével a műhelyekben, a kertben és a 
földeken dol goztak. A közös munka befejeztével sport, majd is-
mét tanulás következett. ezután vacso ráig zenekari, kórus- vagy 
színjátszó próba, zenehallgatás, társasjáték, olvasás töltötte ki a 
növendékek idejét. a napot az esti ájtatossággal és közös éneklés-
sel fejezték be. Az önálló cselekvés legfőbb „gyakorlópályája” az 
önkormányzati tevékenység volt. Az intézetek „iskolaállamként” 
– alkotmányos monarchiaként vagy köztársaságként – mű ködtek, 
a közösen alkotott törvény és alkotmány szellemében. Az állam 
feje az igazgató, miniszterei a tanárok és prefektusok, állampol-
gárai pedig a növendékek voltak, akik élet koruk alapján 6–10 fős 
csoportokat alkottak, élükön egy idősebb diákkal. Mindenkinek 
sze mélyre szabott megbízatása volt, például külön megbízottjai 
voltak a könyvtárnak, szer tárnak, az állatok és növények gondo-
zásának. A közös teendőket előre megbeszélték, megtervezték, 
mindenki elmondhatta azokkal kapcsolatos véleményét, elkép-
zeléseit, megfelelő érvek alapján megvédhette álláspontját. Az 
így elfogadott tervek alapján a nö vendékek önállóan vagy kisebb 
csoportokban végezték el az egyes tanórákon, a délutáni munka 
során teendőiket. A tanulmányi munka nem csupán valamely el-
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vont elméleti isme ret elsajátítását jelentette, hanem összhangban 
állt az önkiszolgáló munka, gazdasági te vékenység feladataival, 
folyamatába élő módon illeszkedett be a kertészkedés, mezei 
munka, az állattenyésztés, az építkezés, a műhelyekben folytatott 
barkácsolás is. A közösen termelt javakat fogyasztották, a felesle-
get pedig a piacon értékesítették. 

A kommunák demokratikus társadalmi gyakorlatra, az egyen-
lőségi elv gyakorlati megvalósítására irányuló törekvései nem 
csupán a közösségi élet mindennapjainak életszerű feladatmeg-
oldásaiban, hanem a nevelő–növendék kapcsolat új elemeiben is 
megjelentek. ezekben az intézményekben a tanár nem mindent 
tudó, csalhatatlan parancsnok, hanem a növendékek se gítőtársa, 
idősebb barátja, aki széles körű lehetőségeket teremt az önálló 
gyermeki te vékenységre, támogatva az arra irányuló törekvése-
ket. A tanulói önállóság ára az volt, hogy a diákoknak viselniük 
kellett döntésük, tetteik következményét és felelősségét is. Min-
denki lehetőséget kapott arra, hogy cselekedetei helyességéről sa-
ját tapasztalatai alap ján győződjön meg, senki sem kényszerült a 
felnőttek parancsainak elvtelen, gondolko dás nélküli, vak végre-
hajtására. A helytelen viselkedés elmarasztalásának eszköze – a 
megfelelő belátáson és tapintaton alapuló – természetes büntetés 
volt, amelynek kiszabása az érintett gyermek ismeretén alapult. 
A kiemelkedő munka jutalma valamilyen sze mélyre szabott aján-
dék ( könyv, barkácseszköz, sporteszköz ) volt. 

Az életreform mozgalom és a korabeli angol-német életreform 
elképzelések (ruskin, Morris, arts and craft mogalom) művészet-
felfogása is szervesen beépült az iskolák életébe. Azokban köz-
ponti szerephez jutottak a különböző esz tétikai-művészeti jellegű 
tevékenységek: az előadóestek, a bábozás, színjátszás, a kiállítások 
rendezése, a hangversenyek, az ezek megvalósításához szükséges 
zene- és énektanulás, a próbák, az egyes képző- és iparművészeti 
technikák elsajátítása. Fontos szerepet tulajdoní tottak a gyerme-
keket körülvevő esztétikus környezet nevelő hatásának is. ezért 
ízlésesen rendezték be a gyermekek környezetét, az épületekben 
számos szobrot, festményt helyez tek el, sokat adtak az ebédlő be-
rendezésére, az esztétikus terítékre, sehonnan sem hiá nyoztak a 
virágok. (Vö. Németh 2006)
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5. 2. SzABAD LeVeGőS ÉS erDeI ISkoLÁk

Az európa-szerte megjelenő bentlakásos elitképző „új isko-
lák” mellett az első életreform mogalmak elképzelései hatották 
át a gyermekek egészséges fejlődését, betegségtől való megóvá-
sát szolgáló erdei és „szabad levegős” iskolákat. Az elsősorban 
egészségügyi-gyógyító intézménynek tekinthető erdei iskolák 
ha gyományai az 1860-as évekre nyúlnak vissza. ekkor kezdemé-
nyezte a zürichi lelkész, Lion Walter az iskolás gyermekek nya-
raltatási akcióit. ennek hatására később több né met nagyváros 
szünidei üdülőket alapított, ahol a rászoruló gyermekeket nya-
raltatták. A korszak népbetegsége, a tuberkulózis megfékezésére 
ajánlotta Anton reé ham burgi pedagógus az erdei iskolák létre-
hozását. A századforduló után elterjedő intézettípus kezdetben 
beteg gyermekek gyógyítására, utókezelésére, majd a betegség 
megelőzésére specializálódott. Az intézetekbe elsősorban egész-
ségügyi problémákkal küszködő, gyen gén fejlődő, vérszegény 
vagy veszélyeztetett családi körülmények között élő, nehezen 
ne velhető gyermekeket utaltak be. Az erdei iskolában – a gyógy-
kezelésen és gondozáson túl – a szabadban folyó oktatás előnyeit 
kihasználva a modern metodikai megoldások alkal mazására töre-
kedtek, felhasználták a gyermekek közvetlen természeti tapaszta-
latainak, tevékenységi lehetőségeinek nevelő hatását. 

A századforduló után európa-szerte számos erdei iskola mű-
ködött, létrejött az or vosi felügyeletet is biztosító iskolaszanató-
riumok és preventóriu mok hálózata. Az erdei iskolák gyógyító te-
vékenységével párhuzamosan bontakozott ki a „szabad levegős” 
iskolák (open-air school, école de plein air, Freiluftschule), a sza-
badban folyó nevelés-oktatás európai mozgalma. 

A Landerziehungsheim típusú elitne velő intézetek mellett az 
életreform eszméit felvállalva tömegesen jöttek létre azok a ne-
velőintézetek, amelyek célja nem csupán a beteg gyermekek gyó-
gyítása, utókezelése, hanem a természet nevelő hatásának minél 
sokoldalúbb kihasználása volt. Az iskolatípus jellemzője, hogy 
tanulóik az év nagy részében a szabad levegőn végezték iskolai 
munkájukat, rossz időben levegős csarnokok ban, fedett teraszo-
kon tartózkodtak. ezek az intézmények elsősorban növendékeik 
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szemé lyiségfejlesztését, testük edzését szolgálták a modern test-
nevelés minden eszközével fel szerelve. európa több országában 
számos városi iskola a szülőkkel közösen működtetett vidéki is-
kolaotthont hozott létre. ezek arra szolgáltak, hogy egy-egy osz-
tály az iskolaidő alatt és az iskolai szünetekben természetközeli 
nevelést kapjon. A gyermekek az új kö rülményeket, életformát 
jól kihasználhatták ismereteik, tapasztalataik gyarapítására, sokat 
sportolhattak, játszhattak, mozoghattak és pihenhettek. Az egyes 
iskolák közti cserevi szony lehetővé tette a diákoknak más vidé-
kek, sőt idegen országok megismerését is. 

6. Összegzés: életreform kommunák  
és a reformpedagógia 

A kommunatörekvések közösségi motívuma a reformpedagógia 
különböző koncepcióinak legalapvetőbb eleme. ehhez kötődő to-
vábbi járulékos jegyek közé tartozik a társadalmi és nevelési kap-
csolatokban az egyenrangúság, továbbá a barátság, testvériség, 
illetve a partneri viszony hangsúlyozása. A kommunagondolat-
ból származó közös jegyeket erősíti, hogy mindkét irányzatban 
fontos szerephez jut a választott, vagy a közösség által kijelölt ka-
rizmatikus vezető, aki az egész csoport érdekében tevékenykedik, 
és saját személyében és cselekedeteiben is megjeleníti a csoport 
akaratát. közös vonás a természet, illetve a természetközeliség 
valamint természetesség hangsúlyozása, ami a reformpedagógia 
gyermekfelfogásában és oktatási módszereiben is megjelenik. Az 
életreform mozgalom hatását jelzi, hogy a különböző reformpe-
dagógiai törekvések erőteljesen hangsúlyozzák a lélek elsődleges-
ségét, az alkotó szándék, a művészi törekvések és fejlesztő hatá-
sok, valamint az érzelmi átélés és a saját aktivitás, továbbá ezzel 
összefüggésben az érzékszervi és testi dimenzió fontosságát, an-
nak a tanulásra gyakorolt hatását. 

Az életreform különböző irányzatai által vizionált mindenfaj-
ta társadalmi és individuális változás, önmagunk és a világ meg-
mentése révén az ember egyéni léte és a társadalom ellentmondá-
sainak feloldása, a földi paradicsom megteremtése feladatot ró a 
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következő, ifjú nemzedékekre, akiket tudatosan fel is kell készíteni 
azok megoldására. ebből is következik, hogy az életreform-törek-
vésekben a neveléssel kapcsolatos tennivalók központi szerepet 
játszanak. ez a közös vonás is jól jelzi, hogy a korszak pedagógiai 
reformtörekvései, a reformpedagógia árnyalt képe csak a kibon-
takozását kísérő civilizációkritikai háttérrel együtt, az életreform 
mozgalmaktól kapott impulzusok kölcsönhatásában értelmezhe-
tőek. Miként azt munkánk maga is szemléletesen dokumentálja 
a kommunamozgalom kapcsán, az életreformnak ez az alapvető 
motívuma számos ponton megjelenik a különböző reformpeda-
gógiai koncepciókban is. Ahogy az életreform és a reformpedagó-
gia kapcsolatát elemezve ehrenhard Skiera is megfogalmazza, az 
életreform különböző formákban mintegy előkészíti, később pe-
dig együtt halad a reformpedagógiával, amely sajátos eszközeivel 
szintén az individuum és a társadalom közötti ellentmondás teljes 
feloldására törekszik. olyan kényszertől és félelemtől mentes ne-
velő hatású környezet megteremtésére, amelyben a gyermek saját 
fejlődési törvényei szerint formálódhat. (Skiera 2005)

A reformpedagógiában megjelenő romlatlan gyermek toposza 
a jövőbeni élhetőbb, jobb világ garanciája is egyben. ez arra utal, 
hogy a reformpedagógia rendelkezett saját megváltóval is. ez a 
„gyermek” mint a jobb jövő megtestesítője, egyben a meggyógyu-
ló új világ letéteményese. ebből adódóan a reformpedagógia-utó-
pia diskurzusaiban számos esetben jelennek meg az életreform 
retorikájával rokon kvázi vallásos motívumok is. A leggyakoribb 
toposz a hagyományos tekintélyétől megfosztott tanár, akinek he-
lyére az új messiás, a gyermek lép majd. ezáltal a nevelés, az élet-
reformhoz hasonló missziós feladatot felvállalva túllép az adott 
kor konkrét viszonylatain, és válik az egész emberiség ezt követő 
jobb jövőjének előkészítőjévé. ezáltal az „új iskola” a vágyott „új 
világ”, a „földi mennyország” megalapozója is egyben, ahol az 
ember kiteljesedhet, és megélheti egészlegességét, ahol a gyermek 
is „igazi” gyermek lehet majd. 
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Az életreform és a megtérés  
kapcsolódása

miKonyA györgy

Bevezetés

Az életreform egyszerre tekinthető világnézetnek, azaz sajátos fi-
lozófiai, vallási elképzelésekkel rendelkező eszmék összességének 
és egyfajta életvezetési gyakorlat megvalósulásának. (Linse 2001, 
197) Praktikus megközelítésben az életreformerek gondolkodás-
módjában legalább háromféle motiváció figyelhető meg, abban 
orvosi- gyógyászati-higiéniai, továbbá szociálpolitikai és végül vi-
lágnézeti vallásos szempontok érvényesülnek. (kerbs 1997, 18–19) 
Az életreform koncepció elmélete és gyakorlata olyan gyűjtőfo-
galom, amelyik az egyéni élet megváltoztatására törekvő külön-
böző önreform irányzatokat tárgyalja. Az életreformerek szerint 
a nyugati civilizációt meggyengítő kóros állapot gyógyulása az 
egyes emberek életének megváltoztatásával érhető el. A saját élet 
megváltoztatására törekvő individuális igyekezet, az önreform 
(Németh 2013, 12) rásegítő hatások nélkül csak nehezen valósít-
ható meg. Az egyik ilyen hatás lehet az intenzív érzelmi élmények 
összegződéseként létrejövő megtérés. 

ezen utóbbi vallási megközelítés, a spiritualitás keresése, ami 
lényegében olyan életfeladat, amelynek a megvalósítása során az 
emelkedett tudatállapothoz megint csak három fő út vezethet: 
1. az igazság valóságának keresése – azaz a tudomány, 2. a szép-
ség – azaz a művészet és 3. a jóság – azaz a vallás világa. (Süle 
2009, 21) Az igazság keresése a tudomány művelése által meg-
lehetősen hosszadalmas, sok időt és kitartást igénylő soha véget 
nem érő tevékenység – így ezt az utat csak kevesek járják. A meg-
váltó erejű „szépség” keresése és átélése már több reménnyel 
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kecsegtet. A William Morris által vezetett mozgalom résztvevői 
a vallás és szépség szellemében történő nevelés elvét hirdették. 
A szép kultusza által kívánták – több-kevesebb sikerrel – megre-
formálni a társadalmat, és az embert visszavezetni Istenhez. (Né-
meth 2013, 16) 

Az életreform-koncepció sajátos transzformációban van jelen 
a vallásokban. A legszembetűnőbb ebből az eltérő fogalomhasz-
nálat: olyan kifejezésekkel találkozhatunk, mint megváltás, megvi-
lágosodás, megtisztulás, megtérés vagy konverzió, megszabadulás. (eli-
ade 2006) A fogalomhasználat részletes elemzése, értelmezése és 
összehasonlítása nem képezi vizsgálódásaink tárgyát. Munkánk 
célja profánabb, a vallás – ulbricht szerint – mint életvezetési mo-
delleket felmutató és integráló, illetve a hit révén e szabályok be-
tartását megkönnyítő konstellációként értelmezhető. (ulbricht 
1998, 495) Ilyen módon az intenzív vallásosság sokszor kapcso-
latba hozható egy olyan mélyen átélt vallási élménnyel, amellyel 
kezdetét veszi egy adott személy életmódjának, életvezetési elvei-
nek radikális megváltozása. 

A megtérésként vagy más elnevezéssel konverzióként ismert 
jelenség a vallásos élet egyik legintimebb mozzanata, hiszen min-
den személy egyedileg készül fel rá, és egyedi módon is éli meg 
ezt a döntő fordulatot. A konverziós jelenség lényegi összetevői: a 
lelkiismeret-vizsgálat az elkövetett cselekedetek felidézésével, az 
ezeken való belső vívódás, a töprengés és a csendes meditáció. 
Végeredménye pedig fordulat, változás az eddigi életvezetésben. 
A megtérést követő – a radikális változás bekövetkezése utáni ál-
lapot – megtartása nem könnyű feladat, ezt sokban segít(het)i a 
hit „kegyelmében való részesedés”. A megtérést szinte törvény-
szerűen egy erős visszarendeződési folyamat megindulása követ-
heti az eredeti személyiségállapot visszaállítása érdekében. Süle 
Ferenc homeosztatikus ellenregulációként említi ezt az állapotot. 
(Süle 1997, 242) Az újonnan megtértek esetében nagy jelentőségű 
a gyülekezet megkülönböztető figyelme, az imádságos háttér, egy 
támaszcsoport (imakör) permanens jelenléte, szerető gondosko-
dása. 
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2. A megtérési jelenségek vallástörténeti és 
társadalomtudományos megközelítései 

A vallástörténet bővelkedik megtérési jelenségek leírásával. A ha-
giográfiai kutatások, a boldoggá és szentté avatási processzusok 
bő kutatási lehetőséget jelentenek a bibliai „páli fordulattól” kezd-
ve Szent Ágoston önéletírásáig. A sok-sok példából, most csak né-
hányat választok ki. A bemutatásra kiválasztott esetleírások egyik 
közös jellemzője, hogy a megtérés mindig konfliktusokkal, belső 
vívódással jár együtt. 

A vallástörténeti és a modern lélektani megközelítés időben 
távolabbi példáját adja erikson Luther megtérési történetét ér-
telmező tanulmánya. erikson Luther megtérésének elemzéséhez 
számos olyan forrást használ fel, amelyek segítségével pszicho-
lógiai, szociológiai, vallástörténeti, valamint társadalmi-gazda-
sági kontextusba helyezhetően vizsgálható a megtérés. erikson a 
pszichoanalízis fogalomrendszerét felhasználva írja le és elemzi, 
miként formálódik a vallásos életút és az Istenhez való viszony 
a gyermekkori és serdülőkori történések függvényében. Nagy je-
lentőséget tulajdonít annak, hogy az apa és az anya – mint elsőd-
leges tekintélyszemély – miként formálja gyermeke istenképét. Az 
életútelemzés kiindulópontja az a drámai esemény, amikor a fia-
tal Luther Márton 1507-ben, az erfurti kolostor kórusában, eufo-
rikus állapotban ezt kiáltotta: »Ich bin’s nit! Ich bin’s nit!«, illetve 
»Non sum! Non sum!«”. ez a kórusbeli dühroham azért keltette 
fel erikson érdeklődését, mert úgy vélte, hogy a „Nem vagyok!” 
felkiáltás egy igen sajátos identitásválság kezdetét jelentheti. Az 
őrjöngési jelenetből kiindulva – melynek végén Luther ájultan a 
földre zuhant – bontja ki a szerző a megtérés magyarázatául szol-
gáló életciklus-elméletét. A legújabb német szakirodalmi források 
új szempontok, többek között a családi élet és a saját gyermekei-
hez való viszony alapján vizsgálják Luther életét. (Schilling 2012) 
Lyndal roper például azt vizsgálja, hogy miként függ össze Lut-
her testalkata a jellemével. (roper 2012)

A megtérés motívum sajátos formája figyelhető meg az élet-
reform közép-európai vallási gyökerű kommunatörekvéseinek 
egyik eszmei forrásaként értelmezhető pietizmus késői szakaszá-
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ban, például a svájci herrnhuti közösségében (kardos–Szigeti 
1988, 19–21) A kései pietizmus fő elve a ragaszkodás a keresztény-
ség tradicionális formáihoz, ami aktív gyakorlati hitélettel páro-
sul. A pietisták Schleiermacher véleményét követik, aki szerint 
a vallás lényegében a végtelentől való függés érzése. A pietista 
megtérésre jellemző az állandó lelkiismeret-furdalás a megtett és 
elkövetett tetteken való töprengés, a folyamatos belső vívódás és 
a csendes meditáció. A pietista megtérési történetek (tanúságté-
telek) tudósítanak arról, hogy miként áll elő a megtérési fordulat 
a hitre fogékonnyá vált lélekben. ez gyakran álomban, szender-
gésben, valamilyen rendkívüli jeladásban, esetleg egy bibliai tex-
tus véletlen megpillantásának hatására következik be. A megtérés 
időtartama nagyon változó, sokszor nagyon rövid idő alatt, néha 
egy perc töredéke alatt következik be. (kardos–Szigeti 1988, 425.) 

kardos László nazarénusokkal foglalkozó munkájában a nazaré-
nus megtérési esetek kapcsán két tipikus utat ismertet. Az egyik 
esetben a hívők minden különösebb megrázkódtatás nélkül, szin-
te természetesen jutnak el a megtéréshez. ők általában nazarénus 
családi környezetben élnek, könnyen megérlelődik bennük a meg-
térés szándéka, ezért viszonylag könnyen mondanak le a világi 
örömökről, és magukra veszik a gyülekezethez tartozás összes ter-
hét és örömét. A fiatalok sokszor már 15–17 éves korukban meg-
térnek. A megtérésnek ez a formája a korán felkeltett bűntudatra 
épül. A másik típus gyötrődve, önmagával vívódva, tusakodva jut 
döntésre, rendszerint nagy megpróbáltatások, felemelkedések és 
visszaesések után. Az ilyen személyek nehezen tudnak elszakadni 
régi életüktől, rendszerint valamilyen erős megrázkódtatásnak (há-
borúnak, öldöklésnek, egyéni tragédiának) kell bekövetkeznie ah-
hoz, hogy a megtérésük bekövetkezzen. A kétségek között hányó-
dó megtértekből lesznek a kemény „hitvalló szolgák” a nazarénus 
gyülekezetben. Általában az értelmiségi hívők útja is ilyen, hossza-
dalmas keresgélés, kételkedés útján találják meg a bizonyosságot. 
A megtéréssel bekövetkezett lelki fordulat megszentelődése a na-
zarénusoknál a felnőtt keresztelés révén megy végbe. 

A megtérési történetek egyik klasszikus szépirodalmi példája 
Tolsztoj „Gyónás” (Iszpovegy) (1879) című önéletrajzi írása. Az 
író ebben a művében szigorúan számot vet múltbeli életével és 
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lépésről-lépésre követve azt, írja le megtérésének körülményeit. 
közben felhasználja az alkalmat a dogmatikus teológia bírálatára. 
Lefordítja orosz nyelvre az evangéliumot és azt saját magyaráza-
taival kiegészítve adja ki. Célja a csodás elemektől mentes prakti-
kus kereszténység elveinek hirdetése. 

Az újabb életreform programra példa az adventista egyházhoz 
kapcsolódó Newstart-mozgalom, amelyik a következő 8 alapelv-
ből áll össze: 1) a helyes, lehetőség szerint vegán táplálkozás 2) 
a rendszeres testmozgás 3) a megfelelő mennyiségű és minősé-
gű víz fogyasztása 4) a napfény gyógyító erejének felhasználása 
5) a mértékletesség gyakorlása minden területen 6) tiszta levegő-
jű környezetben való tartózkodás és 7) meg kell tanulni egyéni 
szükséglet szerint pihenni. utolsóként és összegző hatásként az 
Istenbe vetett feltétlen bizalom ad erőt az előzőekben említett élet-
reform-elemek megtartásához. 

Az aktív konverzió elmélet szerint az egyén saját megtérését 
nem elszenvedi, hanem ez hosszabb-rövidebb ideig tartó mérle-
gelés eredménye. (Farkas 2009, 137) William James szerint a kon-
verzió nemcsak döntés, hanem folyamat is. A konverzió akkor 
tekinthető befejezettnek, amikor az egyén internalizálta az új vi-
lágképet, és világképében is átvette azt. Meg kell különböztetni 
a konverziós döntést (conversion decision) és a konverziós folya-
matot (conversion process). A konverzió folyamata tehát egyben 
érési folyamatot is jelent. James önvallomások, levelek, megfigye-
lések és tudósítások révén megállapította, hogy nemcsak vallásos 
megtérések vannak, hanem erkölcsi, esztétikai és tisztán szellemi 
megváltozások is ismertek, és ez a tény a kutatási terület további 
fontos kiterjesztését jelenti. 

ellwood konverzió felfogása szerint az egyént valamilyen hi-
ány vezeti a megtérésre: gazdasági hiány, presztízs hiánya, meg-
felelő társadalmi szerep hiánya. Az ellenkultúra is létrehozhat 
pszichikai deprivációt azáltal, hogy nem kínál fel értelmes érték-
rendszert a tagjainak. (Farkas 2009, 40) ezzel szemben a kognitív 
megtérési modell a konverziót egyfajta felfedezésnek tekinti, te-
hát nem valami hiánya miatt csatlakoznak az emberek valamelyik 
mozgalomhoz, hanem azért, mert vonzó világképet, közösséget 
találnak ott. 
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A megtérés olyan mindent átható élmény, ami alapvetően átírja 
(felülírja) a korábbi életutat, így mint összetett társadalmi jelenség 
csak komplex metodikával vizsgálható. (Szenes 2013)

A pszichológia tudománya abból a szempontból vizsgálja a té-
rítési technikákat és a szocializációs folyamatot, hogy veszélyez-
teti-e a mentális egészséget. A szociális viselkedés egyéni jellegze-
tességeinek fejlődésére és e viselkedési tendenciák elsajátítására 
koncentrál. (Farkas 2009, 46–47) e szerint a megtérés olyan egye-
di történés, aminek a folyamatában olyan különleges identitás 
jön létre, amelyben az individuális én-tudat mi-tudattá változik. 
A megtért ember jellemzője lehet az egyéniségvesztés és a zárt 
gondolkodás. Az így kialakult konform viselkedés kész forgató-
könyvei mederbe terelhetik a viselkedést, a kreatív megnyilvánu-
lások pedig csak egy bizonyos keretben lehetségesek. A megtérés 
eredményeként a belső káoszból rend lehet, de ez gyakran nem 
belső pszichikus munkával jön létre, hanem valamely tekintély-
nek való feltétlen alárendelődésből. (Szenes 2013) Amikor a mi-tu-
datból kilépve az én – egyedül, vagy mások segítségével – újra 
„rendbe szedi”, azaz strukturálja magát, akkor reszocializációról 
beszélünk. 

Az összehasonlító vallástudomány szerint a vallási élmények 
szokványos és rendkívüli alapformái fontosak a megtérés jelensé-
gének bekövetkezésében. Ilyen egyszerűbb élmények: a rettegés, 
a félelem, a hit-bizalom-bizonyosság sorozat, a remény, a szere-
tet-béke, az öröm, a közléskényszer és a buzgóság. rendkívüli 
vallási élmények pedig a következők: inspiráció, vízió, halluci-
náció, megtérés, eksztázis, másokra hatás (mások szívében olva-
sás), színeváltozás, lebegés, gyógyítások. (heiler 1961; Voigt 2004) 
A megtérés lényegében ezen vallási élmények változatos, az adott 
élethelyzettől függő kombinációjának az eredménye. 

A megváltás fogalom értelmezése kiemelten fontos a szekta-je-
lenségben, ez utóbbi Máté-Tóth szerint „Az átláthatatlan világban 
való eligazodás lehetővé tétele az átlátás terhétől való megszaba-
dítás által. Itt a megváltás fogalmát nem a keresztény tanítás ér-
telmében használjuk, hanem a gyökeres megszabadítás értelmé-
ben. A szekta csoportja azt ígéri tagjainak, hogy Isten szabadítását 
megélhetik. ez a teológiai kifejezés inkább olyan pszichológiai 
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értelemben vett tehermentesítést jelent, ami által a tagok megsza-
badulnak a saját döntést előkészítő mérlegelés pszichés feszült-
ségeket is tartogató terhétől, s helyette kész, mások által hozott 
és a csoport által erőteljesen legitimált döntéseket vesznek át.” 
(Máté–Tóth 2010) ezzel együtt a megváltás jelensége mindig tar-
talmaz valamilyen kimondhatatlan, de az életvezetést alapvetően 
átalakító élményt. A szekta- jelenség életreform vonatkozásai több 
szempontból is fontosak. egyrészt ez az a társadalmi jelenség, 
ahol szinte minden alkalommal jelen van a megtérés-megszaba-
dulás-megtisztulás mozzanata, ugyanis ez a kultusz meghatározó 
része. Másrészt az érintett személyek környezete egy összetett, 
komplex, holisztikus jegyeket mutató kontrollrendszer működte-
tésével igyekszik tartósan fenntartani a megtérés utáni állapotot. 

A pszichológia a megtérés problémáját krízisként, illetve krí-
zisintervencióként értelmezi. A krízis szó eredeti jelentése ket-
tős; egyfelől mint „fordulat”, másrészt pedig mint „válság”. ez 
olyan gyökeres fordulatot hoz, amelyben az egyénnek döntést 
kell hoznia. Caplan szerint a krízishelyzet olyan lélektanilag kriti-
kus szituáció, amely az érintett személy számára érzelmileg hang-
súlyos, kiemelten fontos az adott időszakban, semmiképpen nem 
elkerülhető, az egyén kénytelen szembenézni vele, az egyén min-
den figyelme és erőfeszítése a megoldásra irányul, de a szokásos 
problémamegoldó eszközökkel az illető számára nem leküzdhető. 
(Caplan 1964) T. holmes pszichiáter kutatási eredményei alapján 
megszerkesztette a 43 jelentős életeseményt felsoroló ún. Szociális 
Alkalmazkodási Skálát, amelyben meghatározza a krízishelyze-
tek súlyosságát. A legnehezebb krízishelyzet a közeli hozzátarto-
zók halála, a válás, a munkahely elvesztése, a börtön, a fogságba 
esés. (In hajduska 2008, 16–17) 

A kutatások arra a kérdésre is választ adnak, hogy mely sze-
mélyek különösen fogékonyak a krízisállapotra. e szerint külö-
nösen veszélyeztetettek: az impulzus-kontroll zavarával küzdők, 
a klasszikus szenvedélybetegek (alkohol, drogfüggők), az újabb 
dependenciák áldozatai (mint a játékszenvedély, az evészavar, a 
kapcsolati függőségbe kerülők) vagy a gyenge mentális kontrollal 
rendelkezők, az alacsony feszültségszint-tűrők, az erősen indulat-
vezéreltek, az önértékelési zavarral küszködők és a túlérzékenyek. 
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A krízisállapotok egyik különleges formája az ún. intergenerá-
ciós krízis, amely szinte misztikus, megmagyarázhatatlan módon 
visszatérő válságokat jelent: „amennyiben valaki a saját életében 
kritikusan és feldolgozatlanul élt át jelentős élethelyzetet, az a 
következő generációra is kihathat, hiszen a megoldatlanságot, a 
helyzethez fűződő szorongást és félelmeket továbbviszi, szociá-
lisan örökíti az utódokra. Így bizonyos krízisek generációkon ke-
resztül újra és újra generálódhatnak, visszatérhetnek.” (hajduska 
2008. 20) 

A krízis ilyen értelemben mindig egy korábbi egyensúlyi álla-
pot felbomlását jelenti. Az érintett személy az ideiglenesen fella-
zult rendszerben keresi a kiutat, az új egyensúly megteremtésé-
nek lehetőségét. ez egyébként lehet minőségileg jobb, előnyösebb 
is, mint a korábbi állapot – a szakirodalom ezt a kreatív krízis fo-
galmával jelöli – ennek eredményeként az önmagát legyőző sze-
mélyiség megerősödve kerül ki a krízishelyzetből. A krízis tehát 
időben korlátozott, viszonylag rövid lefutású változás. „Az iga-
zán kritikus események megállítják az időt, bevésődnek a tudatba, 
átrendezik a mindennapokat, és soha többé nem lesz utána úgy, 
ahogyan előtte volt.” (hajduska 2008. 7) A krízisállapot lefutását 
a lélektani tapasztalatok alapján szakaszokra lehet bontani. A fel-
osztás – értelemszerűen mesterkélt, hiszen valós helyzetben az át-
menetek nem ilyen tiszták – mégis rendkívül fontos a diagnoszti-
zálás és a segítségnyújtás szempontjából:

1)  A készenléti állapot – ennek látványos fiziológiai tünetei a 
következők: megemelkedik a vérnyomás, szaporább lesz 
a szívműködés, izomfeszülés léphet fel, kitágulnak a pu-
pillák. Ilyenkor pszichés funkciók is segítik az alkalmazko-
dást, a figyelem, az érzékelés a kiváltó ingerre fókuszál, a 
gondolkodás, az asszociációs képesség ideális esetben éle-
sebb lesz, még az emlékezés is mutathat időleges javulást. 
Tehát a személyiség minden erejével készenléti állapotba 
kerül, amit követ

2)  a küzdelem fázisa – amennyiben ez eredményes, a próbál-
kozás(ok) hatására tartósan vagy ideiglenesen helyreállt az 
egyensúly, akkor nyugalmi állapot következik be. ellenkező 
esetben eredménytelen próbálkozások sora és további meg-
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oldás keresésének fázisa következik. Az újabb pszichológiai 
szakirodalom a megküzdési stratégiák elnevezéssel írja le 
ennek a folyamatnak a részleteit. (oláh 2005) Témánk szem-
pontjából fontos annak említése, hogy egy-egy személyiség-
re jellemző, hogy milyen megküzdési technikákat használ. 
Sikertelenség esetén következik

3)  a kapkodás fázisa, ami a leginkább érzelemvezérelt cselekvé-
sek sora. Ilyenkor újabb és újabb technikák kerülnek kipró-
bálásra. Vallásos mozgalmak esetén gyakran megfigyelhe-
tő a gyors váltás egyik karizmatikus csoportból a másikba. 
Tanúságtételek tartalomelemzése mutatja a lehetőségek 
végtelenségét. A görcsös keresés, a felgyűlt erős indulatok 
jelentősen csökkentik az érintett személy önértékelését, 
megnehezítik a racionális gondolkodást. A viselkedés ren-
dezettsége felborulhat, és realitáskontroll nélküli beszűkült 
tudatállapot következhet be. ebben a veszélyes fázisban el 
is mérgesedhet, de – szerencsés külső és belső körülmények 
egybeesése révén – meg is oldódhat a krízis. ha ez nem tör-
ténik meg, akkor következik be az összeomlás. 

4)  Az összeomlás szakaszában az alkalmazkodóképesség vég-
képp felborul, az affektivitás és az indulatok veszik át az 
irányítást. ebben a fázisban döntő szerephez jutnak a pilla-
natnyi impulzusok. Ilyenkor az érintett személy kifejezetten 
fogékony a külső beavatkozásokra, könnyen befolyásolható, 
hiszen érzelemvezérelt, labilis, zaklatott. Észlelése, figyel-
me, asszociációs képessége, indulatai beszűkülnek, és a be-
folyásoló személyre koncentrálódnak. Nemcsak a befolyá-
solhatósága erős ilyenkor, hanem motivációja is arra, hogy 
segítséget kapjon, hogy nyugodt körülmények között, sza-
badon beszélhessen érzéseiről, gondolatairól, fantáziáiról. 
A sors tragédiája, hogy gyakran ilyenkor marad egyedül a 
krízishelyzetbe került személy. ezt a felfokozott lelkiállapo-
tot sokszor ösztönösen megérzik a különböző „mozgalmak” 
erre specializálódott képviselői, akik ilyenkor többszörösen 
kipróbált, hatékony módszerekkel nyújtanak „segítséget”. 
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A klasszikus krízisintervenció legfontosabb feladata a beszű-
kült tudatállapot tágítása, ami nagy türelmet és szakmai felké-
szültséget igénylő feladat. Nehéz pontosan behatárolni ebben a 
folyamatban azt a pontot, hogy meddig mehet el az ismerős, a 
munkatárs, a barát, és mikortól kell/érdemes pszichológus, pszi-
chiáter segítségét kérni. A beszűkült tudatállapot nyomán létre-
jött regresszió megszüntetése többnyire lassú, a segítő személyt 
is terhelő, empátiát és kreatív megoldási módokat kereső feladat, 
ami csak lassan, időben széthúzva hoz eredményt. ezzel szem-
ben a különböző mozgalmak sokszor karizmatikus képességek-
kel rendelkező segítői azonnali „csodát” ígérnek vagy tesznek, 
mondjuk kézrátétellel, vagy további kifinomultabb, más hatá-
sokkal kombinált módszerekkel. A sokféle módszerkombináció 
hatásmechanizmusa nagyon eltérő, destruáló és harmonizáló ha-
tások bonyolult szövedéke jön bennük létre, ami adott esetben se-
gít, megmenthet embereket; másoknál pedig időleges menedéket 
jelent, egészen addig, ameddig újra krízishelyzetbe nem kerül az 
érintett személy. korunk médiavezérelt közfelfogása eléggé fur-
csa ennek megítélésében: segíteni ugyan nem tud, de minden más 
„segítő szándékú” beavatkozást élesen bírál. 

Vergote a megtérést lelki újrarendeződésként definiálja, olyan 
változásnak, amely legbelsőbb világunk lényegét érinti. A meg-
térés nem az akarattól függ. Szerinte ez a folyamat gyakran épp a 
tudattalanból indul ki, és súlyponteltolódást jelent a tudatban: a 
korábban megismert, ám mellékesnek, vagy éppen elutasítottnak 
tartott vallási képzetek „megtelnek élettel és melegséggel”, ezáltal 
fontossá, központivá válnak. (Idézve Vető 1966, 39. oldal) 

Vergote „Valláslélektan” című munkájában a következő meg-
térési típusokat írja le. Az ún. ébredési megtérésben mindig meg-
szólítják a megtérésre váró személyt. A megszólítás kezdeménye-
zője többnyire egy megtérési tapasztalattal rendelkező személy, 
aki felébreszti az érintett személyben a morális rászorultság ér-
zését. Az ilyen típusú konverzió jellemzője, hogy ezekben az ese-
tekben a megtért azt éli át, hogy a vallás segít neki megkapni azt 
az elismerést, amit társas környezetétől hiába várt. Továbbá eset-
leg sikerül neki átélni egyfajta belső nyugalmat, szemben korábbi 
csillapíthatatlan szenvedélye váratlan feltörésével. olyan megté-
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résélmények is idesorolhatók, ahol a konvertita már korábban vil-
lámszerű megtérésen ment keresztül, de ezen érzések ereje nem 
elegendő számára hitének megtartásához, így ismételten szükség 
van egy megtisztulási tapasztalatra. 

A felcserélési megtérésekben az egyén valamilyen kényszerhely-
zetben, égető emberi problémájára villámcsapásszerű hirtelenség-
gel a vallásban fedezi fel a kiutat; azt a kiutat, amit hiába keresett 
korábban emberi környezetében. ez olyan belső nyugalmat ered-
ményezhet, amelynek fájdalmas hiánya korábban nyugtalanságot 
keltett. Az ilyen újjászületés-típusú megtéréseknél előfordulhat, 
hogy egy infantilis, vallásos komplexus ébred újra, és ez keríti ha-
talmába a tudatot, vagy pedig a régi komplexusok újabbra történő 
felcserélése is bekövetkezhet. 

A következő típus a progresszív megtérés, amelyre a lassú változás 
a jellemző, a lépésről lépésre történő intellektuális és szellemi átala-
kulás. A folyamat a személyiség mélyrétegeiben zajlik, búvópatak 
módjára halad előre, s amikor hosszabb-rövidebb idő elteltével a 
felszínre ér, az illető maga is csodálattal tekint a fejleményekre. 

Talán a legerősebb a drámai tapasztalatok alapján történő megté-
rés dinamikája, ez a leglátványosabb is. Ilyen helyzetben egy viha-
ros élmény, elementáris tapasztalás teljesen szétzúzhatja az egyén 
korábbi világképét, életfilozófiáját. Megkérdőjelezhet minden 
olyan értéket, amely addig értelmet és tartást adott az embernek. 
A kiváltó ok lehet egy szeretett személy elvesztése, súlyos beteg-
ség, csalódás a társas környezetben, vagy akár természeti kataszt-
rófa, háború. Ilyen esetben az emberek egy része Istennél keres 
menedéket. A megtértek ezen a ponton felismerik, hogy az ember 
nem rendelkezik abszolút értelemben a saját életével, s hogy az 
igazán fontosnak vélt értékeink a halál és sors összefüggésében 
igencsak esendőnek bizonyulnak. 

A vallási tapasztalaton nyugvó megtéréstípus jellemzője, hogy a 
megtérés alapja Isten valóságának közvetlen megtapasztalása. Az 
isteni jelenlét konstatálásának számtalan jele lehet, az evangélium 
olvasása, szeretetélmény, rituálék. ezt az élményt nem előzi meg 
konzekvens kérdezés vagy egy drámai életepizód, hanem egyfaj-
ta transzcendens megvilágosodás fedi fel Isten valódi létezését a 
megtért számára. 
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összegezve és leegyszerűsítve az eddigieket megállapítható, 
hogy a klasszikus krízisintervenció a beszűkült tudat lassú, nagy tü-
relemmel történő tágítására helyezi a hangsúlyt, a különböző „moz-
galmak” viszont gyors és hatékony módszereket, valamint hatásos, 
többszörösen kipróbált paneleket alkalmaznak a „siker” érdekében. 

A krízishelyzetek jelentős része – szakemberek és „segítő szán-
dékú idegen közreműködők” nélkül – pusztán az élet sodrása, a 
múló idő és a véletlenek összjátéka révén oldódik meg. Az adott 
probléma sokszor lesüllyed a tudattalan valamelyik zugába, ahol 
egy időre eltűnik, aztán máshol, másként újra a felszínre kerülhet. 
egyetlen személy sem képes felvállalni minden társadalmi prob-
léma kezelésének a gondját, főleg akkor nem, ha neki magának is 
számtalan napi feladattal kell megküzdenie. A végeredmény is-
mert: közömbösség, a tehetetlenség kínzó megélése, esetleg néha 
egy-egy segítő szándékú próbálkozás. Ami reményt adhat ebben 
a helyzetben, az a családtagok, rokonok, munkahelyi kollégák ál-
tal nyújtott segítség lehet, ha nekik még marad erre idejük, ener-
giájuk és lehetőségük. 

A megtért ember valláslélektani megközelítésben

A külső és belső indítóokokra visszavezethető megtérés előtti ál-
lapot válsággal, negatív érzelmi állapottal, a tehetetlenség és a 
kilátástalanság érzésével, a problémamegoldó képesség csődjé-
vel jellemezhető (Fruttus 2003, 122). A megtérés az ember lényegi 
megváltozását, értékrendszerének gyökeres átalakulását jelenti. 
A megtérés mindig egyedi, csak az adott személyre jellemző. en-
nek ellenére a valláslélektan leírja néhány általánosítható jellem-
zőjét, amelynek szakaszai a következők:

„1.  Az adott életmód és szemlélet negatív voltának élménye […]. 
Bűntudat. 

2.  Fenyegetettség érzete, bekövetkező egzisztenciális katasztrófa 
elővételezése élményszinten […] Félelem. 

3.  Az eddigi értékek megkérdőjelezése […] elbizonytalanodás. 
4.  Az elővételezett katasztrófához vezető tényező azonosítása és 

tudatosítása […] Befogadás. Fermentáció. 
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5.  A személy énjébe ágyazott értékhierarchia összeomlása. […] el-
homályosodás. 

6. A megsemmisülés érzése […] Vákuumélmény, tehetetlenség, 
pszichés bénaság, vakság átélése. 

7.  A személy magánál nagyobb, hatékonyabb, segítő tényező iránt 
tájékozódik […] különállásának merev korlátai felbomlanak, 
hajlik a részvételre. Participáció. 

8.  A személy én-struktúráját, identitását egykor biztosító […] ér-
tékvilág kaotikus gomolygása, az értékrendszer felbomlik, ketté-
válik a legfőbb értékre és az összes többi értékre. Polarizáció. 

9.  A legfőbb érték elsöprő kiemelkedése […] Új értékhierarchia és 
új cselekvésmód áll elő. Megszületik az új én. Az eseményt vi-
haros emocionális megnyilvánulások kísérik, amelyek ellentétes 
érzelmeket egyesítenek megrázó, mély élményben, ugyanakkor 
a világ tényei meglepően új, éles fényben, alapvetően új színben 
jelennek meg. […] ez az újbóli „megszületés” fázisa. 

10. Az új én megszilárdulása […] Bábáskodás. 
11. Az új én olyan új közösségbe tagolódik, amely […] állandó támo-

gatást és ellenőrzést nyújt […] reszocializáció. 
12. Az élet értelme a személy számára újra körülírttá, megfogalmaz-

hatóvá válik […] Szeretetre való képesség, öröm, elégedettség, 
konstruktív távlatok (jelennek meg). Integráció.” (P. Tóth Béla, 
1998, 15–16)

Süle Ferenc különbséget tesz a megtérés folyamatában megté-
rés és újjászületés között, az előbbit az egóhoz közelebb álló, 
míg utóbbit a tudattalan mélyrétegeiben zajló történésnek tart-
va. A megtérés folyamatát lényegében négy fázisra bontva tár-
gyalja. 

1)  A megtérés rendszerint a lelki válság állapotával kezdődik, 
amelynek okai igen különbözőek lehetnek. eredménye on-
tológiai bizonytalanság és egzisztenciális szorongás. A szo-
rongás felfogható úgy is, mint az egész személyiségrend-
szer entrópiájának növekedése, ami a belső rendezettség, a 
belső harmónia helyreállításával oldható fel. 

2)  Intuitív úton pozitív erők jelennek meg a tudatban, és meg-
kezdődik az értékrendszerben az átrendeződés folyamata, 
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vagy a teológia nyelvén szólva a kegyelem megtapaszta-
lása, ami a keresztény vallásokban az újjászületés élmé-
nyét jelenti. Minden új helyzetben jelentkeznek azonban az 
előző időszakból származó beidegződések, szokások: azaz 
a bibliai ó-ember megnyilvánulásai. A szorongástól meg-
szabadító „kegyelmet” ugyan ingyen ajándékként kapja az 
ember, és ezzel megnyílik előtte a teljes új élet perspektívá-
ja, de az új átrendeződött állapot fenntartásához fokozott 
erőfeszítésre van szükség, ezt a teológia nyelvén keskeny 
útként, kereszthordozásként említik. 

3)  A harmadik fázis az átalakulást követő, kitörő örömmel, 
energiafelszabadulással és megélt intenzív boldogságérzés-
sel járó örömfázis időszaka. 

4)  A negyedik fázis az örömérzést követő ellenregulációs fo-
lyamat következtében megjelenő visszacsapás fázisa, ami a 
korábbi, már meghaladott állapot visszaállítására törek-
szik. ennek az ellenregulációs folyamatnak a megállítására 
számos technikát fejlesztettek ki, közülük az egyik leghaté-
konyabb a kifinomult közösségi kontroll alkalmazása. (Süle 
1997, 234)

Naivitás lenne azt hinni, hogy a megtérés mindenkor, minden 
személy esetében az előzőekben leírt sorrendben történik. Az éb-
redési mozgalmakban gyakori, hogy minden egy pillanatra sű-
rűsödik össze, és ez okoz tartós értékátrendeződést a tudatban, 
máskor hosszú, gondosan előkészített folyamatról van szó. A mó-
dosult tudatállapotban történő megtérés részleteinek vizsgálata 
a valláslélektan fontos területe (Süle 1997, 229–238; Vergote 2001, 
179–182). 

ez a rövid összegzés pusztán a tájékozódást szolgálta, azt min-
denesetre érdemes belőle megjegyezni – és ebben a probléma 
szakértői nagyrészt egyetértenek –, hogy „A megtérés tehát nem 
az akarattól függ, gyakran épp a tudattalanból indul ki, és súly-
ponteltolódást jelent, ennek során a korábban megismert, ám mel-
lékesnek tekintett vallási képzetek élettel és melegséggel telnek 
meg, a további életvezetés számára fontossá és központi jelentősé-
gűvé válnak.” (Vető, 1966, 40) A pszichológus kulcsár zsuzsanna 



 Az életreform éS A megtéréS KAPcSolódáSA 

75

szerint „a stressz-eseményeket, traumákat, komoly erőfeszítéssel 
járó időszakokat követő […] pszichés terhektől, indulatoktól való 
megszabadulás utáni állapotok olyan kritikus helyzetek, ame-
lyeknek a vallási rítusok kialakulásában, és tartós, akár évezredes 
gyakorlatának fennmaradásban fontos, talán meghatározó szere-
pük lehetett”. (kulcsár 2007, 27–28) 

A történelmi és más egyházak lelki gondozói tevékenysége, 
pasztorál-lélektani erőfeszítései sokat segíthetnek a rászoruló em-
bereken. Sajnálatos, hogy kapacitáshiány és más okok miatt nem 
mindenki részesülhet ilyen segítségben. e lélektani megközelítés 
zárásaként bizonyára érdemes elgondolkozni a pszichológus Pop-
per Péter egyik gondolatán, nyomatékosan figyelmeztet a kétel-
kedés, az útkeresés és a válságba kerülés megkülönböztetésének 
fontosságára, szerinte 

„Az életben való eltévedés nem betegség! Az útkeresés nem iden-
titászavar. A szomorúság nem depresszió. Az ember belső küzdel-
me önmagával, a saját lelkében lévő sötétséggel nem krízis. […] 
Az alapvető kérdések közé tartozik, hogy egy ember jól működjön 
testileg, érzelmileg, intellektuálisan, szexuálisan. ez a pszichológia 
területe. Az élet és a halál, a túlvilág, az újratestesülés, üdvözülés 
és kárhozat, a bűn, a vezeklés és a megtisztulás a vallás, a papi lelki 
szolgálat körébe tartozik. e kettőt nem szabad összekeverni. zűr-
zavar lesz belőle.” (Popper 2001, 132)

Vallásszociológiai megközelítés

A német vallásszociológiai iskola képviselője, Murken megtérési 
modellje a megtérési folyamat szemléletes bemutatására törek-
szik. kiindulásként három egymásra is ható és önmagában ösz-
szetett tényezőcsoportot vesz figyelembe, ezek 1) az érintett sze-
mély egyéni erőforrásai 2) a társadalmi követelmények és 3) az 
adott személy egyéni sajátosságai. Az egyéni erőforrások között 
a legfontosabbak a szociális körülmények, amelyeket alapvetően 
determinál a társadalmi pozíció. A világnézet fontos, de nem el-
sődleges tényező ebben a csoportosításban. A társadalmi köve-
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telmények utalnak az ellentmondásos, kisebb-nagyobb stressz-
helyzetet okozó körülményekre, az adott személy igényeire és 
szükségleteire, valamint a társadalmi érintkezésben való aktív 
vagy passzív szerepvállalására. Az egyéni sajátosságok predisz-
pozícióként magukban foglalják az öröklött sajátosságokat és az 
eddig megtett életút jellemzőit. 

Murken rendszerében döntő tényező az adott személy indivi-
duális sajátosságainak, értékrendszerének és az életút során ki-
alakult megküzdési technikáinak találkozása valamely vallásos 
vagy ideológiai közösség tanítási rendszerével, annak rítusaival 
és a struktúrát alkotó hierarchiával. Az e találkozáskor létrejö-
vő kötés erőssége és tartóssága annál nagyobb, minél több te-
rületen egészíti ki egymást az adott személy és a „szívóhatást” 
kifejtő közösség. A találkozás időbeli lefutása lehet lassú, foko-
zatos, elhúzódó, de lehet villámgyors is. Az időbeli lefutás tar-
tamát determinálják az adott személy egyéni sajátosságai, adott 
élethelyzete és a vonzerőt kifejtő csoport / közösség jellemzői, 
csoportdinamikai sajátosságai. 

A megtérés szempontjából és különösen annak tartóssága te-
kintetében meghatározó az illeszkedési folyamat megvalósulása. 
A megtérési folyamat közvetlen következménye a megnyugvás, 
a belenyugvás, a tudatosan vállalt alázat és a korábbi bizonyta-
lanságot felváltó biztonságérzés. Primer következmény lehet a 
valamilyen szintű belépés, integrálódás egy adott közösségbe, az 
ottani tagság vállalása annak kötöttségeivel együtt. Szekunder kö-
vetkezmény lehet a jó közérzet – sokszor a nehéz körülmények 
ellenére is – és a visszanyert egészség és életkedv. 

Amikor ebben a rendszerben valamilyen okból megbomlik az 
egyensúly, akkor hosszabb-rövidebb latenciaperiódus után, sod-
ródás, tehetetlenség és az annak leküzdése érdekében tett erőfe-
szítések következnek be. Néha csak lassú, gyötrődéssel járó huza-
vona után kezdődhet el egy újabb folyamat. ebben igen érdekes a 
keresés fázisa, amiben fontos szerepe lehet az esetlegességnek (a 
véletlennek) olyan tekintetben, hogy hol és milyen új közösséggel 
találkozhat az érintett személy; továbbá annak, hogy milyen ta-
nulságokat vont le korábbi megélt tapasztalataiból.  

A megtérési folyamat egészét az alábbi ábra szemlélteti:
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Egy sajátos „megtérési történet” – a Vasárnapi Kör  
és Lukács György példája

Lukács György munkásságáról bőséges szakirodalmi források-
ból lehet tájékozódni. A Vasárnapi kör és Lukács kapcsolatáról 
és kiemelten az életreform mozzanatokról részletezően olvasha-
tó Németh András tanulmányában. (Németh 2013, 45–47) Lukács 
György zsidósághoz való viszonyáról tájékoztat rózsa T. endre 
tanulmánya. (rózsa 2013) Jelen esetben csak a fiatal Lukács út-
keresésének egy epizódja kerül említésre. 

A Vasárnapi körben a kiindulópont tisztán szellemi volt, a ma-
terializmus és a pozitivizmus ellenében itt eckhart mester, kier-
kegaard és Dosztojevszkij szellemisége a mérvadó. A kör tagjai 
lényegében új vallást kerestek egyház nélkül. Úgy bíztak a sza-
vak megváltó erejében, mint száz évvel korábban a romantikusok. 
Az így artikulálódó szentség motívuma gyakran társult a meg-
váltás iránti erőteljesen jelentkező szükséglettel. ennek egyik sa-
játos megjelenési formája éppen a Vasárnapi körben fordult elő. 
Itt ugyanis bármilyen furcsán hangzik, de keveset politizáltak, az 
alapkérdés a lélek és a forma viszonya körül bonyolódott, a kulcs-
szó pedig így hangzott: megváltás, ami aztán átment egyfajta ro-
mantikus idealizmusba. A Vasárnapi kör meghatározó egyéni-
sége Lukács György volt, nézzük meg, hogyan jelenik meg ez a 
motívum az ő ifjúkori életében. 

egyik monográfusa szerint Lukács igazi elkényeztetett gyerek 
volt, aki kifejezetten sok olyasmit tett, amivel bankár apjának fáj-
dalmat okozhatott. A megtérés útjain botorkáló Lukács, mielőtt 
a zsidó vallástól az evangélikusra tért volna át, elgondolkozott 
azon is, hogy a katolikus vallás jobb lenne-e, mert akkor szerzetesi 
szenvedéllyel a munkájának élhetne. (Miskolczy 2011, 12) A fiatal 
Lukács egyébként viszonylag szerényen élt, nem költött magára 
annyi pénzt, amennyit apja szeretett volna, hogy költsön. „Apja 
aggodalmára nem voltak barátnői, viszont apja tudta nélkül fele-
ségül vesz egy orosz forradalmárnőt, persze ezt is az apja pénzén, 
hogy aztán 1919-től egész életében apja osztályának, a burzsoá-
ziának a felszámolásán munkálkodjék, a kommunizmus nemzet-
közileg ismert és elismert ideológusa legyen, miközben a bankár 
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apa, amíg élt, tovább segítette a tékozló fiút, aki a maga pótpapá-
ját Leninben találta meg, hogy vele védje magát a gonosz mosto-
ha-pótpapától:Sztálintól.” (Miskolczy 2011, 13) Lukács 1918-ban 
lemondott nemesi címéről, többé nem volt Georg von Lukács, 
csatlakozott a vörös zászló alá gyűlt sereghez, a kommünhöz, ami 
a fiúk forradalma is volt apáik ellen. Lukács 1918 decemberében 
lépett be a Pártba, és ezzel a lélek (a munkásosztály) és a forma 
(kommunista Párt) egymásra találtak, és ezzel egyrészt lezárult a 
lélek formakeresése, másrészt megkezdődött annak további átfor-
málódása. Neki is része volt az ingadozásban, ehhez egy bizonyos 
krízisen kellett átesnie, ami nála csak néhány hétig tartott, addig, 
míg „vasárnaposból kommunista lett”. (Idézve Lukács: Életrajz – 
magnószalagon, 136)

Összegzés

részletezően elemezve és néhány alkalmi példán keresztül szem-
léltetve a megtérés-motívum és az életreform-gondolat kapcsola-
tát, összegzésként megállapítható a következő:

1)  A megtérés/megvilágosodás által nyert nagyon erős érzel-
mi és értelmi alapozású energiatöltés jelentheti a minden-
kori életreform-folyamat kezdetét, annak egyik megvalósu-
lási lehetőségeként. 

2)  A megtérés gyakran erőteljes szellemi és komplex fiziológi-
ai hatások összegződéseként következik be. 

3)  A megtérés időpontja, helyszíne, körülményei sohasem lát-
hatók előre. 

4)  A megtérés/megvilágosodás egyik legfontosabb hozadéka 
a megnyugvás, a biztonságérzés növekedése, ami létfontos-
ságú az életreform tartós realizálása szempontjából, hiszen 
az esetek többségében az érintett személy a korábbi élet-
vezetéstől eltérő feladatokat vállal magára, és ennek tartós 
megvalósításához többletenergiára van szükség, aminek 
egyik megszerzési lehetősége éppen a megtérés/megvilá-
gosodás megélése. 
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Új vallási mozgalmak  
és az életreform-mozgalmak  
kapcsolata

SzArKA emeSe

Bevezető

kutatásunk célja, hogy rövid összefoglaló képet adjunk az élet-
reform-mozgalmak és az új vallási mozgalmak kapcsolódási 
pontjairól, így közös kiindulási koncepciójukról, a szekularizáci-
ós elméletekről, a mozgalmak holisztikus értékeiről és spirituális 
útkeresési módjairól. 

Az eltérő súlypontok és hasonlóságok vizsgálatára az életre-
form-mozgalmakat feldolgozó szakirodalmakon túl elsősorban 
vallásszociológiai és valláspszichológiai dokumentumok elemzé-
sével került sor. 

1. A szekularizáció vádja

A 19. és 20. században elindult modernizációnak a vallásosságra 
gyakorolt hatását a vallásszociológusok a szekularizáció fogalmá-
val jellemezték. Bryan Wilson elméletének értelmében a szekula-
rizáció olyan társadalmi folyamat, amely a modernizáció egyik 
alkotóelemeként áthatja a társadalom szervezetét, a kultúrát és a 
kollektív mentalitást. ennek a folyamatnak a következtében meg-
jelenik a vallásvesztés, amikor is a vallás visszahúzódik a mak-
roszociális szférából a magánélet területére. e jelenséget Wilson 
a vallás privatizációjának nevezte. A szekularizációs folyamat 
előrehaladásának a társadalmi differenciálódás mind magasabb 
szintjei felelnek meg. A jelenséget társítják a tudományossággal, 
technicitással, másrészt az erkölcsi értékek fellazulásával. 
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ezzel szemben áll egy másik irányzat, amely szerint a vallásos-
ság társadalmi kinyilvánításában jelentkező csökkenés korántsem 
jelenti, hogy a vallásos értékek veszítenek társadalmi jelentősé-
gükből. ehelyett valamiféle vallási változásról beszél Niklas Luh-
mann, ami lehet a privatizáció, a misztifikáció, a hit egyéni meg-
élési formáinak előtérbe kerülése, valamint a rejtett vallásosság 
különböző formáinak felerősödése a közösségi nyilvános szférá-
ban. ez azt jelenti, hogy egyre többen lesznek azok, akik a vallási 
kultúra elemeiből válogatva egyéni kombinációkat hoznak létre, 
s egyre kevesebben azok, akik vallási szervezetekhez kötődnek 
(Földvári, 2004). Thomas Luckmann szerint a modernség nyomán 
a vallás fokozatosan láthatatlanná válik azáltal, hogy szinkretikus, 
individuális, magánjellegű, e világi és erősen piacorientált voná-
sokat ölt. A vallás gyakorlásának formája is megváltozik azáltal, 
hogy a vallás a vallásosságba lép át. 

David Martin rávilágít a szekularizáció viszonylagosságára. 
Mivel a vallás más-más módon épül be a befogadó társadalom-
ba, és másképpen is „keveredik” a sokszínű kulturális közegben, 
különbözőképpen jelenik meg európában és Amerikában. Való-
jában a szekularizáció egy többdimenziós fogalom (Davie, 2010), 
hiszen az eltérő folyamatok olyan mennyiségi és minőségi eltéré-
seket mutatnak, amelyek csak egy átfogóbb, több magyarázó el-
vet igénylő, több tényező kölcsönhatását figyelembe vevő elemzés 
során válnak értelmezhetővé.1

A szekularizációs, tulajdonképpen negatív felhangú, veszé-
lyekre fokuszáló elmélettel szemben meg kell említenünk egy 
másikat is: az amerikai szociológiai gondolkodásban a racionális 
döntések elmélete (rDe) r. S. Warner élenjárásával a vallási plu-
ralizmus és a vallási aktivitás közötti pozitív kapcsolatokat emeli 
ki. elméletük szerint az egyének természetüknél fogva vallásosak, 
és nemcsak vallási, hanem minden más döntéseiket is arra töre-

1  A vallás fogalma nehezen definiálható, kultúránkénti megítélése más és 
más, felosztása és a vallás fogalmával való felcímkézés pedig állami jogsz-
abályoktól és közmegegyezéstől függő. (Például a szcientológiát, melyet val-
lásként ismernek el Ausztráliában és Spanyolországban, kanadában, Fran-
ciaországban vagy Németországban nem ismerik el annak.)
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kedve hozzák meg, hogy maximálják nyereségüket (ez a nyereség 
lehet a spirituális megvilágosodás is), és minimalizálják veszte-
ségüket (Davie, 2010). ez a szemlélet egyrészt egy olyan egyént 
feltételez, aki vallási kielégülést (maximális nyereséget) keres a 
saját maga számára, másrészt pedig feltételezi a vallások piacát, 
amelyek egymással versenyezve próbálják kielégíteni az egyé-
nek különböző szükségleteit. ez a nézet csak látszólag áll távol 
az európai gondolkodástól. Az új vallási mozgalmak (továbbiak-
ban ÚVM) és a spirituális kisközösségek egyre nagyobb mérvű 
terjedése a vallások piacán, illetve egyre nagyobb nyilvánosságuk 
megerősíteni látszik ezt a jelenséget. A szekularizációs és az rDe 
teoretikusainak vitája a mai napig nem zárult le. 

1.1. eLLeNkuLTÚrA – eLIDeGeNeDÉS ÉS SPIrITuÁLIS ÚTkereSÉS

A modern fogyasztói kultúra jóléti spiritualitása azt jelenti, hogy 
a jólét egyre inkább választható életstílus lett: az emberek olyan 
javakat vásárolnak, amelyekről úgy érzik, hogy az jót tesz testük-
nek, szellemüknek és lelküknek. Már nincs elkülönítve az otthon, 
a munkahely, a privát szféra, a test, a szellem és a lélek stb., ha-
nem ezek együtt, holisztikusan jelennek meg, a hangsúly az ember 
egészének fejlődésére került. 

Az 1870–80-as években létrejött vezető ideológiák és gondol-
kodási módok rendszere egyfajta ellenkultúraként látványos me-
nekülésbe kezdett a nagyvárosi életmód negatív hatásai elől. Az 
életreform-mozgalmak idején a kommunákban élés, a művészte-
lepek közösségformáló szigete lehetővé tette ugyancsak a holisz-
tikus életmódra történő berendezkedést. Az egyén kiment a ter-
mészetbe, annak részévé válva kívánta ezt a teljességet kialakítani 
és megélni. A rá következő században és a mai időkben is inkább 
egy fordított jelenség szemtanúi lehetünk. Az egyén saját modern 
világába emeli be a természetet, „házhoz jönnek” az egyre nép-
szerűbbé váló szolgáltatások, terápiák és gyógyító központok, 
amelyek az ember egészét kívánják kezelésbe venni. Mivel ezek a 
szolgáltatások nem ingyenesek, a piac világa, amiként beolvad a 
spiritualitás világába, úgy a spiritualitás is behatol a piac világába. 



 ÚJ VAlláSi mozgAlmAK éS Az életreform-mozgAlmAK KAPcSolAtA  

85

1.2. ÉLeTreForM-ADAPTÁCIók – LeheTSÉGeS  
VÁLASzreAkCIók eGy krÍzISre

kozma Judit a társadalmi hiányjelenségek (közösségek hiánya, 
dezintegráció, az értékek és normák eróziója, sodródás) problé-
májának tulajdonítja a társadalmi beilleszkedési zavarok újra-
termelődését. A nagy egyházakban működő bázisközösségek, 
szaporodó egyházon kívüli kiscsoportok erre a bajra kínálnak 
megoldást, és ennek az ajánlatnak köszönhetik sikereiket. Az élet-
reform-mozgalmak és az ÚVM formációi ugyanarra szolgálnak, 
mint a vallási gyülekezetek, hogy segítségükkel a mindennapi élet 
szereplői elmenekülhessenek „ugyanazon társadalmi értelemben 
patogén jelenségek elől, melyektől mind annyian szenvedünk” 
(kozma, 1996). A szektológiai elméletek többsége az ÚVM-ek lét-
rejöttét mint a modernizáció krízisére adott választ értelmezik, 
tehát reflexiói jelen korunknak (Szilczl in: Lugosi, 1998). A moder-
nizációs folyamat társadalmi méretekben identitásválságot ered-
ményez. ez az önértelmezési krízis pedig az ember antropológiai 
tiltakozása a modernitással szemben, mely az ember természeté-
ből fakad, és elvezet az ÚVM-ek megjelenéséhez. Ahol krízis van, 
ott idővel kialakulnak a megfelelő coping, illetve önvédelmi tech-
nikák. A klasszikus krízisintervenció legfontosabb feladata a be-
szűkült tudatállapot tágítása, „a veszteségről a figyelem átvitele 
valami másra; többszempontú gondolkodás; énerősítés; önértéke-
lés támogatása” (hajdúska, 2008. 31.), amely technikák jelentőség-
teljesek az ÚVM-ekben is. 

2. Az életreform-mozgalmak tovább élése –  
új vallási mozgalmak

A 19. századi európában terjedni kezdenek a különböző testkul-
túra-, életmód-mozgalmak; spirituális és okkultista csoportokat 
hoznak létre. ebből adódóan a különböző életreform-mozgalmak 
eszmei háttere is rendkívül sokszínű. A hódító útjára lépett teozó-
fia és antropozófia, a távol-keleti szinkretizmus különböző formá-
inak adaptációi, a „reformkereszténység” és a marginális pozíció-
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ban lévő germán-újpogány mozgalmak különböző formái, illetve 
az önmagát a „földi élet vallásaként” definiáló életreform is mind 
az ÚVM-ek szerves részét képezik. 

