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· .. 8zíveskedtél, igen tisztelt barátom, felhívni figyelmemet
Perczelnének e most megjelent könyvére s egyszersmind ki-
fejezni érdeklődésedet aziránt, vajjon Theano című könyveim-
ben a feminizmusról s általában a nőkérdésről vallott néze-
teimet Perczelné könyvének ugyane kérdésekről kifejtett
nézeteivel összeegyeztethetőknek tartom-e?

Ha szabad eszíves érdeklődésedet egyszersmind ugyane
tárgyban hozzám intézett kérdésnek is tekintenem, úgy erre
annál könnyebb válaszolnom, minthogy Perczelné kegyes
volt engemet is megtisztelni e könyvének megküldésével és én,

az ennek alkalmából hozzá intézett köszönő levelemben jónak
láttam kiterjeszkedni egyebek közt erre a kérdésre is.

A Perczelné előtt e tárgyról kifejtett nézeteimet bátor le-
szek most részben felhasználni a Te ebbeli, engemet igen meg-
tisztelő érdeklődés ed kielégítésére is.

Mindenekelőtt be kell vallanom, hogy mily igen hiányos
ismereteim voltak eddigelé a magyar feminizmus létezése és
tulajdonképeni célja s törekvései felől. A Perczelné könyvének
köszönhetem, hogy sok becses fölvilágosítást nyertem most
mindezekről. Hisz - ha nem csalódom - ő maga is egyik
lelkes és hivatott vezetője e női mozgalomnak. Olvasva ezt a
az ő könyvét, ugyan kit ne hatna meg és ne ragadna bámulatra
feminizmusának talán még szélsőségeiben és elfogultságaiban is
oly igen tiszteletreméltó, nemes idealizmusa?LKJIHGFEDCBA! És nem kevésbbé
e könyv szerzője nemes szívének az emberiség legszentebb
érdekeire kiáradó termékeny melegsége, tudásának gazdagsága,
valamint irályának tömörsége és választékossága. Lehet-e szebb
elismerés azokra a kiváló, feminista jellegű magyar íróinkra
nézve (pl. egy Prohászka püspök, Gieszwein 8., Kenedy G.
képviselők stb.), mint épen az, ha szellemük ebbeli kisugárzásait
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egy oly mélyen átértő és érző női lélekben láthatják vissza-
tükröztetve, mint épen a Perczelné Kozma Flóráé?

Minthogy azonban most nem az a feladatom, hogy könyvét
behatóan és érdeme szerint ismertessem, bármennyire csá hítana
is erre az a mély benyomás, melyet az reám tett: rátérek arra,
ami a levelem tulajdonképeni tárgyát képezi, hogy fentérintett
szíves érdeklődésednek megfelelni igyekezzem. Sőt kötelezve
érzem magamat erre a pesdagogiai sajtónak azon kitüntetó

figyeiménél fogva is, melyben az Theano-könyveimet annakide-
jén részesíteni szíveskedett. Ez a körülmény már magában
véve is eléggé indokolttá teszi - úgy vélem - hogy, miután
a feminizmusvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lapvető kérdései oly szorosan odakapcsolódnak
a nőnevelés legsarkalatosabb kérdéseihez is, azt a viszonyt,
mely egy oly kiváló feminista magyar írónőnek ebbeli állás-
pontja és a magamé - illetőleg a Theano-könyveimé - közt
létezik, kissé közelebbről megjelölni igyekezz em.

Egyébiránt a «Felolvasásolo érdemes irója szíves volt egy
hozzám intézett b. levelében már előzetesen is kifejezni azt a
nézetét, hogy e tárgy at illető felfogásaink között az ellentétek
inká bb csak lá tszólagosak lehetnek.

Teljes mértékben magamévá tettem az i. t. szerzőnek ezt
a felfogását. Mert ami a feminizmus tulaj donképeni lényegét

illeti: nemcsak maga a Theano-könyv nem áll ellentétben
az ő ebbeli felfogásával, de még ennek az «Epiloguse-a sem,
amelyben pedig elég élesen kelt em ki a mai szélsőséges feminisz-
tikus törekvéseknek a nők családi élethivatásával annyira ellen-
tétes túlzásaival szemben. Hisz e könyveimmel én is csak a
nőkérdés, vagy mondjuk: a tágabb értelemben vett feminizmus
céljait véltern szolgálni akkor, midőn azt kívántam, hogy adas-
sék meg a nőknek a köznevelés minden terén az a bizonyos
egyenjogosítá s, s így mindazon életpályakra való kiképezteté-

süknek a lehetővététele, amelyek eddigelé, a fiúk előjogaképen
leginkább csak az egyetemek vagy akadémiai jellegű szakisko-
lák útján voltak elérhetők.

De nem habezek kifejezést adni egyszersmind azon erős
meggyőződésemnek is, hogy ennek a régi bilincseiből kiszaba-
dítandó nónevelésnek elsősorban mégis mindig a nőknek a
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IvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsa ládi életrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvaló - de az eddiginél sokkal intenzívebb és
I paedagógia ila g jobban á tgondolt - kiképeztetését kellene te-
I kintenie, És azt is, hogy a nőknek mindazon nagyobb tudorná-
I nyos képzettséget igénylő életpályákra való terelésénél, avagy

tódulásánál az eddiginél va lamivel jobban és szigorúbban tekin-
tetbe kellene venni a női természetnek, vagyis a nők testi és

lelki organizmusának a különleges sa já tossága it. Az erős női
akarat és nemes ambició sok minden oly akadályon keresztül
törheti ugyan magát, amelyeket megrögzött emberi szokások,
elfogultságok, bornirtságok, avagy az ezekben gyökerező intéz-
mények állítanak elébe: de azokat az akadályokat, amelyek a
saját természetének örök törvényeiben vannak megadva, nem
fogja büntetlenül átléphetni soha. És talán nem csalódom. ha
ép ezekben vélem felismer het ni a nők mai életharcaiban oly
s ű rű n előforduló keserű kiábrándulás ok, letörés ek, katasztrófa-
szerű összeomlások és elzüllések valódi okainak az egyikét.

És itt bátor volnék kérdezni: vajjon nem a feminizmus
alapvető kérdéseinek a tisztázásához tartoznának-e az ezek
fölött való komoly elmélkedések és vizsgálódások is?

'Igen tanulságos nak tartom e tekintetben azt a női élet-
képet, melyet az Ibsen Nórá ja állít elénk, ha ugyanis azt nem
annyira a dramaturgia, mint inkább a pesdagógia és lélektan
szemüvegén át tesszük vizsgálódásunk tárgyává. Ebben a [órá-
ban a női lélek metamorfozisainak egy oly sajátságos tünemé-
nyével állunk szemben, mely azt a benyomást teszi ránk, mintha
a lélek világában is fordulnának elő olyan, bizonyos külső be-
hatások által előidézett, és a vegytani erjedésekhez hasonlatos r :

bomlási folyamatok, melyek felett inkább csak ámulni tudunk,
mint azokat magunknak meg is fejteni. E gondolat egyébiránt
nem ú j, Hisz Goethének egy - talán márCBA100 évvel ezelőtt meg-
írt - szép regénye (a «Wahlverwandschaftem» úgyszólván már
a címében kifejezi ezt a gondolatot. Az Ibsen Nórája lelkivilá-
gában is valami olyan sajátságos bomlá si tüneményt vélünk
láthatni akkor, midőn ő, látszólag minden külsó kényszerítő
ok nélkül, egyszerre csak kiszakítani akarja magát boldog csa-
ládi életköréből csupán azért, hogy vaktában neki induljon az
ő saját különleges feminizmusának a kálvária-útjára. Milyen
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kár, hogy nem írta meg Ibsen, mint azt Goethe tette a Faustjá-
val, Nótájának a második részét is : e nő feminisztikus életküz-
delemeinek, csalódásainak és végül önmagával való teljes meg-
hasonlásának a tragédiáját!

Bocsánat ezen - tárgyammal talán csak igen lazán össze-
függő kitérésemért. Szolgáljon mentségemül, hogy ép mostaná-

ban olvastam el figyelmesebben Ibsennek ezt a színművét s
ezért voltam látéve annak a kisértésnek, hogy ezt a Nórát is
a feminizmus nézőpontjából akarjam megítélni. Hisz némileg
a feminizmus alapkérdéseinek a megvilágításához véltern hozzá-
járulni ezzel is. Igyekezni fogok mcstan közvetlenebbül tenni
meg ezt.

Részipt Perczelné könyvének az őmaga feminizmusára
vonatkozó fejtegetései, részint a magam ebbeli vizsgálódásai

, alapján a feminizmusnak kétféle alakulatát vélném megkülön-

böztethetni.
Van egy, amelynek hívei, azonkívül, hogy teljes mértékben

betöltik a saját életkörükben hivatásukat, fel tudnak emel-
kedni életfeladatuknak arra a magasabb fokára is, melyen a
maguk altruisztikus, használni-, segíteni- és boldogítaniakarásu-
ka,t érvényesíteni igyekeznek a családon kívül, a szociális élet
és a hazai közugyek mindazon munkaterein is, amelyek ez idők
szerint egy mívelt, lelkes és önérzetes magyar nőre nézve egy-
általán elérhetőknek látszanak.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVa lódi feminizmusnak ezt tar-
tom csupán. Nekem úgy tetszik, hogya «F elolva sá sok)} érdemes
írója is ennek a feminizmusnak egyik - valószínűleg csak a
legnagyobb ritkaságszámba menő lelkes híve s képviselője.

Volna a feminizmusnak még egy másik faja is: az, amely-
nek leginkább a külső szereplésekre való erős vágyódás képezi
a legjellemzőbb tulajdonságát. Szerepelni a nyilvánosságban
minden alkalommal, minden téren és mentől több zajjal, feltü-
néssel! Legfőbb vágyuk egyebek közt épen azon munkakörök

elhódítása, melyek eddigelé, majdnem kizárólag csak a fé~fiak
kiváltságai közé tartoztak. És mivel ez az erősen férfias termé-

szetű női ambició leginkább a parlamenti életben vél kielégítést
találhatni : azért a feminizmusnak ez a faja legfőbb törekvését
a női szavazat jognak, vagy mondjuk inkább a képviselővé vá -



11vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

)

la sztá sukzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjogának a kivívására helyezi. Egészen indokolt tehát,
ha híveit egyszerűen csak «szüffra zsetP }-eknek nevezik. Magát
ezt a feminizmust leginkább a «ha rcia s» jelző. illetné meg,
hasonlóan az egyházak életében az «ecclesia milita ns> ) néven

I
ismeretes harcias jellegű irányzathoz. A Thminizmusnak ez a
faja külföldró1 lévén importálva, }1agyon valószínű, hogy ez is,
mint minden más. női divat vagy sport, nagy kedveltségre és
elterjedésre fog szert tenni hazánkban. Ez alkalommal itt vele
behatóbban foglalkozni nem szándékosom. Megtettem ezt egy-
ízben már a Theano Epilogusában (1. Epilogus 18-19. lap).
Örömömre szolgált meggyőződhetni arról, hogy Perczelné a
maga részéről szintén tiltakozik az ellen, hogy az ő feminizmusát
ezzel a (< zava ros vizeken evező> ) harcias feminizmussal azono-
sítsák. (L. a «Felolvasásolo-nak «Nők a politikában» című feje-
zetét.) A «női szavaza tijog> ) benne van különben a feminizmus
minden árnyalatának a munkaprogrammjában s így a Per-
czelné-ében is.

Há kell térnem most azon viszonynak, mely a feministák
ebbeli Credoja és az én 'I'heano-könyveimnek ugyanezen kérdés-
ben elfoglalt álláspontja közt létezik, a futólagos megvilágítá-
sára is.

Kétségtelen, hogy főleg - sőt maj dnem kizárólag - a női

szavaza t jog kérdése az, amiben nem járhatok egy úton a «F elolva -

sá sok» tisztelt írója és elvtárs ainak ebbeli felfogásával és törek-
véseivel. Ők igaztalannak vélik - mert semmijózanészbeli érvvel
nem tartják indokolhatónak - azt, hogy ki legyenek zárva a
nők törvényhezásunknak abból a munkájából, amelynek alko-

tásai elvégre épen úgy vonatkoznak rájok, mint a férfiakra.
És nincsenek-e nekik, a saját különleges nőiességük szempontjá-

ból is, életbevágónak mondható számos oly megoldatlan kér-
déseik és érdekeik, amelyeket törvényhozásunkban a legmeg-
felelőbben elvégre is csak ők volnának hivatva képviselni?

Van ebben bizony sok igazság!
És kivált ha rágondolunk mostani parlamenti életünk annyi

mindenféle idült kérságaira és ezekkel szemben viszont arra is,
hogy ,mily sokféle és halaszthatatlan teendő várakozik törvény-
hozásurikra állami és nemzeti életünk lsonszolidálása terén épen
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most, a világfelfordulás nak ebben a mai kritikus korszakában :

úgy feltámad bennünk is a szkepszis a férfiak törvényhozásiEDCBAmo-

nopóliuma megingathatlanságának a hitével szemben. Mert hátha
lehetséges volna azzal, hogy a nők is bevonassának a törvény-
hozás munkájába, valamivel frissebb, egészségesebb vért ömlesz- (
teni parlamenti életünknek ~bbe a mai, kissé korhatag szerve- \
zetébe! Még igen sok szép - nem rnondom, hogy épenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrázist,

de mindenesetre - komoly megfontolásra érdemes feminista
érvelést lehetne erről szárnyra bocsátani.

Ami mind igen szépLKJIHGFEDCBA!

Csak az "a kérdés: meg vannak-e már most adva e nagy
társadalmi és politikai reform sikeres megoldásának az elő-
feltételei? Elő van-e készítve kellőképen női társadalmunk a
politikai életben való erre az aktiv szereplésre? És előkészítve-e
elsősorban épen nőnevelési rendszerünk összes tényezői által?
És kérdés továbbá, mindaddig, míg ezen előfeltételek felől kellően
biztositva nem vagyunk, nem kockáza tos dolog-e a magyar femi-
nizmust már most ebbeli céljainak kivívására buzdítanunk? Sőt
nem kockázatos-e ez a magyar családi élet kohéziójának, az ő
á llamfennta7·tó ereje megszilárdításának a szempontjából is?
A mi politikai életünk oly sok mindeníéle érdeknek képezi a
szövedékét, hogy nekem részemről hazafias aggodalmaim vol-

I nának, abba már most még egy külön feminista érdeket is vinni
bele, amely - őszintén szólva - talán nincs is még eléggé
leszűrődve s a többi nagy hazafias érdekkel kellő összhangzásba
hozva.

Jobban elő kell ezt készíteni! Igenis, elsősorban épen nő-
nevelési rendszerünk összes tényezői által. Bátor volnék azt a
tanácsot adni a magyar feminizmus lelkes hiveinek: bíznák,
mindaddig, míg az előkészítésnek ezek az előfeltételei jobban
megadva nem lesznek, a maguk feminisztikus külön érdekeinek
a képviseletét a parlamentben egyelőre még - a tisztelt fér jeikre

vagy esetleg a parlamentben már is helyet foglaló lelkes elv-
barátaikra. Szá sz Zsombor képviselőről mondja például a «Fel-
olvasásoka érdemes írója, hogy ő «hajlandó volna már csak azért
is megadni a nőknek a szavazat jogot, mivel ismer máris egy
asszonyt, aki teljesen méltó volna erre s aki pedig nem más,
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mint épen az ő felesége». Nem tudom ugyan', hogy ez az érdemes
úrnő tényleg a feminizmus hívei közé tartozik-e, de ha csakugyan
az volna - amit, a fenti szép nyilatkozat szerint nagyon való-
színűnek kell tartanunk - úgy aztlehetne mondani: íme tehát
ez a tisztelt úrinő is bátran rábízhatna a maga elveinekképvise-
letét a parlamentben - az ő tisztelt férjére.

Igen nagy és nehéz kérdés az - úgy hiszem -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmég tisztán

feminisztikus szempontból is, hogy belemenjenek-e a nők már
most nyilta n a politikai élet förgetegébe és ne szorítkozzanak-e
továbbra is arra, hogy inkább csak közvetve, leplezetten vegye-
nek aktiv részt benne. Amint tudvalevőleg tették azt eddig is.
Valóban nem csodálnám, ha a női pszüché ebben a kérdésben
bizonyos hamleti kedélyállapotba jutva töprenkednék : «Men-

jen-e . . . Ne menjen-e 1»

.Nyilt titokként beszélik, hogy néha közéletünk legkiválóbb

alakjai politikai szereplésének nemcsak az irányát, de szenve-
délyességeit . is többnyire a saját nejeik vagy baTá tnőik erős
befolyására (női hiúság, rivalizálás, hatalomvágy st b.) lehet~e
vissza vezetni.

De ha így van, majdnem kedvünk jönne kérdeni: nem
sokkal jobb volna-é, ha az ilyen nők inkább nyilta n és egészen

a sa já t !elelősségük1'e szerepelnének a politikában, nem pedig
csak a férjeik vagy férfi barát jaik háta mögött és fedezete mel-
lett? Mert mindig baj az a politikában, és csak a közérdek
vallja kárát, ha titkos tényezők működnek benne, s a harcoló
felek nem nyilt sisakkal küzdenek egymással! Ez a felfogás
tehát a nők politikai szereplése mellett szólna tán?LKJIHGFEDCBAÚ nem,
én a női jogok kivívásának igaz hiveül tekintvén magamat,
nem kívánhatorn ezt nekik. És - ha jól meggondolják - úgy
lehet, a férjeik sem. Mert nem birnák ki az idegeik! Idegesség
van ugyan most is elég politikai életünkben, kivált a parla-
mentiben ! Csak az kellene még, hogy női hisztéTiák is ve-
gyüljenek bele! A vége a legtöbb esetben csak az lenne, hogy
szomorúan kiábrándulva e kirándulásukból, .megint vissza-
kívánkoznának a családi életbe, hol szelíd szemrehányásképen
a Moliére mondásával fogadhatnák őket: (< Hisz te oka r iad ezt,

Dandin Györgyike h)
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A feminizmus jobban tenné, ha egyelőre más területeken
igyekeznék versenyre kelni a férfiakkal. Van erre elég biztató
kilátásuk már most a háború alatt is. Es még több lesz annak
bevégzése után.

AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Felolva sá sok> } igen tisztelt írójának azt írtam a többi
közt e tárgyról: «A női szavazat jog előkészítésének ez a nagy
munkája ki volna terjesztendő egyszersmind a mi egész tá r sa -

da lmunkra és közéletünkre is; mert különben mi fogná meg-
óvhatni a politikai szereplés sorompóiba állítandó nőket attól,
hogy ne legyenek kénytelenek beszennyezni ideálizrnusuk ragyogó
palástját ama küzdelmek porondjának sarával, szennyéveI? Az
emberiség erkölcsi és szellemi világában az idealizmus Vessta-
tüzét ma már leginkább csak a valódi feminista- és 'I'heano-

jellegű nők vannak hivatva ápolni és fenntartani. Ápolniok kell
nekik ezt a szent lángot a családon kívül a társadalomban, sőt
az irodalom terén is. Mi lesz a mi társadalmi életünknek már is
kialvófélben levő idealizmusából, ha még a Theano-jellegű femi-
nisták is odahagyják ezt a Veszta-templomot és felmondják
benne a szerit tűz ápolásának a szolgálatát csupán azért, hogy
egy más tűz - a politikai szereplés csalóka bolygótüze - után
szaladjanak! A mi Ieminizmusunk abban az állapotban van
itt minálunk - s úgy hiszem még máshol is ~ mint egykor
a galambok a Noé bárkájában: szeretnének kirepülni a családi
élet szűk bárkájából, de úgyIátszik, még nem jött el ennek az

ideje. A mi társadalmi és politikai életünk iszapos özönvizében
nem láthatók még sehol azok a szárazföldek, melyekre a feminiz-
mus galambjai leszállhatnának, hogy itt fészkeiket fölrakhassák.

Jó volna tehát még lássé várniok ezzel a kirö püléss el. Afeminiz-
mus elégednék meg egyelőre az előkészítés, az alapvetés munkájá-
val. A va lódi feminizmus va lódi barátai ezzel fogják ügyüknek

a legjobb szolgálatot tenni.
Említettem ezen levelem folyamán már több Ízben is, hogy

az eszményies irányúfeminizmus előkészítését .és céljai meg-
valósításának a rnunkáját legnagyobb részben nemzeti nőnevelé-
sünknek kellene magára vállalnia.

Erre vonatkozó nézeteimet azonban - szíves engedelmed-
del - a közelebbi leveleimben óhajtanám kifejteni.
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Tartalma:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAEDCBAfeminixmu s beilleoxteoenek kerdeoe nő-
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elől-céózítéóe a náneoelea á lta l a a : élet hadiozolqá la tá ra .

Az iskolák ethika i neoeldmu.nleá jána le a [ellemxese.





Bátor voltam, igen tisztelt barátom, már előbbi levelem-
ben is állítani, hogy a női szavazat jog kérdése, ha ugyan he-
lyet foglalna is a magyar feminizmus híveinek a programm-
jában, annak a lényegét, úgyszólvánvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«SiJne qua non»-ját
aligha képezheti, amiből megállapíthatónak vélt em azt is,
hogy az a feminizmus, melyet ők képviselnek, és az, amely az
én Theano-könyveimben talált kifejezést, egymástól lényegileg
aligha különböznek. A valódi feminizmusnak, úgy hiszem,
sokkal lényegesebb, azaz nemcsak eszményi, hanem gyakor-
lati szempontból is magasabb rendű céljai kell, hogy legyenek
annál, hogy: legyen-e a nőknek képviselőválasztási joguk
vagy ne legyen. Mindezekből azt következtetem, hogy ez a~
ily édelemben vett feminizmus nemcsak igen jól beilleszthető,
hanem határozottan be is illesztendő a magyar nemzeti nő-

nevelés céljainak a rendszerébe.
Szuppán Vilmos barátom, kinek - ha jól tudom - igen

jelentékeny része volt Jankovich miniszternek a felsőbb fokú
leányiskoláink átszervezéséról készített nagy munkájában, ami-

dőn ennek egy példányát nekem átnyujtani szíveskedett, ezt
azzal a kijelentésével tette, hogy e munkálatban a 'I'heano-
könyveimben kifejtett nőnevelési elvek is kellő méltatásban
részesültek. Hogy tényleg így vari-e ez, s ha igen, hol és meny-
nyiben találtak azok az elvek e munkálatban kifejezést: en- .
nek megítélése nem tartozik rám. És ide sem. Fölemlíten- flLKJIHGFEDCBA(j ."~ "

dőnek vélt em ezt mégis némi igazolásául azon Iöltevésemnek, ~ .:::;~- .

hogy ime, úgy látszik, hazai közoktatásügyünk kormánykörei- ,"

ben sem zárkóznak el többé attól, hogy a feminizmus bizonyos
alakulatai nőnevelésünk céljainak rendszerébe beilleszthetők ne
lennének.

Ha már most mindezekután rászánnám magamat annak a

2
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részletesebb kifejtésére, hogy miképen volna beilleszthető nó-

nevelésünk mai rendszerébe valami abból a feminizmus ból is,
melyet én annak idején egy ókori görög és egy újkori magyar
nő életképéből elvonva, theanoizmusnak véltem elnevezhetni:
úgy ezt jórészint csak azon nőnevelési elméletek, irányelvek és
reformjavaslatok felhasználásával, hogy ne mondjam, felbolyga-
tásával tehetném meg, melyek előtted, igen tisztelt barátom,
talán már urios-untig ismeretesek. Távol legyen tehát tőlem,
hogy Tégedet most ezekkel untassalak.

Hagyjuk azokat a szép elméleteket és irányelveket! Hisz van
nektek ezekből úgyis elég nagy gyűjteményetek abban a - most
már oly szépen fejlődő psedagógiai könyvtárotokban ! Kísértsük
meg inkább ezt a pmdagógiai problémát rnindjárt a gyakorlati
oldaláról ragadni meg. Én, a magam részéről, úgy vagyok meg-
győződve, hogy e kérdés megoldásának súlypontja legfőbb-
képen azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaka ra ; fejlesztésében és az öná llóságm va ló előkészítésben

van megadva.
F ináczy Emő, a Ptedagogiai Társaság mult október havi

ülésen tartott szép megnyitó beszédében, a mostani háborús
időkből elvonható tanulságképen azt állapította meg, hogy
az eddiginél nagyobb mér tékben kellene fiatalságunkat oka rot-

nevelő munká sságm szoruami. Ime ez az, amit mi, a régi deákos
világ emberei, «ca rdo rei»-nek azoktunk nevezni. Legkivált erre
volna az iskolák nevelő munkája most irányítandó. És főleg
a feminizmusra való előkészítés nevelő munkája is. A háború-
nak az emberi életben tulajdonképpen nincs vége soha. Tehát
az emberi akarat energiái fogyasztásának sincs. Ezek az energiák
képezik az élet harcánaka hadifelszerelését. Ha nincs elegendő
készlet ebből életünk arzenáljaiban, úgy nincs kilátás a győze-
lemre sem ebben a háborúban. Ha a feminizmus csakugyan
komoly életcélját képezi a nők egy részének, úgy tegyenek róla,
hogy jól felszerelve menjenek bele ebbe az életküzdelembe.
Alkalmazsák sajátmagukra Senecanak egy barátjához szóló ezt
az intelmét : «Az élet, kedves Lueilusom, súlyos hadiszolgá la t»

«(Vivere, mi Lucile, militare est»). És tegyük hozzá: legkivált
nektek feministák, ha meg akarjátok valósítani a családonkívüli

aktiv szereplésetek szép ábrándjait ; ha csakugyan el akartok
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hódítani sok mindent azokból a munkakörökből, amelyek eddig
kizárólagos an a férfiak számára voltak fenntartva; és különös en,
ha képesek lesztek leküzdeni saját nemet eknek néha talán nem
is annyira veletekszületett, mint inkább oktalanul belétek nevelt
gyöngeségeit. Készüljetek erre a súlyos «hadiszolgálate-ra és
pedigvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz akamtfejlesztésnek és a z öná llóságm va ló előkészítésnek

az eddiginél prndagógiailag jobban átgondolt, és gyakorlatilag
több következetességgel és energiával keresztül vitt munkájával.
Arra kérlek, igen tisztelt barátom .- sőt, ha gyönge szózatom
odáig érhetné - veled együtt a feminizmus és a nőnevelés
ügyének összes híveit, munkásait is, hogy: szögeznétek le jól a

leányok nevelésében az «élet hadiszolgá la tá ra» va ló előkészítésének

ezt a z axiómá já t. És mivelhogy ezt az «előkészítést» első sorban
a mi leányiskoláink és nevelőintézeteink nevelő munkájára
akarom vonatkoztatni, tehát ebbeli vizsgálódásaimat is mos,-
tan csak azok felé fogom irányítani. .

