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G o n d o l a t

Hétköznapi életünk számos egészségesnek, természetesnek tartott,
jó közérzetet biztosító megnyilvánulása, mint például a test szabad
mozgását nem akadályozó funkcionális, sportos öltözet és cipõviselet,
a vegetáriánus étkezés, a biogazdálkodás és a reformkonyha, a ter-
mészetgyógyászat, a különbözõ keleti vallások és küzdõsportok, az
ezotéria iránti vonzalom, a kertvárosi és zöld lakókörnyezet kialakítá-
sára, továbbá az egyenrangú kapcsolatokra törekvõ közösségi élet,
a gyermeki környezet gyökeres változásai, a gyermekközpontú isko-
la térhódítása, összességében a mai városi kultúra és életmód szinte
minden reformtörekvése visszavezethetõ a 20. század elején kibonta-
kozó mozgalomra, az úgynevezett életreformra.

Ez a sokszínû mozgalom kiterjedt a korabeli életmód legkülön-
bözõbb területeire, annak szinte minden fontos „testi” és „lelki” di-
menziójára; a hús fogyasztását, valamint a dohányzást és az alkoholt
mellõzõ, absztinens életmódra, az egészséges életvitelt megalapozó
testápolás természetes formáira. A reformok a társadalmi kapcsola-
tok új elemeit is megteremtik; átalakítják a szabadidõ eltöltésé-
nek, a lakókörnyezet kialakításának hagyományos formáit, a nemek
közötti kapcsolat érzelmi-szociális, szexuális, illetve erotikus dimen-
zióit, de kiterjednek a társadalmi élet további területeire, a gazdasági
életre, a nevelésre, a mûvészetekre és a vallásra is. 
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ezotéria iránti vonzalom, a kertvárosi és zöld lakókörnyezet kialakítá-
sára, továbbá az egyenrangú kapcsolatokra törekvõ közösségi élet,
a gyermeki környezet gyökeres változásai, a gyermekközpontú isko-
la térhódítása, összességében a mai városi kultúra és életmód szinte
minden reformtörekvése visszavezethetõ a 20. század elején kibonta-
kozó mozgalomra, az úgynevezett életreformra.

Ez a sokszínû mozgalom kiterjedt a korabeli életmód legkülön-
bözõbb területeire, annak szinte minden fontos „testi” és „lelki” di-
menziójára; a hús fogyasztását, valamint a dohányzást és az alkoholt
mellõzõ, absztinens életmódra, az egészséges életvitelt megalapozó
testápolás természetes formáira. A reformok a társadalmi kapcsola-
tok új elemeit is megteremtik; átalakítják a szabadidõ eltöltésé-
nek, a lakókörnyezet kialakításának hagyományos formáit, a nemek
közötti kapcsolat érzelmi-szociális, szexuális, illetve erotikus dimen-
zióit, de kiterjednek a társadalmi élet további területeire, a gazdasági
életre, a nevelésre, a mûvészetekre és a vallásra is. 
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Bevezetés

reformpedagógia és életreform  
a két világháború közötti időszakban

Napjaink hétköznapi életének számos egészségesnek, természetesnek 
tartott, jó közérzetet biztosító megnyilvánulása, mint például a test sza-
bad mozgását nem akadályozó funkcionális, sportos öltözet és cipővise-
let, a vegetáriánus étkezés, a biogazdálkodás és a reformkonyha, a termé-
szetgyógyászat, a különböző keleti vallások és küzdősportok, az ezotéria 
iránti vonzalom, a kertvárosi és zöld lakókörnyezet kialakítására, to-
vábbá az egyenrangú kapcsolatokra törekvő közösségi élet, a gyermeki 
környezet gyökeres változásai, a gyermekközpontú iskola térhódítása, 
összességében a mai városi kultúra és életmód szinte minden reform-
törekvése visszavezethető a 20. század elején kibontakozó mozgalomra, 
az ún. életreformra.  

Ez a sokszínű mozgalom kiterjedt a korabeli életmód legkülönbözőbb 
területeire, annak szinte minden fontos „testi” és „lelki” dimenziójára; 
a hús fogyasztását, valamint a dohányzást és az alkoholt mellőző absz-
tinens életmódra, az egészséges életvitelt megalapozó testápolás olyan 
ma már természetes formáira – mint a fürdés, zuhanyzás, masszázs, 
gimnasztika, a túrázás és sport – valamint a mozgást nem korlátozó ter-
mészetes ruházat használatára. A reformok a társadalmi kapcsolatok új 
elemeit is megteremtik; átalakítják a szabadidő eltöltésének, a lakókör-
nyezet kialakításának hagyományos formáit, a nemek közötti kapcsolat 
érzelmi szociális, szexuális, illetve erotikus dimenzióit, de kiterjednek a 
társadalmi élet további területeire, a gazdasági életre, a nevelésre, a mű-
vészetekre és a vallásra is. 

kötetünk ennek 19. század végétől kibontakozó sokszínű mozga-
lomnak a történetét pedagógia-, művelődés-, illetve társadalomtörténe-
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ti szempontok egységében vizsgáló,  2008-2012 között, az ElTE PPk 
Pedagógiatörténeti Tanszékén, a Neveléstudományi Doktori Iskola Pe-
dagógiatörténeti Program doktori hallgatóinak bevonásával megvalósu-
ló oTkA kutatás részeredményeit mutatja be.  A kötet közvetlen előz-
ményeit a 2004. októberében Egerben számos hazai és külföldi kutató 
szakértő részvételével megrendezett nemzetközi szimpózium, illetve az 
annak összegző magyar és német, illetve angol nyelvű tanulmánykötet 
jelentette. (Németh-Mikonya-Skiera 2005, Skiera-Németh-Mikonya 
2006). 

A tanulmánykötetben összegződő második kutatási szakasz közép-
pontjában a századforduló táján kibontakozó életreform törekvéseknek 
az 1920-as években bekövetkező „emancipációs” (elfogadott életforma, 
illetve mentalitáselemmé válásának) folyamatai, illetve az ebben az idő-
ben megfigyelhető szemléletváltás bemutatása áll, amelynek legjelleg-
zetesebb eleme az életreform egyéni életmóddal kapcsolatos témáinak a 
népies retorikai síkjára terelődése.  A kötet tanulmányainak gerincét az 
ElTE Neveléstudományi Doktori Iskola Pedagógiatörténeti Programja 
doktorandusz hallgatóinak és vezető kutatónak munkái adják, amelyek 
négy tematikus egységbe tagolódva kerülnek bemutatásra.  Boreczky 
ágnes, Forgács D. Péter és Bolvári-Takács Gábor munkái az életreform 
törekvések és a modern táncmozgalmak kapcsolatait vizsgálják. Az ezt 
követő értekezések (Pirka veronika, Ackermanné kelő kamilla, Pethő 
villő, Pap k. Tünde, Mikonya György munkái) a  korszak életreform ál-
tal befolyásolt pedagógiai reformjainak a korabeli sajtóban kibontakozó 
diskurzusait, továbbá vallási reformmozgalmait  tekintik át.  A követő 
tematikus egység (Sanda István Dániel, Bányász-Némeh Tilda, kovács 
Henrik, Németh regina, Pethő villő, vincze Beatrix) középpontjában a 
két világháború közötti időszak népi ideológiájának életreform vonatko-
zásai állnak. A záró rész szerzői  (kissné zsámboki réka, Pajorné Ku-
gelbauer Ida) az életreform és a korszak hazai és nemzetközi reformpe-
dagógiai törekvéseinek kapcsolatát elemzik.
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Németh András

az életreform társadalmi gyökerei,  
irányzatai, kibontakozásának folyamatai 

A 19. század végére Európa nyugati régiójában és az Egyesült államok-
ban egyre dinamikusabban kiteljesedő modern ipari társadalom – az azzal 
járó robbanásszerű tudományos és technikai fejlődés, és az annak nyo-
mán bekövetkező életmódbeli változások – nem csupán a haladás és a tö-
retlen fejlődés biztos tudatát erősítették meg, hanem ezzel párhuzamosan 
megteremtették a korszak művészeti és szellemi-filozófiai áramlataiban 
is megfogalmazódó – és a különböző politikai-társadalmi mozgalmak ré-
vén széles körben kibontakozó – kritikáját is. A robbanásszerű iparosodás 
eredményeként megjelenő új életforma gyökértelenné tette a nagyvárosi 
embert. Egyre jobban eltávolította a természettől, szétrombolta hagyo-
mányos kapcsolatait, kötődéseit. A technika fejlődése, a termelés foko-
zódása, az életszínvonal állandó emelkedése sem tudta ellensúlyozni az 
atomizálódás, a lelki elszegényedés érzését. Az ipari munka differenci-
álódása, mechanikussá válása, a racionális értelem túlhangsúlyozása, az 
egyoldalúan célirányos gondolkodás és cselekvés komolyan veszélyez-
tette az egyén biológiai, lelki-szellemi létének egységét. Akadályozta in-
dividuális erőinek fejlődését, a személyes életforma megteremtésére irá-
nyuló törekvéseit. Sajátos paradoxon, hogy a gyors iparosodás nyomán 
jelentkező magas fokú szervezettség, a tömegtermelés gépiessége egyre 
jobban veszélyeztetni látszott az emberi élet természetességét, az egyén 
éppen hogy megtalált eredetiségét, és alkotóképességét.  

Az ekkor feltűnő társadalmi reformmozgalmak egyik része politikai 
eszközökkel, a hatalom megragadása útján igyekezett a kívánt változáso-
kat elérni. Ezeknek a mozgalmaknak egy másik korabeli nagy áramlata 
inkább az egyes emberekben, azok mentalitásában, világfelfogásában be-

Nemet_Eletreform.indd   11 2013.06.17.   14:50:35



12

következő gyökeres átalakulás árán, az emberi élet reformja útján kíván-
ta az elengedhetetlen társadalmi változásokat kikényszeríteni. Ezek kö-
zös vonása, hogy a korszak ipari, tudományos eredményeivel, gazdasági 
sikertörekvéseivel szembenállók, a nagyvárosi életmód negatív hatásai 
elől menekülni vágyók számára kínáltak a mindennapokban megélhető 
új életvezetési alternatívákat. Ezeket az egyéni élet megváltoztatására tö-
rekvő különböző önreform irányzatokat tárgyalja a témával foglalkozó 
nemzetközi szakirodalom az életreform gyűjtőfogalom alatt. közös jel-
lemzőjük, hogy a társadalom jövője szempontjából kívánatosnak tartott 
egzisztenciális változásokat, a „természethez való visszatérés” a „termé-
szetes életmód” segítségével, az egyéni életvitel, az étkezés, a lakóhelyi 
környezet, az egészség megőrzésének reformja útján kívánták megvaló-
sítani. Az életreform mozgalom tehát ezeknek – az ember és természet, 
ember és munka, ember és Isten – kapcsolatát a „menekülés a városból” 
civilizációkritikai jelszavával összekapcsoló sokszínű irányzatoknak az 
összességét (például kertváros építő, földreform, antialkoholista, továb-
bá vegetáriánus, természetgyógyászati, testkultúra mozgalmak), komp-
lex együttesét jelentik. (krabbe 2001, 25.) 

A mozgalmak társadalmi hatása ennél is többet jelentett, miként a téma 
egyik neves kutatója, Wolbert jelentőségüket értékelve megállapítja „az 
életreform lényegében az 1900 táján kibontakozó korszakváltás koncent-
ráltan jelentkező általános érvényű, innovációs alapjelensége”. (Wolbert 
2001, 20.) olyan 1890 és 1914 között kibontakozó nagy hatású, sokszínű 
kulturális és társadalmi elkötelezettség, amely a korabeli irodalomban és 
képzőművészetben is központi helyet foglal el, leginkább a századvég 
életérzését alapvetően meghatározó „Minden Egész eltörött” élményéből 
fakadó gyökértelenség, otthontalanság motívumra vezethető vissza. 

Az életreformerek szerint a nyugati civilizációt meggyengítő kóros 
állapot gyógyulása az egyes emberek életének megváltoztatásával érhető 
el. Jól jelzi ezt a reformmozgalmak közös eleme, az önreformra, a saját 
élet megváltoztatására törekvő individuális igyekezet, amely az emberi 
testnek a korszak prűd szemérmessége és az iparosodás nyomán kibon-
takozó nagyfokú városiasodás életkörülményei által kialakított kénysze-
rek alóli felszabadítását hangsúlyozza. Az ennek nyomán kibontakozó új 
életforma ideális állapotát ezek a romantikus ihletésű individuális „ön-
reform” utópiák az emberiség aranykorához, a természethez, a természe-
tes életkörülményekhez való visszatérésben vélik megtalálni. A motívum 
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megragadható a mozgalmak közös alapmotívumaiban, az élethez és a 
világhoz való irracionális viszonyulásban, az általános emberi, valamint 
a férfi–nő kapcsolatok természetességének, az élmények eredetiségének, 
illetve közvetlenségének keresésében, a bensőségesség, önálló egyéni-
séggé válás iránti vágyakozásban, illetve az életmegnyilvánulások ter-
mészetességére irányuló igényben. 