Új vallásokról, illetve új vallási mozgalmakról a 19. század 
közepétől beszélhetünk. Magát az angol terminust a japán shin 
shukyo fordításából vették át, amelyet a háború utáni Japánban 
elszabaduló új mozgalmak megnevezésére használtak (Siegler, 
2007). A kifejezést részben olyan keleti vallásokra is értik, ame-
lyek megjelentek a keresztény világban, és amelyek vallásgyakor-
lati sajátosságukban elkülönülő mozgalmakként funkcionáltak. 
emellett viszont néhány kutató úgy véli, hogy az alternatív vallá-
sok 1960–70-es évekbeli virágzása nem új jelenség, hanem inkább 
az okkult miszticizmus és a keleti gondolatok iránti érdeklődés 
életreform-mozgalmak idején virágzó megindulásának folytatása. 
Az egyházi tanoktól eltávolodott nézeteket valló vallásos moz-
galmak és az azoktól leszakadó szekták, kisegyházak egy olyan 
vallási rendszerben helyezhetők el, amelyek másnak számítanak 
a korábbi, meggyökeresedett, évszázadok vagy évezredek óta lé-
tező vallásokhoz képest. 

Noha az ÚVM-ekre Nyugat-európában és Észak-Amerikában 
az 1960-as években figyeltek fel, megállapíthatjuk, hogy azóta is 
folyamatosan keletkeznek vallási mozgalmak. Újbóli felbukkaná-
suk azonban új (restaurációs vagy esetleg modern) kontextusban 
egy új közönség előtt kap teret. Az ÚVM-ek zöméről elmondhatjuk, 
hogy friss variációi a már meglévő, de valamilyen okból elfeledett 
korábbi vallási jelenségeknek. A vallásokat nem statikus rendsze-
rekként kell elképzelnünk, mivel generációról generációra, vezető-
váltásról vezetőváltásra folyamatos átértelmezésen, egyes határok 
eltolásán és újabbak megjelenésén mennek keresztül. 

2.1. ÚVM-CSoPorToSÍTÁSok

Az ÚVM-ek csoportosításának számos változata ismert, amelyek 
közül most hármat mutatunk be. 

A francia Vernette szektákat bemutató könyvében a klasszikus 
leíró tipológia szerint megkülönböztet:
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1. ébredési mozgalmakat (kvékerek, pünkösdisták);
2. gyógyító csoportokat (antoinisták, keresztény Tudomány);
3. ezredévhívőket (Jehova tanúi, Isten Gyermekei);
4. szinkretista csoportokat (kaodaizmus, antropozófia);
5. gnosztikusokat (teozófia, szcientológia);
6. keleti vallásokat (krisna-tudatúak, a hinduizmus és a budd-

hizmus származékai) (Vernette, 2003. 14–15.).

Christopher h. Partridge a mozgalmak gyökereiben lát különb-
séget:

1.  a kereszténységben (pl. mormonok, Jehova tanúi); 
2.  a zsidó vallásban (pl. havurot-mozgalom, kabbala); 
3.  az iszlámban (pl. Bahá’í hit, szúfi mozgalom); 
4.  a zoroasztrizmusban (pl. mazdaznan Ilm-e khshnoom 

mozgalom); 
5.  az indiai vallásokban (pl. osho-mozgalom, Élan Vital); 
6.  kelet-Ázsia vallásaiban (pl. feng shui, harcművészetek); 
7.  a bennszülött és pogány hagyományokban (pl. sámániz-

mus, wicca-hagyományok); 
8.  a nyugati ezoterikus és New Age tradíciókban (pl. rózsake-

resztes, antropológiai mozgalom), vagy
9.  a modern nyugati kultúrákban gyökerező mozgalmak (pl. 

transzperszonális pszichológia, Silva Mind Control).

Sebastian Murken2 négy nagy csoportot különít el:
1. keresztény hátterűek, Biblia-alapúak (pl. Jehova tanúi);
2. ázsiai hátterűek (pl. Transzcendentális Meditáció);
3. önfejlesztő csoportok, pszichokultuszok (pl. Szcientológia 

egyház);
4. az ezotéria, a New Age és az ufológia területébe tartozók, 

amelyeknek jellemző vonása az „eklektikus Patschwork-
vallásosság” vagy ezoterikus spiritualitás:

2  Németországban az ÚVM-ekkel intézményes szinten a Murken alapítot-
ta Valláspszichológiai munkacsoport (Arbeitsgruppe religionspsychologie) 
vált kutatóközpontjává a pszichobiológia és a pszichoszomatika kutatásainak 
a Trier egyetemen 1997-től. 



88

SzArKA emeSe

5. misztikus hagyományokon alapuló vallások (pl. szúfiz-
mus),

6. kereszténység előtti hagyományok iránt érdeklődők (pl. 
boszorkányok),

7. a természetvallások típusai (sámánizmus),
8. mélylélektani koncepciót követők (pl. C. G. Jung, transz-

perszonális pszichológia),
9. ökológiai gondolkodásmóddal kapcsolatban állók, illetve 

az egészséges élet koncepcióját vallók (Murken, 2009. 26.).

Láthatjuk, hogy milyen tág a fluktuáció az egyes kategóriák kö-
zött, s hogy mennyire nehezen megragadható egy-egy mozgalom 
pontos elhelyezése. Vernette-nél az antropozófia és a teozófia kü-
lön csoportot képez; Partridge kategóriái között a New Age-ben 
és a modern nyugati kultúrákból eredeztetve láthatunk rokonsá-
got, míg Murkennél a pszichokultuszok és az ezotéria, azaz he-
lyesen exotéria3 területébe tartozók azok, amelyek az életreform 
idején megjelenő mozgalmak továbbélésének tekinthetők. 

Maguk a csoportok is fejlődnek, sőt az egyes kategóriák közöt-
ti átjárás is lehetséges. egy példát említve: az Indiában született 
mozgalmak egyike, a Transzcendentális Meditáció mára, főleg 
európában, kizárólag az emberi képességek fejlesztésének moz-
galmává vált, és mindenfajta vallási vonatkozás hiányzik belőle.

3  ezoterikus tudásnak nevezzük azt a tudást, amelyet csak a beavatottak 
ismerhetnek, egy elit (kiválasztott) réteg számára elérhetőek, és az elny-
ert ismeretet magukban kell őrizzék, míg a vallás megkülönböztetés nélkül 
mindenkinek szól. Vagyis az ezotéria sohasem származhat vallásból, de egy 
vallás vagy egy vallási szekta, mozgalom származhat ezotériából. A „titkos” 
tudás minden olyan kiadása és megmutatása, amely bárki neofitának, és nem 
csak a kiválasztottaknak szól: exoterikus tudás. rené Guénon lényegében ide 
sorolja a Nyugaton található vallási szervezeteket (Guénon, 2002). Amit ma 
ezotéria-divathullámnak nevezünk, valójában az exoterikus irodalomból, 
művészetekből stb. nyerhető és tovább adható tudás, amely egy elit réteggel 
szemben nyitott a nagyközönség előtt, és amelyhez nem kell végigjárni a be-
avatás lépcsőfokait. 
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2.1.1. A New Age tradíciók 

A New Age tradíciók kvázivallási orientációjúak, az 1980-as évek 
végéig csak egyes elemei voltak ismertek (pl. a jóga, az asztro-
lógia). később került rá a New Age bélyege, amely megkísérelte 
egy rendszerbe illeszteni a legkülönfélébb elemeket. Általában az 
„Új kor” a modern gnosztikus, romantikus és teozófiai kifejezé-
sek újraértelmezésére irányul. ennek ellenére rengeteg különböző 
dolgot jelent a legkülönfélébb embereknek, amely a New Age sa-
játos paradox jellegéből fakad. Bár nagyon sok hang van, általá-
ban nincs egyetlen személy, aki képviselné a mozgalom egészét, 
és annak nevében szólna. Nincs lista a New Age hitvallásáról, kré-
dójáról, a tagokat nem regisztrálják, ezért leginkább a különböző 
csoportoknak egy laza hálózataként fogható fel. 

A New Age módszerek sokasága holisztikus látásmódot ígér, 
amiként magában egyesít bizonyos meditációs technikákat, 
eSP-fejlesztéseket, gyógyító elemeket. ennek az elképzelésnek 
azonban két nehézséggel kell számolnia: „1. az emberi képesség 
szentségét hangsúlyozó vallási- terápiás csoportok hajlamosak 
arra, hogy az idő során egyre nyíltabban természetfölötti vagy 
teista jelképrendszerek felé fejlődjenek; 2. létezik egy beteges fej-
lődés is, amelynek során egy-egy vitatott csoport olyan totalitást 
teremtő közösségi modelleket alakít ki, amelyekben a hívek va-
lójában bensőleg már nem vesznek részt a megkülönböztethető 
szerepekben és csoportokban, és ezért sok megfigyelő úgy látja, 
hogy elveszítik hiteles »énjüket«” (robbins, 1996). 

ezen mozgalmakhoz (pl. antropozófia, teozófia, rózsakeresz-
tesek stb.) az is csatlakozhat, aki megtartja korábbi vallását. ez 
a vallások felett állás kiegészítő, életmódjavító szereppel bír. ha 
tanaival valaki nem ért egyet, elmehet, és vissza is jöhet. Nem al-
kalmaznak olyan beavatási szertartást, amely révén csak a legrá-
termettebbek juthatnának be hozzájuk. A hangsúlyt az önfejlesz-
tő, belső technikákra helyezik, pl. koncentráció, légzéstechnika, 
testtartások, böjt, éneklés stb. – csakúgy, mint az életreform-moz-
galmak. 

A Biblia emlőin nőtt csoportoktól eltérően itt megtérésről nem 
beszélhetünk, hanem inkább magasabb tudatállapotba való átlépés-
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ről. Aki önmagán dolgozik, az megismeri Istent, az önmagában 
rejlő kozmikus „krisztust”, aki révén felülkerekedhet önmagán, 
mintegy megváltva saját magát. ezt a tant a keresztény közösség 
eretneknek és istenkáromlónak tekinti, mert hitük szerint Istenen 
kívül más nem válthatja meg az embert. 

2.2. Az eLIDeGeNeDÉSBőL ÁrkÁDIÁBA

Mára az egyházak elveszítették kizárólagos autoriter jelentősé-
güket az emberek életében, a vallásosság egyre jobban a privát 
szférába lép. Az egyének már nem egy nagy (egyházi) közös-
ség szárnyai alatt szeretnének lenni, hanem személyes isteneik-
kel összekötve. Az egyén ennek következtében az ÚVM-ek felé 
fordítja figyelmét, hogy ezekből táplálkozva kielégítse (a transz-
cendencia mellett) a közösségi élmény, közös tapasztalat iránti 
szükségletét. 

Az elmúlt száz évben példa nélkül álló burjánzása figyelhető 
meg az ÚVM-eknek. Jelenleg is zajló terjedésüket – mint azt ko-
rábban már láthattuk – rengeteg elmélet a kultúra és a társadalmi 
struktúra változásának lineáris felfogásához kapcsolta: a vallási-
lag plurális társadalmak érvényesüléséhez, a család válságához, 
az össztársadalmi jelentésválsághoz, az „ellenkultúrához” és így 
tovább. A történelem legnagyobb része során az emberi lények 
többsége meggyőződések és értékek nagyfokú homogenitásával 
rendelkező közösségekben élt. A modernitás az efféle homoge-
nitást aláássa: „a migrációval és az urbanizációval, mely során 
nagyon eltérő meggyőződéssel és értékrenddel bíró emberek ke-
verednek egymás mellé; a tömeges oktatással és a tömeges írni-ol-
vasni tudással, amely olyan kognitív horizontot nyit meg, amely 
a modernitás előtti társadalmakban a legtöbb egyén számára is-
meretlen volt; és mindezek közül a legdrámaibb módon a tömeg-
kommunikációval” (Berger, 2006).

A társadalmak mindinkább multikulturálisakká és multi-vallá-
súvá, multi-vallásosakká válnak (Partridge, 2006). Az információ-
áramlás „határtalanságának eredményeképpen a modern világ 
népei egyre tájékozottabbak, befolyásoltabbak és elfogultabbak 
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a különböző vallások tanításaival szemben. Így kaphatnak egyre 
nagyobb teret az alternatív vallási közösségek.”4 

egyáltalán nem meglepő, hogy a vallás mára piac jelleget öltött, 
mivel kultúránk a kereskedelemre, a távkapcsolatokra és távkap-
csolódásokra épül. hogy a vallás minél vonzóbb legyen ezen a 
piacon, fontos a „márka” (einstein, 2008). Nem mindegy, hogyan 
kap reklámot, hogy milyen a weboldala, milyen kiadványai és 
szuvenírjei vannak (rózsafüzér, képeslap, könyvjelző, meditációs 
zenei kiadványok stb.), illetve hogy éppen milyen karizmatikus 
vezető áll az élén. A spirituális „bevásárlók” a „spirituális szuper-
market” kihívóan csomagolt misztikái közül választanak. A leg-
több vallás lényegében ugyanazt vagy majdnem ugyanazt kínálja 
vásárlóinak (üdvösség, lelki béke stb.), csak másképpen csoma-
golva, hogy az „áru” minél több potenciális „vásárló” ízlésének 
megfeleljen. Mindez a divat, trend és harsány eladhatóság éles el-
lentétben áll az ezt megelőző életreform-időszak szokatlan, érték-
őrző, csendes és elvonuló koncepciójával, noha gyökere egyazon 
életfelfogásból ered. 

2.2.1. Az elidegenedés főbb jellemzői az életreform-mozgalmakban 

Az életreform-mozgalmak ideológiai hátterében többek között 
megtaláljuk Carpentert, Nietzschét, az angol-amerikai esztétiz-
must és személyiségidealizmust, amelyek hatására terjedni kezd 
egy új mentalitás, megalapozva ezzel egy poszthippi-kultúrát. 

4  ezt látszik megerősíteni egy 2002-ben a hungarostudy megbízásából 
készült országos reprezentatív vizsgálat kopp Mária vezetésével. A magyar 
népesség körében 1988-ban 21 ezer embert, 1995-ben 12 600 embert és 2002 
első félévében ismét 12 600 embert kérdeztek ki otthoni interjú formájában. 
A három hungarostudy-felmérés a 18 évesnél idősebb magyar népességet 
életkor, nem és terület szerint képviselte. A vallásosság rétegjellemzőiből ki-
derült, hogy 2002-ben 27% a maga módján volt vallásos, 25% mondta magát 
nem hívőnek, 18% nem gyakorolta vallását, 17% egyházában ritkán, 13% egy-
házában rendszeresen gyakorolta vallását (kopp, 2003; kopp, Skrabski 2003; 
Skrabski és mtsai, 2004).
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Annak érdekében, hogy kialakítsák (ismét) a természetes, termé-
szethez közeli életmódot, terjedni kezdenek a különböző testkul-
túra-, életmódmozgalmak; spiritualista és okkultista csoportokat 
hoznak létre, amely közösségek mindegyike valamilyen módon al-
ternatívát kínál a modern világgal, a nagyvárosi életformával szem-
ben – s mintegy klasszikus krízisintervenciót eredményez ezzel. 

A kor emberén az elidegenedés vett erőt, amelynek főbb jellem-
zői a következők: 

• idegen az emberi test, a városi környezet, az új kihívásokkal 
terhelt munkahelyi környezet, amelyben az emberek kényte-
lenek feladni korábbi életritmusukat; 

• elveszett a munkadarabokkal korábban kialakított természe-
tes személyes érdeklődés;

• a tudományok diadalmenete folytán eltávolodott a vallástól 
is, aminek következtében elveszítette saját egzisztenciális ön-
értelmezésével és társadalmi integrációjával összefüggő mé-
lyebb kapcsolatait is. 

• A szabadgondolkodói alapállás gyökértelenné és profánná 
tette az egyént, aki elidegenedett a politikai tevékenységtől is. 

Az elbizonytalanodás főbb motívumai termékeny talajt kínáltak a 
sokszínű, kvázivallásos társadalmi reformmozgalmak kibontako-
zásához, „amelyek rendkívül heterogén, motívumvilágában kü-
lönböző mitológiai, spirituális, politikai és pszeudotudományos 
eszmék és világfelfogások kavarogtak” (Németh, Mikonya és 
Skiera szerk., 2004. 20.).

ezek a mozgalmak ellenségnek tekintették a régi fajta, intellek-
tuális embertípust, akinek a helyébe a heroikus szabad cselekvés 
új embere, a zseniális életformáló, a művész lépett. Mivel a több-
ségi társadalom peremén bontakoztak ki, nem fenyegették annak 
alapintézményeit. Értékeiket a többségi társadalom többé-kevés-
bé megtűrte, illetve tolerálja ma is, és azok számos elemét integ-
rálja magában. 

Az életreform-mozgalmak központi gondolatai a következő 
négy területen jelentkeztek:

1. Megjelennek a különböző veszélyekről szóló apokaliptikus 
látomások és a világ megmentésére irányuló igyekezetek. 
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2. A gondolkodásmódban jelentkező spiritualitás közvetlen 
viszonyt feltételez a természettel; megkezdődnek a spiri-
tuális zarándoklatok, elköteleződés a természetes gyógy-
módok iránt, figyelmet fordítás a természetvédelemre, a 
természetes életvitelre (pl. táplálkozás, nudizmus, termé-
szetben tanulás stb.). használt fogalmaik önmagukért be-
szélnek: Földanya, kozmosz, magasabb tudatszint, eredeti-
ség, tisztaság, szépség, teremtés, fejlődés, jövő stb. 

3. Az „új” spiritualitás lép előtérbe, amely az ember és termé-
szet, illetve a kozmosz összetartozásának élményét keresi 
azért, hogy betöltse az ekkor kialakuló spirituális vákuumot. 

4. Magasztalják a lelki alkotóerőt (mélylélektan hatása), újro-
mantikus elképzeléseket preferálnak. 

kiemelt szimbolikus jelentőséggel bírt az Árkádia-gondolat. Az 
antikvitásból eredő paradicsomi hely képzete egyszerre jelentett 
(a) menekülést és a gyógyulás keresését egy olyan helyen, ahol 
beforrnak a modern technikai civilizáció által az emberi lélekben 
és a Földön ütött sebek; továbbá (b) vágyakozást egy jobb világ 
közössége iránt. 

3. Hasonlóságok és súlypontok 

Az életmódreform világnézeti alapja egy lényegében szekularizált 
gnosztikus-eszkatologikus megváltástanon alapszik. A mennyor-
szág–bűnbeesés–megváltás sémát követi a modell dialektikája, 
amelyben a jelenlegi világ természetes alapjaitól való elfordulás 
fundamentális vétségnek számít. ennek következtében a termé-
szetes életmód, a civilizáció ártalmainak leküzdése jelenti a meg-
váltást. 

W. r. krabbe nyomán a következő életreformtípusok állapít-
hatók meg:

• ökológiai típusú életreform jön létre a kommunák létrehozá-
sában, illetve kisebb szocioökonomikus telepeken, kertváro-
sokban. Ilyen például a biodinamikus mezőgazdaság Steiner-
nél, vagy a magyarországi krisna-völgy. 
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• Az individuál-genetikus életmódreform célja az „új ember” 
létrehozása, elsősorban a testiség újfajta értelmezése révén. 
ennek tekinthető a vegetarianizmus preferálása Steinernél, 
vagy a szabad levegőn végzett gimnasztika a jóga egyes tí-
pusaiban. 

• Támogató, kiegészítő irányzatok: ide sorolhatók bizonyos 
társas kapcsolatok (klubok, havi találkozók), ifjúsági moz-
galmak, új irodalmi irányzatok, a tánc, a zene (meditációs 
kiadványok), kapcsolat a vallásokkal; kapcsolat a „termé-
szettudományokkal” (pl. eugenika, vagy jelen korunkban a 
kvantumfizika); továbbá a kultúrák találkozása, amelyben az 
emberiség egyenlőségre törekvő „testvériségének” eszméje 
bontakozik ki. 

További hasonlóságokat állapíthatunk meg az életreform és az 
ÚVM-ek között a karizmatikus vezető személyisége, a megválto-
zott tudatállapotok és az egységélmény megtapasztalása terüle-
tein is. 

3.1. kArIzMATIkuS VezeTő

A karizma eredeti jelentése: ajándék. A keresztény egyházak vették 
át a fogalmat az isteni ajándék megjelölésére, amellyel próféták 
vagy gyógyítók rendelkeztek.5 kulcsár zsuzsanna kifejti, hogy a 
karizma nem vezető és követők, hanem két személy közti inter-
perszonális kapcsolat. Így ez a kapcsolat létrejöhet a gyógyító-be-
teg – vagy tanító-diák – között is, ahol a gyógyítónak (vagy a taní-
tónak) képesnek kell lennie a páciens (a diák) határait megnyitni 
vagy kitágítani, mert csak így tudja neki átadni a gyógyuláshoz 
(a tudáshoz) szükséges információkat. egy jó vezető mindig 

5  A karizma kifejezés a Bibliában Pál apostol a Szentlélek kegyelmi ajándé-
kairól szóló tanításában jelenik meg (vö. 1kor 12–14-ben és rom 12,3–8.). A moz-
galom teológiája szerint a Szentlélek ajándékai, a karizmák a következők le-
hetnek: „nyelveken szólás” és ennek magyarázata, prófétálás, gyógyítás, hit, 
rosszlélek-űzés, csodatevés. 
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ellentmondás men tes és hiteles. ő a normák elsőrendű letétemé-
nyese, de egyben legmintaszerűbb képviselője is. Az ő feladata 
a tanítás, ami a csoport magatartásirányítási tevékenységének 
legfőbb megnyilvánulása. A gyülekezet vezetőjének informáci-
ós monopóliuma is lehet „az információs vákuum miatt nemcsak 
a közösség ügyeit illetően, hanem a világ dolgairól egyáltalán” 
(kozma, 1996). 

A vezető mint pásztor analógia azért alkalmazható az ÚVM-ek-
re is, mert egy vezető mindig valamilyen ideológia, cél felé kíván-
ja terelni a tagokat, őrző (elveinek és tagjainak védelmező) szere-
pe funkcióval bír. A tagok hajlamosak lehetnek bármilyen csoport 
karizmatikus vezetőjében meglátni Istent, akinek szava annyira 
autentikus, mint Isten szava. 

A kor kiemelkedő karizmatikus vezetőinek tekinthető többek 
között helena Blavatsky, rudolf Steiner, Isadora Duncan – a kor-
szak új nőideáljának megtestesítőjeként; a Gödöllői művésztelep 
vezéralakjai mint Nagy Sándor, körösfői-kriesch Aladár stb., akik 
nagy számú követőik révén elismerésre és a mozgalom meghatá-
rozó szereplőinek hírére tettek szert. 

3.2. MeGVÁLTozoTT TuDATÁLLAPoTok ÉS eGySÉGÉLMÉNy

extázis, megvilágosodás, érzékeken túli észlelés, kinyilatkoztatások 
– ezek mind egy-egy karizmatikus vezető fontos attribútumai. Gon-
doljunk csak rudolf Steiner szellemi tapasztalataira, amelyeket az 
Akasha-krónikába való bepillantásából eredeztetett, és amely tano-
kat az antropozófiában ötvözött (Steiner, 2002). Mindezek előzmé-
nyeiről sem szabad megfeledkeznünk: (1) a 19. században Vasziljev 
laboratóriuma Szentpéterváron eSP- és telepatikus kísérleteknek 
adott otthont, amelyeket Sztálin betiltott, hruscsov azonban ismét 
felállított, s a Pentagon egyik kedvenc tanulmányterepévé vált. (2) 
SPr (Society for Psychical research) (1882–) angliai nonprofit szer-
vezet, melynek célja a mágikus, természetfeletti, paranormális, ok-
kult tevékenységek tudományos vizsgálata. 

A 20–21. században többek között a transzperszonális pszicho-
lógia és a neuroteológia vizsgálja ezen jelenségeket. A transzper-
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szonális pszichológia főbb képviselői r. Assagioli, S. Grof és k. 
Wilber. Stanisłav Grof nevéhez fűződik a holotróp (teljességre irá-
nyuló) légzésmunka, amelynek segítségével drogok hatása nélkül 
is előidézhető olyan módosult tudatállapot, amelyben átélhetjük 
saját lelki halálunkat és újjászületésünket, valamint az egységél-
ményt más emberekkel, a természettel, a világegyetemmel és Is-
tennel (Grof, 2008). holotróp állapotot válthatnak ki meditációs 
technikák, az imádkozás, a keresztény kontempláció, különböző 
jógák és zen-típusok; tudattágító állati és növényi eredetű anya-
gok; élettani hatások; érzékszervi túlingerlés; társas elszigetelés és 
érzékszervi ingermegvonás; a tánc és mozgás egyes formái; hang-
technikák; közvetett vagy közvetlen munka a légzéssel. 

Csíkszemtmihályi Mihály „flow-élményről” beszél, amikor az 
ember teljesen átadja magát az éppen végzett tevékenységének, 
közben teljesen függetlenné válik a külső tényezőktől, ideigle-
nesen elveszti az időérzékét, csak az adott feladatra koncentrál. 
ha eljutunk a negentrópia állapotáig, a személyiség komplexebb 
lesz a differenciálódás (az ember másoktól különbözővé válik) és 
az integrálódás (az énen kívüli dolgokkal való egyesülés) meg-
tapasztalása révén. Az énnek sikerül összekapcsolnia egymással 
ezeket az egymásnak ellentmondó tendenciákat (Csíkszentmihá-
lyi, 2001).

3.3. NeVeLő hATÁSÚ körNyezeT A reForMPeDAGóGIÁBAN  
ÉS Az ÚJ VALLÁSI MozGALMAkBAN

Az életkörülmények mind funkcionálisabbá és mind fragmentál-
tabbá válása az egyes emberekben is mindinkább a teljesség el-
vesztésének érzését keltette, amelyet a vallás, a politika és a 19. 
század végén vontatottan intézményesülő iskola sem tudott meg-
másítani. Már maga az iskola is olyan mértékben szegmentáló-
dott, hogy abban az ember eleve nem találhatta meg a saját ki-
teljesedésének lehetőségeit. Az idegenség érzése megmaradt – és 
ezzel együtt megerősödött a vágyakozás egy más, jobb világ, a 
valódi közösség, az organikus egységbe szerveződő teljesség és 
harmónia iránt. Maga a reformpedagógia tehát szintén életreform 
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típusú mozgalom, abban szinte minden, a modern ember megvál-
tására törekvő reformirányzat motívuma megtalálható. A reform-
pedagógia kibontakozása idején, miként napjainkban, a 20–21. 
század fordulóján megjelenő mérsékeltebb formáiban egyaránt a 
menekülés pedagógiájának tekinthető (Skiera, 2004). ennek meg-
valósulását egy kényszertől és félelemtől mentes nevelő hatású 
környezet megteremtésében látta, amelyben a gyermek saját fej-
lődési törvényei szerint formálódhat (Németh, Mikonya és Skie-
ra szerk., 2004). ez a gondolatkör teljes egészében megtalálható 
az ÚVM-eket jellemző világhoz való hozzáállásban is. Az életre-
form-mozgalmak és az ÚVM-ek más-más mértékkel, de egyaránt 
hangsúlyos szerepet szánnak az alábbi szempontoknak:

 – a megváltó gyermek gondolata (pl. indigó és kristály gyere-
kek);

 – a gyermek holisztikus megismerése (pl. Steiner vagy Nagy 
László „pedológiája”);

 – természetes közegben élményszerű tanulás (pl. Transzcen-
dentális Meditáció);

 – egy kényszertől és félelemtől mentes nevelő hatású környezet 
(pl. Silva-féle agykontroll-mozgalom); 

 – barátság és testvériesség a társas és társadalmi kapcsolatok-
ban (pl. hit Gyülekezete);

 – karizmatikus, tehetséges vezető, facilitátor, aki az egész cso-
port érdekében fejti ki tevékenységét (bármelyik ÚVM);

 – az élet vitalitásának és a vele szoros kapcsolatban a „lélek” 
primátusának koncepciója, az alkotó szándék, a művészi tö-
rekvések, az érzelmi átélés és a saját aktivitás elsőbbsége a 
csupasz intellektuális hatásokkal (pl. Élan Vital);

 – missziós motívum (bármelyik ÚVM);
 – transzcendentalizmus mint univerzális hit, amely az emberi-

ség spirituális megújulására, a társadalom újjáalakítására irá-
nyul (pl. Bahá’í);

 – egy jobb világ motívuma, ahol az ember kiteljesedhet (bár-
melyik ÚVM). 
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4. Összegzés

Megállapíthatjuk, hogy a 19. században hódító útjára lépett teo-
zófia és antropozófia, a távol-keleti szinkretizmus különböző for-
máinak adaptációi, a „reformkereszténység” és a marginális po-
zícióban lévő germán-újpogány mozgalmak különböző formái, 
illetve az önmagát a „földi élet vallásaként” definiáló életreform 
is egyaránt az ÚVM-ek szerves részét képezik. 

Az életreform-mozgalmakban és az ÚVM-ekben helyet kapó 
bemutatott koncepciók középpontjában önmagunk megreformá-
lását tartották és tartják követendő példának, amelynek révén az 
ember közelebb kerülhet önmagához és a természethez. A világ-
tól való elidegenedésből az egyetlen megoldást mindegyik fel-
fogás abban látja, ha kibékül ezekkel az ártalmas tényezőkkel, 
feloldja az individuum és a társadalom közötti ellentmondást, és 
megteremti a maga tiszta világát, amely világba szükségszerűen 
beletartoznak a nevelés kérdései is. kutatásunk rávilágít arra, 
hogy a 21. századi ÚVM-ek ugyanúgy a kor figyelmeztető tünet-
együttesei, mint a 19. századi életreform-törekvések kvázivallásos 
mozgalmai. 
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1. Bevezetés

Tanulmányom az életreform-mozgalom egyik fontos szelle-
mi forrását jelentő antropozófia filozófiai gyökereinek vizs-
gálatára tesz kísérletet. ennek kapcsán azokat a szálakat 
próbálom felgöngyölíteni, melyeken a mozgalom jelentős ideo-
lógusa elindulhatott, vagy amelyek közvetlen, vagy áttételes 
módon befolyásolhatták világlátását. kutatásom során feltét-
lenül számolnom kell azzal a történelmi ténnyel, hogy az élet-
reform-mozgalmak kialakulását megelőző évtizedekben indult 
hódító útjára az ókori világ tudományos felfedezése. ez óriási 
hatással volt az akkori európa szellemi elitjére, és nagyban befo-
lyásolta világfelfogásuk alakulását. Tudományos módszerekkel 
feltárták az ókor évezredes monumentális kultúráinak alapjait, 
megfejtették az egyiptomi hieroglifákat, a sumér ékírást, az ősi 
perzsa vallási kultúra – a zoroasztriánizmus – tanait, és valós tu-
dományos ismereteket szerezhettek a Védák tanításáról. 

 A vizsgálatunk tárgyát képező életreform, miként azt a té-
mával foglalkozó egyik rendszerező tanulmány megfogalmaz-
za, az 1890 és 1914 között kibontakozó nagy hatású, az egyén 
„megváltását” középpontba helyező sokszínű kulturális és 
társadalmi reformmozgalom, amelynek követői az emberi élet 
céljának és értelmének, valamint ennek e világi megvalósításá-
nak reformja útján kívánták elérni az elengedhetetlenül szük-
séges változásokat az egyénben magában, az ő mentalitásában 
és világfelfogásának megváltozásában. ennek alapmotívuma 
„leginkább a ’minden egész eltörött’ élményéből fakadó gyö-
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kértelenség, otthontalanság érzésére vezethető vissza” (Németh, 
2005, 70.).

Amennyiben megvizsgáljuk, hogy mit hiányol a 19–20. szá-
zad fordulójának nyugati kultúrájából az életreform-mozgalom, 
akkor egészen pontosan lelünk rá arra az ötezer éves filozófiai 
alapra, melynek felbomlása az ipari forradalom után átalakítot-
ta világunkat. ennek kapcsán egy rövid bevezető példa: az ókori 
egyiptomi birodalom történetében nem találjuk nyomát az írott 
törvénykönyvnek, valószínűleg nem is volt, mert nem érezték 
szükségét. Természetesen ismerték a törvény fogalmát, hiszen 
enélkül egyetlen állam sem létezhet, és főleg nem tartható fenn 
három évezreden át. A fáraó szava volt a törvény, kötelessége volt 
fenntartani a világ igazságosságát – ez a ma’at1 törvénye! A ma’at 
rendje az a törvény, mely biztosítja az emberek és istenek, embe-
rek és emberek, emberek és természet, valamint a természet és az 
istenek közötti állandó biztonságos és tételes örök rendet, azaz a 
világ egyensúlyát.2 

Alapvetően tehát az ősidők óta létező rend, az ember és a ter-
mészet, az ember és az általa elvégzett munka, az ember és hité-
nek Istene közötti viszony ősi rendjének felborulásáról beszélhe-
tünk. Miként ezt ehrenhard Skiera megfogalmazza (Skiera, 2005, 
16.), a kor embere eltávolodik embertársaitól, hiszen az intézmé-
nyesülés, az egzakt időütemezés (az óra uralma) már másfajta tel-

1  A ma’at, a világ létezését biztosító örök igazság isteni egyensúlya, ez nem 
más, mint az élet alapja, aminek része az is, amit mi igazságnak hívunk, de az 
egész sokkal több annál. A ma’at egy mindent átható vallási eszmerendszer. 
Ma’at istennő az igazság princípiumának perszonifikált alakja, és egyben egy 
olyan istenség, akinek személyében igen tiszta formában megmaradt a kötő-
dés az eszméhez, melyet képvisel. Fáraónak lenni nem azt jelenti, hogy egy 
abszolút teljhatalmú uralkodó kénye-kedve szerint cselekedhet. A fáraó leg-
fontosabb feladata az, hogy a ma’at uralmát, a világ igazságosságát fenntartsa 
a két országban, megőrizze annak egyensúlyát, és biztosítsa az emberek és 
istenek közötti kapcsolatot. Nevének jelentése „igazság”, „rend”, „törvény”. 
Általában női alakban ábrázolják, tolldísszel a fején. (Forrás:, letöltés: 2003. 
01. 28.)

2  A védikus (ősi hindu) hagyományban ehhez nagyon hasonló a rÍTA, azaz 
a kozmikus világrend fogalma. Valamint a zsidó kabbalában a MISPÁT=ítélet 
és a CeDek=igazságosság páros fogalomi tartalma. 
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jesítménykényszer fegyelmezettségét követeli meg. eltávolodik a 
természettől is, hiszen a lakosság túlnyomó része városokba köl-
tözik, falak és kövek közé, számára idegen emberek társaságába. 
eltávolodik az ember az általa teremtett értékek fontosságától, hi-
szen nem munkája elkészültének dicsőségéért és jutalmáért dolgo-
zik, hanem havi bérért. eltávolodik a vallástól és az isteni rendtől, 
életében már csak formalitássá szűkül a vallásosság. elmondhat-
juk, hogy az ipari forradalom térhódításával, azaz áttételesen a 
gőzgép feltalálásával végérvényesen felborult a ma’at rendje. egy 
történet szerint, amikor az i. e. 1. században alexandriai Héron be-
mutatta az általa készített aeolipil (hérón-labda) nevű szerkezet 
– a gőzgép – ókori ősét a vének tanácsa előtt, azok úgy határoztak, 
hogy ezt az eszközt el kell pusztítani, mert tönkre fogja tenni az 
istenek és az emberek világát. (Falus, 1976, 333.)

2. Rudolf Steiner és az antropozófia

Rudolf Steiner 1861. február 27-én kraljevecben3 született. Svájcban, 
Dornachban halt meg 1925. március 30-án. osztrák polihisztor, 
életreformer, filozófus, író, dramaturg. Tanárként a Waldorf-pe-
dagógia és az antropozófia nevű spirituális mozgalom megalkotó-
ja, emellett nagyszámú festmény, szobor, építészeti terv és vázlat 
maradt fenn tőle. 

Az életreform- és reformpedagógiai mozgalmak közös eszmei 
alapmotívumainak a sokszínű világnézeti hátterek tekinthetők. 
A „harmadik út evangéliumának” rendszere alapján az életreform 
útja a felkelő Nap felé mutat, tehát a Naphoz, az ennek fényétől 
áthatott élet felé vezet. ennek az útnak az egyik forrása a rudolf 
Steiner nevéhez is köthető teozófia,4 majd az ebből kialakuló önál-

3  A Muraköz ma horvátország területéhez tartozik, a település magyar 
neve Murakirály. 

4  Theosz szophia: az isteni bölcsesség, tudás, az erről való gondolkodás 
és ennek keresése a világ látható és érzékelhető dolgaiban. ez minden vallás 
misztikus teológiájának (vallástanának) része. 
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ló antropozófia5 filozófiája, mely magyarázni igyekszik az ember 
és a természet, illetve a kozmosz összetartozásának viszonyát és 
fejlődésének történetét (Skiera, 2005, 25.).

A teozófia és az antropozófia eszméit nem őrölte fel az elmúlt 
évszázad hihetetlen iramú fejlődése, napjainkban is találkozunk 
jegyeivel a képzőművészetben és az irodalomban, több civil kul-
turális szervezet rendjében, valamint a Waldorf iskolarendszer 
elveiben. Miként Luckmann megfogalmazza: „Aligha vonható két-
ségbe a vallás különleges helye a modern társadalomban. Bármilyen kü-
lönbözőek is ezek a felfogások, abban megegyeznek, hogy a modern világ 
kialakulása a vallás eltűnésével a ’természeti vallásokra’ történő vissza-
esésre van ítélve.” (Luckmann, 1991, 77.) 

Steiner filozófiájának alapja az az emberkép, melynek előképét 
már a kabbalista misztikában, az ősi szanszkrit forrásokban és Im-
manuel Kant filozófiájában is megtaláljuk. 

ez a misztikus fejlődéselmélet hihetetlenül részletes, és azonnal 
megosztja az olvasók táborát. Azonban e képi világ ismerete és 
alapjainak megértése nélkül nem értelmezhető az emberről alko-
tott kép maga. 

Steiner emberképe:
Fizikai test   →  a földi élet szükségleteitől függő külső burok
Asztráltest  →  a földi testtől függő szellemi lény 
Étertest  →  a tiszta szellemi valóság azon része, mely időlegesen adott 

személyhez, tehát egy bizonyos fizikai testben élő asztrál-
testhez kapcsolódik 

Én   →  az örök lélek

5  Anthroposz szophia: az ember fejlődéstörténetének (steineri) tana. 
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Az ókori zsidóság emberképe:
baszar   – test (hús és vér) 
nefes   – lélegzet (az élőké, hordozója a vér)
   → élőlények (állatok) = nefes haja 
ruah [Elohim]  – isteni energia, az élet lehelete, léttöbblet
   → Ádám és Éva, azaz a paradicsomi állapot 
nesama   – tudatosság, akarat 
   → az önfenntartó, gondolkodó, alkotó ember 

A brahmanista (hindu) filozófiai antropológia emberképe:
szthúla saríra  – test  → a durva anyag 
szúksma saríra  – karmikus test  → finomtest, lélek 
átman  – lélek, önvaló, én  → maga a „brahman”, azaz a min- 

 denség, a világszellem 

A Kant filozófiája szerinti emberkép:
az ember mint élőlény  → állati létre való adottság 
az ember mint élő s egyben eszes lény  → emberi voltára való adottság 
az ember mint eszes s egyben számadásra képes lény 
→ személyiségére való diszpozíció

Rudolf Steiner az „Egyiptom mítoszai és misztériumai”6 című könyvé-
ben ennek a felosztásnak az általa meghatározott történeti fejlődé-
sét mutatja be. 

2.1. JÉzuS, Az ÚJ eMBer

Steiner filozófiájában e földet nem csak emberi lények lakják. hi-
szen a világ sokkal több annál, mint amennyit az emberek behatá-
rolt képességeikkel felfoghatnak belőle. 

6  e műnek azonos című történeti előzménye Marsilius Finicus Jamblichus 
„De mysteriis Aegyptiorum” 1497-ből, melyet Nostradamus hivatkozásaiban is 
megtalálunk.
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A régi, nagy, szent könyvekhez hasonlóan világunkat szelle-
mi lények hada is benépesíti, akik szintén komoly hierarchikus 
rendet alkotnak. ezek sorrendben: szeráfok, kerubok, trónok, ura-
ságok, erők, hatalmasságok, őskezdetek, arkangyalok, angyalok. 

„Csakis a szemlélet, a szellemi úton való szemlélés lehet döntő, különben 
rossz útra térünk.” (Steiner, 2001, 20.)

egy nagyon rövid részletben szeretném illusztrálni ennek az ap-
rólékosan árnyalt világképnek a misztikus varázsát, hiszen rész-
letes magyarázatára írásom keretein belül nincs lehetőség. Célom 
csupán az, hogy megmutassam mély, részletesen kidolgozott és 
sok ezer éves alapokra épített világát: 

„Ha a tanítvány felemelkedett a devakán [a szellemi] világába, nem csak 
látta, … hanem hallotta7 is a hét bolygó zenéjét, hiszen a devakán a hangok 
világa. Az asztrális világban látta a képet, a devakánban hallotta a hangot, 
a legmagasabb rendű, a legfelsőbb világban pedig átélte a Szót, magát az 
Igét. … A tanítvány belső világa legmélyén úgy érezte, hogy az isteni Ige 
a szeretet asztrális öltözetével vette körül magát.” (Steiner, 2001, 50–52.)

Évszázadok óta jelen van ez a gondolat például a római katoli-
kus egyház „Úr angyala” című imádságban: „És az Ige testté lőn, 
és miköztünk lakozék.” Folytatva e gondolatmenet magyarázatát a 
kereszténység legfontosabb tanításának felidézésével, mely sze-
rint Jézus Krisztus a megtestesült isteni Ige és János evangéliuma 
szerint „… úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

Tehát van egy személy, aki nemcsak hús és vér, nemcsak fizikai 
erő a kapitalista piacgazdálkodás, tőkefelhalmozás szolgálatában, 
hanem magasztos szellemi lény, aki része az isteni egésznek, a 
maga nemében egyedi és szent. A kibontakozó modern kapitaliz-

7  ez a gondolat ölt testet Brad Silberling 1998-ban rendezett „Angyalok váro-
sa” című filmjének néhány jelenetében, mikor a Földön élő angyalok az óceán 
partján állva hallgatják a Napkelte és a Napnyugta zenéjét. ennek a filmnek 
ezen kívül is sok antropozófiai vonatkozása van. 
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mus mind funkcionálisabban, csupán munkaerőként értelmezve 
az embert, nem jelöli már ki többé az isteni teremtés rendjében 
elfoglalt magasztos helyét. A steineri antropozófia törekvése en-
nek újbóli megtalálása. Visszaadva ezzel méltóságát, egyéniségét, 
fenségét, melyet az életreform ismételten kiemel és felmagasztal, 
de egyben át is értelmez. 

„Az ember éppen amiatt tekinthető a fizikai teremtés koronájának, mert 
én-tudata van a fizikai síkon. Ahogyan az ásvány-tudat a felső devakán-
ban, a növény-tudat az alsó devakánban, az állat-tudat pedig az asztrálvi-
lágban található, úgy van az embernek én-tudata a fizikai világban, lényé-
nek negyedik részeként.” (Steiner, 2000, 23.)

A távol-keleti filozófiák8 szerint is mindennek van lelke, ezek kü-
lönböző síkokon, eltérő intenzitással hatnak a világra, és jutnak 
vissza a szamszárába,9 azaz az újjászületések körforgásába. 

A filozófiai értelmezés itt már túllép a vallás rituális kötöttsé-
gein, bár sem a teozófia, sem az antropozófia nem válhatott soha 
a szó szoros értelmében vallássá, megéréséhez, elfogadásához va-
lamiféle hit azért szükséges. 

„… a szellemi szükségszerűség szabja meg, hogy a népeknek milyen val-
lása van! […] Semmilyen vallásos szemlélet nem helyes, ha nem a kor leg-
bensőségesebb követelményei számára alkotják meg azt; egy téves szemlélet 
pedig sohasem nyújthat ösztönzést!” (Steiner, 2001, 212.) 

„Mindenekelőtt a munkásság és a kialakulófélben lévő polgárság marad 
távol a templomoktól.” (Baader, 2005, 46.)

Steiner nem tagadja meg a krisztusi megváltás tantételét, de je-
lentősen átértelmezi azt. ez a misztikus filozófia síkján még kis jó 
indulattal súrolhatja az elgondolás tűrhetőségének határait, de az 
átlagos hívő számára érthetetlen istenkáromlássá degradálódik: 

8  Pl. a brahmanizmus, a buddhizmus, dzsáinizmus, szikhizmus.
9  Szanszkrit szó, jelentése létforgatag.
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„A Krisztus lény volt az, aki lélekkel hatotta át már a nagy prófétákat is. 
[…] mindig úgy utaltak Rá, mint ’a majdan eljövendő’-re. Krisztus pedig 
el is jött, mégpedig akkor és úgy, hogy a fejlődés alapjául szolgáló történel-
mi szükségszerűséghez kapcsolódott.” (Steiner, 2001, 212.) 

ezzel a gondolatmenettel vezetődik át a sötétségre, a kényszer-
munkára, a gondolkodás és érzelem nélküli falak közé zárt „a kül-
ső sötétségre vettetett”10 ember a kizsákmányoló és elnyomó kapita-
lista világból a fényre.

Jézus nyomán a ’világ világossága’ gondolatmenetet követve jut 
el Steiner a fénymetaforához: 

„… egy olyan lény kapcsolódott össze a Földdel, akinek addig a Napon volt 
a székhelye. Korábban csak addig volt összekötve a Földdel, amíg a Nap ki 
nem vált belőle. Akkoriban Krisztus a Nappal együtt kivonult a Földből, és 
ettől kezdve csak kívülről árasztotta hatalmát a Földre. A keresztség pilla-
natában a magasztos Krisztus-szellem11 a szó legteljesebb értelmében újra 
egyesült a Földdel!” (Steiner, 2001, 124.)

A német életreform emblemetikus alkotása, Fidus12 Fényfohászá-
nak steineri jelentését úgy foglalhatnánk össze, hogy az ember a 
földi tudatának legmélyéről feltörő ősi erővel adja át magát a fizi-
kai testet éltető, de az asztrál- és étertestet is egyaránt átjáró nap-
fénynek. A Napban laknak azok a legmagasabb entitású szellemi 
lények, melyek már nem érintkezhetnek többé a fizikai világgal. 
Így a fény a krisztussal lekerülő energia és szellemi telítettség lé-
nyegi alapja, az ember ősi ereje, a szellemi megvalósulás tökéle-
tessége. A Nap és a Föld egykor újra egyesül majd, és az emberek 
is újra egyesülhetnek a Nap-szellemekkel. 

10  Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus
11  Érdekes párhuzamot mutat ezzel az „esszénusok békeevangéliuma” és a 

„Nap angyala” fogalomköre is. 
12  Azaz hugo höppener (1886–1948) híres akvarellképe 1913-ból, eredeti 

címe „Lichtgebet”. 
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„… egyetlen hatalmas lény áldozta fel magát, aki együtt maradt a 
Föld-Holddal. Ő az, akit később ’Jhavé’-nak, vagy ’Jehová’-nak neveztek. 
Valójában ő is megérett már rá, hogy átköltözzön a többiekkel együtt, de 
áldozatból elhagyta a Napot, s a Föld-Holdon maradt, hogy onnan irányít-
sa annak további fejlődését.” (Steiner, 2001, 24–25.) 

ez a gondolat rokon a buddhizmus második kr. u. 1–5. század kö-
zötti időszakának tanításával. e mahajánának13 nevezett korszak 
szentjei a bódhiszattvák: a teljes megvilágosodás, azaz a Budd-
hává válás küszöbén egy személy úgy dönt, hogy az élőlények 
megsegítése és tanítása érdekében nem oldódik fel (nem távozik 
el) a Nirvánába,14 hanem az földi világban maradva útmutató te-
vékenységével próbálja enyhíteni az emberek szenvedéseit (Con-
ze, 2000, 54–55.).

2.2. A TeST ÉrTeLMezÉSe

A fényfohász átvezet bennünket a test értelmezésének és értékelé-
sének új látásmódjához. ennek is megvan a filozófiai alapja Steiner 
munkásságában. Az ember történeti fejlődésének egy nagyon tá-
voli és korai szakaszában, az úgynevezett atlantiszi időkben nem 
volt férfi vagy nő. Nem léteztek nemek, és az utódokról való gon-
doskodás alapját nem a szexualitás képezte. Jelen életünkben is 
hol férfiként, hol nőként születünk újra, átlagosan ezerévente vál-
takozva. Mert az emberi lény szellemi élményei annyira eltérőek a 
férfi és a női testben, hogy mindkét megtestesülés tapasztalataira 
szükség van (Steiner, 2000, 50.).

Márpedig ha vagyunk férfiak is és nők is, akkor az állandóan 
váltakozó tapasztalat nyomot hagy bennünk, és nincs értelme a 
szégyenkezésnek. A másikkal való egyenlőség, a megismerés és a 
konvencióktól mentes tapasztalat kiteljesíti a megismerést, és utat 

13  Szanszkrit szó, jelentése: széles út, nagy szekér (jármű).
14  Talán a világszellemben való feloldódásként fogalmazhatnánk meg leg-

jobban, az a legfőbb tökéletesség, mely után már nem kell a léleknek újjászü-
letnie. 
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nyit a nemi behatároltságtól mentes szellemi szférák felé. ez szol-
gál filozófiai magyarázatul a szabad test kultúrájához.15 

A fizikai test csak hosszú fejlődés során alakult ki a mai formá-
jára, fokozatos átalakulás révén vált látható valósággá, alapja a 
szellemi test, mely nem férfi, és nem nő. Csak és kizárólag a fizikai 
világban van értelme a nemiségnek, ha felemelkedünk a szellemi 
síkra, megszűnnek a különbségek. Márpedig az életreform az ősi 
boldogság és a tudat teljes szabadságát, a szellemi felemelkedést 
célozta meg. Ádám és Éva bűntelenségének állapotát, mely lehe-
tőséget adott számukra, hogy Istennel sétáljanak az édenkert fái 
között. 

2.3. Az eLkÜLöNÜLÉS ÉS eLVÁLASzTÁS, AzAz Az ÁrJA  
TAN NÉhÁNy GoNDoLATA 

Az ember inkarnációja, azaz ismételt testet öltése során a teljesen 
letisztult egó (az én) saját maga állíthatja össze asztráltestét. Éter-
testének megalkotásában már az úgynevezett népszellemek is se-
gítségére vannak. egy egész népnek nincs közös fizikai teste, de 
van közös asztrálteste, és rendelkezik egy közös étertest alapele-
meivel, ami egyfajta asztrális felhőben él – ez a népszellem teste 
(Steiner, 2000, 42.).

Szerinte a mai emberiség közvetlen elődei az atlantisziak voltak, 
őket megelőzték a lemúriaiak. Lemúria Ázsiától délre terült el. At-
lantisz helyét a Platón szerinti leírás alapján határozza meg Steiner, 
az európától és Afrikától nyugatra lévő Poseidon szigeten. 

„A lemúriai embereknek csak kis része volt képes a továbbfejlődésre. Ezek-
ből fejlődtek ki az atlantisziak. Az atlantiszi népességnek legnagyobb része 
hanyatlásnak indult, és csak egy kis részéből jöttek létre az árják, akikhez a 
mai kultúremberiség tartozik. … Az árjáknak viszont a mi korunkban az 
a feladatuk, hogy a gondolkodóerőket fejlesszék ki mindazzal együtt, ami 
ahhoz tartozik.” (Steiner, 2000, 19.) 

15  Fkk – Freikörperkultur
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Mindez persze távolról sem a nemzetiszocialista eszmék előreve-
títése, pusztán az akkor még oly természetesnek számító felsőbb-
rendűsége az európai fehér embernek. Az életreform-mozgalmat 
és képviselőit sokszor vádolták meg azzal, hogy szimpatizáltak a 
náci eszmékkel.

ezt fordítva kell végiggondolnunk! A náci eszmék abban a kor-
ban születtek és váltak népszerűvé, mikor a nyugati keresztény 
civilizációhoz16 tartozó fehér ember még másképp gondolkodott 
önmagáról, a világban elfoglalt helyéről és szerepéről. etnocent-
rizmusának megnyilvánulásaként, felsőbbrendűségének teljes tu-
datában tartotta uralma alatt a világ jelentős hányadát, és még a 
teológiai gondolkodás – a lelkek üdvözülése – síkján sem tartotta 
egyenértékűnek a színes bőrű bennszülöttet önmagával.17 

Összefoglalás

elmondhatjuk, hogy Rudolf Steiner életreform-koncepciójának 
filozófiai gyökereiben már megtaláljuk a válaszokat az életre-
form-mozgalom nagy kérdéseire, és ez az elmélet fordítva is igaz. 
Steiner mindennel foglalkozik, ami ennek az eszmerendszernek 
részét képezi. 

hihetetlen tudásával és tájékozottságával választ keres az ősi 
filozófiákban, a természet jelenségeiben, és ezt plasztikusan meg-
formált egészként adja át nekünk. A polihisztor intuitív módon 
kapcsol össze, lát meg egységükben olyan rendszereket, melyek-
nek megértésére csak korlátozott módon vállalkozhatunk, és át-
látását, elfogadását pedig csak kevesen tudhatják magukénak. 

16  Ide értjük az egyesült Államokban és Ausztráliában, valamint Dél-Afri-
kában élő európai származású népességet. kevésbé udvariasan fogalmazva a 
gyarmatbirodalmak gyarmatosítóit és a rendszer fenntartóit. ebben a korban 
még zsidó-keresztény kultúráról nem beszélünk. 

17  Ne felejtsük el, hogy az uSA-ban csak 1963 óta tekintik az embereket 
bőrszínüktől függetlenül azonos rangú polgároknak. A Dél-Afrikai köztár-
saságban csak 1994-ben ér véget az apartheid politikai szegregációján alapuló 
rezsim. 
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‚Lebensreform‘ bezeichnet und vereinheitlicht eine ganze Fülle 
von sozialen Bewegungen, die im 19. Jahrhundert – so die übliche 
historische Verortung1 – ihren Ausgang nahmen und sich um die 
Jahrhundertwende von teils utopischen Alternativprojekten für 
Wenige zu einer deutlich vertretenen, breit rezipierten und zuneh-
mend institutionalisierten Bewegung entwickelt hatten. Sowohl 
über die diversen Bewegungen selbst, wie auch über die – die 
Vielfalt und kontroversen stellenweise verdeckende – etikettie-
rung mittels des Begriffs ‚Lebensreform‘ liegen einige beachtens-
werte historische und sozialforscherische untersuchungen vor 
(vgl. Buchholz et al. 2001; kerbs/reulecke 1998; Németh/hopfner 
2008; Skiera/Németh/Mikonya 2006). Dabei herrscht weitgehend 
einigkeit darüber, dass die unter dem Begriff der ‚Lebensreform‘ 
versammelten Bewegungen in vielerlei hinsicht heterogen sind 
und das historische konzept der ‚Lebensreform‘ keineswegs ein-
heitlich strukturiert und kategorisiert werden kann. Dennoch lässt 
sich ein „kernprogramm“ (Wolbert 2001, S. 17) identifizieren, das 

1  Diese definitorische Setzung kann freilich mit guten Gründen angezwei-
felt werden, da die Genese sozialer Bewegungen fließend ist und der Beginn 
einer Bewegung selten durch Brüche sichtbar, sondern meist retrospektiv 
narrativ markiert wird. Diese rhetorisch markierten ‚Anfänge‘ lassen sich 
häufig durch historische Forschung dekonstruieren werden, sodass sich mehr 
kontinuität herausstellen lässt als an der oberfläche der ‚erzählungen‘ ge-
spiegelt wird. 
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die diversen Bewegungen und Gruppen stärker mit einander ver-
bindet, als die Verschiedenartigkeit im Detail vermuten ließe (vgl. 
Wolbert 2001, S. 17). Anknüpfend an diese Befunde widmet sich 
der vorliegende Beitrag dem Verhältnis von ‚Frauenbewegung‘ 
und ‚Lebensreform‘. Für die Seite der Frauenbewegung gelten 
dabei ähnliche Muster wie für die Lebensreformbewegungen: sie 
war heterogen, in sich gespalten, diffus und vielschichtig – und 
muss dennoch als konstrukt herangezogen werden, das von den 
Akteurinnen der Bewegung selbst als Bezeichnung ihres Selbst-
verständnisses in Anspruch genommen wurde.2

Allgemein betrachtet gibt es verschiedene Weisen, das Verhält-
nis von Frauenbewegung und Lebensreform aufzufassen: erstens 
kann die Frauenbewegung selbst als reformbewegung begriffen 
und damit als Teil der Lebensreformbewegungen kontextuali-
siert werden (vgl. kerbs/reulecke 1998). zweitens bildeten sich 
innerhalb mancher Gebiete der Lebensreformbewegung eigene 
Frauengruppen (z. B. der Verein abstinenter Frauen, Wien). Drittens 
wurden vielfältige Themen der Lebensreformbewegung von der 
Frauenbewegung herausgegriffen, mit ihren zwecken verbunden 
und in den Diskurs und die Argumente der Frauenbewegung in-
tegriert. Innerhalb dieses dritten Spektrums befasse ich mich mit 
der Frage inwiefern und in welcher Form die ‚Lebensreform‘ – ins-
besondere in pädagogischer hinsicht – in allgemeinen Frauenzeit-
schriften aufgegriffen wurde. 

um innerhalb der Diskussionen der Frauenbewegung dieje-
nigen Aspekte und Momente bestimmen zu können, die der Le-
bensreformbewegung zugeordnet werden können, orientierte ich 
mich an den von kai Buchholz (2001) identifizierten ‚begrifflichen 
Leitmotiven der Lebensreform‘. Dazu kamen einige ergänzun-
gen, die sich aus dem Textmaterial ergaben. So versuchte ich der 

2  Dies lässt sich beispielsweise an Titeln für zeitschriften (z. B. : Das recht 
der Frau. organ für die moderne Frauenbewegung, 1894–1900) oder Publika-
tionen (z. B. : key, ellen: Die Frauenbewegung. Band 18/19 der reihe Die Gesell-
schaft, hrsg. von Martin Buber, Frankfurt/Main: 1909) ablesen. 
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Gefahr zu begegnen, das Quellenmaterial zu stark theoretisch 
vorzustrukturieren, sodass es selbst zu wenig zur Sprache gekom-
men wäre. 

Im Prozess des hermeneutischen Aufschließens und der Inter-
pretation der historischen Quellen weckten insbesondere die fol-
genden Metaphern, Ideale und Themen meine Aufmerksamkeit: 

• Licht, helligkeit
• reinheit
• einfachheit
• Natürlichkeit – idealisierte Naturbezogenheit
• körperkultur
• Neue zukunft/utopische Momente
• Pädagogische reformvorschläge 
• Dialektik von Modernisierungskritik und Fortschrittszuver-

sicht

Damit ist ein konzept von Lebensreform umrissen, das offen 
bleibt für vielfältige Varianten, das sich aber andererseits nicht in 
unzählige einzelne Aspekte zerstreut. es ergeben sich Anknüp-
fungspunkte an die verschiedentlichen Vorschläge zur Struktu-
rierung der Lebensreformbewegungen, so wie diese umgekehrt 
der hintergrund für die Verdichtungen der Aufmerksamkeit im 
Lese- und Interpretationsprozess sind. 

1. Quellenmaterial und Kontext

Die Studie hat explorativen Charakter und nähert sich dem Text-
korpus mehr entlang der Pfade, denen die subjektive Aufmerk-
samkeit folgte, und weniger entlang objektivierter kriterien. zur 
Auswahl der Artikel zog ich Inhaltsübersichten heran, die den 
gesamten Publikationszeitraum der zeitschrift abdeckten. Dabei 
zeigten sich relevante Details der Lebensreform oftmals in Arti-
keln, deren Titel nicht darauf hindeuteten, sondern die in anderen 
zusammenhängen mein Interesse weckten. 

Dabei wurden ressourcen genutzt, die von der österreichi-
schen Nationalbibliothek in den Projekten ‚Ariadne‘ und ‚Frauen 
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in Bewegung‘ geschaffen und aufgeschlossen wurden.3 es handelt 
sich um digitalisierte, historische Literatur zur Frauenbewegung 
und Frauenforschung – darunter auch zeitschriften. Die Projekte 
haben sich zum ziel gesetzt, einerseits (historische) Literatur on-
line zugänglich zu machen, andererseits aber auch Pfade durch 
die Frauenforschung zu bahnen, sowie darüber hinaus die Samm-
lungen und Ankäufe der Nationalbibliothek zu den Themen der 
Frauenforschung zu dokumentieren. Mir kam insbesondere die 
Verfügbarkeit der historischen zeitschriften im Volltext entgegen. 
Die Nutzung dieser ressourcen ist ein wesentliches Motiv für mei-
ne Forschung: Wenn schon Zugänge gelegt sind, die hürden und 
Barrieren also minimiert wurden, müssen die Schätze, die in den 
digitalen Archiven schlummern auch gesichtet, gehoben und in der 
Rezeption aufgeschlossen werden. In Abwandlung eines Sprichwor-
tes kann man also sagen: Gelegenheit macht Forschung. 

Die folgenden untersuchungen konzentrieren sich schwer-
punktmäßig auf eine prominente Frauenzeitschrift mit dem Titel: 
Der Bund. Zentralblatt des Bundes österreichischer Frauenvereine, her-
ausgegeben vom Bund österreichischer Frauenvereine. 

Der ‚Bund österreichischer Frauenvereine‘ wurde 1902 – nach 
langjährigen Bemühungen –durch den zusammenschluss von 
neunzehn österreichischen Frauenvereinen gegründet. Das Be-
streben, die einzelnen Frauenvereine national zu organisieren, 
wurde 1899 durch die Beitrittseinladung von Seiten des Internati-
onal Council of Women (ICW) angeregt. Marianne hainisch wurde 
Vorsitzende des Bundes, der 1904 dem International Council of 
Women beitrat (vgl. BöFV). 

Die zeitschrift Der Bund wurde vom Bund österreichischer 
Frauenvereine zwischen 1905 und 1919 herausgegeben und dien-
te als Vereinsorgan und als Mitteilungsblatt. Wenn man von 

3  Für nähere Informationen zu ‚Ariadne‘ siehe http://www. onb. ac. at/
bibliothek/ariadne. htm (2013–04–25). Das zweiteilige Projekt ‚Frauen in Be-
wegung‘ ist ´wie folgt zugänglich: Frauen in Bewegung. Diskurse und Do-
kumente der österreichischen historischen Frauenbewegung 1848–1918 über 
http://www. onb. ac. at/ariadne/vfb/index. htm (2013–04–25), sowie Frau-
en in Bewegung: 1918–1938 über http://www. onb. ac. at/ariadne/ariadne_
projekte_fib2. htm (2013–04–25). 
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Werbeeinschaltungen absieht, enthält das Vereinsorgan keine Il-
lustrationen oder Bilddokumente, sondern konzentriert sich auf 
schriftliche Berichterstattung (regional, national wie auch interna-
tional), reportage, Grundsatzüberlegungen, Ausführungen mit 
Manifestcharakter.4 In seiner rolle als ‚zentralblatt‘ kommt dem 
Bund eine herausgehobene Stellung in der zeitschriftenlandschaft 
zu, da er die Interessen und Beiträge verschiedener Frauenvereine 
bündelte und überregional agierte. 

Ausgangspunkt der untersuchung war die Frage, in welchem 
Verhältnis Lebensreform und Frauenbewegung zu einander ste-
hen und wie sich dieses Verhältnis in einer Frauenzeitschrift dar-
stellt. es zeigte sich, dass in der zeitschrift Der Bund über schon 
bestehende Aktivitäten der Lebensreform berichtet wurde, die 
unabhängig und außerhalb der Frauenbewegung bestanden. An 
diese Berichte knüpfen Stellungnahmen an und nicht selten wohl-
gefällige kommentare. Damit sind meine Leitfragen verbunden: 
Mit welchen Argumenten wurde die Lebensreform mit Frauen-
bewegung verbunden? Mit welchen Motiven wurden institutio-
nalisierte und etablierte Teile der Lebensreformbewegungen auf-
gegriffen und wie wurden sie dargestellt? Wie verband sich die 
reform des pädagogischen Lebens mit der Frauenbewegung?

2. Die argumentative Verbindung von Frauenbewegung  
und Lebensreform

Die angesprochenen Verflechtungen von Frauenbewegung und 
Lebensreform zeigen sich nicht in gleicher Ausprägung. Im 
Folgenden beziehe ich mich auf Beiträge, die sehr deutliche Ver-
bindungslinien zwischen Frauenbewegung und Lebensreform 
ziehen. Sie spiegeln die Ansicht wieder, dass die Anliegen der 
Frauenbewegung – politisches Mitbestimmungsrecht, ökonomi-
sche Absicherung der Frauen, Frauen- und kinderschutz und an-

4  Der Bund ist unter folgender Adresse online im Volltext verfügbar: 
http://www. literature. at/collection. alo?from=1&to=50&orderby=author&
sortorder=a&objid=10913&page
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dere – durch eine umfassende Lebensreform realisiert werden könn-
ten. Schule und erziehung werden dabei hoffnungsträgerinnen, 
die die Veränderungen und den Fortschritt auf den Weg bringen 
können. 

Diese zukunftshoffnung – gepaart mit hoffnungen in die pä-
dagogischen kräfte – wurde noch verstärkt durch die verheeren-
den kriegserfahrungen des ersten Weltkrieges, die die Gegenwart 
als noch verworfener und die erlösenden zukunftstendenzen als 
notwendig erscheinen lassen. Gleichzeitig wurden die Schäden, 
die der krieg ökonomisch, sozial und moralisch angerichtet hatte, 
auch als Chance dargestellt: auf dem verödeten und verwüste-
ten Boden lässt sich Neues aufbauen (vgl. rauchberg 1915a, S. 1; 
Minor 1917, S. 12).5 zukunftshoffnungen mischten sich mit Fort-
schrittszuversicht und mit utopischen Momenten, also offenen 
entwürfen fernerer zukunft. 