Bátor volnék már előzetesen is kijelenteni - amiben talán
Te -.:., sőt veled együtt igen sokan mások is, egyet fognátok

érteni velem - hogy iskoláinkban a női jellem- és akamtfejlesztéS)

munká jának az ethika i ér téke - hogy is mondjam, hogy eléggé
kíméletes legyek? - még nagyon sok kívánniva lót hagy fenn.

" Iskolai növendékeinkben az ethikai akarat rendszerint
még a tanulói életpálya végén sem áll valami erős lábon. Akara-:
tuk nem áll eléggé, sőt néha semmiképen sem, a saját erkölcsiLKJIHGFEDCBA.3
életelveiknek a szolgálatában. Elsősorban már azért sem, mivel
~ az ethikai életelvek nincsenek is bennük eléggé kifejlesztve.'{
A tanulói élet kerszakában természetesen még feltünőbb ez a
hiányosság. Hogy elvégre is mire volnának visszavezethetők
ennek az okai: ez leginkább csak az egyes intézetek, ethikai és
prndagógiai életének a behatóbb elemzéséből volna kideríthetó.
Az ilyen analizáló munkálatok leginkább csak a központi kor-
mányzás prndagógiai közegei hatásköreibe tartoznának. De - ez
annyira közügy és közérdek, hogy nem lehet benne határ-

sorompókat állítani fel. Sajnos: előfordulnak néha oly esetek is,I
midőn az iskolai élet ~nnyira telítve van az erkölcsi kórságok
miazmáival, hogy ott az ifjúság akarat- és jellembeli egészséges 4
kialakításának a dolga már előre igen meg van nehezít ve, sőt

2*
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,tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
esetleg lehetetlenné is téve. Tudnivaló, hogy ily esetekben az
intézetkórságainak a szanálása szintén csak adminisztrativ
úton történhetik. És ha esetleg ama régi közmondás hoz kellene
is alkalmazkodniok, hogy:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«P iscis a capite ... })a fejétől stb. stb.
Mert hát valóban úgy áll a dolog az intézetek életében is : ha
a Iejben van a baj oka, úgy hiába egészségesek a tagok: megakad-
nak,összezavarodnak ott az életműködések minden más irányban.

Am az erkölcsi nevelés terén valódi sikereket tudni fel-
mutatni jelenlegi iskolai szervezetünknek még egészen normális
körülményei között is igen-igen nehéz feladat. A tomeoneoeléenek.

még ott is a külső-belső akadályok valóságos impondembiliá iva l

kell megküzdenie. Ezért van, hogy az iskoláknal\. még a legked-
vezőbb esetekben is ezt illetőleg csak némi igen szerény átlag-
eredményekkel kell beérniök. És még ezeknél az átlageredmények
nél is csak. zt kell látnunk, hogy a tanulók viselkedésében,
cselekvéseiben nem annyira az ő, hogy úgy mondjam, belső
akaratuk a mozdító erő, mint inkább egy tőle egészen idegen
külső akarat: az iskolai rendszernek és fegyelemnek a kénysze-

Títő ereie. A viselkedésük erkölcsi értéke épen azért oly igen cse-
kély és kezdetleges, mivel az alig egyéb mint az iskolai törvé-
nyeknek, szabályoknak, utasításoknak ava;gy a tanítók, nevelők
erkölcsi oktatásainak, intelmeinek jól-rosszúl, de sohasem valódi
ethikai -motivumokból eredő végrehajtása. Ennek' a nevelésnek
az egész pasdagógiai értéke legfönnebb csak a szokta tá s határai
között fog ingadozni. Hisz ez is valami; sőt a tanulói életkor
a lsóbb fokozatain elég értékes eredmény. Az ethikai nevelés
kezdete. De milyen rnesszi van ettől még az erkölcsi önállóság
és öntudatosság ~ a Mnevelésnek ezen feltétlenül elérendő vég-
célja! Ha ebben a munkában az iskola ?sak - akár fizikai, akár
morális értelemben vett - kényszerítéssei tud valami eredményt
elérni, úgy ez alig egyéb adresszuránál, mely nevelésnek az

- eredményei is csak olyanok lesznek, mint azon kerti fáinknak a
gyümölcsei, malyeket belső férgek vagy kedvezőtlen időjárási
viszonyok a fáról időelőtt lehullani kényszerítenek.EDCBA

If' Az iskolák er~\.ölcsi nevelésének a végcélja, mondhatni :
az ideálja az volna; ha -növendékeit az ethikai akaraterőnek és
önállóságnak arra a fokára tudná eljuttatni, amelyet a' jellem,
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a jellemesség fogalmával szoktunk egybekapcsolni. Minthogy
azonban az erkölcsi élet kialakulása is csak az organikus élet
fejlődésének a törvényei szerint mehet végbe, tehát az iskolák
ebbeli behatásainak a valódi értéke is attól fog függeni, hogy
mennyiben voltak képesek azok a behatások a növendékek
ethikai belső kialakulásának természeti törvényeihez alkal-
mazkodni.

A nevelés szótárából lehetőleg ki volna küszöbölendő a
külső kényszernek és ráerőszakolásnak minden módja és eszköze.
Ha az iskolák nevelése nem tud egyéb lenni a növendékek er-
kölcsi akaratára alkalmazott kényszerzubbonynál, avagy a fog-
házi rabok kényszermunkájánál : úgy annak az eredménye sem
lesz egyéb, mint szellemi és erkölcsi bénaság, ügyefogyottság és
az erkölcsi önállóságra való képtelenség. Még szerencse, hogy
az ifjúság akarata nem hagyja egykönnyen leigáztatni magát
azokkal a nevelési kényszerekkel : sem az iskolaival. . sem a
családival. Igaz, hogy ezekkel szemben néha csak passziv ellent-
állást tud tanusítani. Csak külsőleg rendeli alá magát, de belső-
képen ő maga igyekszik nevelni magát úgy, ahogy lehet és
ahogy a körülmények azt megengedik. És az ifjúság erkölcsi jelle-
mének ép ezen - néha minden külsö beavatkozást nélkülöző -
kialakulásai a legértékesebbek. Az ifjúság reakciója az iskolai
és családi nevelés kényszereivel szemben néha a nyilt ellensze-
gülés alakjában mutatkozik, melynek többnyire tragikus a vég-
kimenetele. 'A visszahatások szelidebb alakjai: a dac, az aka-
ratosság s a nevelési kényszerek különböző sunyi, furfangos
kijátszásai. Az utolsó stádium ebben a küzdelemben az, midőn
teljesen megtörik az ifjú akarat. Ide tartoznak: a szolgai meg-
hunyászkodás, az alattom_osság, képmutatás stb. esetei. Vala-
mennyi mind elszomorító jelenségei az erkölcsi akarat feloszlá-
sának, vagyelfajzásának és az egész erkölcsi élet korhadási
processzusának. A különbözó alakulatai közt a legáltalánosabb
és - kivált a nőnevelés terén - következményeiben a leg-

mélyebbre ható az, amely a vallásosságra való nevelésre vonat-
kozik.

Erre vonatkozó nézeteimet a következő levelemben ki-
sértem meg kifejteni.
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Tartalma:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA oa lláooooáqra va ló neoeleo a z iskolákban.

A nők ua lláóoóóágá llak kü16nbőző a lakul a ta i. Ront-

gen-lámpáJ" a lelkek beoiláqitáoá ra .





A következetlenség vádját vonhatnáru magamra mostan,
ha iskoláink és a család vallásosságra való nevelésének meg-
ítélésénél ezuttal nem ugyanazon szempontokat akarnám al-
kalmazni, mint amelyeket az erkölcsi nevelés más ágainál tar-
tottam követendőlmek. És legkivált talán ép azon iskolatipu-
soknál volna ez a legkevésbbé helyénvaló, melyek a vallá-
sosságot minden más nevelési cél fölé tartják helyezendőnek.
A szükségét érzem azonban kijelenteni már most, hogya
valódi benső vallásosságot igen jelentékeny nevelési értéknek
tartom, még a tisztán feminisztikus irányLKJIHGFEDCBAú nőnevelés szem-
pontjaból is. Avagy mivel lehetne jobban megvetni az alapját
a nők erkölcsi akaraterejének, ha nem épen ezzel? Hisz a
Theanoknak is - úgy a görögnek, mint a magyarnak - a mély
vallásosság alkotta női jellemük egyik legszebb és legsajáto-

sabb vonását.
A vallásosságra való nevelés ügye iskoláinkban igen

hasonlít ahhoz az állapothoz, melyet a közönséges életben avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«két szék között a pad a lá -jutá s»-nak szokás nevezni. Az iskolai
előljáróság és a tanári kar azt mondja: nekünk nagyon
óvakodnunk kell attól, hogy - tekintettel az egyes feleke-
zeteknek oly féltékenyen őrzött önrendelkezési jogaira -
bele akarjunk avatkozni az ő dolgukba. A felekezeti állás-
pontokat az egyes iskolákban tudvalevőleg az illető hit-
oktatók vannak hivatva képviselni. Ezek viszont azt fogják
mondani: Mi elvégre is csak oktatunk. Eltanítjuk, a nekünk
juttatott heti két órában, és igen szerény díjazás mellett,
az egyházi hatóságaink által előnkbe szabott tananyagot:

\

a mi kátéinkat, egyházi szertertásainkat és történeteinket.

A nevelés dolga aCBAti feladatotok. Igy lesz aztán, hogy az
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egész vallásos nevelés tulajdonképen csak avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAva llá sgyakor la t

kényszerítő rendsza bályainak a felállításában és végrehaj tá-
sában fog kimerülni. Ennélfogva a vallásos nevelésben való
kényszer ítő eljá rá sok meddővoltának a feltüntetéséből kell kiin-
dulnom ezuttal is, mint amelyek nem kevésbbé fanyar és érték-
telen gyümölcsöket fognának teremni ugyanitt, miként ezt az
erkölcsi nevelés más ágaint vonatkozóan már előbbi levelern-
ben eléggé ·részletesen kimutatni igyekeztem.

A mi iskolai nevelésünk ebben rendesen ott téveszti el
a maga dolgát, hogy többnyire elegendőnek tartja bizonyos
külső viselkedések és a vallási formaságok szigorú megtartásával
úgyszólván belepréselni növendékeibe azt, amit a közönséges
életben vallásosságnak szoktak tartani. Körülbelül úgy áll
ezzel is a dolog, mint a hazaszeretettel. Kem sokat ér az, haLKJIHGFEDCBA

!
csak a külsőségekben, a szavakban nyilvánul s nem a szívek
mélyébe van beoltva. Ha az iskola be tudja érni ebben is a
többé-kevésbbé kierőszakolt külső eredményekkel. a látszattal,
úgy: ... «habea t sibi> }. Azt hiszem, alig egyéb önámításuál

az igazi vallásosságnak valami bizonyítékát akarni látni
mindezekben.

És talán nem lesz fölösleges különös en hangsúlyoznom itt,
hogy én ebbeli vizsgálódásaimban, úgy származásom, mint
multamnál fogva,' főleg a Krisztus vallásához, vagy mondjuk a
legjellemzőbb nevén: a ezeretet va llá sához kapcsolódó iskolák
nevelési eredményeit tartom a szemem előtt. Már pedig épen
ezek az iskolatipusok azok, amelyek - kivált ha a család részé-
ről is meglesz a kellő támogatásuk - egyesült erővel igen szép
külső azaz - a lá tsza tnak teljesen megfelelni tudó eredmé-
nyeket fognak elérhetni. Például azt, hogy: közös neveltjuk
szigorúan alkalmazkodjék a vallás minden szokásaihoz, kö-
vetelményeihez. El fognak ezek szorgalmasan járni az isten-

. tiszteletre, elvégzik a kötelezett imáikat s az egyház által elő-
szabott egyéb vallási teendőiket; részt vesznek a bucsújárások-
ban, megtartják a kötelezett böjtöket, sőt esetleg néha ala-
mizsnálkodnak is stb. Rendben van! Csak az a kérdés:
a valódi, benső vallásosság képezi-e az alapját mindezeknek?

És kivált a nők! Mert itt - ha nem csaló dom - az ő
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lelki életüknek egy valódi különlegességéveI állunk szemben. Ép
ezért nem lehet itt e tárgy felett oly könnyen átsiklanom. Ki
kellene tehát terjeszkednem annak a vizsgálatára is, hogy a
nők igen nagy részénél mik képezik ezen már a külsőségeiben
is néha annyira gazdag vallásos buzgalomnak tulajdonképeni
indító okait. Talán az iskolálltól kapott impulzusok utóhatásai,
avagy a szülői ház régi szokásaihoz való hozzásimulás ; talán
a női kedélynek az istentiszteletek titokzatosságai, szimboli-
zálásai irántvaló előszeretete ; néha talán a vallásos lelkiösmeret

megnyugtatására szolgáló sugalmak, és ki tudja még milyen
sokféle más külső és belső impulzus. Hisz mindezek maguk-
ban véve sem volnának kifogás alá eshető motivumok. De
van ezek között egy, melyet leginkább az élet iskolája nevel a
nőkbe s amely kétségenkívül a legbensőbbek és valódiabbak
közül való: az, midőn a sorscsapásoktól testi és lelki szenve-
désektől gyötört női lélek a maga belső ösztönéből siet a templom
oltárinál, a kereszt lábaihoz leborulva keresni enyhülést és

vigasztalást ...
Keresi és meg is találja!
Válasszuk külön őket azonnal a többiek tömegétől.

Én magam mély részvéttel és tisztelettel húzódom félre
előlük még itt e helyen is. Nem akarnám ezen lelkiállapotuk
további elemzésevel zavarni áhítatukat,

De a vallásos nők nagy, - sőt alighanem a legnagyobb ré-
szénél a templombajárásnak, s általában a vallásosság gyakorlá-
sának a motivumai egészen más elbírálás alá tartoznak. Ezeknél
a vallásosság követelményeinek megfelelni-akarás úgyszólván
alig egyéb, mint egyszerű szokás; sőt mondhatni életkényelem.
Ezek nem sokat fognak törődni azzal, hogy vajjon sikerül-e
nekik saját erkölcsi életüket a keresztény vallás ethikájával
valamennyire öszhangzásba hozni. Azzal, hogy oly gondosan
alkalmazkodnak a vallás külsőségeihez, úgy vélik, sikerült már
leszámolniok az égiekkel is. A legsajnálatosabb, hogy ne mond-
jam visszataszítóbb önámítás ok egyike. Nem tudják, vagy nem
akarják észrevenni, hogy egész életük csak akkor fogna a ke-
resztény vallásnak megfelelő lenni, ha azt valamennyire alá
tudnák rendelni annak, ami Kriszt~s és tanításának a lényegét
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képezi. Ki fogom ragadni ebből a lényegből mindjárt a leg-
főbbet, a legfenségesebbet:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Szeresd feleba rá toda t, mint önmagada t h>

Érted: mint önmagada t? !

De - ha ez a te egész emberszereteted valóban csak «ön-

magad»-nak s esetleg még annak az egy-két emberednek a sze-
retetére zsugoredik össze, kik a te önzésedet, anyagi érdekeidet,
hiúságodat, szenvedélyeidet stb. eléggé szolgálni tudják? És -
ha rád nézve mindaz, ami önszeretet ed ezen szűk körén kívül

esik, nem egyéb, mint «semleges terület» amelyhez - azt mon-
dod - nincs semmi közöd; sőt ki tudja talán ellenséges terület,
amelyen nincs bocsánat és kímélet senki számára! És - ha ez
a te életed, így nem egyéb, mint folytonos harca az önzésnek,
a szer.etetlenségnek azokkal a területenkívüliekkel szemben:
mondd, nem egyéb-e ez, mint Krisztus vallása legfőbb tételének,
a felebaráti szeretetnek a nyílt megtagadása? ...

Avagy, hogya Krisztus tanításának arra a másik magasztos
Iormulájára térjek át, melyet - ezek az ú. n. «vallásos nők»
az Úrimádságában naponta annyiszor elmormolgatnak, hogy:

«Bocsá sd meg a mi vétkeinket, miként mi is megbocsá tunk az

ellenünk vétetteknek.» '

Kérdés: igyekeztek-e aztán teljesíteni is azt a fenséges
.Krisztusi fogadalmat ? Avagy nem fekszik-e ott néha a lel-
ketek mélyén mozdulatlanul a harag, a gyülölködés, irigység
szóval a megbocsá tani-nem-tudá s az ellenetek vétettekkel, sőt
nem ritkán még a vérségileg hozzátok legközelebb állókkal
szemben is ... ?

Igazán nehéz és hálátlan vállalkozás: jellemezni ezt az
ilyen vallásosságot. Merő látszat és önámítás az egész! Hamis,
mint a magukra aggatott ékszereik. Nem a tartalma lelkük-
nek, hanem a külső leple, éltakarója lelkük szeretetnélkülisé-
gének, ürességének.

Annak az ürességnek, melyet haj! a nevelésnek kellett
volna ethikai valóságokkal betöltenie. Még pedig elsősorban
az iskolainak. Hisz ennek volna a rendeltetése, hogy a családi
nevelés- hiányát pótolja vagy a fogyatékosságait kiegészítse, ki-

javítsa.
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Azt mondod i. t. barátom mindezekre: «Mégis nagyon
«szürkével szürkébe» festett 'kép ez! És hivatkozni fogsz arra,
hogy 'épen a nők szeretik leginkább kimutatni kölcsönös érint-
kezéseikben egymásiránti nagy szívességüket, baráti hajlamaikat,
és - hogy mily meleg en osztozkodnak egymás örömeiben, bá-
nataiban stb .... stb .... Jól tudod ugyan te is - mondod -
hogy mindez n~m mindig színarany tiszta érzés; hogy lehet
benne sokszor képmutatás is és az egymásnak adott csókok
közt lesznek itt-ott Judás-csókok is stb. De hát azért mégis csak
szeretet nyilvánulása ez! Hisz az aranyérc közé is vegyülnek
néha nem-nemes, értéktelen ásványi részek. És - ha egymással
szemben olykor a szeretetnek csak a külső színleléséveI kellene
is beérniök: ez még mindig többet ér, mint, ha a szeretetlenség
vagy a gyűlölködés, a harag leplezetlen kitöréseivel kellene
egymás életét megkeseríteniök.

Hát ez attól függ, kedves barátom, hogy ki-ki mit ért, és
mennyit tud vagy akar látni mindezekben a jelenségekben!

A te látásod szempontjából talán igazolt lehet ez a fel-
fogásod. Az ember csak a saját tapasztalatainak a meglevő •
készleteiből vonhatja el a maga ítéleteit. Az én hosszú
életem alatt összehalmozódott élettapasztalataim és ember-
ismeretem, sajnos, nem engedik meg, hogy másképen tudjak
látni és ítélni ebben a dologban. Öreg koru nk számos terhei
közt talán ép ez a legsúlyosabb; fájdalmai között a legége-
tőbb. Tűrnünk kell ezt a lelkiállapotunkat, de megválnunk
tőle, vagy átidomítanunk többé már nem lehet.

A lelki szemeink látó képessége néha megfordított arány-
ban kezd átalakulni a fizikai szemünkével. Minél inkább gyöngül
a fizikai, annál inkább erősödik a lelki szemekkel való látás:
a lélekvilágában való szemlélődésnek és külőnös en az ebben levő

erkölcsi értékek megítélésének a képessége. Mintha Röntgen-
lámpákká alakulnának át ezek a belső szemek! Át- és behatol-
nak a lelkek azon elrejtett mélységeibe, melyeket az emberek
néha a szavaik tömegével és csillogásaival szeretnének elta-
karni, hogy valamiképen a saját erkölcsi életük valóságait
és csupaszságait ellepleshessék. Ha tudomással bírnának azok-
ról a Röntgen-lámpákról, akkor talán óvatosabbak lennének
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velünk szemben tanusított viselkedésükben és nyilatkozat aik-
ban. Jobb volna néha nekik és jobb volna bizonyára nekünk
is, ha nem volnánk képesek olyannyira belátni a belsejükbe.
Egyéni jóllétünk, lelki nyugalmunk szempontjából pedig leg-
jobb lenne, ha egyszerűen eldobhatnők magunktól ezt a
Röntgen-lámpát. Mert:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«Der Mensch beqehre nicht zu schauen,

Was die Götter bedeckt mit Nacht und Grauen h>

Sietnem kell azonban kiragadni magamat ebből az eszme-
körből, mert attól kell tartanom, hogy, ha nem is e levél
hosszadalmasságával, de annál inkább ennek a sok szürkeségé-
vel. teljesen elveszem minden kedvedet a további leveleim olva-
sásától.

Pedig lenne még egy-két elmondanivalóm.



IV.

Tartalma:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kormánokoaeqek «iqen soka t a lca rá sa i».

K6lcóönha táó ebben a centrum éó a per ifer ia k6:z6tt.

Nézetek az Objmpuo mu n k ap roqramrnjá rol. Az ethi-

ka i neoeleo tényezői a z iskolákban, A [eminisa tikue

noneoelec felada ta i éó irá sujelvei.





· .. Előbbi leveleimben elég hosszasan - s talán türelme-
det is túlságosan kifárasztva - kelle foglalkoznom az erkölcsi
nevelésben alkalmazott kényszereszközöknek célszerűtlen - sőt
többnyire káros voltának a kimutatásával.

Még sem válhatok meg e témától addig, míg nem kisértem
meg kissé kiterjeszteni ebbeli elmélkedéscimet az iskolák kor-
mányzási tényezőire is, melyekben azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«igen-soka t-aka rá sok> }, amit
a németek oly találóan: < < Zuviel regieren> }-nek azoktak nevezni,
az iskolai nevelésnek különben is elég nehéz munkáját néha
nem csekély mértékben szekták megnehezíteni, sőt nem ritkán
tévutakra vezetni is. Értem ezalatt különös en azokat az esete-
ket, midón a korrnányzási közegek az iskolák belső élete köz-
vetlen tényezőinek a tanítás-nevelésben való önálló munkássá-
gát néha túlságba vitt aprólékoskodó gyámkodásaikkal, utasí-
tásaikkal. rendszabályaikkal stb. szekták lekötözni és meg-

bénít ani. Az iskolák belső élete egészséges kialakulásának
igen súlyos akadálya ez, mely legtöbbnyire az illetők abbeli be-
teges ambicióira és abszolutisztikus hajlamaira vezethető vissza,
hogy a nevelés-oktatásügyének legapróbb részleteiben is ki-
zárólag csak az ő akaratuk érvényesüljön. Majdnem beleszé-
dülnek abba az elólegezett dicsőségbe, hogy a nevelés-oktatás
terén minden úgy fog történni, ahogy azt kieszelni jónak látták;
s hogy a hatáskörükbe tartozó iskolák által felmutatható ok-
tatási és nevelési eredmények Itizárólag csak az ő személyi-
ségükre legyenek visszavezethetők. A közoktatásügyi kormány-
zás makrokozmoszában néha kialakuló ezen abszolutisztikus haj-
lamok szülik igen gyakran az iskolák mikrokozmoszában is,
úgy azok adminisztratív vezetésében, mint a tanulők erkölcsi
nevelésében, az abszolutisztikus «igen soka t aka rá soka t».

Meg vagyok győződve róla, hogy a centrum néha nem IS

3
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sejti, mennyire meg van e tekintetben a kölcsönhatás közte
és a periféria között.

Egy időben Franciaországban volt' az iskolaügynek ez az
abszolutisztikus centrálizációja a legnagyobb szélsőségig keresz-
tül vive. Bizonyára ott is lejárta már magát. Nehogy valami-EDCBA

I
képen mi is, régi szokásunk szerint mindig hátul bicegve a kül-
föld utánzásában, kedvet kapnánk erre. A központi kormányzás

I elégednék meg a közoktatás és nevelés terén a' szervezés, fő·
vezetés és irányítás ban álló nagyszerű hivatásának a betölté-
sével. Helyezné egyebek közt abba a legnagyobb ambicíóját,

hogy széleskörű ügyvitelének összes ágaiban - a künn, benn
és minden irányban feltolakodó sokféle melléktekintetek figyel-
men kívül hagyásával - mindig csak a leghivatottabb és leg-
arravalóbb embereket tudná kiszemelni, s a maga helyén fel-
használni.