Ezek a természetesség jegyében meghirdetett, az egyes emberek éle-
tét gyökeresen átformálni igyekvő reformok kiterjedtek az emberi élet 
hétköznapjainak minden területére, a táplálkozásra, a higiéniára, az öl-
tözködésre, a szabadidőre, a lakáskultúra területére, a férfi és női sze-
rep egészére, továbbá a két nem kapcsolatának szexuális, illetve erotikus 
szférájára is. Ebből adódóan a vegetáriánus étkezés, valamint a dohány-
zástól és az alkoholtól való tartózkodás éppúgy a saját testükhöz fűződő 
megváltozott viszony részét képezte, mint a természetes testápolás – a 
fürdés, zuhanyozás, masszázs, gimnasztika és sport – valamint a mozgást 
nem korlátozó természetes ruházat. 

Így a hagyományos ruhadarabok, a fűző, a nyakkendő, a keménygallér, 
a szűk lábbeli kényszere alól megszabadított emberi test az új mozgás-
kultúra-reform médiumává változott. Az új testkultúra követői elhagyva 
a város szürke falait, hosszú gyalogtúrákra indulhattak, bejárhatták a vá-
rosok környékét, a szabadban különböző sporttevékenységeket űzhettek. 
A ruháktól teljesen megszabadulni igyekvő, a szabad test, a „légfürdő” és 
a friss levegő kultuszát hirdető nudista mozgalmak komolyan vették a sza-
bad levegőn való mozgás jelszavát is. A szabad testmozgás jegyében meg-
alakuló turisztikai és sportmozgalmak ekkor már számos torna-, sport- és 
játékteremmel, illetve sportlétesítménnyel rendelkeztek, amelyekben az 
egyes irányzatok követői megvalósíthatták a „természetes módon ápolt”, a 
levegőn és a fényben mozgó test mindkét nemre egyaránt érvényes ideál-
ját. (vö. Fischer-lichte 2009, 222.; Németh 2011, 33.)

1. az életreform mozgalmak kibontakozása –  
vissza a természethez

Az urbanizációs hatások elől menekülő, új életforma keresésére irányuló 
romantikus ihletésű utópiák két alapvető retorikai eleme, az emberiség 
aranykorához, a természethez, a természetes életkörülményekhez való 
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elvágyódás, valamint megmentés, illetve öngyógyítás motívuma. Az en-
nek hátterében életérzés megalapozásában jelentős szerepet kaptak azok 
a korabeli társadalomkritikai munkák, amelyek az emberi világ meggyó-
gyításának különböző módszereit taglalták, arra keresve a választ, mi-
ként lehetne begyógyítani a modern civilizáció sebeit az emberi lélekben 
és a természetben. Ennek útját abban látták, hogy a technikai civilizáció 
és ennek részeként mindenegyes ember maga is átesik a gyógyulás, illet-
ve tisztulás folyamatán. 

Ennek a civilizációkritikai retorikának viszonylag korai példáját az 
amerikai író, Henry F. Thoreau adja a Walden, or life in the Wood (Wal-
den avagy élet az erdőben) című 1854-ben Bostonban megjelenő könyve 
jelenti, amely a korszak széles körben ható emblematikus alkotása. Ab-
ban saját élményei alapján fogalmazza meg azokat a civilizációkritikai 
gondolatokat, amelyek abban az időben születtek, amikor Thoreau a kor-
szak amerikai civilizációs változásaival szembeni tiltakozásként két évet 
egy maga által épített erdei faházban töltött a Massachusetts államban ta-
lálható Walden tó partján. (Thoreau 1854) Ezt az erőteljes civilizációkri-
tikai szemléletet követi majd néhány évtizeddel később Edward Bellamy 
1888-ban megjelenő Looking backwards, majd 1889-ben Edward car-
penter emblematikus alkotása, a Civilisation its Cause and Cure (civili-
záció, annak okai és gyógyulása) című munkája. Ezek a művek mintegy 
összegezték a korszak reform-mozgalmainak a természetes életmóddal 
kapcsolatos közös hitvallását. Ezek a mozgalmak olyan a kapitalizmu-
son, illetve a szocializmuson túlmutató társadalom vízióját fogalmazták 
meg, amelyek egy harmadik utat mutatnak a korszak nyugati civilizá-
ciója számára. reményeik szerint ez a harmadik út vezet el egy olyan 
társadalomhoz, amelyben mindenki a másik ember testvérévé, barátjává 
válik majd. Ez lesz az a kvázi-vallásos motívumra épülő „harmadik út,” 
amelynek ekkor kibontakozó új „Evangéliuma” számos a korban széles 
körben terjedő, divatos eszméjét ötvözte magába. 

carpenter munkájának már a címe is a megmentésre, illetve a gyó-
gyításra utal. Nagy hatású könyvében arra keresi a választ, hogy miként 
lehetséges az emberi világ, illetve a modern nyugati civilizáció által az 
emberek lelkében és a természetben okozott sebek begyógyítása. Miként 
megfogalmazza, a nyugati civilizáció megújulása egyben gyógyulás, il-
letve megtisztulás is egyben. Az iparosodás, illetve az urbanizáció szá-
mos szociális és mentális feszültséget okozott, amelyek ebben az idő-
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ben, mint a 19. századi modern társadalmak alapvető problémái jelentek 
meg. Elsősorban ezek sajátos, utópisztikus megoldására vállalkoztak a 
19. század második felében megjelenő termelő kommunák és települé-
si közösségek. Frederik van Eeden az 1898-ban utrechtnél (Hollandia) 
alapított „Walden” nevű termelési kommunájának elnevezése a korábban 
említett amerikai Henry Thoreau hatására utal. Az Egyesült államokban 
a 19. század második felében több mint 600 különböző, többnyire vallási 
alapon létrejött kommuna létezett, amelyekben, mintegy 100 000 ember 
élt. (Skiera 2004) 

1.1. roMANTIkuS ElváGyóDáS A MÚlT lETűNT vIláGáBA

A különböző életreform törekvések ideológiájának megalapozásában 
jelentős szerepe volt a Nagy-Britanniában kibontakozó preraffaelita 
festőközösségnek és az azzal szoros kapcsolatban álló Arts and crafts 
társadalmi és művészeti reformmozgalomnak is. Az első preraffaelita 
Testvériséget az angol királyi Akadémia fiatal festőnövendékei hozták 
létre. A kortárs akadémiai festészettel szembefordulva magát a természe-
tet tekintették mesterüknek, a középkori és a kora reneszánsz művészet 
szellemiségét, annak mesterkéletlen őszinteségét, gazdag gondolatiságát 
kívánták követni, ezért választották a preraffaelita nevet. A művészkö-
zösség egyik alapítója, Dante Gabriel rossetti elhagyva a londoni művé-
szeti akadémiát, a fiatal tehetséges festő, Ford Madox Brown személyé-
ben mestert választott magának. Tőle hallott először a nazarénusokról, 
a német preraffaelitákról, akikkel Brown rómában kapcsolatban állt. 
Az egymástól való tanulás érdekében közös műhelyt béreltek, The Gern 
(A csíra) címmel közös művészeti lapot alapítanak. Az éles támadások 
következtében a közösség 1854-ben feloszlott. rossetti tanítványaiból 
bontakozik ki a preraffaeliták második nemzedéke (William Morris, Ed-
ward Burne-Jones, Artur Hughes, val Princep, Spencer Stanhope és a 
költő Swinburne. (Péteri 2003, 27–28.) 

A később Arts and crafts néven világszerte ismertté váló, Morris által 
vezetett mozgalomra jelentős hatást gyakoroltak John ruskin angol mű-
kritikus és író utópista- és a keresztényszocialista eszméket hangsúlyozó 
művei, amelyekben kortársait a múlt értékeinek megőrzésére buzdítot-
ta. Szemléletében konzervatív és romantikus vonások keveredtek, mun-
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káiban (pl. velence kövei, Szezámok és liliomok) a vallás és szépség 
szellemében történő nevelés elvét hirdette. A szép kultusza által kívánta 
megreformálni a társadalmat és az embert visszavezetni Istenhez. Az ere-
detiség jegyében hangsúlyozta a középkori kézművesség visszaállítását, 
és támogatta művészi ipari műhelyek szervezését. Társadalmi reform-
kísérletei során Sheffield gyárvárosában múzeumot alapított, földműves 
szövetkezetet szervezett, egészségesebb munkáslakásokat építtetett, a 
gyári nagyipari termelés helyett a kézi munka szépségeit hangsúlyozta 
(vö. Bozóki és Sükösd 2007, 100.).

Morris a középkori művészet erkölcsi magasabbrendűségét hirdető 
angol építész, Pugin, valamint John ruskin, a kortárs kapitalista társa-
dalom kapzsiságát és haszonlesését elítélő gondolatai nyomán fogal-
mazza meg azt az alapelvet, hogy a művészetnek egyformán szépnek és 
hasznosnak kell lennie. Művészetideálja - szintén ruskin nyomán – vi-
szi tovább a középkori kézművesség tisztaságát és egyszerű szépségét 
hangsúlyozó, esztétikai inspirációkért és erkölcsi útmutatásért a közép-
korhoz forduló preraffaelita festők első generációja, és vezetője, Dante 
Gabriel rossetti törekvéseit. A mozgalom szellemében készült el barátja 
Webb által tervezett lakóháza, kenti Bexley Heath-ben épített red House 
(vörös Ház 1859). A vörös téglából készült épület a korabeli magánház 
építés megújítására irányuló mozgalom egyik kiindulópontja. A baráti 
együttműködésből hamarosan sikeres vállalkozás, kézműipari dekoráci-
ós vállalkozás jött létre. Az új cég nem a korabeli nagyipari módszerek, 
hanem a középkori céhek gyakorlatát vették alapul, amelyben a meste-
rek nem csak megtervezték, hanem el is készítették műveiket. céljuk 
olyan elfogadható árú iparművészeti tárgyak (kárpitok, bútorok, festett 
üveg, bútorszövet, csempe és tapéta) létrehozása, amelyek nemcsak a 
tehetősek, hanem szélesebb rétegek számára biztosítottak művészileg is 
igényes belsőépítészeti alkotásokat. A mozgalom legfőbb újítása abban 
az ideológiában rejlett, amely visszanyúlt a középkori építészet, kárpitok 
és kézzel festett kódexek, házbelső és bútorzat rusztikus világához. Tár-
gyaik motívumait gyakran merítették például az Artúr-legendakörből, a 
középkori angol költő chaucer költészetéből. (Dempsey 2002, 19.)

Az Arts and crafts vezéralakja a formatervező, költő, festő, szociá-
lis reformer William Morris (életútját és munkásságát lásd részletesen 
Poulson 1989), nevéhez egy további társadalomutópia is fűződik. Nép-
szerű regénye, News from Nowhere – a múlt eltűnt világából, a „sehol-
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sincsországról” szóló tudósításként további életformamodellt kínált a kor 
életreformereinek. ruskin nyomán hangsúlyozta, hogy az élet teljessé-
gének és az emberi boldogság alapvető feltétele a művészi környezet, 
a művészi tevékenység. A középkor idealizált világa, ahol a kézműves 
maga készítette eszközeit, ruháit, bútorait, munkájában a célszerűség 
és a szépség egymással szoros kapcsolatban álló, elválaszthatatlan ele-
mek voltak. Ezt az elérhetetlen eszményt Morris 1871-es látogatása so-
rán Izland szigetén vélte felfedezni. Izland társadalma és gazdasága – az 
ország földrajzi elszigeteltsége, természeti adottságai, a norvég és dán 
gyarmatosítás következtében – jelentős mértékben eltért az európaitól. 
A szigeten az emberek a feudalizmus előtti állapotban, kisebb közössé-
gekben éltek. Morris csodálta az izlandiak összetartását, közösségi életét, 
de tudta azt is, hogy ezt az állapotot az ipari fejlődés és a civilizációs 
változások visszafordíthatatlanul átalakítják majd. csatlakozva az angol 
szocialista mozgalomhoz, az angol munkásság felemeléséért, a kultú-
ra demokratizálásáért folytatott harc aktív szereplőjévé vált. 1890-ben 
írja meg utópisztikus regényét, a News from Nowhere (Hírek Seholor-
szágból) címmel, amiben izlandi tapasztalatai alapján álmodott meg egy 
olyan világot, ahol a nemes közösségi élet anyagi jóléttel és biztonsággal 
párosul. (vö. Péteri 2003, 28–29.)