Das möchte ich anhand einiger Details illustrieren. Die Auto-
rinnen beklagten, dass die materiellen Interessen die Übermacht 
gegenüber den geistigen Gütern gewonnen hätten und dass ehre 
und unabhängigkeit dem Luxus, der Geldgier und der Sucht 
nach Vergnügen geopfert würden (vgl. rauchberg 1915a, S. 1–2; 
Minor 1917, S. 12). Dagegen wurde nach Wegen zur „sittlichen 
erneuerung des ganzen Volkes“ nach dem krieg gesucht (Minor 
1917, S. 12). Was schien den Frauen diesem zwecke dienlich? Le-
bensreform, konkretisiert in den folgenden Idealbildern (Minor 
1917, S. 12):

• ein gesünderes, natürlicheres Leben
• mehr Schlichtheit und Wahrhaftigkeit

5  „Aus dieser bösen kriegssaat sehen wir neue, ernste Aufgaben für uns 
heranreifen, die unser harren, um den uebergang zu der Friedenszeit vorzu-
bereiten“ (Minor 1917, S. 12). oder schon früher helene rauchberg:

„Wenn wieder Frieden im Lande sein wird, müssen wir sofort an die Ar-
beit gehen: wir müssen wieder aufbauen, was zerstört, müssen neu schaffen, 
was von Grund aus verfehlt gewesen ist. Wie der Blitz, wenn er mit grellem 
Licht über die erde hinzuckt, uns die Landschaft in unheimlich heller Be-
leuchtung zeigt, so sehen wir jetzt im Feuerschein dieses krieges mit zwin-
gender klarheit, was schlecht, verderbt, was faul und morsch gewesen ist“ 
(rauchberg 1915a, S. 1). 
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• eine neue Sittlichkeit
• ein reineres Leben auf allen Gebieten
• die Wiederbelebung des sozialen empfindens. 

In allen Punkten spiegelte sich einerseits ein tiefes Misstrauen ge-
gen die sozialen Veränderungen, die mit Modernisierung, Indus-
trialisierung und kapitalisierung verbunden waren. Prototypisch 
verdichteten sie sich im industriell hergestellten konsumgut, das 
‚natürliche‘ und ‚wertvolle’ rohstoffe durch billigere, minderwer-
tigere ersetzte und dabei hochwertigkeit imitierte und vorspie-
gelte, und das gleichzeitig die raffgier, den Neid und die Besitz-
sucht weckt und den egoismus und eine utilitaristisch durchsetzte 
soziale Mentalität schürte. So weit fügen sich die Ausführungen 
von Margarete Minor beinahe nahtlos in Buchholz‘ Analysen 
des semantischen Geflechts der Lebensreform ein.6 Andererseits 
verschmelzen diese – positiv besetzten – Leitvorstellungen und 
Vokabel, die um die Jahrhundertwende geprägt wurden, mit den 
leidvollen erfahrungen von knappheit und Not, die Frauen und 
Mütter in den kriegsjahren danach machten. Vermittelt über das 
(implizite) Motto Aus der Not eine Tugend machen boten sich Le-
bensreformbestrebungen geradezu an, mit der Frauenbewegung 
und den konkreten Nöten der Frauen verbunden zu werden. 

Diese Vorstellungen gerannen zu einem Bild des ‚neuen Men-
schen‘, der gewillt und befähigt wäre, „die zukunft neu aufzu-
bauen“ (Minor 1917, S. 13).7 Der Aufbau einer neuen zukunft 
verlangte aber nicht nur individuelle Lebensreformen, sondern 

6  Auffällig sind in meinen Augen auch die Parallelen zur gegenwärtigen 
koppelung von antikapitalistischer und globalisierungskritischer Bewegung 
mit Vorstellungen der Lebensreform (Naturbelassenheit von (Bio-)Lebens-
mitteln, regionalität, Tausch- und Solidaritätsbewegungen etc.). es wäre eine 
untersuchung wert, die Differenzen und Ähnlichkeiten der historischen und 
der gegenwärtigen Verbindungen von Moderinisierungs-/kapitalismus-/
Globalisierungskritik und Lebensreform aufzuzeigen. 

7  „Wir brauchen andere, ganze Menschen, die einen starken, reinen Wil-
len haben, um sich in den verworrenen Verhältnissen der Gegenwart zurecht 
zu finden; wir brauchen Menschen, die den Gedanken des Fortschritts, der 
Gerechtigkeit, der Wahrheit und der opferfreudigkeit in die Wirklichkeit 
übertragen“ (Minor 1917, S. 12f.). 
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auch die Weitergabe reformierter einstellungen in pädagogischen 
Settings (vgl. Minor 1917, S. 13). hier sahen die Autorinnen die 
Aufgaben der Frauen: Gebraucht wurden die Frauen – durch-
aus ambivalent – in einem idealisierten Sinn als geistig-sittliche 
Mütter und als Bürgerinnen: selbstbewusst, charakterstark, un-
abhängig (vgl. Minor 1917, S. 13). In diesem kontext zeige sich: 
„Größer als man denkt, ist die Bedeutung der Frauenkräfte für 
das Gemeinschaftsleben“ (Minor 1917, S. 13) – und damit auch für 
eine realisierung der Lebensreformbemühungen. 

es läge also gerade in Frauenhand, die geforderten Veränderungen 
anzuregen und die Lebensreform zu realisieren:

„Die Losung der Frauen muß sein: rückkehr zur einfachheit, Ab-
rücken vom rücksichtslosen Gelderwerb und sinnlichen Genüssen. 
Die Frauen sollen nach neuen, verinnerlichten Lebensformen su-
chen“ (Minor 1917, S. 13). 

Dabei sollten sie Vorbild und Anstifterin sein für andere Frauen, 
für ihre kinder und nicht zuletzt für ihre Männer, denen im Spezi-
ellen unsittliche und ausufernde Lebensstile nachgesagt wurden. 
Frauen erschienen bzw. inszenierten sich als treibende kräfte für 
die Lebensreform und den Neubau der zukunft nach dem krieg. 
Damit verbunden waren freilich frauenpolitische Forderungen 
(vgl. Minor 1917, S. 13f.):

• die Forderung nach einer Gleichberechtigung und stärkeren 
Förderung von Lehrerinnen. Frauen erheben pädagogischen 
Führungsanspruch

• die Beteiligung an der Säuglings-, kinder- und Jugendpflege 
und einfluss auf diese Bereiche. 

• einfluss auf Schulangelegenheiten, Armenwesen und Woh-
nungspflege

Lebensreform wurde zur notwendigen Antwort auf die bedrän-
genden Fragen der Gegenwart und die Frauen erschienen als die 
‚natürlichen‘ Vertreterinnen und Verfechterinnen dieser Lebens-
reform, die nur zur entfaltung kommen könnte, wenn Frauen 
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auch der nötige einfluss gewährt würde. So verbanden sich auf 
spezifische Weise die Anliegen der Lebensreformbewegungen mit 
denen der Frauenbewegung. Dass beiden richtungen ein eupho-
rischer Überschwang im sprachlichen Ausdruck zukam, ist nicht 
zu übersehen und macht auch deutlich, dass diese und ähnliche 
appellativen Texte eher der Mobilisierung oder ‚Durchhalte‘-Mo-
tiven dienten und wahrscheinlich weniger dem Selbstverständnis 
der Mehrzahl der Frauen entsprach. 

Bei aller zukunftshoffnung und bei allen utopischen Tenden-
zen wurden in anderen Artikeln dieser zeit aber gleichzeitig die 
realen Probleme der Frauen und Mädchen thematisiert: Als Bei-
spiel kann die Forderung nach einer hauswirtschaftlichen, öko-
nomischen, rechtlichen und politischen Ausbildung von Frauen 
genannt werden, die in keinem unmittelbaren zusammenhang 
zur euphorischen rhetorik der Lebensreform steht, sondern der 
realen Schwierigkeiten junger Frauen und junger Familien ge-
mahnt, wenn Frauen eine höhere Schule besuchten, wo diese 
Themen nicht Teil des Lehrplans waren (vgl. Schwarz 1918, S. 
11). Angesichts der faktischen Aufgaben, die Frauen – zumal in 
kriegsjahren – übernehmen mussten, musste im Sinne dieser Frau-
en gefordert werden, dass sie die dafür notwendigen Fähigkei-
ten in der Schule erwerben konnten, da für das Selbststudium oft 
zu wenig zeit und Mittel zur Verfügung standen. Wären Frauen 
diesen Aufgaben aber nicht gewachsen, litten nicht nur sie, son-
dern auch die kinder und die gesamte Familie – und mit ihnen 
das Gemeinwesen. Dem Appell und der Grundsatzerklärung 
folgten auch konkrete Vorschläge, die die Bildungssituation von 
Mädchen verbessern sollten: dabei differenzierten die Autorinnen 
zwischen den Bedürfnissen der ländlichen und der städtischen 
Bevölkerung, wie sie auch die Ausbildung der Lehrerinnen the-
matisierten (vgl. Schwarz 1918, S. 13). 

Man sieht also, dass sich die Diskussionen innerhalb der Frau-
enbewegung um die Anliegen der Frauen drehten, aber in zweifa-
cher hinsicht: einmal zukunftsgewandt und utopisch um diejeni-
gen Anliegen, die Frauen haben sollten, für die es sich einzusetzen 
und zu kämpfen lohnte; zum anderen aber mit klarem Blick auf 
die gegenwärtigen Verhältnisse. hier wird auf Stereotype und Na-
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turmetaphern zurückgegriffen, die Mutterschaft und haushalts-
führung als „natürlichen und ureigensten Beruf der Mädchen“ 
(Schwarz 1918, S. 11) vermittelten. Damit wird auch das Span-
nungsfeld der Positionen innerhalb der Frauenbewegung deut-
lich sichtbar. Trotz der unterschiede werden auf beiden Seiten 
Verbindungslinien zur Lebensreformbewegung gezogen. 

3. En Detail: Die Darstellung der Wandervogelbewegung  
im ‚Bund‘ (1913)

In diesem Abschnitt fokussiere ich exemplarisch auf eine spezi-
elle Bewegung innerhalb der Lebensreformbewegung – eine Be-
wegung mit spezifisch pädagogischem einschlag: die Wandervo-
gelbewegung. 1913 wurde sie, zusammen mit der Boy-Scout und 
der Pfadfinderbewegung, in einem zweiteiligen Artikel von Anna 
Maretta ausführlich dargestellt (vgl. Maretta 1913a, b). Auch hier 
rahmten Fortschrittsglaube und zukunftshoffnungen die Ausfüh-
rungen und die Pädagogik wurde zur hoffnungsträgerin. Gleich-
zeitig zeigte sich verdichtet die Diskrepanz der Frauenbilder zwi-
schen emanzipation, politischer Selbstbestimmung, Bildung und 
Mutterpflichten. So schrieb Anna Maretta einleitend:

„es ist Sache der lebenden Generation, nicht nur die Fehler, die 
ihre Vorfahren begangen haben und die oft erst eine Generation 
später erkennbar sind, auszugleichen, sondern auch durch Besei-
tigung der ursachen die Verhältnisse so umzugestalten, daß ihre 
Wirkungen ausgeschaltet werden. Dieser sich von Geschlecht zu 
Geschlecht immer wieder erneuernde Vorgang ist die Quelle jeg-
lichen Fortschrittes, dessen Förderung jede denkende Frau als ihre 
Pflicht anerkennen muß, besonders wenn ihre Mütterlichkeit in Be-
tracht kommt, wenn es sich um den aufstrebenden Nachwuchs, um 
unsere Jugend handelt“ (Maretta 1913a, S. 6). 
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und sie schließt mit der Bemerkung:

„Nicht in einem zurück zur kulturlosen zeit des tierischen Vegetie-
rens liegt das heil der Menschheit, […] sondern in einem Vorwärts 
zur hygiene des körpers und des Geistes. Wandervögel, Boy-
Scouts und Pfadfindertum sind direkte Wege zur Gesundung des 
Menschengeschlechtes, auf die wir Mütter unsere Jugend weisen, 
die wir selbst mit ausbauen sollten. Wer einmal seinem kinde ins 
frische Auge geblickt hat, aus dem ihm eine von Staub und Schla-
cken befreite Seele entgegenleuchtete, […] der wird, unbekümmert 
um allen äußeren Widerstand, sich denen anschließen, die ‚krieger 
sein wollen im heere des Lichts‘“ (Maretta 1913b, S. 11). 

ohne zweifel kann die Wandervogl- und Jugendbewegung im 
horizont der Lebensreform gesehen werden. Sie versinnbild-
licht selbst das Motiv des ‚Aufbruchs‘. Interessant erscheint mir, 
wie die Frauenbewegung den Wandervogel und verwandte Be-
wegungen aufgreift, beleuchtet und in ihre Semantik einbettet. 
Licht- und reinheitsmetaphern, Fortschrittssemantik, der Ge-
sundheitsgedanke (reinheit, hygiene, heil) wurden bruchlos 
verknüpft mit weiblichen Idealbildern (Mütterlichkeit, geistige 
Bildung, Denken, reproduktion). zugleich zeichnete sich ab, dass 
es nicht selbstverständlich oder unproblematisch war, als Frau für 
die Wandervogelbewegung einzutreten und die Jugend dazu zu 
motivieren: Maretta spricht ‚äußeren Widerstand‘ an – offenbar 
standen Mütter unter öffentlichem rechtfertigungsdruck, wenn 
sie ihre Söhne und besonders ihre Töchter ‚unbeaufsichtigt‘ auf 
Wanderschaft schickten, den ‚Naturgewalten‘ ebenso ausgesetzt 
wie sozialen und zwischengeschlechtlichen Dynamiken. 

Die Wandervogelbewegung, so erfährt man, sei durch körper-
kultur und eine naturnahe Lebensweise ein „Gegengewicht“, das 
die Schäden kompensieren soll, die durch soziale Missstände wie 
auch durch die einseitige Pflege der Geisteskultur in den Schulen 
hervorgerufen werden (vgl. Maretta 1913a, S. 6). Sie entstand aus 
dem „Bedürfnis der studierenden Jugend […], die Fesseln des All-
tags abzustreifen, aus der dumpfen Studierstube, dem Lärm der 
Großstadt in Gottes freie Natur zu flüchten, in ihrer Frische und 
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ursprünglichkeit herz und Sinn zu erquicken“ (ebd, S. 6). – Na-
turromantik, Naturidylle, sinnlicher reichtum etc. kontrastieren 
das dumpfe, lärmende und sinnenarme Leben der Großstadt und 
treffen sich mit der reinen, sittlichen Natürlichkeit des Fraueni-
deals. 

Die referierten Regeln der Wandervögel spiegeln ebenfalls ih-
ren ort in der Lebensreform – und der Frauenbewegung – wieder:

• unbedingter Gehorsam gegen den Gruppenführer
• strenge zucht und Sitte
• Abstinenz von Alkohol und Nikotin (wenigstens während 

der Wanderungen)
• Sparsamkeit, Mäßigkeit der Ausgaben (vgl. Maretta 1913a, 

S. 7). 

Die Verbindung der Wandervorgelbewegung mit den gesell-
schaftlichen umständen und den Anliegen der Frauenbewegung 
stellt Anna Maretta vermittelt über den Gedanken der – alle ebe-
nen umfassenden – (Volks-)Gesundheit her: Sie hebt hervor, dass 
die „Freiluftkuren“ verschiedenen moralischen und medizini-
schen Übeln vorbeugen, wie beispielsweise hysterie, Bleichsucht, 
Verkrüppelungen, Übersexualisierung, Prostitution. 

„Im kampfe gegen die Prostitution und die geheimen Laster der Ju-
gend ist der Wandervogel für uns Mütter die schärfste Waffe, weil 
er das uebel an der Wurzel faßt. Sie nicht zu gebrauchen, an ih-
rer Schaffung und Verbreitung nicht mitzuarbeiten, hieße sich der 
schwersten unterlassungssünden schuldig zu machen“ (Maretta 
1913a, S. 8). 

Freiluftkuren seien aber nicht nur aus moralischer und medizini-
scher Sicht wertvoll, sondern vor allem mit hinblick auf „die Frau 
als volkswirtschaftlichen Faktor“ (Maretta 1913a, S. 8). Aus diesen 
Prämissen leite sich die moralisch und logisch einsichtige Verpflich-
tung für Frauen ab, die Wandervogelbewegung zu unterstützen 
und zu verbreiten (vgl. Maretta 1913a, S. 8). 

Im zusammenhang mit der Pfadfinderbewegung in Deutschland 
und österreich fügt Anna Maretta noch regionale Vorzuge hin-
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zu: darunter einerseits den kampf gegen die jugendliche Mutlo-
sigkeit, die so viele Schülerselbstmorde verursache (vgl. Maretta 
1913b, S. 10). Andererseits sei sie ein Mittel gegen die Verrohung 
und Verwahrlosung der proletarischen Jugend (vgl. Maretta 
1913b, S. 10) – und damit eine Möglichkeit, für diese zielgruppe 
eine niederschwellige pädagogische umgebung zu schaffen. 

Wieder finden sich Forderungen nach einfachheit des Lebens 
und der Bevorzugung geistiger gegenüber materiellen Gütern, 
die die Wandervogel bzw. Pfadfinderbewegung als geeignete 
Mittel der Lebensreform und einer zukünftigen besseren Welt er-
scheinen ließen – dies allerdings noch vor dem ersten Weltkrieg. 
Außerdem fanden die Schwerpunkte erste hilfe und hygiene 
lobende Aufmerksamkeit als wichtiges „volksbildnerisches ele-
ment der Scoutbewegung“ (Maretta 1913b, S. 9). Sie äußerten sich 
in reinlichkeit, Abstinenz von Alkohol und Nikotin, hilfestellung 
bei unglücksfällen und seien von höchster volkswirtschaftlicher Be-
deutung (vgl. Maretta 1913b, S. 9). 

Interessant erscheint, dass Anna Maretta die Friedensmission 
der Boy-Scout-Bewegung betont und die militärische Ausrich-
tung der daraus hervorgegangenen Pfadfinder in Deutschland 
kritisierte. Beifall erhielt dagegen der umstand, dass Pfadfinder 
im Vergleich zu den Wandervögeln das Moment der sozialen Tat 
mehr betonen und die erziehung zu verantwortlichen Staatsbür-
gern und Staatsbürgerinnen zum ausdrücklichen ziel haben:

„Die erziehung zum guten Bürger wird hier (bei den Boy Scouts; 
Anm. C. G.) nicht nur durch körperliche und geistige ertüchtigung 
(wie bei den Wandervögeln; Anm. C. G.), sondern auch durch Pfle-
ge des edelsinns und entwicklung des sozialen Gewissens ange-
strebt. Was man beim Wandervogel mehr als ergebnis gesteigerter, 
charakterbildender Leistungsfähigkeit von körper und Geist be-
trachtet, ist hier ein selbständig angestrebtes ziel“ (Maretta 1913b, 
S. 9). 

Gerade für Mädchen wäre eine der vorgestellten Gruppierungen 
zu empfehlen. Mädchengruppen finden ausdrücklich erwäh-
nung. Aus den umfassenden positiven effekte wurde für Mäd-
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chen und junge Frauen besonders die „körperliche Fürsorge“ her-
vorgehoben, die sonst bei Mädchen „so viel zu wünschen übrig 
[lasse]“ (Minor 1913b, S. 11). Aber auch der soziale umgang und 
die staatsbürgerliche erziehung waren Momente, die den Mäd-
chen aus der Perspektive der Frauenbewegung, zugutekommen 
sollten. 

4. Frauenbewegung und die Reform des Schullebens

Wenn nun eine umfassende Lebensreform den Ausweg aus der 
ungenügenden Gegenwart in Aussicht stellte, und die pädago-
gischen Mittel dafür genutzt werden sollten, dann ist es nahelie-
gend, sich für eine reform des pädagogischen Lebens einzusetzen, 
für eine reform des Schullebens. In diese richtungen zielten Ar-
tikel über Mädchenerziehung und Schulgemeinde, die neben den 
mädchenspezifischen Aspekten auch die Vorzüge der reformpäd-
agogischen Idee einer Schulgemeinde überhaupt vorstellen. hier 
kann man gut verfolgen, wie sich die zwecke der Lebensreform, 
der pädagogischen reform und der Frauenbewegung verbanden:

Das Schulleben wurde als Vorschule für das öffentliche, demo-
kratische Leben entworfen. Schon in der Schule hatten die kinder 
also die neuen Verhältnisse zu erlernen und tatkräftig zu üben: 
ein reformiertes – demokratisches – Verständnis von Gehorsam, 
das den Lehrer als Autokraten ablöst (vgl. rauchberg 1915a, S. 
2), soziale entwicklung und Teilhabe an Gruppenangelegenhei-
ten (vgl. rauchberg 1915a, S. 2). Das Gelernte sollte geübt und in 
die Tat umgesetzt werden und Charaktererziehung sollte ein Ge-
gengewicht zur intellektuellen Schulbildung werden (vgl. Minor 
1917, S. 13; vgl. rauchberg 1915a, b). 

„Was braucht die Frau von heute und was wird die Frau von 
morgen noch dringender bedürfen? Selbstständiges, klares ur-
teil, lebendiges Bewußtsein der Verantwortlichkeit, Fähigkeit der 
freiwilligen ein- und unterordnung, aber auch der Führerschaft, 
kraft und Güte, lebendiges Solidaritätsbewußtsein. Das alles lernt 
sich nicht von selbst und selten im Schoß der Familie; das erwirbt 
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man in der Gemeinschaft und durch die Gemeinschaft. es lernt sich 
auch nicht über Nacht und fällt niemanden in den Schoß in dem 
Augenblick da er’s braucht: das muß in langer zucht erarbeitet und 
errungen werden. und das ist’s, was die Schulgemeinde an unsern 
Mädchen zu leisten hat“ (rauchberg 1915b, S. 5f.). 

Aber rauchberg macht auch klar, dass nicht die Schulgemeinde 
allein diese zwecke erfüllen konnte. Sie könnte es nur in zusam-
menhang mit der gemeinsamen Schule für Mädchen und Buben. 
rauchberg spricht sich also zugleich für koedukation aus (vgl. 
rauchberg 1915b, S. 6). 

Anders als bei den übrigen hier vorgestellten Themen wurden 
die Verbindungen von Frauenbewegung, Lebensreform und pä-
dagogischer reform hier weniger metaphernreich ausgedrückt. 
es lag schon den Autorinnen und Autoren damals auf der hand, 
dass „[der] Gedanke der reform des Lebens oder gar der Gesell-
schaft im Ganzen […], wenn er nicht völlig blind gegenüber der 
Geschichte mit ihren widerständigen, beharrenden Tendenzen 
sein wollte, die erziehung mitbedenken [musste]“ (Skiera/Né-
meth/Mikonya 2006, S. 9).8 es wurde also weniger auf ideeller 
oder ideologischer ebene argumentiert, sondern eher vor dem 
hintergrund der sozialen Funktion der Schule und mit hinblick 
auf die sozialen erwartungen an Schule. 

5 Ausblick

An einigen Details ließ sich zeigen, wie Autorinnen in einer gro-
ßen österreichischen Frauenzeitschrift Frauenbewegung und Le-
bensreform miteinander verbanden und dabei insbesondere päda-
gogische Lebensreform im Blick hatten. 

Sicherlich lassen sich viele weiterführende Fragen anschließen. 
Davon möchte ich nur drei hervorheben. Die erste betrifft die 
Bedeutung der Volkswirtschaft im Argument. An mehreren Stellen 

8  hier zitiere ich aus dem Vorwort der herausgeber. 



 leBenSreform in öSterreichiSchen frAuenzeitSchriften

127

traten mir Formulierungen entgegen, in denen die Frau als volks-
wirtschaftlicher Faktor oder die volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Wandervogelbewegung etc. thematisiert wurden. es stellt sich die 
Frage, ob diese Überlegungen vereinzelt auftraten und der spezi-
ellen Perspektive der jeweiligen Autorin geschuldet waren, oder 
ob sich die Frauenbewegung damals überhaupt auf ‚hard facts‘ 
der ökonomie stützte, um ihren Anliegen Nachdruck zu verlei-
hen? Nach dem Motto: Was zählte, ist das Geld und der ökonomi-
sche effekt, sodass reformbestrebungen ökonomisch begründet 
werden oder Argumente mindestens ökonomisch unterfüttert 
werden mussten. 

ein zweiter weiterführender Aspekt: Auf Basis meiner bisheri-
gen Arbeit lässt sich nur der Publikationsaspekt beleuchten, die Re-
zeptionsseite bleibt dunkel: es lässt sich sagen, was im umfeld der 
Frauenbewegung über Lebensreform veröffentlicht wurde. Von 
weiterführendem Interesse ist aber freilich, wer die zeitschriften 
abonniert hatte, in welcher Auflagenstärke sie erschienen sind, wie 
die Abonnentinnen regional gelagert waren etc. Neben den Berich-
ten der Schriftenleitung wären dabei Leser_innen-Briefe etc. von 
Interesse. 

ein dritter Fragenhorizont betrifft die Verbindung von Frau-
enbewegung, Lebensreform und Antisemitismus. Die diesbezüg-
lichen Forschungen weisen darauf hin, dass diese Verbindung 
sehr wahrscheinlich war (vgl. u. a. Bruns 1996). Allerdings konnte 
ich in dem hier untersuchten Textmaterial keine offensichtlichen 
hinweise auf antisemitische und völkische Tendenzen feststellen. 
Auch im zusammenhang mit hygiene und reinheit schrieben die 
hier untersuchten Autorinnen nicht – bzw. nicht ausdrücklich – von 
der reinheit des Volkes o. ä. Auch hier müssen nähere untersu-
chungen weiter Aufschluss geben. 
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detre Szilárd (1891–1945)  
bábos, festő, író, rendező –  
Egy magyar művész a századelő művészeti 
törekvéseinek vonzásában

téSzABó JÚliA

Detre Szilárd neve a magyarországi modern művészeti mozgal-
mak, a 20. század elejének mozdulatművészeti törekvései és a 
Blattner Géza nevéhez köthető művészi bábjátszás hazai és fran-
ciaországi történetének szereplőjeként került a kutatás látókörébe. 
Festő, bábos, író, fordító, rendező, de mindig csak másodszereplő 
volt. Sajátos művészsorsa e mozgalmak révén válik jelentőssé, és 
árnyalja e mozgalmak és a magyar művészek nemzetközi törek-
vésekkel való kapcsolatainak történetét. 

Életrajzának megrajzolása a mozaikjátékokéhoz hasonló mód-
szert kívánt, amihez nagy segítséget jelentett a család (lánya) ál-
tal működtetett „hivatalos” honlap. erre épülve a francia források 
festőként emlékeznek meg róla, de mivel lánya szinte halálával 
egyidőben született, és úgy tűnik, a francia barátok sem ismer-
ték itthoni életét és Arc-en-Ciel-es bábos tevékenységét, hatalmas 
törés van az életrajzban. A hazai kutatás nem foglalkozik azzal, 
hogy az után, hogy elhagyta Blattneréket, mi történt vele, a francia 
források számára pedig „korai élete „homályba vész”. 

Még halálának dátuma is jórészt ismeretlen a magyar kutatók 
előtt (Balogh Géza, 2007; Galántai Csaba, 2012). egyedül Lőrinc 
László egy cikkében szerepel az 1945-ös év (Lőrinc László, 2007. 
53.). Detre életének, pályájának megrajzolása azért is nehéz, mert 
több nevet használt élete során, talán ezért is tűnhetett el a kutatók 
szeme elől. A Detre név művésznév volt, soha nem tette hivatalos-
sá, még 1917-ben, a katonai összeírásokban is eredeti nevén, Diett-
mannként szerepelt. ez volt első felesége, Mirkovszky Mária asz-
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szonyneve is. Párizsban, az Arc-en-Ciel 1929-es műsorfüzetében 
keresztnevét franciásítva Constantin Detre néven szerepelt, majd 
művésznevéül a gördülékenyebb és franciául is jobban hangzó 
Constant Detré nevet választotta. képeit is Detré néven szignálta. 
Szinte véletlenül akadtam nyomára, mikor a művészi játékterve-
zésről tartott előadásommal kapcsolatos kutatások során ráakad-
tam Claire Carnat, második, francia felesége honlapjára.

1. Detre itthoni élete emigrációjáig

Detre Szilárd 1891. január 2-án született Budapesten. osztrák ere-
detű művészcsaládból származott. Dédapja Dittmann kelemen 
(Clémens) szobrász Pesten, az 1830-as évek elején telepedett le. 
1833-ban e „bécsi, majd később Pesten letelepedett díszítőszob-
rász” készítette a károlyi palota belső gipsz frízeit és mennyezet-
díszeit (révhelyi, 1933. 100.). 

Szintén ő készítette, már mint „pesti képfaragó”, a régi Nemzeti 
Színház karos gyertyatartóit 1837-ben (Magyar Színművészeti Le-
xikon, 1929–1931. 358.).

Talán legjelentősebb munkája az ybl Miklós tervezte Ferenc-
városi Plébániatemplom (Bakáts tér) szobrászati munkáiban való 
részvétele, az altemplom 12 oszlopát ő faragta. A templom 1879-
ben készült el (Budapest templomai. Ferencváros, 2009. 12.).

Detre Szilárd nagyapja, eduard Diettmann (már így írta a ne-
vét) szintén szobrász volt, állítólag ő már magyar nőt vett felesé-
gül (cdetre.com). ugyanakkor Detre egy év nélküli (talán 1920-as) 
február 20-án Dienes Valériának írt levelében arra utal, hogy tem-
peramentumát spanyol nagyanyjától örökölte (Dienes hagyaték, 
oSzk FoND 223.).

Apja, Diettmann eduárd gépész gőzgépekkel foglalkozott, ko-
rán meghalt; mint a családi honlap s erre hivatkozva más források 
is megjegyzik, „nem teljesedhetett ki művészként”. 

Detre életének korai éveiről egy kéziratos, de a lapalji jegyzet 
szerint saját közlésén alapuló, az MTA BTk Művészettörténeti 
kutatóintézet Adattárában fennmaradt két oldalnyi szövegből 
kaphatunk képet. Mivel 1924 decemberében készült, életének ko-
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rai szakaszáról tartalmazhat csak információkat. Sajátos módon 
nem szerepel benne sem addigi bábos tevékenysége, sem a moz-
dulatművészettel való kapcsolata, viszont nagy hangsúlyt fektet a 
háborúban való helytállására és az 1919 utáni kurzus festőjeként 
való megjelenítésére. Valószínűleg egy hivatalos pályázathoz ké-
szülhetett, s ez indokolja a modern művészeti törekvésekben való 
részvételének, a bábművészetben és a mozdulatművészet moz-
galmaiban való részvételének kihagyását. ugyanakkor számos 
olyan adatot közöl, különösen Detre iskoláiról, amelyek fontos 
elemei életrajza megrajzolásának (Detre Szilárd-életrajz, 1924). 

e szöveg szerint Detre (Diettmann) Szilárd Budapesten szerzett 
reáliskolai érettségit, majd beiratkozott a jogi egyetemre. Másfél 
év után azonban abbahagyta tanulmányait, és 19 évesen, 1911-ben 
egy évre Párizsba ment festészetet tanulni. Az akadémiai képzés 
helyett nem a párizsi magyar festőnövendékek által jobban ked-
velt Académie Juliant (vö. Boros Judit, 2006), hanem Colarossi 
magániskoláját választotta, derül ki a dokumentumból. (Az Aca-
démie Juliannal csak később került kapcsolatba, már tanárként.) 
ez az egy év kialakította francia kötődéseit, s valószínűleg meg-
magyarázza kitűnő francia nyelvtudását, amelyet később bábda-
rabok francia fordítójaként hasznosít. 1911 végén elhagyta Párizst, 
és Münchenben folytatta festői tanulmányait hollósy Simonnál, 
tandíjmentes hallgatóként. Itt ismerkedett meg Blattner Gézával 
és Cselényi-Walleshausen zsigmonddal. ez a későbbi életét meg-
határozó kapcsolatokat jelent a számára. 

A hollósy tanítványok számára is fontos volt Párizsba eljutni, 
és, mint Blattner Géza egyik írásából kiderül, ezt meg is valósítot-
ták. Blattner így ír a hollósy-tanítványok Párizsi tartózkodásáról: 
„Párizst szerettük volna megismerni. Nagy részünknek sikerült 
is ezt elérnie. Néhány hollósy növendék 1914. május elseje déli 
12 órára adott találkát a Place de la Concorde obelisque-je előtt.” 
A néhány említett név elsősorban külföldieké, és „még néhányan” 
vettek részt a találkozón. Így nem tudjuk, vajon Detre is köztük 
volt-e.” Pár hónapi párizsi tartózkodásnak az 1914-es háború ve-
tett véget – írja Blattner (Blattner Géza: Előszó, é. n. 5.). 

Detre 1915-ben tér haza, hogy áprilisban bevonuljon. Az 1917-
ben kiadott honvédségi névkönyvben 1915-ben tartalékos zász-
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lósként szerepel, az 1. gyalogsági ezredhez besorolva (a Magyar 
királyi honvédség, 1917. 148. és 173.), míg Lőrinc László szerint 
a 2. második hadsereg művészcsoportjához került Blattnerrel és 
Walleshausennel együtt (Lőrinc, 1986. 9.). 

Az olasz fronton harcolt, ott volt Doberdónál és Isonzónál, és 
kétszer is megsebesült, hangsúlyozza a kéziratos életrajz. Azt, 
hogy harcolt Doberdónál, Mirkovszky Mária Lőrinc Lászlóval 
1986-ban folytatott beszélgetésében is említi (MTA MTI Adattár). 
katonai érdemeiért ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. A há-
ború végéig – a kéziratos életrajz szerint – Szabadkán, a vasút-
vonal-parancsnokságon szolgált. 1918 végén jött Budapestre, és 
leszerelt. ebben a kronológiában pillanatnyilag nehéz elhelyezni 
az ún. Csíky-truppban (egy utánpótlással foglalkozó egységben) 
való, rónai Dénessel, Blattner Gézával és Cselényi-Walleshausen 
zsigmonddal együttes részvételét, pedig rónai Dénes visszaem-
lékezései tanúskodnak erről. 

rónai Dénes fényképész az első magyar művészi bábszínház, 
az orbók Loránd-féle Vitéz László Bábszínház egyik alapítója 
volt, Váci utcai műtermében zajlottak általában az előadások (vö. 
Tóth Balázs zoltán, 2006).

rónai és Blattner talán az 1917-ben rendezett hadikiállítás ren-
dezése során ismerkedtek meg, de rónai visszaemlékezései alap-
ján ez inkább a Csiky-trupphoz köthető (Tóth Balázs zoltán, 2006).

később, leszerelésük után Blattner Géza a Margitszigeten, a 
hadikiállítás megmaradt barakkjában lakott. Visszaemlékezése 
rávilágít az ekkor kibontakozó közös bábos elképzelésekre: „két 
hollósy fiú: Walleshausen zsigmond és Detre Szilárd leszerelt ka-
tonák kijártak hozzám a Margitszigetre, amikor is egy szép napon 
a barakkban megjelent Csíky gruppbeli katonatársunk, rónai Dé-
nes jónevű Váci utcai fényképészmester. … Szó szót követett és ott 
rögvest elhatároztuk, hogy igazgatása alatt, mint művészeti terve-
ző, megkonstruálom az új bábszínházat. Darabokat meg majd ta-
lálunk az előadásra.” (Blattner Géza visszaemlékezései, idézi Tóth 
Balázs zoltán, 2006. 92.) 

Blattner egy másik visszaemlékezésében is kitér erre a fontos 
időszakra, amely egész bábos pályájának elindulását és állandó 
munkatársainak kiválasztását jelentette: „közben mi lázasan dol-
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goztunk a margitszigeti kis fabarakkban, ahol két leszerelt festő-
művész barátomat magamhoz vettem segítségül. Így lett Walles-
hausen és (a visszaemlékezés idején már TSzJ) a megboldogult 
Detre Szilárd bábszínházaim állandó munkatársa. Művészi mun-
kásságuk mellett segítségemre voltak a figurák mozgatásában is.” 
(Blattner: Hogyan 1., 1.) Minden arra utal, hogy Detre a bábozás-
hoz Blattner révén jutott el.

egy fennmaradt fotón a három művész (Walleshausen, Detre 
és Blattner) kezükben a Wayang-játékokhoz készülő síkbábokkal 
láthatóak. (oSzMI Bábgyűjtemény, 2006. 1. 1.)

1919 márciusának elejére készült el a rónai Dénessel, Blattner 
Gézával és Cselényi-Walleshausen zsigmonddal közös árny- és 
bábjátékos produkció, a Wayang-játékok. Detre több oldalról is 
bemutatkozott ebben: részt vett a bábok mozgatásában, festésé-
ben, öltöztetésében is.

A Wayang-játékok rövid életű vállalkozás volt. egy főpróbát 
és egy előadást tartottak a Belvárosi Színházban Bárdos Artúrnál. 
Amellett, hogy a siker mérsékelt volt, a történelmi körülmények 
sem voltak kedvezőek. Műsorukon A lovag meg a kegyese című ó-
flamand játék, kosztolányi fordításában, Walleshausen rollától 
az Egyszer volt című székely népmese feldolgozása, valamint A fe-
kete korsó és A könnyű ember című, későbbi pályafutásuk alatt több-
ször is feldolgozott Balázs Béla-bábdarab szerepelt. 

Balázs A fekete korsó című egyiptomi témájú árnyjátékát ki-
mondottan a számukra írta. ezt később 1933-ban Detre Maurice 
henrionnal is előadta. ezzel az előadással kapcsolatban, amely a 
Arc-en-Ciel előadásainak egy gépiratos listáján is szerepel (Le ré-
pertoire du Théâtre), s amelyet a párizsi Magyar házban adtak 
elő, felmerül a kérdés, Arc-en-Ciel-es előadásnak kell-e tekinte-
nünk, vagy fogadjuk el henrion visszaemlékezését, amely mint 
kettőjük produkcióját említi. A kétféle árnyfigura, a fekete és az 
áttetsző felhasználásával készült előadásba a lista szerint 1933-
ban Detre az áttetsző sziluetteket készítette, a feketéket pedig 
Blattner, míg henrion leírásából úgy tűnik, minden figurát Detre 
készített (henrion, 1968).

henrion azt írja: „ez az a pillanat, amikor együtt elkészítettünk 
egy árnyjátékot, a Fekete korsót, amelyet Balázs Béla magyar köl-
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tő művéből készült fordítás volt. … Constant Detré fából kivágott 
vagy negyven nagy makettet, amelyeket azóta egy nagy ládában 
őriz. A Fekete korsóból mindössze két előadást tartottunk, amely-
ből egyet a Magyar ház-ban, ugyanakkor, amikor Blattner, … egy 
marionettjátékot és a Jeux de Plumes-t, kolosvary egy imádnivaló 
fantáziajátékát.” (henrion, 1968.) ez azt jelenti, hogy henrion so-
káig látta Detrénél a nagyméretű síkbábokat, majd nem tudni, mi 
lett velük. 

A Wayang-játékokban kosztolányi és Walleshausen rolla Egy-
szer volt című székely meséjéhez Detre Szilárd készítette a díszle-
teket, a bábuk és a teljes árnyjáték Blattneré voltak (Tóth Balázs 
zoltán, 2006. 95.).

ugyanakkor Balogh Géza szerint Detre nem az Egyszer volt, ha-
nem A könnyű ember díszleteit készítette. „Valamennyi darab báb-
jait és az árnyjátékot Blattner tervezte, A könnyű ember díszletei 
Detre Szilárd (1891–?), A lovag meg a kegyese és az Egyszer volt szín-
padképei Walleshausen zsigmond (1888–?) tervei alapján készül-
tek. Mindketten hollósy-tanítványok, és mindketten fontos szere-
pet töltenek be később Blattner párizsi bábszínházában.” (Balogh, 
2007.)

Lőrinc László szerint kosztolányi és Walleshausen darabjához 
készítette Detre a díszleteket (bábuk: Blattner) (Lőrinc, 1986. 20.). 
A könnyű ember „marionett figuráit Detre Szilárd maga öltöztette, 
festette” – írja Blattner egyik visszaemlékezésében (Blattner: Elő-
szó, 16.). Sajátos módon sem ezt a művészeti kísérletet nem említi 
a saját elmondásán alapuló 1924-es kéziratos életrajz, sem a Ta-
nácsköztársaság alatti bábos működését.

Pedig a bábozást a Tanácsköztársaság alatt is folytatták. Balázs 
Béla, akinek darabjai már az orbók-féle bábszínházban is műsorra 
kerültek, s a Wayang-játékokban is feltűntek, helyettes népbiztos 
lett a közoktatási Népbiztosságon mint színházi felelős. Nyilván 
a régi bábozós kapcsolat miatt, rónait bábszínház létrehozásával 
bízta meg. 

„ugyancsak a Városligetben egy bábszínház megalakítására megbí-
zást kapott rónai Dénes.” (Vörös Lobogó, 1919. április 17. in: József, 
1967. 971.)
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Blattner mellett Detre is részt vett ebben a produkcióban is. A Pro-
letárgyermekek Bábszínháza, ez a zsinóros marionettszínház az 
Angolparkban kapott épületben naponta 200 gyereknek tartott 
előadást. Műsoron Balázs Béla: A halász és a Hold ezüstje, Mohá-
csi Jenő: Etelka szíve (bábopera, zene: Ábrahám Pál), rónai Dé-
nes: Macska mindig a talpára ugrik szerepelt. (egyébként az oSzMI 
Táncarchívumában, Mirkovszky Mária hagyatékában egy szép 
aktfotó található, rónai Dénes műtermének dombornyomott jel-
zésével.)

A tanácsköztársaság bukását követően (de valószínűleg már 
korábban is, Dienes külföldi tartózkodása alatt) Detre Mirkovszky 
Máriával (1896–1987), aki 1917–18-ban Dienes Valériánál a plasz-
tikai osztály vezetője, működtette a külföldön lévő Dienes Valé-
ria helyett az orkesztikai iskolát. Az oSzMI Táncarchívumában 
Mirkovszky egyik kézzel írt önéletrajzában szerepel: „1918-ban, 
D. V. külföldi útja miatt iskoláját átvettem.” Mirkovszky: Önélet-
rajz) A Táncpédia honlapon az szerepel, hogy 1920 és 1924 között 
vezette az iskolát. (Mirkovszky Mária: Táncpédia) 

Dienes Valériával (valószínűleg Mirkovszky ideiglenes távol-
léte alatt) Detre is tartotta levélben a kapcsolatot. Az oSzk Dienes 
hagyatékában (FoND 223) található Detre-levelek az iskola mű-
ködtetésére és Dienes itthoni ügyeire vonatkoznak, de művészeti 
kérdéseket is érintenek. Jól jelzik a fiatal Detre érdeklődését, azt, 
hogy a különböző új művészeti területeken szerzett tapasztalatait 
hogyan kapcsolja össze, építi látásmódját. 

Dienes Valériának 1920. augusztus 25-én írt levelében lelkes 
hangon fogalmazza meg a vállalt feladat iránti elkötelezettségü-
ket: „Az europaszerte (sic) várva várt mozdulat renaissance-nak 
ön a letéteményese, de mi itthon a ránk bízott kincset az ön 
szellemében ápolni és fejleszteni, gyarapítani akarjuk.” A szöve-
ges pantomim kérdésével is foglalkozik ebben a kis rajzzal is il-
lusztrált levelében. Mirkovszky Mária Maeterlinck-előadás tervé-
ről írva, a verstáncokat esetleg kísérő zenével kapcsolatban utal 
bábos tapasztalataira. Mikor a zenei kíséret felhasználását jónak 
tartja: „színpadi tapasztalataim vannak a bábszínházunk előadá-
sai kapcsán, mikor az egyiptomi szilhouette játékot (ti. A fekete kor-
sót, TSzJ) adtuk elő, ahol az egész előadást Mozart zene kísérte.” 
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Bár ezt a kísérletüket nem tartja teljesen sikerültnek, megállapítja: 
„Nem is a szöveg ritmusát vagy a zene ritmusát fejezi ki az or-
chéma, hanem a kettő egységes érzésritmusát.” (Dienes Valéria 
hagyatéka, oSzk FoND 223.)

ebben a levélben arra is utal, hogy írt egy értékelést az orkesz-
tikáról a MoVe számára, amely a sportok keretén belül kívánta 
volna az orkesztikát is szerepeltetni. 

Az orkesztika terén végzett munkájának lelki hátterét világít-
ja meg egy másik, 1920. szeptember 16-án kelt, pátosszal teli le-
velében. „S ott álltam én, vadidegen, gyönge ember, kezemben a 
legnagyobb kincsek kincse: egy árván maradt, szárnyát bontogató 
új művészet…” Majd később, valószínűleg Mirkovszkyra utalva: 
„De itt van ez az ifjú művészet árván egy gyermek kezében, ki 
maga is most kezdi bontogatni szárnyát, hogy a nap felé repül-
jön.” (Dienes Valéria hagyatéka, oSzk FoND 223.)

1921. július 29-én kelt levelében, bizonygatva, hogy levelezé-
sük nem kerül más kezébe, utal házasságára Mirkovszky Máriá-
val. Mirkovszky édesanyja, úgy tűnik, még előző évben is anyai 
jogának tartotta, hogy belenézzen lánya leveleibe, „de most már 
másképp van, most már én vagyok felelős a leányáért, s mint kor-
rekt úri asszony, nem sértené az én jogaimat” (Dienes Valéria ha-
gyatéka, oSzk FoND 223.). Jellemző módon a francia honlapon 
szerepel ugyan Mirkovszky Mária neve, de semmit sem tudnak 
róla, csak annyit, hogy talán táncosnő volt. 

Detre a mozdulatművészet, a modern tánc terén rendezőként 
és szerzőként is kipróbálta magát. 1924 novemberében rendezték 
a Vigadó nagytermében azt pantomim- és táncestet, amelynek 
második részében Tarkeövy István három pantomimjét mutatták 
be. Az irodalmi művekre épülő, hans heinz evers Hipnózis, Guy 
de Maupassant A szoknya és knut hamsun A szerelem rabszolgái 
című novellája alapján készült pantomimekhez a zenét roth Béla, 
Dienzl oszkár és zsámboky László írta, és a jeleneteket Detre Szi-
lárd rendezte (Vigadó, 1924).

ezenkívül fennmaradt tőle egy Pán, az erdők istene című, 8 ol-
dalas, 14 jelenetből álló datálatlan forgatókönyv saját kezű, aláírt 
kézirata, Mirkovszky Mária hagyatékában, amely valószínűleg 
egy dramatikus tánc-, pantomimelőadás számára készülhetett. 
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A három főszereplőt (Pán, Chrysideia nimfa és egy pajkos faun), 
valamint dryádokat és a nimfa társnőit szerepeltető darab címe 
Pán, az erdők istene. Szándéka szerint az előadás zenei elemeket 
is tartalmazott volna, hiszen hangsúlyos szerepe van benne az is-
ten sípjának. 

Blattnerrel való kapcsolata nem szakadt meg. Bár, mint Blattner 
visszaemlékezéseiben írja, 1919-ről: „Munkatársaim egyelőre el-
hagytak…” (Blattner: Hogyan 1.). Ám 1920-tól Magyar Gyermek-
tanulmányi Társaság és elsősorban Nagy László támogatásával 
Művészi Bábjátékok néven új bábos vállalkozásba fogott. ebben 
számított régi munkatársaira, Detrére és Walleshausenre is. Det-
re gyermekdarabokat írt számára (Lőrinc László szerint nagyon 
gyengéket) (Lőrinc, 1986. 27.). Szintén Lőrinc említ egy 1920-ban, 
a Művészi bábjátékokban bemutatott darabot, Lázár István Hunor 
és Magor című darabját, amelyhez Detre készített Wayang-bábo-
kat, valamint egy 1922-es, Vitéz László álma című, Detre által írt 
darabot is (Lőrinc, 1986. 32.). kéziratban több darabja maradt fenn 
az oSzMI Bábgyűjteményében: Ludas Matyi, A csodavásár, Vitéz 
László bujdosása. Piaci vásár, A krokodilus meg a rossz gyerek (vö. Lő-
rinc, 1986. 43.). 

A vállalkozás kudarca után Blattner saját Donáti utcai műter-
mében zártkörű előadásokat és művészi összejöveteleket rende-
zett a müncheni művészbálok mintájára. ezeken, mint erről Mir-
kovszky Mária a vele készült interjúban (Lőrinc) is megemlékezik, 
Detréék állandó résztvevők voltak. 

Detre ebben az időszakban is festett, bár ekkori munkái nehe-
zen azonosíthatók be. Talán ekkor készült, hiszen Mirkovszky 
Mária tulajdonából származik a Vitorláson című, piros ruhás nőt 
ábrázoló akvarell, amelyet 2012-ben Balatonfüreden kiállítottak, 
utalva származására. Az 1924-es kéziratos életrajz említést tesz 
ekkoriban festett arc- és tájképekről, valamint hivatalos megbízás-
ra készült portrékról, arról, hogy megfestette Bethlen István gróf 
miniszterelnök arcképét az egységes párt helyisége, és Benczúr 
Gyula nyomán Tisza István arcképét Bihar vármegye számára. 

ezután Detre Szilárd elhagyta Magyarországot. Vajon mikor ér-
kezett Párizsba? Mint a legtöbb Detrére vonatkozó életrajzi infor-
máció esetében, ezzel kapcsolatban is a családi honlapon szereplő 
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adatok köszönnek vissza minden Detrével kapcsolatos interne-
tes hivatkozásban, ezek azonban vitathatók. Velük kapcsolatban 
például felmerül a kérdés, vajon valóban politikai okokból távo-
zott-e? Az életrajzok homályos körülményeket, kun Béla kormá-
nyának bukását említik, mindig a hivatalos honlap információit 
átvéve. Ám Detre nem számított olyan jelentős szereplőnek, hogy 
politikai okokból kellett volna emigrálnia. Nem tűnik igaznak az a 
Jean Chabanon visszaemlékezésében (Chabanon, 1967) megjelenő 
mondat, hogy a Tanácskormány mellett művészeti tanácsadó sze-
repet vállalt volna, eddig erre még nem találtam adatot. Az 1924-
es gépiratos életrajz ugyan tartalmaz egy mondatot arról, hogy 
1919 tavaszán tevékenyen részt vett a képzőművészek Szövetsé-
gének megalakításában, de a szövegben az is szerepel, hogy ez a 
kommün alatt feloszlott, tehát a károlyi-kormány idején lehetett. 
Annyi bizonyos, hogy nem közvetlenül a tanácsköztársaság buká-
sa után távozott, hanem évekkel később, hiszen a Dienes-iskolával 
kapcsolatos munkája is erre az időszakra esik. közben igyekezett 
megbízásokhoz jutni (így készülhettek a Bethlen- és Tisza-arcké-
pek és a MoVe számára írt koncepció, s ezt tükrözi az életrajz 
elemeinek összeválogatása is).

Más források Párizsba érkezésének dátumát 1925 és 1927 közé 
teszik. Az egyik elképzelés szerint az 1925-ös Világkiállításra ér-
kezett volna Párizsba. Itt nem szerepel az a kitérő, ami az henri-
on-féle visszaemlékezésen (henrion, 1968) alapuló életrajzokban 
rendre visszatér: eszerint először Münchenbe ment, ahol egy pan-
tomimtársulat rendezője volt. erre egyenlőre másutt semmilyen 
utalást nem találtam. 

Mirkovszky Mária egy 1951-es önéletrajzában így ír, harmadik 
személyben: „Detre Szilárd festőművésszel való házassága után ki-
megy Franciaországba és Párizsban él 6 évig, ahol tanulmányozza 
a testkulturális intézményeket. … elválása, édesanyja súlyos beteg-
sége miatt kénytelen visszatérni Magyarországra. …” (Mirkovszky 
önéletrajz, 1951.) Mivel Blattner levele és a második feleség élet-
rajza is 1933-ra teszi a válás időpontját, ez is az 1927-es évet erősíti. 

Merényi zsuzsával folytatott beszélgetésében azonban Mir-
kovszky mintegy rábólint a kérdésben szereplő 1925-ös dátumra, 
sőt Detre kiérkezését még korábbra teszi: „Te is mentél külföldre 
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aztán ’25ben, ha jól emlékszem.” A válasz: „Igen, több évig vol-
tam kint, mert korábban férjhez mentem és akkor a férjem után 
utaztam, mert ő már előbb kiment Párizsba.” (Merényi, 1986. 99.) 
egyetlen hazai kiállításának, az ernst Múzeumban rendezett kol-
lektív tárlatnak katalógusában, a Lázár Béla által írt életrajzban 
az 1927-es év szerepel. eszerint „Budapesten ’vergődött’ 1927-ig”. 
ezt kell elfogadnunk, hiszen valószínűleg Detre elmondása alap-
ján készült (ernst Múzeum, 1935).

2. Párizs és az Arc-en-Ciel

1929-től kezdődik az Arc-en-Ciel, Blattner Géza párizsi művészi 
bábszínházának története. A bábszínház első, a párizsi bábkong-
resszuson 1929-ben tartott fellépéséről és ottani sikeréről a ma-
gyar sajtó is beszámolt. Aszlányi károly Kakambó kapitány és társai 
című, 1929-ben a Lantos Magazinban megjelent cikkében kiemeli 
a bábszínház „forradalmi újszerűségét” és a francia művészetre 
gyakorolt hatását. Sajátos módon a külföldön elért sikert, ahogy 
erre ma is hajlamosak vagyunk, az anyagi jólét megteremtődésé-
vel kapcsolja össze, mind Blattner, mind Detre esetében. „Blatt-
nerhez csatlakozott egy másik piktor, Detre Szilárd is. ő is kiment 
feleségével, Mirkovszky Máriával, a jeles táncosnővel. ők is beér-
keztek. Detre is benne van a bábszínházban, ő valami rendezőféle, 
mellékesen pedig jól reüsszáló portréfestő és grafikus.” (Aszlányi, 
1929. 76.) eközben a francia visszaemlékezők Detre nyomoráról 
írnak. Teán, kenyéren és persze cigarettán élt. 

Detre számára az Arc-en-Ciel fontos új munkákat, művészi le-
hetőségeket jelentett. Bár úgy tűnik, az a sokoldalú bábos munka, 
ami akár a Wayang-játékok idején jellemző volt, most nem ada-
tik meg számára, magában a bábozásban, a bábok mozgatásában, 
készítésében, a díszletek megtervezésében itt már nem vett részt, 
Blattner társulata számára darabokat fordított franciára, írt és ren-
dezett. Blattner erről így ír visszaemlékezésében: „3 magyar festő 
és egy szobrász voltak első munkatársaim. … (Tóth Sándor, Fried 
Tivadar) a harmadik, Detre Szilárd főleg irodalmi munkásságot 
fejtett ki.” (Blattner: Hogyan 2. rész 1.)
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Detre több darabot fordított az Arc-en-Ciel számára franciára, 
s ebben a munkában voltak francia segítői is. A halász és a Hold 
ezüstje francia fordításának címlapja Detre kézírásával a BNF-ben 
fennmaradt. A francia fordítótárs P. Novellier volt (56.). http://
gallica. bnf. fr/ark:/12148/btv1b8452787d

Lőrinc László szerint az 1937-ben, a Párizsi Világkiállításon be-
mutatott Az ember Tragédiájának már nem ő, hanem Walleshausen 
zsigmond és Fernand Pignatel a fordítója. ezt veszi át Madácsy 
Piroska, hivatkozás nélkül ( Madácsy, é. n.). (Balogh Géza a Tragé-
dia francia történetét feldolgozó írásában (Balogh Géza, 2003) Det-
rét említi fordítóként, Walleshausent és Pignatelt átdolgozóként 
(Ádám és Lucifer párbeszédévé alakították át a szövegkönyvet). 

A Magyar Színháztörténet is Detre fordítását és Walleshausen 
és Pignatel átdolgozását említi. „Az Arc en Ciel (Szivárvány) Báb-
színház Detre Szilárd fordításában a párizsi világkiállításon sze-
repelt Madách drámai költeményének első bábszínpadi és első 
francia nyelvű bemutatójával. A drámai költemény Fernand Pig-
natel és Walleshausen zsigmond átdolgozásában Ádám és Luci-
fer párbeszédeivé alakult át.” (Magyar Színháztörténet Vásári és 
művészi bábjátszás)

3. Detre, a festő

A bábozással és a magyar művészekkel való kapcsolata mellett 
Párizsi élete és festői munkássága az École de Paris művészeihez 
kötődik. utóéletében a francia művészettörténeti források ide is 
sorolják, stílusa és a korszak miatt. Élete a Dôme kávéház és álta-
lában a Montparnasse környékén zajlott, valószínűleg ismerte a 
laza csoport tagjait. 

Bizonyítottan Jules Pascint (1885–1930), a jelentős bolgár szár-
mazású festőt ismerte, bár ehhez is fő forrás – a nyilvánvaló te-
matikus és stiláris hasonlóságokon túl – az ekkoriban megismert, 
majd élete végéig mellette kitartó jó barát, a belga Maurice hen-
rion visszaemlékezése (henrion, 1968).

eszerint Pascin, aki képei eladásából és egyéb forrásaiból sok-
kal jobb anyagi helyzetben volt Detrénél, támogatta őt, és együtt 
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járták a Montparnasse kávéházait és bordélyait. Pascin ennek a 
világnak központi figurája, „a Montparnasse hercege” volt, min-
den valószínűség szerint nem csak Detre csapódott hozzá, hanem 
sokan mások is. ugyanakkor tagadhatatlan hatást gyakorolt Det-
re festészetére: témái (bordélyházak, párizsi karakterek) és látás-
módja olyannyira hasonlított Pascinére, hogy munkáikat állítólag 
néha össze is keverték. Detre párizsi életének nyomoráról, Jules 
Pascin halála utáni gyászáról (1930) megrázó képet nyújt hen-
rion. egy nyomorgó, szétesett figura rajzolódik ki leírásából, akit 
a gyász nagyon megviselt, hiszen Pascinben nemcsak a jóbarátot, 
hanem egzisztenciális támaszát is elvesztette. „Nagyon rossz he-
lyen lakott ekkoriban” – írja a szegény barátról (henrion, 1968).

4. Új élet

Detre 1931-ben ismerkedett meg Claire Carnat-val (1909–1953), 
aki henrion szerint szállásadónője lánya volt. Carnat 1930 júliusá-
ban szerezte meg diplomáját egy tervezőiskolában. Az, hogy Det-
re jobb lakást tudott bérelni, jobb anyagi körülményekre enged 
következtetni. Talán a Pascin-képek eladása tette lehetővé, vagy 
az, hogy Claire Carnat szerint Detre ekkor az Académie Julian ta-
nára volt. Az Académie Juliant bemutató részletes honlapok iga-
zolják ezt az állítást (Académie Julian).

A családi honlapon közölnek két szórólapot (Detre kurzusai), 
amelyek bemutatják kurzusai tematikáját. Nem tudni, melyik 
évből datálódnak, vagy esetleg több éven át tartott kurzusokról 
van-e szó. 1931-ben biztosan tartotta ezeket, mert Claire Carnat 
azt írja, hogy mikor megismerkedtek, Detre az Académie Julian 
tanára volt. 

Divatrajz-kurzust keddenként 2-től 4-ig tartott. ez hat nagyobb 
egységből állt: élő modell utáni vázlatozás, a divat művészete, a 
sziluett, a szín. ??? ez csak négy! – Adri Vásznak utáni rajzolás 
(ez talán másolást jelent), különböző rajztechnikák: ceruza, színes 
ceruza, tollrajz, gouache. A kompozíció. Színharmónia. Modellek 
alkotása. A szórólap alján a kurzus árai az sugallják, féléves tárgy 
volt, de három hónapra vagy pár órára is be lehetett fizetni. 
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Másik kurzusának címe A színház művészete volt. ezt ked-
denként 3-tól 5-ig tartotta. (Valószínűleg váltogatta a kettőt, mert 
az időpontok egybeesnek.) ez három nagyobb egységből állt: élő 
modell utáni vázlatozás, a jelmez a színpadon és babák címmel 
(nem tudni ez bábokat jelentett-e, de valószínűleg igen). ez után 
színháztörténeti rész következett: „a primitív népektől a modern 
rendezésekig”. A music hall és a mozi világára is kitért, ezzel a 
kurzus gyakorlati jellegét erősítve. A harmadik nagyobb egység 
a színházépítészettel, a rendezéssel, a színpaddal és a díszletek-
kel foglalkozott. kitért a makettek készítésére is. kísérleti szín-
házak, valamint a párizsi nagy színházak látogatása egészítette 
ki a kurzust. 

Életének teljes megváltoztatását, új házasságát és az Arc-en-Ci-
elből való kiválását tervező Detréről Blattner Géza Németh Antal-
nak 1932 szeptemberében és decemberében írt leveleiben is emlí-
tést tesz. 

„egyébként most boldog szerelmes és Claire-rel fog összehá-
zasodni, mihelyt otthon letárgyalták a válóperüket!” (Blattner 
Németh Antalnak, 1932. szeptember 25.) „Szilárd kivált véglege-
sen az Arc-en-Ciel kötelékéből, mivel más oldalról van lekötve, 
viszont újabb erők hozzájárulásával Duncan végre hozzásegít a 
sokéves munka és bizonytalanság kiaknázásához.” (Blattner Né-
meth Antalnak, 1932. december 25.) A Blattner-féle bábszínház 
helyzetének stabilizálódásában, ismertté válásában fontos szere-
pet kapó játszóhely, raymond Duncan akadémiája kapcsán nem 
zárható ki, hogy ehhez Detre és Mirkovszky révén jutottak (lásd 
erről Tészabó Júlia, 2013).

Blattner számára Detre távozása megoldandó feladatot jelentett 
az Arc-en-Ciel további működése szempontjából. erről visszaem-
lékezéseiben így ír: „Még két magyar művészről kell itten meg-
emlékeznem, akik állandó munkatársai voltak az Arc-en-Cielnek. 
Detre Szilárd az első párizsi évek munkatársa feleségével önálló-
sítja magát és Cou-Cou néven indítja el zsinóros marionett színhá-
zát. Főleg az iskolákat látogatja. helyette Walleshausen zsigmond 
hagyja el 1934-ben Budapestet, hogy hívásomra végleges munka-
társamnak szegődjön el…” (Blattner: Hogyan 2. 5.)
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Claire Carnat és Detre Szilárd 1933. december 30-án kötnek há-
zasságot. 1936. november 27-én Detre megkapja a francia állam-
polgárságot is. 

Úgy tűnik, Detre kapcsolata a hazai művészeti élettel nem sza-
kadt meg. 1935-ben az ernst Múzeum egy csoportos kiállításán 
(Gr. Batthyány Gyula, Detre Szilárd [Párizs], Paizs-Goebel Jenő, 
Gr. Széchenyi Irma és Tóth B. László festőművészek és Beck And-
rás szobrászművész együttes kiállítása) mutatják be 36 grafikáját, 
ernst Lajos és Lázár Béla rendezésében. A katalógusban olvasható 
képcímek alapján színpadi háttértémák, a cirkusz világa, a sze-
génység és más életképek alkották a kiállításon bemutatott művek 
témáit. erotikus munkáiból és nyilvánosház képeiből nem állított 
ki egyet sem (Gr. Batthyány, 1934).

A képek listája előtt egy rövid életrajz szerepel a katalógusban. 
ebben a valószínűleg Lázár Béla által írt szövegben kiemelten 
szerepel az a változás, amely a művész korai itthoni és későb-
bi párizsi festői alkotói periódusait elválasztja: „Mikor hollósy-
nál tanult, Budapesten vergődött (1927-ig) s belevetette magát 
a szinte napról napra változó izmusok formavilágába – a maga 
egyéniségét sose tudta megtalálni. Csak künn, Párizsban, az ő 
igazi Bakonyában, lett a maga ura. Az új világ, mely a francia 
fővárosban fogadta, az új grafikai nyelv, mellyel ott beszéltek, 
főleg a Toulouse-Lautrec–Pascin–Vértes stílusirány vezette el 
végre igaz önmagához.” (ernst Múzeum, 1935. 3–4.) ugyanak-
kor munkái az 1920-as évek végén, 30-as évek elején nagy részben 
az erotika világához kapcsolódtak. Akvarelljeinek és rajzainak fő 
témái nyilvánosházi jelenetek, leszbikus párok stb. ezekből nap-
jainkban a tematikus internetes aukciós honlapokon többre is rá-
akadhatunk. 

A Drouot árverezőház honlapján prostituáltakat megjelenítő 
leszbikus jelenetek, pasztellel kiemelt ólomceruzarajzok, külön-
böző tintarajzsorozatainak (a Nyomor vagy Nyomorultak címűnek, 
az Ágyúkereskedők és a Lanterne-ben készült rajzok című sorozatának 
darabjait említik Maurice henrion alapján). erotikus rajzait az 
árverezőházak az 1920-as évek közepére datálják. egyik rajzát a 
Drouot honlapja szerint Paul Teyssier 2010-ben megjelent Maisons 
closes parisiennes című könyvében reprodukálta (Teyssier, 2010).
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könyvillusztrációira a családi honlapon a Maurice henrion ál-
tal felvázolt festői életmű-kronológia és az árverezőházé is utal 
(Thérèse Raquin, Rámájána), de ezek valószínűleg nem jelentek meg 
kötetekben. Cirkuszi alakokat megjelenítő akvarelleket is készí-
tett, valószínűleg ezek szerepeltek budapesti kiállításán is. 

A montparnasse-i művészközösség tagjairól készült portrék 
közül a kiki de Montparnasse-ról készült pasztellje ismert (Kiki 
de Montparnasse).

Életének átalakulása után mintha az erotikus témák csökken-
nének, az ekkoriban különböző technikákkal készült rajzai, pasz-
telljei, akvarelljei: tájképek, portrék már azt jelzik, hogy élete és 
életmódja megváltozása a témáin is nyomon követhetők. Új há-
zassága, új bábtársulata, a Théâtre Cou-Cou és a bábjáték gyer-
mekszínházi törekvései kötik le a festészet mellett. 

4.1. A ThÉâTre Cou-Cou

Detre az Arc-en-Ciel-korszakot követően sem hagyott fel a bábo-
zással. Új feleségével, Claire Carnat-val Théâtre Cou-Cou néven 
hoztak létre bábszínházat, amelyet 1932–1939 között közösen mű-
ködtettek. 

Claire Carnat visszaemlékezése szerint „közös erőfeszítéseket 
tettünk. elhatároztuk, hogy bábszínházat alapítunk (férjemnek eb-
ben már 10 éves tapasztalata van, és még több a pantomim terén, 
a gyermekek művészi és erkölcsi nevelése céljából. 1932-ben volt 
az első előadásunk, egy összerakható bábszínházzal és körülbelül 
30 bábbal.” (Claire Carnat honlapja.) Mivel a frissen végzett Car-
nat-nak nemigen volt bábos tapasztalata, valószínűleg már a bá-
bozás ötlete is Detrétől származhatott. Talán közösen készítették a 
bábokat és a díszleteket, és Detre is részt vett az előadásokban. egy 
képen, amely több sajtókritikát is kísért, kezében bábbal látható. 