Ha jól emlékszem, a németi birodalom kancellárja tette
nemrégiben azt a márványba vésni való kijelentést, hogy:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

helyet a tehetségeknek I Két szóba foglalható programmja lehetne
egész közoktatásügyi politikánknak is ez!

Ha megvalósíthatnák e programmot, ott az Olympuson,
úgy mindjárt végét lehetne vetni, legalább részben, annak a
temérdek sok szolgálati utasításnak, rendszabálynak is, stb.
Mert érvényesíthető lenne, legalább egy bizonyos mértékig, az a
régi közigazgatási axioma is, hogy: «Mitte sapientem et nihil

ei dixer is». Nem csak a maguk könnyebbségére, hanem talán az
ügy javára is. Jámbor óhajtás úgy-e? Lehet. De nem fojthatom
magamba már csak azért sem, minthogy jól tudom mennyire
ott lappang ez a gondolat a hazai közoktatásügy annyi igaz
hívének és munkásának a lelke mélyén. És most már sietek
is leszállni az Olympusról. Nem nekemvaló hely az! Igen
nagy feszültségű villamossággal van telítve az atmoszférája.
És nagy hidegséggel is. Soha sem tett jót nekem az a légkör!
Te, igen tisztelt barátom, jobban ismerheted azt a nagy- és kis
isténeklakta felhővilágot mint én. Hisz egészen benne vagy,
ha most már nem is a kellő közepében. Te bizonyára tudni
fogod, hogy van-é valami abban, amit róla mondottam, vagy
nincs. Egyet azonban hihetőleg tanácsolni fogsz már most



nekem: azt, hogy jobb lenne nem foglalkoznom annyit az
Olympus dolgaival és ehelyett inkább a tárgyamnál marad-
nom. Szót fogadok s folytatni fogom az iskolák nevelő mun-
kája feletti elmélkedéseimet.

Az iskolai nevelésünk elégtelenségét avagy tévedéseit az
ő tényezőinek két nagy hibájára vélném visszavezethetni.
Amidőn csak kettőt· említek, ez azért van, minthogy ezút-
tal a hibák láncolatának csak a két pólusára akartam rámu-
tatni. Az egyik pólust az iskolai nevelés dolgaival való igen
keveset, vagy épen semmit sem törődés képezi. Ez bizonyára
a legkényelmesebb álláspont. S tartok tőle, hogy a legáltalá-
nosabb is. Még az a kevés is többnyire csak a látszat és a külsó-
ségek határai közt mozog. A másik pólust az iskolai nevelés
terén megint az a bizonyos <agen sokat akarás», és főképen a
kényszereszközökkel való visszaélés képezi. Ennek főeszköze
a dresszura és a tilalmak egész rendszerének a dróthálózata.
Néha megtoldva még holmi rendőri és detektív eljárásokkal is.

E két pólus között mozog végtelen sok árnyalatban az
egész iskolai nevelésünk. A kettő közötti tér közepén helyez-
kedik el - bizonyára csak igen szűk helyre szorítva -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa pae-

dagogia i szempontból kifogá sta lan, vagyis a va lódi ethika i ér tékkel

biró iskola i nevelés.

Ha pedig azt kérdezné tőlem valaki: hát ennek mi a leg-
jellemzőbb tulajdonsága, úgy a feleletemet erre ebbe az egy
szóba foglalhatnám: a sz ere tet.

Először is magának a nevelői hivatásnak a szeretete,
és - talán még ennél is inkább - a nevelés objektumának :
a. gyermekeknek és az ifjúságnak a szereieie. Az a krisztusi
szeretet, mely egykor ebben a felkiáltás ban talált kifejezést:
«Hagyjátok hozzám jönni a kisdedeketLKJIHGFEDCBA1» Ez a kétféle szeretet
nem mindig fedi egymást. De a kettő közül mindenesetre az
ifjúság szeretete az értékesebb. Mert - a ho1 ez megvan, ott a
nevelőnek lehetnek tévedései, számításaiban csalódásai : de a
munkájának valódi és értékes eredményei nem fognak elmaradni

soha. A nagy tömegek nevelését csupán egy-két emberre bízni
azért azokott oly bizonytalan és kétséges eredményekkel járni,
mivel a nevelőnek ezt az ő hivatás- és ifjúságszeretetét csak

3*

35



36zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

igenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelhigított mértékben lehet tanítványai közt kiosztania.
Csak Krisztusnak adatott volt nehány darab kenyérrel az em-
berek egy egész nagy tömegét vendégélhetni meg. Es hasonló-
képen csak neki az is, hogy az egész emberiségre terjessze ki
a maga szeretetének és boldogításának az áldásait,

Iskoláinknak az erkölcsi nevelés terén valódi sikereket
tudni felmutatni jelenlegi szervezetüknek még egészen normális
körülményei között sem valami könnyű feladat. A külső és belső
akadályoknak imponderabiliáival kell nekik megküzdeniök.
Es legkivált épen a nőnevelés nagy problémáinak a megoldá-
sánál! Hja! ha oly könnyű volna végezni vele a gyakorlatban
is, mint elméletileg a papiron ! Avagy az egymást felváltó
miniszterelmek újabb meg újabb szervezeti javaslatai, uta-
sításai, szabályrendeletei, tanterveistb. útján! Hisz ezek már
valódi Penelope-vá szna i a közoktatás ügyének. Mindenik mi-
niszter azon kezdi, hogy kibontogatja az elődje által szőtt
vásznakat. hogy őmaga kezdjen egy - az előbbinél jobb és
szebb vászonnak a szövéséhez. Nem akarom ezeknek a rnunká-
latoknak és törekvéseknek az értékét becsmérelni vagy kicsiny-
leni ; de annyi bizonyos, hogy mindezen nevelési problémák
gyakorlati megoldásának a sikere elvégre is csak a nevelő-
oktató személyzet képzettségén, rátermettségén s fóleg a gyer-
mek és ifjúság iránt való meleg szeretetén fog megfordulni.
Mennyivel könnyebb az ismeretek és képességek közlésének az
iskolai munkája! Es épen a leányoknál, kik egyebek közt oly
könnyen tudnak tanulni és főleg beemlézni. Föltéve ugyanis,
hogy az iskola megelégszik ezzel, aminthogy ez többnyire tör-
ténni is szokott. S a nevelés dolgában is mennyivel hajléko-
nyabbak, alkalmazkodóbbakezek a leányok mint aLKJIHGFEDCBAfiú k ! A leány-
természet ethikajának van természetesen hiány rovata is. De
ennek a fejtegetése most nem idevaló.

A valódi feminisztikus irányú nőnevelés munkája termé-
szetesen még nehezebb probléma.

Ha volna, avagy lehetne ennek- az eszményi feminizmusnak,
az ő különlegesebb céljait is szolgálni tudó valamely iskolája,
úgy ennek elsősorban az aka ra tfejlesztést és az öná llóságra va ló

előkészítést kellene célul kitűznie. Németországban úgy látszik
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már foglalkoztatja ez az eszme a feminista-köröket; sőt, mintha
a megvalósítására is történnének már egyes kísérletek. Legalább
ezt vélem felismerhetni az Augsburgban és Mannheimban
nemrég életbeléptetett ú. n.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Szociá lis leányiskolákban», melyek-
nek épen az képezi a főfeladatát, hogy «elméleti és gyakorlati
oktatás útján minden tekintetben megfelelő munkaerőket ké-
pezzenek a hiva tá sos és önkéntes szociá lis munka számám». (L. a
«Predagogiai Értesítő» 1916. évi októberi számában.)

Ám, ha a nőnevelésben a szociális munkára való képzést
akarnók előtérbe állítani, úgy ne feledjük, hogy ennek a feladat-
nak a megvalósítására is az akamti erélynek és kitartásnak az
a neme és mértéke fog megkívántatni, melyet rendszerint régi
szólásformáink és előítéleteink szerint, a fér fia sság foga lmáva l

szoktunk egybekapcsolni, s amelynek értelmezése körülbelül így
szólhatna: a nagy, eszményi célok szolgá la tába á llíta ndó e? 'ős,

kita r tó és öntuda tos aka rnitudá s.

De - hisz erre a nagyobbfokú és mondjuk «férfias» aka-
raterélyre más szempontokból is feltétlenül szüksége van a femi-
nista nevelésnek, ha ugyanis komoly an akarja venni mindazon,
többnyire a családi életfeladatok körein egészen kívül eső élet-
problémáit, amelyek sorozatából ez a nevelés még a politikai
szereplést (női szavazat jog) sem akarja semmiképen kikapcsol-
tatni hagyni. Világos, hogy mindezek megvalósítására igen
jelentékeny, sőt - engedélyükkel legyen mondva, - valódi
fér fia s akaraterély kifejtése nélkül gondolni sem lehetne.

És itt valószinűleg el fogsz mosolyodni, gondolván magad-
ban: mégis csak furcsa feminizmus az, melynek épen a fér-
fiasság lenne az egyik alaptulaj donsága! Nemde kissé mégis
paradox állítás ez! és mintha némi eoontradictio in adjecto»
is volna benne?

No talán még sem annyira! Talán mégis csak látszólagos'
az az ellentmondás! Mert azoknak a jellembeli tulajdonságok-
nak, vagy mondjuk : erényeknek, melyeket eddigelé a férfiasság
fogalmával kapcsoltunk össze, tula jdonképen nincs -, és nem

is lehet semmi nemi jellegük. A feminizmus tegyen róla, hogy
hódítsa vissza ennek a fogalomnak az érvényét a maga részére
is. Egy sokat jelentő ember i erényfoga lom határkiigazításának
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S ne hitvány gyönge báb,

Mit kény és kedv szer int lök
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a kérdése ez. És ezzel kapcsolatban hódítsa mindjárt vissza
a maga részére Petőfinek «Ho. fér fi vagy légy fér fi)} kezdetű
szép költeményét is, mely feminisztikusan átváltoztatva így
szólhatna :

A feminizmus iskolájának tehát körülbelül ennek kellene
egyik főbb irány elvét képeznie: a fér fi jellemekkel versenyre

kelni tudó szilá rd akamterő és erkölcsi öná llóság elsa já títá sa .

Alig hihet em, igen tisztelt barátom, hogy az ethikai neve-
lésnek leányiskoláinkban jelenleg elért eredményei az eszményi
feminizmus ebbeli kívánalmait kielégíthetnék. Sőt valószínűleg
a tieidet sem; habár föl kell tételeznem, hogy korodnak és kedé-
lyednek megbecsülhetetlen nagyelőnyeinél, fogva hajlandóbb
vagy mindezeket a jelenségeket sokkal derültebb színben
látni és ítélni meg, mint ahogy azt én tehetném.

Engedd meg mindazonáltal, hogy ebbeli vizsgálódásaimat -
habár csak a magam szürkés szemüvegén át - még tovább
folytathass am.

De ezt már csak a közelebbi levelemben.
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AEDCBAjó ta nítá j ethika i jelentdseqei.





A mult levelemben kifejezett abbeli nézetem ismétlésével
kell bevezetnem ezt a levelemet is, hogy mily igen sok «külső
és belső akadállyal» kell iskoláinknak - s főleg épen a
leányiskoláknak - az erkölcsi nevelést illetőleg megküzdeniök.
Szolgáljon ez már előre is némi indokolásául annak, ha mind-
azokban, amiket e tárgyra vonatkozólag még elmondandó
leszek, inkább a sötét színek lesznek az uralkodók. De engedd
meg, hogy ne kelljen a jelen esetben ezt a «sötétenlátást» pusz-
tán csak az öreg korral járó gyöngeségnek tulaj donítanom. Mert
nem volna méltányos dolog figyelmen kívül hagyni itt azt az
esetet sem, hogy az öregkornak pesszimizmusra való hajlan-
dósága nem mindig csak élettani okokra vezethető vissza,
amennyiben származhatnak azok esetleg a hosszú életen át fel-
halmozódott élettapasztalatokból is. És szíves leszel ennél-
fogva megengedni azon állításom jogosultságát is, hogy,.isko-
láinkban a tanítók és tanárok egész munkája igen sok esetben
még mindig csak abban merül ki, hogy tanítványaikkal az
ismereteknek néha valóban kolosszális nagy mennyiségét igye-
kezzenek elsajátíttatni. Hisz, ha legalább tényleg meg is voln;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtP .
mindig ez az «elsajátítás», és ne lenne az oly igen gyalu an csak
kölcsönös önámítás ,ú. n. «pia fraus»!! Igen, ha ez az elsajátí-
tás mindig a tanító és tanítvány kölcsönös szellemi érint ke-
zéseinek, kölcsönhatásainak lenne a logikus következménye,

eredménye t.
Kissé hasonlatos talán ahhoz, mint amelynek a Sokmtes

párbeszédes oktatásaiban látjuk oly elragadóan szép példáját.
Ki kell jelentenem azonban, hogy So1~ra test nem azért hozom
fel itt, mintha az ő kérdvekifejtő tanítási módszerét mai túl-
zsúfolt iskoláinkban, s a tanítási órarendok szűkre szabott
kereteiben, tényleg kivihetönek tartanám. Ám az ő példájában
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em IS epen a tanításnak a formája a fő, hanem az az elve,
a szelleme, melyet talán leghelyesebben avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanítá s lélektanánah

, lehetne nevezni, s amely lényegileg főképp abban áll, hogy a
, tanítás legyen mindig szeros lelki kentaktusban a tanítványok-LKJIHGFEDCBA

1 .kal; hogy igyekezzék kikutatni azoknak a tanítás eszmekörébe
tartozó ismeretkészletét, felfogás ait, gondolkodását, érdeklő-
désének irányait; és nemkülönben a tévedéseit, elfogultságait
is. A tanítóknak úgyszólván ki kellene tapogatni mindezeket,
majdnem oly formán, mint ahogy azt az orvos teszi a maga
kutaszaival, Röntgen-lámpáival, kopogtató eszközei el, amidőn
az emberi test belsejében igyekszik tájékozni magát. Sokra tes is
például, mindig csak a tanítványai lelkében való előleges tájé-
kozódása után kísérti meg belekapcsolni az új ismeretek, esz-
mék, ítéletek 8 következtetések anyagát tanítványainak a
képzetkörébe. Ő lépésről-lépésre viszi őket magával, s mondhatni
rákényszeríti arra, hogy folyvást vele együtt gondolkozva,
okoskodva, kutatva, vizsgálódva végre együttesen szögezhessék
le közös szellemi munkájuknak ily módon kivívott végered-

, Ot IImenyeI .
Ismétlem: nem könnyű munka ez, és ugyancsak kipróbálja

, a tanárral együtt a tanítványokat is. Már ez okból sem fog-
nak sok kedvet érezni magukban erre az erős szellemi munkára.

Sem ők, de úgy lehet tanáraik legnagyobb része sem. Mert a
vele járó sokféle nehézség közül kihagy tam egyet, s talán nem
is a legkisebbet : azt, hogy a tanítványok sem olyanok, minők
a Sokrateséi voltak, azaz mindnyájan tőletanulni-, okulnivágyó
emberek. Mai iskoláinkban vagy épen nem, vagy csak igen kis
mértékben lesz meg a tanítványok részéről az ezen fárasztó
szellemi munkához megkívántató kedv, hajlam és érdeklődés.

Nem akarok ezzel lebeszélni senkit arról, hogy iskoláink-
ban még csak ldsérleteket se tegyenek a Sokrates tanítási mód-
szeréveI?! Hisz vannak tantárgyak, melyek majdnem felhív-
ják erre a tanárokat. Csakhogy ez nemcsak a tárgyi ismerétü-
ket teszi nagy próbára, hanem még inkább a módszertani és
dialektikai képességüket is.EDCBA

i

Mennyivel könnyebb nekik tanításaikban inkább csak a
katedrai előadásoknak és felolvasásoknak oly régi és jól ki-
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taposott országutjain haladni! És mennyivel kényelmesebb
is: egyszerűen csak feltálalni tanítványaik elé az iskolai tan-
tervek étlapjain előírt szellemi táplálékaikat! És azt mon-
dani : mi elkészítettük és elétek raktuk a főkonyhamesterek
által kijelölt szellemi ételeket. A többi a ti dolgotok. Hogy
mit tudtok elfogyasztani és megemészteni a főztünkből; vala-
mint az is, hogy ez valóban egészségtekre válik-e : ehhez ne-
künk semmi közünk. Jó étvágyat!

Habár tudom - és örömmel elismerem, hogy vannak, az
itt általam feltüntetett tanító- és tanártipusoktól egészen
eltérőleg, kifogástalan tanítási képességgel bíró, dicséretes ki-
vételek; sőt hogy az ilyenek száma a jövőben remélhetőleg
mindig növekedni is fog: kénytelen vagyok mégis megmaradni
azon állításom mellett, hogy az iskolai oktatás nálunk nagy
részint még mindig csak azon a régi országuton halad és döcög.
És pedig legkivált iskoláink középső és felsőbb tagozataiban.

Ámde készséggel elismer em itt azt is, hogy - megmaradva
a fentebbi kulinárishasonlatorn mellett - nem mindig csak az
iskolák szellemi szimpozionainak a közvetlen rendezői hibásak
abban, ha az ifjúság ezt a nekiszánt lelki eledelt néha nagyon
is élvezhetetlennek, megemészthetetlennek fogja találni. Igen
nagy részük van ebben néha azoknak is, kik, mint a szellemi
közélelmezés legfőbb intézői, elsősorban volnának felelősek

azért, hogy milyen szellemi eledelekkel és minő módon akar-
ják tápláltatrii s fölneveltetni hazánk ifjúságát. És azért is,
hogy gondoskedtak-e eléggé ennek az egész szellemi közélelme-
zésnek a kellő felügyeletéró1 és ellenőrizéséről is.

Hát bizony elég sok a hiány, mulasztás és javítanivaló
itt is, ott is:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< < P ecca tu? 'intm mUTaS et exiro», azaz: hibázunk

bizony nemcsak az iskolákon belül és kívül, hanem azokon felül

is eleget.

1, Ez a mi iskolai életünk ugyanis, - épen mint egész társa- \
dalmi életünk is - kissé még mindig arisztokratikus jellegű.
Csak két, egymástól élesen különváló elem van benne. Egyik
az, amely a szuverén hatalmat gyakorolja - a tanító, a tanár;
a másik az alárendeltség, az iskolai ifjúság. És mivelhogy «az
úr a pokolban is - akarom mondani - az iskolában is Ú n,

I
1
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I tehát a- másik elemnek nem lehet más szerepe, mint passzív
magábafogadása mindannak, amire őt a 'felette uralkodóCBAha-

talom - állítólag az ő jól felfogott érdekéből - rákényszerí-
I teni jónak látja!' Az iskola uralkodójavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkiveti tehá t a z ő népére,

I a emisera plebs conir iouenss-re a megtanulniva lóknak évi adójá t

\
és igyekezni fog azt, ha másként nem, úgy karhatalommal is,
behajtani. Mindezekről a végleszámolás az évvégi vizsgálato-

\ kon fog megtörténni. Könnyű lenne még tovább szőnöm e
hasonlatot, de hisz annyira ismeretes az egész, hogy csak
zószaporítás lenne. Bocsánat, hogy - oly hosszadalmasan un-

)
tattalak vele!

Lehet azonban, hogy - jól ismert finom gyöngédségednél
fogva - körülbelül azt felelnéd most mindezekre:

Lehet, hogy vannak az iskolai tanításunk általános jellem-
zéséül itt felhozottakban - ha itt-ott talán kissé túlozva is -
némi találó megjegyzések, sőt némi igazak is; de elvégre is,
mi köze mindezeknek a lányok erkölcsi nevelésének a kérdésé-
hez ? Az akaratfejlesztésnek és az önállóságra való előkészítés-
nek, mint a feminisztikus irányú eszményi nőnevelés egyik alap-
Ieltételének, a kérdése volt felvetve itt: nem lett volna-e tehát
célravezetőbb a tanítás-oktatás kérdéseinek a bolygatása nélkü]
mindjárt közvetlenül menni bele ennek a tisztán nevelési kér-
désnek a tárgyalásába?

Csalódnál, igen tisztelt barátom, ha azt hinnéd, hogy ebbeli
elmélkedéseimmel mellékvágányokra sodortattam volna, Tár-
gyamnál vagyok. Csak annyi az egész, hogy egy kis kerülőt
kellett tennem azért, hogy - mint azt a vasút is teszi néha az
ő szerpentináival - célomat annál biztosabban megközelít-
hessem.

, 1 " Mert - amidőn, a jó tanítás kriteriumait keresve, odajutot-

I I ~am'lhogYlakta~ít,óvkagyta.n~r tatanull,ól~atdalzli;,lde~őtfan
l
,tlárg

t
y,ir,ántki

I
ngye em e rötéséne , az iran a va o er e ~o es e e esz esene

lélektani eszközeivel, folytonosan a vele való együttes gondol-
I kodásra, az illető tudomány eszmekörébe tartozó ítéletek alko-EDCBA

f'l

tására és következtetések elvonására ösztönözze, s ebben a
szellemi munkában őket úgyszólván magával ragadni tudja:.
úgy ezzel közvotve nem egyszersmind a tanulők logikus gondol-
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kodása, sőt azok erkölcsi akaratereje lett-e predagógiai szem-

pontból is a legmegfelelőbb módon képezve, fejlesztve? «Az er-
kölcsi fejlődés - mondjavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKá rmáp" az ethikai nevelés e nagy-
mestere - inkább függ gondolataink tartalmától, mint formális
képzettségünktől.» De hát ép ebben áll az iskolai nevelés kér-
désének a súlypontja: tudja-e az az ifjúság gondolkodását
tényleg elég becses tartalommal ellátni? És elvégre is nem épen
ezekben és ezek által lesznek-e a tanulők akarat- és jellembeli
ssilárdságának, önállóságának az alapjai is a legbiztosabban /1

lerakva?
Az ezzel ellenkező, a tanulók meglevő ismereteibe és

érdeklődésébe belekapcsolódni nem tudó tanítás az, amely
ahelyett, hogy fejlesztené, lassanként elsatnyítja a tanulóban
a logikus gondolkodás, a szellemi együttmunkálkodás iránti
hajlamot s ehelyett bizonyos lelki tunya ságot, indifferentizmust
idéz benne elő, malynélfogva elhelyezni látszik ugyan lelké ben
sok mindent, de tisztán csak szenvedőleges úton, azaz leginkább
a mechanikus emlézés segélyével, ami természetesen sohasem
mehet tudás-, de sőt még hitszámba sem. Ez az egész így
elhelyezett anyag leginkább hasonlít valamely az emberi
lélekbe mechanikus úton elhelyezett olyan idegen - anyaghoz
(tán ebből is származott a «tananyag» förtelmes csúf szava),
amelynek, mint épen a fizikai testbe befúródó idegen testeknek
is, a sorsa nem lehet egyéb, mint az, hogy onnan mentől elébb
eltávolíttassék. Az iskolai oktatás életében, sajnos, elég gyakori
jelenség ez, melyről azt szoktuk mondani, hogy «az elíeledés»-

nek szánt (epro oblivione») tanulás. Hasonló ez a földbe jutta-
tott ama búzamaghoz, mely nem lévén csíraképes, csak a csöndes
elkorhadás vegyfolyamatának lesz alávetve. Az olyan iskolai
oktatás, mely nemcsak elnézője, de sőt okozója a tanulóimái
az ilyen gépies (ekönyvnélkül való») tanulásnak, egyúttal okozója

. lesz végeredmény ben annak a gondolkodá si lusta ságnak, amelyre
az emberi élet annyi baja, szerencsétlensége vezethető vissza.

A leányok kiválóképen hajlandók az ilyen tanulásra s azért
van az, hogy leányiskoláinkban a tanítás oly ritkán tud valódi,
tartós és fejlődésképes tudási eredményeket felmutatni.

Tisztelet és teljes eliamerés a - kivételeknek.
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ak a ra tfejleeztec munká jának két a laptetelbefoqla lá sa .





Szíves elnézésedet kell kérnem, hogy a mult levelemben
aposztrofált gyöngéd figyelmeztetésed dacára, oly nehezen tudok
megválni az oktatási módszerek felett való elmélkedéseimtől.
Mert habár jól tudom, hogy úgy Te, igen tisztelt barátom,
rnint mindazok, akik e leveleimet netalán becses figyelmükre
méltatni fognák, eléggé tisztában vagytok, a jó tanítás erkölcs-
nevelő hatásának nagy jelentősége felől: mindazonáltal tudni

fogjátok azt is, hogy vannak az iskolák nevelő munkájának, )
s a jelen esetben épen a leányiskolákénak,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközvetlen eszközei 1
és módjai is, s hogy ép ezeknek oly gazdag tárháza állhatnaLKJIHGFEDCBAI
itt a rendelkezésemre, melyek fejtegetéséveI a magam elé tűzött
feladatot sokkal közvetlenebbül lehetne megoldanom.

Tudom. De szívesek lesztek helyt adni abbeli igényte-
len véleményemnek is, hogy azok" z Ú . n. «tá rháza i)} az iskolai
nevelésnek a valóságban meglehetősen üresek, s ha volna is 1\
bennük ebből valami, úgy az inkább csak föltételezett, azaz
képzeletbeli. A realitás ebben igen szűk körre van szorítva.
Elvégre is könnyebb tanítani, mint nevelni. Hisz még csak ~
nevelőleg tanítani sem könnyű dolog. így tehát az iskolák
munkája legtöbbször mégis csak abban merül ki, hogy ott
tanítanak, magyaráznak, felolvasnak stb. Az ifjúság pedig
nevelődik talán ezek által is; de leginkább mégis, csak úgy,
ahogy lehet, azaz: önmagá tól.EDCBA

1I

Az iskolák közvetlen értelemben vett nevelésének a leg- \
általánosabb, a legtöbbet magábafoglaló eszköze: a fegyelmezés.