Morris országában nincsenek törvények, börtönök, nincs pénz és poli-
tika; a köz jóléte és boldogulása minden ember közös érdeke. Az egyet-
len dolog, ami ebben a tökéletes világban ellenségeskedéshez vezet, az a 
nő és férfi viszonya, a szerelem és a szexuális vágy. Ezért Morris orszá-
gában nem létezik a házasság sem, mivel szerinte két ember kapcsolatát 
külső kötelékkel nem szabad és nem is lehet befolyásolni. országának 
éltető ereje az alkotómunka öröme. A teljes élethez hozzátartozik a fizi-
kai edzettség és a szellemi munka. Hősei úsznak, eveznek, de a testedzés 
áhított formája a az útépítés és az aratás is. Házaik a természeti környe-
zet által körülvett, kertvárosi környezetben épített egyforma, egyszerű, 
de igényes épületek, amelyek belsejét fafaragások és freskók díszítik. 
ruháik természetes anyagból készülnek, egyszerűek, kényelmesek, biz-
tosítják a test szabad mozgását. Azokat hímzés díszíti és míves csat fog-
ja össze. Morris országában fontos szerephez jut a természet szeretete, 
a természettel összhangban álló élet, a természet szépsége, tisztasága 
erőt adó, éltető forrás. A táplálkozás is természetes, sok gyümölccsel és 
friss ropogós kenyérrel. Az étkezés része a közösségi életnek, amelyben 
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természetes a közvetlenség és a vendégszeretet. Az országban élő nők 
szabadok, önállóak és kezdeményezőek. Morris országában nincsenek 
iskolák, a gyermekeket a felnőtt közösség neveli, és elsősorban az élet 
gyakorlati dolgaira felkészítve a szerszámok és könyvek önálló haszná-
latára buzdítják őket. A kor viszonyaihoz képest, akár csak a nők feltű-
nően szabad és önálló életet élnek. (vö. Péteri 2003, 30.)

Morris utópisztikus gondolatai mellett az Arts and crafts mozgalom 
gyakorlatias törekvései is számottevő mértékben hatottak a korszak kü-
lönböző reformjaira, így a korabeli építészet új törekvéseire. Ennek jel-
legzetes jegyei az épület funkcióiból történő kiindulás, a helyi tradicioná-
lis építészeti stílusra és anyaghasználatra való fokozottabb odafigyelés, 
továbbá az épületnek a környező tájba történő szerves beilleszkedésére, 
a historizáló stílusoktól való megszabadulásra irányuló törekvés. A moz-
galom befolyását tükrözi a századforduló után elterjedő brit kertvárosi 
mozgalom (Garden city Movement), majd az ennek nyomán a kontinens 
egészére kiterjedő kertváros-építő mozgalomra is. 1902-ben jelent meg 
az ennek elméleti alapjait kidolgozó Ebenezer Howard munkája a Gar-
den cities of Tommorow (A holnap kertvárosai), amelyben olyan a ter-
mészetes életkörülményeket megőrző kisvárosok építését szorgalmazza, 
amelyek képesek lesznek feltartóztatni a nagyvárosok terjeszkedését és 
túlnépesedését. (vö. Dempsey 2002, 19–20.)

Miként Thoreau, carpenter és Morris művei is jelzik az életreform 
képviselői kortársaiktól eltérő módon közelítenek a természethez. Szá-
mukra ez a menekülés útja, ősi forrás, a paradicsom, ahova minden em-
ber vágyakozik. Ez a természetfelfogás erőteljesen kritizálja a modern 
tudomány természetképét, azt a személytelen, idegen, barátságtalan 
mesterséges világot, amelybe a technika egyre mélyebben belehatolva, 
annak természetes ökológiai környezetet átalakítva, olyan mesterséges 
és urbanizált világot teremt, amely egyre embertelenebb. A reformerek 
szerint a természet ezzel szemben maga a gyógyító romlatlanság, az ősi, 
örök-egészség metaforája. Ebből adódóan a természethez, az egészség-
gel is kapcsolatba hozható számos további fogalom is társult (például 
természetes gyógymódok, természetes étrend, természetvédelem, termé-
szetes életvitel, természetes ruházat). A már rousseau által is hangoz-
tatott: vissza a természetbe jelszó az életreformerek körében is nagyon 
népszerű, ami ebben a megközelítésben nem csupán az ember és termé-
szet kapcsolatának új formáját, hanem az ember természetes tulajdonsá-
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gaira való odafigyelés igényét is jelentette. Az életreform retorikájának 
szuggesztív képei között ott találhatók az életre leselkedő egyre nagyobb 
veszélyekről szóló apokaliptikus látomások, továbbá a természeti kör-
nyezet megmentésének vágya is. (A fentieket vö. Skiera 2003, 77–80.) 

1.2. A kulTÚrA krITIkA éS A NéPIES TörEkvéSEk kAPcSolATA

Az erőteljes kultúrakritikai alaphang előzményei a század első felében a 
romantika törekvései mellett Schopenhauer filozófiájában jelennek meg 
a legmarkánsabban. Gondolatai a század utolsó évtizedeiben kibontako-
zó kultúrakritika részeként elsősorban Nietzsche életművében nyernek 
majd új aktualitást. Friedrich Nietzsche (1844–1900) korai, 1870–76 kö-
zötti munkásságának alapvető jellemzője a kor német kultúrájának – ezen 
belül iskolarendszerének – kíméletlen kritikája, de a nagy gondolkodó 
egész filozófiájának is talán legalapvetőbb eleme a korabeli európai kul-
túra hagyományos értékeinek tagadása. legjelentősebb kultúrakritikai 
munkáit „unzeitgemäße Betrachtungen” (korszerűtlen elmélkedések) 
provokáló címmel gyűjtötte össze. Ezek hátterében az állt, hogy az 1870-
es évek immár egységes Németországában Nietzsche úgy érezte, hogy a 
Franciaország elleni győztes háború, Bismarck birodalomszervezési si-
kerei, a „Gründerjahre” gazdasági eufóriája, a soviniszta önelégültség 
nagy veszélyeket hordoz magában a német nép jövője szempontjából. 
véleménye szerint a veszélyérzet egy erőteljes, széleskörű kritikai hang 
segítségével váltható ki leginkább. Ennek jegyében indít támadást a kora-
beli összes alapvető – de szerinte talmi – érték ellen. Az „Elmélkedések” 
záró tanulmánya, a „Történelem haszna és kára” a szerinte elavult dolgo-
kat kutató német szellemtudomány fölött gúnyolódik. A legerőteljesebb 
támadást a korszak történelemtudománya ellen intézi, amely csupán arra 
képes, hogy kortársaiba a hamis birodalmi öntudat káros magvait elül-
tesse, és soviniszta pátoszával manipuláljon. részletesen felsorolja a kor 
„történelem betegségének” kártéteményeit, és arra keres választ: mi lehet 
a gyógyulás útja. (vö. Scheibe 1969, 5–7, Skiera 2003, 53–55.)

Ezzel összefüggésben fogalmazódik meg az a kritikai gondolat, amely 
hangsúlyozza, hogy a kor emberére jellemző új erkölcs új értékekre ala-
pozva fogalmazható meg. Ennek megteremtése egy teljesen új generáci-
óra vár, ennek kialakítására az ifjúság lesz képes. Meggyőződéssel vallja, 
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hogy az új ember első generációja majd csak a jövőben jelenik majd fel 
– azaz neveli fel majd önmagát –, mely generáció képes lesz egy új, va-
lóban emberhez méltó jövő megteremtésére. Miként ezt a zarathustrában 
megfogalmazza: „Gyermekeitek földjét szeressétek: ez a szeretet legyen 
új nemességek – fölfedezetlen föld a messze tengeren: vitorlátok azt für-
késsze, fürkéssze egyre! Gyermekeitekben tegyétek jóvá, hogy atyátok 
gyermekei vagytok: Így váltsatok meg minden múltat! Ezt az új törvény-
táblát állítom fölétek!” (Nietzsche 1972, 274–275)

1.3. vISSzATéréS A „TISzTA ForráSHoz”

Az életreform mozgalmak további fontos motívuma, a nép felé fordulás, 
amelynek ideológiai megalapozásában Nietzsche mellett a századforduló 
különböző agrárszocialista mozgalmai és vallási törekvései is szerepet 
játszottak. Ezek kapcsán elsősorban lev Tolsztoj és a magyar gyöke-
rekkel rendelkező Schmitt Jenő Henrik hatása a legszámottevőbb. lev 
Tolsztoj, a neves orosz író az 1850-es évek végén Nyugat-Európában tett 
tanulmányútját követően, 18659 és 1862 között Jasznaja Poljanában, bir-
tokán, az önmagát fenntartani tudó paraszti közösség ideálja alapján fa-
lusi iskolát alapított a birtokán élő parasztok gyermekei számára. Ebben 
az iskolában Tolsztoj elutasította az erőszak minden formáját, abban nem 
volt osztályzás, nem volt kötelező házi feladat és nem volt kötelező az 
iskolába járás sem. élete utolsó évtizedeiben egyre intenzívebben foglal-
kozott vallási kérdésekkel. orosz nyelvre fordította az Evangéliumokat. 
Írásaiban azt hangoztatta, hogy csupán azok tanításai alapján valósítható 
meg az Isten országa a Földön. vallási munkáiban a felebaráti szeretet 
fontosságát hangoztatva kiemelve azt, hogy a gonosszal szemben sem 
szabad erőszakosnak lenni. Szakított arisztokrata életformájával, egysze-
rű parasztként öltözködött és paraszti munkát végzett.

A másik jelentős személyiség, Schmitt Jenő Henrik német származá-
sú, magyar kötődésű, Bács megyében, majd az Igazságügyi Miniszté-
riumban hivatalnokoskodó autodidakta filozófus, legtöbb munkája né-
met nyelven jelent meg. Egyetemi tanulmányait állami ösztöndíjasként 
a pesti egyetemen, majd a filozófia doktoraként Berlinben folytatta, ahol 
kapcsolatba került a német szociáldemokrata, radikális és anarchista 
mozgalmakkal. 1896-ban lemondott minisztériumi állásáról és 1897-től 

Nemet_Eletreform.indd   20 2013.06.17.   14:50:35



21

állam nélkül és ohne Staat címen indított anarchista lapjában tette közzé 
eszméit. Ezekben az években szoros kapcsolatban állt a várkonyi István 
vezette agrárszocialista mozgalommal. A bácskai parasztok körében több 
előadást tart, illetve a budapesti értelmiség körében népszerűsíti tanait. 
1899-ben kiadja Tolsztoj Die christlische lehrer és Nietzsche filozófi-
áját népszerűsítő Nietzsche an der Grenzscheide zweier Weltalter című 
írásait. Az ezt követő években Berlinben rendezi be az életét, de gyak-
ran megfordul Budapesten is. 1904–1906 között jelenik meg filozófiai 
főműve a Gnósis. Az ideális anarchista filozófus az öntudatra ébredő 
parasztságot az őskeresztények önszerveződő mozgalmához hasonlítja. 
vallásról való felfogására erőteljesen hatottak a nazarénus szekta taní-
tásai. A nazarénusok a társadalmi változásokat az erőszakos állam taga-
dásában látták. Filozófiájában a nazarénus szekta erőszak nélküli élet-
eszményét társította a szociáldemokrácia alapvető elgondolásaival, és a 
társadalom újraszervezését kezdetben alulról jövő belső mozgalomként, 
az agrárszocialisták mozgalmának keretében vélte megvalósulni. (vö. 
Szoboszlai-kiss , 476–477.)