A bábszínház előadásainak sikeréről a honlapon található kivá-
gásokon kívül a korabeli, bábbal foglalkozó szakfolyóiratok cikkei 
is beszámolnak. A Théâtre Cou-Cou-t 1934-ben bemutatta Léon 
Chancerel, a francia bábos törekvések, a gyermek- és cserkészbá-
bozás központi alakjának folyóirata, a Bulletin des Comédiens ro-
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utiers (Chancerel, 1934). (ebben a számban ír egyébként A. Tóth 
Sándor cserkészbábjairól, ubul és elek figuráiról is.)

„Le Théâtre Cou-Cou. (zsinóros marionettek) Mme Claire Car-
nat és férje, a tehetséges rendező és bábmozgató (manipulateur), 
aki sokáig Blattnerrel dolgozott (nevet nem ír! TSzJ), hozta létre 
két évvel ezelőtt. Szeretem ebben a kis színházban azt a törekvést, 
hogy gyermekközönség számára akarnak dolgozni, hogy elkerü-
lik a tisztán esztétikai és „modernista” törekvéseket, amiben any-
nyi jó bábos vész el, elfeledve, hogy a marionett mindenekelőtt és 
alapvetően a gyermekkor és a népi közönség színháza. … ezt a 
színházat tisztán a commedia dell’arte inspirálta, állandó szerep-
lőket keresett, amelyek hamar a gyerekek barátaivá váltak. … Bi-
zonyos, hogy abban az alakító tevékenységben, amit a gyermek-
kor érdekében végzünk, a Théâtre Cou-Cou és animátorai jelzett 
helyet foglalnak el. reméljük együtt jó és szép munkát fogunk vé-
gezni.” (Chancerel, 1934.) Chancerel felnőtt darabjaikat is említi 
(Olives, Le savetier et le financier). 

Detréék Blattnerrel való jó kapcsolatát jelzi, hogy átveszik 
egymás darabjait. ezek mellett Claire Carnat családi honlapján 
számos gyermek- és néhány felnőttelőadás szerepel. Detrét tün-
teti fel szerzőként Maurice henrionnal együtt a Les petites Pari-
siennes című, 12 jelenetből álló darab esetében, valamint említi az 
Arc-en-Ciel által is előadott Poids Plume (A könnyű ember) című 
egyfelvonásost, amely Balázs Béla műve alapján készült, és most 
is Detre fordításában játszották, de már Paul Jeanne-nal közösen 
jegyzik. ehhez valószínűleg a díszleteket is Detre tervezte.

előadásaikat Párizsban a Salle Pleyelben és a Théâtre du Vieux 
Colombier-ben, valamint Gaston Baty bábszínházában tartották. 
Nyáron szezonális előadásokat tartottak vidéki nyaralóhelyeken 
(The Bourboule, Puy de Dôme). 1934-ben nagy sikerrel mutattak 
be kis zsinóros bábokkal gyermekdarabokat az Archives Interna-
tionales de la Danse kiállításán, jó kritikákkal. (A kiállításról lásd 
Tészabó, 2013.) egy nagyszabású, 15 képből, 30 díszletből álló és 
50 figurát felvonultató darabról is írnak, de ez eddig azonosítha-
tatlan (Les marionnettes de Mme Claire Carnat, 1934). 

Detre az idők során több bábdarabot is írt, de ezekről nem sokat 
tudunk. Lőrinc László említi Vitéz László álma és A krokodilus meg a 
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rossz gyerek című darabját, és valószínűleg a Théâtre Cou-Cou da-
rabjai egy részének is ő a szerzője. 

Detre Szilárd 1936. november 27-én megkapta a francia állam-
polgárságot, így 1937-ben behívják katonának a francia hadsereg-
be. Claire Carnat ekkor kezdett francia játékgyártók számára já-
tékokat tervezni. Az asszony 1938-ban szerződést köt egy nagy 
párizsi játékcéggel, a reifenberggel. ennek keretében több játék 
prototípusát készítette el (leggyakrabban gipsz öntőformákat), 
melyek alapján azután a játékokat a cég műhelyeiben gyártot-
ták le. emellett, ugyanennek a cégnek a forgalmazásában „Claire 
Carnat” márkanév alatt egy viaszosvászon játékkollekciót készít, 
aminek darabjai a brüsszeli játékmúzeum gyűjteményében is lát-
hatók. 

Detre katonai szolgálata kora miatt csak három hónapig (szep-
tember–november) tartott. Feladata a második hadsereg eltévedt 
katonáinak segítése abban, hogy eljussanak a kijelölt találkozási 
pontokra, és 800, a clervaux-i börtönből szökött hadifogoly meg-
állítása. Német nyelvtudása mindebben jó szolgálatot tett. 

1937–1938-ban felesége családi birtokára, a közép-franciaorszá-
gi (Moulins melletti) kisvárosba, Garnat sur engièvre-be költöz-
tek, 300km-re Párizstól. Itt is halt meg 1945-ben, tüdőrákban, két 
héttel lányuk születését követően. 

Claire Carnat folytatta a bábozást. 1952 után egy új, könnyeb-
ben manipulálható, iskolai felhasználásra szánt bábkészletet al-
kotott, hat színdarabbal (Mercier-Carnat, 1952). Tevékenysége az 
aktív pedagógia mozgalmába illeszkedett, életrajza a mozgalom 
honlapján is szerepel. Itt Detrét is említik, mint akivel egész dara-
bokat készítettek együtt (Claire Carnat pédagogie active). Sajnos 
korai halála (1953) az ő pályafutásának is véget vet. 

4.2. DeTre kÉPzőMűVÉSzeTI MuNkÁI

Detre Szilárd egész életét végigkíséri festői munkássága. Munkáit 
az École de Paris köréhez kapcsolják. Párizsban kezdetben so-
kan összekeverték stílusát Pascinéval, és témái, nyilvánosházak, 
kokottok miatt az ő és Toulouse-Lautrec követőjének tartották. 
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emellett cirkuszi és színházi jelenetek, portrék, az elesettek iránti 
érzékenységről tanúskodó jelenetek alkották életművét. Grafikai 
munkákat alkotott, főleg akvarellel és pasztellel dolgozott, rajzo-
kat készített. (Téves a Színházi lexikon szövege, hogy felhagyott a 
bábozással, és később szobrászattal foglalkozott, hiszen mindig is 
festő volt.) kevés alkalma volt műveit kiállításon bemutatni, ezek 
is csoportos kiállítások voltak. 1930-ban részt vett a Függetlenek 
kiállításán, akik közé ebben az évben lépett be. két képet állított 
ki: a listán az 1175. számmal szereplő rajzot és egy Loulou című 
képet, az 1176-osat. 1931 januárjában Párizsban részt vett az Art 
hongrois Moderne című kiállításon az Éditions Bonaparte kiállí-
tótermében, sokakkal együtt (vö. Mezei, 2000. 382.). A hazai mű-
vészeti életben való megjelenésének egyetlen nyomát találtam: 
1935-ben Beck András, gróf Batthyány Gyula, Paizs- Goebel Jenő, 
gróf Széchenyi Irma és Tóth B. László társaságában az ernst Mú-
zeumban állított ki (ernst, 1935).

egyetlen önálló kiállítását nem sokkal halálát megelőzően, 1944-
ben a helyi közösség tagjai és saját rokonai rendezték a körükben 
élő művész tiszeteletére Moulins-ben. „Életének utolsó hónapjai-
ban moulins-i barátai eladással összekötött kiállítást szerveztek 
számára 1944 decemberében egy Darnat nevű bőrdíszművesnél, 
és itt megrendelésre gyerekportrékat is festett, moulins-ieket és 
másokét is, akik Vichyből jöttek a műtermébe, hogy lerajzoltassák 
magukat. Moulins polgármestere, henri Gromolard is látni kíván-
ta, és meg akarta látogatni műtermében, hogy megcsodálja mű-
veit. erről egy február 17-én kelt polgármesteri hivatalból érkezett 
levél tanúskodik a hivatalos honlapon. Annyi évi nyomor után 
végre megismerhette művészetének ismertségét és elismerését és 
végre kényelmesebben élhetett.” (henrion, 1968.)

hagyatékát örökösei két alkalommal árverezték el, az elsőt 1961. 
április 16-án, a másodikat 1962. április 1-én Fontaineblau-ban a 
Drouot árverezőház tartotta. A művész életrajzát a katalógusban 
Maurice henrion írta. Mint személyes ismerős, alkotói módsze-
réről is ír, azt jellemzőnek tartja: „rengeteg krokit készített, soha 
nem javított. rajzai az egész padlót beborították. Azután egyszer-
csak felvitte a papírra végleges elképzelését. Pasztelljei mintha 
szétrobbannának. Csodás memóriája sokban segítette. Minden, a 
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legmúlékonyabb, legkülönösebb attitüdöt is megragadta, de főleg 
az örök nőiség vonzotta.” 

Jean Chabanon, az aukciókra felkért szakértő három korszakra 
osztja Detre festői életművét: „A pasztellista Constant Detré élet-
művét három periódusra osztják, s ezek nem a színkezeléshez 
kapcsolódnak, vagy esztétikai kifejezésmódokra utalnak. Stílusa 
ehhez túl szabad. Az első korszakban (1920–1930) a tompa vonal 
jelzi ízesen a formát. Azt mondhatjuk, hogy művei pasztellel ki-
emelt rajzok, míg a második korszakban (1930–1940) a vonalve-
zetés egybeolvad, egy testet alkot a színes területekkel és hatá-
sokkal. Az utolsó korszakban (1940-től) pedig a forma és a szín 
együtt alakulnak ki.” Számára Detre „korunk egyik legspirituáli-
sabb rajzolójának tűnik, egy teljesen új, teljesen fiatal és örömteli 
művésznek.” (Chabanon, 1967.)

Az 1935-ös ernst Múzeum-beli kiállítás katalógusában Lázár 
Béla így értékeli munkáit: 

„Detre Szilárdban sok a báj és a kecsesség, nem témáiban, hanem 
volnalvezetése könnyed eleganciájában és színezésének halk futa-
maiban. Az előadásnak ez a gráciája legfőbb jegye művészi egyéni-
ségének, mely a mesteri életábrázolás virtuozitásában éli ki magát. 
egy kitűnő grafikussal gazdagodtunk e kiállítás révén.” (ernst Mú-
zeum, 1935.)

Személyiségének talán valóban spanyol nagyanyjától örökölt je-
gyei műalkotói habitusában is tükröződnek: „Gyorsan dolgozott, 
robbanás-szerűen – írta róla henrion. – rávetette magát a papír-
ra és azonnal pasztellal vázolta fel belső látomását. Mikor láttam, 
ahogy így dolgozik, megértettem, hogy ez adja az ihletet a festő-
nek. ha az elkészült pasztellkép sokáig maradt felszögezve a fal-
ra, az rossz jel volt. Túl sokat nézte s végül megutálta!”

egy napon azt mondta nekem: „Mikor látnak minket, Claire-t és 
engem, az akarom, hogy nevessenek!” „– Nevessenek?” – „Igen, 
rajtam. Azt akarom, hogy azt mondják: Itt ez a nagyon fiatal lány, 
aki hozzáment ehhez az öregemberhez! … Túlzott, Constant soha 
nem öregedett meg. egész életében megőrizte vékony, Szent Se-
bestyén-i alkatát, macskaszerű rugalmasságát és nyugtalanságát 
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is, a rövidlátók inkvizítori tekintetét és ínyenc ajkait.” (henrion, 
1968.) e nyugtalan, néha túlságosan is expulzív személyiséget 
tükrözik André kertésznek az Arc-en-Ciel tagjairól készült cso-
portképei: Detre ezeken mindig gesztikulál, kilóg a sorból. 

1945. április 10-én halt meg, Garnat-sur-engièvre-ben. 
Művei eladásának hatására 1967–1968-ban a francia műkritika 

felfigyelt festői életművére. A családi honlap szerint 1999-ben ke-
rült be az ismert művészeti lexikonba, a Benezit-be. 

Itthoni ismertsége az Arc-en-Ciel történetének folyamatos fel-
dolgozása révén mint bábművészé sokkal nagyobb, mint festőé, s 
a figyelem a hazai mozdulatművészet kutatása során is rá terelő-
dött, hiszen Dienes Valéria munkájának itthoni életben tartásában 
felesége oldalán fontos szerepe volt. különös, kanyargós életútja 
azonban mindeddig nem állt össze egységes életpályává. ezzel a 
tanulmánnyal erre tettünk kísérletet. 
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A Madzsar-iskola berlini kapcsolatai – 
adalékok Kepes Éva pályájához 

Vincze GAbriellA

A 20. század nemcsak a „gyermek évszázadaként”, hanem a „nők 
évszázadaként” is értelmezhető, amelyben a hagyományos női 
minták átalakultak (Sztrinkóné Nagy, 2005. 63.). A mozdulat-
művészet alkotói és gyakorlói többnyire nők voltak, így az egy 
sajátos női emancipációs mozgalom is volt. A műfaj megterem-
tői kiléptek a szűken vett tánc keretei közül: Isadora Duncan tár-
sadalomjavító szándékkal lépett fel, és egy új embertípus képvi-
selője volt, míg Mary Wigman az egyéni szabadságot a művészi 
önkifejezésben kereste (Müller, 2001. 332.). A mozdulatművészet 
több szálon kapcsolódott az életreform-mozgalmakhoz. egyrész-
ről egy olyan testkultúra-mozgalom volt, amely a sporthoz ha-
sonlóan az emberi test felszabadítását és az egészséget állította a 
középpontba (Németh, 2013. 31.). Az 1925-ben Németországban 
bemutatott Wege Zu Kraft und Schönheit című propagandafilm a 
gyermektorna (iskolai torna) és a sport mellett a mozgásművé-
szetben látta az elkorcsosult emberi test kimunkálásának egyik 
módját (Peeters, Van Molle és Wils, 2011).1 ugyanakkor az kap-
csolódhatott a naturizmushoz, az „új vallási mozgalmakhoz” és 
az öltözködési reformhoz is (krabbe, 2001). eme összetett kapcso-
lati rendszer a műfaj és az egyes reformtörekvések között annak 
köszönhető, hogy az életreform-mozgalmak egyik centruma a test 

1  https://www.youtube.com/watch?v=chTkkhz3Qju. Az utolsó letöl-
tés dátuma: 2014. 08. 31. 
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(ökológiai, önreflexiós stb. szempontú értelmezése) köré csopor-
tosult (Fritzen, 2006. 231.). De mi kötötte össze az egyes igen el-
térő reformjelenségeket? Az életreform-mozgalmak egyik közös 
jellemzője, mint ulrich Linse is rámutatott, a „Selbstdenken”: az 
egyén szabadsága gondolkodásában rejlik, amelyhez a cselekvés 
aktusa kapcsolódik (Linse, 2001. 193.). A magyar mozdulatmű-
vészet részéről gondolhatunk itt a hazai reformkatolikus jelensé-
gekre, a katolikus leányegyesületeknek a hazai előadásokban való 
részvételére. Tanulmányomban bemutatom egy újfajta lakótér, a 
kollektív házak berlini magyar közönségét, és bepillantást enge-
dek a magyar mozdulatművészet határon túli életébe, a weimari 
baloldali színházzal való együttműködésekbe. A tanulmányban 
részletesen ismertetett kepes Éva életpályája (festészete és önálló 
koreográfusi tevékenysége) pedig rámutat kepes György és ke-
pes Éva spirituális gondolkodásának közös forrására. Mindketten 
közelről ismerhették nagybátyjuk, kepes Ferenc gnosztikus ta-
nait, amely végül egy monumentális gnosztikus elméleti műben 
teljesedett ki.2

A magyar mozdulatművészek berlini, párizsi, bécsi vagy olasz 
fellépései igencsak feltáratlanok. Pedig a műfaj kiterjedt német 
kapcsolatokkal rendelkezett. Több magyar mozdulatművész a 
Bund für angewandte und freie Bewegungnak és a Deutscher gymnas-
tischer Bundnak a tagja volt. Mirkovszky Mária Berlinben, Bier-
bauer Clarisse pedig hamburgban oktatott. A magyar mozdulat-
művészek igen nagy számban végeztek külföldön is kurzusokat. 
A legnépszerűbb rudolf Laban volt, akinek módszerét itthon Tö-
rök emita népszerűsítette, oktatta. Számos magyar mozdulatmű-
vész ment valamelyik Laban-iskolába tanulni, a teljesség igénye 
nélkül Ékes (Grossmann) klára, Greguss Alice, kövesházi Ágnes, 
Turnay Alice és kállay Lili. ugyanakkor a Lohelandi-iskolában 
(Bierbauer Clarisse), a Güntherschulében (Forbáth Lujza), Mary 
Wigman (kállay Lili) vagy elsa Gindler iskolájában (r. Popper 
Ágnes) is többen megfordultak. Tanulmányomban mindezek egy 
kis szeletét, a Madzsar-iskola művészeinek berlini korszakát is-

2  kepes Ferenc több száz oldalas gnosztikus írása az MTA BTk Művészeti 
Intézet Adattárának körner-hagyatékában található. 
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mertetem. Az iskola szempontjából talán Palasovszky ödön 1927 
nyarának berlini hónapjai a legmeghatározóbbak,3 hiszen ekkor 
kapcsolatba kerülhetett hevesy Iván barátjával, illetve kozma 
József rokonával, Moholy-Nagy Lászlóval, és a Jászi családdal 
kapcsolatban álló Balázs Bélával is.4 Találkozott komját Aladár-
ral (Palasovszky, 1976. 13.). Bekerült a Sturm körébe: az újság 
1927. július–augusztusi számában Palasovszky egyik verse meg-
jelent (Palasovszky, 1927. 48–49.). Palasovszky 1927-et követően 
is együttműködött a Sturmmal, 1928-ban a Punalua című verse 
szerepelt a lapban.5 Lényegében közelről megismerhette a berlini 
aktuális művészeti tendenciákat és Moholy törekvéseit. ugyan-
akkor már 1927 előtt számolhatunk a Bauhaushoz kapcsolódó 
művészek – mint a zöld Szamarat alakító Molnár Farkas, vagy 
a díszlettervező Bortnyik Sándor – jelenlétével a Madzsar-iskolá-
ban. Palasovszkyék előadásait Breuer Marcell és Molnár Farkas 
egyaránt látogatta (repiszky, 2012. 367.). 

A mozdulatművészettel valamelyest Stefán henrik is összefüg-
gésbe hozható, hiszen lánya, a Szentpál-tanítvány Stefán Baby az 
1930-as évek végén Pécsett mozdulatművészetet tanított (N. n., 
1939. 8.).6 Mindenesetre a Madzsar-iskola kísérletező estjei Pala-

3  Budapest Főváros Levéltára (BFL), VIII. 5. c. 0273–1932, Magyar királyi 
Állami rendőrség Budapesti Főkapitánysága, Jelentés 1932. január 3-án, Per-
irat Palasovszky ödön ellen mozgásművészeti és szavalókórusban kifejtett 
tevékenységéért. 

4  Palasovszky hevesy Ivánnal közösen adta ki 1922-ben a Kiáltvány a tö-
megek új kulturájáért, Uj művészetet (Manifesztum) című írást, és együtt szervez-
ték a Manifesztum-csoport (1921–23), illetve a zöld Szamár Színház (1925) 
előadásait. A hevesy-Moholy barátság mélységére utal, hogy Moholy he-
vesyt leveleiben Ivánom, Ivánkámnak szólítja (MTA BTk Művészettörténeti 
Intézet Adattár, hevesy Iván hagyatéka, Moholy-Nagy László hevesy Iván-
nak írt levelei, jelzet: MkCS-C-I–52/32–1 és MkCS-C-I–52/32–2). Az egyik 
levelezőlap dátuma alapján 1930-ban még szoros barátság állt fenn közöttük. 

5  A Sturm 1928-ban megszűnt. 
6  Stefán Baby okl. mozdulatművésznő iskolája Széchenyi tér 2. sz. I. em. 

3. alatt megnyílt. hetenként kedden, csütörtökön és pénteken délután 4-től 
5-ig folytatólagosan lehet beiratkozni úgy gyermekeknek, mint felnőtteknek 
– olvasható a Dunántúl 1939-es számában. Arról nem áll információ a ren-
delkezésünkre, hogy Forbáth Lujza mozdulatművész és Forbáth Alfréd ro-
konok voltak-e. Mindenesetre feltűnően sok építész családjában találunk 
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sovszky berlini hónapjai utánra tehetőek. Palasovszky berlini tar-
tózkodásaival egy időben kövesházi Ágnes rövid időre szintén 
Németországba ment. kövesházi 1905-ben Münchenben született, 
az 1919/20-as tanévben a salzburgi Mozarteumban Dalcroze-féle 
ritmikus gimnasztikát tanult, illetőleg 1925-ig szoros kapcsolatok 
fűzték a gaienhofeni iskolához. kövesházi Ágnes első dokumen-
tált Németországba távozása a müncheni tánckongresszuson való 
részvétele 1930 tavaszán, amelyről a Színház és filmben tudósított 
(kövesházi, 1930. 25–26.), de már előtte körbenézhetett, hiszen 
1930 elején kapcsolatban állt a Magyarországra látogató Laban-
nal, és 1930 februárjában a berlini Bilder Courier címlapképet kö-
zölt róla (1. kép). 

kövesházi Ágnes a kongresszusról nem tért rögtön vissza Ma-
gyarországra, hanem 1930 júliusában részt vett Albrecht knust 
egy hónapos Laban-féle nyári tanfolyamán. 1930 őszén távozott 
külföldre, ahonnét csak 1939-ben tért haza. először Berlinbe ment, 
ahol Dr. Paul Glaessner mellett folytatott gyógytornász-tanulmá-
nyokat.7 Lenkei Júlia kövesháziról írt tanulmányában a táncosnő 
külföldre távozásának okául az alkotói válságot és útkeresést em-
líti, amelyet nemcsak a már fent említett előzmények erősítenek 
meg, hanem a táncosnő 1930 januárjában tartott, a Madzsar-tánc-
csoporttól független felvidéki (gömöri) előadása is. Valószínűleg 
az elhatározása hirtelen születhetett meg, kövesházi 1929 júniu-
sában még nem gondolkozhatott a távozáson, hiszen ekkor a Ma-
gyar országos Táncmesterképző Tanfolyam vizsgabizottságának 
külön megbízott tagjának nevezték ki három évre, pár hónappal 
később (1929 végén) pedig már körbenézett Berlinben. köves-
házi 1930 és 1933 közötti berlini táncos-koreográfus pályafutása 
még további kutatást igényel, ám a táncosnő személyes okmányai 
alapján valószínű, hogy a berlini Jüdische kinderhilfében végzett 

mozdulatművészt: korb Flóra apja, korb Flóris, Bierbauer Clarisse bátyja, 
Borbíró Virgil, engel kató (Madzsar-iskola) férje, Wild Pál, míg Preisich Irén 
bátyja, Preisich Gábor építész volt. 

7  kövesházi Ágnes életrajzi adatait a hagyatékában található diplomák 
alapján vázolom. Lásd MTA BTk Művészettörténeti Intézet, Adattár, MkCS-
C-I–165, kövesházi Ágnes hagyatéka. 
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1. kép. Kövesházi Ágnes a berlini Bilder- Courier címlapján, 1930, MTA BTK 
Művészettör-téneti Intézet, Adattár, MKCS-C-I-165.
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gyógyászati tevékenysége és a munkásasszonyok esténkénti tor-
náztatása mellett (Lenkei, 1992. 127.) táncosként, tánctanárként is 
működött. 1933-as francia útlevélkérelmében tánctanárként van 
megjelölve,8 míg egy 1938 körüli kiutazási engedélykérésben az 
alábbiakat írta magáról: „külföldön, mint mozdulatművésznő 
dolgoztam, és ebből a keresetből éltem.”9 ugyanakkor köveshá-
zi, egészségügyi állapotából kifolyólag (1932-ben, hosszabb időt 
tölt a harz hegységben, hogy a tüdejét kezeltesse), fokozatosan a 
gyógytorna mellett kötelezte el magát.10 A másik két művész kö-
zül kozma József külföldön mintegy pártfogóként állt kepes Éva 
mellett, így 1932 és 1938 között többször együtt dolgoztak. Berlin-
ben is, ahová kepes Éva kiérkezve kozma József és unokatestvé-
re, kepes György révén a Stricker-estélyek és a römanische Café 
törzsgárdáját alkotó művészcsoport tagja lett. 

Barátai és ismerősei közé tartozott rudja Selke írónő, Mensa, 
kardos László medikus, kepes György és kepes Imre, a három-
százötven fős kórusdrámán dolgozó Johannes Becher, a kiadót ve-
zető Bernhardt rosner, Veszelszky Béla, Pán [Imre?], heinz hol-
litscher zongorista, ernst kiss, Moholy-Nagy László, kozma József, 
kövesházi Ágnes, Besnyő Éva, Beck Pál, akinek a felesége szintén 
mozdulatművész volt, Stricker Mihály és háy Gyula.11 (2. kép) 

kepes Éva pártfogója, kozma a mozdulatművésznél korábban 
érkezett Németországba, és már kepes Éva kiérkezése előtt a ber-
lini munkásszínjátszás egyik zeneszerzője lett: „Voltam egy mun-
kásszínjátszáson, ami itt nem véresszájú és tilos. Az opera tagjai 
táncolnak, és híres írók olvasnak föl. Itt véletlenül összetalálkoz-
tam kozma Jóskával, aki szintén föllépett” – emlékezett vissza ke-

8  kövesházi 1933-as francia személyigazolvány kérelmében tánctanárként 
van feltüntetve (MTA BTk Művészettörténeti Intézet, kövesházi Ágnes ha-
gyatéka, Adattár). 

9  ellenőrző lap a kiutazási engedélyhez. A jövedelemhez beírt alábbi mon-
dat miatt 1938 körülre datálhatjuk az iratot: „30 schilling 1936-ban, azóta sa-
ját kereset francia frankban”. MTA BTk Művészettörténeti Intézet, Adattár, 
MkCS-C-I–165, kövesházi Ágnes hagyatéka. 

10  kepes Éva levele édesanyjához, Berlin, 1932, magántulajdon. 
11  kepes Éva berlini barátainak, ismerőseinek a névsorát a levelei alapján 

rekonstruáltuk. 
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2. ábra. Diagram: Berlin 1930 környékén.

pes Éva kozmával való első berlini találkozására.12 kozma hans 
(Jean) Weidtnak, a „vörös táncosnak” is szerzett zenéket. kozma 
unokatestvére, Moholy-Nagy László A berlini kalmár című dara-
bon ekkortájt együtt dolgozott a nagy színházújítóval, Piscator-
ral. A már említett hans (Jean) Weidt, kozma munkatársa szintén 
munkakapcsolatban állt Piscatorral. Weidt a weimari köztársaság 
baloldali táncosai (Anna Siemsen, Max Adler, Jo Mihály) közé tar-
tozott, aki a tánc eszközeit a baloldali eszmék szolgálatába állítot-
ta. Célja az volt, hogy tartalmában a tánc ne csak az elnyomottak 
szenvedését, hanem tartását is kifejezze. A póz pedig nem csupán 
egy görbe hát vagy lehajtott fej, hanem tartalommal telített legyen, 
amely kifejezi egy osztály öntudatát, életérzését. 

A korábban kertészként dolgozó Weidt művészetére a gim-
nasztika, Sigur Leeder expresszionista tánca és az idézőjelbe vett 

12  A tanulmányban szereplő idézetek – ahol külön nem jelzem a forrást – 
kepes Éva édesanyjának írt leveleiből származnak. 

Moholy-Nagy L.

Piscator Kepes György

Kepes Éva

Robert Capa

Joseph KosmaH. Weidt

Kövesházi Ágnes

Madzsar-iskola

Besenyô Éva
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néptánc hatott. Pályája elején szólókat alkotott, mint a Munkást 
vagy az Asszony a kikötőbent. 1925-ben, hamburgban munkások-
ból egy amatőr tánccsoportot hozott létre, a Tánc munkásainak a 
csoportját. hogy az élet és a művészet, a tánc és a politika egyesül-
hessen, egy gyárat bérelt ki a csoport számára, ahol felléphettek, 
ugyanakkor az politikai és más művészeti rendezvényeknek is 
otthont adott (felolvasásoknak, kiállításoknak). Weidt az egyesült 
Német Munkásszínházban, illetve kommunista rendezvényeken 
is fellépett. Az egyik hamburgi előadását látva 1929-ben Piscator 
meghívta, hogy legyen a munkatársa (Suquet, 2012. 664.). Berlin-
ben Weidt nemcsak Piscator mellett dolgozott (egyebek mellett 
Friedrich Wolf Tai Yang erwacht című darabjának színpadi adaptá-
ciójánál), hanem megalapította a Vörös táncos nevű tánccsoportot, 
amelynek az Arbeitern gemacht című táncelőadás zenéjének meg-
komponálása révén kozma is tagja volt (Weidt, 1968. 70.). 

ebbe a környezetbe érkezett kepes Éva, aki anyai és apai ágról 
is unokatestvére volt kepes Györgynek. Sokoldalúságára jellem-
ző, hogy egyaránt volt képzőművész, iparművész, fotóművész, 
táncművész, színész és színpadtervező. Táncművészként meg-
járta mindhárom nagy (Szentpál, Dienes, Madzsar) mozdulatmű-
vészeti iskolát. Fellépett Bécsben, ahol 1934-ben egy nemzetközi 
táncversenyen második lett Nagy etel után. Mozdulatművésze-
ti tanulmányait az 1920-as évek elején Dienes Valériánál kezdte, 
akinek 1929-ig a tanítványa maradt. ezzel egy időben festeni is 
tanult, az uMe kiállításain szerepeltek a művei. Neve jelenleg a 
Dienes-iskolának csak az 1929-es programjaiból ismert. 1929. jú-
nius 19-én az orion Színházban rendezett esten több darabban 
is táncolt: a Babits-illusztrációkban (Hunyt szemmel) és a Bábuk da-
rabban, mint fababa. ugyanekkor a tematikai és dinamikai kórus 
tagjaként A királykisasszony, aki soha nem nevetett szimbolikus me-
sében (az életszellemet alakította), a Naiv ballada és a Téli dal Ba-
bits-versekben, illetve a Mozdulatképek egyes részeiben (Meghalt, 
Furcsa álmok) szintén szerepelt.13 Saját, ezen az estén előadott ko-

13  1929. június 19-én du. fél 5 órakor az orion Színházban Dr. Dienes Valé-
ria orkesztikai Iskolájának Mozdulatkórusa bemutatja ez évi tanulmányait, 
program, magántulajdon. 
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reográfiája a már ekkor lélektani érdeklődésről tanúskodó Iroda-
lom mozdulatban volt, amely az emberi társtalanságot (Ürességben) 
és magányt, illetve az önismeret rögös útjait (Építők) öntötte moz-
gásba. Pár nappal később, 1929. június 29-én a karátsonyi-palo-
tában megrendezett Bethlen Margit meseesten, a Dienes-iskola Fe-
hér királyleány című darabjában a táncosok között mint az egyik 
szélfiú van megemlítve. A Bethlen Margit meseest után kepes Éva 
beiratkozott az Állami Táncmesterképző Tanfolyamra,14 és mint 
táncos a Madzsar-iskolához szerződött. A Madzsar-iskola számos 
darabjának szereplője volt, a Korszerű szvit programjában pedig 
már színpadtervezőként is említik. 

Bár látszólag nagy váltásnak tűnik, hogy a tizenhat éves lány 
Dienes Valéria keresztény szellemiségű kórusműveit Madzsar 
Alice-ék színpadára cserélte, valójában azonban csak látszólag 
volt szakadék a két iskola között. Madzsar Alice iskolája bár bal-
oldali volt, az iskola fő jellemzőjének mégsem ezt, hanem a keleti 
tanítások és a lélektan iránti fogékonyságot kell tartanunk. Azt a 
fajta spiritualizmust, amely kepes Évát, illetve az ő művészetét 
(már csak gnosztikus nagybátyja kepes Ferenc révén is) egész ké-
sőbbi életében jellemezte. A Madzsar-iskola 1930-as évekbeli nagy 
kórusműveinek szellemisége lélektani mondanivalójával, a moz-
gás karakterológiai megfigyelések gyakorlatba ültetésével jól ösz-
szeegyeztethető kepes Éva korábbi, 1929-es saját koreográfiájával. 
ha szakadékot éreznénk a Dienes- és a Madzsar-iskola között, ak-
kor ugyanez a szakadék szintén fennáll a kassák-féle és Madzsar 
Alice–Palasovszky ödön nevével fémjelzett kör között. Nem vé-
letlenül nevezték „munkás arisztokratának” kassákék Madzsaré-
kat, hiszen egyszerre járt hozzájuk az arisztokrácia és a munkás-
osztály: „Madzsar Alice-nál, mikor igazán úgy nézett mindenki 
rá, mint szélsőbaloldali egyéniségre, volt egy ilyen előszoba, és a 
hallban várták az emberek és onnan sorba álltak, hogy bejuthas-
sanak hozzá, mert mindenki tanácsot kért tőle. És akkor egymás 
mellett ültek az Apponyi gróf, a rikkancs, aki a kommunista párt-

14  Magyar Nemzeti Levéltár országos Levéltár, k150/V. kepes Éva az Ál-
lami Tanfolyamról betegség miatt kimaradt. 
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ban volt” – emlékezett vissza kepes Éva az iskolára.15 1929 körül 
nemcsak kövesházi távozott, hanem az új iskola alapítása egy új 
szemléletet is hozott: a harmincas években beszüntették a mezte-
lenséget a mozdulatművészeti órákon.16 

A társulaton belül sosem számított a származás, hiszen a veze-
tő táncos róna Magda gazdag, polgári családból származott. A vi-
lágosító a Cikk-Cakk esteken pedig leggyakrabban az egyik zichy 
volt (repiszky, 2012. 367.). A főúri réteg és tanítványok az iskolá-
ban – gróf Somsics Gézáné és gróf koránszkyné – többnyire még 
abban az időszakban kötelezték el magukat a Madzsar-féle moz-
dulatművészet mellett, amikor Dienes Valéria és Madzsar Alice 
között szoros barátság állt fenn (repiszky, 2012. 365.). A támoga-
tásuk nélkül, mivel a színpadi műfajok roppant pénzigényesek, 
elképzelhetetlen, hogy Madzsar Alice-ék huszonnégy fő körüli 
élőzenekarral kísérhették volna a táncelőadásaikat.17 Visszatérve 
a kassák–Palasovszky viszonyra, kepes Éva megfogalmazásával: 
„kepes Gyuri az a kassákéknál volt. Én pedig a Palasovszkyék-
kal, ez két külön világ.” Nem az a kérdés, hogy helyeselte, vagy 
sem Palasovszky kassákék módszerét. Nem volt ellenségeskedés. 
kassákék módszere nem a Palasovszkyék stílusa volt.18 kepes Éva 
szerepelt a Madzsar-táncegyüttes Európa (1931), Bábel (1931) da-
rabjában, a Srác és Vagabund Hipokráciában (1931) címűben ölebet, 
a Babiloni vásárban (1931) pedig hegedűst alakított. ugyanekkor, 
1931-ben, fellépett a felújított Bilincsek egyes részeiben is. Legfőbb 
szerepe a háborúellenesnek is nevezhető Korszerű szvitben lett 
volna, amelynek színpadtervezője is volt. Az 1933-as darab egyes 

15  Marosi ernő interjúja kepes Évával, 1993, magántulajdon, 10. 
16  „eleinte nem is szabadott ruhát felvenni, aztán egy időben […] egy kis 

darab ruhát mégis fölvettek. Nem tudom, hogy miért, biztos történt valami.” 
uo., 5. 

17  A huszonnégy fő körüli szám egybevág a zeneakadémia kistermének 
maximált zenekari befogadóképességével (ahol a darabokat többnyire bemu-
tatták). köszönet az tájékoztatásért a zeneakadémia munkatársainak. Madz-
sar Alice-ék 1928–29-től többnyire sajátos hangszerelésű, élő kamarazenekar-
ral adták elő műveiket, egyes részei a Bilincseknek huszonnégy fős zenekart 
igényeltek. 

18  Marosi ernő interjúja kepes Évával, 1993, magántulajdon, 9. illetve 19. 



164

Vincze gABriellA

részei már 1932-ben meglehettek, vagy legalábbis formálódtak, 
hiszen a Madzsar-iskola 1932-es vizsgaelőadásán a vizsgaszámok 
többségének a zenéjét a Korszerű szvit zeneszerzője, Szelényi Ist-
ván szerezte. ráadásul némelyik vizsgaszám – a Félelem (A gáz-
maszkos halál tánca), illetve a Hisztéria –, a Korszerű szvit egyes jele-
neteinek címét viseli.19 ez utóbbi (a Hisztéria) koreográfusa kepes 
Éva volt, így elképzelhető, hogy a Madzsar-iskola nagy háború-
ellenes műve egy közös koreográfiai alkotás lett volna. A Korszerű 
szvitnek végül, politikai okokból, csak egy részlete lett bemutatva 
a Szolnoki művésztelep 1933. augusztus 13-i garden partiján, aho-
vá az együttes gyakorta lejárt.20 kepes Éva 1932 őszén titokzatos 
körülmények és okok miatt távozott Berlinbe: a levelek tanúsá-
ga szerint Madzsarékat nem is értesítette távozásáról. Lehetséges, 
hogy valamilyen konfliktus állhatott ennek hátterében.21 Berlin-
be érve kezdetben felmerült, hogy esetleg egy erika klein nevű 
nő mozgáscsoportjába áll be.22 kozma József révén azonban hans 
Weidt, a vörös táncos csoportjába került, ahol rögtön táncosként 
szerződtették, nem kellett kivárnia a Weidt iskolájában szokásos 
két év tanulóidőt. kepes Éva első benyomásai a társulatról (amely-
nek csoportjába tíz táncos tartozott) pozitívak voltak: „szép terem, 
szimpatikus emberek, heti nyolc óra próba, de aztán ez erős és 
kegyetlen. Most éppen szörnyű izomlázam van. […] Énekelnek 
mozgás közben és sajnos beszélni is kellene, azt hiszem, nagyon 
sokat lehet tanulni énekből és kórus-beszédből. […] Sokat lép-
nek föl, télre valószínűleg színházat alakítanak.” A táncosnő még 
azon is elgondolkozott, hogy Weidt tréningóráira jár. hans Weid-
tot magát Csányi-szerű alaknak festette le, nagyon csúnya, mar-
káns fejjel, szőke hajjal, négerbarnára sülve, nagyszerű mozgással. 
később már kissé csalódottabb a társulatot illetően: „Láttam han-
sékat és konstatáltam, hogy nem érte meg a strapát, a dolgaik nem 

19  Forrás: Madzsar Alice növendékeinek vizsgaelőadása 1932. június 24-én 
a Madzsar Intézetben, program, magántulajdon. 

20  krónika rovat, Indulás, II. évf. 1. szám, 1933. december 1. 5. 
21  Természetesen szóba kerülhet a riportban említett per is, de kepes Éva 

levelei kepes Éva és Madzsar Alice közötti konfliktusra vagy problémás ügy-
re is utalnak. 

22  kepes Éva levele édesanyjához, 1932, magántulajdon. 
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nagyon jönnek ki a színpadon.” kepes Éva bizonyíthatóan a Tanz 
der Alten Leute, később La ballade de la vie, illetve Vieilles gens, vieux 
fers címmel is előadott, eredetileg 1928-ban bemutatott előadásban 
szerepelt, amelyben a táncosok expresszív maszkokat viselve, en-
sor groteszk alakjaihoz váltak hasonlóvá. (3. kép) 

ezeket a maszkokat darabjaihoz hans Weidt maga készítette, 
és a berlini lakása üvegfalaira rögzített gyékényen tárolta. kepes 
Éva elégedetlenségét részben hans Weidt darabjának a csúszása 
okozta: az 1932. október végére tervezett és november elején mű-
sorra tűzött előadást vagy előadássorozatot november közepére 
halasztották. A felkészülés pedig igen keményre váltott, éjjel-nap-
pal dolgoztak: „egészen veszettül próbálunk, napi négy-öt órát, 
olyan tempóban, hogy az utolsó próbán Gilda, aki mindig elég 
erős sírógörcsöt kapott a fáradtságtól. […] ha egy lépést elhibá-
zunk, hans őrült patáliákat csap.” A pénz is kevés volt, a darab 
sikere esetén (ha két hétig játszanák) tudna csak megélni – írja 
kepes Éva édesanyjának. Weidt ezért vagy ennek ellenére, télre 
kollektív alapokon nyugvó szín-, illetve tánctársulatot tervezett, 
naponkénti előadásokkal. kepes Éva folyamatos elégedetlensé-
ge és betegeskedése addigra hiányzásokba csapott át, és amikor 
Weidt a stúdióját a „legrondább külvárosba” költöztette, elhagyta 
a társulatot, mivel úgy látta, a társulati munkából sem anyagi, sem 
erkölcsi sikere nem származik. 

A táncosnő emellett külön „táncos” utakon is járt: állandó vá-
gya volt, hogy önálló estet rendezzen, amelyhez a gyakorlási cé-
lokra terem, egy szerelemből dolgozó zongorista, koreográfiák 
tervezése és ruhák varratása lett volna szükséges. A zongoris-
ta és a terem, úgy tűnt, meg is lett volna: „A heinz [hollitscher] 
ajánlkozott, szerelemből zongoristának és nála lehet gyakorolni 
is, mert őrült nagy szobája van, két hét múlva kezdjük” – újságol-
ja édesanyjának egyik levelében. Némi színházi összeköttetései is 
voltak: a Junge Volksbühne, a M. A. SCh. stb, de azoknak „csak a 
munka és géptáncok és ehhez hasonlóak kellenek. Én most más-
fajtákat szeretnék, olyan hisztéria-szerűeket” – panaszkodik. Így 
kepes Éva valószínűleg viszonylag kevés önálló előadást rendez-
hetett Berlinben. Ilyenek a kozma Józseffel és robert Capával kö-
zös előadásai, estjei (képès, 2011.). 
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3. kép. Alfred (?): Jean (Hans) Weidt, Tanz der Alten Leute  
(Kepes Évával előadva), 1932 körül, Berlin, magántulajdon. 
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Táncos karrierje közepette kepes Éva arra is fordított időt, hogy 
Berlinben előadásokat nézzen meg. A magyarok közül háy Gyu-
lának épp egyszerre két darabját is játszották a nagy színházak, 
és mivel kepes Éva bejáratos volt háyék kollektív házába, lát-
hatta, hogy a premier napján a ház tele volt fényképészekkel és 
újságírókkal.23 kepes Éva Weidttal meglátogatta Steiner iskoláját 
is, amelyet – akárcsak az euritmiáról tanulmányt író kövesházi 
kalmár elza – inkább mulatságosnak, mint példaértékűnek tar-
tott. „olyanok mintha Vali néni őrangyalai lennének, ezek a nagy 
kövér német nők, ötven felüli családanyák meg kis szőke kis gön-
dör frizurákkal, fehér tógákban, fehér ingben, fátyolban, fehér ha-
risnyával. Istenről és a virágokról szavalnak és közben táncoltak” 
– idézte fel a látogatást kepes Éva. Visszaemlékezésében további 
részleteket árult el az euritmiával való találkozásáról: „azt hiszem, 
még koszorújuk is volt nekik [a nőknek] és akkor azt kezdték 
mondani i-i-o-ó-, és majd meg fulladtunk, mert az valami borzal-
mas volt, mert nem szabadott nevetni. ”24 Az euritmiához hason-
lóan Niddy Impekoven táncművészete is csalódást okozott neki. 
Barátnője, romy révén Berthe Trümpy és Vera Skoronel iskolá-
ját szintén megismerte, melyet roppant érdekesnek talált, mivel 
a tánccsoport nagyszerűen dolgozott. A fő meglepetést számára 
azonban maga Trümphy jelentette. „Tudniillik, itt Vera Skoronel 
volt a sztár, ő csinálta a táncokat és mindent, fiatal, sovány és de-
kadens nő volt. ezzel szemben Trümphy negyven felé közeledő, 
kövér és csak az üzleti résszel foglalkozott. Vera tavaly meghalt 
erre az öreg Trümphy megfiatalodott, csontvázzá fogyott, a Vera 
ruhájában jár, és a táncait csinálja, azt mondják a színpadon, paró-
kában és kosztümben nem lehet megkülönböztetni Skoroneltől.” 
kepes Éva igen keveset foglalkozott a képzőművészettel Berlin-
ben. Babamodelleket rajzolt, és Pántól [Pán Imrétől?], aki „báro-
kat rendezett” és Veszelszkyvel közösen színdarabokon dolgozott 
kinn, el akarta sajátítani a bútortervezés fortélyait. 

23  A kapcsolatok néha igen szorosak voltak, a magyarok egy kollektív ház-
ban laktak. ronny például abba a kollektív házban költözött be, ahol koráb-
ban kövesházi is lakott, így háy Gyula a lakótársa is lett. 

24  Marosi ernő interjúja kepes Évával, 1993, magántulajdon, 27. 
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A mozdulatművész, talán folyamatos anyagi gondjai következ-
tében, körülbelül fél év után visszatért Berlinből Magyarországra. 
ezután itthon körülbelül 1935-ig folytatta a táncolást: egyebek mel-
lett fellépett a Magyar Művészek és Műpártolók egyesületének 
estjén és a kispesti Szociáldemokrata Pártszervezet kultur-est-
jén.25 1934 novemberében Ascher oszkárral közös szavaló- és 
táncestet tartott a miskolci zenepalota dísztermében.26 Valószí-
nűleg egy rövid bécsi kint tartózkodás után, 1934-ben, amikor is 
Nagy etellel együtt részt vettek, és nyertek egy bécsi táncverse-
nyen,27 rövidebb időre mind kepes Éva, mind Nagy etel a Szent-
pál-iskolához szegődött. A keleti Márton rendezte Faust Szentpál 
olga koreografálta táncjelenetében, a Walpurgis-éjben kepes Éva 
a Boszorkány-igézet kleopátráját táncolta.28 Madzsar Alice bizta-
tására ugyanakkor beiratkozott rózsahegyi kálmánhoz, akinek 
színészeti iskoláját 1935. júniusában végezte el.29 ezután beindult 
színészi karrierje is, a Bethlen-téri színpad és a Pesti Színház rög-
tön szerződtetette.30 Játszott az erzsébetvárosi Színházban, illetve 
Miskolcon – hont Ferenccel és Meller rózsival – szintén együtt 

25  kispesti Szociáldemokrata Pártszervezet kultur-estje augusztus 25-én, 
az otthon termében, a Magyar Művészek és Műpártolók egyesületének estje 
november 3-án volt. A dokumentumok magántulajdonban vannak. 

26  Meghívó, Ascher oszkár szavalóművész és kepes Éva táncművész 1934. 
november hó 24-én, vasárnap délelőtt 11-kor tartják a zenepalota dísztermé-
ben a matinéjukat. A program magántulajdonban található. 

27  ennek emlékére, Lengyel Lajos egy Nagy etelt megörökítő fotóján Nagy 
etel kepes Évának szóló dedikációja látható: „a B. M. T. C. [Bécsi Magyar 
Testedző/Torna (?) Club] megalakulásának emlékére, Wien, 1934. 06. 08. 
Nagy etel”. A fotó magántulajdonban található. 

28  A Faust 1934. október 18-án a Városi Színházban lett bemutatva. Nagy 
etel Laist, Lőrinc György az ördögfit alakította. Forrás: Újságkivágat a Ma-
gyar Színház tudósításából, magántulajdon. 

29  rózsahegyi kálmán növendékeinek vizsgaelőadása 1935. június 18-án, 
este 7 órakor, műsorlap, magántulajdon. kepes Éva meleg szavakkal emlé-
kezett meg Madzsar Alice-ról. ennek ellentmond, hogy egyik levelében me-
gemlíti, hogy Madzsar Alice nagyon utálta őt, és úgy látszik, ezt a messzeség 
sem szépítette meg. 

30  kepes Éva Frantisek Langer darabjában kapott először szerepet. Az 
1935. augusztus 5-i újságkivágat magántulajdonban található. 
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dolgozott.31 Ám a képzőművészeti tevékenységgel sem hagyott 
fel: 1935-ben Elvtárs! Támogasd a Hoffher–Schrantz-gyári sztrájkot! 
címmel született politikai műve,32 illetve a Szocialista képzőmű-
vészek kiállításán linóleummetszeteket állított ki.33 

kepes Éva 1937-ben távozott végleg külföldre, Párizsba. ere-
detileg, mint Moholy-Nagy László, Londonba akart menni, mivel 
Bíró Lajos, a család barátja már ott volt, de megállt Párizsban. Vé-
gül ott is maradt: az pedig, hogy egy szót sem tudott franciául, 
meghatározta sorsát, tudniillik hogy kozma József révén ismét az 
időközben már Párizsban alkotó hans (Jean) Weidthoz csapódott, 
és Weidt La victime című darabjában ő táncolta az egyik főszerepet 
(4–6. kép). Amikor a Les Ballets 38 Cocteau Parade-ját vitte színre, 
amelyet végül a Grande Salle Pleyelben mutattak be 1939. már-
cius 7-én, várandós lett, és ezzel végleg vége szakadt táncos kar-
rierjének. 

A háború után visszatért a képzőművészethez: 1947-ben a Ga-
lerie de Bussy-ben a Quelques maîtres français contemporains et des 
peintres, sculpteurs et graveurs hongrois de l’école de Paris kiállításon, 
majd 1948-ban a Francia, Spanyol köztársasági és magyar művészek 
kiállításán a Nemzeti Szalonban, 1949-ben pedig az union Démoc-
ratique hongrois en France-ban az Exposition de gouaches et des-
sins des artistes français et hongrois de l’école de Paris-n állította ki 
műveit. korai kisméretű francia festményei egy belső világ külső 
megnyilvánulásai, néhol szürrealista hatásokkal. Némelyek ezek 
közül eva képès Miniatures című kötetében Palasovszky ödön-
nek a kötet címével azonos verse társaságában ki is lettek adva 
(képès, 1993). A mozdulatművész és festő kései, nagyméretű mű-
vei ezzel szemben gyakran a reneszánsz művészetből merítenek. 
kepes Éva a festés mellett az 1950-es években a fotografálással is 

31  Az erzsébetvárosi Színházban Tuba károly Ispán úr című darabjában 
játszott, Meller rózsival 1936 júliusában, a Magyar komédia kabaré Színház-
ban bemutatott Vallomás című darabnál dolgozott együtt. Az újságkivágatok 
magántulajdonból származnak. 

32  MTA BTk Művészettörténeti Intézet, Adattár, MDk-C-I–25/43, 3. oldal, 
71. tétel. 

33  Szélpál Árpád: A szocialista művészcsoport grafikai kiállítása, Népszava, 
1935. Átvéve: Szabó Júlia, Kepes Éva (gépirat), magántulajdon. 
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4. kép. Jean Weidt-Ballets 38,  
Párizs, 1938, magántulajdon.

5. ábra. Lokay: Kepes Éva, Jean (Hans)  
Weidt La victime című darabjában, 1938,  

Párizs, magántulajdon.
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6. kép. Lokay: Kepes Éva, Jean (Hans)  
Weidt La victime című darabjában, 1938,  

Párizs, magántulajdon.
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kísérletezett: legjobb barátai között találjuk ervin Marton és ro-
sie rey fotográfust. ez utóbbi Marseille-ben körülbelül egy tucat 
portréfotót készített a művésznőről. előbbi pedig kepes Éva leg-
jobb barátja. ervin Marton tanítgatta kepes Évát fényképezni, aki 
1958-ban belépett a Société Française de Photographie-ba is. Iparmű-
vészeti jellegű tevékenysége (szőnyegek) közül régi szenvedélyét, 
a táncot idézik meg az egzotikus táncosokat megformáló bábui. 
Élete utolsó évtizedeiben már csak a festésnek élt. Festményei mö-
gött gyakran spirituális tanítások húzódnak meg. olyan tanításo-
ké, amelyek szerint ő is élt, egyszerű életmódot folytatva, vissza-
álmodva az egykori, már addigra nem létező Párizst. 
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a modern építészet és a nagyvárosi 
életforma összefüggéseinek néhány 
kérdése a két világháború között

cSengel-PlAnK iBolyA

Az életreform-mozgalom a mozdulatművészettől kezdve az al-
ternatív és egészséges életmódon át a vegetarianizmusig, a társa-
dalmi utópiákig és a reformpedagógiáig számos területet ölel fel. 
Annak ellenére, hogy a mozgalom szellemi hátterét a misztikus és 
az anarchikus törekvések inkább jellemezték, mint a modern épí-
tészetet jellemező racionális gondolkodás vagy a baloldaliság, a 
két világháború közötti haladó építészet a lakáskérdéssel kapcso-
latos állásfoglalásokon és eredményeken keresztül mégis kapcso-
latba hozható a mozgalom reformszemléletével. „[…] Ma nálunk 
minden építésznek az egészséges és olcsó kislakás problémáján 
kell fáradhatatlanul dolgoznia, mert a jövő nemzedék egészsége 
fontosabb minden stíluskérdésnél” – írta Ifj. Masirevich György 
a Pesti Naplóban 1930-ban.1 A lipótvárosi elegáns bérházak és az 
alacsony költségvetésű minimál lakások tervezését egyaránt fel-
adatuknak tekintő haladó építészek a funkcionalista építészet 
minden buktatója és utópiája ellenére azt próbálták képviselni és 
bizonyítani, hogy a modern építészet által nyújtott lehetőség fel-
használásával sokkal gazdagabb és teljesebb élet bontakoztatható 
ki, mint a régi típusú otthonokban. A témát több szempontból is 
megragadhatóvá teszi az, hogy ebbe a gondolatkörbe a polgári 
művészvilághoz tartozó értelmiségiek mindennapi életét megre-
formáló mozgásművészeti stúdiók valóságos világa éppúgy hoz-

1  hozzászólása „kövekbe írt magyar dráma” című vitához. In: Pesti Napló, 
1930. március 30. 41. 
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zátartozik, mint a közösségi életet megreformáló, bár kivitelezés-
re soha nem kerülő kommunaszerű „kolházak”. 

A korabeli írások és fényképek egyértelműen igazolják, hogy 
az építészek nem a városból való kivonulást hirdették a termé-
szethez való visszatérés jegyében, hanem inkább arra törekedtek, 
hogy a városi környezetben való egészséges élethez biztosítsa-
nak valóságos alternatívákat. Forradalmi lépésekre volt szükség 
mindehhez, úgy a tér, mint az alaprajz vagy a fény építészeti je-
lentőségének az újrafelfedezésében, újraértelmezésében. Forgó 
Pál építész 1928-ban a következőképpen jellemezte saját korát: 
„A teljes átértékelés idejét éljük. Az analizáló elme soha nem rak-
ta életünk elemeit a logika és célszerűség tárgyilagos mértékére 
annyira, mint ma. A modern technika szétszedi a körülötte lévő 
dolgokat, gyökerükig átvizsgálja azokat, hogy a szigorú vizsgálat 
után korszerűnek […] ítélt részeiket új szintézis tárgyává tegye. 
Az új alkotás eszköze ma […] a szigorúan számba vett szükség-
let s annak logaritmus-léc útmutatása szerint történő kielégítése. ” 
(Forgó, 1928. 37.) Tudván azt, hogy a funkcionalista modern épí-
tészet fejlődéstörténete nem előzmények nélküli, az elődök mo-
dern építészetről vallott nézeteinek az ismerete éppúgy szüksé-
ges alapfeltétele az olyan nagy témák feldolgozásának, mint a 20. 
századi életreform-mozgalom és az építészet összefüggéseinek a 
kutatása. e konferencia keretében még érinteni sem volt módom 
Gottfried Semper (1803–1879), otto Wagner (1841–1918) és Adolf 
Loos (1870–1933) munkásságát, pedig írásaikban már a 19. század 
második felében megjelentek a bérházak modernizációjának, és 
általában a nagyvárosi lét tárgyi, térbeli és individuális problémái. 
otto Wagner modern építészetről 1896-ban megjelent tankönyve 
a modern ember igényeivel – komfort, kényelem, higiénia – épp-
úgy foglalkozik, mint ahogy azt következő század építészei tették 
(lásd részletesen kerékgyártó, 2012; 2004. 293–304.).

Jelen írásban néhány példán keresztül szólunk arról, hogy az 
életkörülmények racionalizálása miként változtatta meg a háztar-
tási munka egyszerűsödésén keresztül az idővel és a térrel való 
gazdálkodást. 
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1 A tömegek lakáshoz juttatásával kapcsolatos tervek 

A modern építészet 1928-ban megalakult nemzetközi szervezete 
a CIAM (Gábor, 1972) szintén a „kisemberek” megfelelő lakáshoz 
juttatását tartotta legfontosabb feladatának, és ennek megfelelően 
az építészet szélesebb távú kérdései mellett tudományos módsze-
rekkel igyekezett meghatározni a lakóház- és a városépítészetben 
követendő normákat (Gábor, 1972). A szervezet második kong-
resszusán (Frankfurt, 1929) a résztvevők „A legkisebb jövedel-
mű ember lakása” definiálásakor azt hangsúlyozták, hogy a kis-
lakásépítés terén az „érzék után való tapogatózást” most már a 
tudományos megállapításoknak kell felváltania. Az alapterület 
csökkenését a jó tájolással, a nagy ablakfelületekkel, a racioná-
lis alaprajzokkal és a praktikus berendezéssel igyekeztek ellen-
súlyozni, tudván azt, hogy sokak számára még az olcsó városi 
kislakások is elérhetetlenek. A téma tudományos kutatásába az 
építészeken kívül biológusok és szociológusok is bekapcsolódtak, 
különösen az egészséges élet (higiénia, lakás, testi egészség), illet-
ve a modernizmus társadalmi és gazdasági feltételrendszereinek 
a feltárása révén. A Tér és Forma a következőképpen kommen-
tálta 1930-ban Walter Gropiusnak a legkisebb lakás szociológiai 
alapjairól tartott előadását: „A legkisebb lakás kérdése össze van 
kapcsolva annak a legkisebb mennyiségű levegőnek, fénynek 
és térnek meghatározásával, amely minden embernek feltétle-
nül kell.”2 (Az új követelmények szerint a kívánt fény- és leve-
gőmennyiséggel szemben csökkenthetőnek vélték a teret, amely 
a mellékhelyiségek esetében különösen feltűnő. A mai szemmel 
kifejezetten kicsinek tűnő konyhák és fürdőszobák méreteinek a 
meghatározásakor a modern élet ritmusához való alkalmazkodás 
is kifejezésre jutott. Az I. világháború után már egyre kevésbé tud-
ták megengedni maguknak a középosztálybeli családok a cselé-
dek alkalmazását, nem beszélve az ipari munkásság és a szegény-
parasztság életkörülményeiről. 

2  Tér és Forma, 1930. 11. 
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A munkások lakás- és munkakörülményeinek a javítását, össze-
függésben a munkásosztály gazdaságban betöltött egyre növekvő 
szerepével, már a 20. század első évtizedeinek szociális és reform-
mozgalmai is a feladatuknak tekintették. A megoldást csakis az ol-
csó, de jó minőségű és egészséges lakások tömeges építése jelent-
hette. közép-európa ipari városaiban munkáscsaládok milliói éltek 
gyártelepeken és egészségtelen, zsúfolt városi bérkaszárnyákban. 
A „minél több embert minél kisebb helyen elszállásolni” gondo-
lat a 19. század végére nyúlik vissza, ekkor alakult ki a viszonylag 
reprezentatív homlokzattal rendelkező belsőudvaros bérházak tí-
pusa. A haszon maximalizálására törekvő beruházókat sokan bí-
rálták, mert az építkezési telkeket a megengedettnél jóval nagyobb 
mértékben akarták beépíteni a lakások méreteinek és komfortfoko-
zatának a rovására. Bécsben „Bassenawohnung”-nak nevezték a 
jól ismert függőfolyosós, belső udvaros lakásokat, Budapesten in-
kább a „gang” elnevezés terjedt el. Ahogy haladunk a társadalmi 
különbségeket is kifejező historizáló bérházak és bérpaloták hátsó 
traktusai felé, úgy szembesülünk ma is azzal, hogy a szociálisan 
szegényebb rétegek lakásai milyen mértékben nélkülözhették a fő-
homlokzatot és a főlépcsőházat jellemző reprezentativitást. A szo-
ciális problémákat kezelő kezdeményezések közé tartoztak az 1896 
és 1900 között Bécsben felépített „jubileumi házak”, amelyekben a 
28 négyzetméteres lakások mindegyikhez tartozott WC, sőt az ud-
varokon kiskertek és játszóterek tették otthonosabbá a telepet. Bu-
dapesten a lakáshelyzet szintén megoldásra várt, különös a 19. szá-
zad végén bekövetkezett robbanásszerű népességnövekedés miatt. 
kispesten, erzsébetfalván és Budapesten egyre nőtt a hajléktala-
nok, az ágybérletek és az albérletek száma, miközben a háziurak fo-
lyamatosan emelték a bérlakások lakbéreit. Bárcy István budapesti 
főpolgármester és Wekerle Sándor miniszterelnök erőfeszítéseinek 
köszönhetően Budapest vezetése végül 1908-ban megszavazta azt 
az előterjesztést, amelynek köszönhetően rendeletben (1908. évi 48. 
törvénycikk 12. pontja) szabályozták a fővárosi beruházásoknak 
minősülő bérházak lakbéreit és adóterheit. ennek is köszönhető, 
hogy a hároméves program (1909–1912) keretében felépült állami 
lakásokra jelentkezők száma – a szükséglakásoktól kezdve a tiszt-
viselőlakásokig – sokszorosan meghaladta a rendelkezésre álló 
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kereteket. optimális megoldásnak tartották a tömeges lakásínség 
megoldására a kislakásokból álló telepeket,3 Budapesten a Weker-
le-telepen (1909–1926) kívül a bécsi lakótelepek nyomán megépült 
hungária úti kislakásos telep (Málnai Béla és haász Gyula, 1909–
1910) az állami beruházások mintapéldái voltak (Moravánszky, é. 
n.). A század elején kísérleteztek a művelődési központoknak beillő 
munkásotthonok típusával is. Ausztriában „méhkashoz” hasonlí-
tották ezeket a lakóegységeket, a közösségi funkciókat egy épüle-
ten belül egyesítő struktúrája miatt. Joseph August Lux bécsi kri-
tikus a Bécsben létesített „Favoriten” munkásotthon (1902) építése 
kapcsán a következőket írta: „[…] az épület legyen erőteljes, de ne 
hasson brutálisnak, legyen egyszerű, de ne szegényes, komoly, de 
ne rideg” (Moravánszky, é. n. 363.). ennek a felfogásnak némiképp 
ellentmond Budapest egyik legkvalitásosabb munkásotthona, amit 
Vágó József tervezett a Nyomdászok és Betűöntők Szakszerveze-
te megbízásából. A Gutenberg-otthona néven 1906 és 1907 között 
felépült szecessziós házban a jó minőségű lakások mellett óriási 
színháztermet, előadótermet, kávéházat, éttermet, nyomdát és ki-
adó helyiségeket alakítottak ki. Az épület homlokzati reprezentati-
vitása a szecessziós kerámiadíszeken kívül a munkásosztály harcát 
kifejező szimbolikus falkép-ciklusban is megnyilvánult, és a „Világ 
proletárjai, egyesüljetek” mottóval a bejárat felett. 

1.1. 1920 uTÁN 

Az osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és az első világháború 
katasztrofális következményei miatt a vesztes államok gazdasá-
gai csak az 1920-as években mutatták először a gazdasági élénkü-

3  Az 1920-as évek második felében épült német lakótelepek mutattak leg-
inkább példát a kislakásépítésre. A holland kísérletek mellett a Berlin-, Frank-
furt- és Stuttgart-körüli telepek számítottak európában követendő példáknak. 
Az érdeklődést mutatja, hogy 1929 és 1930 között a frankfurti városi tanács-
nak szakemberekből álló „idegenvezetőket” kellett alkalmazniuk a lakótele-
peket látogató csoportok fogadására. Lásd Pámer Nóra: Magyar Építészet a két 
világháború között. Budapest, 1986. 55. A kislakásépítés európai kezdeménye-
zéseiről lásd még a Tér és Forma építészeti folyóirat 1928–1930 közötti számait. 
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lés jeleit. A lassan meginduló szociális építkezéseket, különösen 
Németországban és Ausztriában, a lakótömbök (blokkházak) és 
a kertvárosok híveinek harca kísérte. Bécsben, ahol a háború után 
óriási tömegek elhelyezéséről kellett gondoskodni a hajléktala-
nok és az utódállamokból érkezők egyre nagyobb száma miatt, 
nem aratott osztatlan sikert a szuperblokkok építésének az ötlete. 
A szociáldemokraták is felléptek az erődítményeknek, sörfőzdék-
nek, palotáknak és kispolgárinak csúfolt nagyméretű lakótömbök 
építése ellen. Az angol mintákat alapul vevő kertvárosi mozgal-
mat ezzel szemben azért támadták, mert a városközponttól távol 
eső családi házas telepeket megvalósulásuk esetén csak a drága 
vasútvonalakkal lehetne összekötni, és ezt már nem tartották elég 
gazdaságosnak. Moravánszky Ákos kiemeli, hogy Magyaror-
szágon inkább a múlthoz való kötődés bizonyult erősebbnek, és 
nem terjedtek el a bécsi stílusú szuperblokkok, egyedül a Bécsi 
úton épült fel egy nagyméretű épület hikisch rezső tervei alap-
ján, mint a bécsi irányzat újraértelmezett változata. A modern 
mozgalom hazai vezetője, Fischer József 1926 tavaszán maga is 
tanúja volt Bécsben annak, hogy a szociáldemokrata városi tanács 
milyen eredményeket ért el a nagyszabású lakásépítkezési prog-
ramjával. Megjegyzi, hogy a tervezőknek sikerült a hatalmas tö-
megű épületekben a takarékosság szigorú szem előtt tartásával 
új elveket megvalósítaniuk, úgymint a több szobás kislakást mi-
nimális közlekedőkkel és konyhaméretekkel. egyik levelében így 
írt: „ezekben az években jelentek meg a frankfurti lakótelepek, 
e. May szervezésével, a híres frankfurti konyha, 4 m2 alapterüle-
ten ökonomikusan megoldva a szükséglet kielégítését, de mind-
ezeken túl a tetszetős architektúra, a környezet kialakítása és az a 
lendület, mellyel a félmillió lakosú város három év alatt húszezer 
lakást épített. […] Majd ugyancsak nagy élményként jelentkezett 
a Stuttgarti lakótelep, sokféle jelentős újításával, elsősorban Le 
Corbusier és társa két háza, de oud, Mies házai ugyancsak meg-
ragadták képzeletem, nemkülönben az egész telep összhatása. 
Berlinben az elavult házak, városrészek ellen, az emberhez méltó 
lakások építéséért heves irodalmi propaganda volt folyamatban, 
ilyen és hasonló jelszavakkal: Éppen úgy meg lehet ölni egy embert a 
lakással, mint egy fejszével” (Angularis 1995, 313.).
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A CIAM magyarországi szekciója, a CIrPAC 1931-ben rendez-
te első kiállítását az őszi háztartási és Lakberendezési Vásáron, 
ahol bemutatták a 800 lakó számára tervezett, kommunára emlé-
keztető „kolház” tervüket.4 A kiállításon eredeti méretben fel is 
építettek egy lakó-háló cellapárból álló lakóegységet. A terv alap-
koncepciója a magánszféra és a közösségi funkciók szétválasztá-
sán alapul, bár a lakóegységeket alkotó kis lakó-háló cellapárok 
nem igazán voltak alkalmasak a visszavonulásra. Gazdaságossági 
szempontból viszont kifejezetten optimálisnak tűnt a házimunkát 
(közös konyha és ebédlő), a tanulást (tanulószoba), a mosást (kö-
zös mosoda), a gyermekmegőrzést (játszószobák) és a sportolást 
együtt, egy helyiségben végezni. A lakóegységeket alkotó kis szo-
bapárok előnyeként még azt emelték ki, hogy azok megépítése és 
fenntartása sokkal olcsóbb, mint az önálló lakásoké. A kollektív 
háztartás másrészt a nőket kívánta tehermentesíteni a házimun-
kától. ebben az építészeti megoldásban megtestesülő életforma a 
hagyományos polgári értékrendekkel való utópisztikus szembe-
fordulásnak is tekinthető. 