Igaz, hogy felette tág és egyénileg igen különböző en értelme-
zett fogalom ez. Én ebben a Herbart meghatározásához tar-
tom magamat, ki kétféle erkölcsi nevelést különböztet meg: a
közvetettet és a közvetlent. Közvetett erkölcsi nevelés, szerinte,
az, araiker a gondolkodást fejlesztjük, mint például a tanítás

4
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által. Közvetlen nevelése az erkölcsiségnek az, amidőn az aka-
ratot fejlesztjük, erősítjük.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKá rmém. a fegyelmezés fogalmát még

azzal tartja kiegészítendőnek, hogy a növendék egyszersmind
a társadalom tagjának, «szociá lis Én)-nek tekintse magát, minél-

fogva a fegyelmezés fogalmához tartozónak veszi azt is, hogy
a szociális «Ém>kifejtésében az egyént mindennemű külső és
belső kisértés ellen megerősíteni tudja. (Ká rmán: Bevezetés az
erkölcsi nevelés elméletéhez. L. a Magyar Psedagogia XXV. évf.
10. számában.)

Felhozandónak tartottam ezt főleg azért, mert Kármán-
nak ez a meghatározása, mintha egyenesen rá lenne szabva
a feminizmus ethikai nevelésének a kívánalmaira, Főként arra
tehát, hogy neveltetésük által a családi életkörön kívül eső
szociális életfeladataik teljesítésére is képesíttessenek. Az isko-
lák ezen közvetlen nevelési eljárása a fegyelmezés által rend-
szerint a büntetés és jutalmazás, moralizálás, az iskolai rend-
tartási szabályok megtartatása, a tisztaság, az illedelem, a
külső megjelenés és viselkedés szokásos formáihoz való alkal-
mazkodás, nemkülönben a vallásgyakorlatok kívánalmainak

szigorú megtartása stb. körül szokott forogni.
Óh az a fegyelmezés!LKJIHGFEDCBA

IEngedd meg, kérlek, hogy kissé tovább időzhessek az is-
kolai nevelés ezen kardinális kérdésenél. Érintérn az elébb, hogy
mily igen sokféle egyéni belemagyarásást kénytelen eltűrni ez
a fogalom. Csak egyet, és talán épen a legértékesebbet szokták
kiíeledni belőle: azt, hogy az iskola i fegyelem leghatóaabb esz-
köze mindig maga a pesdagogiai értelemben vett jó tanítás.
Az a tanítás, amely a tanulóban a tárgy iránt érdeklődést tud
ébreszteni és le tudja kötni, bilincselni a figyelmét. Avagy nem
ez-e a legjobb biztosítéka annak a tanítási órák alatti fegyelem-
nek is, mellyel, kivált a fiatal kezdő tanároknak, oly sokszor szo-
kott meggyülni a bajuk. Ám e küzdelem megnehezítéséhez nem
kismértékben járul hozzá az iskolák túlnépessége is. Nagy töme-
geknek tudni lekötni a figyelmét a tanítás által már magában
véve is nehéz feladat. Olyannyira, hogy ez néha még a leg-
kiválóbb tanítómestereknek sem mindig sikerül. És legkivált
épen az eleven, mozgékony, közlékeny természetű fiatal lányok-
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nak a - néha igen különböző képzettségű és neveltségű
elemeiből összeverődött - tömegeinél ! A tanítók, tanárok
néha elhitetik magukkal, hogy pontosan kitartván óráikat:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tényleg tanítottak is. Hasonlóképen a tanulók is, hogy kiülvén

padjaikon az óráikat, tényleg tanult ak is valamit. Lehet, hogy
van is némi jóhiszeműség ebben mindkét részen; de annyi
bizonyos, hogy ez a valami néha igen-igen kevés, néha majd-
nem 'a semmivel -egyenlő. A tanulók mentőhorgonya az év-
végi, avagy a szigorlati vizsgálatok rémeivel szemben: a ta n-

könyv, vagy a lithografált jegyzet. Mi jó volna, ha közoktatási

kormányunk sem hagyná magát e tekintetben illuziókba rin-
gattatni!

Hallani vélem, tisztelt .barátom, az ellenvetéseiteket :
«Hisz jó volna, csak lehetne valahogy kikűszöbölni azokat az
iskolai tömegtanításokatLKJIHGFEDCBA! A népiskolában például keresztül kel-
lene vinni a tankötelezettséget. Ott nincs helye a megalkuvás-
nak. Máshol sem szabad gátakat állítani föl a művelődni -,
tanulniakarásnak. A va lami a tanításnevelésből még mindig
több a semminél, stb.

Feltétlenül igaz. De azért az illuzió ebben a dologban
mégis csak illuziónak marad. Természetes, hogy ezt itt csak'
relativ értelemben veszem. Minthogy lehetnek fokozatai az
illuzióknak is. Például igen nagy foka kell az illuziónak ahhoz,
hogy eredményesnek t~rthassuk az üftatast a népiskolába;,-
ha 80-100·:;;'ál istöbb egy osztályban a tanulók száma. A közép-
iskolákban ha a létszám a harmincat -= -, a tanító- és tanítónökép-

zökben - lia a 20-25-öt haladj a ~g~ A főisk01ákéirőrmár be-
sze ni semmerek. Az iskolák önmagukban véve még nem min-
dig biztosítékai az ifjúság tanítás-nevelési eredményességének.
És elvégre is a fegyelmező tanítás és nevelés eredményének a
semmije, a:vagy hiányossága ép oly semmi vagy hiányosság,

akár az iskolákkal, akár nélkülök fognak azok előállani. O = O
és : x - y = x - y.

Igyekeznünk kellene mindig tisztán látni az iskolai oktatás
és nevelés ezen döntő fontosságú kérdéseiben és lehetőleg tá vol-
tartani magunktól tanítói és nevelői lelkiismeretünknek a (ilJ .ua si

re bene gesta» illuziói által való álombaringatásait.

4*
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Bocsánat ez újabb hosszú, és talán nem is épen idevaló
kitérésemért. Újból fölveszem, de most már szorosabban meg-
ragadom az iskolai nevelést illető vizsgálódásaimnak elejtett
fonalát.

AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAleányinterná tusokban a nevelés fent elősorolt eszközei is
sokkal behatóbban és nagyobb tervszerűséggel jöhetnek alkal-
mazásba. A már felsoroltakon kívül a leghatékonyabb tényezői

I ennek a nevelésnek a példa és szokta tá s. Ám ezek is igen
kétes értékűekké válhatnak még a legjobban vezetett inter-
nátusokban is, ha -- akár kényszerűségi, akár opportunitási
okokból - tömegtermelést akarnak bennök megvalósítani.

Az internátusokba fölvett növendékeknek néha valóban
horribilis nagy száma a nevelői behatások túlságosan nagy-
mérvű fölhigítását fogja maga után vonni. Már csak azért sem
lesz ez elkerülhető, minthogy ily körülmények között a nevelés
csak igen nagyszámú -, és a nevelőképesség tekintetében csak
kisehbértékű nevelőszemélyzet igénybevételévei lesz megvaló-
sitható. így aztán könnyen rideg mechanizmussá, mindent
egyenlősítő katonai dresszurává fajulhat el ez az egész inter-
nátusi nevelés. Ezt a munkát nem lehet sem fiúknál, sem leányok-
nál - s ez utóbbiaknal talán még kevésbbé - úgyszólván gyári-

ri lag «en qros» végezni el. És generalizálni, sem bizonyos nevelési

j..
'

sablónok szerint. A sikert itt mindig azok fogják leginkább
biztosíthatni, kik a nevelésben mentől inkább individua lizá lni

lesznek képesek.
Például: Zirzen Janka is csak akkor, és csak addig tudta

oly fényes eredménnyel megvalósítani a tanítónői képzést illető
nagy koneepcióit, míg lelkesedésének szent tüzét mindig a vele
közvetlen 'és folytonos érintkezésben levő, s vele úgyszólván
együttélő és munkáló tanítványainak' a lelkébe lehetett át-

ültetnie. Mihelyt, a későbbi időkben, intézetének fejlődése igen
nagy arányokat kezdett ölteni, ugyanazon arányban kezdettek
az ő nevelési sikerei is inkább csak külterjileg, és csak a külső-
ségekben nagyoknak, s mondhatni kápráztatóan fényes eknek
tűnni fel. Hazai nő"uevelésünk újabbkori fejlődésének rövid,

de eredményekben elég gazdagnak mondható pályáját végig
tekintve, úgy tetszik nekem - bocsánat egyéni felfogásom
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ezen talán szerénytelen előtérbe állításáért -, hogy avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZirzen.

Janka kerszakos szereplésében is a legszebb s a leglélekemelőbb
látványok egyikét mégis csak az a szerény kis villa képezi ott,
a budai várhegy északnyugati sarkán, mely az általa megkez-
dett, s a báró Eötvös József és Trejor t szellemében vezetett
tanítónőképzési munkának volt a legelső kiindulási pontja,
bölcsője. Azóta ez a kis villa sok más igen nagy és fényes nőneve-
lési palotát szült - sőt néhol egész kaszárnyákat, - melyek
valamennyien igen örvendetes tanubizonyságai hazai nőnevelé-
sünk nagyarányú külter jes fejlődésének és koncepcióinak. Mert
Zirzen hosszú ideig képes volt arra is, hogy azokba a palo-
tákba lüktető életet és meleget lehelj en bele: a magáét, tanít-
ványaiban. De mindezek a paloták együttvéve sem fogják
elhomályosíthatni soha annak a várhegyoldali kis villának a
képét, amelyből állami magyar tanítónőképzésünk pályafutása-
nak az első szerenesés kilendítése történt. Nem hinném, hogy
ezen bár inkább csak a kegyelet által ösztönzött kitérésemmel
tárgyamtóI valami nagyon eltért em volna. A hiva tá sszeretet-

nek és lelkesedésnek minden akadályon diadalmaskodni tudó
alkotási képességét -, valamint az individualizálásnak a nőneve-
lésben való nagy jelentőségét akartam bizonyítani mindezekkel.
_: \.ZÚ'zen Janka példájánál pedig keresve sem lehetett volna erre

egyhamar szebb, vonzóbb és tanulságosabb példát találnom.
Mindezek előrebocsátása után' csak összegezni szerétném

még a női jellern- és akaratfejlesztésre vonatkozóan itt előadott
nézeteimet. E két tételoe vélem összefoglalhatni azokat:

1. A ta nítá st mind anyagának megválasztása (tanterv),
mind módszerének alap os átjavítása és ellenőrzése által jobb
összhangzásba kell hozni a nők ethikai önállóságra való neve-
lésének követelményeivel.

II. A nevelés, úgy az iskolai, mint legkivált az internátusi,
igyekezzék akként szolgálni ama nőnevelési célokat, hogy a
rendelkezésére álló erői és eszközei mindig kellő arányban állja-
nak a maguk elé tűzött nevelési feladatokkal. Ennélfogva ne
akarjanak ebbeli munkaerejük túlbecsülésével, akár mennyi-

ségileg (tömegnevelés), akár minőségileg (túlterhelés) túlnagy
eredmények elérésére törekedni. A nevelést igyekeznének lehe-



tőleg egyéniesíteni (individualizálni). A közvetlen érintkezés,

sőt - kivált a tanító- és tanárnők képzésenél -az együtt-:

élés és munkálkodás útján igyekezzenek felhasználni a példa-
adás és például szolgálás, valamint a szoktatás hatékony ne-
velési eszközeit.

Nagyon természetes, hogy ez utóbbi kívánalmak megvaló-
sítása nagy részben már inkább csak az iskolai kormányzás
hatáskörébe tartozik. Feltételezhetni vélem, hogy nőnevelésünk
intenzivebbé tételének ezek a követelményei ott, mint eddig,
úgy ezután is, kellő máltatásban fognak részesülni.
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Tartalma:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA noneoelea az iskolán kioűli területeken.

Az iskolábel hazakerült kijleánynak modern nagy-

leánnyá neveléje a z előkelőbbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAej jobbmódú nagy-

oá rosi csa ládokban. A leányok tooábbkepzesenek

a lakula ta i a z élet anyagi terheicel kÜzJ .ődő csa lá -

dokban.
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Kivonulok ezennel a nőnevelés nagy kérdései felett való
vizsgálódásaimrnal az iskolákból, hogy megkisértsem azt most
más irányban, az iskolánvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkivüli területekre helyezni áto Ku-
tatni szeretném ugyanis: vajjon lesz-e az iskolák és nevelő-
intézetek által a családba visszaszármaztatott leányok erkölcsi
nevelésének ott valamelyes továbbfolytatása, és ha igen, úgy
mely irányban, minő módon és eszközökkel; és hogy ennek az
eredményei a mi feminisztikus és Theano-l1őnevelési eszmé-
nyeinknek meg fognak-e -, és tniként felelni tudni?

Errenézve könnyű lesz már előre megállapítanom, hogy:
a családok ebbeli munkája azok társadalmi vagy vagyoni
viszonyaihoz, sőt műveltségi állapotához képest is nagyon
különbözőképen fog kialakulni.

Először is, lássunk ezen családi továbbképzés jellemzőbb
példái közül egyet, mely némileg a nagyvárosi előkelőbb és
jobbmódú körök nagy részének ebbeli felfogás ait, és világ-
nézetét fogná, úgy hiszem eléggé híven, visszatükröztetni.

E körökben valószínűleg először is azon lesznek, hogy az
iskolákból hazakerülő kis leányt nagyo, sőt nagyvilági-, ésné-
mil eg már eladóleánnyá , kezdjék átalakítani. Ez az átalakítás
egyelőre természetesen leginkább a külső megjelenés kívánal-

maira fog szorítkozni. Ezért igyekezni fognak fölszerelni őt a
divat és a kozmetika minden lehető eszközeivel oly módon,
hogya neki megfelelő úri társaságokba bevezethető legyen, és
egyszersmind a nyilvános helyeken (korzókon, zsúrokon, szín-

házakban, hangverseny- és báltermekben stb.) is lehetőleg fel-
tűnést kelthessen. A szellemi és erkölcsi nevelés terén a tovább-

képzés itt, a családban, rendszerint meglehetős en háttérbe fog
szorulni. Ezt végezzék el, úgy ahogy lehet, a hazai és külföldi
divat- és szépirodalmi lapok, valamint azok a regények, költe-
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mények stb., melyek e társadalom, és a mai mod.ern irodalmi
irány közízléséveI is, leginkább megfelelőknek fognak talál-
tatni. Igen alkalmas tényezői lesznek továbbá e fiatal leányok
erkölcsi továbbképzésében az újabbkori ssínmű- és vígjáték-

irodalomnak a már elavult erkölcsi felfogások bilincseiből
kiszabadított azon művei is, melyek ma szinházaink reper-
toárjának legvonzóbb kasszadarabjait képezik, s amelyekkel
egy mai modern nevelésű kis leánynak megismerkedni, feltétle-
nül szükségesnek fog tartatrii.

És ennek a tetszeni- és feltűnniakarásnak az eszközei nem
mindig csak a divat és kozmetika szartáraiból lesznek kiválo-
gatva . Mert - ha már oly nagyszabású és költséges kiképeste-

tésben részesült a kisleány, tehát alkalmat kell keresni - úgy
vélik - arra is, hogy bemutathassa alkalmilag a maga szellemi
toalettjét is. Föl lehetne léptetni például őt kisérletképen a
házi-hangversenyeken, színielőadásokon vagy felolvasási estélye-
ken. Mind igen jó alkalmak a szép toalettek mindkét nemé-
nek a bemutatására. Sőt ki tudja? be lehetne mutatni avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«drágáb) írónői rninőségében is a szepirodalom birodalmának
egyes félreesőbb területein. Igen jó szolgálatot tehetnek erre
a házibarátok gárdájából egyes író-ismerősök vagy rokonok is.
Egy kis segítséggel néha hihetetlen könnyen megy ez a szárny-
próbalgatás. Szóval: minthogy itt nemcsak a szülői büszkeség
kielégítéséről van szó, hanem kissé arról is, hogy a család e
szemefénye mielőbb mint eladó-lány is érvényesülhessen: tehát
azon kell lenni, hogy azt a «Hiuság vásáráé-nak mentől tetsze-
tősebb és feltünőbb kirakati cikkévé idomíthassák áto

Ti, kedves barátom, bizonyára sokkal járatcsabbak lesz-
tek az ilyen leánytípusok természetrajzában, mint én s azért
nem is folytatom tovább e kép kiszínezését. Ezekből keletkez-
nek azok a külsőleg talán nagyon tetszetős, de lelkileg annál
üresebb Petőfi-féle «hitvány és gyönge bába-ok. Olyanok, mint
akiknek láttára a jó öreg Bra ssa i bácsi (ez a Socratesek és
Platók világából csodálatosan hozzánk tévedett igazi ó-görög
szabású bölcs) így szokott volt Aesopussa l felkiáltani: «Óh
mily igen nagy szépség! - Kár, hogy nincs agyveleje 1»Azaz:
oly üres a lelke! (<O quanta species - cerebrum non habetLKJIHGFEDCBA!» )
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Csaknem hihetetlen, hogy a hasonló körülmények közt mily
gyorsan és könnyen szokott végbemenni ézelmek az iskolákból
a családba visszakerülő leányoknak a divat- és szalonhöl-
gyekké való átvedlése. Hisz azokban a «legfelsóbb fokú» nő-
nevelőintézet ekben, amely ekből azok kikerültek, e leányok
erkölcsi neveléséről is avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlegfelsőbb-fokúlag kellett, hogy gon-
doskodva lett légyen'! Honnan van mégis, hogy ezek oly
könnyen bele tudják élni magukat ez életköröknek abba az
erkölcsi atmoszférájába, amelyben sok minden egyéb -, csupán
a női élethivatásról való eszményibb felfogás nem lesz egy-
könnyen föltalálható. Úgy látszik, e lányoknak az iskoláiktól
nyert erkölcsi nevelése is csak oly valami, mint az az «intézeti

egyenruha», melyet ezek az iskolából hazaterve oly nagyon
siettek a nagyvilági hölgyek divat os ruháival cserélni fel.

• Azt hiszem, hogy ami leányiskoláink ethikai nevelésének

igen tanulságos megvilágításául szolgálhatnának ezek -, vagy
az ezekhez hasonló, és - a sokféleváltozataik dacára is er-
kölcsi érték tekintetében az előbbenivel annyira egyenlő szín-

vonalon álló, «nagyleányi» életképek.
A kevésbbé rangos, módos, és már az élet anyagi gondjaival

is inkább terhelt polgári családok életkörében a leányoknak
ez a családi továbbképzése szintén többféleképen fog kialakulni.

Először is bizonyos, hogy itt azt a továbbnevelést leg-
inkább csak maga az élet fogja a kezébe ragadni. Még pedig
az ő kérlelhetetlen szigorúságával. Az iskolának ezeket a sze-
gényebb sorsú és minden előkelőbb összeköttetéseket nélkü-
lőző leányokat útravalóul az (< Ember Tragédiá já )}-nak e szavai-
val kellene kibocsátani az életbe: «Mondottam, ember , küzdj

és bízva bízzá l b} Kivált, ha csak általános női mÍveltséggel, és
nem egyszersmind valamely kenyérkereső képességgel küldték
őket vissza a családba.

A szűkös anyagi körülmények között élő, de azért magasabb
igényű családban is mindenekelőtt a kis leány előkelőbb külső
megjelenésének a lehetővétételéről fognak gondoskodni. Mennyi
lótás-futás és tanácskozás a ruházkodási kérdések magaslatán
álló barátnókkel, mamákkal és nagynénikkel ; mily fárasztó
és időrabló tanulmányozása a divatkereskedéseknek a· bevá-
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sárlások alkalmával; maj d az olcsóbb varrónők felhajszolása és
elvégre is a végetérni nem tudó sajátkezű varrások - kí váritat-

nak ahhoz, hogy azok a különbözó évszakoknak - és a divat
kívánalmainak is megfelelő ruházati darabok, csak valamennyire
is elég jutányosan és mégis közmegelégedésre legyenek elő-
állíthatók! És mindezek után önkéntelenül is előtolakodik

az a kérdés: vajjon a lányok megjelenési képességének ezek
az oly nehezen és sok áldozattal elért eredményei - bele-
értve ez áldozatok közé néha még az egészség kockázatát
is - elvégre kellő arányban fognak-e állni az ezek által el-
érhető célokkal is? Ez az, amiben a mi férfifelfogásunk a
legtöbb esetben nem fog nyugvópontra jutni a nők legna-
gyobb részének ebbeli felfogásával. A nők, s kivált a fiatalok,
hajlandók lesznek e kérdésben a legradikálisabb álláspontra
helyezkedni. Ők azt fogják mondani: a nő elveszti az ő let-
jogosultságát a társadalomban, ha nincs az állásának meg-

felelő külső megjelenési képessége. Mert e tekintetben neki is
megvan az ővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«létminimuma li>Ha nincs - mondják - e társas-
életben jelenje, úgy nincs jövője sem. Mi igaz ebben, mi nem:
ezt eldönteni nem érzem magamat hivatva. Fordítsuk tehát
másfelé a tekintetünket. Van itt e leányoknak a ruházaton
kívül is az életküzdelmekből elég részük.

Vegyük például mindezekhez hozzá még azt, hogy meny-
nyire ki kell venni a részüket a háztartások vezetésének a
gondjaiból és fáradalmaiból is. Lehet-e csodálni aztán, ha
ily körülmények között lassú sorvadás ba fog esni az egész
szellemi életük? Mert a leányok életirányát legtöbbnyire csak
a szülők életiránya fogja megszabni. Azok a leányok, ha hoz-
tak is magukkal vissza a családba valamely, talán az ő saját
belső életükben kialakult, vagy az iskolai nevelésuk által beléjök
oltott idealizmust : ez lassankint egészen bele fog fulladni a
szülői ház prózajának szürke valóságaiba. És ez épen a leg-

nagyob b bajuk. Nincs eléggé kifejlesztett lelkiéletük, s innen
van aztán, hogy minden életenergiájukat a külsóségekkel,

a látszatokkal való boldogulniakarás foglalja le. Itt, ebben
az életkörben, ők csak folytonos erőlködéseit látják a több-
nek, jobbnak, vagyonosabbnak, úriasabbnak, sőt műveltebb-
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nekvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlá tszani akarásoknak. Egyébiránt a lá tsza toknak ezen ural-
mához, habár csak félig csukott szemekkel is, hozzászokhattak
volna némileg már az iskoláikban is.

De ezt a maga leplezetlen, nyers valóságá ban és egészen
nyitott szemekkel csak itt a családban fogják igazában láthatni
és érezni. Az anyagi jóllétre való törekvés lesz ebben az ő ször-

nyen prózai világukban csaknem az egyedüli életcél. És nem is lesz
ebben soha megnyugvás, megállapodás. Mindig többet és többet
ebből! És mindig föllebb és föllebb - a rangra és címekre való
vágyódásaikban ! Az egyéni és családi önzés életiskolája ez!
Merő számításból megy itt minden. Néha még a jó cselekedeteik
is. Adakoznak, segélyeznek, pártfogolnak néha ugyan itt is.
De kiváló és ügyes számítással arra, hogy mindezek egy-
vagy másképen jó kama toka t is hozzanak. Különösen jó szimat-
juk van a körükhöz vagy családjukhoz tartozó úgynevezett
«jó embereks-xe. Azokra, kiknek a jósága természetesen abban
áll, hogy általuk jól, sőt mentől jobban kihasználhatók legyenek.

Ebből az életiskolából ugyancsak nem fognak soha valódi
feministák kikerülni! Ha csak nem, valamely - az Ibsen
«N orá»-jának megfelelő - nagy lelki felbomlások következté-
ben. Mert a valódi feminizmus erkölcsi alapja az önteláldo-

zásoknak egész sorozatában van megadva.
Amidőn a családi leánynevelésnek eme, a társadalom fel-

sőbb vagy közép tagozataiból vett, de sajnos, nem valami
nagyon lélekemelő példáírnnak a bemutatására vállalkoztam, ki
kell jelentenem, hogy, ugyanazon társadalmi körökből felhoz-
hattam volna, 'ha kivételképen is, a nagyleánnyá nevelésnek a
fentebbieknél sokkal kedvezőbb, sőt akár a Theano és eszményi
feminizmus nőnevelése mértékeit megütő példákat is ..

Ennek az igazolásául, vagy ha úgy tetszik, ebbeli mulasz-
tásornat helyrehozandá., igyekezni fogok a családi életben végbe-
menő leánynevelés egy-két -, a fentebbieknél kedvezőbb pél-
dáinak a bemutatására is.

Ezt azonban - szíves engedelmeddel - már csak a követ-

kező levelemben.
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Tartalma:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA csa ládi leánuneoeleo praktiku s irányza ta i.

A fér j mint fia ta l neje nevelője. Viooza tere« Iboen

Nórá já raCBAéó Perczelne Koxm a F lora fem in ia .m uoára .





A mi középosztályunkban kezd a leányok nevelése túl-
nyomóan gyakorlati irányba terelődni. A felsőbbfokú leány-
iskolák célját képező általános szellemi műveltség, egy magá-
ban nem tudja kielégíteni a gyermekeik jövőjéért aggódó
szülőket. Azt fogják kivánni tehát: az iskola tudjon némi-
képenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA({életbiztosító intézet» is lenni, azaz, tudjon a leányok
önálló megélhetésére előkészíteni, sőt képezni is. Nekem úgy
tetszik, mintha a jövőbeli feminizmus napfelkelte vetné rá a
sugarait erre a nevelési irányzatra.