Munkásságának gnosztikus alapokon nyugvó korszakát az 1892-ben írt 
krisztusról írt könyve nyitotta meg, amelyben a vallások és filozófiák kö-
zös lényegét, általános igazságát hirdette. Az ember lényege szellemi volta, 
mely isteni eredetű örök, végtelen és megismerhető. Isten nem rendkívüli 
lény, nem emberfeletti parancsoló hatalom, hanem a mindenkiben benne 
rejlő, megismerhető lehetőség. krisztus az ember eme univerzális lényé-
nek megismerője. Hinni benne a vele való egylényegűséget jelenti, az em-
ber isteni voltának megismerését jelenti. A vallás nem külső abszolútumba 
vetett hit, hanem erről szóló belső tudás. Ez a kereszténység és a filozófia 
lényege. A filozófia nem iskolai tudományosság, hanem önismereti, életve-
zetési alapok nyújtása. Ez a tudás vallása, amit religiónak nevez. (Bozóki 
és Sükösd 2007, 85.) 1894-ben Berlinben megalapította a Die religion des 
Geistes című folyóiratot, amelynek lev Tolsztoj is munkatársa lett. Termé-
keny kapcsolatukat a kölcsönös megbecsülés jellemezte. Felfogásukban 
számos közös vonás található. közös volt krisztus felé fordulásuk, az erő-
szak nélküliség hangsúlyozása, és a közös végcél az e világi, uralom nél-
küli társadalom. További közös vonás, hogy mindketten a parasztságban 
találták meg eszméik éltető talaját. (Bozóki és Sükösd 2007, 87.)

Nietzsche kultúrakritikájának másik, a népi, illetve faji vonatkozásait 
hangsúlyozó recepciós iránya leginkább lagarde és langbehn műveiben 
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jelenik majd meg. Az azokban kikristályosodó szemléletben nyer majd 
erőteljes népies színezetet, lesz a 20. század első felében jelentkező sajá-
tos német gyökerű népies (völkisch) irányzatok egyik eszmei, ideológiai 
megalapozója. Ezek a törekvések a természethez való visszatérés roman-
tikus retorikáját összekapcsolják a természeti létet romlatlan formájában 
még megőrző, a germán faj történeti gyökereihez visszavezető, illetve 
megtestesítő és megőrző népi kultúrával. A nép lesz az éltető közeg, és 
követendő példa, amely mintegy irányt mutat a kapitalizmuson, illetve a 
szocializmuson túlmutató harmadik utat kereső gondolkodók számára. 

A „népies” Nietzsche-követő, Paul de lagarde 1878 és 1881 között ki-
adott Deutsche Schriften (Német írások) című alkotásában a német nem-
zeteszme, a nemzeti vallást hangsúlyozó ősgermán kultusz „völkisch” 
irracionális motívumai mellett megjelennek a konzervatív forradalom ví-
ziói is. A korszak másik Nietzsche „utánérzése” Julius langbehn 1890-
ben megjelenő rembrandt als Erzieher (rembrandt mint nevelő) című 
munkája, amely a század első évtizedeiben az életreform népies irány-
zatai mellett, a német ifjúsági mozgalom és a művészetpedagógia egyik 
eszmei megalapozója lesz majd. A szerző rembrandt személyében, az 
emberben és zseniális művészben a német kultúra előképét látja. A kor-
szak kultúráját bíráló patetikus alaphangú kiáltvány – a materializmus-
sal, intellektualizmussal, a kor művészi, erkölcsi hanyatlásával feleselő 
szózat, a becsület, igazság, szépség ősi értékei, az egyéniséget kifejező 
művészet mellett foglal állást. Azt hangsúlyozza, hogy az igazi művé-
szet felismeri a természet misztériumát, nyitott a vidéki életre és a ha-
zára, ezen keresztül az egyszerű népre. A művészet fontos népnevelő, 
emberformáló eszköz, képes arra, hogy az esztétikai hatás eszközeivel 
megváltoztassa az életet. (Scheibe 1969, 6.) langbehn hatását jól ér-
zékelteti, hogy a könyv a századforduló egyik legnépszerűbb irodalmi 
alkotásaként rövid idő alatt 40 kiadást ért meg. részben ebből fakadó 
hatásának köszönhető a századfordulóra az európai életreform közép-eu-
rópai irányzatait erőteljesen befolyásoló sajátos, „völkisch” orientációjú 
„Nietzsche-kultusz” kibontakozása. 

lagarde és langbehn hatása erőteljesen érvényesült a századfordu-
ló táján kiteljesedő német ifjúsági mozgalom törekvéseiben, amelynek 
gyökerei a 19. század utolsó évtizedéig nyúltak vissza. Ekkor kezdődött 
a Berlin-Steglitzben működő gimnázium diákjainak gyalogtúra-mozgal-
ma, amelynek eredményeként 1901-ben megalakult az első „Wander-
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vogel” [vándormadár] egyesület. A mozgalom a nagyvárosi civilizáció 
természettől elidegenítő, lélekölő hatása elleni tiltakozásként indult, de 
hátterében a felnőttek civilizációjával ellentétes, önálló ifjúsági kultú-
ra megteremtésének igénye is megfogalmazódott. A századforduló után 
sorra alakuló ifjúsági túraszervezetek egy sajátos öntörvényű világot, 
egy gyökeresen új érték- és normarendszert alakítottak ki. Ennek ele-
mei közé tartoztak a felelevenített középkori diákszokások, a régi német 
dalkincs, a szokatlan, meghökkentő ruházat, a nagy, romantikus utazá-
sok, az éjszakázás omladozó romok között vagy parasztszérűben. Mind-
ez homlokegyenest ellenkezett azzal, ami a polgári értelemben vett „ki-
ránduláshoz” vagy „sétához” tartozott. (Németh 1996, 26.) Az ifjúsági 
mozgalom sajátos módon közvetített a korszak közép-európai életreform 
törekvések különböző elemeit, és jelentős mértékben hozzájárult a német 
népi kultúra újrafelfedezéséhez is. Ilyen sajátos életreform motívum volt 
a túrázó fiatal egyszerű, természetközeli életmódja, lemondása a civilizá-
ció nyújtotta kényelemről. Az új, szokatlan ruhadivat, amely képviselőjét 
egyaránt elválasztotta a gyermektől és a felnőttől is. A népdal, népzene, 
néptánc, a régi színjátékok felelevenítése. 

A langbehn által megfogalmazott népi kultúra értelmezés hatása 
megjelenik az ekkor kibontakozó német népi életkép festészetben, to-
vábbá az annak hagyományait is felvállaló német művésztelepeken 
(például Worspode, Dachau, Murnau, Wörth. am rhein) élő művészek 
munkáiban és életfelfogásában is. A népi élet mindennapi eseményeit, 
a falusi tájat ábrázoló alkotók hangsúlyozták a falusi környezet alkotó 
erőt. A szemléletüket meghatározó langbehn könyv szellemiségét a kor-
szak művelt középosztályának körének népszerű művészeti folyóirata, 
a kunstwart vitte tovább. A folyóirat langbehn művészetfelfogása nyo-
mán, a kor nyugtalan világának ellensúlyozására Dürer korához, a régi 
német mesterekhez visszatérve megkísérelte megragadni az időtlenség 
érzését. Ehhez azonban nem a francia impresszionizmus útját követte. 
Nem az elröppenő élmények megragadására törekedtek, hanem az ember 
természetének lényegét keresve saját nemzeti hagyományaikhoz, a nép-
művészethez igyekeztek visszatérni. Számukra ez egyben a természetes 
élethez való visszatérést is jelentette. Ez a nemzeti és az egyetemleges 
emberi kulturális identitás összeegyeztetésére irányuló törekvés olyan 
sajátos, az életreform gondolatvilágát idéző egészlegességre törekvő 
művészeti alkotás megteremtésére tesz kísérletet, amelyben a hétköz-
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napi élet és a művészet összekapcsolására útján által mindenki által el-
fogadott Gesamtkunstwerk össznépi művészeti alkotás jön létre. A fenti 
népművészet felfogás mélyebb társadalomlélektani gyökereit vizsgálva 
megállapítható, hogy az idealizált népi világban egy tisztább, szent világ 
meglétének felfedezésére irányuló törekvés, szublimált formában tükrözi 
a rejtett kritikát megfogalmazó művészek identitásváltságát, kiútkeresé-
sét, a kapitalizmus profitorientált világával való rejtett szembefordulását 
is. céljuk egy tisztább világ, egy valódi nemzeti közösség megtalálása. 
Ez a kiútkeresés azonban veszélyforrás is egyben, ami leginkább akkor 
jelentkezik majd, amikor a nemzeti örökséggel való nosztalgikus, idea-
lisztikus azonosulás majd a szociáldarwinizmus társadalomelméletének 
merev, leegyszerűsítő, a fajelméletet megalapozó sematizmusával páro-
sul. (Vö. Kemper 2000, 301.)

Fischer-lichte korábban idézett munkája szerint az életreform által 
megfogalmazott és terjesztett új testideál kialakításában jelentős szerepet 
játszottak a korszak divatos népkiállításai, amelyeken keresztül a moz-
gáskultúra új formái és mintái váltak megtapasztalhatóvá. Ezek egyben a 
városi kultúrától idegen természetes eredetiséget, követendő ősi forrást is 
jelentettek: „Az idegenek, akiknek a kolonializmus szellemében primití-
veknek, alsóbbrendűeknek és civilizálandóknak kellett volna látszaniuk, 
ilyenformán – legalábbis az életreform mozgalom kezdete óta – olyan 
embernek bizonyultak, akik már rég megtestesítették az új ideálokat, 
azaz abban az értelemben messze felülmúlták az európaiakat, és jóval 
előttük jártak. A néprajzi kiállítások tehát végső soron nem annyira az eu-
rópaiak fölényét bizonyították, hanem sokkal inkább segítségükre voltak 
saját hiányosságaik megfogalmazásában, mivel láthatóvá tették számuk-
ra azt, ami belőlük hiányzott” (Fischer-lichte 2009, 223.)

Hasonló a funkciója a romantika által megteremtett elvágyódás mo-
tívumnak is, amely az európai kritikai elitet már a 19. század elején a 
„nép” a kapitalista viszonyok által még meg nem rontott közösségi tár-
sadalmak romlatlan világa felé fordította. Ez a motívum erősödik majd 
fel a néprajzi kiállítások sajátos típusaként, a népi kultúra alkotásai felé 
való odafordulásban is. Ez ebben az időben nem csupán a nemzetállami 
eszme elitkultúrájának kánonképződésének eszköze, hanem olyan „tiszta 
forrás”, a népi kultúrában még fellelhető természetes rend maradványa, 
amihez az életreform embereszményét elfogadóknak vissza kell térniük. 
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2. természetgyógyászat, étkezési reform, naturizmus

A fentiekben bemutatott szellemi áramlatok erőterében jelennek meg az 
életmódreform közvetlen testi vonatkozásait hangsúlyozó irányzatok, a 
természetgyógyászat, a vegetáriánus étkezés, továbbá a naturista mozga-
lom. Ezek közül a legkorábban a természetgyógyászat eszméi jelentkez-
tek, amelyek kialakulásához a 19. század olyan neves gyógyító szemé-
lyiségei járultak hozzá, mint Priessnitz, Schroth, Felke, rikli és mások. 
Az általuk kidolgozott természetes gyógymódok egyrészt a betegek gyó-
gyulási vágyára, másrészt a természet gyógyító őserőire a fényre, a leve-
gőre, a vízre és a földre alapozódtak. Úgy vélték, hogy ezek az emberi 
élet olyan természetes összetevői, amelyek a gyógyulás mellett egyben a 
boldog élet feltételeit is biztosítják. 