A csoport tagjai 1932 márciusában egy újabb kiállítással jelent-
keztek, ismét a korszerű lakásépítés programjával. A bemutató 
tengelyében a tömegeknek szóló legkisebb igényű lakások álltak, 
szembesítve ezek előnyeit a nyomortanyákkal, a földbevájt bar-
langlakásokkal és a pincelakásokkal. Mivel a tömeges lakáskérdés 
megoldása véleményük szerint kizárólag a problémák társadalmi 
szintű tudatosításával érhető el, mindenki számára érthető mó-
don és az összehasonlításokra is alkalmat adó eszközökkel – sta-
tisztikák, magyarázó táblák, fényképek, modellek – rendezték 
meg a kiállítást. A spekulációs építkezések hatásait – gyermek-
halandóság, betegségek elterjedése, nyomorúság – a problémák-
ra megoldást nyújtó, racionális építészet módszereivel állították 
szembe. A tömegeket összezsúfoló nyomortelepek ellen lázadva, 
objektív adatokkal – építészeti tervek, műleírások, költségvetések, 
összehasonlító táblázatok – bizonyították, hogy kisebb telken és 
kisebb térfogatú épületben is lehetséges alacsony költséggel kom-

4  Tér és Forma, 1931. 12. 331. 



 A modern éPítéSzet éS A nAgyVároSi életformA

181

fortos lakásokat építeni5 (Molnár, é. n. 8–9.). Az adatok szerint: 
„Magyarországon a 20 000-nél népesebb városok lakosságának 
több mint a fele harmadmagával lakik egy szobában, és 80%-a 1-2 
szobás lakásban. Magyarország lakosságának fele földes padlójú 
szobába lakik, és fertőzött vizet iszik. Magyarországon a lakóhá-
zak 78%-a sárból, vályogból és fából készült (Fischer 1930, 346.). 
Gyakori, hogy a közös konyhában négy család tuberkulotikus és 
angolkóros gyermekei vannak összezsúfolva. A budapesti laká-
sok 12%-a mellett egyáltalán nincs mellékhelyiség, és 13 000 la-
káshoz nem tartozik konyha. Budapesten 980 000 ember lakik, és 
összesen 70 000 fürdőszoba van, tehát a lakosság 75%-a fürdőszo-
ba nélküli lakásokban lakik.6 A haladó építészek tehát a sok kis 
helyiségből álló, olcsó minimállakásokban látták a jövőt: az ilyen 
lakásokban minden felnőtt emberre számoltak egy szobát, és a 
munkahellyel rendelkező nőkre gondolva a lakások tisztán tar-
tásának idejét is lecsökkentették a kis alapterületű lakószobákkal 
és mellékhelyiségekkel. A CIrPAC vezető építészeinek – Molnár 
Farkasnak és Fischer Józsefnek – véleménye szerint a modern kor 
legfontosabb feladata az, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
megkíméljék az embereket az energiapazarlástól és a felesleges 
munkától. A kiállítást pozitívan fogadó baloldali sajtókritikák kö-
zül a Nemzeti Újság a következő mondattal summázta a tárlatot: 
„Levegő, világosság, egyszerűség és célszerűség” fogalmak – ezek 
azok az irányelvek, amelyek végül is […] termékenyítően hatnak 
magyar viszonylatokban is.”7

1932 szeptemberében az Iparcsarnokban, a kézművesipari ki-
állítás keretében került sor a CIrPAC harmadik kiállítására „ház, 
város, társadalom” címmel. A szöveges tablók már nyíltan bí-
rálták a hazai közállapotokat, súlyos szociális kérdéseket – szü-
letésszabályozás, csecsemőhalandóság, nyomortanyák, az ipari 
munkások bérezése – helyezve a középpontba. A rendőrség az 
illusztrációk, statisztikai adatok egy részét, valamint az összeál-
lítás módját osztályellenes izgatásnak minősítette, és miután az 

5  Fischer József: Munka, 1929. 316. 
6  Fischer József: Internacionalista új építészet. In: Munka, 1930. 346. 
7  Nemzeti Újság, 1932. 3. 6. 
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inkriminált táblákat megfordíttatta, egy rendőrt állítottak a táblák 
elé, hogy azokat ne lehessen visszafordítani. A kiállítás szervezői 
ellen nyomozás indult.8 A kiállítással szimpatizáló cikkek közül 
a Népszava 1935. február 15-én megjelent száma az új építészet lé-
nyegét abban látta, hogy a „mai lakást” közelebb vitték a „mai 
ember életigényeihez”. 

Annak ellenére, hogy Magyarországon az állam képtelen volt 
megoldani a lakásproblémát, az innovatív megoldások sokaságát 
kínáló építészek, baloldali beállítottságuk miatt, néhány megbí-
zástól eltekintve – országos Társadalombiztosító Intézet bérháza, 
az országos Társadalombiztosító Intézet, a Pestújhelyi Munkás-
kórház (Gábor, 22.) – alig jutottak állami feladathoz. ennek kö-
vetkeztében a tervezők praxisa áttevődött a magánszférára, ahol 
a megrendelők igényeihez igazodva, de mégis szabadon érvénye-
sítették a programjaikban megfogalmazott elveket. A belsőépíté-
szet területén az 1930-as években sok olyan tervet tudtak megva-
lósítani – kaesz Gyula és kozma Lajos beépített és többfunkciós, 
helytakarékos bútorai például –, amelyek már a későbbi, lakótele-
pi és házgyári építkezésekkel egyidőben induló szabványosított 
típusbútorok korszakát készítették elő (horányi, 2006).

2. A konyha mint a modern lakások egyik legkisebb  
és legtisztább egysége 

A modern lakás szintén legyen olyan makulátlanul tiszta, mint 
egy orvosi rendelő, hirdették a kortársak. A leghigiénikusabb he-
lyiségnek tartott fürdőszoba és konyha közül talán ez utóbbira 
esett nagyobb figyelem, köszönhetően a modern építészet egyik 
emblematikus, külföldről származó termékének, az 1926-ban 

8  Az anyag feldolgozásában Bortnyik Sándor, Fischer József, korner Józ-
sef, Lengyel Lajos is részt vettek, és a kiállítás bevezető szövegét „Az építész 
mint szociális tényező” címmel kassák Lajos írta. A kiállításról szimpatizáló 
cikkek jelentek meg a Magyarország, az Újság és a Népszava hasábjain. MDk-
C-I.-16/556. 
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megtervezett és 1929-ben bemutatott9 ún. Frankfurti konyhának. 
(Más néven a frankfurti „Ideál” konyhának.) Megalkotója Mar-
garete (Grete) Schüttle-Lihotzky (1897–2000), 1926-ban ernst May 
(1886–1970) építésszel együttműködve vett részt a Frankfurt am 
Main városában meginduló állami lakásépítő programban, ahol 
a tervezőnőt különösen a nőket „felszabadító” modern konyhák 
tervezése érdekelte. ő találta ki a főzési és tisztító alkalmatossá-
gok standardizálását, és véleménye szerint a jó alaprajzzal csök-
kenthető a lakáson belüli közlekedés és csökkenthetők a költségek 
is. Alapkoncepciója az ún. Frankfurti konyha kialakításakor az 
volt, hogy a nappaliba áthelyezett étkezőt egy olyan konyha szol-
gálja ki, amely – a szavaival élve – a laboratóriumok precizitásával 
dolgozzon. ehhez arra volt szükség, hogy mindennek meglegyen 
a jól kiszámított helye. Se több, se kevesebb, mint amire szükség 
van, mindezt egy 3,5 x 1.9 m-es helyiségben. hangsúlyozta, hogy 
a konyhát nem a többi lakótértől elkülönült egységnek kell tekin-
teni, hanem inkább a lakás azon részének, ahol a háziasszony elég 
időt tölt el ahhoz, hogy kellő figyelmet fordítsanak a kialakításá-
ra (lásd Lihotzky, 1984; Gössel, 2008; Gössel és Leuthäuser, 1991; 
Pamer, 1986; Cs. Plank, hajdú és ritoók, 2003). kortársai közül 
többen, így J. I. P. oud építész is átvette a tervezőnő által hasz-
nált „laboratórium” kifejezést: „Ajtók tolható homályos üvegből, 
eschebach-féle fűszerfiókokkal. A gáztűzhely fölött üst fogja föl a 
gőzöket, és vezeti be a szellőzőkéménybe. ez a szokás Angliában 
általános, és a legegyszerűbb módszer a konyha szagtalanítására, 
ahogy a laboratóriumokban ezt már régóta bevezették, és a kony-
ha mi más, mint egy laboratórium?”10 A frankfurti konyha tylo-
rizmuson11 alapuló technikai tervezése során pontosan lemérték 

9  A CIAM II. kongresszusán 1929-ben a korszerű kislakás kérdéseit tár-
gyalták meg az építészek. Itt mutatták be az akkor már híressé vált Frankfurti 
konyhát, amely a modern konyha 6 négyzetméteres prototípusa volt. 

10  Tér és Forma, 1930. 460. 
11  A taylorizmus kifejezés Frederick Winslow Taylor (1856–1915) nevéhez 

fűződő tudományos vezetőelmélet elveivel összhangban kivitelezett üzem-
vezetési módot jelöli. Taylor tudományos módszerekkel vizsgálta, hogy mi-
lyen elemei vannak a gyártási folyamatoknak, és hogy hogyan kell ezeket a 
részleteket térben és időben úgy összehangolni, hogy a munkások teljesít-
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az utakat és a mozgási folyamatokat, és az eredmények figyelem-
be vételével alakították ki a konyha méreteit. A prototípus kidol-
gozása során sikerült optimalizálniuk a konyhai folyamatokat és 
a szűk helyen történő tárolást. A fűszerektől a szemetesvödörig 
mindennek megvolt a maga helye, miközben a tér közepén álló 
forgószékből mindent kényelmesen el lehetett érni. A konyháról 
készült illusztrációk azt mutatják, hogy a munkaasztalt, a tűzhe-
lyet és a mosogatót egymás mellett, egy oldalon helyezték el, hogy 
ne kelljen oda-vissza járkálnia a háziasszonynak főzés közben. 
A faliszekrényben tárolt edények és konyhai szerek elhelyezése a 
munkamenetnek megfelelően történt, és amit sűrűbben használ-
tak, az lejjebb, amit ritkábban használtak, az magasabbra került. 
A négyzet alakú helyiség bal oldalán a régi nagy tálalókat, ko-
módokat és vitrineket helyettesítő fiókos szekrényeket látjuk. Li-
hotzky minden bizonnyal tanulmányozta az 1913-ban megjelent 
The New Housekeeping. Efficiency Studies in Home Management című 
amerikai kiadvány 1920-as évekbeli német fordítását. A taylori 
munkamódszerre alapozott mozgás- és idődiagramokat magában 
foglaló elemzéseket tartalmazó könyv jelentőségét mutatja, hogy 
a berlini munkástelepeket (1924–1931) tervező Bruno Taut (1880–
1938) is használta a lakáshasználat elemzésekor. Tapasztalatait Az 
új lakás. A nő mint alkotó című tanulmányában foglalta össze (ha-
nisch és Widrich, 2008. 22, 30.).

A praktikus modern konyhákkal a Tér és Forma című építésze-
ti folyóiratban is többször foglalkoztak. Már 1928-ban, a folyóirat 
megalakulásának évében12 tájékozódhattak az olvasók arról, hogy 
a tudományos üzemszervezés és az „emberi erőgépek” alkalma-
zása nélkül a háztartási munkát sem lehetett volna racionalizálni. 
A konyhai üzemvezetés alapfeltételeit a világos, tiszta és jól szel-
lőztethető kicsi helyiség, valamint a célszerű bútorok és gépek je-

ménye az adott részfeladat tekintetében maximális legyen. A munkásoknak 
a szerelőszalag által diktált ütemben kellett dolgozniuk. ez a módszer a gép-
kocsigyártásban vált először egyetemes modellé (fordizmus). Lásd Charles 
Perrow: Szervezetszociológia. Budapest, osiris, 1994., Charles Taylor: huma-
nizmus és modern identitás. In: A modern tudományok emberképe. Budapest, 
Gondolat kiadó, 1988. 

12  Tér és Forma, 1928. 79–82. 
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lentették. Nélkülözhetetlen volt a könnyen szabályozható és keve-
set piszkító gáz- vagy villanytűzhely, és a szeletelők, aprítógépek 
és az ételek melegen tartására szolgáló melegítőládák közelsége 
tovább fokozta a kényelmet. A gyors háztartási munkát az apróbb 
kellékek, úgymint a sziták, kanalak, szűrők és egyszerű formájú, 
sima fogású evőeszközök és edények is megkönnyítették. A racio-
nalizálás elvét természetesen a főzés, a mosogatás és a tisztoga-
tás (azaz előkészítés) menetének a megtervezésekor is figyelembe 
kellett venni. 

A frankfurti konyhával egy időben már kialakult néhány olyan 
típus, amely mintául szolgálhatott, illetve amely már jelezte a ház-
tartás megreformálásának az igényét. A legelső típusok közé tar-
tozott a tengerjárókra telepített Waggon restaurant konyha, mert 
ahhoz, hogy ebben a 3-4 négyzetméteres kis kabinban 100 ember 
részére főzni lehessen, a logisztika legmagasabb fokára kellett eljut-
niuk a tervezőknek. hasonló elven működött a „Mitropa” vasúti ét-
kezőkocsi konyhája, ahol szintén minden talpalatnyi szabad helyet 
beépítettek. A Frankfurti „Ideál” konyha előzményeinek tekinthe-
tők még a modern lakásokhoz tartozó kisméretű konyhafülkék és a 
helytakarékos konyhaszekrények, hasonlóképpen a Bauhaus által 
kialakított prototípusokhoz – „Dessaui konyha”, „Stuttgarti kony-
ha” –, vagy az átadó ablakkal rendelkező „Berlini konyha” és a ki-
csit nagyobb méretű „hollandi konyha”. külön típust képviseltek 
az egyszobás lakások hálószobájához tartozó 18-20 négyzetméteres 
„lakókonyhák”, melynek 2–4 négyzetméteres fülkéjében a háziasz-
szony ülve is el tudta intézni a tennivalóit. A háromlángú gáztűz-
helyt és közvetlenül mellette a fiókos dolgozóasztalt az ablak alá 
helyezték. ehhez csatlakozott a mosogató, melynek drótkosárbetét-
je nemcsak az edények könnyebb kiemelését szolgálta, hanem fel-
csapható asztalként is funkcionált. A „lakókonyhában” a mosogató 
alatt helyezték el a szemetesládát és a rongyszárítót, míg a porce-
lánedények, poharak és evőeszközök tárolására egy nagy beépí-
tett faliszekrény szolgált, ahová a vasalódeszka is elfért. A be-
épített konyhák különböző típusai mellett kofferban szállítható, 
elmozdítható konyhák hirdetéseivel is lehetett találkozni. 

Magyarország átlagos háztartásai 1928-ban még messze álltak 
attól, hogy ezek a „tudományosan organizált típuskonyhák” szé-
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les körben elterjedjenek. Lihotzky konyháját még Nyugat-euró-
pában is nehezen fogadta el a közvélemény, főként azok kicsi mé-
rete és látszólagos ridegsége miatt. 

Az avantgárd építészet magyar orgánuma, a Tér és Forma a „kor-
szerű lakásművészet” címmel kiadott cikkgyűjteményében (1930) a 
kis helyre koncentrálódó, minden fölösleges mozdulatot megtaka-
rító modern konyhával is foglalkozott háy Gyula és Molnár József 
írásain keresztül (háy, 1930. 121–124; Molnár, 1930. 125–126.). háy 
a hagyományokhoz való ragaszkodás felidézésével kezdi a téma 
felvezetését: „[…] ha meggondoljuk, hogy az emberi jogaiban meg-
nyirbált háziasszony számára mit jelentett ez az egyetlen terület, 
ahol vezető szerepet játszott, ahol képességeit érvényesíthette, […] 
ez volt élete céljának nagy szimbóluma […] akkor meg fogjuk érte-
ni, hogy a célszerűségi szempontok a régi konyhánál csak másod-
sorban jöttek számításba”13 (háy, 1930. 121.). ennél is érdekesebb a 
modern konyhák praktikussága mögött meghúzódó építészeti filo-
zófia feltárása: „A kevés személyzettel, minél csekélyebb munkapo-
csékolással gazdálkodó család életében fontos kérdés, hogy a tűz-
helytől az ebédlőasztalig, az ebédlőasztaltól a mosogatóig hogyan 
szervezi meg az építész a közlekedést. Szellemes megoldásoknak, 
két oldalra nyíló beépített edényszekrényeknek, tálalófülkéknek ki-
meríthetetlen lehetőségei nyílnak itt. … A részletkérdések sora vég-
telen, a folyamat lényege azonban egy: a reprezentáló lakás prakti-
kus lakássá alakul”14 (háy, 1930. 124.).

A lakások és a bútorok termelésének racionalizálása Magyar-
országon az 1950-es évek után kapott nagy lendületet. A tömeg-
szükségletek kielégítésének idején a lakásínség megoldását a 
szakemberek a tipizálás és a tömeggyártás eredményeitől remél-
ték. A formák és a stílus kérdései helyett ismét a méretezés és a 
gyáripari termelés alapfeltételeinek tartott standardok megállapí-
tása került előtérbe, áttérve ezzel a lakberendezés kézműves kor-
szakából egy egészen más fogyasztói kultúrába (Gádoros, 1946; 
továbbá a beépített konyhák prototípusaival és a korszerű lakás 
1945 utáni fogalmát lásd Branczik és keller, 2011).

13  Tér és Forma, 1930. 457. 
14  Tér és Forma, 1930. 460. 
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3. Konklúziók

Míg a két világháború közötti magyar építészkritikákban nem-
igen fedezhető fel az életreform-mozgalomhoz való közvetlen kö-
tődés, a korszerűen berendezett lakások által nyújtott komfort és 
életérzés közötti szoros összefüggés a diskurzusok sokat emlege-
tett tematikája volt. Az építészek azt hangsúlyozták, hogy minden 
tervezés mértéke maga az ember és annak szükségletei. A változ-
tatás nagyon erős igénye fejeződött ki abban, hogy Molnár Farkas 
1930-ban – néhány napra – megnyitotta saját, 55 négyzetméteres 
budapesti lakását az érdeklődő közönség előtt. egy évvel később 
újabb jelentős eseményre került sok, átadták az ún. Napraforgó 
utcai lakótelepet Pasaréten, ahol az utca két oldalán sorakozó csa-
ládi házak hatalmas üvegablakai, széttolható üvegfalai és a la-
kások funkcionalista alaprajza és berendezése szintén a modern 
építészetre irányították a közfigyelmet.15 A munka, a pihenés, a 
tanulás vagy a sporttevékenységek számára kialakított lakóterek 
azonban csak ott és olyan mértékben tudták megváltoztatni a la-
kók életét, amilyen mértékben a megrendelő azt meg tudta fizet-
ni, illetve amelyet szociális és kulturális helyzete megengedett. Az 
1930-as évek közepére nyilvánvalóvá vált, hogy a szociális épí-
tés ideáját jelentő praktikus, a természettel élő kapcsolatban álló, 
nyugalmas és „védett” lakásokat elsősorban a tehetős középosz-
tály képes megfizetni (Molnár, 1937. 6.).

A konferencia témájával kapcsolatban külön vizsgálat tárgya 
lehetne az, hogy az új épületek vizuális megjelenése – főként az 
új térélményt biztosító levegősség, világosság és transzparencia 
– milyen mértékben növelte meg a nagyvárosok lakóinak szabad-
ságérzetét. Érdekes módon ennek egyik szükséges alapfeltétele 
éppen a radikális modern építészet átalakulása volt, már a maga 
korában. Ahogy Ferkai András a „Modern koncepciók a magyar 
építészetben 1930 körül” című írásában kifejti, a kritikák és ön-
kritikák kereszttüzében a funkcionalista építészet végül eljutott 
az „új embertípus” számára tervezett erőltetett építőformák alkal-

15  „A Napraforgó ucca premierje”.In: Az Est 1931. nov. 7. 
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mazása helyett egy sokkal élhetőbb, organikusabb és oldottabb 
stílusig (Felkai, 2002. 83–84.). A modern építészet eszközeinek a 
modern életre gyakorolt hatásait elemzi Paul overy a 2008-ban 
megjelent Light, Air and Openness: Modern Architecture Between 
the Wars című kötetében is. A szerző a két világháború között 
épült nyugat-európai modern üdülők és lakások bemutatásakor 
kifejezetten hangsúlyozza, hogy a szanatóriumok fehérre festett 
betonfalai, tágas ablakai és terei nemcsak a külső eleganciát, ha-
nem a modernizmus friss levegőbe és egészségbe vetett hitét is 
kifejezték, miközben eredendően a gyógyulni vágyók számára 
biztosították a folyamatos lelki és spirituális feltöltődést. Magyar-
országon szintén sokat lehetett olvasni a nyugati mintára elterjedt 
hétvégi weekend mozgalomról és az új típusú szanatóriumok jó-
tékony hatásáról. A hazai példák közül a budapesti MABI rende-
lőintézet16 épületegyütteséről készült fotósorozatot emelném ki, 
mert annak gondosan megtervezett mediterrán kertje és pihenő 
teraszai éppúgy a páciensekről való maximális gondoskodásnak a 
jelei, mint a világ elől elzárt hegyi szanatóriumok. 

Láthattuk, hogy a létezés minimumához és a kiváló életminő-
ség kérdéséhez a korszak építészei és teoretikusai magától értető-
dő felelősséggel fordultak. Felhasználtak minden formát és médi-
umot eszméik terjesztésére, így társterületek kerültek egymással 
kapcsolatba, vagy inspirálták egymást. A korabeli sajtó képanya-
ga azt mutatja, hogy a tér és a fény mint az építészet legfontosabb 
eleme a modern építészeti fényképezésben is központi szerepet 
játszott. Az építészet funkcionalitásában megnyilvánuló sajátos 
esztétika érthetetlen lett volna a tereket és a felületeket megmoz-
gató fények és árnyékok játéka nélkül, mint ahogy egy másik szin-
ten a modern élet vívmányait is nehezebben fogadták volna el a 
képek közvetítő ereje nélkül. 

16  Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (MABI) kórháza és 
rendelőintézete. Budapest, VII. Péterffy Sándor utca 8–20. Építész: hültl De-
zső, 1931–1932. 
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Lesznai anna művészetpedagógiai 
koncepciójának helye és szerepe  
a magyar életreform-mozgalomban

Vincze BeAtrix

1. Bevezetés

A tanulmány a 20. századi magyar művészeti élet meghatározó, 
életében különböző utakat és kifejezési formákat kereső nőalak-
jának bemutatására vállalkozik. Választ keres arra, hogy Lesznai 
Anna életműve hogyan kapcsolódik a századelő reformpedagó-
giai és életreform-törekvéseihez.

A kutatás1 Lesznai Anna (1885–1966) író, grafikus és iparmű-
vész művészetpedagógiai koncepciójának bemutatásával a ma-
gyar reformpedagógiai és életreform-mozgalom horizontját kí-
vánja szélesíteni. 

A 20. század szellemi pezsgésében jelentős szerepet játszó és a 
magyar pedagógiai életet erőteljesen átható gyermektanulmányi 
mozgalom, a reformpedagógiai törekvések és az életreform-moz-
galom jelentősen hatottak a szellemi élet területén, a századfor-
dulót követő évtizedekben befolyásolták számos alkotó ars poe-
ticáját. 

A kutatás további célja, hogy a két világháború közötti szellemi 
élet mélyebb pedagógiai tartalmait feltárja és bemutassa, meny-
nyiben kapcsolódik a századfordulós, progresszív magyar szel-

1  kapcsolódik a Pedagógiatörténeti Tanszék korábbi kutatásaihoz 
(oTkA 2009–12), amely a reformpedagógia és az életreform-mozgalomhoz 
kötődően elemezte a két világháború közötti szellemi élet kiútkeresési törek-
véseit. A „nem pedagógusok” reformgondolatai között a szerző által vizsgált 
Szabó Dezső, Németh László, Márai Sándor hasonlóan a nemzet megmenté-
sén fáradoznak. 
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lemi élet kiútkeresése a hasonló európai törekvésekhez. Milyen 
csatornákon keresztül kapnak szerepet a recepciós tendenciák, az 
egyéni reflexiók? 

A reformpedagógiai és az életreform-mozgalom magyar vonat-
kozásait vizsgálva elemezésre kerül, hogy milyen összefüggések 
állapíthatók meg a kor kanonizált pedagógiai gondolkodása és 
„nem pedagógusok” reform elképzelései között. A reformpeda-
gógia iskolakritikája, a herbarti, porosz iskola elutasítása, a gyer-
mek személyiségének fejlődését segítő, gyermekközpontú tanu-
lási módokat kínáló új modell szorosan kapcsolódott az egyes 
ember életét megmenteni kívánó életreform-mozgalomhoz. Az 
individuum számára új reményt kínálnak az újvallásos törekvé-
sek, a közösségi életet és az egyén életmódját új alapokra helyező 
irányzatok (krabbe, 1974).

A „kvázipedagógussá váló” művészek életfilozófiai, pedagó-
giai, közéleti írásaikban és társadalmi aktivitásukban – eltérő mó-
don, eltérő ideológiai alapon és különböző formában – a gyermek, 
a fiatalság, a nemzet megmentését célul tűző reformjaikkal, peda-
gógiai eszközökkel kívánják a jövő nemzedékét és a magyarság 
haladását szolgálni. Másrészt választ keresnek a kor életfilozófiai 
kihívásaira, a művészetben, a művészetpedagógiában vagy a köz-
életben találják meg a választ a gyermek és a nemzet megmenté-
sére, a közösség és az erkölcs kapcsolatának helyreállítására, sze-
mélyes identitásuk megtalálására. 

A tanulmány megerősíteni kívánja a kutatás azon törekvéseit, 
amelyek a reformpedagógia az életreform-mozgalom magyaror-
szági recepcióját egy szélesebb kontextusban vizsgálják, csatla-
kozva azokhoz a diskurzuselemzésekhez, amelyek a mozgalom 
kereteit, hatáskörét, időbeni és térbeli határait, tárgykörét vizsgál-
ják (W. Scheibe, h-e. Thenort, W. r. krabbe nyomán). 

Lesznai Anna szoros kapcsolata a magyar szellemi progresz-
szióval közvetlenül hat alkotói pályájára. Sajátos „pedagógiai” 
válaszainak összevetése lehetőséget ad a korszak ideológiai és 
politikai struktúrájának árnyaltabb elemzésére, közelebb visz az 
irodalmi élet talaján kibontakozó kétpólusú tábor megértéséhez, a 
népies-urbánus vitához. A reformkoncepciók és a közösségi vagy 
a magánéletben megvalósuló reformok magukban rejtik szűkebb 
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(személyes) és tágabb (nemzeti) értelemben a megmentés, a meg-
váltás motívumát. 

A reformgondolatok elemzésében alapot képez az e. Skiera ál-
tal 2004-ben összefoglalt motívumcsokor, amely a reformpedagó-
gia és az életreform-mozgalom közös pontjait jelöli ki: a barátság, 
testvériség, a karizmatikus (tehetséges) vezető, a lélek, az érzelem, 
az érzékszervi, testi dimenziók primátusa, a természetesség, a ter-
mészet igenlése, a romlatlan gyermek, az ifjú messiás szerepe, az 
emberiség megmentése mint misszió, az új világ, új iskola – a pa-
radicsom (Németh, Skiera, Mikonya, 2006. 44–45.).

Lesznai szecessziós alkotásai, a Nyugatban megjelenő versei 
mellett kevésbé ismert és pedagógiai szempontból eddig nem 
elemzett gyermekesztétikai írásai, a nyolcosztályos alapiskola és 
a négyosztályos középiskola rajztanítási reformkoncepciójának 
(1919) segítségével nyomon követhető az út a művésznő reform-
pedagógiai elgondolásaihoz. Lesznai a művészetben, így a taní-
tásban a megmentés: a „praktikus prófétaság” motívumát és egy-
ben egy új élet, életmód reményét látja. 

A művésztanár Lesznai vizsgálata felveti, hogyan illeszkedik 
művészetének népi ornamentikája, a nép, a falu, a „kert” motívu-
ma a 20. századi magyar reformpedagógia és az életreform-moz-
galom törekvéseihez. További kérdés, hogy Lesznai miként köthe-
tő válaszkeresésében az új vallásos irányzatokhoz: a közösség és 
az erkölcs kapcsolatának megerősítésének szándékával. 

A tanulmány Lesznai Anna naplóját, fennmaradt írásait és a 
róla született eddigi tanulmányokat elemzi és veti össze a ma-
gyar reformpedagógia feltáró elemzéseivel. Az elemzés kiemelt 
forrásként használja fel Lesznai Anna naplóját, gyermekesztétikai 
írásait, felnőtt-meséit (Idődíszítés, 1998), pedagógiai, művészeti ta-
nulmányait (A tervezés művészete, 1976; Dolgok öröme, 1985), önélet-
rajzi ihletésű regényét (Kezdetben volt a kert, 1966). 

Az elsődleges források tartalomelemzését segítik és kiegészítik 
a másodlagos források. köztük kiemelkedik Török Petra 2010-ben 
megjelent átfogó munkája, a Sorsával tetováltan önmaga címmel, 
mely megkönnyíti és utat mutat Lesznai naplójának módszertani 
feldolgozásához. A mélyebb összefüggések feltárásában segíte-
nek a BMe 2000-es kutatásának Balogh Margit és S. Nagy katalin 
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által közreadott eredményei (Asszonysorsok a 20. században), és a 
filozófiai háttért kiválóan bemutató karádi Éva és Vezér erzsébet 
1980-as munkája: a „Vasárnapi Körről” szóló művük. A pedagógiai 
szempontokat elsődlegesnek tartó vizsgálódás Lesznai jelentősé-
gének árnyaltabb megközelítését egy sajátos szemüvegen – a re-
formpedagógiai és az életreform-mozgalom szemüvegén keresz-
tül – kívánja tágítani. 

Lesznai művészetpedagógiai hatását vizsgálva négy motívum 
vizsgálatára kerül sor: a kert (a paradicsom), a Vasárnapi kör (új-
vallásos szekta), a művészetoktatás (a művészet megmentő sze-
repe) és a mese és ornamens (az ősi forrás, a mágikus világkép 
megtalálása mint megváltás).

2. A körtvélyesi „Jardin Paradise”2  
és az ifjú Lesznai Anna 

Lesznai (Moscovitz) Anna 1885-ben látja meg a napvilágot, gaz-
dag földbirtokos család lánygyermekeként, apja Moscovitz Gey-
za, anyja Deutsch hermina révén bizató jövő elé néz. Megadatik 
a lányszoba nyugalma és intimitása, a zemplén megyei körtvé-
lyesi3 birtok, a „Jardin Paradise” biztosítja a védett gyermekkort. 
A falusi élet szabadsága, a táj szépsége, a felvidéki élet meghatá-
rozó eleme lesz Lesznai egész életének, visszaköszön alkotásai-
ban, kiemelt figyelmet kap önéletrajzi regényében.4

A tehetséges lány élvezi és magába szívja a család barátainak, 
rokonainak (akiket varázslóknak nevez) életbölcsességeit, a rom-
latlan vidéki élet szépségét, miközben mezőkövesdi asszonyoktól 
hímezni tanul. A védett közösség, a falu romantikus, zárt világa, 
a kastélyt övező mesés kert egész életét meghatározó identitást ad 
a tehetséges fiatal lánynak… mágikus világban élek… Mágia nélkül 

2  Jardin Paradise (francia) jelentése paradicsomi kert.
3  Ma Alsókörtvélyes (szlovákul Nižný hrušov), község Szlovákiában, az 

eperjesi kerület Varannói járásában található. A családi birtok épülete itt talál-
ható. 

4  A Kezdetben volt a kert című munkájában Lesznának nevezi szülőfaluját. 
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nem lenne sem szépség, sem költészet, sem művészet, sem szerelem sem! 
Ezek mind a mágiából erednek, és csak általuk érthetjük meg a világ leg-
ősibb törvényeit. (Lesznai, 1966. I. 464.)

A romlatlan, a civilizáció zajától mentes zempléni idill ihletője 
és legfontosabb forrása Lesznai alkotásainak. A paradicsomi kert 
szépségét Lesznai ornamensként festi le: 

„A liszkai kertben csupa olyan fa meg virág terem, ami beleavatkozik az 
ember életébe… körül fog indáival és magához köt. A centifóliák nálunk 
nagyobbak, mint a két öklöm. Szüntelenül forognak, mint az égitest. Ha 
rájuk hajlunk, könnyen magukba szippantanak, és nehéz kimenekülni út-
vesztőjükből. Megesik, hogy elnyelnek egy egész darab világot: akkor üres-
ség támad körülöttünk, és az űrben mindenféle varázs fenyeget… (Lesz-
nai, 1966. 460.)

A körtvélyesi édenkert, az ősazonosság, ahol nyaranta sok időt 
tölt barátaival, gyermekeivel, ahová visszatér külföldi útjai után, 
az első kivándorlás után, ahová folyamatosan visszavágyik 
a hosszú amerikai emigrációs évek alatt. Barátai szerint New 
york-i otthona egy olyan sziget volt, ahol virággal, gyümölcs-
csel, cserépedénnyel mindig megigézte a gyermekkor boldog 
szín helyét. 

1903-ban, túl első házasságán és első fiúgyermekének megszü-
letésén, kirepül a védett otthon falai közül, művészeti órákat vesz 
Pesten, Bihari Sándornál a rajzmintaiskolában. Miközben feste-
ni tanul Ferenczy károlytól és hollósy Simontól, majd Párizsban 
Lucien Simontól, folyamatosan verseket is ír. A Nyugatban (1908) 
jelennek meg első versei, melyeket Ady endre is figyelemre mél-
tónak tart, ekkor köt ismeretséget kaffka Margittal, Balázs Bélá-
val, utóbbihoz életre szóló barátság fűzi. 

Az 1909-as év két fontos sikert is hoz: megjelenik a Nyugat 
gondozásában a Hazajáró versek című kötete, közben csatlakozott 
a Nyolcak művészeinek köréhez. Már ekkor jelentős szerepet kap 
az életében az ornamens, folyamatosan készít szecessziós iparmű-
vészeti terveket, például könyv-, kottaborítókat, díszpárnákat. 

Lesznai Anna költőként, grafikusként, iparművészként egy-
aránt aktívan tevékenykedik. Számos kiállításon vesz részt Mis-



 LESznai anna művéSzETpEdagógiai koncEpciójának hELyE éS SzErEpE  

195

kolcon, Aradon, Bécsben, Berlinben. Munkáit sikeresen értékesíti, 
1912-ben tanulmányokat folytat a bécsi Iparművészeti iskolában. 
1913 és 1918 között Jászi oszkár felesége, akitől két fiúgyermeke 
születik. 

Miközben folyamatosan tanul és alkot, 1915-től, naplója szerint 
pedig még korábban (1912 körül) a megalakuló Vasárnapi kör 
tagja lesz. A kör döntően befolyásolja Lesznai Anna világnézetét, 
egy olyan szellemi közösséget fog számára jelenteni, ahová egész 
életében visszavágyik. Itt ismerkedik meg 1918-ban harmadik fér-
jével, Gergely Tibor grafikussal, akivel haláláig él. 

Metafizikai érdeklődéséhez hozzá tartozik erős vallásos meg-
győződése. ennek hangot adott naplójában tett jegyzeteiben, min-
den bejegyzését az „Isten segedelmével” kijelentéssel zárja. 

Lesznai Anna a gyermekkori édenkertet mindig visszavágyja, 
nehezen éli meg az elvesztését, alkotásaiban visszatérő motívum-
ként a természet, a romlatlan falu, a kastélykert az idilli állapot 
romantikus projekciójaként jelenik meg. 

3. Spirituális megváltás: a Vasárnapi Kör  
és a magyar szellemi progresszió 

A Vasárnapi kör a magyar szellemi progresszió fészke volt, egy 
sajátos, sajátos baráti társaság, amely rendszeres vasárnapi talál-
kozásainak nyomán állandósuló filozófus-művészkörré formá-
lódott. Feltehetően 1915-ben kezdődnek a találkozások, amelyek 
1919-ig folynak Balázs Béla (1884–1949) naphegyi otthonában. 
A Szellem című folyóirat körül formálódó gondolkodók kezdemé-
nyezése nyomán alakul ki erőteljesebb kapcsolat a német filozófiai 
élettel, így a Logosz című színvonalas folyóirattal, amely kellően 
inspirálta a társaságot. Vezető szerepet kap a szellemi irányításá-
ban Lukács György (1885–1971), aki ebben az időben heidelberg-
ben közvetlen kapcsolatban állt a német idealizmus kiemelkedő 
képviselőivel. Így Max Weberrel, a Stefan George-körrel, de min-
tájául szolgálhatott Georg Simmel szemináriuma is (karádi, Ve-
zér, 1980. 7–8.).
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Az alapítók között van Balázs Béla, Lukács György, ritoók 
emma, Antal Frigyes, Fogarasi Béla, akik fiúknak, „knábáknak”5 
nevezték magukat. később olyan jeles személyiségek csatlakoz-
nak, mint hauser Arnold, Mannheim károly, Fülep Lajos, Varga 
Jenő, káldor György, radványi László és Tolnay károly. 

Lesznai Anna (és a többi tag) naplójából rekonstruálhatók 
leginkább a beszélgetéseik. A naplóbeli bejegyzések néha ellent-
mondanak egymásnak, ám megegyeznek abban, hogy a fő téma 
megvitatása (leginkább esetlegesen) a német idealizmus szellemi-
ségében történt. Főként etikai, esztétikai kérdések kerültek terí-
tékre, központi kérdés volt az anyag és a forma egymáshoz való 
viszonya, a Werk, az igazi műalkotás. Leginkább kierkegaard és 
Dosztojevszkij megidézése a jellemző. 

A kör tagjai magázták egymást, hetente egyszer, maximum 
kétszer találkoztak, elvárás volt a „gyónás”, a kötelező őszinteség. 
„Még a kövek is üdvözülni fognak” – véli Lukács György, Lesznai 
Anna naplójának bejegyzései alapján. Lesznai a kört baloldali be-
állítottságúnak definiálja (1965-ös naplóbejegyzésében), s inkább 
az apolitikusságot emeli ki: „az összejöveteleknek szertartásos, kvázi 
vallásos hangvételük volt, a résztvevők kötelesek voltak mindenről a tel-
jes igazságot mondani.” (karádi, Vezér, 1980. 55.)

A vasárnaposok filozófiájukat metafizikára törekvő idealiz-
musként határozták meg, a tagok többségének erős filozófiai irá-
nyultsága és műveltsége volt. Többségük átérzi a kor kihívó fi-
lozófiai problémáját, amely választást jelentett: specializálódnak 
(és ahogyan a szaktudományok, részkérdésekre koncentrálnak), 
vagy a dilettantizmust választják, azaz változatlanul megpróbál-
nak az egészet átfogó, világnézeti kérdésekre választ adni. 

A szisztematikus gondolkodás, a világ egészének metafizikai 
értelmezése nehéz feladat, hívja fel az ifjú Lukács figyelmét a hei-
delbergi egyetem professzora, Max Weber. 1916 nyarán M. Weber 
tolmácsolja elhunyt barátja, emil Lask és saját véleményét Lukács-

5  Der knabe jelentése (németül) fiú.
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nak, miszerint kiváló esszéista, ám nem tartja alkalmasnak egy 
szisztematikus, habilitációs munka megírására (Bendl, 1994).6 

A Vasárnapi kör tevékenysége nem marad ismeretlen a német 
idealizmus fellegvárában sem. eberhard Gothein kultúrtörténész, 
a filozófiai kar dékánja, aki egyébként támogatta Lukács heidel-
bergi próbálkozását, a Lukács család meghívására 1918 márciusá-
ban Budapestre érkezik. részt vesz a Vasárnapi kör egyik estjén, 
melyet sajátos, varázslatos, szellemdús összejövetelként emleget. 
kiemeli a hölgyek szerepét, „akik – nők is, festőnők, írónők minden af-
fektáltság nélkül és minden merev női dogmatika nélkül” kapcsolódtak 
be a beszélgetésbe (Bendl, 1994). 

Az ifjú filozófusok tervei között szerepelt, hogy Németország-
ban egy magyar kolóniát hozzanak létre. ebben a formában ugyan 
nem teljesül vágyuk, ám a vasárnaposok közül többen eljutnak 
Németországba. Az ifjú radványi László 1923-ban heidelberg-
ben, karl Jaspersnél írja doktori disszertációját, Mannheim károly 
pedig 1926-ben ugyancsak itt habilitált.7

A kör jellegét, sajátosságát számos későbbi visszaemlékező 
tag természetesnek tekinti. A hazai viszonyok között több olyan 
csoportosulás formálódott, amely erős kritikát gyakorolva, vala-
milyen szellemi (spirituális alapon) működött. ösztönzőleg ha-
tott a Galilei kör progresszivizmusa, a Gödöllői művésztelep és a 
folyamatos német, főként neokantiánus impulzusok (G. Simmel, 
M. Weber, W. Windelband, h. rickert). A recepciós hatásokat 
vizsgálva tényként kell megemlíteni, hogy a Vasárnapi kör tagjai 
közül négyen: Balázs Béla, Lukács György, Mannheim károly és 
ritoók emma Simmel tanítványai voltak Berlinben. Sőt Balázs Bé-
lának megadatott, hogy Simmel lakásán tartott szemináriumain 
annak híres halálesztétikáját is hallgathatta. 

6  Lukács heidelbergi habilitációját végül adminisztrációs okokkal utasít-
ják el, valójában elméleti különbségek miatt nem tartották kívánatosnak, 1918 
decemberében visszavonatják habilitációs kérelmét (Bendl, 1994).

7  Mind Németországban, mind Magyarországon a szellemi életben, így a 
filozófiai (egyetemi) elitben jelen van az antiszemitizmus, amely Lukács és a 
vasárnaposok megítélését jelentősen befolyásolta. 
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A tagok önmagukat inkább vallásos közösségnek, mintsem po-
litikai klubnak tartották, ahol a szociológiai témák is napirenden 
voltak, ám Dosztojevszkijt, Nietzschét többet emlegették, mint 
Marxot (Bendl, 1994).

A kérdés hazai viszonyok között a konzervatív vagy progresz-
szív idealizmus vitájában öltött testet, amelyben Fülep Lajos a 
metafizika nélküliséget átmeneti jelenségnek tartja, és síkraszáll a 
filozófia egysége mellett (karádi, Vezér, 1980. 26.).

A vasárnaposok többsége művészemberként különös figyelmet 
fordított a kulturális objektivációkban megjelenő formáknak, az 
erkölcsi és az esztétikai értékeknek, szükségesnek tartották a vá-
lasztás fontosságát, elutasítva a relativizmust vagy akár a libera-
lizmust. határozott értékrendet, objektív törvényeket, határozott 
kontúrokat akarnak, és továbblépve hisznek a metafizikai transz-
cendenciában, az abszolút értékekben. A fennálló közönséges lét, 
a kapitalizmus prózájának bírálatát a kultúra értékei felől közelí-
tik meg, és a kultúra segítségével tesznek kísérletet a civilizáció 
lehetséges megmentésére. 

Az alkotó embere számára oly fontos a mű, a Werk8 kérdése: 
hogyan lehetséges a hétköznapi lét és az értékek transzcendens 
világa között kapcsolatot teremteni? Fel lehet-e számolni a kultú-
rát veszélyeztető eltömegesedést, a közönséges dilettantizmust, a 
műveletlenséget a műalkotás erejével? A sokféle habitusú, több-
ségében fiatal gondolkodó más-más módon reagált a valóságra. 

közös volt gondolkodásukban az erős kritikai attitűd, amely 
sajátosan szembeállította őket a századelő más szellemi csopor-
tosulásaival. A Nyugat liberális, értékrelativista szemléletével 
nem értettek ugyan egyet, ám saját sajtóorgánum hiányában leg-
fontosabb publikációs fórumuk volt. Ady fellépése a Vasárnapi 
kör szinte minden tagja számára meghatározó. Balázs Béla sze-
rint Ady segíti a „mindenség gyökeréhez” való eljutást (karády, Ve-
zér, 1980. 19.). Lesznai Anna Adyban a „lélekmélység és a metafizikai 
szomjúság költői kifejezésének példáját” látja (Lesznai, Nyugat, 1909).

8  Das Werk (németül) mű, alkotás, munka.
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A magyar filozófiai élet vezető orgánumában, az Athenaeumban 
szintén több vasárnapos publikált, vezetőjét, Alexander Bernátot 
elfogadták, bár nem tekintették igazi vitapartnernek. Az Athena-
eum szerkesztői leginkább a nyelvi tisztaságot kérték számon az 
új bölcsésznemzedéken, követelték az idegen kifejezések (mint a 
Werk) magyar fordítását. A Magyar Filozófiai Társaság legtöbb 
tagját pedig konzervativizmusuk miatt említésre sem méltatták, 
akik egyébként többek habilitációs kísérletét meggátolták (Lukács 
György és zalai Béla esetében). 

A Huszadik Század egyébként progresszív gondolkodóival fő-
ként pozitivizmusellenességük miatt helyezkedtek szembe, en-
nek ellenére ez a folyóirat is számos írását jelentette meg a kör 
tagjainak. A vasárnaposok nem nézték jó szemmel az egyoldalú 
szociológiai beállítottságukat, mélyebb, filozófiai összefüggéseket 
kértek számon rajtuk. közös platformot képezett köztük a fenn-
álló rendszer elutasítása és háborúellenességük. A Társadalomtu-
dományi Társaság tagjai, különösen Jászi oszkár és Szabó ervin 
jóval elfogadóbbak voltak a Vasárnapi kör tagjaival, több elméleti 
kérdésben hasonló álláspontot képviseltek. 

ebben a szellemi vitában Fülep Lajos új kultúrát sürget, amely 
a most kialakulófélben lévő európai emberre jellemző. ez az új 
típus elhatárolódik a múlóban lévő materializmussal szemben, a 
transzcendencia fontosságát hangsúlyozza, a relativista impresz-
szionizmussal, az anarchizmussal szemben a normatív etika kép-
viseletében lép fel (karádi, 1980).

A vasárnaposok szellemi lázadásának fontos állomása volt az 
„ellenegyetem” megszervezése, Szellemi Tudományok Szabad Is-
kolája néven, programjának kidolgozója Fülep Lajos volt. A Pap-
növelde utcában meghirdetett előadásokra, szemben az egyetem 
épületével, az első szemeszterben, 1917-ben több mint hetven 
hallgató iratkozott be. A metafizikai, ismeretelméleti, etikai és 
művészettörténeti előadások sikeresek és népszerűek voltak a 
hallgatók körében, akik közül többen nemcsak az előadók (Tol-
nay, Fogarasi, hauser, Balázs, Fülep, Mannheim, ritoók, Antal, 
Lukács) kávéházi törzsasztalához, hanem a vasárnaposok közé is 
bekerültek. A gondolati sokszínűségben rendezőelvként ott volt 
a „forma”. Szinte valamennyien a német idealizmuson nevelked-
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ve az elveszített forma meglelésében vélték a káosz, a krízis meg-
szüntetését. Ne feledjük, hogy ebben az időben európa harcterein 
dúl a világháború, forradalmak kísértik a világtörténelmet. 1918-
ban megszületett a könyv változat is: Előadások a szellemi tudomá-
nyok köréből címmel. 

Az előadások kiemelt problémaként elemezték a kanti köte-
lesség-etika és a szeretet dosztojevszkiji etikája közötti különb-
ségeket. elegendő-e a kanti elvárás jegyében a közérdeket fölé 
helyezni az egyéni érdeknek? Vagy az ún. második (orosz) etika 
értelmében –a szenvedővel, a bűnösökkel is azonosuló szolida-
ritás jegyében – érvényesül-e a testvériség, a szeretet etikája: az 
önfeláldozás, az áldozatvállalás, a másokkal szembeni részvét, a 
jóság és a megértés? ez a világnézeti álláspont egyben szembe-
fordulást jelent a jehovikus világgal, a lélek valósága kizárólagos-
ságának hitével, amely egyben az igazi valóság. A lélek világának 
kiterjesztése, a misztikus tájékozódás (a spirituális megismerés) 
lehetőségét jelenti a világban, az egész univerzumban, amely tá-
jékozódásban a lélektől lélekig vezető utak megragadása adja a 
metafizikai alapot a vasárnaposok művészeinek. különösen igaz 
ez Balázs Béla és Lesznai Anna esetében, akik naplói, művei mint-
egy lenyomatai a kör világnézeti vitáinak, reflexióinak. Lesznai 
versei és meséi kiváló példái a metafizikai gondolatok szóban és 
rajzban, ornamensben történő kifejezésének. Lesznai önéletrajzi 
regényében, a Kezdetben volt a kert című regényében álnéven meg-
jelenített szereplőinek vitái kiválóan érzékeltetik a vasárnaposok 
vívódásait, érveit, döntéseit. 

A vasárnaposok által vágyott „lélek forradalmát” megalapozta 
Nietzsche kultúrkritikája, Fichte cselekvésre buzdító filozófiája, a 
neokantiánus tanok, a Dosztojevszkij által szentesített lázadás, a 
határok átlépésének lehetősége. A lélek megváltásának útja – so-
káig úgy vélték a kör tagjai – pusztán művészeti eszközökkel le-
hetséges, hiszem ők maguk a politikai állásfoglalást és szerepvál-
lalást kerülték. Még akkor is, ha az ellenegyetem megszervezése 
önmagában is hordott egyfajta politikai mozzanatot, a fennálló 
rendszer és kor tudáskánonjának elutasításával. 

1918 márciusában Konzervatív és progresszív idealizmus címmel 
tartott Fogarasi Béla előadást, azzal a céllal, hogy előkészítse a kör 
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egyesülését a Társadalomtudományi Társasággal. A belső diskur-
zus fenntartása mellett fokozatosan szélesült az értelmiségi pár-
beszéd. 

A Vasárnapi kör vitáiban helyet kapott a marxizmus is, főként 
Lukács tolmácsolásában, elsősorban a simmeli értelmezésben. 
A kör tagjai közül többen hittek a kultúra védelmében, annak fel-
emelésében és az elidegenedés megszüntetésében. 

A háborús évek, a növekvő ellenállás a militarizmussal és a ka-
pitalizmussal szemben, a forradalmak egymásutánja magával ra-
gadja a társaság legtöbb tagját. Bár évekig azon fáradoztak, hogy a 
németekhez hasonlóan, szellemi úton, a filozófia segítségével éljék 
meg a modernizáció útját, nem térhettek ki a cselekvés kényszerí-
tő ereje elől. Még akkor sem, ha többen a közösség javát szolgáló 
tettet a transzcendens értékek megvalósításaként fogták fel, illet-
ve az ezt gátló empirikus akadályok eltávolításaként értelmezték. 

Lesznai Anna az Ady endre halálát (1919. január 27.) követő 
napokban érzékeli, hogy „… a vasárnap hangulata megmásult. …. 
Egyre nehezebb volt kizárni körükből azt, amit a hétköznapi emberek vi-
lágában történt” (Lesznai, 1966. 464–465.). 

A politikai élet kihívásának jegyében történő szereplés – így 
az 1919-es tanácsköztársaságban való részvétel – a művészember 
metafizikai álláspontja szerint az emberiség megváltását szolgál-
ta, az eszmények e világi megvalósítását jelentette, és – ebben a 
formában felülemelkedve az osztály- és hatalmi viszonyokon – 
túlléphetők az etikai normák. 

A kényelmes értelmiségi vitákat folytató spirituális közösséget 
a történelem valóságos választási helyzet elé állította, amely a ko-
rábban sokszor megvitatott kierkegaard-i „vagy-vagy” helyzetet 
eredményezte. A vasárnaposok előtt leginkább két lehetőség állt: 
vagy feladják individuális etikájukat, a szeretettel való megváltás 
eszméjét, és a cselekvést választják, vagy maradnak pusztán me-
tafizikai síkon, ezzel támogatva a fennálló viszonyok konzerválá-
sát (karádi, Vezér, 1980. 34–35.).

Felmerül a kérdés, hogy a világnézetileg egyébként heterogén 
csoport, amelynek nagyobb részét mindvégig apolitikus maga-
tartás jellemezte, miért választja mégis a cselekvést, mely később 
legtöbbjüket emigrációba kényszeríti . 
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A kultúra szolgálata, a kultúra akadályainak elhárítása olyan 
magasztos erkölcsi küldetést jelentett, amelynek Lesznai Anna 
sem állt ellent, ha rövid időre is, lehetőség kínálkozott a „megélt 
gondolatra” (karádi, Vezér, 1980. 37–40.).

4. „Praktikus prófétaság” – Lesznai Anna  
művészetpedagógiája

Lesznai Anna művészi ambíciói nemcsak a tanításban, hanem a 
művészeti tanítás koncepciójának kidolgozásában is helyet kap-
nak. A közoktatási Népbiztosság megbízásából a Nemzeti Múze-
umba kerül. kihívás Lesznainak a gyermekesztétika, amely sok-
oldalúan megjelenik gyermekmeséiben és a művészeti oktatásról 
vallott gondolataiban. 

Célja a kultúra megvalósulásának akadályait elhárítani és az 
iparművészeti oktatást a legszélesebb rétegekre kiterjeszteni, mert 
„…a művészet nem azon kevesek számára fenntartott luxus, akiket a ter-
mészet különös alkotóerővel áldott meg…” 9

Az új kollektív művészeti modell megteremtése érdekében a 
Nemzeti Múzeum átszervezését tervezik (többek között Bartók 
Béla bevonásával), Néptudományi Intézet és Múzeum néven. 
Lesznai Anna azt a feladatot kapja, hogy a múzeumhoz szükséges 
tárgyakat megszerezze, leltározza és előkészítse. Nemcsak a mú-
zeumügy átalakítását tervezik a Tanácsköztársaság szolgálatába 
álló értelmiségiek, hanem az oktatásét is. Lesznai Anna kidolgoz-
za a 8 osztályos alapiskola és a 4 osztályos középiskola rajztanítá-
sának alapjait is (Török, 2010. 38.). A papírhiány ellenére sikerül 
művészetpedagógiai koncepcióját az új nyolcosztályos népisko-
lára alkalmazva összegezni, e dolgozata eddig publikálatlan ma-
radt, így a szélesebb közönség előtt ismeretlen munka.10

9  V 3670/43/15 PIM
10  V 3670/15 PIM (Az eredeti dokumentum első négy oldala hiányzik, de a 

program összefoglalásából következtetni lehet a bevezetésre. Terjedelme 150 
oldal.)
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Lesznai állásfoglalása szerint ideális állapot az egyének sza-
badságán alapuló, a szeretet erkölcse által irányított közös iste-
ni eredet elfogadásával renddé, közösséggé szerveződő világ. Az 
új ideális rendben az egyenlőséget egyenlő jogok biztosítják, nem 
gátolnak meg senkit abban, hogy különbbé vagy egyenlővé fejlőd-
jön, és nem tűrik az emberek fejlődésük korlátait. Lesznai Anna 
úgy gondolja, hogy „az igazi szabadság ott kezdődik, ahol a más ének 
szabadsága nem csökken, de öregbíti a mi szabadságunkat”.11

Lesznai elkötelezetten és remek pedagógiai érzékkel lát a fel-
adathoz. „A tanár egyik legnemesebb feladata az, hogy a művészettel 
kapcsolatos mindenfajta előítélet ellen harcoljon.”12

A pedagógiai célok közül kiemeli, hogy a látott világ és az el-
képzelt dolgok ábrázolását emlékezetből rajzolva, fokozatosan 
kell tanulni az alkotás folyamatában. Fel kell ismerni a gyermek 
szándékát, képességét, és tudatosítani kell azt. kapjon kiemelt 
szerepet az érzékek fejlesztése, főként a játék segítségével, az íz-
lésnevelés, a szemmérték fejlesztése, a kertművesség (főként vi-
déken) és a betűvetés. A művészeti nevelés során nagy hangsúlyt 
kell fektetni az erkölcsi nevelésre, mivel az értelmes munka, az 
alkotás az önfejlesztés legjobb eszköze. 

A tanulásszervezés tekintetében az egyéniesítés, a differenciá-
lás, az integrálás, az osztály- és műhelymunka és a művészeti séta 
szerepét tartja elsődlegesnek. 

Az osztályközösségek szervezésénél heterogén csoportok ki-
alakítását részesíti előnyben, vegyes életkorú diákokkal. három 
korcsoport szerint a 6–9, a 9–12 és a 12–14 évesek alkothatnak ve-
gyes csoportokat. Legfeljebb 30 főben jelöli meg a maximális lét-
számot. A többféle, eltérő korú gyerekek jól tudnak egymástól ta-
nulni, egymásnak segíteni, változatos programok alakíthatók ki 
számukra, és lehet építeni a munkamegosztásra. 

A műhelymunkához szakoktatót rendel, és néhány segédok-
tatót, akik a tanítóképzős növendékek, az Iparművészeti Iskola 
hallgatói és a legfelsőbb népiskolai csoportok tanulóiból kerülhet-
nek ki. 

11  V. 3670/43/2 PIM
12  V 3670/43/15 PIM
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A rajztanítás időbeli eloszlását tekintve az első csoportban 
napi két óra, hetente háromszor délelőtt, a 2. és a 3. korcsoport-
ban tanártól függően három alkalommal 4–5 óra. hetente egy-
szer, szombaton kerül sor a művészeti sétára (múzeumlátogatásra 
vagy kertben töltött foglalkozásra).

A megtanulandó – egyéni és társas – technikákat a korcsopor-
tok életkori sajátosságainak megfelelően, fokozatosan építi fel, és 
részletesen lebontva sorolja fel. Az első csoportnál a gyermeki él-
ményre, a mesevilágra épít, a második csoportnál a fantázia és a 
növekvő öntudat kap hangsúlyt, míg a harmadik csoportnál az 
önállóság, az összetett kompozíciók kerülnek előtérbe. A techni-
kák között megtalálható az egyszerű építőkocka, a papír, a karton 
használata, a mintarajz, a fantáziarajz, a fonalas technikák, a szö-
vés, fonás, hímzés, a fafaragás, kosárfonás, kalapkészítés, a mintá-
zás (fa, fém, agyag), az asztalos munka és a könyvkötészet. 

A tanterv a törzstechnikák elsajátításánál lehetőséget biztosít a 
diákoknak, hogy csoportot cserélhessenek, és kipróbálják magu-
kat egy másik technikában is (három hónap próbaidővel). 

Lesznai Anna kitér a pedagógus kompetenciáira is: az osztály-
tanító 8 osztályon át felelős a diákokért, respektálja személyiségü-
ket. Tud okosan kérdezni, nem sablonos, szellemi gyermekek a 
tanítványai. Mindig a gyermek előtt dolgozik, jól megismeri őket. 
Alkalmazkodóan, de önállóan végzi a tantervet, nem szigorú, de 
magára is kötelezőnek érzi a nevelési célokat. 

A tanítás térbeli elhelyezéséhez szükség van kellő számú mű-
hely biztosítására. 30–35 fős osztályok dolgozzanak együtt, az ed-
digi 60–70 fővel szemben. A terem legyen 12x7 méteres, világos, 
tágas, átalakítható. A berendezés: katedra, tábla, baklábas mun-
kaasztalok (6-6 székkel), lehajtható padok. A nevelés szempontjá-
ból fontos szerepet kap a társas együttlétek biztosításával a kert, 
a díszterem, a könyvtárterem, a társalgó és a „kis műhelyek”. két 
rajzteremszerű műhelyre és egy szakműhelyre van szükség a pár-
huzamos népiskolai osztályok esetében. 

A rajztanítás fontos, egyrészt az alkotás öröme miatt, mert „oly 
jó formázni”, másrészt pedig a művészeti alapfogalmak tudato-
sítása (kompozíció, tér, arány, konstruktivitás, egyensúly, szim-
metria stb.) mellett a művészetnek erkölcsi nevelő hatása van. 
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A produktív életben kialakul a harmónia vágya, az erkölcsben és 
az életvitelben egyaránt egységes világszemlélet jön létre, lehető-
vé válik a rész és az egész összefüggéseinek megértése. Az eszté-
tikum pótolja a vallásos kultúrának az erejét is. 

A művészeti nevelés teret ad a szolidaritás, az érvényesülés és 
a tehetség kibontakoztatásának. A rajztanítás kultúrafejlesztő, a 
rajz internacionális kifejező eszköz, amely a szellemi és gyakor-
lati életben egyaránt fontos. A szép iránti fogékonyság eszköze, 
amely fejleszti a szellemi és lelki kvalitásokat. Pedagógiai értéket 
képez. A rajzban, a művészeti alkotásban benne van a befejezett 
egység: a szép, az ízlés, a nemesség. 

A népiskolai rajztanítás fontos részét kell képeznie a művészi 
nevelésnek, amely a gyermeki öntudatot előkészíti, és pedagógiai 
eszközökkel alkalmassá teszi arra, hogy erkölcsös, jó lelkű, nemes 
emberré váljon. 

A rajz a lélek lenyomata, amely egyaránt fontos a pszichológus-
nak és a pedagógusnak. A tanár érzi, hogy a munka sohasem füg-
getlen a gyermek lelkiállapotától. A rajz megmutatja a gyermek 
egész egyéniségét, a lelkét, karakterét. Miután a legbeszédesebb a 
gyermek lelkivilágát, gondolatait, az érzelmeit illetően, kiválóan 
hasznosíthatják a nevelésben, a személyiségfejlesztésben mind a 
pedagógusok, mind a pszichológusok.13

A tanítónak együtt kell működnie a többi kollégájával, segítsé-
get kérhet tőlük és adhat nekik, tekintettel kell lennie a gyermekek 
képességeire. A tanító varázsereje a személyiségében van, érdek-
lődő, ép erkölcsű, mély lelki kvalitásokkal.14 

A pedagógus módszerei között helyet kapnak a szeretetteljes 
előadások. Lélektani úton történő közelítéssel – szeretettel és teljes 
odaadással – kell megnyerni a gyerekek, a „kis hadsereg” érdek-
lődését. közös megbeszéléseken lehet bírálni, értékelni, mindig 
kiemelve a jót és a szépet, és ezzel ösztökélni a komponálási ará-
nyok betartására.15 

13  V 3670/15 PIM, 20–21. 
14  V 3670/15 PIM, 27
15  V 3670/15 PIM, 25–26.
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Lesznai Anna modern és gyakorlatorientált tanítási terve ma-
gán viseli a művészi kreativitás minden jegyét. Lesznai pedagó-
giai koncepciója jól illeszkedik a 20. század elejére kialakult és 
szerteágazó reformpedagógiai iskolák és művészetpedagógiai 
reformerek elképzeléseinek sorába. A művészetoktatás megújítá-
sát először J. ruskin: A rajz alapelemei (1857) című munkája indítja 
el. Julius Langbehn német művészettörténész 1890-ben megjelent 
munkája, a Rembrandt mint nevelő az esztétikai nevelés megalapo-
zója lesz. A szerző a művészet népnevelő, emberformáló szerepé-
re hívja fel a figyelmet, és mintegy válasz a nietzschei kultúrkriti-
kára. Az új nevelést hirdetők az új, nemes, alkotó ember, a zseni 
kiművelésének egyik módját épp a művészet erejében látják. 

Alfred Lichtwark művészettörténész és reformpedagógus 
1914-ben nyitott reformiskolája a múzeumpedagógiát és a művé-
szeti nevelést állította előtérbe. Lichtwark az elsők között hívta 
fel a figyelmet arra, hogy a múzeumnak egy olyan intézménynek 
kell lennie, amely a népoktatásban a művészeti nevelést szolgál-
ja. Lichtwark a hamburgi műcsarnok igazgatójaként három mű-
vészetpedagógiai konferenciát szervezett: 1901-ben, Drezdában a 
rajzoktatás és képzőművészet volt a téma. 1903-ban, Weimarban 
a nyelv és költészet, míg 1905-ben, hamburgban a zene és gim-
nasztika. 