Ha többé vagy kevésbbé sikerült a szülőknek leányaik
iskolai neveltetésével ezt a célt elérniök, úgy bizonyos, hogy
a családba visszatérő leányoknak le is kell vonni mindezekböl

a következtetéseket. Mert a praktikus életnézetekkel biróFEDCBAs z ü -

lők gondolatmenete igen egyszerű ebben a dologban, s körül-
belül csak ebből áll: ha a leány nevelése be van fejezve, úgy
abba kell járni, hogyaneveltetésére fordított sok költség mi-
előbb valami kamatot is hozzon. És - mivel szegényebb-
sorsú leánynak kevés a kilátása a férjhezmenetelre, tehát
keresni kell a jövője biztosítása érdekében valamely az ő is-
kolai képeztetésének megfelelő állást. Ezzel aztán, ha sike-
rült a lányt szárnyára bocsátani, egyszerre ki is lesz az dobva
az élet küzdelmes harcterére. És pedig mennyire küzdelmes
és kockázatos az egy fiatal tapasztalatlan leányra nézve! Az
élet ugyanis átveszi az ő nevelését, de csak egészen a maga
módja szerint, azaz: kiméletlenül és úgy, hogy benne a leg-
nagyobb szerepet a esors», ez a szívtelen cinikus fogja magára
vállalni. És itt fog most igazában kitünni, hogy mily nagy, sőt
döntő szerepe lesz ebben az életküzdelemben annak, vajjon a
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szülői ház, és főleg az iskolák, s a nevelő- és képzőintézetek
az akarat- és jellemerő mekkora készletévei voltak képesek
fölszerelni ezt a «kislányt» erre az életharera. Ha eléggé jól
meg volt vetve ott erkölcsi jellemének az alapja, úgy mérhet
rá a sors sok szenvedést, állíthatja őt a legsúlyosabb életküz-
delmek elé: e nő meg fogja állni a helyét az életben, sőt e
harc ok tüzéból még szebben és még tisztábban fog kialakulni a
jelleme. És főleg az ilyen életharock által fog a női jellem
egyszersmind eszményileg feminisztikus jellegűvé is kialakulni.
Olyanná, amely necsak a maga életpályája szűkebb körében
tudja betölteni élethivatását, hanem tudjon még azontúl, szo-
ciális irányban, a haza ésvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtá r sada lom érdekeinek is lelkes és
harcedzett bajnoka lenni.

A másik kialakulása ennek a családi továbbnevelésnek az,
amely tulajdonképen a legtermészetesebbnek, de egyszersmind
a legszerencsésebbnek is volna mondható. Értem ezalatt azt
az esetet, amidőn valódi Theano-jellegű családanyák fogják
a leányaik továbbnevelésének ezt az áldott szép munkáját a
kezükbe ragadni. Rendszerint annál inkább biztosítva is lesz
a sikere, mivelhogy az ilyen anyák köréből kikerült leányok
már az iskolába lépésük alkalmával oly igen értékes erkölcsi

alapot vihettek magukkaloda.
A Theanonevelésről való eszméimet módomban volt egy

más helyen már kifejteni, s erről most csak annyit óhajtanék
még megjegyezni, hogy a valódi nagy női jellemek, mint azt
az ó-görög és magyar mintából is láthattuk, a maguk élethiva-
tását nemcsak a családi élet szűk körében, hanem azonkívül, a
szociális életben is, méltóképen és eredményesen be fogják
tölteni.

A női jellemeknek a család körében történő továbbfejlesz-

tését illetőleg föl kell említenem még egy esetet, mely - habár
szintén a ritkábbak közül való, ép oly természetesnek mond-
ható, mint az vala, amelyben az anya vitte a főszerepet. Ér-
tem alatta azt, midőn a fiatal nó "iskoláztatásának bevégez-
tével csakhamar beevezhet a házasélet kikötőjébe, úgy hogy
itt ifjú élete tapasztalatlanságának igen nagy mértékével
kénytelen magára vállalni ezFEDCBAú j életviszonyából ráháramló
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súlyos kötelességeinek a teljesítését, és amidőn a házaséletnek
ebben a nagyon kritikus helyzetében maga a férj fogja meg-
kisérteni nejét derék és okos élet társsá képezni ki.

Hogy miként?

Először is nem annyira a maga akaratának szigorával,
mint 'inkább az élet semmi megalkuvást nem ismerő követel-
ményeinek a kényszerítő erejével. Egy - az élet különböző ter-
hes viszonyaiba magát beletalálni -, és részint mégvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlogikusan

gondolkozni sem tudó fiatal nőt mindig maga az élet fogja a
«tények logiká já»-va l erre a legbiztosabban megtanítani. Csak
legyen mindig mellette életének egy oly biztos támasza, veze-
tője - és ki lehetne inkább hivatva erre, rnint épen a férje? -
aki őt az élet ezen néha eléggé rideg oktatásának a ráhatásaitól
a szeretetnek néha igen rosszul alkalmazott gyöngédségével
elvonni, megkímélni soha ne akarja. Oly erő van az életnek
ebben a kényszerítő iskoláztatásá ban, mint a folyton egy helyre
csepegő vizben, mely idővel gödröt tud vájni még a legkemé-
nyebb kőbe is. (Non vi, sed srepe cadendo.)

_A döntő momentum abban van itt, hogy a férj szeretete
fiatal nejével szemben ne mindig csak abban álljon, hogy őt
folyton-folyvást csak becézze, kényeztesse, mint valami kis
babát; hanem szorítsa rá - ha mindjárt némi «szelid kényszer»
segítségével is -- hogy ne mindig csak a férje eszével akar-
jon gondolkozni a családi élet száz és százféle nehéz problé-
máinak a megoldásában, hanem kissé, sőt mentől többet,· a
saját magáéval is. Úgy tapasztaltam, hogy néha főleg a férj
szeretetének és gyöngédségének a helytelen alkalmazása idézi
elő fiatal nőkben azt a bizonyos gondolkodá si lusta ságot, mely
a maga ruházkodásának, kényelmének és szórakozásának a

gondolatköréri túl nem tud eligazodni a maga fejével háztar-
tásának olykor még a legegyszerűbb kérdéseiben sem.

Ilyenkor mindig a Copper field D. első házasságának a meg-
ható, de kissé tragikomikus esete jut eszembe. Bizony, kedves
Copperfield Dávid, meghatóan szép és gyöngéd volt ez a te
viselkedésed a kis baba feleségeddel szemben, csakhogy, saj-
nos, épen nem okos. Elvégre is súlyosan megbosszulta volna
ez magát mindkettőtökön, ha oly hamar és kérlelhetetlenül
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meg nem oldja vala kettőtök életének ezt a nehéz problémáját -
a haláL"

Nem mindig a költők idealizmusával lehet megoldani az
ilyen életkérdéseket, iniként azt a kedvesvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(!opper field is akarta
volna, hanem sokkal biztosabban az élettapasztalatok - kissé
tán nehezen megszerezhető, de annál értékesebb kincseivel.
Hozhatnék fel saját élettapasztalataim szerény tárházából is
egészen reális példákat arra, midőn egy - a családi életre még
igen készületlenül beállított fiatal nő, az ő szerető férje oldalán
és okos nevelésével, lassanként valóságos Theano-jellegű nővé
tudott kialakulni; és aki ebben a minőségében képes volt fér-
jének az ő többnemű hazafias és emberbaráti életmunkásságá-
ban mindig hűséges és kitartó segédje, munlwtá rsa is lenni.
Az eszményi feminizmus igen jól elfér a jó hitves és családanya
fogalmának körében is.

Láthatod igen tisztelt barátom, hogy az iskolákból. képző-
intézetekből stb. a családnak visszaadott leányok ethikai életé-
ben a továbbképzésnek nem sok kedvező kialakulásaira vol-
tam képes rámutatni. Lehet azért is talán, mivelhogy - amit
a leányok ethikai értelemben vett jól neveltsége alatt értek,
nem lesz egykönnyen összeegyeztethető azzal, amit mai társa-
dalmi életünkben a jólneveltség fogalmával azoktak össze-
kapcsolni. En, a nők ethikai életének benső és minden oldalú
harmonikus kifejlesztését értem alatta, míg a közönséges élet-
ben a jól neveltség fogalma alatt többnyire megelégszenek
annak pusztán a külsőségeivel is.

Mindezeket meg kell végül toldanom még az Ibsen Nórá-
jának újabbi felhozá sáva l is, bizonyságául annak, hogy lehet-
nek a nők életében a feminisztikus önállóságra való Ielkíván-

kozásoknak oly esetei is, melyeknek a nevelés, úgy az iskolai,
mint a családi, csak közvetve s negativ irányban, azaz inkább
csak a mulasztásai által lehetett az okozój a. De - már való-
ban kla sszikusnak mondható példa ez aCBA«N óm >} főleg arra nézve
is, hogyaférjeknek nemcsak a folytonos becézés cukros man-
duláival, hanem olykor az életismeret keserű labdacsaival kel-
lene előkészíteni fiatal nejeiket as házas életre, azaz arra, hogy
családi életboldogságukat tartós alapokra fektethessék.FEDCBAE tekin-
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tetben ezt avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANórá t valóságos paedagogia i irányműnek lehetne
tekintenünk. Azon leszek, hogy ezt a tanulságos életképet ma-
gából a színmű végjeleneteiből összeállított idézetemmel lehes-
sen megvilágítanom.*

Nóra : «Nyolc éve mult, hogy összekeltunk és most elő-
ször beszélünk egymással komoly an . .. hogy valaminek

. együtt a mélyére jussunk. Sok igazságtalanságot követtetek
el velem. ..FEDCBAM íg otthon voltam papánál, addig elmondta ne-
kem minden véleményét s nekem ugyanaz volt mindig a véle-
ményem. Ha más volt, akkor is titkoltam, mert nem szerette
volna. Babuskájának hivott és úgy játszott velem, mint én a
babáimmal ... Aztán idejöttem hozzád. Te mindent berendez-
tél a magad ízlése szerint s nekem is ugyan olyan lett az ízlés em,
vagy talán csak úgy mutattam ... Úgy éltem mint egy szegény
ember máról-holnapra. A játékszered voltam. .. De te akar-
tad így. Nagyot vétkeztetek mindketten ellenem! A ti bűnötök,
hogy nem lett belőlem semmi ... Most egy más feladatom van,
amelyet meg kell oldanom. Utána kell látnom, hogy magamat
neveljem fel ... Egészen egyedül kell, hogy legyek, ha tisztába
akarok jönni magammal és az élettel. Ezért nem maradhatok
tovább nálad ... haza utazom szülővárosomba. Ott a legköny-
nyebben hozzáfoghatok egy és más dolgokhoz.

tHelme«: Oh te elvakult, tapasztalatlan teremtés!) .
Utána kell, hogy lássak, . . . hogy tapasztalttá legyek .
kötelességeim vannak önmagammal szemben. (Helmer : Te
elsősorban feleség és anya vagy) . .. Azt hiszem, hogy első-
sorban ember vagyok épen úgy mint te, legalább is megpró-
bálom, hogy az legyek. Tudom, hogy a legtöbben neked adnak
igazat, s valami afféle van a könyvekben is. De én már nem elé-
gedhetem meg azzal, amit a legtöbben mondanak s ami a
könyvekben van. Én magam kell, hogy gondolkozzak a dolgok
felől s próbáljak tisztába jönni velök.: stb. stb.

Ó te kis lázongó, Nóra asszony! N em tudom, szánjam-e

* A Nóra beszédjét szószerint, minden változtatás nélkül, Írtam ki

a színműből, A pontozatokkal csupán azon közbeszólások kihagyását jelez-

tem, melyek a N. beszédének a teljes megértéséhez nem tartoznak.
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sorsodat avagy tapsoljak a lelki bátorságodnak! Lehet, hogy
ez a felkívánkozásod az erkölcsi önállóságra keserű csalódásokba
fog bele fulladni : de azért erkölcsi diadal volt ez - ha könyör-
telen is férjeddel, gyermekeddel, sőt talán önmagaddal szemben
is. Igazi merész feminisztikus diadal! És diadal· - amiért
fogadd ezennel tapsaimat - hogy oly bátran a környezeted
szemébe vágtad életednek ezeket a nagy igazságait. És a kör-

nyezeteden kívül egyszersmind leánykori nevelőidéhez és isko-
láidéhoz is. De mielőtt e témámmal együtt e levelemnek is a
végére jutnék, legyen szabad összekapcsolnom az itt mondot-
takat némileg avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP erceelmé KozmaCBAF lóm könyvével is.

Azokban a női jellemalakulatokban, melyeket a családi
élet keretén belől, vagy a Theano-jellegű anyák vagy - bár
igen ritka esetekben - egyes kiváló feleségnevelő férjek fogná-
nak kifejleszteni tudni: benne lenne aztán nemcsak az a bizo-
nyos theanoizmus, melyet Theano-könyvemben igyekeztem kifej-
teni, hanem ezenkívül még sok minden abból a Perczelné-féle

nemes és eszményi feminizmus ból is, mely a családi élet körén
kívül a szociális élet terén is meg fogja tudni találni, és be-
tölteni, az ő eszményi élethivatását.
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Ha előre kijelentem most, igen tisztelt barátom, hogy e
levelemben ki fogok lépni a nőnevelés és a feminizmus eszme-
köréből, hogy egy egészen másba, avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcselédkéTdésbe csapj ak át : úgy
valóseínűleg te sem fogod első' tekintetre belátni, hogy erre
miféle tárgyi avagy logikai okok által indíttattam. Mindenek-
előtt tehát eziránt óhajtlak tájékoztatni. E kérdések közt levő
belső kapcsolatra én is csak az azokkal való foglalkozásaim
folyamán jöttem rá.

Lehetetlen volt ugyanis meg nem állapítanom ezekből
már is azt a tényt, hogy mentől inkább kezdik mcstanában
kivonni magukat a nők, részint egyéni hajlamaiknál -, részint
saját különleges életmódjaiknál fogva a családi életben rájuk
várakozó hitvesi és anyai kötelességeik alól: annál inkább ki
lesznek téve a családtagok, s ezek közt főleg a még kiskorú

gyermekek, annak - hogy ama kötelességelmek néha igen nagy-
része a házi cselédre, vagy cselédekre fog hárí ttatni. A femi-

nistáknál még értem ezt, minthogy ezek többé-kevésbbé exal-
tált, rajongó természetek, kik inkább szeretnek a maguk ideál-
jainak, vagy rögeszméinek -, mint a családi kötelességeiknek
néha nagyon is prózai világában élni. Még inkább értem, sőt
már sajnálni is tudom azokat a nőket, akik talán igen szívesen
teljesítenék házi teendőiket és anyai kötelességeiket, de ebben
különb nél-különbféle más élethivatási, sőt kenyé7-keTeseti teen-
dőik által gátoltatva vannak. E nők súlyos életproblémái meg-
oldásának egyedüli lehetősége: a cseléd.

De - ha ugyanezt látjuk oly nőknél is, kik a hitvesi
és anyai teendők végzésében sem semmiféle idealizmus által
zavartatva, sem kenyérkereseti gondok és teendők által gá-
toltatva -egyáltalában nincsenek: úgy ez már határozottan
szimptomatikus jelenség, mely komoly elmélkedésre hívj a rel
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az embert. Pedig úgy látszik, korunkban a legelterjedtebb
családi állapotok egyike ez, melynek már nincsenek is tár-
sadalmi határoltságai. Lehet - már annyira bele is törődtünk
ebbe az állapotba, hogy a szükségét sem érezzük rajta valamit
változtatni. Úriasan, azaz dolog nélkül élni és élvezni az élet
minden adományait: ez tulajdonképeni ideálja, életprogrammja
a maivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmodern nők nagy részének; ennek pedig egyik nélkülözhe-
tetlen tényezőj e: a cseléd.

Mert haj! az úri nőknek - és ki az, aki nem akarná ilyen-
nek tartani magát - igen széleskörűek és súlyosak a társadalmi
kötelezettségei. Nem vonhatják ki alóluk magukat. Ezért lehe-
tetlen - szerintük - háztartásuk vezetésével és gyermekeik .
gonclozásával olyannyira lefoglaitatni magukat, mint -ahogy ez
a régi patriarkális világban volt. Különben is- hisz ezért tar-
tanak cselédet, sőt cselédeket! íveket lehetne teleÍrni ebbeli
érveik, mentségeik elősorolásával.

De mivel én ezen a téren annyira tájékozatlan, s különben
IS «a világtól oly igen elmaradott ember» vagyok: tehát nem
is kivánom tovább elemezni ezeket az állapotokat, hanem
maradok annak a megállapításánál, hogyacselédeknek ma már
a házvezetés és gyermekgondozás teendőinek legnagyobb
részében, tényleg az anyák helyta1'tói szerepét kell betölteniök.
Ma, ha családi otthonokat látogatunk, csak igen ritkán fogunk
a házinőiakta szobákban - úgy mint egykor, régen - az apró
gyermekek zsivajával találkozni. Gondosan elkülönítve laknak
ezek már 1-2 éves koruktól fogva a saját gyermekszobájukban.
Csak terhére volnának a marnának. A «dada» most, csaknem
az egész iskolaköteles korig, a tulajdonképeni nevelőanya.

Ez a dadanevelés pedig néha igen sajátságos. Például:
akisbabákat tolókocsihba kell ültetni, hogy hivigyék a szabad
levegőre: úgy-e ezt csak nem fogja senki kifogásolhatni, mivel
az a higiénikus gyermeknevelés egyik legelemibb kívánalma,

A mamák ezért csak feltétlen elismerésre vélnek számot tart-
hatni. De találkozni fog ez adadák tetszésévei is. Ez lesz az ő
korzójuk. Épen mint a mamának a maga külön korzózása,

Zserbózása stb. Lehet, hogy a mama esetleg részt fogván venni
valamely nőegyesületi gyűlés ben, úgy - épen ő fogná ott a leg-
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ékesebb szónoklatokat tartani, a nép gyermekei nevelésének
elhanyagoltságai és gyarlóságai felett. De - megeshetik ugyanez
alatt az is, hogy ugyanannak a mamának a gyermekei a da-
dáknak igen sajátságos, és épen nem valami nagyon épületes
gondozásában és nevelésében fognak részesülni. Ezek ugyanis
sietni fognak a tolókocsijaikban ülő babaikkal együtt épp azon
helyeket keresni fel, ahol nekik is a legkellemesebb szórakozá-
saikra és találkaikra lesznek kilátásaik. Majd a legnépesebb
utcákban a kirakatok előtt fognak őgyelegni és bámészkodni,
maj d a sétatereken lesznek láthatók, amint a többi dadák-

kal, sőt esetleg a légyottjukra ott megjelenő udvarlóikkal, fog-
nak szórakozni és mulatozni. A kisbabák pedig igyekezzenek
ez alatt jól viselni magukat és ne alkalmatlankodjanak ne-
kik semmiféleképen, mert különben derekasan ki fognak kapni.
Sőt - teljesen ellenőrizetlen voltuk tudatában, bántalmaz-
tatni is.

Én, magános bolyongásaimban nem egyszer voltam tanúja
az ilyen jeleneteknek. Megtörtént velem az is, hogy nem néz-
hetvén a szegény kisbabáknak ezt a durva bántalmazását, be
akartam avatkozni azok érdekében; de többnyire oly erélyes
ellentámadás ban részesültem. hogy kénytelen voltam meghát-
rálni elólűk. És kénytelen voltam, sajnos meggyőződni arról is,
hogy oktalan beavatkozásommal inkább csak ártottam, mint
használtam a szegény kisbabák~ak. Nálunk van már védelme
az állatoknak, az emberek bántalmazásával szemben. És igen
jó, hogy van. Magam is tagja vagyok az Állatvédő egyesületnek.
De - szeretném tudni: miért ne lehetne kiterjeszteni ezt a ható-
sági védelmet a kisgyermekek bántalmazói ellenében is? Vannak
mamák, kiknek az életük kényelmeihez tartozik elhitetni ma-
gukkal, hogy feltétlenül rábízhatják gyermekeiket a dadáikra,

Azt mondaná erre a jogászfelfogás :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvolenti non tit inju1·ia .

Az emberbaráti felfogás azonban csak az lehet: vannak ese-
tek, midőn még az anyákkal szemben is védelembe kell venni
a szegény kisgyermekeket. Annyi bizonyos, hogy - ha velem
az előbb eni példámban felhozott esetek újból megismétlődné-
nek, újból nem fognék habozni egy percig sem, hogya kegyetle-
nül bántalmazott kisgyerrnekeknek a segítségükre jőjjek. De
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az illető cselédek erkölcsi megítélésében kénytelen volnék még
is magamban némi enyhítő körülményeket állapítani meg.
Mert kérdés: vajjon ama cselédek erkölcsi érzékét nem a
saját gazdáiknál látott példák tompították-e el? És különös en

a kisgyerrnekekkel való szívtelen bánásmódjukat nem épen
úrnőilmek a saját gyermekeikkel való szívtelen nemtőródései-

nek a példái fejlesztették-e ki bennük?
Ha pedig most emléksim tárházából olyan, az előbbeniek-

kel egészen ellentétes cselédpéldákat akarnék felhozni, melyek-
ben azok jóságának, hűségének és megbízhatóságának az eré-
nyei lennének bemutathatók, minthogy tényleg képes volnék
erre is : kérdés, hogy ezek a példák nem még sokkal erősebb
bizonyítékául szolgálhatnának avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcselédkérdés sürgős megoldá sá -

nak a szükségessége mellett? Mert ha elfogadjuk a társadalmi
élet egyik örökérvényű ethikai törvényeül azt, hogy az abban
tényleg teljesített munkákkal és szolgálatokkal kellő összhang-
zásba kell hozni az azoknak megfelelő erkölcsi és anyagi el-
ismeréseket is : úgy kénytelenek volnánk bevallani, hogy ami
cselédeink társadalmában ez a törvény még sehogy sincs kellő-
képen elismerve és érvényesítve. A cselédkérdés jogosultságá-
nak az ethikai alapját képezi ez. Ám e tekintetben igen sok-
féle, s néha igen furcsa felfogásokkal fogunk találkozni. Vannak,
akik így okoskodnak: Oselédkérdés? Az nincs; arról szó sem
lehet. Csak cselédmizér ia van;FEDCBAi l erről ugyancsak van mit szólni
elég. Ennek az orvoslásához azonban nem kell egyéb, mint
erélyes hatósági intézkedés. EsetI g a mostaninál különb és
szigorúbb cselédtörvény stb. Ezekkel a régi reakeionáriusokkal
nem érdemes szóba állani sem. De a másik szélsőség: a szen-
timentálizmus sem fogja előbbre vinni e kérdés megoldását.
Mert lesznek - bár csak igen kivételesen - kik kisérletezni
fognak néha ezzel is. Főleg a finomabb idegzetű nők köréből
valók. Fáj dalmás csalódásoknak lesznek kitéve ezek, s való-
szfnűleg hamar bele is fáradnak minden ebbeli kisérleteikbe!
Mert a valódi filantrópián kívül sok erély, kitartás és a nép-

lélek a lap os ismerete kell ide. Mindenekelőtt azon kellene kez-
deni, hogyaházicseléd tudjon a családba, mint annak orga -

nikus a lkotórésze belekapcsolódni. Mert a család egységét és
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belső erejét nemcsak a vérségi kötelékek tartják össze, hanem

mindazoknak az érdekszálai is, kik a kölcsönös támogatás és

egymás jóllétének az eszközlése céljából összeszövetkezni jónak

látták. Ezt a szövetséget bizonyos ethikai kapcsok kell, hogy

összetartsák. A népélet régi patriarchalis viszonyaiban megvolt,

és megvan máig is sok helyen, az ilyen kapocs a «gazda, és

cselédje között. A családfő néha a saját gyermekeit isvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«cselédié-

nek» szereti nevezni, ami némi kényeztetés számba megy; míg

viszont a cselédjét is nem ritkán fiának fogja szólítani. .

Föl kellene keresni és jól meg is erősíteni, a családfő és az

ő cselédje vagy cselédjei közt lévő ezeket az ethikai szálakat

a társadalom minden rétegein keresztül; mert csak ezen az

alapon lesz lehetséges jól és tartósan, és mindkét fél érdekeinek

megfelelő módon, oldani meg ezt a kérdést. Mindezt pedig nem-

csak a szülői házban - bár leghatékonyabban csak ott lehet-

séges ez - hanem már az iskolákban is a nevelés feladataivá

kellene tenni. Mcstanában sok szó esik a szociá lis nevelésről.

Ime egyike, annak legfontosabb feladatai közül! És főleg abban

a kerban kellene jól megvetni ennek az alapját, midőn az élet

el sem dönthette még azt a kérdést, hogy: kiből lesz cseléd, és
kiből cselédtartó gazda. Vagy - legalább is, míg az elkülönítő

válaszfalak nem lesznek kettejök közt még oly mereven fel-

állíthatok.

De miután az iskolák ebbeli nevelő munkájának az ered-

ménye nem tólünk függ; sőt. az egyelőre talán alig is egyéb,

mint jámbor óhajtás, és - ha megvalósulhatna is, inkább csak az

előkészítés és megalapozás munkájára fogna az szorítkozhatni:

a cselédkérdés megoldása munkájának a súlypontja elvégre

is csak a családra fog nehezedni. Tulajdonképen két tagozatára

a családfogalomnak : a reá lis családegységekre és az ezekből

összetett és elvont nagy absztrakt családegységre : a tá r sada -

lomra . Épen úgy, amint az organikus világban is az egyes élő

sejtek millióiból van felépítve az organikus életindividium.