Az első természetgyógyász, az osztrák vincenz Priessnitz 1831-ben 
Gräfenbergben nyitotta meg fürdőintézetét, amelyben az ősi népi gyógy-
módokat felélesztő melegvizes gyógykúrákra, iszappakolásokra és az 
ún. légfürdőre alapozva kezdete el gyógyászati tevékenységét. Priessnitz 
hírnevét nem csupán orvosi és csodadoktori eredményei, hanem egysze-
rű, természetes életvitele is megalapozta. A következő lindeweisei inté-
zet alapítója, Johannaes Schroth a természetes gyógyító terápiák mellett 
fontosnak tartotta az egészséges étkezést is. Napjainkban is működik a 
legismertebb természetgyógyász, a bajor pap Sebastian kneipp Wöris-
hofenben alapított intézete, amelyben a gyógyító munkához a gyógyvíz 
és a hagyományos kúrák mellett a különböző gyógynövényeket is fel-
használt. Az általa kifejlesztett gyógymódokat bemutató népszerű köny-
vei több százezer példányban jelentek meg. Ebben az időben került ki-
adásra a mozgalom legjelentősebb folyóirata, az1861-ben alapított, azóta 
folyamatosan megjelenő Naturarzt. A természetes gyógyító kúrák mel-
lett a vegetariánus étkezést is népszerűsítő intézmény alapítója a svájci 
Theodor Hahn 1852-ben alapította St. Gallen közelében Auf der Waid 
nevű intézetét. A testi és lelki higiénia fontosságát, a test természetes 
megnyilvánulási formáit hangsúlyozó naturista mozgalom megalapozója 
Arnold rikli lég- és napfürdőt is működtető intézete 1855-ben jött lét-
re. A különböző természetgyógyászati módszerek szintézisét Adolf Just 
által 1896-ban alapított Jungborn nevű szanatórium valósítja meg. Just 
idegbetegsége orvoslására több éven át egy Braunschweig közelében 
épített kis erdei faházban élt. Az ott szerzett tapasztalatai alapozták meg 
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később intézetének alapelveit. 1906-ban megjelenő, majd később szá-
mos kiadást megélt kehrt zur Natur zurüch! (Térj vissza a természetbe) 
patetikus címet viselő könyve mintegy összefoglalja az életreform világ-
felfogásának legfontosabb elemeit: „ Die wahre naturgemässe Heil- und 
lebensweise, Wasser, licht, luft, Erde, Früchte und wirkliches chris-
tentum.” (Az igazi gyógy- és életmód, víz, fény, föld, gyümölcsök és 
tevőleges kereszténység). később a szomszédós Bad Blankenbergben 
vásárolt telken egy természetes körülmények között, műtrágyától mentes 
gyümölcs- és zöldségtermelő telepet is alapított. (Frecot, Geist és kerbs 
1997, 25–27.)

A vegetarianizmus gondolata és gyakorlata az angolszász világban 
terjedt el a legkorábban. Az első vegetáriánus egyesületet 1801-ben lon-
donban alapították, hamarosan több angol városban jöttek létre újabb 
egyesületek. A korai angol vegetarianizmus fő szószólója, a költő Percy 
Bysshe Shelley volt. Az első vegetáriánus Társaság szintén Angliában 
alakult 1847-ben, vegetarian Society néven. A mozgalom további köz-
ismert alakja George Bernard Shaw. oroszországban lev Nyikolajevics 
Tolsztoj szintén a vegetarianizmus elkötelezett híve. A mozgalom etikai 
elveinek megalapozásában jelentős szerepe volt a francia Jean Antoine 
Gleïzès „Thalysie ou la nouvelle existence” című 1842-ben megjelenő 
három kötetes munkájának. A talízia (thalysia) eredetileg a Demeter is-
tennő tiszteletére rendezett aratóünnep elnevezése. később ezt az elne-
vezést előszeretettel használták a különböző vegetáriánus egyesületek, 
folyóiratok, és éttermek is.

A német vegetariánus mozgalom alapítója, Gustav Struve 1868-ban 
alapította ma is fennálló egyesületét Stuttgartban. 1869-ben megjele-
nő műve, a Pflanzenkost – die Grundlage einer neuen Weltanschauung 
(Növényi táplálkozás, mint egy új világnézet alapja). Az irányzat egy 
másik fontos képviselője a már korábban említett Theodor Hahn. A né-
met mozgalom legjelentősebb teoretikusa és szervezője a szászországi 
pap, Eduard Baltzer, aki 1847-ben alapította Nordhausenben működő 
reformvallási közösségét, majd 1867-ben az első vegetariánis egyesü-
letét (verein für natürliche lebensweise). 1868-tól megjelent folyóirata 
(vereinsblatt für Freunde der natürlichen lebensweise. vegetarianer) is. 
Ezt követően számos német városban nyíltak vegetáriánus vendéglők, 
az első 1871-ben Bayreuthban richard Wagner közreműködésével jött 
létre. Baltzer a nagy hatású vegetariánus folyóirat, a Thalysia kiadó szer-
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kesztője. A századfordulón elterjedő vegetáriánus éttermek a mozgalom 
különböző irányzatainak kedvelt találkozóhelyei , ahol lehetőség nyílt 
különböző folyóirataik olvasására, és a személyes kapcsolatok ápolására. 
A berlini ceres vegetáriánus vendéglőben került sor az Eden nevű vege-
táriánus gyümölcstermelő-telep alapítására. A mozgalom kibontakozásá-
val megjelent egy új táplálkozástan is, amely felhasználta az alkohol- és 
a dohányzásellenes mozgalmak eszméit is. Miként azt már a mozgalom 
szellemi atyja, Adolf Just és a svájci orvos Max oskar Bircher-Benner 
is hangsúlyozta az egészséges élet az egészséges étel- és italfogyasztás-
sal kezdődik. Ennek jegyében a mozgalom képviselői, - korszak komoly 
szociális veszélyforrását jelentő alkoholizmus elleni harc részeként – az 
ásványvíz és a különböző gyümölcslevek fogyasztását népszerűsítették. 
1887-ben Berlinben megnyitották az első szaküzletet, amelyben a külön-
böző gyümölcslevek mellett, szárított gyümölcsöket, növényi zsírokat 
és különböző teljes kiőrlésű kenyereket, fürdősókat, pamuttörülközőket 
és más természetes anyagokból készült dolgokat is árusítottak. 1900-tól 
ezeket az üzleteket reformháznak (reformhaus) nevezték. Az 1920-as 
években már mintegy 200-ra, 1939-ben 2000-re emelkedett. (Frecot, 
Geist és kerbs 1997, 32–35.)

A korszak további reformmozgalma a szabad testkultúra, vagy más el-
nevezéssel naturista illetve a gimnasztikai és sportmozgalom a meztelen 
emberi test, a természetes mozgás nevelő hatását és szépségét hangsú-
lyozták. Az ennek egyik irányzata, a gimnasztikai mozgalom volt, amely 
részben ludwig Jahn törekvéseihez, továbbá Guts-Muts személye révén 
a filantrópizmus gondolatvilágában gyökerezik. A mozgalom szorosan 
kötődik az ifjúsági mozgalmak hatására megszülető túraegyesületekhez 
továbbá a természetes öltözet fontosságát hangsúlyozó ruházati reform 
törekvéseihez (Gustav Jäger, Paul Schultze-Naumburg) is. A mozgalom-
ra emellett hatottak a természetgyógyászat azon eszméi is, amelyek a víz 
és a természet mellett a legjobb gyógyszernek a levegőt és a napfényt 
tekintették. A napjainkban is rendkívül aktív mozgalom befolyásolta a 
korabeli fürdési szokások változásait. A testkultúra mozgalom a reform-
életmód megvalósítójaként munkálkodó cselekvő embert középpontba 
állítva magába ötvözi a többi korabeli életreform törekvés jellegzetes 
motívumait is. Így annak skálája rendkívül sokszínű, spektruma az or-
vosi-higiéniai törekvésektől az etikai és esztétikai elképzeléseken át egé-
szen a politikai fajelméletig terjed. 
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kezdetben a különböző természetgyógyász intézmények nap- és lég-
fürdői és egyéb természetben folytatott gyógyító kúrái révén a mozga-
lom ideológiáját a higiénia és a természethez közelkerülés vágya hatotta 
át. Ehhez az 1880-as évektől egy erőteljes esztétikai motívum is kap-
csolódott. Ennek jegyében egyre elfogadottabbá vált a felfogás, hogy az 
egészséges test az esztétikum, a testi szépség hordozója is egyben. Az 
új felfogás megalapozója a Fidus művésznéven alkotó Hugo Höppener 
mestere, karl Wilhelm Diefenbach volt, akinek kedvenc pihenőhelye egy 
München közelében található elhagyott bányató volt, ahol családja és ta-
nítványai társaságában meztelenül fürdőzött és napozott. Jóllehet a beteg 
festő számára ez a természetközeli életforma elsősorban egészségének 
tartós megőrzését szolgálta, a természet és az abban mozgó napbarnított 
meztelen testek motívuma festményeinek kedvelt témájává vált. A ta-
nítvány, Fidus, aki szintén résztvevője volt a meztelen napfürdőzésnek, 
később mestere témaválasztását, és annak természetközeli életmódját is 
tovább viszi. Miként későbbi írásaiban maga is hangsúlyozta, ott ismerte 
meg igazán az emberi testet. 

Hasonló naturista természetélmény jelenik meg leopold Fulda német 
orvos „Im lichtkleid” (Fényruhában) című munkájában is, ez jellemzi 
továbbá a Berlin közeli településen élő kurt Hoffmann munkáit is. Ezek 
a leírások összhangban a szecesszió festőinek képi ábrázolásaival ösz-
szecsengő módon az ember és a természeti táj összeolvadásának vágyát 
jelenítik meg. később a tehetős excentrikus fiatalember, Heinrich Pudor 
a Drezda melletti loschwitzben vidéki házat vásárol, ahol felesége tá-
mogatásával a különböző életreform elképzelések: a meztelen fürdőzés, 
a téli sportok, a reformruházat széleskörű – Wagner, Nietzsche, lagerde 
és langbehn hatásáról tanúskodó – elméleti munkásággal is megalapo-
zott fanatikus terjesztője lesz. korai írásaiban (Jungbrunnen, Nackende 
Menschen) a természethez való közeledés vallásos, erotikus elemeit tar-
talmazza, amelyre elsősorban Bölsche Liebesleben in der Natur (Szerel-
mi élet a természetben) című munkája volt nagy hatással. 

A testkultúra mozgalom számos egyesülete világpolgár szemléletmó-
dot képviselt. követőik vonzódtak a dél-európai mediterrán kultúrához, 
az olasz tájhoz, velencéhez és a görögökhöz. Jól érzékelteti ezt a szép-
ségideált az egyesület Hellas címen megjelenő folyóirata. A mozgalom 
erkölcsi célja a kettős morál, az elmaradottság és a prüdéria, a szexualitás 
elüzletiesedése elleni küzdelem. Annak politikai színezetű, fajelméleti 
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megalapozottságú szárnyát richard ungewitter alapította. Varuna című 
műve, de későbbi fajelméleti munkái az északi-germán faj felsőbbrendű-
ségét hangoztatják. 

Ezekhez a reformtörekvésekhez kapcsolódik a német településreform 
első jelentős kezdeményezése, Berlin oranienburg kerületében alapított 
Eden nevű gyümölcstermesztő szövetkezet. A kommunaszerű közösség 
alapítása további reformmozgalmakkal is kapcsolatba hozható. A külön-
böző ebben az időben alapított termelő és fogyasztásai szövetkezetek 
alapelve, a közös tulajdon gondolata szemben állt a kapitalizmus magán-
tulajdonra épülő világának gazdasági törekvéseivel. A telep alapítóinak 
elképzeléseire jelentős hatást gyakorolt a német földreformmozgalom 
vezetője, Adolf Damaschke. (Frecot, Geist és kerbs 1997, 37–39.)

3. életreform és tánc

Ezek a reformtörekvések szoros kapcsolatban állnak a századforduló 
után kibontakozó táncmozgalmakkal, amelyek jelentős személyiségei, 
például Isadora Duncan és Mary Wigman egyben a korszak új nőide-
áljának megtestesítői, akik gyökeresen szakítva a korábbi korok hagyo-
mányaival, a 19. századi ruhaviselettel és nőies viselkedéssel, egyben 
a női test felszabadítására is törekednek. Ezek a táncosnők, illetve az 
általuk közvetített új női életforma elemeknek fontos szerepe volt a ru-
házati, illetve testkultúra mozgalmakban is. Ezek hatása fellelhető az új 
táncművészeti irányzatok mozgásvilágában is. Ezek a táncosok a kor-
szak női emancipációs mozgalmainak élharcosai is voltak. (Brandstetter 
1998, 452.) A szabad tánc amerikai megalapozói (például loïe Fuller, 
Isadora Duncan, ruth St. Denis) a századfordulót követően honosítják 
meg annak alapelveit. Felfogásuk szerint a tánc mozdulatsora, a moz-
gás a táncos belső világának természetes kifejeződése, ezt segíti a női 
test természetes formáit felerősítő ruhaviselet. (lásd részletesen Németh 
2011, 33–36.)