Carl Götze könyve, A gyermek mint művész (1898) és Sigfried 
Levinstein gyermekrajzokat elemző munkája (1905) szintén nagy 
hatást váltottak ki. Levinstein a gyermekmunkákat összevetette 
az őskor, a természeti népek műveivel és a népművészettel (Pu-
kánszky, Németh, 2004).

A három reformpedagógus tevékenysége a gyermekből kiindu-
ló, a gyermeket mint romlatlan originalitást kezelő, a gyermeket 
zseninek, művésznek tekintő német művészetpedagógiai mozga-
lom megalapozását szolgálta. A művészetoktatást munkaiskola 
jelleggel vezetik be a német reformpedagógiába. Lesznai Anna 
hasonló törekvései jól illeszkednek az általuk képviselt romanti-
kus gyermekfelfogást megjelenítő reformok sorába. 

A gyermekben a felnőtt társadalom zálogát látják, a gyermek 
művészetében a mágikus erőt. Lesznai számára is a mágikus kor-
szak a legfontosabb, amikor a közösség számára nincsenek még 
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történelmi és társadalmi korlátozások. Ilyen az ősközösség, a pri-
mitív művészet, a népi-paraszti közösség (és a keleti művészek).16

Lesznai Anna a kollektív művészeti modell létrehozásán fára-
dozva arra a következtetésre jut, hogy csak a tanítás lehet a prak-
tikus prófétaság, az alkotó, aki örök metafizikai, mágikus értéket 
közvetít. önéletrajzi regényében a közoktatásügyi népbizottság 
meseosztályán mutatja be munkáját, amit a „semmiből teremtés ré-
szegítő mámora” hat át. „Át kell alakítani a nevelést? Persze, hogy kell; 
rég kellett volna. … Ami nincs, az lesz! A hit megteremti!…” (Lesznai, 
1966. 510.)

5. Meseszövés és ornamensdíszítés 

Lesznai Anna a mesékkel kapcsolatos gondolatait 1918-as, a Nyu-
gatban megjelent tanulmányának kezdősorai jelölik ki: „Éden-
kert”…., „földi vándorút”…, „mennyország”, „lélek melyet Isten lehelt 
a teremtésbe!” (Lesznai, 1918)

Lesznai sokszínű művészi tevékenysége során nagy sikert hoz-
tak rajzos mesekönyvei, amelyek gyermekeknek íródtak. köz-
tük: A kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos Tündérországban 
(1913), a Mese a bútorokról és a kisfiúról (1918), a Mese az eperszemnyi 
szívről (1919). A mesevilág Lesznai Anna számára túlnőtt a gyer-
mekek világán, a híres meseszövőnő szívesen mesélt felnőttek-
nek, gyakran legjobb barátjával, Balázs Bélával. 

A Szilágyi Judit által 2007-ben, Lesznai naplója alapján össze-
állított Idődíszítés – Mesék, rajzok című kötet olyan, 1910 és 1930 
közötti műveket tartalmaz, amelyek korábban nem jelentek meg. 
ezek között jelentős helyet kapnak a felnőtt-mesék (Az út, Az 
üveglélek, Meluzina, A tökéletes ember).

Lesznai bevallása szerint: „Minden írás között a mesék állanak a 
legközelebb hozzá(m), a valóságból, önmagam törvényeiből többet sejtet-
tek meg velem, mint bármely más betűbe szedett tanítás.”

16  Vö. Levinstein.
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A mesét a legtökéletesebb önkifejezésnek, a mágikus korszak 
legősibb tudatformájának tartja. Meséi átszövik hímzéseit, verseit, 
festményeit. A mese legközelebbi rokona a képzőművészeti or-
namentika, amely a dolgokat harmonikus egymásmellettiségben 
megjelenítve díszíti a teret (Szilágyi, 2007. 147.).

„A mese nem ábrázol, nem oktat, nem magyaráz, hanem a lélekvalóság tör-
vényeit tükrözi, értelmessé, tagolttá, mozgalmassá és tartalmassá… díszíti 
az időt… mint az ornamens teret.” (Lesznai, 1918) 

A mese túllép a tárgyi valóságon, az ornamenssel díszített mesék 
metafizikai mélységében összetett filozófiai gondolatok jutnak ki-
fejezésre. Meséi sűrítve fejezik ki egy (új) spirituális-metafizikai 
világkép igényét, mely oly markánsan fogalmazódott meg a Va-
sárnapi kör beszélgetésein. A mesékben benne van a realitásoktól 
független vágyakozás és a beteljesülés ígérete. Lehetőséget ad a 
korábbi nézetek meghaladására, elutasítására, a racionális világ-
gal szemben az érzelmek, az irracionális akarat érvényesítésére, 
elvezetni az olvasót a tudatalatti világába. A mesék nem véletle-
nül népszerűek a szecessziós-szimbolista irodalom képviselőinek 
körében (Szilágyi, 2007. 149.).

Az elvágyódás, a magány feldolgozásának, az új harmónia 
megtalálásának sajátos receptjét adják Lesznai meséi. A meseíró 
szerint a mese lehetőséget kínál az énség korlátainak az áttörésére, a 
korlátlanság vágyának kielégítésére (Lesznai, 1918. 65.).

A mese a megváltott dolog művészete, mert a mese egyenérté-
kűvé, egytermészetűvé teszi a dolgokat. 

Lesznai meséiben kifejezésre jut panteisztikus természetértel-
mezése és szerelemfilozófiája. Lesznai számára a kert, a mikro-
kozmosz (fa, virág, gyümölcs) a szubsztanciális lét olyan közege, 
amely az ember számára az ősazonosság lehetőségét közvetíti. 
Ilyen ősazonosságot, megváltást kínál a szerelem is. 
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„A mese mint forma – út, mely a mindent egybeölelő ősazonosságból a 
feszültségmentes harmóniába vezet. … A mese egy fa, melynek gyökere az 
azonosságban, és ágai, melyeken léggyökereket érzek, a harmóniában van-
nak.”17 (Szilágyi, 2007. 150.)

Lesznai meséinek több forrása van: meghatározó a gyermekkor 
népmesevilága, a körtvélyesi élmények, a magyar és szlovák nép-
mesék. A másik jelentős inspirációt a keleti, főként hindu mesék, 
az upanisádok teremtés magyarázatai jelentik. A harmadik forrás 
pedig a zsidó misztika, a haszidizmus, melynek közvetítésében 
feltehetően Lukács György közreműködött. Műfaji sokféleség jel-
lemzi meséit, köztük figyelemre méltóak a megváltás-mesék, az 
én- és ars poetica-mesék. 

Lesznai meséi indaszerűen tekeregnek, elágaznak, láncolatsze-
rűen fejlődnek. Motívumrendszerükben a büntetés, kivetettség, 
bűnbocsánat, győzelem (beteljesedés) követik egymást. A realitá-
soktól független vágyakozás kapcsán meséiben mindig benne van 
a folytatás lehetősége. Lesznai ábrázolásában az ember, az állat, a 
növény és a tárgy organikus egységben, teljes egyenértékűségben 
jelennek meg. A mese és az ornamentika sajátossága a feszültség-
mentesség, a teljes harmónia. Lesznai úgy látja, hogy a művészet 
elveszi a dolgok tárgy mivoltát, hogy más tárgyi létet adjon nekik, 
az ornamentika csak elveszi tárgyi voltukat (Szilágyi, 2006 65.).

Az ornamentika feszültségmentessége kiegyenlíti, belesimítja a 
dolgot a transzcendentálisba. ez az egyensúly jól kifejezésre jut a 
szín, a tér, a perspektíva tekintetében. Tudatosan kitöltve a teret, 
az anyag és a forma viszonyát kifejezésre juttatja a színek, a kon-
túrok segítségével (hímzéseiben ugyanez a technika érvényesül). 

A szöveg az időt díszíti, a képi ábrázolás a teret. A díszítés a 
legmélyebb lélekvalóság kifejezésre juttatása: az egyensúly, a rit-
mus, a zártság, a téren és időn kívüliség, végtelenség, egység, har-
mónia jegyében. 

17  V. 3670/43/1–20. PIM
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Lesznai Anna művészi kiteljesedésének kétségkívül legtermé-
kenyebb időszaka az 1910–20-as évek idejére esik, ahol az érett 
asszony, a vasárnaposok szellemiségén kiteljesedő művész világ-
felfogása harmonikus egységben bontakozik ki. Lesznai segítőtár-
sa a meseszövés, amely az emberi lélek kiteljesedésének eszköze, 
a létszemlélet legadekvátabb megjelenítője, az abszolút valóság 
lehetősége. 

6. Összegzés

A kutatás célul tűzte, hogy kapcsolódási pontokat keres a Vasár-
napi kör, a huszadik Század tagjaihoz erősen kapcsolódó Lesznai 
Anna művészetpedagógiai reformjai és a korszak hasonló nyu-
gat-európai törekvései között. 

A magyar szellemi élet egyik meghatározó nőalakjának alkotói 
és pedagógiai tevékenysége illeszkedik a kor haladó művészet-
pedagógiai irányvonalához, azok recepciójaként tekinthetünk rá. 

Lesznai személye rokonítható azokkal a „nem pedagógus” 
(kvázipedagógus) személyekkel, akik választ keresnek a kor élet-
filozófiai kihívásaira, és a pedagógián belül találják meg a választ 
a gyermek megmentésére.

Sajátos művészetpedagógiai felfogása, miszerint az alkotás 
„mágikus gesztus”, gondolati gazdagsága és sajátos metafizikája 
kifejezésre jut művészetének egyediségében és alkotói tevékeny-
ségének sokoldalúságában. 

A reformpedagógia és az életreform kapcsolatának közös érint-
kezési pontjaként négy motívum került kiemelésre: a paradicsomi 
kert, a vasárnaposok új vallásos törekvése, a művészeti oktatás 
reformja, a meseszövés és az ornamentális díszítés. 

A motívumok jelzik, hogy a magyar szellemi élet követte a nyu-
gat-európai trendet, a recepciós törekvések a magyar pedagógia 
megújulását kívánták szolgálni. Lesznai művészi életútja jó példá-
ja az emancipációs törekvések és a szellemi progresszió egymásra 
találásának. 

A paradicsomi állapot vágya, a természet és az ember harmo-
nikus egysége visszaállításának igénye, az originalitás keresése 
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sokszínűen jut kifejezésre Lesznai Anna alkotásaiban. Legplaszti-
kusabb formában visszatérő motívumként talán a körtvélyesi kert 
varázslatos miliőjének ábrázolásában teljesedik ki. De jelen van a 
„kert” a természetes nevelés igenlésében, és a művészeti nevelés 
elengedhetetlen tartozékaként is. 

A Vasárnapi kör új vallásos értelmiségi csoportjának szekta-
ként működő gyakorlata erős kötődést fejezett ki a német filozófiai 
gondolkodás irányában, és egyben a magyar filozófiai gondolko-
dás csúcspontját is jelenti. Lesznai Anna személyében a tradicio-
nális vallásosság mellett erősen kifejezésre jut az új vallásosság 
vágya, az új metafizika igénye. 

A magyar szellemi élet kreativitása követte az európai progresz-
sziót, ezt jelzi a kör világban szétszóródó tagjainak sikeres életútja 
is. A tagok legtöbbje sok-sok év távlatából vágyakozva gondol a 
körre, elismerőleg emlékszik a közös találkozásokra, leszámítva 
Lukács Györgyöt, aki kevésbé érezte személyének fontosságát a 
filozófus klubban. 

A szellemi megújulást, az új metafizikát követelő álláspontjuk 
erősítette a háború- és kapitalizmusellenes törekvések megerősö-
dését, a magyar filozófiai hajlandóságot. 

Lesznai művészeti koncepciója az esztétikai és etikai nevelés új 
alapokra történő helyezésével jelentős azonosságot mutat a nyu-
gat-európai reformpedagógiai iskolákkal. Gyermekközpontú, a 
gyermeki szabadságot és aktivitást felkaroló új iskolát, új neve-
lést hirdető művészeti koncepciója túlmutat az iskola falain, az 
egész életre, életmódra kíván hatni: életvezetést, ízlést akar refor-
málni, amit módjában áll kipróbálni főként az amerikai évek alatt. 
Sikerei ellenére mégis gyökértelennek érzi magát az új világban. 
Megnyugvást ad számára, hogy nem sokkal halála előtt sikerült 
visszatérnie hazájába, ahol életrajzi regényét, a Kezdetben volt a kert 
című munkáját kiadják. 

Érdemes Lesznai Annát a reformpedagógia szemüvegén át 
vizsgálni, mert új, eddig rejtett értékei gazdagíthatják a róla alko-
tott képet. 

A 20. századi, remélhetőleg nem elfelejtett asszonysorsok kö-
zött a hosszú és tartalmas életet élő Lesznainak több otthon kö-
zött kellett helytállni, identitását megtalálni és megőrizni, amiről 
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szép költői képekben vall regényében. Leginkább meséi és az or-
namensek segítettek számára a lényeg megragadásában (Balogh, 
Nagy, 2000).

A mesevilág és a szecessziós díszítő elem, az ornamens vissza-
vezet a tiszta forráshoz, amelynek egyik legtöbbször visszatérő 
motívuma az édenkert. A mágikus alkotás a megváltás szabad-
ságát hordozza magában. Az egyén és a közösség új harmóniá-
ja visszaállításának lehetséges formáját idézi. Az ornamens meg-
erősíti a formát, visszaállítja a kontúrokkal a bizonyosságot. Az 
elveszett harmónia reményét adja az új metafizika megtalálása, a 
testvéri közösség ígérete, amelynek alfája és ómegája a gyermek 
és a művészeti nevelés. 
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iskolaépület-típusok  
és életreform-motívumok  
a Bárczy-korszak iskoláiban

SAndA iStVán dániel

1. Előzmények

Az 1867-es kiegyezést, majd Pest, Buda és óbuda egyesítését kö-
vetően 1873-tól a főváros soha addig nem tapasztalt fejlődésnek 
indult. Budapest lakosságának lélekszámát tekintve a 19. és a 20. 
század fordulójára európa nyolcadik nagyvárosa lett (Budapest 
Székesfőváros Statisztikai Közleményei, 1925. 20–21.). Világvárosi 
rangjához méltó iskolaépületei azonban csak egy évtizeddel ké-
sőbb – 1909–1911 között –, dr. Bárczy István (1866–1943) főpol-
gármesteri működése alatt épültek fel. Az ő hivatali idejében 
nyitották meg a Szépművészeti Múzeumot és az erkel Színházat 
(akkori nevén Népoperát), adták át a zeneakadémiát (ma Liszt 
Ferenc zeneművészeti egyetem). Legmaradandóbb kezdemé-
nyezései közé tartozik az 1909-ben indított iskolaépítési prog-
ram. A három év alatt kivitelezett 36 új – és a korszak építészeti 
átlagszínvonalából kiemelkedő – iskolaépületet a századforduló 
legkiválóbb magyar építészei tervezték. Az iskolaépítési akció 
irányítói a tervezéssel megbízott építészeket az előkészületek so-
rán évente külföldi tanulmányútra küldték, valamint Bárczy és 
közvetlen munkatársai adtak megbízásokat például a Gödöllői, 
a kecskeméti és a Nagybányai művésztelepen alkotó képzőmű-
vészeknek. Így az egyes épületek építészeti stílusához és belső 
térkialakításához harmonikusan illeszkedő műalkotások – dom-
borművek, freskók, seccók, mozaikok, grafikák és szobrok – ké-
szültek. e patinás homlokzatú, immáron százéves iskolapaloták 
ma is városképi jelentőségű épületei fővárosunknak (Pásztor, 
1972. 21–32.).
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2. Iskolaépület-típusok

A közel 32 millió koronás összköltséggel megépült 967 tanterem 
jelentős mértékben csökkentette az oktatási intézmények zsúfolt-
ságát. A községi tulajdonú, vagy kisajátított telkeken megvalósult 
beruházásokat zömmel angol és francia bankoktól felvett kölcsö-
nökből fedezték. ezekben az években a főváros költségvetésének 
20%-át fordították a közoktatás fejlesztésére. (ez ekkoriban pél-
dául Bécsben 14%, Párizsban pedig csak 8% volt.) Áttekintve a 
korabeli folyóiratokban folyamatosan közölt fényképfelvételeket, 
monumentális épületeket látunk, melyek a mai kor igényeinek és 
előírásainak is megfelelnek. Számos elemi iskolának készült épü-
letben ma patinás gimnázium, illetve a kiscelli utcai iskolaépü-
letben például az óbudai egyetem működik. A száz évvel ezelőtt 
kivitelezett iskolapaloták két-három emelettel, legtöbbször man-
zárddal, a körbeépített telkeken levegőzésre alkalmas tetőterasz-
szal épültek. helyet kaptak a tanári és diákkönyvtárak, valamint 
statikai okok miatt zömmel a felső szinten megépült – újdonság-
nak számító – tornatermek és – főként a lakásokból ekkoriban 
még általában hiányzó fürdőszobák miatt – az iskolafürdők. 

Az életreform-mozgalom egyik középponti elemeként megje-
lenő korszerű higiéniai szempontok szervezett formában – iskolai 
keretek közötti – előtérbe kerülése és széles körű megismertetése, 
a helyes tisztálkodási szokások kialakítása a 6–12 éves gyerme-
kek körében ezekben az intézményekben kezdődött. Továbbá, az 
iskolai tornatermek megjelenésével az új tisztálkodási szokások-
hoz szorosan kapcsolódott a test szabad mozgását biztosító ké-
nyelmesebb és praktikusabb ruházat megjelenése, és az öltözkö-
dési szokások átalakulása a századfordulót követő évtizedekben. 
A Gödöllői művésztelep tagjai a saját tervezésű és házilagosan 
kivitelezett – gyakran stilizált népművészeti motívumokkal díszí-
tett –, de mindennapos használatra készített ruházatukkal és láb-
belijükkel ebben is élen jártak. 

Az iskolaépítési koncepció háromféle intézménytípust határo-
zott meg. Az elemi fiú- és leányiskolákat minimum 12 tantermesnek 
építették meg, hat fiú- és hat leányosztálynak. közös tornaterem 
és kiszolgáló helyiségek mellett, ahol megépíthető volt, 60–180 
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kisgyermek elhelyezésére szolgáló óvoda kapcsolódott a főépü-
lethez. A legnagyobb, a Váci úti elemi iskola 36 tantermes volt 
(kabdebó, 1913. 9.).

A polgári iskolák a 10–14 éves korosztály számára külön épültek, 
szaktantermekkel a természettudományok, a rajz és az énekokta-
tás számára, jól felszerelt tornacsarnokkal és a kapcsolódó kiszol-
gáló helyiségekkel. 

A felső kereskedelmi iskolák a lehető legkorszerűbb felszereltség-
gel 14–17 éves tanulók – eleinte csak fiúk – számára épültek. 

Az iskolatípustól függően 50–80 tanulóra tervezett tantermek 
alapterületét 63–65 m2-ben, a termek belmagasságát 4–4,2 m-ben 
határozták meg. Magyarországon először ezekben az iskolákban 
alakították ki a szaktantermi rendszert. A szaktantermek alaprajzi 
méretei még tágasabbak voltak, pl. a rajztermek alapterülete más-
félszerese volt az osztálytermekének. Az iskolákban az igazgató 
és az iskolaszolgák számára szolgálati lakásokat alakítottak ki. 
A tömörtégla falazatú, vasbeton födémszerkezetű épületek hom-
lokzati kialakítása változatos képet mutat. Az általánosan haszná-
latos terméskő lábazatokat és vakolt tükröket gyakran kombinál-
ták klinkertégla burkolással. A nagyobb igénybevételnek kitett, 
illetve igényesebb közösségi tereket, folyosókat egyedi tervezé-
sű terazzo elemekből kialakított kopásálló bevonattal látták el. 
A tantermek padozatát pedig az akkoriban korszerűnek számító 
linóleummal borították. A magastetőket is praktikusan kihasznál-
ták. Az itt kialakított manzárdokban kaptak helyet a napköziott-
honok, a rajztermek és a kézműves foglalkozások. 

Stílusjegyeiket vizsgálva a historikus előképek nyomán meg-
fogalmazott eklektikus homlokzatú épületektől a premodern stí-
luson át a szecessziós jellegig, illetve a – talán – legkarakteresebb 
népi építészeti formákból való építkezésig terjed a skála. Tekint-
sük át az egyes épületeket stílusjegyeik alapján csoportosítva. 
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3. Építészeti stílusok és életreform-motívumok  
az egyes iskolaépületekben

3.1. hISTorIkuS eLőkÉPekeT – A GóTIkuS, A reNeSzÁNSz,  
A BArokk ÉS A kLASSzICISTA ÉPÍTÉSzeTI STÍLuS ALAPForMÁIT 
VALAMINT orNAMeNTIkÁJÁT – FeLVoNuLTATó ÉPÜLeTek

Schulek János (Schulek Frigyes fia) tervezte Pannonia utcai iskola 
eklektikus megjelenésében a gótikus és a barokk stílusjegyek do-
minálnak a faragott terméskő lábazattal. A homlokzat nyugodt, 
klasszikus formákat idéző kialakítása, a rizalitok változatos elren-
dezése ódon hangulatot áraszt.

3.1.1. ábra A Pannonia utcai elemi és polgári fiúiskola.  
Tervezte: Schulek János
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ugyancsak a késő-eklektika stílusirányzatához sorolható a Baum-
horn Lipót tervei szerint épült Csata utcai iskola, melynek rene-
szánsz és barokk alapformáit geometrizáló ornamentika egészíti 
ki, amit a terméskő és klinkertégla burkolat kombinációja tesz kü-
lönlegessé.

3.1.2.ábra A Csata utcai elemi iskola. Tervezte: Baumhorn Lipót

3.1.2. a ábra Faragó Géza freskórészlete a Csata utcai iskolaépületben
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3.1.2. b-c-d. Freskók a Csata utcai iskolában. Faragó Géza alkotásai
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Faragó Géza a kecskeméti művésztelep tagja, a korszak közismert 
grafikusa és jelmeztervezője volt. Stilizált, dekorativitásra épülő, 
élénk színekkel, valamint folthatásokkal is erősített képei, merész 
vonalvezetésükkel, sejtelmességükkel a magyar szecesszió euró-
pai színvonalú, különleges alkotásai.

3.1.3. ábra A Szegényház utcai iskola. Tervezte: Baumgarten Sándor

A monumentális késő-eklektikus épülettömb neobarokk architek-
túrája és ornamentikája egyéni, kellemes ritmikával párosul.
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3.1.4.ábra A Mester utcai felsőkereskedelmi iskola. Tervezte: Hültl Dezső

3.1.4. b. ábra  
A Mester utcai iskola kapuja
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Az első hazai építészdoktor változatos alaprajzi elrendezésű isko-
laépületének neobarokk alapformái klasszicizáló elemekkel válta-
koznak, és kellemes, harmonikus hatású épületegyüttest alkotnak.

3.1.4. c. ábra A homlokzat részlete

3.1.4. d. ábra  
A lépcsőház  
részlete
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Az igényes és változatos homlokzati kialakítás – iskolaépület 
esetében – exkluzívnak nevezhető belső térformálással párosult. 
A lépcsőház műkőlépcsőit díszes kovácsoltvas korláttal látták el.

3.1.5. ábra Dembinszky utcai elemi iskola. Tervezte: Schmidt Gyula

homlokzata gótikus és reneszánsz formák együttese, de a bejára-
tokat is magába foglaló rizalitoknál a gótikus formákban a népies 
szecesszió elemei is fellelhetőek.



224

SAndA iStVán dániel

3.1.5. a ábra Az iskola bejárata a késő-eklektika és a szecesszió  
elemeivel terméskőből kialakítva.
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3.1.6. ábra A Gyáli úti elemi iskola és óvoda. Tervezte: Löllbach Kálmán

3.1.6. b. ábra A Gyáli úti elemi iskola bejárata
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3.1.6. c. ábra Az óvodai játszóház

A Gyáli úti iskolaépületet, Löllbach Kálmán (az Új Iskola igazga-
tója, Domokos Lászlóné Löllbach Emma legidősebb bátyja) tervez-
te. A homlokzati felületképzést a késő-eklektika térkialakítása és 
geometrizáló ornamentika jellemzi. A sima faltükörrel kialakított 
főbejáratokat szobordíszekkel, az utcai homlokzatokat magyaros 
díszítő elemekkel élénkítve. Az udvaron elhelyezett, fából készült 
játszóháznál a népi építészet formáit és motívumait használták. 
A nagyvárosi környezetben felnövekvő gyermekek számára az 
erdélyi népművészet, a népi fafaragás forma- és motívumvilága 
egyrészt az érintetlen természetet, másrészt az erkölcsi tisztaságot 
és a távoli vidékek emberének romlatlanságát is közel hozta.
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3.1.7. A Fehérvári úti elemi iskola.  
Tervezték: Orbán Ferenc és Sándy Gyula

A késő-eklektikára ritkán jellemző szimmetrikus, de ötletes térki-
alakítás és különleges homlokzatképzés jellemzi ezt a nagy kiter-
jedésű épületet, melyen a barokk alapvonalak mellett a szecesszió 
stílusjegyei is megtalálhatók. hat bejárat, fiú- és leánypolgári, ele-
mi népiskola, valamint óvoda is működött benne.
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3.1.7. a-b. Freskók a Fehérvári úti iskolában. Juhász Árpád alkotásai

A gödöllői művésztelep tagjaként alkotó Juhász Árpád képei nép-
életből vett jeleneteket ábrázolnak. Az alakok időtlenségét és a 
népviselet aprólékosan pontos megjelenítését csak néhány helyen 
oldja a szecesszió stílusára utaló lebegő mozdulat és dinamikus 
vonalvezetés.
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homlokzata geometrikus motívumokból szőtt ornamentikával 
díszített barokkos hatást kelt.

3.1.8. a  
A Márvány utcai elemi iskola.  

Tervezték: Szöllőssy Aurél  
és Kauser Andor

3.1.8. b  
A pásztorfiút ábrázoló szobormű  

a Márvány utcai iskolában.  
Horváth Géza alkotása.
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3.1.8. c Az iskola freskójának részlete: Gyöngyvirág Palkó  
Dudics Andor alkotása

A saját korában történeti stílusáról közismert művész ennél az al-
kotásánál más irányból közelített a népmesei témához. A szecesz-
szió dekorativitását, vonaltechnikáját, hullámzását sajátos szim-
metriával egyesítette a népies fogantatású kompozícióban.
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3.1.9. a-b Szoborművek a Miklós téri iskolában.  
Füredi Richárd alkotásai

ezeken a szobrokon még a historizmus és az akadémizmus hatá-
sa érvényesül, de a megformázott alakok ruházatának már népies 
jellege van.



 iSKolAéPület-tíPuSoK éS életreform-motíVumoK   

233

3.1.8. d-e Vázlatok a Márvány utcai iskola freskójához: Gyöngyvirág Palkó  
Dudics Andor alkotása

A Márvány utcai elemi iskola geometrizáló ornamentikával díszí-
tett barokkos hatású épülete Kauser Andor és Szőllősy Aurél tervei 
alapján épült.
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3.1.9. c A Miklós téri iskola. Tervezte: Forrai Sándor

A korszak középület-építési színvonalához illeszkedik ez a rene-
szánsz formálású, de különleges párkányzattal és ornamentikával 
ellátott késő-eklektikus Miklós téri iskolaépület.

3.1.10. Az Izabella utcai Felső kereskedelmi fiúiskola.  
Tervezte: Barcza Elek
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A neoreneszánsz homlokzat különlegessége az osztópárkányok 
és ablakok kiemelésével elért historizáló hatású megjelenés.

3.1.11. A Váci úti elemi iskola. Tervezte: Kauser József

A késő-eklektika stílusirányzatához tartozó 36 tantermes épület 
neobarokk architektúrája a homlokzat – s főként az ablakok ki-
emelésének – színtechnikája az épületnek határozott ritmikát ad.

3.1.12. A Hungária úti elemi iskola. Tervezte: Barcza Elek
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A fentinél puritánabb megjelenésű késő- eklektikus homlokzat 
neobarokk stílusjegyeket visel. első sorban az utcai homlokzat ta-
goltságával és a tetőszerkezet díszítőelemeivel vonzza magára az 
iskola felé közeledő gyermek figyelmét.

3.1.13. A Papnövelde utcai iskola utcai homlokzatának rajza.  
Tervezte: Reichl Kálmán

3.1.13. b  
A Papnövelde utcai iskola  
udvari homlokzatának rajza
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Az ünnepélyes homlokzati megjelenéseket klasszikus – görög és 
római – formák jellemzik. A monumentális épületen a késő-eklek-
tika számos formai eleme megtalálható és térhatásában a század-
fordulót követő évek kimagasló építészeti színvonalát sugározza. 
Ma az eLTe Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziuma működik 
benne.

3.1.14.a A Szentendrei úti elemi iskola és óvoda.  
Tervezte: Hickisch Rezső

A szabadon álló iskolaépület gótikus és barokk stíluselemekből 
megkomponált homlokzatát mértani elemekből formált ornamen-
tika gazdagítja. Az eklektikus főhomlokzaton, valamint az ajtók 
és ablakok keretein már a szecesszió díszítőelemeit is megtaláljuk.
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3.1.14.b-c Szentendrei úti iskola fiúk bejárata.  
A figurális szobrászmunkák Beck Ö. Fülöp művei

A bejárat feletti – archaikus formákat idéző – relief erőteljes ábrá-
zolását az ajtókat kétoldalt keretbe foglaló állatfigurák ellenpon-
tozzák. A kazettás formában elhelyezett stilizált állatok ritmikus 
sorában a népies formák a szecesszió mozgalmasságával párosul-
nak. A jobboldali, szépen ívelt bejárat két oldalán szimmetrikusan 
elhelyezett, lágyságot és törékenységet sugárzó gyermekfigurák a 
szecessziós szobrászat kiemelkedő alkotásai. A bejárat feletti kör 
alakú ablak a legősibb nap szimbólum. Az alkotó energia domi-
náns jelképe: az életerő, szenvedély, bátorság, tudás, értelem, fia-
talság, megújuló örök ifjúság és az igazság foglalata.
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3.1.15. Bezerédj utcai elemi iskola. Tervezte: Schwendtner József

A teljes homlokzati felületet borító téglaburkolást jól tagolja az 
osztópárkány, valamint az ablakok igényes keretezése és a ter-
méskőpárkány kombinációja. A portál hangsúlyos kialakítása és 
az ablakok változatos elosztása, valamint a dísz zárókövek kel-
lemes ritmikát kölcsönöznek az utcai homlokzatnak. A földszinti 
részen egy falfülkébe süllyesztett domborművet helyeztek.
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3.2. A hISTorIzMuS ÉS A SzeCeSSzIó hATÁSÁT TÜkröző 
ÉPÜLeThoMLokzATok.

Az iskolaépítési program keretében megvalósult épületek közül 
e két stílusirányzatot képviselők a legjellemzőbbek. Változatos 
ornamentikájukkal tervezőik gazdag fantáziájáról tanúskodnak. 
Németh Lajos megállapítása szerint: „A népművészettől átvett 
motívumokból képzett ornamentika a korszak talán legátfogóbb 
«építészeti jelensége», mert a késő-eklektika jelentős mestereitől 
kezdve a Lechner-iskolán át még – ahogy később látni fogjuk – a 
premodern építészetbe is áthúzódik. ez a díszítéstípus természe-
téből adódóan applikatív, nem válik az épületkompozíció szerves 
részévé”. (Németh, 1913. 99.)

3.2.1. Mester utcai iskola. Tervezte: Pártos Gyula

A monumentális épülettömböt a mester hatását mutató, lechneri 
vonalvezetés jellemzi, de Pártos Gyula ezen az épületén a formák 
simább vonalú, dísztelenebb, – a szecesszió historizáló – változa-
tát valósította meg.
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3.2.2. Az Elemér utcai elemi iskola. Tervezte: Lechner Jenő

különleges ez a historizáló, a pártázatos reneszánszra emlékez-
tető formát magyaros ornamentikával, tető- és portálkialakítás-
sal kombináló épülettömb.(Lechner Ödön unokaöccse Lechner Jenő 
szintén kora egyik kiváló építésze volt. Nevéhez fűződik például 
a budai Bécsi kapu újjáépítése, és a fentiekben már említett Füredi 
Richárddal közösen készített Jókai Mór síremléke a Fiumei úti te-
metőben.)
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3.2.3. A Lehel utcai elemi iskola és óvoda. Tervezte: Balázs Ernő

A historizmus és a szecesszió stílushatárán megfogalmazott épü-
let neogótikus homlokzata fölé magyaros tetőzet és figurális dí-
szítés került, ami az egész épülettömbnek sajátosan hangsúlyos 
karaktert kölcsönöz.
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3.2.4. A Halom utcai elemi és polgári lányiskola. Tervezte: Szabó Gyula

A tervező a késő-eklektikus, egyszerű kivitelű barokk és rene-
szánsz formákat az épület homlokzatán szimmetrikus ablakosz-
tásokkal és geometrikus díszítőelemekkel élénkítette.
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3.2.5.a A Mária Terézia téri elemi iskola és óvoda.  
Tervezte: Almási-Balogh Loránd

A népi építészet formakincse jelenik meg tetőszerkezetben és a 
portálok kiképzésében. A homlokzatot geometrikus osztások és 
figurális magyaros elemek tagolják. Az óvoda bejáratánál emelt 
székelykaput és a játszószínt, az erdélyi népi építészet alkotóele-
meinek a lehető leghitelesebb másolataként készítették el. Ma a 
Fazekas Mihály Általános iskola és Gimnázium működik benne.
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3.2.5.b Játszószín az óvodához

3.2.5.c Falfestmény a Mária Terézia utcai iskolában.  
Sándor Béla alkotása
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3.2.5.d-e-f Falfestmények a Mária Terézia utcai iskolában.  
Sándor Béla alkotásai

Sándor Béla falfestményei a népies szecesszió kötöttebb formavi-
lágának jegyében készültek, de egy-egy jelenetben teret nyert a 
szecesszió linearitását és stilizált formáit szabadabban érvényesí-
tő művészi fantázia is.
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3.2.5. g A Mária Terézia téri óvodaudvar

3.2.5. h Játszótér a tetőtéren a Mária Terézia téri iskolában
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A belvárosban rendelkezésre álló telkek kis mérete, és/vagy a 
rendkívül magas telekárak miatt a játszótér – angol minták alap-
ján – több iskolában a tetőtéren került kialakításra.

3.2.6.a A Dugonics utcai iskola.  
Tervezte: Szabó Gyula
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3.2.6.b A Dugonics utcai iskolaépület udvari homlokzata

Az utcai homlokzat neogótikus, de elrendezésén a népies szecesz-
szió formái is megjelennek – főként a saroktornyokon és a por-
táloknál, – és a szecesszió hatását fokozza a végigfutó figurális 
falfestés, míg az udvari homlokzat a népi építészet sima vonalú, 
letisztult alkotásait idézi fel. ez a térkialakítás mint udvari kör-
nyezet a tanórák közötti szünetekben egyszerre felszabadító és fe-
gyelmező is, ezért jelentős a nevelő hatása.
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3.2.6. c A Dugonics utcai iskola bejárata  
Sződy Szilárd szobormunkáival
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3.2.6. d-e Sződy Szilárd szoborkompozíciójának részletei
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3.2.7. Szvetenay utcai iskola.  
Tervezte: Kőrössy Albert

A historizmus és a szecesszió stílushatárán megfogalmazott ek-
lektikus alapstruktúrájú épület homlokzatain lechneri formaje-
gyek érvényesülnek, de a tetőzet és a portálok már a népies sze-
cesszió jegyében születtek.
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3.2.8.a Az Egressy úti elemi iskola bejárati homlokzata.  
Tervezte: Sebestyén Arthur

3.2.8.b Az Egressy úti elemi iskola utcai homlokzata
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A monumentális épület homlokzatait – a mestere hatására– a 
Lechner nevével fémjelzett magyaros stílusjegyek uralják, de térki-
alakítására a barokk és reneszánsz minták hatottak.

3.2.9. A Tisza Kálmán téri iskola.  
Tervezete: Orczy Gyula

Szintén a késő-eklektika és a népies szecesszió formaelemei ke-
verednek az alaprajzát tekintve mozgalmas iskolaépület igényes 
homlokzati kialakításain.
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3.2.10. A Balaton utcai iskola.  
Tervezte: Császár Ferenc

Barokkos alaprajzi elrendezése a homlokzaton geometrikus mo-
tívumokból szőtt díszítéssel párosul, míg a tetőzetén és bejáratán 
a népies szecesszió hatása érzékelhető ennek a historizmus és a 
szecesszió stílushatárán kialakított iskolaépületnek.
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3.2.11.a A Százados utcai elemi iskola.  
Tervezte: Gyalus László

A hatalmas, neogótikus vár-jellegű épület homlokzata szecesszi-
ós ornamentikával gazdagítva a historizmus és a szecesszió har-
monikus stíluskombinációja. A Százados utcai homlokzat sarkain 
kialakított két torony hívogatóan vonja magára az iskolába mesz-
szebbről igyekvő diákok tekintetét.
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„elhülnétek, látva rettenetes pajzsát, 
És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.“

„Mészáros legények merre láttak, széjjel  
Iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel,”

3.2.11. b-c Freskók a Százados utcai iskolában.  
Nagy Sándor alkotásai.
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3.2.12.a. A Lajos utcai iskola Lajos utcai homlokzata.  
Tervezte: Góth Jenő

3.2.12. b. A Lajos utcai iskola Duna-parti homlokzata.  
Tervezte: Novák Imre
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óriási épülettömbjének két főhomlokzatát a gótikus formák és a 
német szecesszió stílusjegyeinek párhuzamosságával jellemezhet-
jük. Az utóbbiak hangsúlyozottak a Duna-parti homlokzaton, míg 
az oldalszárnyaknál csupán rendkívül egyszerű, teljesen díszte-
len, nagyablakos falfelületeket találunk.

3.2.13. A Telep utcai iskola és óvoda épülete.  
Tervezte Fritz Oszkár.

A stílusjegyeit tekintve barokk alapformálású épülettömbök har-
monikusan tükrözik a historizmus és a szecesszió együttes hatá-
sát. Az utcai homlokzatokat geometrikus elrendezésben borító – 
szimmetrikusan kialakított – téglaburkolatok különös hangsúlyt 
adnak a szecessziós motívumoknak. A második emelet ablaksora 
feletti téglapárkány kiemeli a manzárdtetőt. A monumentális sa-
roképületet impozáns torony koronázza és az iskola felé közeledő 
diákok tekintetét már a távolból is az alma materre vonzza.
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3.3. A NÉPIeS SzeCeSSzIó VÁLTozATAINAk MeGJeLeNÉSe  
Az ISkoLAÉPÍTÉSzeTBeN.

A századelő fiatal építészeinek egy csoportja (Kós Károly, Györ-
gyi Dénes, Zrumeczky Dezső és Kozma Lajos) Ruskin és Morris hatá-
sára azt vallotta, hogy a népművészetből kiindulva lehet és kell 
megújítani, nemzetivé tenni a magyar művészetet. Kós Károly 
kapcsolatát az életreform-mozgalom jeles személyiségeivel egyik 
korábbi írásomban részletesen elemeztem,18 és rámutattam arra a 
folyamatra, melynek eredményeként a xx. század elején az erdé-
lyi népi építészet sajátosságainak tanulmányozása elvezetett an-
nak nagyvárosi alkalmazásához.

A Györgyi Dénes és Kós Károly közös tervezésében megvalósult 
Városmajor utcai óvoda és iskolaépület építészeti formavilága, 
külső és belső térkialakításai, valamint berendezési tárgyai élet-
reform-motívumok tucatjait rejti magában. A domborzati viszo-
nyokat maximálisan figyelembe vevő és a tájba harmonikusan 
illesztett objektumok tömegtagolásának változatossága, ötletgaz-
dagsága alapvető jellemzője a megvalósított épületegyüttesnek, 
csakúgy mint a kiindulásul vett népi építészetnek. Most az épület 
elemzésével nem foglalkozom, hanem a homlokzatán és az enteri-
őrben elhelyezett műalkotásokat szeretném bemutatni.

18  Sanda István Dániel (2011): Kós Károly és az életreform – Művészetpedagógiai 
és iskolaépítési törekvései

in: hegedűs Judit, kempf katalin, Németh András (szerk.): közoktatás, 
pedagógusképzés, neveléstudomány – a múlt értékei és a jövő kihívásai: xI. 
országos Neveléstudományi konferencia. Program és összefoglalók. Buda-
pest, Magyarország, 2011.11.03-2011.11.05. MTA Pedagógiai Bizottság, p. 99. 
(ISBN:978-963-693-380-7)
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3.3.1.a A Városmajor utcai elemi iskola és óvoda.  
Tervezték: Györgyi Dénes és Kós Károly

3.3.1.b A Városmajor utcai óvoda bejárata
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Az erdélyi népi építészet tanulmányozása a századelőn – bár csak 
szűk körben, de – elvezetett annak nagyvárosi alkalmazásához. 
Koós és Györgyi a tervezésnél maximálisan igazodtak a terepviszo-
nyokhoz, és így a tájba harmonikusan illeszkedő alkotás szüle-
tett. Az épületegyüttes háromemeletes főtömegében helyezkedik 
el az iskola, ehhez átjárókkal kapcsolódnak az egyéb rendeltetésű 
épületrészek. A tömegtagolás változatossága, ötletgazdagsága jel-
lemzője architektúrájának, csakúgy, mint a kiindulásul vett népi 
építészetnek. A bejáratok, a tetőzet, az ablakok és az ornamentika 
kialakítását is sokszínűség jellemzi.

3.3.1.c A lányok bejárata
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3.3.1.d Díszkút a Városmajor utcai iskolában.  
Sidló Ferenc alkotása

A magyaros szecesszió és a klasszicizmus együttes hatását tükrö-
zi a bejárat felett elhelyezett relief és a díszkút gyermekfigurája is, 
melyeket a gödöllői művésztelep egyik korábbi tagja, Sidló Ferenc 
szobrászművész készített.
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3.3.1.e Az óvoda bejárata

3.3.1.f Oromkitöltés a béleléses kapuzat felett
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3.3.1.g Az iskola udvara

A csoport másik kiválósága – a fiatalon elhunyt –, Zrumeczky De-
zső kapott megbízást a Szemlő-hegy utca és az Áldás utca sarkán 
megvalósult iskola tervezésére.
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3.3.2.a A Szemlő-hegy utcai iskola.  
Tervezte: Zrumeczky Dezső

3.3.2.b Az iskola udvara
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Zrumeczky Dezső tehetségét bizonyítja, hogy a tervei és műveze-
tése alapján megvalósult épület kiváló példa a népi építészet for-
mavilágának városi adaptációjára. Meredek tetőszerkezetei, sima 
falfelületei és nagy ablakainak változatos kiképzése tekintélyt pa-
rancsoló térhatást biztosítanak.

3.3.2.c A Szemlő-hegy utcai iskola homlokzatának részlete
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A képen a Szemlő-hegy utcai iskola lépcsőkorlátja látható, és a 
bejáratot is tulipános kopjafák tartják. A tulipán az Édenkert virá-
ga, azé a helyé, ahol az ember még napi, közvetlen kapcsolatban 
lehetett Istennel, így a virág az isteni világ jelképe lett. A tulipánt 
kehely formájú virága egyértelműen női szimbólummá teszi, az 
anyaméh jelképévé. ha egy iskola Alma Mater, akkor az egyúttal 
a biztonság, az anyai védelem és mellette a szépség, a gazdagság 
jelképe is … a művelt lélek szépségéé, a tanult ember belső gaz-
dagságáé. (O’Connell, M.–Airey. R. 2007. 175.)

3.3.3.b. A Szemlő-hegy utcai iskola belső tere19

19  Forrás: http://www.aldassuli.gportal.hu/picview.php?prt=5929&gid=
2883855&index=5 Letöltés: 2013. 02.05.
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3.3.4. A Kiscelli úti elemi iskola és óvoda.  
Tervezte: Reichl Kálmán

A homlokzat kialakításánál a tervező a népi építészet formáit 
használta. A tetőzet és az összekötő átjáró az erdélyi falvak épüle-
teit idézi, de az első emeleti ablaksor tagolásánál érezhető a geo-
metrikus szecesszió hatása is. (Ma az óbudai egyetem működik 
benne).
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3.3.5. Márffy Ödön vázlatai a Kiscelli úti  
elemi iskolában készített freskóhoz

3.4. A GeoMeTrIkuS SzeCeSSzIó JeGyÉBeN MeGFoGALMAzoTT 
ISkoLAÉPÜLeTek

Az ebbe a csoportba tartozó épületek átmenetet képeznek az eu-
rópai – főként a német – szecesszió formailag letisztultabb, vissza-
fogottabb, nyugodt homlokzati kiképzésű, jellegzetes tetőszerke-
zetű változatai és a premodern építészeti stílus jegyében született 
épületek között, de a népi építészet formái és a népművészet mo-
tívumvilága is felfedezhetők rajtuk.
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3.4.1. A Kertész utcai polgári fiúiskola.  
Tervezte: Reischl Gusztáv

Sima vonalú, geometrikus elrendezésű – főként a tágas ablakokat 
hangsúlyozó – klinkertégla burkolatával és szecessziós vonalve-
zetésű tetőkialakításával ez az iskolaépület-homlokzat a korabeli 
európai szecesszió stílustörekvéseivel rokonítható.
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3.4.2. A Gömb utcai polgári leányiskola.  
Tervezte: Rerrich Béla

Az épülettömb eklektikus architektúráját geometrikus ornamenti-
ka és a vertikálitást kiemelő klinkertégla burkolat egészíti ki. Bejá-
rata terméskő burkolattal és íves ablakkialakítással ellensúlyozza 
a homlokzatokon uralkodó szögletes formákat.

3.4.3.a A Soroksári úti elemi iskola és óvoda.  
Tervezte Fleischl Róbert
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3.4.3.b Az óvoda bejárata

harmonikus térhatású, szimmetrikus elrendezésű épülettömbjé-
nek külön érdekességet ad a középső rész visszaugratott homlok-
zati síkja, változatos – az észak-német szecesszióra jellemző tető-
zete és a magyaros-figurális festéssel díszített portál.
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3.4.3.c-d-e Freskórészletek a Soroksári úti iskolában.  
Jávor Pál alkotásai
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A kecskeméti művésztelephez éppen ekkortájt csatlakozó Jávor 
Pál képein hullámzik a stilizált, dús növényi ornamentika. Stílu-
sára mégis a gyermeki fantáziát leginkább megmozgató népi élet-
képek idillikus ábrázolása jellemző.

3.4.4. A Lövőház utcai iskola. Tervezte: Balázs Ernő

A századelő iskolaépítészetében egyéni arculatot képvisel a ké-
ső-eklektikus alapokat a lechneri szecesszió formai elemeivel 
ötvöző tervezés. A kettős épülettömb jellegét – a barokk alap-
szerkezet ellenére – a homlokzatok magyaros, stilizált figurális 
ornamentikája és a manzárd-ablakokat keretező geometrikus mo-
tívumokból szőtt díszítés határozza meg.
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3.5. A PreMoDerN STÍLuSIrÁNyzAToT kÉPVISeLő VAS uTCAI 
ISkoLAÉPÜLeT

1912-ben készült el az új felsőkereskedelmi iskola a VII. kerületi 
Vas utcában, amely1925-ben vette fel gróf Széchenyi István nevét. 
Az első pillantásra talán zord hatású iskolaépület finoman meg-
formált, izgalmas részletek százait rejti, és a tervező, Lajta (Leiters-
dorfer) Béla (1873–1920) építése idején a legkorszerűbb építészeti 
világot képviselte európában.

3.5.1. A Vas utcai homlokzat rajza

Lajta már túl volt első középületeinek tervezésén, amikor egyik 
főművét, a Vas utcai felsőkereskedelmi iskola korai modernista 
palotáját megálmodhatta. A korának legtehetségesebb építészei 
közé tartozó Lajta pályája kezdetén a szeretett és tisztelt mester, 
Lechner Ödön újító törekvéseit folytatta, kijelölve a továbblépés le-
hetőségét is.

A Mexikói úti Fővárosi Vakok Intézete (1905–08) és az Ameri-
kai úti Chevra kadisa szeretetotthon (1909–1911, ma Idegsebészeti 
klinika) a szertelenül hullámzó formákból szívesen építkező sze-
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cesszió későbbi letisztultabb, 
egyszerűbb világát mutatta 
fel. A Vas utcai iskola azon-
ban még további előrelépés: 
Lajta itt már a korai modernis-
ta építészet előremutató építé-
szeti elveit önthette frappáns, 
újszerű formába.

A zárt utcasorba illeszkedő 
épülethez közelítve az ókori 
kelet monumentális építészetét 
és megdöbbentő kontrasztként 
a századelő indusztriális építé-
szetét is megidézi az erőteljes 
függőlegesekkel tagolt plasz-
tikus homlokzat. A homlokzat 
középrésze az AeG Peter Beh-
rens tervei szerint 1909–1911 
között épült berlini kismo-
torgyárának hatását mutatja. 
A függőleges hangsúlyt erősí-
tik a lépcsőtornyok állóhasábja-
in és azok hosszú ablaksávjain 
túl a berlini mintára manzárde-
melettel lezárt középrész négy 
szintet átfogó, lépcsőzetesen 
előreugró téglalizénái is.

A századforduló történeti históriájában jártas szemlélőnek az 
építészettörténeti jelentőségű Alfred Messel – Lajta kapcsolat is tet-
ten érhető. ez nem véletlen, hiszen az ifjú Lajta a szecessziós ipari 
építészetet megteremtő berlini építész irodájában gyűjthetett ta-
pasztalatokat. Ám további meglepetésünkre a Vas utcai épület fel-
idézi például a jóval későbbi londoni Gilbert Scott féle erőműépü-
let art-decós20 világát is (ma ez a Tate Modern híres múzeuma).

20  A szecesszió organikus és hullámzó, kígyózó motívumaival ellentét-
ben az art déco (art décoratif) stílusát egyenes vonalak, geometriai tervezés 

3.5.2. A Vas utcai épület  
homlokzata
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3.5.3. A Tate Modern erőműből átalakított múzeumának homlokzata

Iskolaépületről lévén szó, egészen egyedülálló, hogy ennyiféle 
utalást rejt magában a kivételes gondossággal formált homlokzat. 
Lajta épületének jellegzetessége mindenekelőtt az utcai homlok-
zat teljes felületét beborító téglaarchitektúra. A négyemeletes, L 
alaprajzú épület belső és hátsó oldalfalain ez a hagyományos va-
kolt felületképzéssel egészül ki. 

jellemzi. Az ipar fejlődésének köszönhetően elviekben is hátat fordított a 
kézművességnek: az egyedi termékekről a tömegtermelés vívmányaira he-
lyezte a hangsúlyt. ennek ellenére sem díszített minden lakást art déco lámpa 
vagy bútor. Az új stílus a luxus és elegancia egyik kifejezője lett.
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két szélén erőteljesen kiugró 
rizalithasábok égbetörő pár-
huzamosai fogadják magukba 
a bejáratokat. A köztük felfutó 
öt karcsú pillér között nyílnak 
emeletenként a nagy felületű, 
szögletes ablakok. A homlok-
zatot a második emeletig futó 
hat keskeny kőpilaszter díszíti. 
Az ezeket záró stilizált, szigorú 
tekintetű baglyok komolyság-
ra intenek. Még egy példányuk 
őrködik az épület belsejében, 
a negyedik emeleti könyvtár-
terem bejáratával szemközt. 
A két rizalit várszerű lezárását 
vékony, fémdekorációval ta-
kart pillér köti össze. Felette a 
legtöbb Bárczy-programban épült iskolára jellemző manzárdtető 
látható.

Vessünk egy pillantást a bagolyra, mint az egyik összetett és 
homlokzati díszként tudatosan választott szimbólumra. A bagoly 
azt a tudást képviseli, mely képessé tesz a sötétségként reprezen-
tált ismeretlenben való magabiztos tájékozódásra. ugyanakkor a 
baglyok száma (6+1 található az épületben) megadja a választ az 
általuk őrzött falak között elsajátítható tudás mértékére is. hét a 
bibliai számmisztikában a teljes egész, a befejezett egész száma. 
Isten hat nap alatt teremti meg a világot, a hetediken megpihen és 
megnyugvással szemléli művét.

A hat bagoly ez esetben is jelent valamiféle befejezettséget, de 
még nem adja meg az alkotó magabiztosságának erejét. hiszen az 
itt végzett diákok sok mindent megtanultak, lezárták, befejezték 
tanulmányaikat, de az élet feladatai csak ezután kezdődnek meg 
számukra. A teljesség, a megnyugtató szemlélés, a befejezett mű 
(majdani életmű) feletti megelégedett szemlélődés még sokáig fog 
váratni magára. Azon diákok számára, akik elvégezték az iskolát, 
még messze van a hetedik nap.

3.5.4. A Vas utcai épület  
helyszínrajza
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Jelkép az is, hogy a hete-
dik bagoly a könyvtárat őrzi. 
A tudatos, tanulni és elvont 
módon gondolkodni képes 
emberé, aki a tudással felvér-
tezve már nem fél többé ösztö-
nösen a természet erőitől. erre 
a fajta gondolati rendszerező 
képességre csak az ember al-
kalmas a teremtett világ élő-
lényei között. A könyvtár a 
szellemileg birtokolható tu-
dás jelképe, mely valamikép-
pen szembesít a tudomány 
hihetetlen mennyiségű is-
meretanyagával és az ember 
tanulási képességének töké-
letlenségével. A hetedik ma-

dár az elérhetetlen hetedik nap jelképe, tehát valamiképpen ez a 
rendszer az élethosszig tartó tanulás szimbolikája is. (O’Connell, 
M.-Airey. R. 2007. 17. 158.) ezen a ponton is megragadható az an-
tik kultúra és a századfordulót követő évtizedek életreform-motí-
vumokban megjelenő elemeinek jellegzetes egymásba fonódása.

A robusztus formák mintegy feloldásaként a két bejáratot fino-
man modellált, stilizált népművészeti formákkal borított kőtöm-
bök keretezik. A homlokzat erőteljes függőlegeseit határozottan 
fonják körbe e gazdagon díszített mészkőtáblák síkjai. ezekkel vá-
lik igazán monumentális hatásúvá a különös együttes. A széles, 
teljes felületükön plasztikával díszített burkolóelemek a szecesz-
sziós időszak kiváló mestere, Rákos Manó kőfaragó műhelyében 
készültek. Motívumaik egyszerre hirdetik a kereskedelem nem-
zeti mivoltát (székely és alföldi minták) és nemzeten túli jellegét 
(mozdony, léghajó, postagalamb stb.). hasonló formákból építke-
ző plasztikus, valamint ezt kiegészítő síkdekoráció foglalja vizuá-
lis egységbe az épület szigorú, geometrikus világát.

3. 5. 5 A főbejárat
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A lépcsőtornyok aljában nyílik az ókori kelet építészete által ihle-
tett, bélletes fő- és mellékbejárat. A sima kőfelületeket népművé-
szeti inspirációjú domborműsávok ellenpontozzák, amelyekben a 
kereskedelem, a közlekedés és az ipar néhány modern jelképe is 
feltűnik.

3.5.6. A főbejárat bélletes kapuzata

3.5.7.a-b A főbejárat bal- és jobboldali mészkőreliefje
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A csipkeszerűen finom kidolgozású mészkő felületeken megjelen-
nek a századforduló legkorszerűbb vívmányai: a gőzmozdonnyal 
szemben a léghajó. A kereskedelem szimbólumai és az egymással 
szintén párba állított – stilizált – erdélyi és alföldi népi motívu-
mok…

3.5.8. A bejárati ajtó

3.5.9. Az oldalbejárat
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Amíg a homlokzaton ezek kőfaragványok, a belsőkben már legin-
kább festett díszítő csíkok majd terrazzóba öntve kúsznak fel a fo-
lyosók oldalfalaira. Apróbb elemeik megjelennek az ajtókra festve 
és az épülettel együtt tervezett bútorok faragványain is. 

3.5.10. Az oldalbejárat kilincsei

A dekoráció csúcspontjai a Róth Miksa műhelyében készült, azo-
nos motívumvilágú parádés üvegablakok. utóbbiak a lépcsőhá-
zak rendkívül tágas, teremnyi fordulóinak ablakain és a lift bel-
sejében az elkészülésük 
évszámát (1912) is meg-
örökítve a legszínesebb 
elemei az együttesnek. 

A belső részleteket, 
így az előcsarnok és a 
lépcsőház díszítőfes-
tését, a folyosók falait 
borító terazzó burkoló-
lapok mintáit a ruhatári 
rácsok és a tantermek aj-
tóinak festett díszítését a 
népművészet ihlette.

  3.5.11. A földszinti előcsarnok  
mennyezetfestése
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3.5.12. Egy tanteremajtó és a falra  
felfutó terazzo burkolat

3.5.13. Egy folyosói ruhatár rácsának 
ornamentális betétje

3.5.14. Egy folyosói  
ruhatár ornamentális  

rácsának tárcsája
3.5.15. Egy tanterem korabeli  

berendezésének részlete
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Igazi összművészeti attrakcióvá, az ott tanuló fiatalok örömteli 
környezetévé vált mindezek által az iskolapalota, amelynek bel-
sőépítészi tervezésében az akkor már Lajtával együtt dolgozó Koz-
ma Lajos (1884–1948) a méltó társ. Érdemes elidőznünk a magyar 
népművészetből vett, ám ennél jóval absztraktabb vizuális világ-
nál. különleges kulturális 
találkozás eredménye az itt 
látható ornamenseket fel-
vonultató formavilág. Azo-
nos szellemiségben fogant 
stilizált minták sorakoz-
nak fel az épület jellegzetes 
pontjain. A magyar címer is 
ugyanígy, ebbe a modernis-
ta környezetbe transzponál-
va jelenik meg a bejáratnál. 

Az ezüstösen csillogó fém-
domborművekkel, ólom-
üveg ablakszemekkel dí-
szített, „áttetsző” ajtókon 
belépve viszonylag fényte-
len, ám attraktív, elegáns 
előcsarnokba érkezünk. 
előretekintve azonban így 
válik kontrasztossá, ezáltal 
hívogatóvá a szemközti tá-
gas folyosó fényárban úszó 
hasábja. Jobbra a tornate-
rem sokat emlegetett, a tör-
téneti építészeti formákat 
újrafogalmazó, kékesszür-
ke árnyalatokat felvonul-
tató bejárata és a mennye-
zetet díszítő stilizált népi 
motívumokat ábrázoló 
szecessziós betétjei. 3.5.16. Egy art decós ólomüvegablak
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3.5.17. A tornaterem

Továbbá az – ezen a képen csak távolból látható – téglalapokból 
formált keményfa ajtajának geometriáját finom faragás oldja.

A tornateremben pompás türkizkék zsolnay-csempeburko-
lattal körbevett falsíkok, hasonló színűre festett ajtók. ezek a kü-
lönleges ajtók kísérik el a továbbiakban is a szemlélőt, hiszen az 
osztály és a szaktermek bejáratainak hangulatát egységesen meg-
határozzák. 

3.5.18. Mintairoda
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A fehér mennyezetet sárga, piros, fekete, zöld és barna színkom-
binációra épülő díszített csíkok/gerendák ritmikus rendje tagolja.

Stilizált népi motívumokat felvonultató formatervezett beren-
dezési tárgyak: irattartó szekrények, asztalok és székek.

3.5.19. A mintairoda berendezése

ez a dekoratív, megfestett világ sejlik fel az előcsarnok meny-
nyezetén és a lépcsőház homlokfalain is. Innen balra juthatunk 
a mértani testekből szigorúan formált lépcsőházba, amely geo-
metrikus tagolásával lomhán indul fel az emeletre.

A térképző elemek illeszkedései, ezek formálása, a tömegek 
aszimmetrikus rendje, lenyűgöző térkapcsolattá rendeződnek. 
A fordulókban fejünk felett üvegmozaikból formált világítótestek 
hasábjai illeszkednek a zárt rendbe. 
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Az iskolában is megszerezhető tudásból fakadó és az élettapaszta-
lattal kialakuló bölcsesség egyik misztikus alakja Pallasz Athéné. 
A szobor szimbolikus üzenete különösen elgondolkoztató ebben 
az alapvetően „reál beállítottságú” diákokat fogadó intézmény-
ben.

3.5.20. A lépcsőház  
részlete

3.5.21. A lépcsőház emeleti pihenője 
Moiret Ödön Athéné szobrával.
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3.5.22. Falfülke Pór Bertalan mozaikjával

Az előcsarnokból, majd az emeleti fordulókból szemközt és az L 
alaprajznak megfelelően ezekre merőlegesen is nyílnak a tágas fo-
lyosók. A földszinti előcsarnokból egyenesen előre indulva azon-
ban még baloldalt a Pór Bertalan tervezte mozaikfalban vele szem-
ben jobboldalt pedig Bárczy István programjának emléket állító 
aranymozaik táblában gyönyörködhetünk. 
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A folyosókon előre ha-
ladva mindenütt meg-
figyelhető az épület 
egyedülálló különleges-
sége: a folyosókon, a 20 
tanteremben és egyéb 
helyiségekben egyaránt 
puhán lekerekített éle-
ket találunk. Sehol egy 
felesleges beugró, egy 
merész él, mindez az itt 
tanuló, az épületet hasz-
náló ifjúságot védi.

Az épület 1912-ben 
nemcsak az akkori jelen-
nek, hanem a jövőnek 
is épült: tágas folyosói, 
kovácsoltvas ráccsal ha-
tárolt ruhatári rekeszei 
(sajnos már nem eredeti 
funkciójában használ-
ják ezeket), tágas, nap-
fényes termei a mai igé-

nyeknek is megfelelnek. A korabeli leírás szerint „az osztályokba 
vezető ajtók csillagszerű ragyogó színekben pompázó díszítésekkel a ma-
gyar parasztházak bejáratára emlékeztetnek. A tantermek hatalmas abla-
kokkal, könnyen mosható csempefalazattal, és váltakozó nagy táblákkal 
vannak ellátva.”21

21  http://www.szechenyi-ker-bp.sulinet.hu/iskola/epulet.html Letöltés: 
2012. 12.31.

3.5.23. Emléktábla a földszinti  
előcsarnokban
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A termekben fejmagassá-
gig felfutó, terazzo elemekből 
zsolnay-csempével kombinált 
világosbarna árnyalatokat vál-
tó burkolat látható. Tökéletes 
egységbe hangolva születtek 
meg a tanári és egyéb közös-
ségi helyiségek is. A tanári 
szobában a kazettás meny-
nyezetről az osztrák Wiener 
Werkstätte világát idéző lát-
ványos fém- üveg világítótes-
tek csüngnek alá.

3.5.24. Világítótest  
a tanári szobában

3.5.25. A tanári szoba
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ezek szerényebb változatai követik az iskolafolyosók vonalát. 
ugyanitt faragott díszítéssel ellátott szekrények illeszkednek a 
környezetbe. Az igazgatói iroda, a tanári szoba és a könyvtár sze-
rencsésen megmaradt berendezése a késői szecesszió egyik legtel-
jesebben megmaradt egységesen tervezett belsőépítészeti tárgy-
együttese.

3.5.26. A gazdasági iroda 
berendezése

3.5.27.  
Az igazgatói szoba
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A 3–4. emeleten a vegytani és a természettudományi előadótermek 
emelkedő padsoros kiképzése is ezt a puritánabb világot idézi.

3.5.28.  Az egykori vegytanterem.

3.5.29. Az igazgatói iroda bútorzata

A Kozmával együtt tervezett enteriőrök, bútorok egyúttal azonban 
a korai art déco izgalmasan formált világába is elvezetnek ben-
nünket. külön kell szólnunk a tágas, korszerűen alakított, bagoly 
által őrzött könyvtárról is.
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3.5.30. ábra A tanulói könyvtár bejárata

A legfelső emeleten elhelyezett, természetes világítását felülről 
kapó, négyzet alaprajzú helyiség fából készült berendezése: a kör-
befutó polcok, a ferde tetejű olvasó asztalok, a felülgurulós létrák 
mind-mind az épület itt bemutatott egységes forma- és ízlésvilág-
ba illeszkednek.

3.5.31. A tanulói könyvtár részlete

A máig kiválóan működő, szépen megőrzött exkluzív lifttel (in-
tarziás nemesfa burkolat, róth-üvegmozaik betét, geometrikusan 
formált népi motívumos diszkrét ülőke) egészül ki az exkluzív en-
teriőr együttes. ez volt a Bárczy-program legdrágább iskolaépü-
lete, az eszményi iskolát kívánták benne megformálni. hű tükör-
képe lett az utolsó „boldog békeévek” világának.
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3.5.32. Az elektromos  
kapcsolótábla ajtaja.  
(Egyedi kivitelezésű ötvösmunka.)

3.5.33. A lift  
intarziás berakású 
rózsafa burkolata.
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Összegzés:

A századelőn a különböző művésztelepeken alkotó képzőművé-
szek közül számosan az életreform-mozgalom zászlóvivői voltak. 
Bárczy István és munkatársai széleskörű támogatásának köszön-
hetően műalkotásaik megjelentek a fentiekben bemutatott isko-
laépületek szinte valamennyikében. Az életreform-mozgalom 
céljai: a higiéniai szempontok előtérbe kerülése: a korszerű tisz-
tálkodási és testápolási szokások kialakítása például az iskolai 
fürdők létesítésével, az egészségesebb öltözködési és táplálkozási 
szokások kialakítása… és még sorolhatnánk, – az iskolaorvosok 
tevékenységének is köszönhetően – szervezett formában, ezek-
ben az iskolaépületekben kezdődtek el. A külső és belső falfelü-
leteken elhelyezett szobrok, domborművek, reliefek, freskók, sec-
cók, mozaikok, grafikák és falfestmények stb. nem csak esztétikai 
szempontból fontosak, hanem a gyönyörködtetés mellett a nevelő 
hatásuk is jelentős. A bennük és rajtuk megjelenő szimbólumok 
explicit és implicit üzeneteivel generációkon keresztül formálták 
és formálják az ott tanuló diákok szemléletét és világlátást.

Az 1909–1911 között átadott iskolapaloták nem csak patinás 
és városképi jelentőségű homlokzataikkal tűnnek ki, hanem az 
ergonómiai, higiénés és pszichológiai szempontokból ma is kor-
szerűnek tekinthető és igényes belső térkialakításaikkal a kedvező 
tanulási-tanítási környezetet is biztosítják a felnövekvő generáci-
ók számára.