Hogy mit tehet a család - a társadalomnak ez a reális al-

kotórésze, ebben a forrongó cselédkérdésben az annak tényezői -

gazda és cseléd - közt elófordulható surlódások megelőzésére

vagy enyhítésére, érdekellentéteik kiegyenlítésére és általában
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a cselédek jóllétének előmozdítására, azok ethikai nevelésének
s úgyszólván erkölcseik megszelidítése, élet jövőjük biztosítása
érdekében stb., stb.: mindezt avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPerceelme Kozma F léro. «F el-

olva sá sok és Közleménye70> FEDCBAc ím ű könyvének egyik: A háboTÚ

és a cselédkérdés című fejezetében látjuk igen szépen és tanul-

ságosan megvilágítva. Elmondván ebben, hogy ez a háború
mennyire szétrobbantotta a magyar nép családi .életét : a fegy-
verfogható és családfenntartó férfit az ellenségeinkkel való küz-
delmeink harcterére, a nők egy részét, és pedig épen a munka-
képes fiatal leányokat, egy másik harctérre, az élet küzdelmes
harcterére dobván : megállapítja végül, hogy mennyire meg7c
vannak ez utóbbi harctérnek is a maga áldozatai, az erkölcsi
sebesültj ei, sőt halottj ai. Ezeket is ápolni, ezeken is segíteni
kell, és főleg akkor, ha cselédi minőségben kerülnek a család-
jainkba, így, és ezáltal válik nála aktuálissá a cselédkérdés.
Igen sok szép megszívlelendő, sőt megható dolgot mond el ő
mindezekről ebben a fejezetben. Ebből láthatjuk igazán, hogy
ezt az annyira nehéz, és már is kiélesedni kezdő kérdést is.
csak az igazi nemes női idealizmus és önfeláldozás: szóval a
női szív termékeny meleg szeretete fogja a legsikeresebben
megoldhatni. Igen érdekes és tanulságos bepillantást nyujt
nekünk Perczelné eközben, a saját családi életében teljesített
ebbeli nemes és példaadó ténykedései felől is.

Már a cselédkérdésügy előbbrevitelének érdekében is óhaj-

tanom kellene Perczelné e szép munkájának mentől szélesebb
körben leendő elterjedését. Ő jónak látta ezt a cselédkér-

dést is a mostani háborúval kapcsolni össze: ám én úgy
találom, hogy háború ez a cselédkérdés már magában véve is.
Valóságos belháború. A gazda - családfő - és a cseléd ellen-
tétes érdekeinek a harca. Tulajdonképen küzdelem a létért ez
is, mint mindenhol az organikus lények világában. A két szer-
ződő fél háborúja a munka minősé ge és mennyisége, a munka-
b.ér, az ellátás, bánásmód, a pihenés és szórakozás, a házon-
kívüliekkel való érintkezesek körülményeinek a megállapítása
körűl stb., stb. Ez a harc oly régi, mint maga az emberiség,
amióta csak másokkal munkáltató és bérért másoknak mun-
káló ember van a világon. Avagy nem eléggé jellemző-e erre
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nézve az is, hogy még annak a 3000 évvel ezelőtt éltvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATheomo-

nak, a Pythagoras köréhez tartozó nők e legkiválóbbikának,

ránk maradt három levele közül az egyik lázárólag csak a

cselédkérdéssel foglalkozik. (Lásd: a Theano Kallistóhoz inté-
zett levelét. Theano 29. 1.). Ez a levél is csak arról akarja
meggyőzni olvasóját, hogy a cseléd leginkább a gazdájánál való
szolgálatában alakul ki jóvá avagy rosszá. Aszerint, amint bán-
nak vele, és amint a neveléséről és az ő testi és lelki szükségei-
ról is gondoskodni is tudnak. Jóvá , igaz nem mindig csak az
elnézésekkel és becézésekkel --, de rosseá sem mindig a szigor és
a fenyítés alkalmazásával. Nevelni kell őket is, mint többnyire
igen rosszul nevelt nagy gyermekeket. Szeretettel ugyan, de
okos fegyelmezésseI is. Ha gyakran kell változtatni helyét a
cselédnek, ennek ép úgy lehet oka a cseléd, mint a gazda. Azok
a piszkos cselé.dkönyvek néha nem egyebek, mint a cseléd-
kérdés háborújának a Hőfer jelentései. A közéletben már szálló
igévé vált a házi cselédeinkről való ez a felfogás: «A rni cse-

lédeink a rni fizetett ellenségeink.»

Sok esetben csak tőlünk függ, hogy inkább azt rnondhassuk
róluk: a cselédek a mi testi jólétünknek, táplálkozásunknak, a

higienikus életünk legfőbb tényezőjének : a tisztaságunknak,
kényelmünknek, dologképességünknek, a lelki nyugalmunk-
nak, életfoglalkozásaink zavartalan végezhetésénels stb.: igen
fontos és nélkülözhetetlen tényezői és egyszersmind osztá lyo-

sa~ IS.

A cselédkérdés fejtegetését akartam e levelem feladatául
kitűzni, s ime alig jutottam annak a kibontogatásáig, beveze-
téseig.

A részletesebb fejtegetését csak a következő levelemre kell
halasztanom.





X.

Tartalma:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA cselédkerdesCBAo iozo ru ja a [eminizmuohox éó

a csa ládi éltt l~ülönbözö a lakula ta ihoz. A coeled-

neoeles kérdesenek nehéaoeqei. A cseledkerdeo meg-

oldá sának tényezői. S . nover (ra entferencrendi apáca )

a 6Zékely cseledleá rujok erkdlca i neoeleoe éó élete meg-

mentese körül kifejtett miooxiooxerű munká ja hazánk

egyik ha tá rszeli vá rooában,
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Ha e levelem feladatául a cselédkérdés megoldásának a
részletesebb kifejtését tűzt em ki, úgy itt a különböző nézetek
és felfogások olyan kaoszába jutottam, hogy előre le kell monda-
nom arról, ezt a homályt csak valamennyire is eloszlatni tudnom.
Ennek a kérdésnek a megoldása tényleg a legnehezebb feladatok
egyike. Legjobb lesz úgy hiszem nem sokat tétovázva egyene-
sen beleugranom a kérdés kellő közepébe,

Mindenekelőtt úgy hiszem, az egyes cselédtartó családok
körében kellene nőcselédeink erkölcsi életének fejlesztése,
javítása érdekében több gondot és erélyt kifejteni. Hisz a
család feje még törvény szerint is felelősséggel tartozik ezért.
Főleg negatív úton; az éber felügyelet és ellenőrzés által,
lehetne elhárítani róluk az erkölcsi életükre káros behatások
nagy részét. Ez az ellenőrzés leginkább a szabadidejükre, az
úgynevezett «kimenóikre» és főlegvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAolva smánya ikra , ismerkedé-

seikre és szórakozá sa ikra volna kiterjesztendő. De mindig csak
oly módon, hogy ebben a cseléd ne az ő egyéni szabad-
ságának a korlátozását, hanem inkább a gazda erkölcsi fenn-
sőbbségének jogszerűségét, iránta való jóakaratát, atyai gon-
doskodását legyen kénytelen látni. El sem lehet képzelni pél-
dául,' hogy mily mélyen belevágnak cselédeink erkölcsi életének
a kialakításába az ő ünnep- és vasárnap délutáni szórakozá-
saik. A szÍnházaink vasárnap-délutáni' ú. n. olcsó előadá-
sairól a Theano Epilogusának egyik fejezetében mondtam el a
magam igénytelen nézeteit, Erről nincs is egyéb mondani-
valóm annál, hogy ismételten ajánljam az érdekelt ,nő-
körök becses figyelmébe. Gróf Apponyi Alber tné nem régi-
ben a «Mozgó sZ'Í-nházak> }ügyének kérdését vetette, Iel a
«Magya r Nőegyesületek Szövetségé> }-nek közgyűlésén tartott
szép előadásában. Ezek «megmételyezik gyerm~keink ~á r ta tlan

6*
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lelkét, és ijesztően szapor ítják a fia ta l bűnösök számá t», mondja
többek közt gróf Apponyi Alber tné. Ő bizonyára jól tudja, ha
nem említette is ez alkalommal, hogy a fiatal és nem fiatal
bűnösök számához mily nagy kontingenssei járulnak a cseléd-
jeink is. Nagy jelentőséget tulajdonítok a nemes grófné ez
alkalommal tett ama javaslatának is, hogy ez ügy országos
rendezését a kormánynak kellene kezébe venni, s hogy e kérdés
beható tanulmányozása és rendezése egy - az. illetékes szak-
körökből és «főleg a tá rsada lom különböző köreihez ta r tozó anyák-

nak a küldötteiből a lakítandó» - országos bizottságra volna
ruházandó. E felszólalásával mély hálára kötelezte maga iránt
Apponyi grófné egyszersmind a társadalom azon - sajnos
még igen csekélyFEDCBAs z á m ú - idealistáit IS, kik a cselédkérdés

megoldásának, s ennek keretében a cselédek erkölcsi élete javí-
tásának, a nehéz feladatára vállalkoztak. De amidőn így a cseléd-
kérdést is oda akarom' kapcsoini gróf Apponyi Albertné . ezen
felszólalásához, ú g y hiszem":'" vissza fog hatni ez az összekapcso-
lás egyszersmind a gyermekek erkölcsi érdekeinek a védelmére

is. Mert hisz épen a szellemi és erkölcsi élet a r isztokraciá jának a

hölgyei - tehát maga a nemes grófnő is - tudhatják a legjob-
ban, hogy cselédjeik mily tontos tényezői gyermekeik fizikai
és' erkölcsi életének' a kialakulására nézve.

A gyermekek néha 'tartósabban és melegebben tudják
megőrizni a dadáik emléket még nagykorukban is, mint kör-
nyezetük sok - vérségileg vagy társadalmilag hozzájuk közelebb
álló egyéneiét. És, hogy egyebet ne említsek, az anyák vala-
hogy csak el fogják vonhatni gyermekeiket a mozgószínházak
kártékony behatásaitól. de a cselédjeiket már alig. Ámde ez
utóbbiak erkölcs ének a emozik» és a vasárnap-délutáni színi-
előadások által leendő megmételyezései elvégre is nem fognak-e
káros visszahatással lenni a gyermekeikre is? A nemi élet tit-
kaiba is rendszerint a cselédek vezetik be - teljesen ellen-
őrizhetetlen módon - a gyermekeket,' még mielőtt az anyák
és a házi .paedagogusok elkezdenék törni a fejeiket azon,
hogy miként is volna ez a nehéz nevelési probléma a legcélszerűb-
ben megoldható. És úgy hiszem, az' sem szorul bővebb magyará-
zatra, hogyacselédeknek ezen illetéktelen beavatkozásai ebbe
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a dologba néha mily realisztikus an és a nevelés kívánalmaival

mily kevéssé összeegyeztethető módon szoktak történni.
Ismételten, s ha talán már urialomkeltően is, az anyák

figyelmébe kell ajánlanom, hogy igyekeznének már gyerme-
keik legéletbevágóbb érdekéből is, a saját cselédjeik viselke-
désével és erkölcsi életével kissé - az eddiginél konkrétebben
és behatóbban foglalkozni. És itt különbözteasük meg az

egyes családoknak a maguk cselédjei nevelésére és megjaví-
tására vonatkozó munkáját - ami a közvetlen és konkrét

teendők és beavatkozás ok egész sorozatát foglalja magában -
a családokvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszövetkezetének, vagy mondjuk a tá r sada lomnak

ebbeli munkájától, amely inkább. elméleti természetű és az
egész cselédkérdés felett való közös eljárások és teendők feletti
elmélkedéseknek és tanácskozásoknak és sservezkedéseknek stb.
a munkáját foglalja magában. Itt a szociális élet azon alap-
eszméj ének kellene megvalósíttatnia, hogy az érdekelt felek
a maguk s nagy életérdekeit társulás útján igyekezzenek meg-
oldani. Az egyes az egészért, és az egész az egyesért. Az egyes
családok ebbeli fáradozásai, ha elszigetelten történik, magá-
nak a cselédkérdésnek megoldását nem fogják előbbre vinni.
Sőt ezen elszigeteltségük folytán ezek a külön fáradozás aik
IS esak nehezen fognak sikerre vezetni. Minden közös érdek
közös munkát kíván. Bizonyos egységet, tervszerűséget kell
behozni ebbe a munkába. A családi munkaenergiák a szövet-
kezések erőegyesítése nélkül elébb-utóbb bele fognának fáradni
a cselédjeik erkölcsi regenerálásának ebbe a szizifusi munkájába.
Mert a családban találkozni fognak - és pedig sajnos elég gyak-
ran - oly teljesen kialakult cselédirosszaságokkal, erkölcsre-

lenségekkel, gonoszságokkal, hálátlanságokkal, szóval - a meg-
javulásra való képtelenségekkel, amelyen meg fog törni és
bénuini a legtisztá bb idealizmus és filantrópia. A család el-
végre is nem hozhat vegnélküli áldozatokat erre a célra. Nem
lehet a maga külön céljai mellett még holmi cselédjavítóinté-

zeti feladatokra is vállalkoznia. Kérdés: mi történjék az ilyen
cselédekkel? Kidobássanak és belefullasztassanak-e a társada-
lom erkölcsi kloakáiba? A cselédkérdésben is, mint minden
szerzódési viszonyban, mind a két fél érdekeinek a megvédésé-



ről van szó. AvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsa lád érdekei pedig - ha már tusára kerül-
nek e, két' fél érdekei - előbbrevalók, mint a cselédekéi. Ez

úgyszólván, a család életfenntartásának a joga éskötelessége.
Ezért állítottam már előbb is, hogyacselédkérdés sikeres
megoldásához kell ugyan sok filantrópia, idealizmus és altruiz-
mus: de csak a családi életérdekek és létfeltételek megvédésé-
nek a korlátai között,

Itt elvégre is ki kell kapcsoini minden szentimentalizmust.
Nagyon sok súlyos realitás van oda tapadva, sőt belenőve ebbe
a kérdésbe! Sokszor megkeseríti ez a család kötelékében levők
életét. És a családnélküliekét, a tisztán csak a cselédekre
szorultakét még inkább. Hol az a boldog ember, ki ezt
nem Ismeri?

Ha elég ritka eset magában véve már az is, hogy valaki
az ő családi élete körében a maga cselédje vagy cselédei erkölcsi
jóllétének az ügyeivel gyakorlatilag is, s így igen sok önfel-
áldozásra készen, és csalódásokra is elszántan, foglalkozni akar-
jon: úgy még ritkább lesz az az eset, hogy valaki egy egész
népes város cselédei érdekeinek akarja szantelni életét, hogy
egészen apostoli vagy misszionáriusi módon - azaz közvetle-
nül az. élőszó, példa és tettek hatékony eszközeivel akarjon
azok testi és lelki jóllétének az emelésén fáradozni. Mert a

cselédkérdés megoldására vonatkozó elméletekben és az író-
asztalnál megírt, avagy a szónoki emelvényeken elmondott
hatásos beszédekben nincs hiány nálunk sem. Elismerésemet
nem tudnám megtagadni ezektől sem. Mert - mielőtt ebben a
kérdésben az alkotó munkát, a harcot megkezdeni lehetne,
szükséges mindenekelőtt a jó haditerv elkészítése. Előre kell
itt jól megfontolni és megállapítani e munka minden egyes
részletét. Ebben pedig, úgy az előkészítés elméleti, mint a
tényleges kivitel gyakorlati részénél a vezérszerep a nőket

illeti meg. Mert elsősorban mégis csak az ő égető kérdésuk
ez. A házi cseléd rosszasága miatt nekik kell a legtöbbet szen-
vedni; de a jósága is legközvetlenebbül nekik szolgál a haaznukra,
könnyebbségére. Sőt hivátkozhatni vélék itt még egy lélektani
érvre is. G. Heymans azt mondja igen érdekes és tanulságos
< JJ ie P sychologie der Fmuen» című munkájában, hogya nők-
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nek szellemi életük minden magasabbrendű funkcióiban u. m.
nagy elhatározásaikban és szellemi vagy erkölcsi életük jelentéke-
nyebb alkotásaiban, többnyire mindig azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAintuició viszi a fő-
szerepet. «A nők - mondja - ott cselekszenek jól, hol gyorsan
kell cselekedniök. Itt legfeltünőbb a női intellektus fennsőbbsége.
A férfi még hozzá sem fogott a megoldáshoz, a nő már kész
vele.*

Tehát a női intuició meg fogja segíteni őket a cselédkérdés
megoldásának ebben a nehéz munkájában is.

Abban a kedvező helyzetben vagyok, hogy mindjárt fel-
hozhatok erre itt egy bizonyító példát. Olyat, amelyben egy
igen szerény társadalmi állásban és hivatáskörben élő nő tett
igen szép eredményű kisérletet egy egész város leánycselédjei-
nek az erkölcsi regenerálásában. Csaknem hasonlóan, ha szeré-
nyebb méretek közt is, mint egykor Theano, a Pythagorá s neje
Oroton városá ban. *FEDCBA* Ennek a példámnak színtere Erdély
egyik nagyobbnépességű határazéli városa, melynek úgy eth-
nikai, mint társadalmi, sőt politikai élete a legsajátságosabb
konglomeráció képét tünteti fel. E város lakosságának a nő-

cselédjei legnagyobb részben mind a szomszédos székely megyék
népének leányaiból telnek ki. Elismerten a legszorgalmasabb,
kevésigényű, mindig jókedvű, és híven szolgáló cselédek ezek.
És csaknem mindannyian fiatal életük romlatlan erkölcseit,
fizikai és lelki épségeit, a nevelésre való fogékonyságait vi-
szik magukkal oda. Az ottani nem magyarajkú lakosság gyer-
mekeinek ezek a legjobb és legolcsóbb meaterei a magyar
nyelv elsajátíttatásában. Mi lehetne ebből az értékes nőnemű
emberanyagból, ha legalább az azt magábafogadó családok-
ban meg volna a nemzeti rokonérzületnek, avagy a filan-
trópianak az a mértéke, hogy ne akarnák ezeket a fiatal leányo-
kat tisztára csak a maguk céljaira minden lehető módonCBAk i-

ha szná lni, hanem igyekeznének némi fizikai és erkölcsi gondo-

* L. Heymans munkájána k dr. Kovács János által a «Népművelés»

1916-iki évfolyamának október-novemberi füzetében «Anői lélektan adatai»
cím alatt közölt ismertet ésében ,

* * L. Wielandnak «A Pythago1'a s köréhez tm·tozó nők,) c ím ű értekezését
Theano c ím ű könyvemben.
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zásukban is részesíteni őket. De ott ép e tekintetben voltak
a viszonyok felette kedvezötlenek. E városnak úgy geográfiai
fekvésénél, mint sajátságos ethnikai, kulturai, sőt politikai kö-
rülményeinél fogva, a tiszta faj magyarság ott csak folytonos
küzdelmekkel tudta fenntartani magát úgy, hogy a más nem-

. zetiségüekkel való nagy elkeveredése folytán még a faji jellege
is az állandó elkopás veszélyének volt kitéve hosszú időn áto
Nagyon természetes, hogy ugyanennek a nemzetiségi és ethikai
romlásnak még sokkal nagyobb mértékben voltak ott kitéve
azok a székely cselédleányok még a magyar családok körében is,
a legnagyobb kárára, megmételyezésére a régi jó székely erköl-

csöknek. A más faj- és nemzetiségbeli családok körébe jutottCBA

I székely cselédleányok sorsának természetesen még sokkal
kedvezőtlenebbül kellett ott kialakulnia. Ott, ha e leányok
anyagi helyzete talán nem is volt rosszabb a magyar családokban
elhelyezettekénél, de erkölcsi érdekeik gondozása tekinteté ben
talán még némi ellenséges szándék és kiszámítottan fOSZ in-
dulat is nyilvánulhatott, irántuk; vagy ha ez nem, úgy leg-
aláb b is bizonyos kárörvendő bűnös nemtörődés, magam en",
térehagyás.

De nemcsak a családi élet körein belül voltak kitéve e
szegény leányok a demoralizáció minden mételyeinek, hanem a
házonkívüli élet, az utca csak elősegítette, fokozta még erköl-
cseik rombelását.

Mint a határszéli nagyobb városokban rendesen. úgy itt
is mindenféle idegen csőcselék, a különböző nemzetiségű kato-
nák, az ipar és kereskedelem közvetítési ügyeiben fáradozó
emberek tarka keveréke stb. nyüzsög ott mindenfelé. Mindezek a
körülmények nagy mértékben befoly tak e város közerkölcsi álla-
pot ainak a lazítására. Az ezen emberkonglomerátumot alkotó
elemek egyike sem volt alkalmas a közibük vegyülő fiatal és
életkedvtől duzzadó cselédleányok erkölcseinek a védelmére,
javítására. Teljes virágzásban volt köztük a korrupció. És ami
még szomorúbb, a szolgálati éveik leteltével innen hazatérő
leányok magukkal vitték szülőföldjükre és tovább terjesztették
ott ezt a korrupciót : a ledérséget, a hazai erkölcsök, szokások,
ruházkodás, életmód stb. megvetését, hogy ehelyett az erköl-
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cseik megrontóitói rájuk ragadt, magukba szítt erkölcsi méte-
ly eknek legyenek a továbbterjesztői.

Már régóta látott és sajnált állapot volt ez az illető város
magyarságának vezető emberei előtt. Sőt sokat foglalkoztatta
ez az egész székelység közművelődési és közgazdasági érde-
keinek a képviseletére alakult országos jellegű társulásainkat
is. Hisz lehetetlen volt nem ismerni fel a jó székely nép erköl-
cseinek ezen - ama határazéli nagy városából kiáradó romlásá-
ban e kórság általános elterjedésének a veszedelmeit. Meg is
indultak a felette való tanácskozások, szónoklatok, értekezések,
hírlapi cikkazések mindeníelé a székelység minden nagyobb
városaiban.

De - a rengeteg sok szépen megírt, elmondott és kinyom-
tatott szó elhangzása után is csak megmaradt minden a régi-
ben. Nem, mintha nem történtek volna ezen jóakaratú tár-
sadalmi mozgolódásokra egyes mentési kisérletek. A baj csak
az volt, hogy azok többnyire mind csak a szép elméletek
terén mozogván, a már nagyon idült bajok orvoslására semmi
lényegeseb b befolyással nem; lehettek.

Ezeknek az elszomorító állapotoknak a látása ott, ama
határszéli városban, egyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa jorországból odakerült Szen: F e-renc-

rendi apácának, S. nővérnek, a szívét hatotta meg annyira,
hogy benne az az apostoli elhatározás érlelődött: elkövetni
minden tó1e telhetőt e székely leányok erkölcsi életének a meg-
mentésére.

Igen-igen nehéz, sőt mondhatni merész vállalkozás épen
egyapácára nézve, kinek cselekvési szabadságát oly nagymérték-
ben korlátozzák rendjének szigorú szabályai. Sőt ezenkívül
még egy más, igen nagy nehézség is : az, hogy előbb jól el
kellett sajátítani a székely leányoknak azt a szép tősgyökeres
magyar nyelvét, melyben az ő finom női intuiciója az ő apos-
toli vállalkozásának a legnélkülözhetetlenebb és hatékonyabb
eszközét ismerte fel. Hihetetlen rövid idő alatt készen volt
vele s már nemsokára úgy el tudott beszélgetni e leányokkal,
mintha ő is csak közülök való lett volna. És idők folytán

sajátjává tudta tenni-e a székely leányok lelki életének azt a
belső beszédét IS, mely azok érzülete, gondolkodása, örömei,
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fájdalmai és vágyódásai titkos lelki világának a megértésére
képesítette őt.

Nagyon szeretném - és a cselédkérdéssel gyakorlatilag
foglalkozni akaróknak talán nem csekély szolgálatot is tehetnék
vele, ha közvetlen szemlélet és autopszia útján részletes en és
behatóbban mondhatnám el mostan, hogy miképen és minő
Eszközökkel tudta megvalósítani S. nővér, ott abban a városban
ezen - a pythagorási nők Croton-i szerepléséhez oly sok tekin-
tetben hasonló misszióját. Mindenekelótt arra törekedett ő is,
megint csak az ő női pszüchéje intuiciójának finom érzékével,
hogy igyekezzék fölkeresni azokat a jó magyar családokat,
melyek nőitagjaival való sűrűbb és bizalmasabb érintkezései
folytán képes legyen mentől jobban - bál' a legdiszkrétebb
módon - megismerkedni e cselédleányok életének mindazon
körülményeivel, melyek ismerete az ő missziója sikerének biz-
tosítására előtte feltétlenül szükségesnek látszott. Ebbeli fára-
dozásainak valódi misszionáriusi ésvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhaza fia s jellege először is
abban nyilvánult, hogy tőle telhetőleg igyekezett visszatartani
e székely leányokat a szomszéd "Romániába való kivánd orlá-
saiktól. Annál nehezebb volt ez, minthogy ott sokkal ked-
vezöbbek voltak az anyagi díjazásra való kilátás aik, mint
itt a hazájukban; az ottani fizikai és erkölcsi leromlásaik
esélyeivel pedig számolni teljesen képtelenek lévén: ha erre
netalán mások által figyelmeztettek is, a nagyobb keresményre
való kilátások csábításainak ellent nem állhattak. Mindezekről
s főleg az S. nővér ebbeli fáradozásáról én csak egy ottani -
hozsám vérségileg is igen közel álló - család nőtagja útján
nyertem, lehet hogy csak hiányos, de megbízhatóság tekin-
tetében teljesen kifogástalan bepillantást.