A különböző életreform törekvések által ápolt új mozgáskultúrát szé-
les körben terjesztették és népszerűsítették a századforduló után Euró-
pa-szerte megalakuló gimnasztikai iskolák. Ezek közül a legismertebb 
a neves genfi származású mozgás-, illetve zenepedagógus Emil Jacqu-
es-Dalcroze által 1910-ben a Drezda közelében található Hellerauban 
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alapított, az általa kidolgozott ritmikus gimnasztika oktatására szolgáló 
intézmény volt. Ez hamarosan a korszak új német tánc- és színházi törek-
vések egyik központjává válik. Isadora Duncan táncosi munkája mellett 
(ennek részletes bemutatását lásd lever 2003) fontosnak tartotta tánc-
pedagógiai elveinek gyakorlati megvalósítását is. Ezért már 1904-ben 
Berlinben nővére, Elisabeth vezetésével koedukált tánciskolát alapított. 
A bentlakásos intézetben 17 éves korig tanulhattak a növendékek. Az in-
tézet később Darmstadt–Marienhöhe egy szecessziós villájában folytatta 
működését. Az iskola tánccsoportjának folyamatos vendégszereplései az 
új táncművészet és az új esztétikai testformálás eredményeinek népsze-
rűsítését is szolgálták. (Müller 2001, 329–331. Brandstetter 1998, 453.)

 A táncnak – a zenétől és színpadi képtől független – a testi önkife-
jezést középpontba helyező önálló műfajként történő megteremtésében 
jelentős szerepet játszott a magyar származású rudolf von laban (lábán 
rudolf), aki 1910-ben Münchenben alapította első iskoláját. Ennek hold-
udvarához hamarosan neves nemzetközi hírű művészek csatlakoztak. 
1913-tól laban a svájci Ascona melletti Monte verità életreform kom-
muna tagjaként folytatja tevékenységét. (Böhme 2001, 473–475.) laban 
kolóniájának tagjai az általa kidolgozott új, misztikán és extázison ala-
puló mozdulatvilág kidolgozásán fáradoztak. (Erről lásd részletesen Né-
meth 2011, 35–36.) Módszerének lényegét A táncosok világa című köny-
vében így foglalja össze: „A tánc teljes kultúra, teljes társadalom, tiszta 
tudás (…) az álomvilágot tárja fel. Az emberi lény itt éri el a tudatosság 
mélyebb szintjét, mert a tánc ritmusa és formái a tudat és lélek ritmu-
sát és formáit tükrözik. A mozdulat jelentést hordoz, de nem lerajzol és 
nem leír. A valódi tánc nem mindennapi életünkről, hanem az őserőkről 
szól.” (Idézi Fügedi 2009, 9.) Elvetette a tánc erős zenei kötődését, ami 
az önálló tánc fejlődésének akadálya. Ezért arra törekedett, hogy a táncot 
kiszabadítsa a zene zsarnoki uralma alól. A zene két alapvető összetevője 
közül a tánc szempontjából a ritmus a legfontosabb. Az általa létrehozott 
táncos csoport tagjai leginkább a szabadban táncoltak, alkalmanként az 
éjszakai holdfényben mezítláb, hogy érezzék a földet, gyakran ruha nél-
kül, hogy érezzék bőrükön a levegő mozgását. (Fügedi 2009, 10.)
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4. az életreform törekvések szerepe a nép  
és a népi kultúra átértékelésében

A fentiekben körvonalazott hatások jól nyomon követhetőek a század-
forduló után a hazai, nép, illetve népművészet-felfogás változásaiban is. 
Miként azt Gellér katalin megállapítja, a népművészetet a századforduló 
Magyarországán nem csupán a nemzeti tradíció őrzőjének, hanem egy 
töretlen őserő kifejeződésének, sajátos formanyelvet is teremtő művé-
szetnek is tartották. Ebben a megközelítésben a népművészet szerepe 
kettős. Egyrészt a romantika és historizmus hatására elkezdődő folyama-
tok betetőzéseként, a művészet más stíluskorszakaihoz hasonlóan önálló 
történetiséget elnyerve bekerült a múzeumokba. Másrészt a paraszti vi-
lág és annak művészete történeti és időbeli jellegét elveszítve egyben az 
ekkor kialakuló új esztétikai szemlélet éltető elemévé válik majd. (vö. 
Gellér 2006, 13.)

4.1. A GöDöllőI MűvéSzTElEP éS A NéPMűvéSzET

A századforduló után Magyarországon is megjelenő életreform hatására 
mind erőteljesebben fogalmazódnak meg azok a népművészet folytatha-
tóságára vonatkozó elképzelések, amelyek szerint a nép művészete az 
új – a magas művészet mércéjével mérhető – magyar össznépi művészet 
legfontosabb megalapozója. Ez a szemlélet legerőteljesebben a magyar 
„Monte verità”, a gödöllői művésztelep alkotói körében jelenik majd 
meg. A Budapest közeli kisvárosba, Gödöllőre „kivonuló” művészek ál-
tal alapított művésztelep – egyben életreform kommuna – 1901-ben jött 
létre az angol preraffaelisták nyomán Európa-szerte kialakuló művész-
telepek, illetve életreform közösségek mintájára. A gödöllőiek miként a 
többi ebben az időben megszülető európai művészközösség a munka, az 
élet és a művészet valamikori egységét kívánták újrateremteni. 

A csoport vezéregyéniségei, Nagy Sándor (1869–1950), körösfői-kri-
esch Aladár (1863–1920), Toroczkai Wigand Endre (1970–1945), akikhez 
számos további művész is csatlakozott. A csoport a természetes, egész-
séges élet reforméletmódját a társadalmi egyenlőség eszméivel párosította. 
A művésztelep alkotóit nem stílusuk, hanem művészet- és életfelfogásuk 
kapcsolta össze. Ennek jellemzői a különböző életreform közösségek élet-
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módjának követése például az öltözködés, étkezés, közösségi, férfi-nő 
kapcsolatok, a női (lásd Nagy 2003) és férfi társadalmi szerepformálás, 
gyermeknevelés (a gödöllőiek nevelésfelfogásáról lásd részletesen révész 
2003) terén. (A gödöllői művésztelep életmód és mentalitáselmeiről lásd 
részletesen Szabó 2003) Ehhez kapcsolódnak a valláshoz való viszonyu-
lás új formáinak kísérletei, a szakralitás és transzcendencia új formáinak 
keresése, az individuális alapokon nyugvó szubjektivitás előtérbe helyezé-
se, a misztikus életérzés és a társadalmi feladatvállalás felfokozott igénye. 
(lásd erről Gellér 2003.) Az életreform közösségre Schmitt eszméi mellett 
jelentős mértékben hatottak a korai angol életreform mozgalom jelentős 
irányzatai és személyiségei; John ruskin és a demokratikus művészet kon-
cepcióját megfogalmazó William Morris, a kortárs Walter crane továbbá 
lev Tolsztoj, Julius Hart (akinek berlini kommunájában egy ideig Schmitt 
Jenő is élt) és más német népies esztétikai és művészeti törekvések (példá-
ul langbehn, Fidus), valamint skandináv, leginkább finn és svéd képzőmű-
vészkörökben megjelenő, szintén a vidéki életet népszerűsítő életreform 
törekvések képzőművész képviselői (például Gallen és liipola), továbbá 
a különböző, szintén életreform ihletettségű kvázivallásos törekvései, a 
teozófia, antropozófia mellett és bizonyára azok hatására a buddhizmus 
tanai is. (lásd erről részletesen Gellér 2003) Tolsztoj hatását jól jelzi, hogy 
körösfői-kriesch a gödöllői telep megalapítása előtt 1885–1889 között a 
nyarakat a Boér család diódi házában töltötte, ahol ebben az időben egy 
tolsztojánus közösség tevékenykedett. Nagy Sándor Tolsztoj iránti tiszte-
letét jól jelzi, hogy 1902-ben Jasznaja Poljanában meglátogatta az agg írót. 
(Bozóki és Sükösd 1994, 90.)

A természetes, tiszta népi ideálvilágot kezdetben Erdélyben fedezték 
fel. Az első intenzív Erdély-kapcsolatokat a művésztelep vezetője, kö-
rösfői-kriesch Aladár alapozza meg, aki már az 1890-es években több 
nyarat tölt Tövisen és Diódon a Boér családnál. (Erről lásd részletesen 
Murádin 2003) ott érintette meg először az erdélyi táj és népművészet 
szépsége, amelyhez élete későbbi szakaszaiban is mindig újra visszatért. 
Erdélyen belül kalotaszeg mintegy a népművészet újrafelfedezésének 
vallásos kultuszhelyévé vált. Ez többeknél olyan külsőségekben, mint 
a névváltoztatás is megjelent. kriesch Aladárt, körösfő, Wiegand Edét 
pedig Torockó szépsége késztette új előnév felvételére. 

A népművészet, illetve Erdély hatása valamilyen formában minden 
gödöllői művésznél megfigyelhető. ruskin és Morris, illetve Tolsztoj és 
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Schmitt nyomán művészetfelfogásuk közös eleme volt a munka, az élet 
és a művészet egységének megteremtésére irányuló törekvés, amelyben 
a környezet, és az élet mindennapi tárgyainak megszépítésének, illetve 
az azzal összhangban álló új életforma organikus példája a népművészet 
és a népélet volt. A művésztelep tagjai arra törekedtek, hogy a népművé-
szet élettel, illetve a művészettel azonos, őseredetinek tartott motívumait 
megjelenítsék saját alkotásaikban, illetve a falusi emberek között élve 
megtapasztalják és kövessék az egyszerű emberek természet-közeli, ter-
mészetes életformáját. kósa Ferenc szerint a fiatal gödöllői művészek 
kalotaszegi érdeklődésének elmélyüléséhez döntő hatású volt a neves, 
Morris köréhez tartozó angol preraffaelista festő, Walter crane 1901-
es magyarországi útja, akit Gyarmathyné angol megbízottja, egyben a 
festő titkára, a londonban élő rozsnyay kálmán hívott meg Magyar-
országra. crane kalotaszegen is megfordult, Gyarmathyné házában ven-
dégeskedve elragadtatva nyilatkozott a megismert népviseletről, és egy 
rajzsorozatot is készített a látottakról. rozsnyainak valószínűleg szerepe 
volt abban is, hogy a kalotaszegi népviseletet megismerte az öreg rus-
kin is, és sok más nemzetközileg elismert művész (például kipling, os-
car Wilde, Sarah Bernhardt, zola) is elismerően nyilatkozott a magyar 
népművészetről. Ezt követően körösfői-kriesch, Edvi Illés Aladár és 
koronghy lippich Elek, a gödöllői művészek céljainak legfőbb eszmei 
és anyagi támogatója, többször is kirándultak kalotaszegre. A kalota-
szeg kultusz nyitányának tekinthető Magyar Iparművészet című folyó-
irat egyik tematikus száma, amelyet teljes egészében körösfői-kriesch 
és lippich kalotaszeggel kapcsolatos cikkei és rajzai töltöttek ki.1 (Kósa 
2003, 392–393.) A telep másik meghatározó személyisége, Nagy Sán-
dor világ- és művészetfelfogása közel állt körösfői-kriesch Aladárnak a 
mindennapi élet és a művészet összekapcsolására irányuló törekvéseivel. 
Számára nem csak a tárgyi népművészet, hanem a népköltészet is ihlető 
forrást jelentett. Jól érzékeltetik ezt a marosvásárhelyi kultúrpalota szá-
mára készített népballadai tematikájú üvegablakai, Júlia szép leány, ká-
dár kata, Budai Ilona, Szép Salamon klára drámai világának ábrázolása. 
(vö. lábadi 2006, 113.) 