A dolgozatomban felhasznált archív fotókat a századelő kiváló 
fotográfusa, Erdélyi Mór készítette. Tanulmányom végén egy táb-
lázatban összegzem a 36 iskolaépület tervezőit, a homlokzatai-
kon és belső tereikben elkészült műalkotásokat valamint az élet-
reform-mozgalom jeles képviselőiként ismert képzőművészeket.
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a pető andrás szellemi köre és személyes 
kapcsolatai az 1911–1967 közötti 
időszakban, mint  a konduktív nevelés 
kialakulását elősegítő tényezők

földeSi renátA

1. Bevezetés

Pető András 1967-ben bekövetkezett halálával lezárult a konduk-
tív pedagógia első, talán legfontosabb szakasza. ekkorra forrott 
ki és szerveződött igazi egységgé az a speciális gondolatrendszer, 
amely a konduktív nevelés lényegét, a nevelési folyamathoz és 
benne a nevelődőhöz való modern, a szokásostól nagymértékben 
eltérő közelítést jelentette. holizmus, életreform, mozdulatművé-
szet, csoporthatás, személy-és célközpontúság, újfajta tanulásve-
zérlés, mind-mind fontos komponensei pedagógiájának. 

A xx. század első évtizedei ugyan nagy áttöréseket, újra-felfe-
dezéseket hoztak a tudomány több területén, de Pető egyedisége, 
jelentősége abban állt, hogy rendszerében, módszerében filozófiai, 
pszichológiai, pedagógiai eredmények korszerű elméleti ötvözetét 
hozta létre és annak működőképességét a gyakorlatban is igazolta. 

Jelen tanulmány egy kutatássorozat első szakaszának részered-
ményeit mutatja be, mely Pető András (1893–1967) levelezésének 
feldolgozása során előkerült dokumentumok illetve kortársak 
által leírt történetek segítségével próbálja rekonstruálni 1911-től 
kezdődően azokat a személyes és szakmai kapcsolatokat, ame-
lyek segíthették a konduktív nevelés kialakulását. A kirajzolódó 
összefüggések mára kultúrtörténeti, orvostörténeti és politika-
történeti jelentőséggel is bírnak, hiszen a korabeli társadalmi élet 
több fontos egyéniségére vonatkozóan is találhatók adatok. kör-
vonalazódni látszik egy olyan kapcsolati háló, melyben Pető pro-
fesszor jóval fontosabb, sokrétűbb szerepet töltött be, mint amit 
mai tudásunk alapján feltételezhetnénk.
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2. Pető András a gyógyító

De hogyan is kapcsolódik össze Pető András élettörténete a ne-
velés és a gyógyítás magyar történetével? Miközben a történel-
mi szereplők sokmilliós tömegei névtelenül tűnnek el az idő és az 
események sodrában, addig mások előtűnnek, sőt kitűnnek, és az 
egyes tudományágak, művészeti ágak megnevezett, ismert sze-
replői lesznek. Személyük és élettörténetük szimbolikus jelentést 
kap, eszmék jelképévé válik (Pataki, 2011.). Nevüket, munkássá-
gukat olyan személyek említik, akik maguk is, egy adott területen 
nagy hatásrádiusszal bírnak. Pető hatásrádiusza mindenképpen 
jelentősnek mondható a fogyatékkal élők fejlesztésének tekinte-
tében, ezt jól érzékelteti Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona vissza-
emlékezése.

„Mániákus gyógyító. ricinusolajjal, tornával, lélekelemzéssel, 
fűvel-fával, hókuszpókusszal, talán – ha muszáj – még szerelem-
mel is gyógyítani, gyógyítani mindenáron. A gyógyulási arány-
száma jelentékeny. ő maga lúdtalpú, nehézkes járású, de a leg-
bénább bénákat is megtanítja balettáncosokat is megszégyenítő 
mozdulatokra. Amit a fejébe vesz, azt végre is hajtja, rendkívü-
li akaraterővel és kitartással, paranoiás aktivitással. Az orvosok 
többnyire gúnyos hangon emlegetik, mindamellett egyre több 
betegüket küldözgetik hozzá gyógyulni. Pető pedig gyógyít, gyó-
gyít, sokszor döbbenetes sikerrel. Sok száz beteg várja, hogy mi-
kor kerül rá a sor. Úgy mennek az intézetbe, mint valamikor a 
búcsújáró helyekre. kétségkívül jelentékeny hatóerő”. (kosztolá-
nyiné, 2003.)  

Pető a történelem egy olyan korszakában és helyszínén kezdte 
megalkotni rendszerét és elméletét, amely fogékony volt a reform-
gondolatokra és reformgyakorlatokra, de egy olyan rendszerben 
és országban fejezte be azt, amely diktatórikus viszonyai folytán 
nem kedvezett az alternatív tudományfelfogásnak vagy peda-
gógiai praxisnak. hogy az évtizedekig fennálló totális hatalmi 
rendszerben mégis életben maradhatott a konduktív nevelés, 
ma már látható, hogy nagyrészt Pető szerteágazó személyes és 
szakmai kapcsolatainak, s persze hihetetlen elszántságának volt 
köszönhető. 
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A nagy támogatók közé tartozott Kun Miklós pszichiáter is, aki-
nek segítségével Pető az orsó utcai gyermekotthonban átvészelte 
a nyilas uralmat. Így emlékszik Petőre:

„Meglátogattam Gönczi Laciékat, akit Radnóti Miklóson keresztül 
ismertem. A Napraforgó utcában, ahol szép kis házuk volt, ott lát-
tam először Petőt. Beszélgetés közben egyszer azt kérdezi:

 – Mit olvasol? Éppen Thomas Mannt olvastam. erre Pető:
 – Az már nem aktuális!
 – hát mi az aktuális?
 – Franz kafka!

Akkor hallottam először ezt a nevet. elkönyveltem magamban, 
hogy Pető egy őrült, hogy Thomas Mann-nal szemben egy isme-
retlen írót ajánl, de igaza volt. összebarátkoztunk és megkért, 
hogy mozgásterápiás tanfolyamot tarthasson a lakásomon. Így 
kezdődött el Pesten a mozgásterápia. A felszabadulás után nagy 
gondban voltam, hogy illeszkedik be egy ilyen szabálytalan em-
ber, mint Pető András, az új rendszerbe? kértem Dobszay László-
tól, az Állami Gyermekmenhely igazgatójától Pető részére húsz, 
beszélni, mozogni, enni nem tudó gyereket. Megkaptuk. egy 
év múlva elmentünk Dobszayval, és a gyerekek jártak, beszéltek, 
spontán ettek. ezek után elhatároztam, hogy építtetek Petőnek 
egy intézetet”. (kun, 2004.) egy másik jelentős támogató Ortutay 
Gyula volt, aki sokszor közbenjárt Pető érdekében:

egy alkalommal telefonált Radnótiné Fifi, Ortutay Gyula titkár-
nője, hogy jóindulatú figyelmembe ajánlja Pető főorvos kollégá-
mat, aki valami egyedülálló dolgot tud a nyomorék gyermekek-
kel művelni, azok mozgásképessége érdekében. A megbeszélt 
időpontban megérkezett Pető kolléga, s amikor beszélni kezdett, 
először úgy ítéltem meg, hogy egy fantasztával társalgok, de az-
tán mindinkább magával ragadott a terve. kineveztük a megfelelő 
állásba, hogy elkezdhesse munkásságát”. (zsebők, 1981.) 
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3. Pető életútja, gyógypedagógiai életműve  
és az életreform

Az egyéni élettörténet mindig a múlt – jelen - jövő idősíkján zajlik. 
Az, hogy egy adott személynek mi a jelentősége, az sokszor csak 
a történelem távlatából értékelhető.  ha Pető életére, életművére 
tekintünk, kétségtelen, hogy nagy hatással volt környezetére, az 
orvoslásra és a (gyógy)pedagógiára, sőt, átugorva néhány évtize-
det, a mai fejlesztő eljárások és az orvosi rehabilitáció is „hasz-
nálják”, alkalmazzák a Pető által bevezetett, akkoriban újításnak 
tartott gyakorlatot.

kortársai, barátai Petőt polihisztorként, ellenségei szélhá-
mosként, csalóként, a tőle magukat függőnek érzők mágusként, 
mesterként emlegették. Sok jelentős személy, a tudományos és 
művészeti élet szereplői emlékeztek rá és emlékeztek meg róla 
műveikben, visszaemlékezéseikben. Pedig saját bevallása szerint 
nem szerette, amit csinált. Popper Péter, aki néhány évig Pető ta-
nítványa és munkatársa volt, így emlékszik erről holdidő című 
könyvében: „Pető fiókjában mindig volt két határidő nélküli meg-
hívó, egyik a zürichi, másik a jeruzsálemi egyetemre.

 – Főorvos úr miért nem utazik soha?
 – Én nem utazhatok, fiam, mert ha Soroksárnál messzebb me-

gyek, már nem tudok visszajönni.
 – Miért nem?
 – Mert én annyira utálom, amit csinálok.
 – A mozgásterápiát?
 – Azt.
 – elképedésem miatt dadogva kérdeztem:
 – És akkor miért nem hagyja abba a főorvos úr?
 – Mert félek, hogy valami rosszabb jön helyette”. (Popper, 2001)

    
Pető szakmai karrierje Bécsben indult, mikor a Pester Lloyd egye-
temre küldte az osztrák fővárosba. Máig sem tisztázott, hogy mi-
ért, de Pető az újságírás helyett a medicinát választotta, és az orvo-
si egyetemre iratkozott be. Élettörténetének későbbi mozzanatait 
figyelembe véve, a múltból visszatekintve távolról sem meglepő 
ez a döntés. A hozzá közel állók közül sokan emlékeznek Pető 
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sorsról, rendeltetésről szóló gondolataira. erről így ír Németh An-
dor, aki szintén látogatta Bécsben, majd később Párizsban is a har-
mincas évek közepe-vége táján:

„Amikor Bécsben összeakadtunk, futólagos gyermekkori érint-
kezésünk után, évek óta az osztrák fővárosban élt, mint orvos-
tanhallgató és polihisztor. Mindjárt az első nap elvitt a lakására, 
megmutatta könyveit, akkoriban, ha jól emlékszem, főleg a kele-
ti vallások érdekelték, és számomra felettébb izgalmas dolgokról 
beszélt. Már az első mondataiból kiderült, hogy mélyen misztikus 
lélek, aki meg van arról győződve, hogy az ember szándéka nem 
sokat számít, mindig csak az történik vele, ami rendeltetett…”. 
(Németh, 1973.) Visszatérve a kezdetekhez, Pető 1911-ben került 
be a bécsi szellemi élet körforgásába, amely telítve volt a pszi-
chológia nagy generációjának gondolataival, s ahol a közéletet 
felpezsdítette az avantgarde. Az új művészet új ideált alkotott, s 
forrongott a társadalom. Pető bekapcsolódott az alakuló folyama-
tokba, lakásán egymást érték a titkos találkozók, barátsága ekkor 
kezdődött az osztrák kommunista párt egyik alapítójával, Hans 
Eislerrel. A mozgalmi élet aktív tagjaként röplapokat sokszorosí-
tott, lakását figyelték, ezért többször változtatott címet. otthoná-
ban rengeteg érdekes könyvet halmozott fel és helyet adott a mű-
vészeti és tudományos élet találkozásainak.

haláláig tartó kapcsolata itt indult Jakob Levy Morenoval is, aki-
vel együtt indították be a spontaneitás színházat gyerekek, majd 
prostituáltak számára. 

Az egyetem elvégzése után orvosként több kórháznak, szanató-
riumnak lett munkatársa, tuberkulózis, mozgásszervi megbetege-
dések, elmebetegségek, majd ortopédia a szakterülete. Az 1920-as, 
30-as években a Volkssanatorium Mauer-ben különböző gyógy-
módok egyesítésével kezdett kísérletezni, az alkalmazott terápiák 
között megtalálható volt a napfürdő, légfürdő, különböző tornák 
és diéta. ebben az időben került kapcsolatba a természetes gyógy-
módokkal, a homeopátiával, gyógynövénytannal, s ekkor ismer-
te meg a szervezet öngyógyító mechanizmusára építő eljárásokat 
Gerhard Madauson keresztül. egy másik szál szintén köti a termé-
szetes gyógyításhoz Bernhard Aschner személyén keresztül, aki 
Pető szerkesztőtársa volt a Biologische heilkunst című folyóirat-
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nál. ezek, a bécsi évek alatt szerzett orvosi- filozófiai tapasztalatok 
alapozták meg egyfelől a későbbi konduktív nevelési rendszert. 

A 19. század vége és a 20. század eleje a gyógyításról, gyógyít-
hatóságról kezdett másképpen gondolkodni. egyrészt újra beke-
rült az emberi testtel és annak egészségével kapcsolatos diskurzu-
sokba az egészség- egészlegesség - teljesség fogalomköre és ezzel 
párhuzamosan a test és lélek szétszabdalhatatlanságának régi/új 
gondolata illetve ismét „divatossá” vált a természetes gyógyító 
alapanyagok használata, a különféle terápiák kombinálása. 

Pető, aki maga is hitt az alternatív eljárásokban, a bécsi évek 
után 1938-ban Párizsba utazott. Az orvoslással ugyan nem hagyott 
fel – orvos szakíróként dolgozott – de megélhetését biztosítandó, 
számos, szakmájából nem következő tevékenységet folytatott, 
kávépótló és kozmetikai szerekkel kereskedett. emellett gyógyí-
tott, felhasználva a Bécsben megszerzett természetes és alterna-
tív gyógymódokra építő tudást, melyeket még Madaus és Aschner 
munkatársaként ismert meg. Mihályi Gábor Franciaországban töl-
tött emigrációjának leírásakor Petőről is emlékezik:

„Pető párizsi baráti körünk csodabogár tagja volt. Éppen ven-
dégségben járt nálunk, amikor a másik szobából meghallotta 
anyám köhögését. Azonnal szólt zoltánnak, baj van, anyám tüdő-
baja kiújult. Az orvosi vizsgálat igazolta Pető diagnózisát. 

Az orvosok a kor tudományának megfelelően tüdő reszekciót 
javasoltak, a beteg tüdőszárny kikapcsolását. Pető operáció he-
lyett homeopata gyógyszeres kezelést javasolt, arra hivatkozva, 
hogy a fél tüdő hamar tönkre teszi a szívet. Petőnek igaza lett. 
A homeopata kezelésben viszont nem bíztak az orvosok”. (Mihá-
lyi, 2012.) 

egy másik történet, amely Vas István első feleségéhez, Etihez  
kapcsolódik, szintén érzékelteti Pető egyedi, az akkori európai or-
vosi gyakorlattól eltérő hozzáállását az emberhez és a gyógyítás-
hoz:

„egy este a Japán kávéházban eti elmesélte állapotát Dérynek 
és Németh Andornak. Mindketten elkomorodtak, aztán egy kis 
hallgatás után egyszerre mondták ki: Pető!

Másnap este eljött, fél órája volt számunkra. Beszámoltam 
kalmár Irén diagnózisairól – szemét félig lehunyva, fensőbbsé-
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ges megvetéssel hallgatta. Aztán lélekről és testről beszélt, most, 
utólag visszaemlékezve, úgy látom, hogy egy kissé már előre-
vetítette a majdani, nagy hatású Zen gondolkodásmódját, sőt, 
úgy lehet, a bioritmussal kapcsolatos föltételezéseket is. A lel-
ki útmutatás mellé azonban fizikai gyógymódot is előírt, eléggé 
meglepőt: lefekvés előtt eti töltsön tele egy lavórt forró vízzel, 
egyet meg hideggel, és mind a két lábát gyorsan mártogassa, hol 
egyikbe, hol másikba, továbbá tartson cukorkúrát. Filozófia és 
terápia együttvéve sem tartott tovább fél óránál. eti hívő ember 
volt, így hát komolyan vette Pető pszichológiai parainézisét – 
az is lehet, hogy nálam fogékonyabban hámozta ki az értelmét. 
A lehangoló jelzések, a lelassúdás tünetei ugyan nem maradtak 
el, de eti emeltebb fővel viselte el a lefokozás makacs mozzana-
tait”. (Vas, 1981.) 

Mikor Pető 1938-ban visszatér Budapestre, híre már megelőzte. 
Barátja, Kun Miklós pszichiáter segítségével több szalont is látoga-
tott, majd maga is otthont adott különféle művészeti, spirituális 
összejöveteleknek, ahol a korabeli társadalmi élet legkülönbözőbb 
tagjai találkozhattak. Intenzív kávéházi életet élt, a Japán, a Luxor, 
a Seemann és a Metropol állandó vendégei közé tartozott. Németh 
Andor, Füst Milán, Pán Imre, Szentpál Olga, Hauswirth Magda, Török 
Sándor, Déry Tíbor, Fekete Béla, Fekete Éva, a szoros baráti körhöz 
tartoztak. Segítette őket orvosilag, emberileg, sokszor inspirál-
ta a művészek munkáit. Gelléri Andor Endre, Tamkó Sirató Károly 
gyakran ültek kávéházi asztalánál, ahol felolvastatott magának a 
feltörekvő művészekkel és a legkülönbözőbb művészeti ágakban 
adott tanácsokat. egy ehhez kapcsolódó történetet Németh Andor 
idéz elénk: „összehoztam Petőt író barátaimmal is. egyszer meg-
történt az is, hogy Pető, mint egy különc amerikai, maga mellé ül-
tetett egy csomó fiatal költőt és hajnalig verseket húzatott a fülébe 
egy kávéházban, majd átmentünk a Japán-ba káposztalevest enni, 
mint valami cigányos mulatság után. Gelléri Andor Endre aztán 
végleg rajta maradt Petőn, aki akkor költözött Budára, egy hozzá 
méltó, rejtelmes lakásba. (Németh, 1973.)

Pető gondosan ügyelt arra, hogy barátságait, kapcsolatait ápol-
ja, ezt bizonyítja a hagyatékban talált magánlevelezés terjedelme, 
mely néhol cédula-szerű, egy-két soros üzenetek, máskor több ol-
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dalas beszámolók formájában vetíti elénk a professzor évtizedes 
kapcsolatait. 

Pán Imre írta Petőnek: „Nagy kár, hogy most nem jön Párizsba, 
és én nem mehetek haza pár hétre: terveim, programom beindítá-
sánál, nagy szükségem volna a segítségére. „

Füst Milán szintén többször fordult a professzorhoz, ennek Pető 
egyik 1958-ban kelt levelének diktált piszkozatában bukkantunk 
nyomára: „kedves Füst Milán! Több mint 20 évvel ezelőtt küld-
ted meg nekem verseidet. A dedikálás egy jelenésnek szólt, amely 
sajnos nem valósulhatott meg. Verseid viszont a legszebbek közé 
tartoznak, melyeket ismerek.”

Gyógyítóként is hírnevet szerzett, névjegyét kézről-kézre ad-
ták, hozzá fűződik többek között Márai (időszakos) gyógyulása, 
melyről így emlékszik az író: „este meglátogat P. (Pető) a „csoda-
doktor”. karinthyra hasonlít, csak öregebb és még rútabb. Mikor 
beteg voltam elhozták hozzám; az orvosságait nem mertem be-
venni, mert schizoid, határeset, nem lehet pontosan tudni, hová 
teszi a tizedespontot, mikor mérget ír fel; de végül segített, mert 
felrázott a közönyből, amibe akkor már nagyon belesüppedtem. 

Sokat tud, különösen orvostörténetről, kínai orvoslásról, a tű-
heggyel való gyógyításról. Most húsz nyomorék gyermekkel dol-
gozik egy intézetben, csoportos játékkal és tornákkal adja vissza 
paralízises, szklerotikus, béna gyereknek a mozgáshoz való ked-
vet és képességet, „ritmust kapcsol” beléjük, ez a módszere”. (Má-
rai, 1998. 76.) 

A barátok közül is sokan jártak hozzá különböző okokból. Ve-
getatív csoportját látogatta Pán Imre és Füst Milán, a női-energia-
kör tagjai voltak például Hauswirth Magda, Fekete Éva, Scheiber 
Klára, Kardos Böske és Szentpál Olga is, akik heti rendszerességgel 
vettek részt Pető szeánszain, ahol a professzor „rejtélyes erőkkel” 
gyógyított. Török Sándor, aki tényként kezelte Pető természetfeletti 
képességeit, volt az egyetlen, aki megértette, hogy Pető mennyi-
re nehezen fért meg önmagával, tudásával, s milyen ambivalens 
személyiség volt. Lényéből fakadóan környezetével is hasonló 
volt a viszonya, folyton harcolt, küzdött, bizonyított. „Pető tud-
ta a szakmát normális szinten, tehát tárgyalóképes volt, de amit 
végzett, annak a java része nem volt normális. ötvözött, de ötvöze-
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tében túlnyomó volt az értelem alatti és az értelem feletti elem”. 
(Török, 1979.) Mihályi Gábor, két apa között című könyvében szin-
tén található egy történet, mely Pető „természetfeletti” képessé-
geiről tanúskodik: „zoltán egy nap arra tért haza, hogy az utcán 
találkozott Petővel és elpanaszolta neki, hogy mennyire hiányolja 
Bandit, azaz Németh Andort. Mire Pető azt válaszolta, épen teg-
nap beszélgettem vele. Én kevésbé lepődtem volna meg, mint 
zoltán, mert néhány évvel korábban Baselben egy antropozófus 
rokonomnál időztem, aki elmagyarázta nekem, hogy halottakkal 
való beszélgetés igenis lehetséges, csak nagyfokú koncentrációt 
igényel. Tudja, hogy nem tartozik a lehetetlenségek körébe”. (Mi-
hályi, 2012.)

Pető személyiségének gondoskodó része azonban kiegészült 
egy egészen más szegmenssel is, melyből, az önmagából kifordu-
ló, sokszor összeférhetetlen, az általános emberi viselkedési nor-
mákat rendszeresen áthágó különc, ruffy Péter (1974) szavaival 
élve a „nagyszerű mérges ember” képe tárul elénk a fellelt forrá-
sokból: „Angyalnak és ördögnek a keveréke. Tapintatlan; kímé-
letlenül ráolvassa mindenkire a gyöngéjét, de ezzel a ráolvasással 
is gyógyítani akar. Sokszor ördögien, kárörvendőn röhög. Nem 
szereti az egészségeseket, kiegyensúlyozottakat, azokat, akik nem 
szorulnak rá. özvegyasszonyokat, idegbajosokat, börtönviselte-
ket gyűjt maga köré”. (kosztolányiné, 2003.)

egy másik történet öntörvényűségét és sajátos felfogását tükrö-
zi a társas érintkezési viszonyokról: „Teljesen szabálytalan ember 
volt. hogy egy példát mondjak, miután hazaérkezett Franciaor-
szágból, Horányi professzor kérte őt, hogy szeretne vele megis-
merkedni. Pető elment Horányihoz tízre, ahogy megbeszélték, de 
várnia kellet. Amikor rákerült a sor, Pető bement a Horányihoz, és 
azt mondta keményen, tagoltan:

- háromnegyed órát ültem az előszobájában, és megálla-
píthattam, hogy maga abszolút alkalmatlan a klinika vezetésére! 
– Azzal kiment és becsapta az ajtót. (kun, 2004.)

Sárközi Mátyás visszaemlékezésében szintén található példa 
Pető lobbanékonyságára, teátrális hangvételű kirohanásaira, ám 
ez az idézet már utalás arra a hihetetlen elszántságra, fanatiz-
musra is, amely Pető munkastílusának és moráljának alapja volt: 
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„Pimpit bevittük Petőhöz a Villányi útra, aki rám bömbölt, hogy 
menjek ki. Pár perc elteltével kirúgta az ajtót és rám ordított, hogy 
most ezt nézzem meg! És (az addig ágyhoz kötött) Pimpi szépen 
ment hat lépést, maga előtt tolva egy széket. Pető ezután elordítot-
ta, hogy ő gyöngyöt szór a disznók elé, hogy őt nem érdemli meg 
ez a hon, és vegyem tudomásul, hogy Pimpi innen a saját lábán 
fog hazamenni”. (Sárközi, 2003.)

4. Gyógypedagógiai koncepciója kapcsolódódása  
a korabeli pedagógiai reformtörekvésekhez

Gyógyítói/nevelői koncepciójának alapjai már a bécsi szanató-
riumi időkben kipróbált, kifejlesztett aktív napirend volt, amely a 
holisztikus emberszemléletből kiindulva, csoportos foglalkoztatá-
si formában, szinte a teljes ébrenléti időszakot lefedve biztosított 
keretet a neveltek életéhez. Pető sokak számára meglepő módsze-
re, a ritmikus intendálás és a kezelők folyamatos jelenléte és az 
egyénre szabott célok, feladatok addig kiugró eredményeket hoz-
tak a képezhetetlenek fejlesztésében. 

Pető rendszerét érzékletesen ábrázolja Márai Sándor néhány 
sora: „Éppen a kezelés órájában érkezem. A nyomorékok csopor-
tosan énekelnek és számolnak, s bizonyos, ritmikus, a régi kul-
tikus gyógy- és vallásgyakorlatok mozdulataival mozognak. P. 
(Pető) tapasztalata szerint a csoport önbizalmat ad a nyomorék-
nak, nem fél mozogni. A görcs, úgy látszik, egyféle ellenállás, lelki 
és testi egyszerre. Aki tudja mozgatni a kezét, az tudja mozgatni a 
lábát is – mondja P. három óra hosszát figyelem a kezelést. 

egy pillanatra sem szűnik meg a nyomorékok foglalkoztatása. 
ez az állandó zsongás, abajgás, ütemes davenolás, kétségtelenül 
magába zárja a gyermekeket és felold bennük valamit. P. nem hisz 
az asztmában sem; szerinte csak ember van, aki visszafojtja a lé-
legzetét”. (Márai, 1998. 120–121.)

Büchler Júlia Pető első betegei közé tartozott, gyermekbénulás-
sal került az Intézetbe 1948-ban. emlékeit Leltár a lomtárban című 
könyvében írta meg, hogyan is látta egy tízéves kislány a profesz-
szort és a keze alatt folyó különös, fárasztó tevékenységet, amely 
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néhány évre az életét jelentette. „Sóvárogtunk a főorvos elismeré-
sére, amit nem könnyen osztogatott, nagyon ki kellett érdemelni. 
A délelőtti torna - amit ott munkának neveztünk – nekem, a „bejá-
ró” betegnek 8. 30-tól 12. 30-ig tartott. utána következett az ebéd, 
majd a délutáni pihenő 14 és 16 óra között. ezt az időt kizárólag 
fekvéssel és alvással kellett tölteni. A beszélgetés, olvasás is tilos 
volt. 16 órától 18. 30-ig ismét tornáztunk. 

A napirend kemény volt. Szigorú szabályok voltak: priccsre 
ülni tilos! Torna és pihenés közben tilos a beszélgetés! Minden elő-
írt feladatot kötelező elvégezni! A főorvos úr szigorú ember volt, s 
munkatársaiba is beoltotta ezt. Nagyon féltünk a haragjától. erejét 
mindannyian éreztük. A felnőttek is tartottak tőle. Az erőfeszítést 
mindig maga a beteg tette, a segítségadásban a szükséges mini-
mumra szorítkoztak, a betegek önállósítása, önbizalom, elhatáro-
zottság kialakítása, erősítése volt a cél”. (Büchler, 2011.)

Pető rendszerének egy másik pillérét azok az új gondolatok je-
lentették, amelyek többségükben szintén az életreform mozgal-
makhoz köthetők. Pető nevelési-munka szervezési koncepciójá-
nak fontos eleme volt egy olyan közösség és tér létrehozása, ahol 
egy magasabbrendű célért lehet és kell munkálkodni.

Az új világból, új élettérből levezetve Pető is eljutott az új 
munkahely koncepciójához. Több fronton is küzdött azért, hogy 
kompromisszumok nélkül tudjon teremteni egy helyet, ahol egy 
karizmatikus vezető a lélekre és érzelemre építve képes működ-
tetni egy olyan rendszert, amelyben a résztvevők szenvedélye, 
célorientáltsága, tudatossága elvezet ahhoz, hogy a nevelt a va-
lódi akarata, aktivitása segítségével élhesse meg saját egészleges-
ségét. A medicina és a pedagógia összekapcsolása, a „nyomorék” 
emberként tisztelete, az emberben rejlő képességek és lehetőségek 
meglétében való bizonyosság, szintén az életreform gondolatkö-
rében gyökereznek.

Förster Vera pszichológus, a Mérei házaspár segítségével került 
az Intézetbe az ötvenes években, mint a rendszer ellensége. köny-
vében hosszan ír az ott töltött időről, sorai nyomán újabb informá-
ció-töredékek egészítik ki a Pető-képet.

„Az országos Mozgásterápiai Intézet úgy működött, mintha 
Pető András tulajdona lett volna. Teljes egészében az elképzelései 
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szerint építették és rendezték be. ő maga választotta ki a kezelő-
nőket, és a Párt beavatkozása nélkül eldönthette, hogy kit alkal-
maz. Pető bármit megtehetett, mert azt rebesgették, hogy valaki a 
felső pártvezetésből támogatta. Az interjúra behívott fiatal nőktől 
nem kívánt meg formális képzettséget. Értelmesnek és fizikailag 
erősnek kellett lenniük, és mentesnek lenni a mozgássérüléssel 
kapcsolatos babonáktól. Mindenkit elküldött, aki azzal jelentke-
zett, hogy a szegény nyomorék gyerekeknek akarja szentelni az 
életét. Nem volt se mankó, se kerekesszék, mintha az intézet nem 
is a fizikailag megrokkant gyerekek és felnőttek otthona lett vol-
na. összecsukható priccseken kívül nem volt más bútor. A prics-
cseket Pető leírása alapján készítették el, és könnyen egymásba 
rakhatók voltak. 

Nem volt rajtuk matrac, farácsozatukat éjjelre csak pokróc meg 
lepedő borította. Nem volt külön ebédlő, se tanterem, mert az éb-
renlét minden óráját gyakorlatokkal töltöttük”. (Förster, 2012.)

A cél, az Ügy, mindennél fontosabb volt Pető számára. hitte, 
hogy a legkisebb hanyagság, oda nem figyelés destruktívan hat a 
teljes munkafolyamatra és benne a gyógyuló személyre. 

Pető sokszor könyörtelen tudott lenni, ha az általa felállított 
munkahelyi szabályokat megszegték a dolgozók. Totális intéz-
ményében a legkisebb fegyelmi vétséget sem volt képes tolerál-
ni, úgy tartotta, minden elkövetett vétség a gyógyulás és fejlődés 
ellen hat. erről tanúskodik a következő néhány sor is: „egy al-
kalommal felfedezte, hogy a köpenyem legalsó gombja hiányzik. 
Úgy ordított, mint a vad oroszlán:

- Nem érted? ha itt bárki lezserkedni kezd, rosszabbul 
gyógyul a beteg! Nem érted?

Akkor nem értettem. Ma már igen”. (Popper, 2001.)
Pető, csakúgy, mint a pedagógia reformerei, alapvetésként te-

kintett az emberi képességek fejleszthetőségére. hangoztatta, 
hogy olyan, hogy fejleszthetetlen és képezhetetlen, nem létezik. 
Tudta azonban azt is, hogy a központi idegrendszer sérülése kö-
vetkeztében mozgássérültté vált emberek élete a hagyományos, 
orvosi eljárásokkal nem lesz befolyásolható. ezért dolgozta ki új-
szerű, egységes „rehabilitációs” rendszerét, a konduktív pedagó-
giát, melynek gyökerei a 20. század első évtizedeiben kibontako-
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zó, az egyéni és közösségi élet több szegmensére irányuló korabeli 
reformmozgalmakig nyúltak vissza, s törvényszerűen összefo-
nódtak a korszak új nevelési törekvéseivel is, melyeket megha-
tároztak az újragondolt nevelési ideológiák, valamint az ezekből 
levezetett pedagógiai gyakorlatok. Pető filozófiájának egyik alap-
gondolata az volt, hogy az ember nem szabdalható testrészekre, 
funkciókra, ezért egységes, összefüggő rendszerként kell értel-
mezni. Test, lélek, szellem jelenti az egészlegességet, s adja az em-
ber lényegét, s ha bárhol zavart szenved ez az egység, az kihat 
a teljes rendszerre. ez az egység-szemlélet munkájának minden 
területét meghatározta. ezt a felfogást, melynek alapjai megta-
lálhatók a keleti filozófiákban és gyógyításban, a reformmozgal-
makban, a reformpedagógiákban, a korabeli magyar egészség-
ügyi szervek elfogadhatatlannak, gyanúsnak tartották. A merev 
rendszer képtelen volt befogadni, elfogadni egy ennyire eltérő at-
titűdöt és gyakorlatot. elfogadhatta viszont a pedagógia, amely a 
klasszikus értelemben nem volt tudomány. „A pedagógia kibírta 
és elviselte, amit az orvostudomány nem tudott elviselni, hogy 
az idegrost nem működik, és mégis lefut az ingerület. Az agy pa-
rancsára bekövetkezik a mozgás – miközben a növendék számol 
-, hogy helyet adjon szervezetében közelebbről meg nem nevez-
hető segítő erőknek”. (Vekerdy, 1992.) Petőt nagyon szoros baráti 
szálak fűzték Török Sándor író antropozófushoz, aki méltó intel-
lektuális partnere volt. órákat beszélgettek Rudolf Steinerről, aki-
nek világfelfogását, filozófiáját és pedagógiáját Pető még a bécsi 
időkből ismerte. Steiner gyógypedagógiájának és nevelési-oktatá-
si koncepciójának számos eleme megtalálható ma is a konduktív 
pedagógia gyakorlatában, többek között a gyermekszemléletben, 
a tananyag elrendezésben, az érzékszervek és a hozzájuk fűződő 
tapasztalatok hangsúlyozásában, valamint a tényleges aktivitás és 
tevékenység központúság megkérdőjelezhetetlenségében. Veker-
dy Tamás, aki Török Sándor javaslatára Petőnél töltött gyakorlatot, 
remekül összefoglalja a petői pedagógia lényegét: „Világosan lát-
tam, hogy itt a gyereket és az embert – az emberi természetet és 
ezen belül a pszichikumot és a fizikai testet – illető olyan szem-
léletmóddal találkoztam és olyan sikerek által igazolt praxissal, 
amelyet életemben mindig is kerestem, és amelyről mindig is re-
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méltem, hogy feltalálható. ez az obskúrus, mélyen a személyiség-
ben gyökeredző, tudománytalan praxis a gyerek lényéből – és az 
élet lényegének ismeretéből – indul ki, hat, gyógyít, nevel és nö-
vel”. (Vekerdy, 1992.) Török a kezdetektől kiemelkedő nevelőnek 
is tartotta Petőt, Egy kis kertet szerettem volna című írásában ref-
lektál az intézetben látottakra: „Voltam egyszer kilenc-tíz évesek 
foglalkozásán, magyar-irodalom tanulóórán, de aztán az lett be-
lőle, hogy a gyerekek elkezdtek verseket írni. Írták a rigmusokat, 
éspedig csupa mozgásról: hullámzó tóról, rohanó hegyi patakról, 
virágos réten megugró nyúlról, futó felhőről…A kerületben, az ál-
talános iskolák között három egymás utáni esztendőben elsők let-
tek tanulmányi eredményeikkel az Intézet növendékei; nem mint 
nyomorékok, hanem a rendes pontozás során. Petőnek volt egy 
alapvető orvosi-nevelői elve: mindenkit feljebb kell emelni arról a 
pontról, ahol éppen tart. Nemcsak gyógyítani kell őket, hanem ne-
velni és tanítani is. Mindez együttvéve a végső cél felé kell, hogy 
vezesse őket: minél inkább énjükkel nyilatkozzanak meg a világ-
ban”. (Török, 1979.)

5. Összegzés

Pető nem volt az életreform mozgalom emblematikus alakja, 
azonban gyógyító munkájában és gyógypedagógiai tevékenysé-
gében az életreform mozgalom és a reformpedagógia hatása, szá-
mos eleme megtalálható. keleti filozófia, okkultizmus, holisztikus 
emberszemlélet, természetes gyógymódok alkalmazása, az embe-
ri képességbe vetett hit, az új munkahely koncepciója mind szer-
vesültek rendszerébe. A bemutatott személyes és szakmai kap-
csolatai és munkássága egyaránt jelzik Pető forradalmi-reformeri 
személyiségét. reményeim szerint a kutatás előrehaladtával és a 
hagyaték további feldolgozásával még autentikusabb Pető-kép 
megrajzolására is lehetőség nyílik majd. A még feltárásra, elem-
zésre váró források jelentős mértékben hozzájárulhatnak Pető ne-
velési koncepciójának jobb megértéséhez, illetve újradefiniálásá-
hoz.  
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Kis-svábhegyi út 21.  
– az első hazai Waldorf színtér

AmAti gergely márton

Munkánk arra vállalkozik, hogy emlékiratokra alapozva mutas-
sa be a budapesti kis-svábhegyen 1926 és 1933 között működő 
Waldorf iskola létrejöttének és működésének körülményeit, ala-
pítójának tevékenységét és az általa alapított intézmény utóhatá-
sát. ennek során kísérletet tesz arra, hogy az első hazai Waldorf 
iskolakezdeményezést tágabb társadalmi kontextusba helyezve, 
az életreform fogalomkörnek keretébe illesztve értelmezze. Mi-
ként a témával foglalkozó munkák elemzései bemutatják, ezek 
a kritikai jellegű társadalmi törekvések a modernizálódó életkö-
rülményekre adott komplex reakcióként jelentek meg a 19. és 20. 
századi Nyugat- és közép európában. Céljuk, hogy egészséges 
és teljes közösségi, fizikai, valamint szellemi életet alakítsanak 
ki az egyes emberekben, azok közösségeiben, ezáltal idővel az 
egész társadalom javát szolgálják. (Németh 2002, 2011, 2012, 
Németh, Mikonya és Skiera 2006) Az életreform által képviselt 
különböző értékek és célok implicit és explicit jelennek meg a 
reformpedagógiai kezdeményezésekben. (Németh és Skiera 
1999). Miként ehrenhard Skiera az életreform mozgalmak és a 
reformpedagógia összefüggéseivel kapcsolatban megállapítja, a 
reformpedagógia neveléselméleti és rendszerszempontból nem 
értelmezhető és hagyományos iskolapedagógia-történeti szer-
kezete felöl „nem rekonstruálható” (Skiera, 2005). ebből a fel-
vetéséből kiindulva megállapítható, hogy a reformpedagógia az 
életreform háttérrel együtt érthető meg a maga történeti komp-
lexitásában. 
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A fentiek nyomán megfogalmazhatjuk azt a kiinduló tézist, 
ha az életreform kategóriáját kiemeljük kialakulásának történeti 
összefüggéseiből, akkor ez a megközelítés segíthet-e megérteni 
a múltbeli mellett a kortárs reformpedagógiai kezdeményezése-
ket, következőképpen a Waldorf mozgalmat is? ugyanis a hazai 
Waldorf mozgalom teljes történetének megértése sem választható 
el egy tágabb történeti és antropológiai szemléletű életreform ke-
ret vagy háttér rekonstruálása nélkül. egy ilyen széles horizontú 
életreform fogalom segítségével nem csak a „klasszikus” reform-
pedagógia (Németh 1996), hanem a közelmúlt és napjaink reform-
pedagógiai és életreform jelenségei, azaz a „továbbélő utópiák” is 
értelmezhetővé válhatnak.

1. A reformpedagógia kezdetei Magyarországon

A századforduló után és a század első évtizedeiben megszülető 
hazai reformiskolák (pl. a budapesti Új Iskola, Családi Iskola, a 
szegedi Polgári Iskola Tanárképző Főiskola mellett működő Cse-
lekvő Iskola, később az újszegedi kerti Iskola) a nyugati kezde-
ményezésekhez hasonlóan arra a felismerésre építik pedagógiai 
koncepciójukat, hogy a nevelése és oktatás nem lehet igazán 
eredményes gyermekek sajátos természetének, életkori sajátos-
ságainak, fejlődés-lélektani jellemzőinek figyelembevétele nélkül. 
A reformpedagógiai iskolák közös jellemzője „a gyermeki indivi-
duum önállóságának, szabadságának” megfelelő „a gyermekhez 
méretezett iskola megvalósítása, a hagyományos nevelési intéz-
mények belső világának, módszereinek, tananyagának radikális 
átalakítása” (Németh 1996, Németh, 2002, 169–170.)

A reformpedagógiai törekvések másik meghatározó törekvése 
a fenti pedagógiai módszerek segítségével „új ember” nevelése, 
kapcsolódik az életreform alapvető törekvéséhez, az emberi élet 
megújításának szándékához. Miként ezt Németh András megfo-
galmazza, a reformiskoláknak nagyratörő célja „az ember nevelés 
útján történő felszabadítása” (Németh, 2002, 171.). Az átfogó jelle-
gű életreform törekvéseket tűz maga elé a Waldorf mozgalom is, 
amely rudolf Steiner által kiépített gondolatrendszerre és ember-
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tanra, az antropozófiára épül. Steiner alaposan tanulmányozta az 
emberiség szellemtörténetének nagy és meghatározó eszmetörté-
neti fordulópontjait (paradigmaváltásait), s ennek alapján, végkö-
vetkeztetésként kidolgozta saját eszmerendszerét, az antropozófi-
át. ezt később egy nevelési és oktatási irányzat alapvetésévé tette, 
amelyet ma Waldorf mozgalomként vagy szabad steineri nevelés-
ként ismerünk. 

Az első steineri antropozófia útmutatásai alapján működő is-
kola 1919-ben Stuttgartban nyílt a Waldorf cigarettagyár munká-
sinak gyermekei számára. Az eső hazai Waldorf iskola hét évvel 
később Budán, a Családi Iskolától és az Új Iskolától nem messze, 
Nagy emil jogtanácsos tulajdonát képező, a kis-svábhegyi út 21-
es szám alatt található villában kezdi el működését.

2. Az alapító és az iskola az emlékiratok tükrében

A kis-svábhegyi iskola alapítója, Nagy emilné Göllner Mária (Bu-
dapest, 1894. november 13. – Bázel, 1982. január 19.) író, az első ha-
zai Waldorf iskola alapítója, bölcsész, antropozófus, elkötelezett 
életreformer. A Bizalom című börtönfolyóirat alapítója, rudolf 
Steiner hatására határozza el, hogy először börtönmissziót kezde-
ményez, majd iskolát alapít Magyarországon. 1946-ban emigrált 
Svájcba. A visszaemlékezéseiben az iskolaalapítás körülményeit 
főleg az antropozófiával és rudolf Steinerrel való megismerke-
dés perspektívájából mutatja be és nagyobb részt Göllner Mária 
Steinerrel és az antropozófiával kapcsolatos reflexióit tartalmazza. 
(Nagy 1974, Nagy 2000) Az emlékiratának több változata létez-
het, eredetileg németül íródott, a fordítás gépelt formában terjedt. 
Mivel feltehetőleg más emlékirat változatból származó idézetek 
találhatók férje Nagy emil emlékiratában is.

Jelen írás magját Vámosi Nagy István visszaemlékezései (Vá-
mosi Nagy 1992, 2000) képezik. Vámosi Nagy István zenetörté-
nész, zenepedagógus antropozófus Göllner Mária és Nagy emil 
fia, rövid ideig a stuttgarti, majd a kis-svábhegyi iskola tanulója is 
volt. Az emlékiratainak részletei pontos és autentikus ábrázolást 
adnak a kis-svábhegyi Waldorf iskola működéséről. Azokban szá-
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mos utalás található édesanyja emlékirataira, visszaemlékezéseit 
is azokból indítja. Narratívájában egy a személyes gyermekkorra 
való rövid, de gazdag visszaemlékezésen túl tetten érhető a gya-
korló pedagógus kritikai hangvétele. Göllner Mária férje, Nagy 
emil (kaposvár, 1871. november 16. – Budapest, 1956. augusztus 
20.), a kis-svábhegyi út 21. szám alatti épület volt tulajdonosa, 
ügyvéd és publicista. 1923-ig az eszterházy hercegi hitbizomány 
jogtanácsosa, 1918–1920 között vezető jogtanácsosa. 1923. június 
11. és 1924. február 21 között Bethlen István kormányában igaz-
ságügy minisztere volt. Visszaemlékezéseiben azok terjedelmé-
hez képest röviden, távolságtartóan tárgyalja az iskola működésé-
nek időszakát (Nagy 2012). Munkámban a fenti emlékiratokból a 
család tagjainak az első hazai Waldorf iskolára vonatkozó adatait 
használom majd fel.

3. A kis-svábhegyi Waldorf iskola létrejöttének folyamata

egy baráti meghívásnak eleget téve Nagy emilnét Dr. Göllner Má-
ria 1921 márciusában Drezdába utazik, ahol a Friedrich hielscher 
által szerkesztett Das Reich című folyóirat hasábjain megismerke-
dik rudolf Steiner gondolatvilágával és tevékenységével. ezzel 
párhuzamosan a drezdai operában találkozik egy hans reichert 
nevű fiatal vegyésszel és antropozófussal, akitől útmutatásokat 
kap, később pedig a dornachi antropozófia központtal való kap-
csolatépítésben is segíti. hazautazását követően Göllner Mária 
édesanyjával Szabó Máriával fogházmisszió néven vállal karitatív 
feladatokat a magyar börtönökben. Legfőbb célja a fogvatartottak 
szellemi nevelése. ezért megalapítja a Bizalom című börtönújságot, 
amely 1929–1944 között jelent meg a magyar fogvatartási intéz-
ményekben. A folyóirat tematikus kiadványokat is megjelentetett.

1924. április 18.–1924.szeptember 28. között részt vehet az ala-
pító rudolf Steiner által tartott előadásokon, majd Dornachban az 
antropozófiai társaság ülésén is. később pedig találkozik is az ant-
ropozófia kidolgozójával az első Waldorf iskola társalapítójával 
is. Meghívására 1926. február 19-én Budapesten Ludwig Thieben 
bécsi antropozófus tartott tájékoztató  előadást tartott az antro-
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pozófiáról, majd február 20-án megalakul a magyar antropozó-
fus „Landesgruppe” Dr. Löllbach Gusztáv vezetésével. (v.ö. Nagy 
2000, 18–26.)

1926 szeptemberében két párhuzamos osztállyal megnyitja ka-
puit a Göllner Márta által alapított kis-svábhegyi Iskola és Inter-
nátus. Az intézmény működésének beindításban jelentős szerepet 
játszott a stuttgarti anyaiskola szakmai segítsége. 1929. november 
13-ban egy különálló internátus alapkőletételével iskolabővítés 
veszi kezdetét. Az alapkőletételnél jelen volt Albert Steffen svájci 
író, költő és képzőművész, aki aktívan részt vett az esemény szer-
tartásának lebonyolításában, valamint szoros kapcsolatot tartott 
fenn Göllner Máriával és az iskolával. (v.ö. Nagy 2000, 88–90.)

Az iskola 1933-ban bekövetkező megszűnésében szerepet ját-
szott Göllner Mária munkáját akadályozó balesete, továbbá az a 
tény, hogy a német nemzetiségű tanároknak az 1933-ban lezajló-
dó politikai események hatására vissza kellett térniük hazájukba. 
(Vámosi Nagy 2000,  ). A férj, Nagy emil emlékirata szerint azért 
kellett az iskolát bezárni, mert félő volt, hogy az iskola „náci szí-
nezetet kap”. (Nagy 2012)

Miként fia később megfogalmazza: „Ahogy a Weimari köz-
társaság nagykövete megjelent az iskola megnyitóján és erkölcsi 
támogatását ajánlotta fel, így jelent volna meg a „harmadik biro-
dalom“ diplomáciai testületének a feje is, hogy követelésekkel áll-
jon elő. (Az iskolának kevés zsidó tanára volt, de annál több zsidó 
növendéke.) ha az iskola tanári kara eszmei vonatkozásban a leg-
apróbb engedményeket is teszi a nemzetiszocialista ideológiának, 
már elárulta volna rudolf Steiner szellemi örökségét.” (Vámosi 
Nagy 1991)

Az emlékiratokban nem részletezett sikkasztási ügy és egy ka-
nyarójárvány véglegesen megrendítette az intézmény működését, 
mindezek következtében az iskola és az internátus megszűntette 
tevékenységét. ugyanakkor az egyesület, amely fenntartotta az is-
kolát, nem oszlott fel, hanem a magyarországi antropozófiai moz-
galom fontos színtereként 1946-ig működött. (Nagy 2000, 
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4. Az iskola főbb jellemzői

Az iskola a Nagy emil tulajdonában lévő kúriában kapott helyet. 
Az épülethez, egy 3 és fél holdas fákkal, bokrokkal, lugasokkal és 
egy medencével ellátott kert tartozott. A bentlakó és a városból 
bejáró gyerekekből álló tanulók délelőtt az iskolában, délután az 
internátusban folytatták tevékenységüket. Az intézmény enge-
délyt kapott arra 14 éves korig koedukált osztályokat működ-
tessen.

Az oktatás két tanítási nyelven, németül és magyarul folyt. A ta-
nári kart részben az intézmény területén élő német antropozófus 
tanárok, részben pedig a szaktanári feladatokat ellátó magyar ta-
nárok alkották. Az a tény, hogy németajkú osztálytanítók vezették 
az osztályokat a tanítás során a német nyelv és a német kultúra és 
műveltségtartalmak túlsúlyát eredményezte. A német műveltség 
túlsúlya mellett a mindennapi életben is óhatatlanul jelentkeztek 
kulturális konfliktusok a magyar szülők és németül beszélő taná-
rok között. Az intézmény magyar igazgatója igyekezett biztosíta-
ni a gördülékeny és konfliktusmentes kapcsolattartás a szülőkkel 
és az oktatásügyi hatóságokkal. A német nyelv mellett, angol és 
a francia nyelveket is tanították. Alsóbb osztályokban, kezdetben 
egynyelvű oktatás zajlott versekkel, énekekkel, csak később jutott 
nagyobb szerephez a nyelvtan. (v.ö Vámosi Nagy 2000, 138.)

Az iskolában az oktatás epochális rendszerben folyt. Délelőtt 
a hetenként ismétlődő, állandó és a Waldorf iskolák tantervében 
szereplő tantárgyak közé a kézimunka, furulyaóra, rajz, ének, tor-
na, euritmia órák tartoztak. A délutáni idősávban a játék, a ker-
tészkedés (kertrendezés) és a furulyán kívül más hangszeren is 
játszó gyerekek számára tartott zeneórai foglalkozások kaptak he-
lyet. Az intézmény polgári iskola bizonyítványt adott diákjainak. 

A sajátos pedagógiai koncepció kapcsán Vámosi Nagy István 
említést tesz  a szabadság és fegyelmezés problémájáról. ugyanis 
állandó pedagógiai munka során állandó kihívást jelentett az in-
dividualitás elsőbbsége és a közösség koherenciájának fenntartása 
közötti egyensúly megtartása. ezek egyben a Waldorf pedagógia 
steineri elvei és a valós pedagógiai körülmények közötti feszült-
séget is megjelenítették.
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A kis-svábhegyi iskolának az egyik első nem német nyelvterü-
leten alapított Waldorf iskolaként nem voltak hazai hagyományai. 
ennek ellenére nem reprodukálhatta és adaptálhatta maradékta-
lanul a német Waldorf-iskolát, de a hazai elődökhöz sem tudott 
igazodni. Így annak működését állandó kísérletezés és útkeresés 
jellemezte. Tanárainak újító törekvéseinek gyakorlati megvalósu-
lása nem járt mindig sikerrel. (v.ö. Vámosi Nagy 2000, 139 – 146.)

4.1. Az ISkoLA eGy NAPJA

Vámosi Nagy István emlékiratai alapján rekonstruálható a Wal-
dorf iskola és az ahhoz tartozó internátus mindennapi élete. Az 
ébresztő az internátusban reggel fél hétkor, gong hangjára történt.  
ezt követően az internátus lakói megmosakodtak, felöltöztek és 
hozzáfogtak a reggelihez. ezután a tanulók 8 órára átvonultak az 
iskolának helyet adó épületrészbe, ahol kezdetét vette a tanítás.

Az epocha-sáv nyolctól tíz, esetleg tizenegy óráig tartott. Azt 
követően a további tanórák meghatározott sorrendben következ-
tek: hittan (szabad vallás), euritmia, angol nyelv vagy kézimunka, 
(ami kötést és horgolást egyaránt jelentett), francia nyelv, torna, 
furulyaóra, karének. Az epochák váltakozásának függvényében 
az órarend természetesen módosult. egy órakor ért véget a taní-
tás, amit az ebéd követett. A közös étkezést rövid fohász előzte 
meg. ebéd után következett a házi feladat megírása, majd pedig 
a játék. A lányok az ugróiskolát, a bújócskát, az ipi-apacsot, és a 
rabló-pandúr játékokat kedvelték. A fiúk leginkább labdajátéko-
kat játszottak, viszont a labdarúgás, annak erőszakos jellegéből fa-
kadóan nem volt megengedett az iskolában. A kertben folyó játék 
természetesen tanári felügyelet mellett történt.

este hét óra előtt néhány perccel kezdődött a vacsora, ezt kö-
vetően ismét szabad foglalkozásra nyílt lehetőség. A gong este ki-
lenckor jelezte a takarodót, mosdással, öltözködéssel, és nap végét 
lezáró fohásszal. (v.ö. Vámosi Nagy 2000, 146–148.)

A magániskolaként a reformpedagógia elveit követő iskola 
működésében jól nyomon követhetőek az életreform egyik sajátos 
kvázi- vallásos irányzataként megjelenő antropozófia pedagógiai 
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elvei. (v.ö. Steiner 1995, 1996a, 1996b Steiner é.n.) ezért annak mű-
ködésének sajátosságai csupán a hagyományos reformpedagógiai 
értelmezés alapján nem ragadhatóak meg maradéktalanul.  ezért 
célszerű – miként azt ehrenhard Skiera javasolja –  annak diffe-
renciáltabb értelmezéshez az életreform fogalmi kontextusát fel-
használni.  (Skiera 2004) elmondható, hogy ennek jegyében az 
intézmény által alkalmazott tanterv a hagyományos állami, va-
lamint az egyházi és más reformpedagógiai céloktól és értékren-
dektől eltérő elvi-szellemi alapokra épül. A gyermeki individuum 
helyeződik a középpontba, azonban a gyermektanulmányi moz-
galomtól eltérő pedagógiai ismeretelméleti dimenziót képviselve, 
a gyermek fejlődésének Steiner általi leírása képezi a pedagógiai 
munka alapját. abban nagy hangsúlyt kap a tevékeny-cselekvő 
kézi-, illetve a teremtő-alkotó művészeti munka. A tanárok töre-
kednek arra, hogy a szabadság fogalmának ezt az új értelmét keres-
sék a pedagógiai gyakorlatban, amely épp úgy megjelenik a gyer-
meki képzeletre való hagyatkozásban, mint a tanári és a gyermeki 
szabad kezdeményezőkészségben. Az intézmény a természetes 
pedagógiai és közösségi környezetet kívánt biztosítani a tanulók-
nak. Az alapvető cél nem csupán a tanulás-tanítás és nevelés rész-
folyamatainak, hanem a teljes emberi élet megreformálása. 

4.2. Az ISkoLA uTóhATÁSA

1936 és 1989 között nem működhet hazánkban Waldorf iskola és 
az antropozófia eszméi sem kaphatnak nyilvánosságot. ez alól 
talán két kivétel említhető meg: Török Sándor író szellemi tevé-
kenysége, valamit az organikus építészet 1970-es években kibon-
takozódó új, jellemzően magyar szárnya, amely rejtetten hordozta 
a steineri szellemiséget építészeti formavilágában. További kuta-
tás igényel, hogy a két példa milyen szerepet játszott a Waldorf 
pedagógiai mozgalom 1989 utáni feléledésében.

Az 1985. évi I. törvény 1990. március 1-jei módosításával az is-
kolafenntartás pártállami monopóliumának fokozatos leépítésé-
nek folyamata fejeződik be. ebben az időszakban veszi kezdetét 
a hazai Waldorf mozgalom a kis-svábhegyi kezdeményezéshez 
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nem hasonlítható méretű intézményesülése. 1989-ben megnyílik 
az első Waldorf óvoda Solymáron, a Török Sándor Waldorf-peda-
gógiai Alapítvány fenntartásában.1990-ben Gödöllőn és Győrött 
kezdi meg működését további két intézmény. A Waldorf Peda-
gógiai Intézet 1991 óta folytat két éves posztgraduális, valamint 
négy éves nappali tagozatos tanárképzéseket, a witten-anneni 
tanárképzés kihelyezett, magyar tagozataként. Az életreform ala-
pú reformpedagógia és a hagyományos fejlődésű pedagógia ta-
lálkozásának fontos mérföldkövének tekinthető, amikor 1998-ban 
Waldorf tanárképzés indul a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolán. Mindezeken túl további a Waldorf pedagógiával szo-
ros kapcsolatban álló felnőttoktatási képzések (euritmia, Both-
mer-gimnasztika, extra lesson) indulnak, amelyek a Waldorf isko-
lák tantervében szereplő speciális tárgyak tanításához képeznek 
szaktanárokat. Jelenleg 27 Waldorf iskola és számos óvoda folytat 
oktató-nevelő tevékenységet hazánkban.

A Waldorf mozgalom, mint egy 20. század eleji reformpedagó-
giai kezdeményezés, közel száz évvel a létrejöttét követően, ma 
keresett a nem állami és nem egyházi iskolát választó szülők kö-
rében. ennek hátterében Skiera szerint az áll, hogy a  „reformpe-
dagógia az iskolára vonatkozó olyan kísérletnek tekinthető, amely 
radikálisan szakít a „régi iskola” képével, annak tekintélyelvű, 
korlátozó, életidegen elemeivel, és helyette az ezzel szemben álló 
olyan „új iskola” megvalósulásához nyújt segítséget, amelynek 
működését az alábbi pedagógiai motívumok jellemzik: gyermek-
központúság; a tanulói aktivitás, kreativitás, életközeliség szem-
pontjainak figyelembevételére törekvő tanulási formák kialakítá-
sának igénye; a gyermeki érdeklődés és gyermeki szükségletek 
előtérbe helyezése; az iskola mint életközösség, a kooperatív, tu-
datos és jelentőségteljes élet és tanulás helyszíne, a teljes gyermeki 
személyiségfejlesztése, a „teljes ember” nevelésére irányuló törek-
vés.” (Skiera: 2002: 174.) 

A Waldorf mozgalom egy meghatározott korszellem jelen-
ségeivel szemben jön létre és alakítja ki pedagógiai céljait és né-
zetét. ugyanakkor az is látható, hogy ez az értékrend napjaink-
ban szintén képes érvényre jutni és összekapcsolódni, olyan más 
továbbélő életreform törekvéssekkel, mint a vegetarianizmus, 
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otthonszülés, zöld (ökológiai) szemlélet, holisztikus gyógymód, 
homeopátia, biodinamikus mezőgazdaság, az antropozófiai ala-
pú orvoslás, organikus építészet. ebből kifolyólag érdemes lenne 
további vizsgálat tárgyává tenni, hogy a 20. század végi posztszo-
cialista, globalizálódó társadalomban milyen jellegű életreform 
törekvések vannak jelen a társadalom egyes közösségeiben. Azok 
a mindenkori az európai korszellem által felvetett kérdések, ame-
lyekre az egyes emberi körösségek saját életmódjuk teljes vagy 
részbeni megreformálásával válaszolnak, időről időre újra és újra 
aktuálissá válnak. 
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Tehetségmentés és életreform −  
tarhos példája

PuKánSzKy BélA

1. Elméleti alapok, paradigmaváltás  
a fogalomértelmezésben

A hazai neveléstörténet-írás tematikája és módszereinek eszköz-
tára − illeszkedve a mértékadó nemzetközi irányzatokhoz − az 
utóbbi években jelentős tartalmi gazdagodáson ment keresztül. 
ennek a gyarapodásnak a körébe tartozik az 19–20. század fordu-
lóján felerősödő életreform-mozgalom magyarországi recepciójá-
nak a kutatása. 

köztudomású, hogy a reformpedagógia gyűjtőfogalmának ér-
telmezésében paradigmatikus váltás történt az 1990-es években. 
Jól példázza ezt a klasszikus reformpedagógia-értelmezés „de-
konstruálása” és az életreform-mozgalom tágabb kontextusába 
való beillesztése. ennek a fogalom-újraértelmező munkának az 
alapjai Jürgen oelkers vetette meg 1989-ben első ízben megjelent 
emblematikus könyvében (oelkers, 1989), amelyben mélyreható 
kritikával elemezte a hermann Nohl nevével fémjelzett klasszikus 
reformpedagógia-értelmezést. Mint ismeretes, a pedagógiai irány-
zatok és törekvések rendszerezését végző neveléstörténészi mun-
ka fogalmi kereteit máig erőteljesen befolyásolja ez a szakmailag 
erőteljesen kanonizált reformpedagógia-értelmező paradigma, 
amelyet hermann Nohl 1933-ban megjelenő könyvében (Die päda-
gogische Bewegung in Deutschland) alapozott meg, és amelyet a 
német pedagógiatörténet-írás további prominens egyéniségei kép-
viseltek, mindenekelőtt Wolfgang Scheibe és hermann röhrs. ez 
a kánon a reformpedagógiát olyan pedagógiai reformirányzatok 
együtteseként kezeli, amelyek programjuk és gyakorlatuk különbö-
zősége ellenére az alapvető filozófiai felfogás tekintetében egyezős-
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éget mutatnak (oelkers, 1989 21.). A reformpedagógiai irányzatok 
közös jellemzője eszerint az aktuális államhatalom iskolarendsze-
rének elméleti alapjait és hétköznapi gyakorlatát egyaránt támadó 
és új pedagógiai alternatívákat kereső erőteljes kritikai attitűd. Nem 
véletlen, hogy a reformpedagógia olyan, a századfordulón felerősö-
dő szellemi-kulturális mozgalmakkal karöltve bontakozott ki, mint 
például a nemzeti alapokon nyugvó kultúrakritika (Németh, 2002, 
23.). További jellemzője ennek a klasszikus reformpedagógia-ká-
nonnak, hogy a világszerte elterjedő mozgalom történetét hagyo-
mányosan három szakaszra bontva vizsgálja. 

ezt a széles körben elterjedt és a mai pedagógiatörténet írást is 
erősen befolyásoló hagyományos reformpedagógia-képet dekonst-
ruálja fentebb említett művében Jürgen oelkers.  Tézisei a követ-
kezőek: 1. A reformpedagógia nem önálló és nem eredeti elméletet 
és gyakorlatot teremtő mozgalom. A pedagógiatörténet különbö-
ző korszakaiban már jól tetten érhető előzményei vannak (oelkers, 
1989. 11. Lásd továbbá: Németh, 2002, Németh, 2013a, Németh, 
2013b, Németh 2014a és Pethő, 2011). (Az olyan jelszavakká ava-
tott alapelvek például, mint a „természetes nevelés” és a „gyermek-
központúság” már megjelentek voltak a régebbi korok pedagógiai 
irányzataiban is.) 2. A reformpedagógia iskolakritikája nem új, a 
mindenkori iskoláztatással szemben megfogalmazott kritika is vé-
gigvonul a pedagógia történetén (oelkers, 1989, Németh, 2013a, Né-
meth, 2013b, Németh 2014a, Pukánszky, 2002). A reformpedagógu-
sok iskolát megújító törekvései nem tekinthetők igazán sikeresnek, 
nem váltottak ki jelentős visszhangot, és nem eredményeztek mély-
reható közoktatási reformokat (oelkers, 1989, 59). A reformpeda-
gógia jelentős újdonságának oelkers egyrészt a gyermekről alkotott 
erőteljesen stilizált, újszerű kép megalkotását tekinti (lásd: Pethő, 
2002, 12). ennek a meglehetősen ideologikus gyermekképnek a ki-
formálódásában jelentős szerepe volt a századfordulós antimoder-
nista törekvések talaján kibontakozó életreform-mozgalomnak.

Az újabb pedagógiatörténeti kutatások már az életreform moz-
galomnak ebbe, a századfordulón felerősödő, sok szellemi és tár-
sadalomkritikai forrásból táplálkozó szélesebb értelmezési kere-
tébe helyezve értelmezik a reformpedagógiai irányzatok sokszínű 
egyvelegét. 
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Az életreform-mozgalom magyarországi recepciójával és annak 
pedagógiai hatásaival foglalkozó kutatások az ezredforduló után 
vették kezdetüket Németh András vezetésével az eLTe PPk peda-
gógiatörténeti kutatóműhelyében. Az azóta létrejött konferenciák, 
közzétett publikációk és doktori értekezések fémjelzik ennek a ku-
tatócsoportnak az eredményeit. (Németh, Mikonya és Skiera 2004, 
Skiera, Németh, Mikonya 2005, hopfner és Németh 2008, Németh 
és Pirka 2013) ebben a munkában sajátos motívumot képviselnek 
a zenepedagógia és az életreform-pedagógia történetének a határ-
mezsgyéjén mozgó interdiszciplináris kutatások. A kodály zoltán 
zenepedagógiájában kimutatható életreform motívumok elsődle-
ges vizsgálatára e sorok írója vállalkozott egy korábbi írásában (Pu-
kánszky, 2005), a témának a mélyreható és a kodály-tanítványok 
munkásságára kiterjedő alapos feldolgozását pedig Pethő Villő vé-
gezte el doktori disszertációjában (Pethő, 2011). 

Jelen írásunkban azt kívánjuk igazolni, hogy az életreform-moz-
galommal kapcsolatosan kialakult pedagógiatörténeti értelmezési 
keret tovább tágítható, és tanulságos új összefüggéseket felmutató 
magyarázó elvként alkalmazható a zenepedagógia-történet 1945 
utáni magyarországi fejleményeinek kutatása során is. első kísér-
letként életreform mozgalomra utaló sajátosságokat és kritériu-
mokat keresünk a hazai zenei nevelés és tehetséggondozás mára 
már emblematikussá vált „iskolakísérletében”, a békés-tarhosi 
„Énekiskola” 1946-tól 1954-ig terjedő történetében.