Egyiküknek erre vonatkozó szíves följegyzéseiből állja-
nak itt e sorok:

«Mindig bámulatot keltett bennünk S. nővérnek az az
önfeláldozó munkája és az ő gyönge szervezetét messze túl-
haladni látszó energiája, mellyel a székely cselédleányok neve-
lésének érdekeit oly fáradhatatlanul szolgálni törekedett. Pedig
annak az internátussal összekötött polgári és háztartási iskolá-
nak vezetése körüli teendői is legnagyobb részben csak az ő
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vállaira nehezedtek, kivált azóta, hogy a magyar nyelvet élő-
szóban és írásban tökéletesen elsajátítania sikerült. De - emel-
lett mindig tudott időt szakítani magának arra; hogy időnként
összegyűjtse maga körül ezeket a ... -i székely cselédleányo-
kat. Rendszerint vasárnap délutánonként rendezte az össze-
jövetelüket. Nekik való tanulságos olvasmányokkal s ezek
népszerű magyarázgatásával foglalkoztatta őket, de nem rös-
telte egyeseknek az írás-olvasásre, sőt többféle hasznos kézi-
munkára tanításával is bajlódnia. Majd meg szép énekekre
tanította őket. És nem mindig kizáróleg csak az egyháziakra.
Fölváltva bizalmas és kedélyes beszélgetésekbe is elegyedett
velük. Volt ott néha sok vidám nevetés is, de mindig az ille-
delern és az iránta való tisztelet határai közt. Tulajdonképen,
ha kisebb méretekben. is, valóságosvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOseléd-otthonná nőtte ki
magát S. nővérnek ez az elkötása. És mindez nuly szép csend-
ben, minden nagy hű-hó és reklám-csinálás nélkül, úgy hogy
alig is vettek róla a városban a cselédleányokon kívül mások
is tudomást. Ez összejöveteleket többnyire társasjátékokkal,

sőt nagyritkán még egymásközötti táncolással kötötte össze,
amelyekben résztvett néha ő maga is. De a szegény leá-
nyoknak úgy megnyerte mindezekkel a szeretetüket, ragasz-
kodásukat, hogy néha valóban megindító volt látni, mennyire
igyekeztek előtte ezt valamiképen ki is fejezni. Karácsony-
kor elvitték neki egyszerű kézimunkájukat : mindenki olyat,
amilyen tőle telhetett.

Az ügyesebbek verses köszöntőket, üdvözlő beszédeket
intéztek hozzá. Husvétkor a leányok többnyire magukfestette
és rajzolta piros tojásokkal kedveskedtek neki. Ezeket örömtől
sugárzó arccal gyűjtögette és állította ki a szebája dolgozó
asztalára. Érezte, hogy ezek a szerény ajándékok a cselédleá-
nyok önzetlen tiszta szíve ragaszkodásának az igazi tanújelei.
Az összes tojásokat aztán az intézetük elemi iskolája szegényebb
gyermekei közt osztotta ki. Kiváló gonddal és kitartással igyeke-
zett leszoktatni e leányokat arról, hogy a városi, divatos női
viselet hitvány utánzataivál akarják fölcserélni a hazulról ma-
gukkal hozott egyszerű, de igen tetszetős és tartós leány-
ruháikat. Szép fehér ingujj, rövid kis fekete pruszlik és a házi
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szőttes ruhaalj volt az, amit rajtuk látni akart. És lassanként
elérte, legalább részben itt is a célját. A körmenetekben már
csaknem valamennyien mind ebben a zép székely leányvise-
letben jelentek meg. Hogyanagyünnepeken e . leányokat a
rossz társaságoktól és mulatozásoktól elvonhassa, meghívta

őket felváltva kisebb csoportokban magához a zárdába egy -
rendszerint kevés friss kalácsból. kávéból álló uzsonnára, és
elmulattatta őket a fentebb már említett módon egészen a ki-
menő idejük lejártáig. Lassanként odafejlődött köztük ez a
viszony, hogy ő lett e leányok legmeghittebb tanácsadója életük
minden döntő fordulataiban. De - maguk, a város előkelőbb
családai is, szerencséjüknek tartották, ha cselédváltozás esetei-
ben hozzáfordulhattak tanácsért és kikérhették az ő ebbeli
ajánlását. Az ő jóságos keze alól és bűvköréból kikérült leá-

nyok közül többen évek óta szolgálják már becsülettel a gaz-
dáikat és áldják még a távolból is a jó S. nővér emlékét.»

Idáig a levél. Lehetetlen volt megtagadnom magamtól
azt az élvezetet, hogy be ne szőjjem azt ide, e levelembe is.
Lehetőleg igyekeztem a S. nővér ebbeli szereplésének a közlésével
ellentállni annak a csábításnak, hogy - a nagyobb hatás ked-
véért jobban kibővítsem és színezzem S. nővér ebbeli misszió-
munkájának a rajzát. A realitás ban áll itt a meggyőző erő és
nem a szavakban. Ezért kelle közölnöm itt a róla szóló ezen
közvetlen tapasztalatokon és személyes ismeretségen alapuló
leírást is, mely az én felkérésemre és tisztán csak az én sze-
mélyes tájékoztatásomra vettetett papitra. Lehet, hogy mind-
ezek közlése az ezen levélben személyileg érintettek egyiké-
nek sem lesz a kedvérevaló ; de ha meggondolják, hogy ezzel
csak a jó ügynek vélt em használhatni. úgy - bocsánatukra
talán mégis számíthatni fogok. Mert a S. nővér ezen, úgy ethi-
kai mintvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhaza fia s szempontból annyira áldásos munkájának
a kellő méltatásául, tudnunk kellene azt is, hogy - ki tudja?
nem voltak-é, ennek gyakorlása közben, az ő egyházi fellebb-
valóival némi nzhézségei, sőt talán küzdelmei is. Én ezek
kutatásától mindig gondosan óvakedtam ugyan, de azt kizárt-

nak sem tarthattam. Már pedig, ha voltak ilyen küzdelmei,
úgy lehettek bizonnyára lelkénekCBAfá jó sebesülései is. Ennek a
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föltevése csak fokozhatja iránta való tiszteletünket, becsülé-
sunket. Nagy elismerés illeti egyébiránt az ő közvetleb elől-
járóit már azért is, hogy e missziója teljesítésének elébe gátot

soha nem vetettek, sőt - hogyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanyagi segélyezésüket is - a zár-
dai élet szük határai közt - tőle meg nem tagadták. Egészen
biztos tudomásom van egyébiránt arról, hogy Erdély püspöke,
a nemeslelkü gróf MailáthCBAK . nemcsak figyelemmel kisérte
mindig a S. nővér ebbeli működését, hanem nem szünt meg

azt hathatós erkölcsi támogatásában is részesíteni.
A S. nővér példája annyira szép, vonzó, tanulságos, s ez

mindamellett a nyilvánosság elől tudtommal annyira el volt
rejtve, hogyaközügy ellen való vétséget véltem volna el-
követni akkor, ha - midőn magam is eleveleimben az ethikai
nevelésnek ugyanazon kérdéseivel foglalkozom, az ő ebbeli
tevékenységének fényes példáját felmutatni elmulasztott am
volna. Mert, ha egy - úgy társadalmi állásánál, mint művelt-
ségénél fogva annyira a jobb körökhöz tartozó nő, minő S.
nővér vala, képes volt - bár származására nem is magyar -
arra a nemzeti erkölcsregeneráló nagy munkára vállalkoznia
hogy apáca-állására való tekintet nélkül, a fajmagyarság leg-
veszélyeztetettebb pontjai egyikén egészen a nép leányai er-
kölcseinek a megjavítására szentelj e életét, és pedig elannyira,
hogy ebbeli erkölcsnevelő missziójának sikere érdekében nem
riadott vissza ezen - még annyira hiányos műveltségű és in-
gatag erkölcsű leányoknak a társaságába belevegyülni, sőt
azoknak az ő finom ízlésével és műveltségével annyira ellenkező
mulatozásaikban, leányos táncaikban részt is venni: mindez
az önfeláldozó hivatásezeretetnek és a maga nagyeszményeiért
való rajongásnak oly magas fokáról tesz tanuságot, mely már
az erkölcsi világ magasabb zónáit : a magaszto st és a fenségest

7,özelíti meg.





XI.

Tarta.lma:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAACBA[em in izm uo 6:ZÓ- é6 reá ler telmezesenek ki-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6ér le te. A fem in izm uo jöpő kia lakuláoának perspek-

tioá i. No r d a U Mik 6 a a két nem' ér tékeinek ki-

Cderélődé6éről. Ez ér tékek egyenlegének meqá llapitá sa

a «6 U II meu iq u e» elve a lapján.





Azt hiszem, igen tisztelt barátom, hogy eddigi leveleim-
ben, ha hiányosan és rendszertelenül is, de elég jelét adtam
abbeli törekvésemnek. hogya feminizmus fogalmának reál-

értelmezéséhez közelebb férkőzhessem. Vegyük most kissé bon-
colóra magát a szót:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFeminizmus! Úgy látszik annyira bele-
szerettünk már a tudományosság látszatával bíró latin, vagy
görög műkifejezések használatába, hogy ennek á fogalomnak
a megjelölésénél sem ta rtottuk azt mellőzhetőnek.

Hisz a feminizmus-szó voltaképen nem mond sem többet,
sem kevesebbet, mint ezt: nőiesség. Bizonyos azonban, hogy
alatta a nőiességnek egyik közelebbről meghatározandó alfaját
akarjuk érteni. Körülbelül talán ezt: a nagyobb önállóság,
akarati erő és életküzdelmekre való felkészültség által az

á llami- és tá r sada lmi életben ma jd minden életpá lya betöltéséTe

a lka lmas nőiesség.

Vannak ugyan, kik okvetlenül bele akarnák erőszakolni
ebbe az értelmezésbe még a nők politika i joga inak (női szava-
zatjog) kivívására való felkészültséget is. Ez azonban a fogalom
körének olyan megszűkítését jelentené, mely logikai szempontból
sem állhatna meg. És nemcsak logikai hiba volna benne, hanem -
a feministák törekvései szempontjából - ta ktika i is. Mert ha
a feminizmus ennélfogva mégis inkább csak a vá la sztói jog -

illetőleg képviselővé választatás joga - elnyerésének a vágyá-
ban fogna kiesúcsosodni : úgy lehetetlen volna ennek a motí-

vumait nem a női hiúságga l és ha ta lomvággya l hozni ka pcso-
latba. Erre aztán mit is mondhatnánk egyebet, mint : «Man

merki: die Absicht und - .wird verstimmt f»

Ha tehát ez a fenti értelmezés em csak megközelítóleg is
alkalmas volna a feminizmus fogalmának meghatározására: e
szó használatát a reklám-szándék minden gyanújától menten

7
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megtartandónak találnám továbbra is. Elvégre:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Verba va -

lent usu.»

A feminizmus és a nőnevelés közötti viszony tisztá zá sá lwz

véltem hozzájárulhatni a feminizmus fogalmának ezen lényeg-
és szóértelmezéseire vonatkozó kishleteimmel. Mert - ha a
feminizmus nem más, mint a nőiesség egyik alfogalma; a nő-

nevelés formá lis célját pedig a nőiességnek pesdagogiai és ethi-
kai elvek szerint való kifejlesztése képezi: úgy a feminizmus,
legalább részben, oda fog tartozni a nőnevelés feladatainak a
körébe is.

Ha pedig tudni óhajtanád igen tisztelt barátom, hogy
miért kellett épen most, e hozzád intézett leveleim sorozatá-
nak már a vége felé, hozakodnom elő mindezekkel : úgy kény-
telen volnék bevallani, hogy csak eleveleimben kifejtett elmél-
kedéseim folyamán kezdett előttem is mind jobban és jobban
kibontakozni a feminizmus jövőbeli nagy kia lakulá sának a per-
spektívája, Ezt a távlatképet pedig épen a jelenlegi nagy világ-
háború tárja fel előttem. Világos ugyanis, hogy ez a háború
nem tarthat már sokáig. Erről meg vannak győződve ellen-
ségeink is. A legértékesebb emberanyagnak oly óriási heka-
tombáival volt - és van még mindig összekötve ez a háború
mind a két fél részéről, hogy azt nem bírhatja ki már sokáig,
az abba átkozott módon belesodortatott népek egyike sem.

De ez óriási emberpusztítás az emberi nemnek csak az egyik
ágát - a férfiakat - emésztette fel. Ehez hasonló pusztulásai
az egész emberi nemnek fordultak ugyan elő még máskor is -
például a középkorban a pestis által - de ez egyenletes arány-
ban sujtotta mind a két nemet. Most az egész férfinemnek : a
férjeknek. családapáknak, sőt még a jövő férfigeneráció nagy
részének is a megsemmisülése történt. Egy nagy űr támadt az
emberiségben, és ezt a z Ű1·ta nőknek kell most betölteni, a «hon or
oacui» fizikai törvénye ezerint. De nemcsak a jövő férfinemzedék
fa jbeli kipótlásával, hanem a íérfimunkák legnagyobb részének

magukravállalásával is. Ebben áll a feminizmus kialakulásának
az a nagy perspektívája, amelyre fe~tebb hivatkoztam.

Ennek folytán a szociális munka területein is nagy elto-
lódásoknak nézünk elébe. A nőnem előre fog nyomulni és tért
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hódítani itt is. A feminizmus kérdése, mely a háború alatt
közéletünkből majdnem teljesen kikapcsoltnaklátszott, a
maga belső erejénél fogva haladt szép csöndben a" megoldása
felé. Minden nagyobb küzdelem nélkül, mint természetes szük-
ségesség fog az megvalósulni. Hisz a nők már a háború alatt
szükségszerűleg benyomultak a férfi életfoglalkozások területei-
nek a legnagyobb részére. Ezt nem is kell bizonyítani, csak ki
kell nyitni a szemünket, hogy lássuk. Ott vannak ők a legdur-
vább kenyérkereseti munkáktól elkezdve, fel - a közélelmezés,
a hadifelszerelések, a közlekedésügy, a pénzintézetek, a külön-
böző gyártelepek, a posta, távirda, telefon stb., sőt már a köz-
igazgatásnakis különbnél-különbféle hivatali- és munkahelyisé-

geiben. Az egyszer már elfoglalt munkaterületeiket pedig a há-
ború után sem fogják többé feladni, sőt valószínűleg még újab-
bakat fognak hozzá szerezni. Azokat a munkatereket pedig,
melyeket már régebbtől fogva elfoglaltak, minők példáúl a köz-
neveléséi: mindjobban ki fogjákvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszélesíteni és egyszersmind mé-

lyíteni is. És csaknem bizonyos, hogy az állami élet magasabb
és legmagasabbrendű funkcióiban való részvételük sem fog már
sokáig elzárva lenni előlük. Úgy - hogy valószinűleg minden
nagyobb zaj és küzdelem nélkül, megnyílnak előttük a politikai
szereplés arénáj ának a sorornpói, sőt legvégül a törvényhozás
fényes csarnokának a kapui is. És ha ezek az eltolódá sok a két
nem eddigi elkülönített munkaterület ein a maguk belső erőik-
nél fogva egyszer megindulnak: azt, épen 'mint valami hegy-
omlást, útjában többé feltartóztatni, elébe gátakat emelni nem
lesz lehetséges. De szükséges sem. A két nem fizikai és lelki
energiáinak e mérkőzésében a dinamika örök törvényei fognak
érvényesülni. Ezen az alapon fognak végbemenni a szociálís és
állami életben való újabb elhelyezkedéseik.

Nordau Miksa fejtegeti ezeket a kérdéseket egy - a «Pester
Lloyd»- ban nemrég megjelent igen érdekes cikkében. A feminiz-
must illető fentebbi proféciáimban nagy részben e kíváló író
felfogását és eszmemenetét követtem, minthogy azok - engemet
csaknem meglepő módon - találkoztak az enyémekkel. Nordau
odáig megy, hogya két nem jövőbeli életmunkájának nemcsak
eltolódását látja, hanem azok ér tékének a megcserélődéseit: ha

7*
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ugyan helyesen értelmezem szóban lévő cikkének ezt az előt-
tem kissé homályos címét:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Die Umnoer tunq ele? ' Geschlecluer»,

Ezt a felfogását azonban sehogy sem tudnám a magamévá
tenni. Nem tartanám semmiképen indokoltnak, hogy az egyik
fél munkájának az érté két a másik fölé helyezzük. Vannak elő-
nyei mindegyik félnek a másiké felett, de hátrányai is. E tekin-
tetben úgy hiszem leghelyesebben értékeli a két nemet G. Hey-

manns már fentebb is idézett «Die Psychologie der Frauen»
című munkájában.

Norelau - bár magyarországi származása miatt tudtom
szerint Páriaból menekülni volt kénytelen - a francia nőknek,

a férfiak munkáját helyettesíteni tudó képességeiről, valóságos
panegy? 'istFEDCBAí r e cikkében. Nem lehet rossz néven venni tőle,
hisz élete javarészét Párisban töltötte, s mint író is majdnem
annyira francia, mint német. D - a magyal' nők bizonyára e

tekintetben sem fognak a lranciák mögött maradni, ha mindjárt
eddigi képzésük hiányosságainál fogva nem szerepelhetnek is
vezető minőségben még mindenhol, például a bankokban és
gyárakban stb., miként azt Nordau a francia nőkről mondja.
Meglesz idővel nálunk is ez minden bizonnyal.

Kétségtelennek tartom, hogy a magyar nőknek igen sok
ethikai és fajbeli elsőbbségei vannak a francia nők felett. Mert
ezeket nemcsak a francia chauvinizmusból, avagy a Nordau-
féle panegyrisekből kell megítélni, hanem egyebek közt Zola

szörnyűségesen realisztikus regényeiból is. Például a «TeT-

mékenység»-ből. Nordau már előre látja, hogy a nők a közélet
terén is el fogják foglalni nemsokára az első helyet. A helyet
igen, de hogy épen az elsőt-e : ezt a kérdést jó volna talán még
egyelőre függő ben tartanunk. Azt mondja továbbá, hogy az
államügyek vezetésében közvetlenül ugyan nem vesznek részt,
de megjön idővel majd ez is. A politikai nagykorúságuk mint
érett gyümölcs fog - mondja - nemsokára az ölükbe hullani.
Igen érdekes, amit a női szavazat jog megszerzésének a kilátá-
sairól mond. Franciaországban, szerinte, már a szigorúan kon-
zervatív irány-ú irók is amellett kezdenek síkra szállni, hogya

háborúban elesett harcosok szavazat jogát át kellene ruházni
élethossziglan azok legközelebbi nőnemű hozzátartozóira, úgy-
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mint : nejeikre, leányaikra, anyáikra. nótestvéreikre, sőt ará-
ikra. Azt tartja, hogy ennek, mintvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.szent örökségnek kell majd
e nókre szállni. Később aztán a nők egyetemlegesen fognának
ezen misztikus kapun át eljutni politikai jogaik élvezetébe;

Nagyon szép költői gondolat, melyegyebek közt alkalmas
eszközül szolgálhatna bizonyos politika i agitá ciók céljaira is.
Nem érzem ugyan magamat hivatva beleszólni ebbe a nagy-
fontosságú kérdésbe; de azt a meggyőződésemet mégsem fojt-
hatorn magamba, hogy az ilyen költói felbuzdulás okkal szem-
ben min denek felett Cicero ezen axiomájának : «Sa lus rei-

pubhcae suprema lex h}kellene érvényt szerezni. Nordau például
azt is látja már a feminizmusnak abban a jövőbeli Eldorádójá-
ban, hogy a nő nemcsak «nemünknek a szebbik, hanem egyszer -

smind az erősebbik fele is leend» Ez_t a szép bókot hálás köszö-
nettel fogják ugyan tudomásul venni hazánk hölgyei - de el is
hinni neki, talán még a legtúlbuzgóbb feministáink sem. A nő-
nek ilyen tulságba vitt idealizálása többet árt, mint használ
a feminizmus ügyének. A nők, azt a jogukat, hogya közügyek
terén, és az állami életben vezetőszerepet is vihessenek, csak a
saját kivá lóságá ik számára fogják igényelhetni, épen úgy, tniként
a férfiak is. De - nem mint a neműk: számára való kíváltságot.
Az eddigi kerlátaik egyébiránt már most, a háború alatt, kezde-
nek lehullani, és bizonyosra vehető, hogy azok a békében végleg
el fognak tünni. A nők nem fognak már többé a genere elzárva
lenni attól, hogy az állami élet minden terén akár vezetőszere-
pet is vihessenek. Van erre a történelemben is elég fényes bizo-
nyíték. Például egy Semira sni», egy Erzsébet (angol királynő),

II. Ka ta lin, Má r ia Terézia , legújabban Viktor ia (angol királynő)

stb. stb.
De kérdés, hogy mindazok a világraszóló nagy eredmények,

melyeket ezek a fényes történelmi alakok felmutatni tudtak,
az ő többnemű, nagy női kvalitásaikon kívül, nem főleg arra
a bizonyos női intuiciójukm volnának-e vissza vezethetők, mely
szerint mindig oly szerencsésen ki tudták szemeIni maguk mellé
munka tá rsakul esetleg férjükül, bará tjaikul a valódi nagy

kormányzási képességgel, tudással és eréllyel bíró fér fiaka t --?
E példák tehát nem a két nem értéke kicserélödésének a
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jogosságáról fognak bizonyságot tenni, mint inkább arról, hogy
a két nem értékelésénél igyekezzünk eleget tenni avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsuum cuique

elvének, és tegyük lehetövé a valódi tehetségeknek és érdemek-
nek ai állami és szociális élet minden munkaterén való érvé-
nyesülését : nőkre és fér fiakm egya ránt.

Ha pedig, Nordau szerint; csakugyan megindult Francia-
országban a két nem eddigi értékeinek a kicserélődése: ez
alig jelenthet - egyebet, mint azt, hogya francia nők femi-
.nizmusa ki akar lépni és törni a csa ládi élet kötelékeiből. Ki-
lépni - de hová? Valószínűleg ... a szabadszerelem országába .

Annál rosszabb rájuk és hazájukra nézve. Mi az olyan
feminizmust, mely a családi élet romjain a nemi élet kommu-

nizmusa felé törekszik: igyekezni fogunk magunktól men-
től távolabb tartani.
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Tartalma:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE leoel ~.fe It éte 1 e.1 me fJ á II ó hel y», mely-

nél a kioxá llá s nem mindenkinek tanácsolta tik.CBAT á-

[ekoxta iá s e lepelek célja [elől. Reprodukciójuk tula j-

donképeni indoka inak ismer tetese. Szerző á llá spontja

lz paedaqoqia theoretikus é.1 fJyakor la ti iránya ipa l

ozemben, efJY- a Ká r mán M ó r paedaqoqia i mű-

kó·dédéből oett példa [elhaoxn á lá sáoa l. Meqerkezes a

péfJá llomá .1ra é.1 bucsuxá s.





Előre ki kell jelentenem, igen tisztelt barátom, hogy ez a
XII.FEDCBAs z á m ú levél annyira telve lesz szubjektív és bizalmas
természetű kijelentésekkel, hogy talán legjobb lenne ezt neked,
s esetleg - ha akadnának - e könyv, többi olvasóinak is olybá
tekinteni, mint villamos vasútjainknak az ú. n.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«feltételes meg-

á llóhely»-eit, melyeket a kalauz már előre le szokott csengetni,
inivelhogy ott a kiszállniakarás szándékát senkiben sem téte-
lezheti fel.

Mert, amit tárgyilag véve lényegesnek tartok e levélben,
az főleg abbeli meleg köszönetemnek a kinyilvánítására szerit-

kozik, mellyel neked, igen tisztelt barátom, az ezen leveleim
elolvasásában nyilvánuló jóságos figyelmedért, s talán türel-
medért, magamat adósnak érzem.

A szubjektivitásaim sorát azzal kezdem meg, hogy mielőtt
e könyvben egymástól elválnánk, tájékoztatni szeretnélek kissé
azon belső okok felől, melyek engemet eleveleimben foglaltak-
nak nemcsak a megírására, hanem - bár nem minden belső
tusakodás nélkül - azok közzétételére is ösztönöztek.

A megírására szolgált belső indító oka imTól kevés szóval
beszámolhatok. Bizonyos belső szükségérzet ösztönzésének kelle
eleget tennem ezúttal is, midőn annak a közügynek a dolgai-
val kívántam foglalkozni, melyet egykor életem legnagyobb
részén át, tőlem telhetőleg magam is szolgálni igyekeztem.
Oly általános emberi vonás különben ez, hogy - ha erre
hivatkozom - nem fogok talán senki előtt a dicsekvés gyanú-
jába jöhetui. De máskülönben is, rendszerint úgy vagyunk
vele, hogy ha sikerül a közügyekre vonatkozó eszméinket csak
valamennyire is megfelelő -, és talán mások által is élvezhető
és hasznosítható alakba öntenünk: úgy ez, mint minden más-
nemű lelki szükségérzetnek a kielégítése, nemcsak némi meg-
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könnyebbiUésnek, de sőt bizonyos kellemes jóé1'zésnek szokott a
szülője lenni. És főleg épen nálunk aggkorúalmál, kiket az
élet amúgy is oly szűkmarkúan szokott ilyféle érzésekben ré-

szesíteni.
Ez a jó érzésünk természetesen csak fokozódni fog az eset-

ben, ha eszméinket és gondolatainkat egy - velünk érzelmi
és eszmei közösségben lévő rokonlélekkel fogjuk közölhetni,

Ez rád vonatkozik, igen tisztelt barátom, minthogyelsősorban
irántam való baráti érzelmeid ösztönöztek e leveleim meg-
írására. Köszönet érte.