1  k. lippich Elek: Beszélgetés a művészetről és kalotaszeg, Magyar Iparművé-
szet, 1903, 6. évf. 6. sz. 245–250 és kriesch Aladár: Mit jelent hát a kalotaszegi 
művészet. Magyar Iparművészet, 1903, 6. évf. 6. sz., 250–284.
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A gödöllőiek nem csupán gyűjtötték a népi kultúra még fellelhető tár-
gyi emlékeit, hanem szisztematikusan törekedtek azok rendszerezésére 
is. Ez körösfői mellett erőteljesen érvényesült undi Mariska munkássá-
gában, akinek a népművészet iránti rajongása gyermekkorában kezdő-
dött. A század első éveiben a Néprajzi Múzeum felkérésére néprajzi tár-
gyakat rajzolt illetve gyűjtött, majd későbbi erdélyi útjai során közvetlen 
kapcsolatot alakított ki modelljeivel, szállásadóival, hosszú időt töltve a 
falusi emberek körében, élve azok életének hétköznapjait és ünnepeit. 
Ennek a szisztematikus együttműködésen, szívélyes emberi-baráti kap-
csolatokon nyugvó alkotó- és gyűjtőmunkának az eredményeit számos, 
magyarázatokkal ellátott, a népélet ünnepi eseményeit bemutató fotóal-
bum, rajz, több száz darabból álló népi textilgyűjtemény őrizte meg. (vö. 
Nagy 2004, 10–11.)

zichy István parasztsághoz fűződő viszonyát is a közvetlenség, al-
kalmazkodóképesség jellemezte. Szintén hosszú időt töltött körösfőn, 
kalotaszegi viseletet öltött magára, megtanulta a tájszólást, templomba, 
táncba járt, együtt dolgozott a falusiakkal. Medgyaszay István Juhász 
árpáddal kalotaszeg mellett jobbára gyalogszerrel bejárta Erdély más 
tájegységeit is. Útjairól naplót is vezetett. Egy-egy faluba érkezve felke-
reste a település vezetőit (tanító, tiszteletes, jegyző), majd szállást kere-
sett. Minden településen felkereste a helyi ácsmestereket, tőlük tudakolta 
a házépítés fortélyait, és feljegyezte a népi építészet helyi szókincsét is. 
Bekapcsolódott szállásadói életébe, például elkísérte a gazda lányát a fo-
nóba, ahol a nótázást hallgatva csujogatásokat és különböző népnyelvi 
kifejezéseket jegyzett le. Thoroczkai Wigand Ede művészetének fő ihlető 
forrása a Székelyföld volt, ahova nem csupán gyűjteni járt, hanem 1907-
től hét éven át ott is élt. építészi tehetségét számos erdélyi épület, falusi 
népházak, gazdasági és középületek, nyaralók őrzik. 1910-ben megbíz-
zák a marosvásárhelyi népművészeti múzeum tervezésével. Számos írá-
sa tükrözi Erdély hatását; a „cserényös házak” alapos, forrásértékű nép-
rajzi leírás a székely viseletről, tárgyi kultúráról, az ottani szokásokról, 
szólás-mondásokról. „öreg csillagok” című munkájának lapjain a csilla-
gokhoz kapcsolódó hiedelmek, a népi hitvilág, a népi természetismeret 
elevenedik meg. Székelyföld mellett sok időt töltött Torockón, és számos 
kalotaszegi faluban is megfordult. (vö. Nagy 2004, 12–13.)

Az erdélyi népművészet elemei mellett a gödöllőiek előszeretettel 
használták a mezőkövesdi népviselet formavilágát is. Számos művé-
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szeti alkotásuk, grafikák, festmények, faliszőnyegek, fajátékok őrzik a 
matyó viseletek motívumait. A matyó nép művészete legintenzívebben 
Juhász árpádra hatott, aki 1911-ben fél évig családjával Mezőköves-
den lakott. Mellette gyakran megfordult a Matyóföldön undi Mariska, 
körösfői-kriesch Aladár, Nagy Sándor és Mihály Jenő is. Nagy Sándor 
népművészeti elemeket gyűjtő és feldolgozó tevékenysége elsősorban 
Dunántúl tájaihoz, főként Göcsejhez kötődik. Művészetére a népi fafa-
ragó művészet volt legnagyobb hatással, alkotásain gyakran feltűnnek a 
göcseji tornácoszlopok, házoromzatok, faragott székek aprólékos díszí-
tőmotívumai. undi Mariska jó ismerője volt a Dunántúl jellegzetes nép-
művészeti központjainak (például kapuvár, Sárköz, csököly, ormánság) 
is. Jelentős még Juhász árpád és Medgyaszay István Dunántúlon végzett 
gyűjtőmunkája is. (vö. Nagy 2004, 14–15.)

Ezekhez a kezdeményezésekhez kapcsolódik majd Malonyay Dezső 
nagyszabású vállalkozása, A magyar nép művészete című könyvsoro-
zat, amely mintegy összekovácsolja ezeket a szerteágazó törekvéseket. 
Ennek első kötete az általuk oly nagyra értékelt kalotaszeg művészetét 
mutatta be. Malonyay könyvsorozatában a gödöllőiek közül Edvi-Illés 
Aladár, körösfői, undi Mariska, Juhász árpád, Medgyaszay István, zi-
chy István és Nagy Sándor vett részt. Malonyay és a gödöllőiek talál-
kozásában szerepet játszott körösfői-kriesch, illetve a gödöllői kolónia 
számos tagjának szoros barátsága a vállalkozás kezdeményezőjével. Ezt 
erősítette továbbá az is, hogy a kezdeményezés közel állt a művészkö-
zösség korábban már bemutatott életeszményéhez, és azt remélték, hogy 
a népi ábrázolások formavilága által is gazdagodik majd művészetük. 
(vö. lábadi 2006, 112., a Malonyai munkáról lásd továbbá részletesen 
Kósa 2003.)

A kalotaszegi kötet szerkezete egyszerű: a táj bemutatása, viselet, 
templom, ház, temető. A centrális részt mindig a házról szóló fejezet al-
kotta. Ettől a tagolástól csak a harmadik kötet tér majd el, amelyben a 
preraffaelita felfogás hatására megjelent a teljes környezeti kultúra. Ezt a 
kötődést a Magyar Iparművészetben megjelenő kritikai méltatás is észre-
vételezi: „Most azután megjelenik egy könyv. Hogy mi a tartalma? Min-
den, mert maga az élet. Az az élet, amelyet ruskin álmodott végig a pízaí 
temető árkádjai alatt sétálva, amelyért a fanatikus Morris élete végéig 
küzdött. Az az élet, amely ideálja a kultúra minden harcosának. csu-
pa szín, vonalak finom játéka, harmónia és lélek. csodálatos mesevilág, 
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amely eldugott völgyhajlásokban, csörgedező patakok, kicsiny folyók 
partján, emberi hajlékokban oltárát emeli a nemzeti szépnek . . . kincset 
érő föld kalotaszeg. évszázadokon keresztül organikusan fejlődő művé-
szet fészke, nekem olyasmi, mint a magyar nép lelkiismerete. váddal teli 
lelkiismeret, amely arról beszél, hogy hosszú időn által alig akadt ma-
gyar ember, aki megértette, aki megérezte. Tapogatózva, dadogva gyöt-
rődtünk s lábunk alatt aranyból volt a föveny. Emlékezem arra, hogy 
Walter crane ujjongva élt ezen a vidéken néhány boldog órát.”2

A gödöllőiek népművészet felfogása az ihlető, ruskin középkori ide-
álvárosát és Morris „seholsincsországát” az erdélyi faluközösség ruszti-
kusabb színeivel váltotta fel, és ezáltal azt jellegzetesen közép-európai-
vá, illetve magyarrá tette. A gödöllői művésztelep szecessziós stílusa – a 
kortárs észak- és kelet-európai művésztelepekhez hasonlóan – összefo-
nódik a nemzeti tartalmú művészettel. A művészetek szintézisén, a kéz-
művesség eszményítése, a műfajok egyenrangúságának gondolatán belül 
fontosnak tartották a népművészet és a „grand art” határainak eltörlését. 
A felfogásuk szerint a népművészet a művészet ősforrása, amely „élte-
tő talaját, elevenítő kútforrását képezi minden leendő magyar művészet-
nek”. (Gellér és keserű 1994, 24.) Így vált számukra kalotaszeg, nép-
rajzi gyűjtésük fő területe „ruskini szigetté”, ahol az élet és a művészet 
még nem vált szét, a népművészet az őt körülvevő élettel azonos. A gö-
döllőiek ruskin és Morris nyomán nem csupán a különböző művészeti 
formák, hanem a művészet és élet egyenjogúsítására, az „élet művésze-
tének” megteremtésére törekedtek. Ennek szimbólumvilágát műveikben 
leginkább a művész–próféta–tanító hármas egysége jeleníti meg. (vö. 
Gellér és keserű 1994, 25.) 

4.2. A NéPI kulTÚrA ElEMEINEk MEGJElENéSE  
A korSzAk élETrEForM MozGAlMAIBAN

A gödöllői művészteleppel közvetlen kapcsolatban álló építészek, Med-
gyaszay és Thoroczkay Wigand mellett a fiatal kós károly lesz az, aki-
re leginkább hatottak az angol preraffaelita mozgalom eszméi, amely-

2  Margitay Ernő (1907): A magyar nép művészete. Magyar Iparművé-
szet, 10. , 4. sz. 218–219. 
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lyel már műegyetemi éveiben megismerkedett. kós a magyar nemzeti 
architektúra megújítását keresve jutott el azokhoz az új angol művészeti 
elképzelésekhez, amelyek nemcsak építészeti szemléletét befolyásolták, 
de hatással voltak kibontakozó könyvművészetének kialakulására és tár-
sadalomszemléletére is. Ezek a hatások kezdetben az erdélyi műemlékek 
tanulmányozásában és kós népművészet felé fordulásában követhetők 
nyomon. Miként egyik írásában megfogalmazta „Megjegyeztem ma-
gamnak az osztrák oldrich és a belga van de velde nevét és megismer-
kedtem ruskinnal és Morrisszal”. (Idézi Sas 2010, 21.) kósra az angol 
ruskin, Morris mellett nagy hatással voltak Ashbee és crane törekvései 
is. A fiatal építészhallgató egész életre azonosult ruskin törekvéseivel, a 
stílust és formát a népnél kereste, és a népművészet forrását a középkor 
művészetében találta meg. Morris munkásságának az a törekvése ragadta 
meg leginkább, amely a kor emberének olyan házat kívánt építeni, amely 
külső és belső felépítésében egyaránt alkalmazkodott a helyi hagyomá-
nyokhoz. A másik fontos alapelvet Ashbee munkássága kapcsán így fo-
galmazza meg: „Az embernek, a családnak építi a házat, nem másnak; 
épületei nem kirakati tárgyak. Mindig a belsőt tervezi, amelyhez a külső 
úgy simul, mint a dió beléhez a védő héj. (…) Az anyagot mindenekfelett 
szereti és becsüli: sosem hazudik tehát: ami fa, azt fának mutatja, ami va-
kolat, az nem utánoz követ.” (Idézi Sas 2010, 23.) 

Első nagyobb erdélyi tanulmányútja során készíti el Erdélyország épí-
tészete című vázlatkönyvét, amelynek egyik tanulmánya Segesvár és To-
rockó, a másik pedig Székelyföld és kalotaszeg építészetét és néprajzát 
mutatja be. rajzos munkáinak középpontjában kalotaszeg állt. kós nem 
csak díszes viseletüket, nemzedékek által létrehozott építészeti formáikat 
csodálta meg, hanem észrevette a falusi közösségeket működtető évszá-
zados rendet is: „ A kalotaszegi nagyon értelmes, művelt nép, itt minden 
faluban régóta van iskola. S a kolozsvári középiskolába is be-beadták az 
apák gyermekeiket. Az iskola hozzánőtt az életükhöz. (…) ők őrizték a 
falu rendjét, erkölcsét, a közös javakat. vigyáztak legelőre, erdőre. Pap-
nak, jegyzőnek csak úgy volt maradása köztük, ha ezt az igényüket, a 
maguk dolgainak intézéséhez való jogukat respektálta.” (Sas 2010, 29.)

1910 őszén született meg sztánai nyaralóhelye, a varjúvár, amely-
nek épületén erőteljesen érződik Morris lakóháza, a red House hatása. 
A klasszikus angol házat megalkotó építészekhez hasonlóan az épületet 
természetes környezetbe, árnyas facsoportok közé helyezte, elrejtve azt 
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a kíváncsi tekintetektől és kifejezve a természet iránti tiszteletét. Hason-
ló elképzeléseket tükröz Hermann Antal néprajzkutatónak a közeli Je-
genye fürdőhelyen építtetett háza, aki ott házinyomdát is berendezett. 
A székely népi és történeti építészet elemeinek felhasználásával az angol 
craft and Draft irányzat legkövetkezetesebb hazai követőjeként alkot-
ja meg első jelentősebb munkáit. Ezek közé tartozik például a Jánszky 
Bélával közösen tervezett zebegényi templom (1908–1909) az állatkert 
(1909–1910), városmajor elemi iskola (1910–1911), az óbudai reformá-
tus parókia (1908–1909), a sepsiszentgyörgyi múzeum (1911–1912), a 
kolozsvári „kakasos” templom (1912–1913) épülete. Az 1912-ben elfo-
gadott, angol kertvárosi mozgalom, Morris és körének hatását tükröző 
wekerletelepi munkás- és tisztviselőtelep terve, amely szintén az erdélyi 
történeti és népi építészet elemeinek felhasználásával készült.