   

2. Az Énekiskola története

Tarhos neve a pedagógia köztudatban mára egybekapcsolódott 
a szegény sorból származó tehetséges gyerekek professzionális 
zenei nevelésével. Az eredeti koncepció a zenei tehetségmentés 
és a zenei népnevelés jegyében fogant: az iskola alapítója, Gulyás 
György karnagy22 ének-zenei téren kiválóan képzett tanítókat 

22  Gulyás György (1916–1993) karnagy, zenepedagógus köröstarcsán 
született. Az elemi iskola után Szeghalmon kezdte meg középiskolai ta-
nulmányait, majd két év múlva a Debreceni református kollégium diákja lett. 



 TEhETSégmEnTéS éS éLETrEform − TarhoS péLdája 

331

akart nevelni. olyan nevelőket, akik „majd visszamennek oda, 
ahonnan jöttek: a falvakba és a tanyákra” (Csende, 1976, 36.) 

A korabeli szakmai köztudatban „Énekiskola”-ként ismertté 
vált intézmény hivatalos neve a magyar közoktatási rendszer ra-
dikális átalakulását nyomon követve többször módosult: 1946 és 
1948 között líceum és tanítóképző intézetként, 1949 és 1951 között 
zenei szakirányú gimnáziumként, majd végül 1952–1954 között 
zeneművészeti szakközépiskolával párosított zenei gimnázium-
ként működött. A háború utáni megújulás, szellemi újjászületés 
vágya az iskolarendszer átformálására irányuló erőfeszítésekben 
is testen öltött. A korszellemre jellemző, hogy a szakemberek kö-
rében végzett szerkezeti reformmunkálatoktól függetlenül lelkes 
és elkötelezett magánemberek is elérkezettnek látták az időt arra, 
hogy az új tartalmú nevelést nyújtó iskolákra vonatkozó elkép-
zeléseiket egészen a legmagasabb helyekig, az iskolarendszert 
felügyelő miniszterig is eljuttassák. ebben a reformokat követelő 
szellemi közegben kerülhetett sor arra, hogy Gulyás György kar-
nagy már 1945 augusztusában23 memorandumot nyújtott be Bé-
késcsaba városának polgármesterén keresztül Teleki Géza vallás 
és közoktatásügyi miniszterhez egy 8 osztályos alapiskolából és 
4 osztályos gimnáziumból álló Magyar Állami Énekiskola felál-
lításáról. A tervezet fő céljaként Gulyás elsősorban a magas kul-

Itt kántortanítói oklevelet szerzett 1936-ban, ezt követően három évig osztat-
lan iskolában tanított Bélmegyeren. közben zeneakadémia zeneszerzés szakát 
látogatta magántanulóként. 1938-tól kezdve ő szervezte meg Békésen azokat 
a nagyszabású kórustalálkozókat, amelyek a kodály kezdeményezésére me-
gindult Éneklő Ifjúság-mozgalom első vidéki zenei eseményei voltak. 1939-
től a békési református iskola tanítójaként dolgozott. Tanulmányait 1941-től 
már rendes hallgatóként folytathatta a zeneakadémián, 1942-ben ott szerzett 
diplomát zeneszerzés és középiskolai énektanárképző szakon. ezt követően 
1942–45-ig Debrecenben dolgozott tanítóként és tanítónőképző intézeti zene-
tanárként. közben 1943-ban elvégezte az Apponyi kollégiumot, leánykórust 
szervezett és vezetett a Dóczy Leánynevelő Intézet tanítónőképző intézetben. 
1945. januárjától újra Békésen tanított (Lindenbergerné, 2001).

23  Figyelemre méltó, hogy Gulyás György egyéni reformkoncepciójában 
már ekkor, az új iskolarendszer megteremtése előtt egy nyolcosztályos (4+4 
évfolyamos alapiskola) és egy 4 évfolyamos középiskola (zenegimnázium) 
szerepel (Gulyás, 1988, 22–29).    
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túra áldásitól elszigetelten, falun és tanyákon élő, zenei téren te-
hetséges paraszti származású gyermekek kiválóan képzett zenei 
szakemberekké nevelését jelölte meg. Az énekiskola tantervének 
összeállításakor Gulyás a „néprajzi szempont” figyelembevételét 
jelöli meg egyik elsődleges célként: „az énekiskola különös gon-
dot kell fordítson a sajátosan magyar értékeink megbecsülésre” 
(Gulyás, 1988, 27.). A debreceni indíttatású, majd zeneakadémiai 
évei alatt Bolyai és Győrffy kollégista Gulyás György gondolko-
dásmódját a tehetségmentés múltjának erőteljes protestáns kollé-
giumi tradíciói éppúgy befolyásolták, mint a korabeli törekvések 
a paraszti származású értelmiség nevelésére. 

Az újító törekvésekben bővelkedő kor felfokozott tempójára 
jellemző, hogy Gulyás György már 1945 novemberében választ 
kapott beadványára. A keresztury Dezső által irányított vallás és 
közoktatási minisztérium a debreceni tankerületi főigazgatóságon 
keresztül arra szólított fel őt, hogy „emlékiratának” elbírálásához 
pótlólag küldje meg az új iskola részletes tantervét és óratervét. 
A kért kiegészítések 1946 februárjának elejére elkészültek. Gulyás 
György tantervjavaslatát a korszak neves zenepedagógusa, a ko-
dály-tanítvány Ádám Jenő véleményezte és módosította. 

A létesítendő Énekiskola koncepciója eközben a minisztériumi 
berkekben folyó szakmai viták kereszttüzébe került. A támogatók 
között voltak írók, politikusok (például Darvas József, Németh 
László, Illyés Gyula és az 1945. november 15-től kultuszminiszter 
keresztury Dezső).) Velük szemben azonban sokan ellenezték a 
koncepciót, különösen a zenepedagógusok, akik közül kezdetben 
csak két hiteles és befolyásos szakember, Ádám Jenő és kerényi 
György állt Gulyás György elképzelése mellé. Az első időkben az 
ellenzők körébe tartozott kodály zoltán is, aki kategorikus eluta-
sító véleményét („a sivatagban nem lehet zeneiskolát felépíteni”24) 
a kultuszminiszterrel is közölte. 

24  kodály a keresztury Dezsővel folytatott beszélgetésben a következőkép-
pen érvelt az énekiskola ellen: „Nincs helyiség, nincs zeneszerszám”… „arról 
nem is beszélve, hogy a paraszti élet nem kedves egy csomó zeneszerszám 
elsajátításának”. kodály szerint például egy fuvolásnak a keze kialakulásá-
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Végül támogató döntés született, és az 1946. év második felé-
ben már felgyorsultak az események. Gulyás György megbízott 
igazgató augusztus legvégén utasítást kapott az iskolai év előké-
szítésére, majd 1946. november 5-én végre megjelent az Énekisko-
lát alapító miniszteri rendelet, amelyet keresztury Dezső kultusz-
miniszter nevében Nagy Miklós államtitkár írt alá. Az intézmény 
akkori teljes neve: „országos Állami Ének- és zenei Szakirányú 
Líceum és Tanítóképző Intézet” volt. Az iskolakomplexum − vagy 
Mészáros István terminusával élve „iskola-együttes” − részét ké-
pezte továbbá az ének- és zenei gyakorló általános iskola és a kol-
légium. Figyelemre méltó, ahogyan később az alig nyolc eszten-
dőt megélt Énekiskola elnevezése változott − követve a magyar 
iskolarendszer államosítását és teljes átszervezését. A líceumból 
és tanítóképző intézetből (1946–48) előbb kísérleti ének- és zenei 
középiskola (gimnázium) és körzeti ének- és zenei általános is-
kola lett (1948). ezután zenei szakirányú gimnáziummá alakult 
át az intézet (1949–51). 1950-ben a minisztérium engedélyezte az 
egyéves énektanító-képző tanfolyamot. Végezetül zeneművészeti 
szakközépiskolává és zenei gimnáziummá nevezték át az Ének-
iskolát (1952–54). A nyolc évfolyamos általános iskola szerkezete 
és képzési tartalma viszont mindvégig érintetlen maradt (Linden-
bergerné, 2001).25 

Az új iskola létesítésének helyszíneként kezdetben több vá-
ros neve is felmerült (Debrecen, Békéscsaba, Gyula), de a szak-
mai-politikai viták elhúzódtak. Csak 1946 közepén lendült ki a 
holtpontról az alapítás ügye. A lobbi-harcok által vezérelt viták 
során végül a vidéki, békés megyei elhelyezés koncepciója került 
ki győztesen. ehhez kapóra jött Békés község felajánlása Tarhos 
mint helyszín tekintetében. Így végül a Parasztpárt közbenjárását 

hoz 4–5 nemzedék kell, de nem úgy hogy közben arat, szánt, vet és kalapál… 
(keresztury emlékezését idézi Gulyás, 1988, 35–36.)

25  Az osztályonkénti óraterv legfőbb közös sajátossága az ének-zenére for-
dított kiemelkedően magas heti óraszám (6, 6, 6, 6, 8, 8, 10, 10) volt. A tana-
nyag és a módszertan a kodály-koncepcióra épült. ezt a rendszer követték a 
későbbi ének-zenei szakosított tantervű általános iskolák is, amelyek közül az 
első 1950. október 27-én nyílt meg kecskeméten, Nemesszeghyné Szentkirályi 
Márta vezetésével. 
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követően Dobi István földművelésügyi miniszter a háború előtt 
a Wenckheim-család tulajdonában levő békés-tarhosi kastélyt a 
hozzá tartozó uradalmi épületekkel és 105 kataszteri hold birtok-
kal (rajta az arborétum értékű parkkal) átadta a Vallás és közok-
tatási Minisztériumnak az új bentlakásos iskola-komplexum léte-
sítése céljára. 

Látható tehát, hogy az Énekiskola természet-közeli, a világ zaj-
ától távol történő elhelyezése nem volt sarkalatos összetevője még 
Gulyás György eredeti elképzelésének sem. A helyszínre vonat-
kozó ötletek a lobbi-küzdelmek során alakultak, változtak. Akár-
mi is volt a motívum, a végleges elhelyezés egy olyan, a maga 
nemében egyedülálló pedagógiai kísérletre adott lehetőséget, 
amelyben a klasszikus pedagógiai naturalizmus rousseau-i gyö-
kerei fonódhattak össze a protestáns kollégium típusú iskolák 
bentlakásos életformájának nevelési tradícióival és a zenei tehet-
ségmentés-tehetségnevelés korszerű gyakorlatával.26 

Gulyás György mindent megtett az iskolateremtő politikai és 
szakmai erők lendületének a fenntartásáért.27 Nem akartak tan-
évet veszíteni, ezért a szegedi tankerületi főigazgatóságnak szóló 

26  ez az elmélyült munkára lehetőséget teremtő vidéki iskolahelyszín 
egyébként a korabeli zenepedagógiai egyik prominens személyiségének fel-
fogásával is találkozott. „Csak ahol nyugalom és csend van, ott születi meg: 
a szép” − írja Ádám Jenő az énektanítás módszertanáról szóló könyvében:” 
(Ádám, 1944, 302.)

27  Csukás István író, az iskola egyik egykori kiváló hegedűs növendéke a 
következő személyes hangvételű visszaemlékezésben rajzolta meg az alapító-
igazgató portréját: „egy csupa akarat ember zeneiskolát teremt az elvadult, 
cselédek lakta grófi rezidenciában. egy darab papírral, valami homályos pe-
csétű engedéllyel felfegyverkezve, harcol az üres kastélyért, gazdasági épü-
letekért, szalmazsákba való kazlakért. A volt grófi cselédeknek, az ablakokat 
betörő, zongorát fejszével szétverő bosszúját megállítja, nem kevés személyes 
bátorsággal, és összegyűjti az országból, a volt, más grófi cselédek gyerme-
keit, nem kevés történelmi érzékkel. ha mi Gulyás Györgyre emlékezünk, 
indulatokat, rajongásokat hűtögetünk. Az elégtételek és vallomások forró al-
kalmai belevesztek az időbe. Visszahozhatatlanok, mint a gyermekkor.  Pedig 
úgy szerettük, mint tanítvány még soha nevelőjét. rajongva, megsértődve, 
keserű kamaszdühökkel és arcpirulva. Nehezen forradó és gyógyuló sérel-
mek idézik őt, nem egyszer torzítva. Így tudom bemutatni őt, elfogultan és 
művésznek kijáró tisztelettel és őszinteséggel.”. (közli: kerényi, é.n.)
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jelentésében arról számolt be, hogy 1946. november 6-én az intéz-
mény „megkezdte működését” (Gulyás, 1988, 41–43.). Az ünne-
pélyes avatásra és félévkezdésre azonban csak 1947. február 15-
én kerülhetett sor. előző év novemberében felvételi tájékoztatót 
küldtek szét a közeli és távolabbi települések iskoláiba. ebben a 
felhívásban a kiváló előmenetelű, „valamely ismerettárgyból ki-
emelkedő tehetségű, s emellett szegénysorú” tanulók számára ál-
lami támogatást ígértek a kollégiumi díj fedezésére (idézi: Gulyás, 
1988, 33.). Látható tehát, hogy az iskola tehetségfejlesztő szerepét 
nem korlátozták a zenei képességek kibontakoztatására.

A meghirdetett felvételi vizsgára 1947. január 7-én került sor. 
ennek keretei között úgynevezett „zenei képességvizsgálatot” 
végeztek el, amely kiterjedt a zenei és az általános emlékezőké-
pesség, a kézügyesség, a ritmusérzék, a hallás, a hangjegy utáni 
éneklés és az előadási képesség vizsgálatára. A témakörök is jel-
zik, hogy ez a vizsgálat nem korlátozódott a klasszikus zenei ké-
pességek feltárására, hanem fel kívánta tárni a jelentkező gyermek 
általános értelmi és kifejező képességét is. Az előadási érzékre vo-
natkozó érdekes feladat keretei között például a tanulónak egy 
mondatot vagy fogalmat többféle érzelmi töltettel (felkiáltva, kér-
dezve, vígan, ujjongva, bánatosan, távolról hallgatva stb.) kellett 
kimondania, majd egy zenei motívumot kellett többféle módon 
(erélyesen, tréfásan, magasztosan, bánatosan, kecsesen, büszkén, 
régiesen, ujjongva stb.) énekelnie (Csende, 1976, 34–35.).28 A fel-
vételi vizsgán elérhető pontszám 45 volt. Az intézetbe 75 tanu-
lót vettel fel, 90%-uk 35–45 pontot szerzett. közülük 10 gyermek 
a líceumban, 65 pedig az ének-zenei általános iskolában kezdte 
el tanulmányait (Csende, 1976, 35.). Az iskola iránti érdeklődés 
fokozódását jelzi, hogy az 1948/49-es tanévre már 200 tanuló je-
lentkezett az ország minden részéről. közülük 101 leányt és 57 

28  ez az igen alapos és sokoldalú felvételi vizsga párját ritkította. e so-
rok írójának személyes tapasztalata, hogy a zeneiskolákban és a szakosított 
tantervű ének-zenei általános iskolákban a pedagógusok az alkalmassági viz-
sga során többnyire megelégedtek a jelentkező gyermekek ritmusérzékének 
és hallásának egyszerűbb vizsgálatával (népdaléneklés, előénekelt dallam 
visszaéneklése, előtapsolt ritmus visszatapsolása). 
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fiút vettek fel. A tanári kar létszáma azonban nem gyarapodott 
megfelelő ütemben (Gulyás, 1988, 48.).  

A tanítás 1947 februárjában igen mostoha körülmények között 
vette kezdetét az Énekiskolában. A grófi kastély a háború alatt tönk-
rement, a megmaradt vagyontárgyakat a környező települések lakói 
széthordták, a villanytelepet és az istállókat lerombolták, de meg-
maradt a park, az érintetlen természeti környezet. Gulyás György 
megbízott igazgató iskolaavató ünnepi beszédében az iskola céljáról 
a következőképpen szólt: „Most már rajtunk a sor, az iskola tan-
erőin, nevelőin. hogy itt az Alföld falutól is távol eső tanyavilágá-
ban is kultúrát teremtsünk. És nemcsak ének- és zenében, hanem az 
iskolai tanulmányok mindegyikén keresztül − szokásaiban, nyelvében, 
hagyományaiban, történeti életszemléletében éppúgy, mint életfor-
máiban, szellemiségében, mindennapi élete gondjaiban…” (Gulyás, 
1988, 45. kiemelés: PB.) A koncepció tehát nem szorítkozott a zenei 
képességfejlesztésre, a célok között szerepelt az igazi magyar népi 
kultúra hiteles bemutatása, megismertetése is. Általános jellemzője 
volt a helyi tantervnek és ebből eredően a pedagógiai gyakorlatnak, 
hogy zenei és a „közismereti” tantárgyak egyöntetűen magas szín-
vonalú oktatására törekedtek. A kezdetben az igazgatóval együtt 
csupán hét fős tantestület tagjai − minden nehézség ellenére − ered-
ményes erőfeszítéseket tettek ennek érdekében. 

Mint már előbb utaltunk rá, az intézet alapítójának fő célkitű-
zése olyan kiemelkedő zenei műveltséggel rendelkező paraszti 
sorból származó nevelők képzése volt, akik a tanítóképző elvég-
zése után nem szakadnak ki eredeti közegükből, hanem vissza-
térnek tanítani a falvak és a tanyák világába. A tarhosi Énekis-
kola nemcsak a gyerekek, a fiatalok zenei és általános képzését 
vállalta, hanem a felnőtt pedagógusok továbbképzését is, sőt a 
szabadművelődés klasszikus tradícióit is tovább kívánta folytatni. 
Fennállásának rövid ideje alatt regionális zenepedagógiai képző 
és továbbképző központtá vált. Az intézet még alig nyitotta meg 
kapuit, a pedagógiai munka alapvető feltételeinek megteremtése 
rendkívüli erőfeszítéseket igényelt, ám Gulyás György igazga-
tó már 1947 első hónapjaiban művészeti szabadiskolát szerve-
zett (Csende, 1976, 42–43.). A nyáron pedig egy háromhetes ének 
szaktanítói tanfolyamra is sor került.       
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Az 1947/48. tanévtől kezdve az iskola tantestülete kiegészült: 
testnevelő, matematika, fizika, magyar, francia és zongora szakos 
tanárokat helyeztek át Tarhosra.29 A nehézségek azonban nem 
csökkentek, az állami ellátmány mértéke nagyon csekély volt, 
így a szülők által beszolgáltatott élelmiszerekre voltak utalva. Az 
igazgató Gulyás György kezdeményezőkészsége abban is meg-
nyilvánult, hogy a bentlakásos intézményként működő iskola ta-
nulói nemcsak közismereti oktatásban és kiemelkedő színvonalú 
zenei képzésben részesültek, hanem az intézet működését saját 
kétkezi munkájukkal is segítették. A gyerekek részt vettek az épü-
letek felújításában és átalakításában. A régi urasági istállót példá-
ul zongora-gyakorlóteremmé alakították át, az omladozó épüle-
tek lebontása révén nyert építőanyagból pedig egy iskolaépületet 
emeltek. Az iskolához tartozó földeken egy kis mintagazdaságot 
létesítettek, ahol konyhakerti növényeket termesztettek. 

ez a tanév már jelentős zenepedagógiai sikereket is hozott. 
A gyermekkórus 1948 tavaszán a zeneakadémián szerepelt ha-
talmas sikerrel. (később, 1949 nyarán rádiófelvételt is készítettek 
a kórussal. egy évvel később, 1949 őszén a Budapesten megren-
dezett Világifjúsági Találkozón is részt vettek.) A kórus szakmai 
körökben hamarosan országos és nemzetközi ismertségre és el-
ismertségre tett szert.

Az énekkar mellett hamarosan a hangszeres zenetanítás terén 
is kimagasló eredményeket értek el. Nagy visszhangot váltott ki 
szakmai körökben, hogy Friss Antal, a zeneakadémia nyugalma-
zott gordonkatanára 1951 őszén felajánlotta: lejár Tarhosra oktat-
ni. A „csellóosztály” a zenepedagógia egyik érdekes és termékeny 
kezdeményezésévé vált.30 Friss Antal kezdeményezését követve 

29  A teljes tanári kar tagjai a következők voltak: Gulyás György, Gráf ottó, 
dr. homér Janka, kapás Géza, Mánya Éva, Molnár Teréz, ruber katalin, Gya-
rmath olga, Jantos Lajos és Varga klára. egy évvel később már ott tanított: 
Domokos Géza, Mihály Margit, Nemcsik Lehel, W. Sípos Éva, Pálfi Irén, Soós 
István és dr. Szabó Lajos.

30  egy korabeli rádióriportban Gulyás György így számol be Friss Antal 
kezdeményezéséről: „… A tarhosi zenetanárokról külön kellene beszélni: 
például az ősz hajú Friss Antalról, a zeneakadémia tanáráról, aki annyira sze-
reti tarhosi növendékeit, hogy őszi esőben, téli fagyban is minden héten leuta-
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több országos hírű zenepedagógus vállalta a tarhosi oktatást, köz-
tük Clementiszné erőss klára, Dános Lili, Teőke Mariann zongo-
ratanár, Banda Márton, Vígh Árpád hegedűtanár és hernádi Fe-
renc klarinétművész. 

A jól látható pedagógiai sikerek ellenére az Énekiskola fenn-
állásának teljes időtartalma alatt politikai és a − politika által is 
befolyásolt − szakmai viták kereszttüzében állt. A megszüntetés 
vagy áthelyezés témája is folyamatosan napirenden volt a fő-
hatóság berkeiben. Az iskola pozitív képének, jó megítélésének 
megszilárdításához nagymértékben hozzájárult Anatolij Novikov 
orosz-szovjet zeneszerzőnek, a korabeli politikai kurzus egyik 
legnevesebb komponistájának tarhosi látogatása 1950 tavaszán. 
A rangos vendég hazatérte után a legnagyobb elismerés hangján 
írt több orosz folyóiratban az itt látottakról és hallottakról.31 

Figyelemreméltó, hogy kodály zoltán csak Novikovot követő-
en, 1950.június 5-én látogatott el Tarhosra, ahol az ő zenepedagó-
giai rendszere képezte a zenei oktatás és nevelés alapját. A régen 
várt vendég elégedett volt: a gyerekek tudását alaposan próbára 
tette − szolmizáltatott és lapról énekeltetett, sőt szolfézsórát is tar-
tott. A közvetlen tapasztalat meggyőzte. A rá jellemző szűkszavú 
stílusban a helyszínen így fejezte ki elismerését az iskola pedagó-
gusainak: „Tarhos nagy jövő előtt áll.” (Gulyás, 1988, 66.) később 

zott Tarhosra, minden vasárnapját mindig tarhosi növendékeinek áldozta. De 
munkájának meg is van a bámulatos eredménye: a csellóosztály az iskola 
egyik legerősebb csoportja, s a növendékek olyan lelkesedéssel foglalkoznak 
hangszerükkel, hogy sokan közülük a nyári szünidő felét is hajlandók voltak 
feláldozni és egy hónappal hamarabb tértek vissza Tarhosra, hogy gyakorol-
hassanak.” (Csende, 1976, 79.)  A csellóosztály legtehetségesebb tanulói közé 
tartozott például Mező László nemzetközi rangú gordonkaművész, egyetemi 
tanár, a Bartók Vonósnégyes tagja lett.  

31  egy részlet Novikov cikkéből: „… Csodálatot kelt az intonálás tisztasága, 
az együttes mély átérzése és főként az éneklők elragadtatott lelkes hangulata, 
akik szerelmesek a karénekbe. A vezető nem egyszerűen csak megtanította a 
gyerekeket kottából énekelni, hanem megnyerte őket a zenélésnek, az ének 
szükségletükké vált. ennek a kitűnő vezetőnek a dicséretére meg kell említeni 
azt is, hogy kórusa bátran összetöri a karénak elavult hagyományait, […] és 
megteremti az életeleven ének új hagyományait, nagy, lelkes kifejező erővel.” 
(Novikovot idézi: Csende, 1976, 74.) 
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azonban már bővebben mért elismeréssel nyilatkozott felsőbb he-
lyeken a tarhosi pedagógia sikereiről.

kodály látogatása után Tarhos továbbfejlesztésének ügye ismét 
napirendre került: hamarosan mérnökök kezdték meg a helyszíni 
terepszemlét. Annak ellenére, hogy égető szükség volt a túlzsúfolt 
iskola és a kollégium bővítésére, mégis a magas rangú vendég po-
litikai vezetést is meggyőző pozitív véleménye kellett a beruházás 
megkezdéséhez. 

A zenepavilon építése 1951 szeptemberében kezdődött. Voltak 
olyan tervek, amelyekben egyetlen nagy épülettömb szerepelt, 
benne iskolával, kollégiummal és hangversenyteremmel. Végül a 
pavilon-rendszerű koncepció győzött. Gulyás György eredeti el-
képzeléseiben a zenei mellett még irodalmi, természettudományi 
és testnevelési pavilonok is szerepeltek. (A gáncsoskodások azon-
ban nem szűntek. Az építőipari vállalat igazgatója − halogatni 
akarván a kezdést − feltételként szabta 300 000 tégla szállítását a 
vasútállomástól a helyszínre. A diákok azonban felajánlották az 
építőanyag fuvarozását saját maguk vontatta csilléken. Az épít-
kezés elkezdésének nem maradt már akadálya. A források szerint 
a munkában részt vettek kitelepített, úri származású, tehát „osz-
tályidegen” építőmunkások is, akik a jó munkavégzés fejében re-
méltek korábbi szabadulást. (kerényi, é.n.)

A zenepavilon felavatására 1953. május elsején került sor. Az 
ünnepségen megjelent kodály zoltán és felesége, Sándor emma. 
A kor neves zeneszerzői közül ott volt Farkas Ferenc, Szervánsz-
ki endre és Járdányi Pál. Az ünnepi koncerten zathureczky ede 
világhírű hegedűművész, a zeneakadémia főigazgatója Beetho-
ven Tavaszi szonátáját adta elő Petri endre zongoraművész kí-
séretével.  

kodály ünnepi beszédében beszélt Tarhos múltjáról, jelenéről 
és utalt a jövőhöz fűződő reményeire. expressis verbis megfo-
galmazta, hogy korábban ő maga és az általa vezetett Művészeti 
Tanács tévedett, amikor a kultuszminiszter kérésére megfogalma-
zott véleményes jelentésükben ellenezték az Énekiskola létesíté-
sét: „A Művészeti Tanács 1946-ban nem látta még tisztán, hogy 
miféle koncepció az, ami a népnek a zenéhez való közeledését leg-
jobban szolgálja. Azt mondta, hogy ilyen speciális intézetre nincs 
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szükség. … Mikor aztán néhány év múlva megtudtam, hogy az 
intézet mégis meglett és működik, akkor idejöttem megnézni, 
hogy mit csinálnak. Akkor beláttam, hogy Gulyásnak volt igaza és 
nem nekem. Miért volt igaza? Mert meglátta, hogy a legfontosabb 
eszköz, és talán egyetlen módja annak, hogy végrehajthassuk azt, 
amit az új idők és a felszabadulás óta felmerült eszmék követel-
nek: a népet a műveltség szintjére emelni. […] Tehát amint mon-
dottam, egy ilyenfajta iskola a leghatásosabb eszköz erre, mert 
összeszedi az ország minden részéből (még néhány ilyen iskola 
kellene) azokat, akik valamilyen zenei tehetséget mutatnak. [ … ] 
És itt más szempont is vezet: a periféria adja vissza a központnak, 
amit tőle kapott.” (kodályt idézi: Gulyás, 1988, 88.) 

kodály tehát ekkor már belátta és elismerte Tarhos jelentőségét, 
méltányolta az alapító-igazgató, Gulyás György látványos szak-
mai sikereket hozó erőfeszítéseit. A korábbi minisztériumi kon-
cepcióval szemben, amely kizárólag a városi zeneiskolák fejleszté-
sében látta a zenei nevelés előremozdításának lehetőségét, kodály 
ekkor már elfogadta az olyan − „periférián” létesített, bentlakásos, 
kollégium-típusú tehetségmentő és fejlesztő − „énekes iskola” lét-
jogosultságát, amely elsősorban a falvakban, a tanyákon élő pa-
raszti származású tehetséges gyermekek nevelését tűzi ki célul. 
ennek a nevelésnek a meghatározó gyökere  pedig a kodályi ze-
nepedagógiai elv, amely az emberi énekhangra, a kulturált, tiszta 
éneklésre, és az ennek révén elsajátított zenei írás-olvasás képes-
ségére építi fel a további zenei képzést: „A tarhosi iskola az egyet-
len ez idő szerint, amely énekalapból indul ki, és ezzel a zenei 
műveltséghez rendíthetetlen alapot ad − hangoztatta beszédében 
kodály. − Ahol hangszerrel kezdődik és végződik a zenei nevelés, 
csak felületes ál-zenekultúrát ad. ebben látom Tarhos fontosságát 
és jövőjét.” (kodályt idézi: Gulyás, 1988, 88.)32 

32  A tiszta énekhangra és a népzenekultúrára alapozott zenei nevelés gon-
dolata a későbbiekben valóra vált: az ötvenes években több helyütt alapítot-
tak a kodályi koncepciót a gyakorlatba átültető ének-zenei általános iskolákat. 
Tarhos példáját elsőként − a korábban már említett − Nemesszeghyné Szent-
királyi Márta (1923–1973) énektanár követte, aki kodály támogatást is elny-
erve 1950 őszén egy osztállyal hozta létre a kecskeméti Ének-zenei Általános 
Iskolát. A második szakosított tantervű osztályt pedig az 1954–55. tanévben 
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kodály optimista szavait sajátosan ellenpontozta a másik szó-
nok, Non György miniszterhelyettes beszéde.  A főhivatalnok sza-
vai a korabeli kötelező párt-retorika köntösébe bújtatva tartalmaz-
tak a tarhosi eredményeket értékelő gesztusokat is, mint például 
ez a fordulat: „… kórusa elismerést szerzett a külföld előtt is, és 
új színt vitt be a vidék dolgozóinak életébe”. (Non Györgyöt idé-
zi Gulyás, 1988, 89.)  A beszéd végkicsengése azonban rossz elő-
érzeteket kelthetett a hallgatóságban Tarhos jövőjét illetően: „Va-
lószínű, hogy az iskola tanári kara és növendékei tőlem várják a 
feleletet, megmarad-e ez az iskola úgy, ahogy van. Még nem vizs-
gáltuk meg a kérdést. De ígéretet teszek arra, hogy a Népművelési 
Minisztérium rövidesen megvitatja ezt minden oldalról. A végső 
döntést révai elvtárs fogja meghozni. [… ] Azt hiszem, révai elv-
társ már elég tanújelét adta annak, hogy helyesen intézkedik ilyen 
kérdésekben, amelyek a magyar kultúrát építik. egy biztos: Bé-
kés-Tarhos semmilyen körülmények között nem kerül vissza a W. 
gróf birtokába!” (Non Györgyöt idézi Gulyás, 1988, 90.)  

A miniszterhelyettesnek az az állítása, miszerint „még nem 
vizsgálták meg a kérdést” − nem volt helytálló. Mint ahogyan már 
említettük, Tarhos fennállása óta folyamatosan a kritikák kereszt-
tüzében állt. Az intézményben többször végeztek hivatalos vizs-
gálatot, az utolsót éppen 1953 januárjában rendelte el a Népműve-
lési Minisztérium Művészetoktatási osztálya. A korabeli hivatalos 
elnevezés szerint „brigádvizsgálatra” került sor, amelyben kilenc 
fő vett részt: minisztériumi hivatalnokok és zenepedagógusok ve-
gyesen. A korabeli eseményeket könyvében rekonstruáló Gulyás 
György emlékei és az általa idézett korabeli dokumentumok sze-
rint a bizottság munkája nem volt objektív vizsgálatnak nevezhe-
tő, inkább a hibák kereséséről volt szó. A sikereket − például Friss 
Antal páratlan csellóosztályát és a nemzetközi hírű énekkart − le-
kicsinylő megjegyzésekkel minősítették: „két hét alatt lehet ilyet 
csinálni.” A tanárok körében pedig agitációt végeztek annak érde-
kében, hogy hagyják el Tarhost, és menjenek el máshová tanítani. 
(Gulyás, 1988, 82–84.)       

az orosházi III. számú Általános Iskola két zenepedagógusa, dr. elek László-
né Pukánszky Jolán és Juhos Lenke indította el.
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A zenepavilon ünnepélyes felavatása után nem sokkal, 1953. jú-
nius 9-én egy úgynevezett kollégiumi ülésre került sor a Népmű-
velési Minisztériumban33. A révai József miniszter által elnökölt 
értekezleten a kiküldött vizsgálóbizottság alapjában véve kritikus 
hangvételű és tartalmú jelentését értékelték.34 A megbeszélésen 
Gulyás György s részt vett. A „révai-kollégium” vitája során a 
résztvevő szakemberek és minisztériumi tisztviselők közül szinte 
mindenki hevesen támadta az igazgatót. Az értekezlet összefog-
lalójában révai egyebek között „makarenkóizmussal” és „iskolai 
patriotizmussal” vádolta Gulyást35, tehát azzal, hogy helyzetével 
visszaélve a tanulókat manipulatív módon befolyásolja annak ér-
dekében, hogy a növendékek ne akarjanak más, magasabb felsőbb 
zenei iskolákba menni. Novikov elragadtatott hangú véleményére 
utalva révai az igazgató hibájának rótta fel, hogy az iskola „ide-
genforgalmi szerepet” is betölt, és ez „egyáltalán nem használt a 
gyerekeknek, biztos mindig úgy érezték magukat, mintha állan-
dóan dobogón állnának”. (révait idézi Gulyás, 1988, 95.) Az ítélet-
számba menő végső konklúziót a miniszter így fogalmazta meg: 
„Tarhos nem alkalmas arra, hogy megoldja a saját eszközeivel a 
gyerekek alsó, közép- és felső fokon való oktatását.” A tehetséges 
parasztgyerekek tarhosi oktatását utópiának nevezte, és kijelölte 
a fejlesztés irányát: a tarhosi iskolának 4–5 év átmeneti idő után 
Békéscsabán kell folytatnia a működését. Végül ezt a több éves 
„türelmi időt” már nem kapta meg az intézet. Az iskola életében 

33  A tarhosi intézmény felügyeletének joga 1951-ben került át az oktatás-
ügytől a népművelési minisztérium fennhatóságába.

34  A bizottság tagjai főleg Gulyás György személyét támadták: „Gulyás a 
szó legszorosabb értelmébe teljhatalmú úr Tarhoson. Csak azokat a tanáro-
kat tűri meg, akik behódolnak kénye-kedvének. Úgy játszik a káderekkel, 
mint a sakkfigurákkal. A delegációval szemben minősíthetetlen magatartást 
tanúsított Gulyás. A szó szoros értelmében állandóan figyeltetett bennünket 
[…] [A gyerekek] Gulyást nem szeretik, félnek tőle.” (Gulyás Mária szemé-
lyügyi előadót idézi Gulyás, 1988, 98–99.) 

35  „Nem akarok magyar Makarenkót látni!” – hangoztatta révai József 
a minisztériumi bizottság értekezletén. (közli Gulyás, 1988, 92.) Az utalás 
feltehetően az autonóm gondolkodású és tettekre is képes újítókra, a „ma-
karenkói-típusú” pedagógusokra vonatkozik, akik alkalmasint már kényel-
metlenek lehetnek a központosított iskolaügy és pedagógia irányítói számára.  
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utolsó, 1953–54-es tanév további szép szakmai sikereket, további 
nemzetközi elismeréseket és mindezekkel együtt a fennmaradás 
reményét hozta. révai utódja, Darvas József népművelési minisz-
ter a nyilvánosság előtt és a háttértárgyalások során egyaránt kiállt 
Tarhos eredeti funkciójának és helyszínének a megtartása mellett, 
és erőteljesen ellenezte az iskola áttelepítését. A színfalak mögött 
lezajló elhúzódó küzdelmekben azonban végül is alul maradt. Tar-
hos megszüntetéséről döntés született, de az erről az érintetteket 
értesítő leiratot nem a miniszter, hanem helyettese írta alá: „Értesí-
tem Igazgató elvtársat, hogy a Népművelési Minisztérium művé-
szetoktatási területén átszervezés folyik. ennek végrehajtása során 
szükségessé vált a békés-tarhosi zenei gimnázium, zeneművészeti 
szakiskola s a vele kapcsolatos diákotthon és általános iskola műkö-
désének megszüntetése… Jánosi Ferenc, s. k. miniszter első helyet-
tese.” (A dokumentumot közli: Gulyás, 1988, 81.) 

A korabeli viszonyokra, a politikai hatalomgyakorlás gátlás-
talanságára jellemző, hogy a diákok szüleit a minisztérium egy 
nappal a tanévkezdés előtt levélben értesítette az Énekiskola meg-
szüntetéséről, és tájékoztatta őket a gyerekek továbbtanulásának 
egyedüli lehetséges módjáról. A levél – amelyet Gulyás György 
nem látott, és nem írt alá – már utalást sem tartalmaz a tehetség-
gondozásra és a zenei képzésre: „kedves Szülők! A Békés-Tarhosi 
zeneművészeti Szakiskola és Gimnázium 1954. szeptember 1-ji 
hatállyal – felsőbb határozat alapján – megszűnt. A gimnáziumi 
tanulók továbbtanulására az oktatásügyi Minisztérium az általá-
nos gimnáziumokban lehetőséget biztosít. kérjük a kedves Szü-
lőket, hogy legkésőbb 1954. szeptember 10-ig forduljanak írásos 
kérésükkel a Megyei (Budapesten: kerületi) Tanács VB. oktatási 
osztályához gyermekük iskolai beosztása ügyében és ehhez mel-
lékeljék ezt a levelünket annak igazolására, hogy gyermekük a 
Békés-Tarhosi zeneművészeti Szakiskola és Gimnázium tanulója 
volt. Az általános iskolások saját lakóhelyükön folytassák általá-
nos iskolai tanulmányaikat. A tanuló iratait az iskola megküldi, 
melyekkel együtt kell jelentkezni beiratkozás végett a Megyei 
(Budapesten: kerületi) Tanács VB. osztálya által kijelölt iskolában. 
Békés-Tarhos, 1954. augusztus 31. Gulyás György sk. igazgató.” 
(közli: Gulyás, 1988, 113.) 
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3. Életreform-elemek a tarhosi Énekiskola életében

Dolgozatunk elején már utaltunk a széles-spektrumú életreform 
mozgalomba ágyazódó reformpedagógiai irányzatok genezisé-
nek körülményeire. Az újabb pedagógiatörténeti szakirodalom 
e két egybefonódó nagy szellemi áramlat megerősödésének, ka-
rakteresebb manifesztációjának a kezdeteit a 19. század hetve-
nes-nyolcvanas éveibe vezeti vissza. ekkor ugyanis az egyes euró-
pai országokban egy olyan civilizációs alapzat jött létre, amelyre 
fokozatosan ráépült az egyén, az individuum emancipálására 
koncentráló gondolkodási módok és életfilozófiák heterogén és 
sokszínű egyvelege (lásd: Németh, 2002, Németh, 2013a, Németh, 
2013b, Németh 2014a). kialakult egy, az egyént középpontba ál-
lító új mentalitás, amely – egyebek közt – a nagyvárosi életmód-
tól való elfordulásban, az ember és természet közötti fellazult ősi 
kapcsolat újraértékelésében, és ennek következtében a termé-
szet-közeli életformák keresésében is testet öltött. 

Az új, természetközpontú életreform-ideológiák tarka kaval-
kádjának egyik közös eleme a kiútkeresés. Az urbanizált világ 
felgyorsult élettempójában az ember elidegenedett önmagától 
– hangoztatják az új gondolkodásmód hívei. elidegenedett há-
romszorosan: önmagától, másoktól és magától az őt körülvevő 
világtól. (Lásd: Skiera, 2004, 42.) A kiutat az életreform-mozga-
lom ideológusai a háromirányú kibékülésben látják. ehrenhard 
Skiera a következőképpen rekonstruálja az elidegenedés-kibékü-
lés dialektikájára épülő, sajátosan életreform ihletettségű korabeli 
gondolkodásmódot: „A világtól való háromszoros elidegenedés 
meghaladásának perspektivikusan egy háromirányú „kibékülés” 
felel meg. Az ember egyrészt béküljön ki önmagával. Az ember 
érzelmei, gondolatai, észlelései, reményei és alkotásai jussanak le-
gitim kifejezésre, ne nyomja el őket állandóan a „hideg”, célszerű 
racionalitás és a mindent szabályozni akaró intellektus. Másrészt 
ahol erre lehetőség nyílik, béküljünk meg embertársainkkal, aki-
ket az elkövetkező időkben nem ellenségnek vagy konkurensnek, 
hanem testvérünknek tekintünk. Az önmagától és másoktól nem 
elidegenedett ember (vagy másként kifejezve: a másokkal szem-
ben közvetlen viszonyban álló ember, aki megszabadult egoisz-
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tikus ösztöntendenciáitól, és feloldotta az önmagában felmerült 
ellentmondásokat) új kapcsolatba lép a világgal mint egésszel. 
És ez a „kibékülés” harmadik aspektusa. A világ a továbbiakban 
már nem a kizsákmányolás, a gazdagodás, a maximális nyereség 
hajszolásának színterét, hanem az ember számára védelmező, ol-
talmazó és oltalmazásra szoruló otthont, szülőhazát és a további 
létezés egzisztenciális alapját jelenti.” (Skiera, 2004, 42.) 

A tarhosi Énekiskola ennek a háromszoros „kibékülésnek”: az 
ember önmagára találásának, a közösségi harmónia és egy élhető 
világ megteremtésének lehetett volna a helyszíne – ha működését 
nem lehetetlenítette volna el végül a könyörtelen pártpolitikai lob-
biharc, az állandó gyanakvás és a szakmai féltékenység.36 A taná-
rok és a diákok Tarhoson egy olyan tartalmas munkát végző, ne-
velő és önnevelő közösséget alkottak, amely előzményeit illetően 
két fontos forrásból táplálkozott:

Az egyik eszmei forrás és előzmény a mester és a tanítványok, 
azaz kodály és követői − az úgynevezett Énekesrend37 tagjai − ál-
tal a húszas években útjára indított Éneklő Ifjúság-mozgalom volt. 
(Pethő, 2011, 116–172.) ebbe a tanítványi körbe tartozott Tarhos 
karnagy-igazgatója, Gulyás György is, aki karizmatikus vezető-

36  A tarhosi életet jellemző teremtő lelkesedést és a természet közelségének 
inspiráló erejét így foglalta össze Gyarmath olga, az iskola egyik pedagógusa: 
„Bár az életünk a mindennapok apró teendőiből tevődött össze, volt valami 
meseszerű is ebben a testet öltött nemes gondolatban. olyan merésznek tűnt 
egy kifosztott grófi kastélyban, távol a várostól, minden anyagi támogatás 
és felszerelés nélkül iskolát csinálni, mint háry Jánosnak, persze a mesében, 
elfogni a nagy Napóleont. Igen! Tarhoson hinni kellett a csodában, amely ak-
kor fontosabb volt, mint maga a valóság. Még „tündérkertje” is volt ennek a 
csodának! … A tarhosi park.” (közli: S. Turcsányi Ildikó, é. n.) 

37  Az „Énekesrend” elnevezés magától kodálytól származik. ennek a 
„kvázi-vallásos” közösségnek a tagjai a kodály-tanítványok és követők 
voltak, akik belülről fakadó hittel és az abból táplálkozó lelkesedéssel folytat-
ták az ősi magyar népzenei hagyományokra és az értékes világirodalmi kór-
uskincsre épülő zenei nevelés és zenei népművelés mindennapi pedagógiai 
gyakorlatát. Pethő Villő értekezésében az Énekesrendet virtuális életreform-
közösségként értelmezi, mivel új zenei ellenkultúra létrehozása volt a célja, 
olyan zenei ellenkultúráé, amelynek meghatározó eleme a magyar népzene-
kincs, és amely a kodály elvein alapuló zenei nevelés legszélesebb körben 
való elterjesztéséért száll síkra. (Pethő, 2011, 189.)
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ként állt a világ zajától elvonuló közösség élére, és megteremtette 
azt a természetes közeget, amelyben a tehetséges falusi és városi 
gyerekek korábban ismeretlen intenzitású és hatékonyságú ze-
nei nevelése megvalósulhatott. Tarhos tehát egy folyamat része, 
amely az 1920-as években indult – emblematikus kezdetének 
azt az 1929. április 14-én megrendezett zeneakadémiai koncertet 
(„kodály zoltán Gyermekkar-estet”) tekinthetjük, amelyen hét 
pesti iskola közel 700 tanulója énekelte együtt kodály új gyermek-
kari műveit (egyebek közt a Villő és a Túrót eszik a cigány című 
darabokat). Az új közösség, az egyre terebélyesedő Énekesrend 
alapjait voltaképpen ezek az éneklő gyermekek és az őket irányító 
karnagyok alkották. A folyamat Tarhost követő állomása pedig 
azoknak a kodályi pedagógiai alapokra épülő zenei tagozatos ál-
talános iskoláknak a létesítése volt, amelyeket az ötvenes évektől 
kezdve hoztak létre kodály tanítványai, az Énekesrend tagjai. ez 
már a kodályi pedagógia elterjedésének és intézményesülésének 
az időszaka.  

A másik éltető forrás maga a kodályi (zene)pedagógia elveinek 
rendszere, amelyet Gulyás György és zenepedagógus kollégái 
Tarhoson követtek. ebben a zenei nevelési koncepcióban három 
olyan összetevő szerepel, amely szervesen összefügg egymással. 
Az első a tiszta éneklés, a „belső hallás” fejlesztésével, a máso-
dik fontos elem a zenei írás-olvasás tanításának új alapokra he-
lyezése a relatív szolmizáció bevezetésével, a harmadik – témánk 
szempontjából legfontosabb – összetevő pedig az ötfokú őseredeti 
magyar népdalkincs célszerűen kiválogatott darabjainak a tanítá-
sa. ez a kodályi elvekre épülő, a színvonalas kóruséneklésben és 
a tiszta éneklésre alapozott hangszerjáték-tanulásban kiteljesedő 
egyedülálló zenei nevelési program Tarhos mindennapjainak ré-
sze volt.

elgondolkodtató tény, hogy kodály, Gulyás György tarhosi 
Énekiskoláját a kezdetekben nem támogatta, de később – beis-
merve tévedését – az intézmény egyik legelszántabb védelmező-
je lett – de már hiába. Tarhos történetét jóval később így foglalta 
össze lényegre törő, tömör stílusában: „1946-ban Gulyás György 
törhetetlen erélye megteremtette a semmiből Békés-Tarhost, az 
egyedül termékeny zenei népművelés fellegvárát. rövid páréves 
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működése csodájára jártak külföldi vendégeink. De észrevették 
itthon is. Irigység és rosszakarat, a személyi kultusz légköre elér-
te, hogy egy tollvonással megszüntessék, kimondhatatlan kárára 
a népművelésnek és tekintélyes anyagi kárára az államnak.” (ko-
dály, 1964. 129.) 

Tarhos megteremtését lehetővé tette az a korszak, amely kedve-
zett a háború borzalmai után magára eszmélő társadalom szelle-
mi újjáépítést és újat-alkotást szorgalmazó szakmai kezdeménye-
zéseinek. Felszámolása pedig a totalitariánus politikai rendszer 
jelképe. egyszersmind egy olyan korszak jelképe is, amelyben 
az egyre arrogánsabbá váló, egyeduralkodó politikai hatalom 
egymás után számolta fel a termékeny új szellemi és pedagógiai 
irányzatokat, és taszította a társadalom peremére a pár éve még 
megbecsült szakemberek egész sorát.
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Prohászka lajos a pedagógiai 
naturalizmusról

PénzeS dáVid

1. Bevezetés

Prohászka Lajos, a 20. század egyik kiemelkedő magyar tudós 
tanár egyénisége és egyben – mostanáig – az utolsó pedagógiá-
val foglalkozó tudósa volt, akit az Akadémia tagjai közé válasz-
tott.1 Brassóban született 1897. március 2-án. Édesapja, Prochas-
ka Lajos, vámtisztviselő, még születése előtt meghalt, édesanyja, 
Scholz róza egyedül nevelte fiát. A család származását tekintve 
magyar–sváb–szász. Az elemi iskolát Aradon kezdte, majd Buda-
pestre költözéskor az – akkor még I. kerületi – Iskola téri népisko-
lában folytatta tanulmányait. később a királyi katholikus egye-
temi Főgimnáziumban tanult és itt is érettségizett 1915-ben. Sok 
időt – szinte minden nyarat – anyai rokonainál, a Brassóhoz közel 
lévő erdélyi kis faluban, Szászveresmartonon töltött. 1915 szep-
temberében beiratkozott a budapesti Magyar királyi Tudomány-
egyetem görög–latin–filozófia szakára, s 1919-ig itt tanult. Legje-
lentősebb tanárai: Alexander Bernát, Pauler Ákos és Fináczy ernő. 
Több területen tehetségesnek bizonyult: kiválóan beszélt németül, 
latinul, franciául,2 ám érdeklődése – nem kis mértékben Fináczy 
ösztönzésére3 – hamar a pedagógia felé fordult. Fináczy ernőnél, 

1  1939-ben lett az Akadémia levelező tagja, majd 1949-ben tanácskozó tag-
gá minősítik vissza és az egyetemről nyugdíjazzák. 1989-ben az Akadémia 
visszaállítja levelező tagságát.

2  Naplóbejegyzéseiből tudható, hogy nemcsak olvasott, hanem írt is eze-
ken a nyelveken, például francia kötet olvasásakor francia nyelven vezette 
olvasónaplóját.

3  Fináczy és Prohászka kapcsolatáról részletesen lásd orosz (2010).
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az általa vezetett pedagógiai intézetben dolgozott – fizetés nélküli 
tanársegédként – 1917 és 1920 között (Tőkéczki, 1992).

Azt a munkáját, melyről a jelen írásban szó lesz, még doktori 
disszertációként védte meg, 1920-ban.4 Felmerül a kérdés, hogy 
Prohászka Lajos egyáltalán mit értett pedagógiai naturalizmuson, 
releváns dolog-e egy, az életreform mozgalmakról/reformpeda-
gógiáról szóló kötetben a művét átgondolni? reményeim szerint 
írásom választ ad majd a kérdésre.

2. A dolgozat rövid története

Prohászka 1920-ban megvédett disszertációja nem előzmények 
nélküli. 1918-ban írta meg „eredeti, első ismert változatát”5 – 
amely, a végleges disszertációhoz képest tagoltabb (a fejezetek, 
alfejezetek pontosan jelölve vannak), és amelyet egyetemi pálya-
műnek készített és adott be. ez a pályázat Pauler-díjban részesült. 

A díjazott dolgozatot végül „rohammunkában” újra átdolgozta 
és 1920-ban benyújtotta bölcsészdoktori disszertációként, melyet 
23 éves korában sikeresen meg is védett. A nagy sietség oka taná-
rának, Fináczy ernőnek a sürgetése volt, melyben a háború után 
kialakult kaotikus állapotokra való tekintettel siettette, hogy mi-
nél hamarabb készítse el disszertációját. 

A dolgozat és annak sikeres megvédése is jelentősen hozzá-
járult későbbi szakmai sikereihez, a tudományos ranglétrán való 
gyors előrehaladásához. A pedagógiai naturalizmus Prohászka 
szövegében is kiemelt elvei a reformpedagógia különféle irány-
zataiban öltöttek testet a legnyilvánvalóbb formában a 20. század 

4  A szöveg elérhető a MS F 103/II./3 egyetemi könyvtári jelzeten. (89 oldal 
és jegyzetek – egyetemi doktori értekezés)

5  A szöveg az egyetemi könyvtárban található Prohászka hagyatékban ol-
vasható. Jelzete: MS F 103/II./2 (125 oldal kézirat – egyetemi pályázatból). 
A későbbiekben a már digitalizált változat oldalszámaira fogok hivatkozni, 
amely eltér a kézirattárban található szöveg oldalszámozásától. A digitalizá-
lást orosz Gábor és Pénzes Dávid végezte.
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folyamán, és napjainkig jelen vannak a pedagógiai gondolkodás 
legkülönbözőbb gyakorlati és elméleti fórumain. (Németh 1996, 
Németh, é. n.)

3. Prohászka filozófiája

Prohászka már a doktori disszertáció megírásakor alapos filo-
zófiai ismeretekkel rendelkezett. Több nyelven olvasott – néme-
tül, franciául és később angolul6 – így ismerte a nyugat-európai 
filozófiai áramlatokat, azok kritikáit, egymásra hatásukat. kül-
földi tanulmányait Berlinben (Collegium hungaricum, 1924, 
1927), majd Münchenben és Freiburg im Breisgau-ban végezte; 
Franciaországban és Angliában is tett tanulmányutat. haláláig 
meghatározó élmény volt számára, amikor 1924-ben, a berlini 
egyetemen személyesen is megismerkedett Eduard Sprangerrel,7 
akivel egy életen át kapcsolatban volt, folyamatosan leveleztek. 
Spranger filozófiája kiemelten hatott Prohászkára, függetlenül 
attól, hogy éppen milyen kérdéskörrel foglalkozott. ugyanakkor 
a Spranger által és később Prohászka által is képviselt kultúrfilo-
zófia a disszertáció megírásánál még nem jelenik meg. Spranger 
mellett Dilthey is komoly igazodási pont volt az ifjú Prohászka 
számára, noha a személyes ismeretségnek, barátságnak köszön-
hetően a sprangeri filozófia erősebb és mélyebb hatást gyakorolt 
rá (Szabolcs, 2004).

6  Mivel angolul később tanult meg, a berlini Collegium hungaricumban 
(1924), ezért inkább német fordításban olvasta az angol–amerikai vonatko-
zású szerzőket. Lásd például a doktori disszertációjának 28. oldalán a 267. 
lábjegyzetet (Prohászka, 1920).

7  eduard Spranger nevelésfilozófiájáról bővebben lásd Chmaj munkáját 
(Chmaj, 1969).
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3.1 kuLTÚrFILozóFIA

A kultúrfilozófia, egy a korszakban újszerű, szellemtudományos 
irányzat, amely Prohászka interpretációjában négy alapból táplál-
kozik: 1. történetfilozófia, 2. az etika, 3. a szociológia és 4. a pszi-
chológia. A történetfilozófiánál egyértelmű Dilthey hatása. (Pro-
hászka, 1929).

kultúrfilozófiai alapokon nyugvó pedagógia sajátos tárgya a 
műveltség. A pedagógiának azt kell vizsgálnia, hogy hogyan fo-
gadja be az emberi lélek a már előállított kulturális javakat. A kul-
túra átszármaztatása a műveltség formájában történik. ha ez nem 
valósulna meg, az újabb és újabb generációk értetlenül állnának a 
kultúrával szemben és gyakorlatilag újra és újra a nulláról kellene 
felépíteniük saját kultúrájukat (Prohászka, 1929).

ebből a sajátos, „kultúrfilozófiai” elméletből8 kiindulva a natu-
ralisztikus pedagógia értelmezését a természet és a kultúra megkü-
lönböztetésével alapozza meg: természet versus kultúra. Szemben 
a természettel, amely önmagát formálja, alakítja, a kultúra nem 
spontán fejlődés következménye, hanem a „lélek tervszerű és cél-
tudatos alkotása” (Prohászka, 1920, 2.). Értelmezésében az ember, 
aki a kultúráját építi, a fejlődést támogatja. 

ez alapvetően tehát egy evolucionista szemlélet, amely hisz 
a folyamatos fejlődésben, felemelkedésben, melyben a kultúra 
funkciója sokszor a természet visszahúzó erejével szemben vívott 
harc. ezt részletesen jóval később, a Pedagógia, mint kultúrfilozó-
fia című munkájában fejti ki, amely 1929-ben jelent meg kétrészes 
cikként a Magyar Paedagógiában és különnyomatban.9 Az 1920-
ban megalkotott munkájában megjelenő filozófiai felfogásának 
később már csak alapvonásait tartotta meg, leginkább a kultúra 
fogalmát.10  

8  Nem összetévesztendő későbbi, kultúrfilozófiai kiindulásából, amely 
egy sprangeriánus kultúrfilozófia. A kettő nem ugyan az.

9  A Pedagógia mint kultúrfilozófia a Magyar Paedagogia 1929. évi 1–2 sz. 
23–42. o. és 3–6 sz. 109–124. o.

10  A gondolkodásának, érdeklődésének változásai a Magyar Paedagógiai 
Társaságban elhangzott beszédei alapján is rekonstruálhatóak (Prohászka, 
2008).
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4. A reformpedagógia kritikája a fiatal Prohászkánál

4.1 A PeDAGóGIAI NATurALIzMuS JeLeNTőSÉGe

Prohászka – miközben munkájában végigtekint az európai kul-
túra történetén, a neveléstörténeti kánon egyes szereplőinek élet-
művén – nem elsősorban kritikát fogalmaz meg a naturalizmus 
jelenségével kapcsolatban, sokkal inkább értelmezi és elemzi a 
jelenséget. Nyílt kritikával csak dolgozata legvégén találkozunk.

A fiatal Prohászka számára a naturalizmus nem pusztán és 
nem egyoldalúan negatív jelenség, elismeri annak jelentőségét is. 
Méghozzá két vonatkozásban: a könyv-tudás kérdésére, és a megis-
merés problémájára adott válaszban (Prohászka, 1920, 30–31.).

Megközelítésében a nevelés és oktatás legfőbb feladata a mű-
veltség átszármaztatása a fiatalabb nemzedékre. ennek kétségkívül 
nélkülözhetetlen eszköze, közvetítője a könyv. „A könyv a századok 
tapasztalata.” – írja (Prohászka, 1920, 30. o.). A könyv megkíméli a 
generációkat attól, hogy az „emberiségnek a kultúrértékek fölismerésé-
ért vívott küzdelmét minden esetben újrakezdje” (Prohászka, 1920, 30.). 
Vagyis a könyv segít megérteni a kultúrát, a kultúra felhalmozott 
értékeit, nem kell újra előteremteni mindenkinek saját maga szá-
mára a kultúrát. ez azonban – kézenfekvő oknál fogva – könnyen 
veszedelmet rejt magában. A könyvvel mindig idegen elem fér-
kőzik a megismerő alany és a megismert tárgy közé. A megisme-
rést minden közbeiktatott elem gátolhatja. A naturalizmus fellép 
az idegen közvetítőkkel szemben és az egyéni, intuitív tartalmat 
hangsúlyozza. A tekintélyek vak követése helyett a saját tapaszta-
lás, a saját élmény jelentőségére utal. ez tehát kétségtelen érdeme 
Prohászka felfogásában a pedagógiai naturalizmusnak.

A másik egyértelműen pozitív tartalom az a válasz, amelyet a 
naturalizmus a megismerés problémájára ad. A naturalizmus ha-
tározott érdeme Prohászka szerint annak pszichológiai fölismeré-
se, hogy a megismerés nem passzív folyamat, tehát a tanulás nem 
állhat merő memorizálásból. elengedhetetlennek tartja a szem-
léltető aktivitást („apperceptiv activitás”). Véleménye szerint az 
egyoldalú intellektualizmus elsősorban a középkori felfogás saját-
sága, amely századokon át éreztette hatását, és amelynek képvise-
lői úgy vélték, hogy „a fokozott értelmi kultúra egyuttal az akaratnak 
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is a legjobb iskolája” (Prohászka, 1920, 31.). Csakhogy szerinte ez for-
dítva igaz. Montaigne és Locke pedagógiáját hozza fel példának, 
akik elsősorban az akarat nevelését sürgették, s szerinte ez „már 
annak a gondolatnak a derengése, hogy a megismerés is csupán az akarat-
ból fakadhat” (Prohászka, 1920, 31. o.). Véleménye szerint ez olyan 
gyökeres fordulatot hozott – Dewey-val élve –, mint amekkorát 
kopernikusz világszemlélete. Csak szerinte ez a változás rous-
seau-val következik be: „a tevékenység központja, mely addig a nevelő 
személyében volt, a gyermekbe helyeződött át” (Prohászka, 1920, 31.). 
Prohászka ezt a két nagy „felfedezést” tartja a pedagógiai natura-
lizmus legfőbb érdemének.

4.2 A PeDAGóGIAI NATurALIzMuS krITIkÁJA

A fent már tárgyalt gondolatmenet mentén továbbhaladva: Pro-
hászka szerint, a kultúra által generált fölemelkedés mindig erős 
akarattal, komoly emberi erőfeszítéssel jár (Prohászka, 1920). Tehát 
tulajdonképpen az ember a saját kultúráját nehézségek árán építi. 
ennek viszont az a következménye, hogy időről időre kimerül ez 
az emberi akarat és erőfeszítés, kimerülnek az emberi erőforrá-
sok a kultúra építésében. ezek lesznek azok a korszakok, amikor 
a kultúra építéséből adódó fejlődés egyensúlya megbomlik, „mes-
terkéltség” és „felszínesség” kezdi jellemezni a korszakot, amely 
sajátos feszültséget szül az emberi lélekben. ezek azok a korsza-
kok, amikor az ember a természet felé fordul, és onnan remél ki-
lábalást a saját káoszából, mert a káosz forrását a tudományban és 
a haladásban látja vagy akarja látni (Prohászka, 1920). ezek azok a 
korszakok tehát, amikor a pedagógiai naturalizmus is megjelenik, 
mint a kultúra kudarcára adott pedagógiai válasz.

Értelmezésében a pedagógiai naturalizmus az organikus kultú-
rafejlődésben beállt krízis nyomán létrejövő jelenség, amely ide-
ig-óráig megnyugvást hozhat az ember számára, hosszabb távon 
azonban ellene mond minden olyan értéknek, amelyet Prohászka 
maga képviselt. Végső soron a hagyományos értékeket forgatja 
fel. Természetesen Prohászka számára is volt egy ideális időszak, 
egy ideális kor, amikor még egyensúlyban volt a természet és kul-
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túra. Számára az antikvitás kultúrája és az abban élő ember tes-
tesíti meg azt a harmóniát (ideált), amely idővel megbomlik. Az 
antik kultúra eszménye ugyanis az ember, mint természeti lény 
spontán kibontakoztatása: „Naturalistikus irányzattal az ókor nevelés 
elmélkedőinél nem találkozunk. Az antik lélek még kiegyenlítette magá-
ban a természet és a kultúra ellentéteit; amíg az eredeti állapottól való 
eltávolodás nem vált eszméletessé, addig nem kellett a természetet köve-
tendő eszményként hangoztatni.” (Prohászka, 1920, 3.).

A sztoikus filozófusokat tekinti a naturalizmus legelső kép-
viselőinek, akik kijelentve azt, hogy a természet szerint kell élni, 
ezzel a gesztussal a természetet öntudatos princípiummá emelik 
(Prohászka, 1920, 3.). Minthogy pedig az embernek a természetes 
ösztönök mellé ész is adatott, ezért a természet szerint élni any-
nyi, mint ész szerint élni: az egyéni logos legyen összhangban a 
logossal áthatott világmindenséggel, amelyből kiszakadt. Már a 
sztoikusokat optimizmus jellemzi az emberi természettel szem-
ben: mindnyájan egyformán részesülünk a logosban; s miközben 
magunkat tartjuk fönn vele, ezzel egyszersmind a nagy egészet is 
fönntartjuk.

Megközelítésében a naturalisták a természetet nem, mint adott-
ságot kezelik, hanem, mint új eszményt, s éppen ebben rejlik e szer-
teágazó mozgalom mindenkori veszélye, hiszen a természet és a 
kultúra párharcából a természetet hozza ki győztesnek.

A naturalizmus képviselőivel szemben a természetet – tudomá-
nyos megközelítésben – nem tekinti értéknek, hanem ontológiai 
fogalomnak, amely, mint ilyen, nem lehet sem etikai, sem peda-
gógiai eszmény. 

Munkájából a naturalizmus következő kulcsfogalmai gyűjthe-
tők ki: szabadság, esztétikum, fokozott játékosság, egyszerűség, 
természetesség, öntevékenység, önálló ítélőképesség, a kényszer, 
a megkötöttség és az erőfeszítés hiánya. ezek a jellemzők nem 
mindig jelennek meg feltétlenül pozitív összefüggésben. Úgy véli, 
a naturalizmus képviselői a gyermeki boldogságot hangsúlyozva 
próbálják „megóvni” a tanulót az erőfeszítéstől, az önmegtaga-
dástól és a küzdelemtől, amely azonban a prohászkai nevelésfi-
lozófia szemszögéből nézve nem nevel kötelességteljesítésre. edzi 
a testet, de hanyagolja az akaratot, nem dolgoz ki acélos jellemet 



356

PénzeS dáVid

amelynek fejlesztése minden pedagógiai cselekvés alapja. … „akit 
így nevelnek, az az életben csakhamar föl fog bukni” (Prohászka, 
1920, 31.).

hasonlóan veszélyes feltevésnek tekinti azt is, hogy a gyermek 
„eredeti hajlamai” kivétel nélkül megbízhatóak. Úgy véli, érthető 
reakció ez az eredendő bűn tanára, azonban a természettudomá-
nyos ismeretek előretörése óta ez az elv tarthatatlan. ezt a téve-
dést használja a naturalizmus a negatív nevelés megalapozására. 
Csakhogy Prohászka a „pozitív” ráhatást nem tekinti erőszaknak, 
úgy tekint rá, mint egyfajta ébresztésre.

Munkájában lényegében véve két dologra hívja fel a figyelmet:
1.  A naturalizmus filozófiai alapja, amellyel a természetet ér-

téktartalommal ruházza fel, hibás.
2.  A naturalizmus helyes felismeréseit képviselői gyakorta 

szélsőségesen értelmezték/értelmezik és teljességgel elvetik 
a kultúra-központú pedagógia elveit és gyakorlati vívmá-
nyait, holott a kettő kiegészíthetné egymást.

5. „Végezetül”

Prohászka Lajosnak ez az első tudományos munkája mindez idáig 
kéziratban maradt. A fiatal tudós, leendő kultúrfilozófus jól lát-
hatóan rendkívül alapos volt. Minden általa elérhető korabeli 
szakirodalmi forrást elolvasott. ugyan filozófiája és ere alapozott 
pedagógiai koncepciója  még kiforratlan volt, abban  már ekkor 
megjelent a kultúrfilozófia szemléletmódja.

Prohászka, ezt a korai művét később felhasználta további ta-
nulmányai megírásakor és egyetemi előadásaihoz, valamint a pe-
dagógiai lexikon egyes szócikkeinél is.  A harmincas évtizedben 
„csúcsra jutó” tudósként részben erre alapozva fejti ki Az oktatás 
elmélete (1937)  című munkájában pedagógiai elméletét is. 
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