Egészen másnemű -, és már sokkal nehezebben megold-
ható kérdés volt rám nézve tisztába jönni az iránt, vajjon
érdemes és tanácsos lenne-e e leveleimet sajtó útján a nagy
nyilvánosság elé is bocsájtanom. Mert ez már mélyebben bele-
vág abba, ami a Sokra tes-féle önisrnm'etnek a lényegét, és va -

lódiságának a próbakővét képezi. Most szegném-e meg - gon-
dolám - talán önismeret em hiányossága által megtévesztve azt
az egész életemen át híven követett elvemet, hogy lehetőleg
óvatos -, sőt önmagam iránt kissé bizalmatlan legyek, ha arról
van szó, hogy közügyekben a magam eszméit, nézeteit a nagy
közönség tudomására hozzam és ítélete elé terjesszem? Mély
értelem van Sokra tesnek ezen az «önismerete-re vonatkozó böl-
csészeti felfogásában. Az önisrneretnek ugyanis tőszomszédja az
önhittség; a közügyek előmozdításának ezen egyik legnagyobb
akadályozója, mellyel rendszerint oly igen könnyű félretolni
helyéből az önismeretetFEDCBA!

Midón tehát a feminizmus és a nőnevelés kérdéseiben
Veled közölni óhajtott eszméim kifejezésére tollamon kívül

még a sajtót is igénybe venni magamat elhatározám: ön-
ismereternnek netalán erre vonatkozó aggályait csak annak
az elgondolásával sikerült eloszlatnom, hogy a sajtó felhasz-
nálása a jelen esetben úgy sem. fogja sernrniképen a nagy

nyilvánosság - vagyis a széleskörű olva sóközönség elé jutá so-

rna t jelenthetni. És legkevésbbé épen a reprodukciónak könyv-

a lakja . Az ilyen témákkal foglalkozó nyomtatványoknak más-
különben is igen szűkkörű az olvasóközönsége. Hát még az
olyan íróé, mint magam, ki oly régóta alámerült már a tel-
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jes visszavonu ltság és elfeledtetés homályába?! Sőt inkább az
hozhatna most az öntúlbecsülés gyanújába, ha feltételezhetni
vélnérn ezen kis munkám iránt azt a nagyobb érdeklődést,
melyből esetleg annak a nagyobb elterjedésére vélnék következ-
tethetni. Mert amennyiben esetleg hasonló aggályaim támadtak
volna például már a Theano-könyveim kiadása alkalmával is :
úgy ezeket - az ama könyveim terjesztésével megbízott kiadó-
cég - már a megjelenésük óta eltelt 1-2 év alatt oly igen meg-
győző módon és számszerű adatokkal volt képes bennem el-
oszlatni, melyek által egyszersmind alaposan meggyőzhetett
minden ilyes képzelődéseim és aggályaim alaptalan - hogy
ne mondjam nevetséges volta felől.*

E kis munkának a sajtó útján való sokszorositását egészen
más természetű okok tették rám nézve kívánatossá. Elsősorban
például az, hogy csak ily úton vált lehetségessé eljuttatnom
ezt a - némileg a Theano könyvek kiegészítéséül is szolgáló

munkát mindazon barátaim, ismerőseim és jóakaróiru kezeihez,
kik annak idején avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATheano- könyveim iránt oly meleg s engemet
annyira kitüntető érdeklődést tanusítani szíveskedtek.

És eljuttatni egyszersmind azon, hozzám még mindig ra-
gaszkodni tudó csekélyszámu tanítványaim kezei közé is, kik-
nek irántam való szeretete és ragaszkodása képezi most életem
legfőbb örömeinek egyikét, s akikkel való szellemi összekötte-

téseimet továbbra is fenntartani, most csak ily úton lehet-
séges; ez - jelenleg az egyedüli módja és lehetősége annak,
hogy irántuk való szeretetem és rájuk való meleg visssaemlé-
kezésem felől valami tanu bizonyságot tehess ek.

Mindezek után tájékoztatni szeretnélek, igen tisztelt bará-FEDCBA

* Be kell vallanom azonban, hogy ezekkel a Theanokka l voltak csak-

ugyan némi számításaim: nem anyagiak ugyan, hanem tis; ; tán erkölcsi

természetiiek. Ez utóbbiak köznevelésügyünk ép azon felsőbb köreiben nem

váltak be, hol azokra némileg számíthatni véltem. De annál kedvezőbb

volt a fogadtatásuk ott, ahol arra épen nem számítottam : a fe1sőbbfokú
nőnevelés, sőt az eszményiebb irányu feminizmus vezető nö köreiben, vala-

mint a szaksajtó egyik igen jelentékeny részében is. Gazdag kárpótlásui,

sőt mondhatni elégtételül nekem azért - amit ha szerényteJenül is - a
várakozá.saimban való csalódásomnak lehetne neveznern. .
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tom, afelől is, hogy a becses személyedre vonatkozó motivu-
maimtól eltekintve, miért tartottam épen avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlevéla lakot a femi-
nizmus és nőnevelés kérdéseit illető eszméim magábafogadá-
sára a legalkalmasabbnak. Egyszerűen csak azért, mivel je-
lezni óhajtottam már ezzel, hogy egyáltalá ban nem valamely
tudományos jelleggel bírni akaró ér tekezés, avagy ta nulmány

lesz az, amit nyújtani fogok. És azt is, hogy itteni eszméim és
gondolataim kifejtésénél, ha bár nélkülözve, tán a tudományos
stíl merev tárgyilagosságát és nyugodtságát, inkább csak az
egyéniségemnek jobban megfelelő fesztelenséggel lehessen föl-
vett témám körül csaponganom. Az irálynak ezt a szabadabb
mozgását, és a tudományos stíl formáival való nem sokat
törődését, már akár előnyömre, ,akár hátrányomra - és bizo-
nyára inkább ez utóbbira: úgy hiszern eléggé visszatükrözik
ezek az itt nyújtott leveleim. Úgy tetszik nekem, mintha sok-
szor nem is volnának egyebek, egy magába visszavonult ember
monológjainál. Ennyi szubjektivitást csak a levél alak képes
eltűrni és magá ba fogadni.

Ezért kellett elhárítanom magamtól azt Oagondolatot is,
hogy az általam itt fölvetett kérdéseket inkább csak körülröp-
ködő, mint azokba mélyebben behatolni akaró eszméim szá-
mára, talán valamely hozzám közelebb álló pesdagogiai folyó-
iratban keressek elhelyezést. Mert magában véve már az is,
hogy az illető folyóirat programmjához és olvasóközönsége
igényeihez kelljen alkalmazkodnom, ez - különben sem va-
lami erős lábon álló munkaképességemre - nemcsak feszélye-
zőleg, hanem egyenesen bénítólag fogott volna hatni.

Még kevésbbé lett volna kedvemre való, hogy e rapszodi-
kus és szerte-szét csapongó elmélkedéseim esetleg valamely

tudományos jellegű társaság, avagy ehhez hasonló felolvasási
ciklus üléseinek a programmjába találhassanak fölvételt. A nyil-
vános föllépéseknek most már az ilyen közvetett alakjai
sem kívánatosak többé előttem. A forumot mindig kerülni sze-
rettem ezelőtt is, ha lehetett. Most természetesen még inkább
mint valaha. Lehet, hogy nem is annyira a psedagogiai Olyrn-
pus iránt való valamely babonás tiszteletemre, mint inkább
némi egyéni gyarlóságomra -, talán önbiza lmam hiányossá-
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-gára volna ez vissza vezethető. Attól tartok, hogy hiányzik
nálam az absztrakciók világában való tájékozódásaimnak az
avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbiztossága , és ebbeli eszrnéimnek az az á tlá tszó tisztasága, le-
szürődöttsége, mely méltán a tudományos világban való szere-
pelniakarás egyik alapfeltételéül szokott tekintetni. Innen van
aztán, hogy eszméim kifejezési formáiban sem vélem néha
eléggé feltalálhatni azt a biztosságot és előkelő nyugodtsá-
got - mondhatni szenvtelenséget - mely a szellemi világ ma-
gasabb régióiban - ha szabad e kifejezéssel élnern - a sza -

lonképességnek azokott egyik elengedhetetlen követelményeül

tartatni. Ha így van, úgy kénytelen vagyok e tekintetben a
magam szalonképességében kételkedni. En - az élet Psedagogiá-
jának sok mindenféle realitásokkal megnehezített útjain jártam
teljes életemben, valamint most, e kis munkámban is. Keresni
akartam a kapcsolatokat az élet és a pffidagogia között, kissé
hasonlóan talán (si licet in parvis), mintCBAF oers ie r, a szociális
predagogia e Schweizben élő nagymestere. Ezért kelle itt is
nem egy ízben az élet realitásainak sarába taposnom. Es -
valóban nem mindig kothurnusokba bújtatott lábakkal.

Egészen másnemű és természetű munka az, mit a pseda-
gogia theoretikus művelői végeznek. Ezek leginkább az ab-
sztrakció k világá ban élnek és ennek a magaslatairól dol-
goznak lefelé, az élet számára. Nagy - az .oda feljutni aka-
rók száma, de igen kevés azoké, kik valódi hivatottsággal és
készültséggel meg is tudnák állni ott helyüket. Bizennyára
igen fontos munkát végeznek ezek a reális élet, s főleg a gya-
korlati predagogia számára is. Hisz onnan várhatjuk leginkább
nevelési rendszereink nagy koncepcióit, valamint a gyakorlati
p ffidagogia rnunkáinak bölcsészet- kritikai mérlegeléseit, és a
jobb megvalósításukra szolgáló irányelveket is. Igaz, van néha
ezeknek IS egy nagy hibájuk: az, hogy nem mindig képesek
álláspontj aik magaslatairól leszállva számolni a gyakorlati élet
kívánalmaival. Abból a magasságból, amelybe magukat fel-
küzdötték, néha csak madártávlatból szemlélhetik a völgyek
és síkságok mélyein nyüzsgő emberek életszükségleteit s innen
van az is, hogy gyakran teszik ki magukat annak a vádnak,
mintha látszólag nem is éreznének elég hajlandóságot maguk-
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ban az élet aprólékos realitásaival, konkrét valóságaival bibe-
lődni.FEDCBA

A tudományos elméletek magaslatainak egyik igen kiváló
hegymászói közé tartozott a Magyar Prn:lagogiai Társaság által
nemrégiben oly nagy és méltó kitüntetésben részesített dr.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKá1·-

mán is. Kiváló mestere egyszersmind a prn:lagogiai elméletek
gyakor la ti megva lósítá sának is; de emellett meg volt benne a
theoretikus természetek az a sajátsága is, hogy nem mindig
szeretett - még ha konkrét természetű témák fejtegetésére
kellett is vállalkoznia - leszállni a maga absztrakt világának
rntheri magaslataiból a konkrét valóságok száraz földjére.
Legyen szabad egy szép - s mint Kárrnánnál mindig lenni
szokott - igen tanulságos példát hoznom fel ez állításom be-
bizonyítására.

A Magyar Prn:lagogiai Társaság egyik kiváló női pesda-
gogusa emlékezetének szánt ünnepi űlésében Kármán; mint e
«Társaság» akkori elnöke, vállalta volt magára megnyitó beszédé-
vel vezetni be e szép ünnepélyt. Ebben a beszédében azonnal
elkezdett, mint valami szellemi aéroplán, fölemelkedni a nó-

nevelés kérdéseinek a magaslataira, kimutatva az emberiség
művelődési történetéből vett szebbnél szebb, és igen tanulságos
példákból a nő szerepét emberi nemünk fejlődésének történeté-
ben. Ezzel oly érdekes megvilágításba tudta helyezni a nő-
nevelésnek még a feminizmust is magába ölelő kérdései egész
komplexumát, amely klasszikus például szolgálhatna ma is e
kérdések mélyreható felfogására és tárgyalási módszerének he-
lyes irányára nézve. De ugyanezen alkalommal kitünt Kármán
szellemének inkább az absztrakciók iránti hajlama és nagy
előszeretete is, amennyiben e megnyitó beszédében látszólag
majdnem teljesen megfeledkezve az ünnep konkrét tárgyáról,
úgyszólván ajkára sem vette az ünnepelt egyén nevét egy-
ízben sem, úgy hogy teljes tájékozatlanságban látszott hagyni
hallgatóit arra nézve, vajjon akarta-e egyáltalában ezt az ő
szép elmélkedését az ünnepelt személyiséggel valami szorosabb

kapcsolatba hozni s ha igen, úgy mi részben és mi tekintetben.
Am az ünneplő közönség így is nagy elragadtatással hallgatta
végig Kármán szép tanulmányát s igyekezett maga keresni
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ki az ünnepi beszéd- és annak tulajdonképeni tárgya közötti
vonatkozásokat.FEDCBA*

Nem annyira a Kármán jellemzésetil akartam felhozni
életének ezt a kis epizódját - minthogy erre hivatva külön-

ben sem vagyok- mint inkább a predagogiavutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelmélete és gya -

kor la ta közt levő különbözőségek feltüntetésére./ A predagogia
theoretikusa i többnyire mindig a nagy egységek '(nemzet, tár-
sadalom) általánosított és elvont tanítás-nevelési problémáival
foglalkoznak; míg a gyakor la ti élet paedagogusa i a tanítás-neve-
lés közvetlen és reális munkájával. Ez utóbbiak az élet kon-CBA /f.
krét valóságaiból igyekeznek megszerkeszteni az élet predago- I

giáját, míg amazok a maguk absztrakt theoriáiból alkotják I
az élet számára gyakorlatilag megvalósítandó predagogiát."
Eszembeállítás illusztrálásául Kármánná l szebb és typikusabb
példát keresve se lehetne találni. Ezek a Kármán-féle és sza-
básu theoretikusok hasonlók a föld feletti magasságok retheré-
ben szárnyaló sasokhoz. A nap fényében úszva hozzák ők le
onnan az élet útjainak megvilágítására szolgáló szellemi fény-
sugarakat. Ezekkel szemben a gyakorlati élet peadagogiájának

a munkásai inkább a föld kérgén dolgozó -, lássé szurtos
s épen nem «sza lonképes» külsejű - bányá szokhoz hasonlitanak, \
kik súlyos munkájukkal a föld mélységeiből hozzák fel azo-

kat a - néha a nemesfémek csillogó erezeteivel is átszőtt érc- i
köveket, amelyekből aztán az emberek különbözö életssükség-

leteire annyira nélkülözhetlen fémek lesznek kiolvasztandók.
El vagyok készülve arra, igen tisztelt barátom, hogy a

psedagogiában a theoria és praxis között levő ezen fentebbi
szembeállításaimmal úgy Benned, mint mindazokban, kik a
pesdagogiailag mély ebben gondolkodni tudók közé számíthatók,
igen alap os kifogásaitokra szolgáltathattam okot. Mert hisz bizo-
nyos, hogy amilyen könnyű szembeállítani e kettőt, sőt többé-
kevésbbé sikerült hasonlatokat alkalmazni is a jellemzésükre :

ép oly nehéz a kettőt egymástól mereven el is választani. Sőt
rendszer int épen az a ba j a nevelésben, ha nagyon szét aka r vá lni

* L. erről a «Magy. Paedaq. Tá"suság» 1906. évi közgyülésének a

«Magya r Paedaqoqia» XV. évfolyamában megjelent ismertetését.
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a kettő egymástól.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKölcsönösen tanulhatna mind a két Hany

egyik a másikától. Kivált ha a maguk exclusiv értékének túl-

becsülése folytán ebben gátoltatva nem lennének.

Amennyiben pedig feltünőnek találná.d, igen tisztelt bará-

tom, hogy miért kelle mindezeket épen itt, e helyen mon-

danom el: erre feleletül nem mondhatnék egyebet, mint azt,

hogy ez is odatartozik a XII. levél szubjektivitásai közé s így

ezt is csak ebből a szempontból kérnélek megítélni.

Talán megállapíthattadvégül magadban azt is, hogy ez

a XII. levél nemcsak holmi végleszámolá s, hanem némi önbírá -

la t féle is. Ezt a felfogásodat nemcsak megerősíthet em, hanem

kissé meg is toldhatom. El kell viselned valahogy ezt is a

többiek után.

Csak azt akarnám ugyanis még megjegyezni, hogy

ennek a levélsorozatnak általam is eléggé tudott és érzett

szárnos gyarlóságai közt talán még a legkisebb az, amit a

Theano-könyveim egy-két ismertetője volt szives, elég kiméle-

tesen ugyan, tudtomra adni: hogy «nem mondok úja t a zokban».

Valóban, nem nagyon lesújtó rámnézve ez az észrevétel. Mert

ugyan ki az, aki az ú. n. teremtő költői fantázia boldog bir-

tokos ain kívül, valami egészen újnak az elmondásával fogna

dicsekedhetni? Hisz, ha jól utána gondolunk, még a költői

fantázia, is csak igen megszorított és körülírt értelemben teheti

ezt. Az eszmék világá ban nincs pa r thenogenesis. Ezt -talán

csak a Nietzsche-féle «Übermensch»-ek hiszik magukról. Az egyik

eszme világánál gyúl fel a másik eszme, s ennek a létjogát

talán leginkább csak az adja meg, hogy megfelel-e az illető

annak a célnak, melyre szánta.

Ebbeli, úgy lehet igen hiányos meghatározásomnak a- le-

írása közben jut eszembe, hogy - hisz tudtam mégis valami

egészen «új»-a t mondani eleveleimben : értem ezalatt annak

a jóságos Szt Ferenc-rendi S. nővémek, a székely cselédleá-

nyok erkölcsi élete megjavítása és mentése körül kifejtett-

missziószerű munkáját abban a határszeli magyar városban.

Tudtom szerint nem volt ez a nyilvánosságban ismertetve

még annyira sem, mint ahogy azt most én tehetérn.

Ha tehát csakugyan «új» eleveleimben ez: úgy majd-
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nem büszke tudok lenni arra, hogy megírhattam. De sajnálni

is másrészt: miért nem tud e kis munkám a S. nővérról szóló

X. levelemmel együtt úgy elterjedni, hogy hirdethetné az ő szép

tetteit az országban mindenfelé, és - hogy szerezné meg neki

azf az elismerést, melyet oly igen megérdemelt; és végűl -

ami talán ránézve is a legnagyobb jutalom lenne -: hogyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

buzditha tna példá jáva l ha sonló tettekre másoka t is. De, ha ez a

kis munka csak oly házicsiga lesz is, mint amilyennek szán-

tam, s a - mely ép úgy mint írója, be fog húzódni a maga-

alkotta kis házikójába és ném fog onnan kibújv a oly helyekre

kivánkozni, melyek nem neki valók: az S. nővér emléke azért

kegyelettel lesz megőrizve legalább itt, ebben a szerény csiga-

házban. És - hogy lehetséges lesz őt legalább e kis munka

olvasói szűk körében : a barátaim, jóakaróiin, és az országban

szerte-szét működő egykori tanítványaim osztatlan elismerésé-

1'ől,. tiszteletéről - sőt bárnulatáról biztosítanom.

Mert - hisz maj dnem hasonló a helyzete magának ennek

a kis munkának is. Ez is csak ugyanazon szűk kernek van

szánva, melyről egész biztosan föltételezhetni vélem, hogy ha

csakugyan fognának ők ebben a munkában valami nekik is tet-

szőt és hasznosíthatót találni: úgy szívesek lesznek ezt baráti

jóindulataikba s talán szeretetükbe fogadni, szerzónek az em-

beri dolgok felett való felfogá sai, nézetei, esetleges hiányossá

gaival és tévedései vel, valamint irályának minden érdességei-

"el és itt-ott ellaposodó bőbeszédüségeivel egyetemben.

És most - mielőtt vonatunkkal a végállomásra berebog-

nánk - csak egy pál' szót még.

Ha már kegyesek voltatok előzetes jóakaratú figyelmez-

tetésem dacára, megállapodni ezelőtt a fatalis XII előtt, vé-

gigolvasvún az abban levő sok mindenféle szubjektivitásnak

nevezett gya1'lósága ima t! úgy részemről nem lehet most egyéb

mondanivalórn, mint kifejezni hálás köszönet emet irántam való

barátságotok és jóságotok ezen - általam eléggé meg nem
köszönhetó újabb bizonyítékáért.

De ime, itt is vagyunk már a végállomáson ! Búcsuzzunk!

Vale, Valete!

8



•...

TARTALOM.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lap

1.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPerezeimé KozmaCBAF lóm «Feloloa sá sok és közlemények)} eímü kö n y-

vének méltatása. E könyv fern in izmusána.k viszonya szerz ő «Thea no»

és «Epilogus. oírnFEDCBAű könyveinek feminizmusához. A feminizmus lényegéről

való k ülönböző felfogások. A női sza.vaza.tjog kérdése. Ibsen Nórája a

feminizmus mcgvilágításában. A nö ', politikai szere plésénck kérdése.. 5

II. A feminizmus beillesztésének kérdése nőncvelési rendszerünkbe.

Ennek alapfeltételei. A nő k előkészítés" a nőne vo l ós által az élet hadi-

szolgá.la téra. Az iskolák ethikai no velömunkájana k a jellemzése ló

Ill. A vallásosságra való nevelés az iskolákban. A nők vallásossá-

gának különböző alakulatai. Röntgen-lámpák a lelkek bevilágítására .. 23

IV. A korrnányközegek «igen sokat a.karúsai». Kölcsönhatás ebben

a contruo és a perifcria között. Nézetek az Olympus mun ka.progra.mru-

járól. Az ethikai nevelés tényezői az iskolákban. A fcm inisz.tikus uőno vc-

lés feladatai és irányelvei 31

V. Az iskolai tanítás munkájának jellemzése. A Sokra ies rnódszcrc

alkalmazásának lehetőségel. Az iskolák szellemi sz.impozicnainak ismer-

tetése. A jó tanítás ethikai jelentőségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39

VI. Az iskolai nevelés közvctlen eszközei és módjai. A Iegyel-

mezés kérdése. A tömegtanítás illuziói. Az individualizé.lás jelentősége

a női internátusokban. Emlékezés Zirzen Jomká ra , A női jcllem- és akarat-

fejlesztés munkájé.na k két ala ptétclbc foglalása 47

VII. A nőnevelés az iskolán kívüli területeken. Az iskolából haza-

került kisleányna k modern nagyleánnyá nevelése az előkelőbb és jobb-

módú nagyvárosi családokban. A leányok továbbképzésének ala kulatai

az élet anyagi terhei vel küzködő családokban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 55

VIlI. A családi leánynevelés praktikus irányzatai. A férj mint

fiatal neje nevelője. Visszatérés Ibsen Nórájára és Perczclné Kozrna

Flóra feminizmusára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ti3

IX. A cseléd szerepe I I családi életben, mint a házi nő és anyai

teendők. helyettesítője. A cselédkérdés megoldásának feltételei. Per-

ezelné Kozma Fl óra. könyve a cselédkérdésről 71

X. A cselédkérdés viszonya a feminizmushoz és aesaládi élet

különböző alakulataihoz. A cselédnevelés kérdésének nehézségei. A cse-



ledkérdés megoldásának tényezői. S. nővér (szentferencrendi a pác a )

a székely cselédleányok erkölcsi nevelése és élete megmentése körül ki.

fejtett missziószerű munkája hazánk egyik határszéli városában..... 81

XI. A feminizmu~ szó- és reálértelmozésének kisérlote. A femi·

nizmus jövő kialakulásának perspektivái.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANordau Miksa a két nem

értékeinek kicserélődéséről. Ez értékek egyenlegéne k megállapítása a

('suum cuique» elve alapján " ,........... 95

XII. E levél «[eltételes megá llóhely> ), meJynél a kiazá.llás nem m in-

denkinek tanácsoltatik. Tájékoztatás e levelek célja felől. Reprodukció.

_juk tulajdonképeni indokainak ismertetése. Szerző álláspontja a preda.

gogia theorecikus és gyakorlati irányai val szemben, egy - a Kármán

Mór predagogiai működéséből vett példa fel haszuá.lásrival. Megérkezés

a végállomásra és búcsúzás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103FEDCBA

" "

~ • 1 • •

~ < ,~ ~ ~ - -

8*

1 1 5

Lap



I



THEANOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) r. t. könyvkereskedésében, valamint
minden könyvkereskedésben kaphatók a szerző következő munkái :FEDCBA

A PlEDAGOGIU1VIvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. B. Eötvös József és a P aedo.qo qiurn.

Il. Még va lami a P aedaqoqiurnrá i

1014. - Á r a 1 k o r o n a .

1. Theano, Wiela ruina lc «Die Pythagor ischenCBAF rauen»

Il. Elmélkedések és esemetöredelcek: a haza i nönevelés

ügye felett

III. Egy Magya r Theano

Budapest, 1915. - Ára 3 K 50 f .

EPILOGUS A THEANOHOZ

GONDOLATOK

A THEANO-NEVELÉSI ESZMÉK GYAKORLATI

MEG VAL6 SÍTÁSÁR6L

Budapest, 1916. - Á r a 1 K 50 f .

I



I'RANKLIN-TÁR8ULAT NYOMDÁJA .FEDCBA
•

Szerző kiadása.