Az életreform törekvésekkel szintén kapcsolatba hozható az a népi 
kultúra felé fordulás, amely a 20. század elejének kodály zoltán és Bar-
tók Béla nevéhez kapcsolódó magyar zenei törekvéseiben érhető nyo-
mon. Azt az elemi erőt, amit művészetére a népművészet jelentett élete 
alkonyán, 1944-ben megjelenő egyik írásában Bartók Béla az alábbiak-
ban érzékelteti: „Mi megéreztük a parasztzene hatalmas művészi erejét, 
annak legérintetlenebb formáiban azt az erőt, amellyel útnak lehet indí-
tani és ki lehet fejleszteni egy olyan zenei stílust, amelyet még legapróbb 
elemeiben is áthat ennek a tiszta forrásnak éltető ereje.” (Bartók 1989, 
idézi Büky 2006, 128.) kodály nép felé fordulásának életreform gyö-
kereit Pukánszky Béla és Pethő villő munkái elemzik részletesen. (Pu-
kánszky 2005, Pethő 2008, 2011.)

A két szerző más indíttatásból kezdett a népzenével foglalkozni, Bar-
tók mint inspirációt kereső művész, kodály számára a gyűjtés a későbbi 
A magyar népdal strófaszerkezete című doktori disszertációjának témáját 
jelentette. Első gyűjtőútjukra 1906-ban került sor, Bartók vésztő környé-
kén, majd Erdélyben, kodály pedig a Felvidéken található zoborvidéken 
folytatta a gyűjtőmunkát. Bartók gyűjtéseit 1918-ban fejezi be, majd tu-
dományosan feldolgozza és publikálja az összegyűjtött anyagot.

Ebben az időben mindkettőjük életformájában és gondolkodásmód-
jában megjelenik az életreform törekvések hatása. Erre utal a gödöllői 
művésztelep tagjaival ápolt kapcsolatuk, ebben valószínűleg kodály 
közvetítő szerepe érvényesült. vannak adatok kodály és a gödöllőiek 
egyik vezetője, Nagy Sándor eszmei kapcsolatára, de 1905-től kezdő-
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dően Bartók gondolkodásában és életvitelében is kimutathatóak azok a 
külsőségek, amelyek a gödöllői művésztelep lakóit is jellemezték. Ebben 
az időben írt leveleiben is megjelennek a kapitalizmust, a városi kultúrát 
tagadó, romantikus felhangok: „városi emberszag! Gyűlölt dolog! ked-
ves parasztjaim között kellemes órákat töltök.” (Idézi Büky 2006, 134.)

Miként Büky virág megállapítja, ebben az időben életmódjában szá-
mos az életreform hatására utaló további elem is megjelenik. A Kos-
suth-szimfónia komponálása idején viselt magyaros ruháját Tolsztoj-ing-
gel és szandállal cseréli fel. Úri társasága, csak azért is nyári ingben, 
gallér és kézelő nélkül, kopott cipőben érkezik. A Kékszakállú 1911-es 
elutasítása után a városból kivonulva, kiköltözik rákoshegyre. Ehhez 
járul a gödöllőiekre is jellemző egészséges étkezés, a reggeli torna és 
séta, amely elválaszthatatlan Bartók mindennapjaitól, miként a waidber-
gi életreform szanatóriumból hozott labdajáték, valamint a rendszeres 
napfürdőzés és a vegetáriánus étrend. (vö. Büky 2006, 135.)

A korszak életreform gyökerű népi kultúra iránti érdeklődésének kö-
zéppontjában, különösen a gödöllőiek esetében, leginkább a népi kultúra 
tárgyi vonatkozásai álltak. A népi táncok iránti érdeklődésre utaló leírá-
sokkal így csak ritkábban, például zichy István naplójában találkozunk. 
Ebben a kalotaszegi táncrend néhány elemének leírásával találkozhatunk. 
A körösfői nép között élő művész részletesen leírja a falu közösségi tánc-
rituáléjának jellegzetes vonásait. Bemutatja a tánc helyének kijelölését, 
a cigány fogadását, a tánchoz való gyülekezés rendjét. A táncalkalmak 
ismétlődő három fő mozzanatáról így ír: „Az első mozzanat igen mél-
tóságteljes ritmikus lépés volt. Ennél a táncos térdeit felváltva magasra 
emelte, másik lábán jól felemelkedett, miközben hüvelyk és középujjá-
val folyton „füttyögetett” (csettintett). Ezalatt hívta be a gazda a táncba 
a többi legényeket (…) Mire a legénység mind benn volt a „karikóban” 
a cigány a frissebb ritmusú „figurát játszotta. Ezt mindenki többé ke-
vésbé egyénien járta. Ez egyrészt hihetetlen gyors bokázással, másrészt 
ugrásokkal közben a csizmaszár ütemes csapkodásával, füttyögetéssel és 
kurjongatással ment mindaddig, amíg mindannyian valósággal lázba jöt-
tünk. Akkor a zene egyszerre csak csendesedni kezdett, és a tánc átment 
harmadik mozzanatába, ami inkább csak körséta volt, miközben a zenét 
a táncosok tapssal kísérték.” (zichy 2003, 145.)

Szintén a kalotaszegi táncok ebben az időben még élő hagyományai-
ról tudósít a kós károly által 1914-ben Sztánán megrendezett Protestáns 
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bál táncleírása, amely az építész sógorának visszaemlékezéseiben talál-
ható: „Pár ütem után berobog tizenkét kalotaszegi legény. Finom hófe-
hér vászonból készült, berakott, rojtos, bő gatyában, sarkantyús pengés 
csizmában, varrottas kék bujkában és fejükön kalotaszegi módra varrott 
szalagos fehér szalmakalappal. leeresztett aranygombos derékszíjjal és 
rajta a lelógó híres kalotaszegi színes, bojtos farmatringgal. Nyakukon az 
aranypillangós, varrott, rojtos nyakkendővel. rögtön körbeálltak és egy 
pillanat alatt elkezdték táncolni a legényest.” (idézi Sas 2010, 62.)

4.3. Az élETrEForM TováBBI HAzAI IráNyzATAI

A gödöllői művésztelep mellett a hazai életreform mozgalom képviselői 
leginkább a főváros liberális polgári köreiből kerültek ki. ők azok, akik 
1901-ben létrehozzák a „szociológia első magyar műhelyét”, a Magyar 
Társadalomtudományi Társaságot, amelyből később kinő a munkásmű-
velődés legjelentősebb korabeli intézménye a Társadalomtudományok 
Szabadiskolája is. A hazai társadalomtudományok művelőinek figyelme 
egyre inkább kiterjed a „Németország mögötti Európa”, elsősorban Ang-
lia, Franciaország, sőt az Egyesült államok tudományos eredményeire 
is. A pozitivizmus hazai követőinek munkáiban (pl. Pauer Imre, Pikler 
Gyula, Jászi oszkár, Somló Bódog, Posch Jenő és mások) a Spencer 
felfogására alapozódó szemléletmód a század elején ötvöződik a kor-
szak további biológiai és pszichológiai irányzataival, mindenekelőtt a 
darwinizmussal, majd Emile Durkheim elméletével és Sigmund Freud 
pszichoanalitikus felfogásával. A hazai pozitivizmus – elsősorban szo-
ciológiával foglalkozó képviselői – később több elemében átvették a 
marxizmus társadalomelméletét (pl. Szabó Ervin, varjas Sándor), illetve 
később a hazai marxista filozófia jelentős személyiségei lettek (Fogarasi 
Béla, lukács György, rudas lászló). (Hanák 1992)

A Társaság és annak folyóirata nagy teret szentelt az új pedagógiai 
kérdéseknek is. Számos tanulmány és ankét keretében foglalkoztak az 
egyházi befolyás alatt álló, szerintük elmaradott magyar közoktatási 
rendszer gyökeres reformjával, a haladás szolgálatában álló új iskola 
kérdéseivel, továbbá egy úgymond progresszív tanítói mozgalom ki-
alakításának tervével. A társaság kezdeményezésére kerül megalapításra 
a tanítóság folyóirata az Új korszak, valamint a Magyarországi Taní-
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tók Szabad Egyesülete. Jelentős szerepük volt a nép-, illetve munkás-
művelődés különböző szervezeti kereteinek kialakításában. A Társaság 
1902-ben megindítja munkástanfolyamait, 1905-ben megszervezik az 
egyetemi hallgatók szociológiai tanfolyamát. Ezt a két oktatási formát 
a szabadkőműves mozgalom anyagi támogatásával 1906-ban egyesítik, 
megalapítva a Társadalomtudományok Szabad Iskoláját. Jelentős sze-
repük volt az 1907-ben Pécsett megszervezett országos szabadoktatási 
konferencia megszervezésében is. (vö. Németh 2005.)

A század első évtizedében kibontakozó első, jellegzetes életreform 
motívumokat is felmutató kezdeményezése, az új színházi törekvések 
térhódításával függ össze. Ez az 1903-ban létrehozott Thália Társaság, 
melynek létrejöttében jelentős szerepe volt az akkor még egyetemi hall-
gató lukács Györgynek. A társaság tagjai hivatásos színészek, rende-
zők bevonásával – nyugat-európai modern színházi törekvések (a párizsi 
Théatre libre, a moszkvai Művész Színház, a berlini Freie Bühne) – pél-
dáját követve, műkedvelő előadások keretében jelentős külföldi szerzők 
színdarabjainak bemutatására vállalkoztak. A kezdeményezést nem szín-
társulatnak, hanem művészi mozgalomnak tekintették, így annak tagjai 
között ott volt Bartók Béla és kodály zoltán is. 1904 és 1908 között 
színpadra viszik Ibsen teljes életművét, továbbá Hauptmann, Strindberg, 
Hebbel, Gorkij darabjait. A mozgalom célkitűzései között szerepelt a 
népi rétegek igényes színház iránti fogékonyságának fokozása. Ennek 
jegyében megállapodást kötöttek a szocialista párt vezetésével munkás-
előadások szervezésére is. (Mucsi 1978, 985–986.) 

A század első éveinek szellemi erjedése nyomán egymásra találtak az 
irodalom megújítására szövetkező fiatal költőnemzedék tagjai és a Hu-
szadik Század köré csoportosuló értelmiségi csoportok. Ennek nyomán 
1906-tól kezdődően valóságos művészeti forradalom vette kezdetét. Ek-
kor jelent meg Bartók és kodály első népdalgyűjteménye, kezdett formá-
lódni a Nyolcak festőcsoportja, veszi kezdetét a Társadalomtudományi 
Társaság radikalizálódása. A Párizsból hazatérő Ady Endre 1906-ban 
megjelenő Új versek című kötetével „új időknek új dalaival” hozza láz-
ba az új hang iránt fogékony közönséget. Ady a magyar líra megújítása 
mellett kiállt a polgárosodás és a társadalom demokratizálása mellett, 
leglátványosabban személyében kapcsolódott össze a társadalmi és az 
irodalmi progresszió. A szecesszió és szimbolizmus formajegyeit hor-
dozó költészetének témái a dekadencia, a prűd úri-polgár világ álszent 
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erkölcsével szemben provokatívan vállalt új fajta férfi-nő kapcsolat, az 
erotikus, érzéki szerelem, az őszinte istenkeresés, az elmaradott magyar 
társadalmi viszonyok, „a magyar ugar” bírálata. A Nietzsche által erő-
sen befolyásolt költő írásai magukon viselik az értelmiségi elit öntudatát, 
amelyre jellemző a személyes és művészi küldetéstudat és a váteszsze-
rep. 1908-ban jön létre a modern irodalmi törekvések képviselőinek leg-
főbb fóruma a Nyugat című folyóirat, amelyben egymás mellett éltek 
az európai művészet megújulásának különböző korszakait reprezentáló 
irányzatai, a naturalizmus, az impresszionizmus és a szecesszió törekvé-
sei. A századelő irodalmi megújulási mozgalmához tartozik a nők meg-
változott helyét és szerepét középpontba állító nőírók (lesznai Anna, 
Erdős renéé) és a társadalmi problémákat női szempontból megközelítő 
(kaffka Margit) megjelenése. (vö. Németh 2005, )

A korszak közép-európai népies anarchista mozgalmait jelentős mér-
tékben befolyásoló Schmitt közép-európai „életreform-prófétaként” a 
század első évtizedében Budapesten, – a gnosztikusok és teozófusok 
törzshelyén – az Akadémiai kávéházban hirdette „új Evagéliumát”. Eze-
ket a „gnosztikusok, teozófusok, kommunisták és anarkisták” által lá-
togatott összejöveteleket az egy kortársi visszaemlékezés így jellemzi: 
„Az egész társaságra az nyomta rá a bélyegét, hogy többé-kevésbé talál-
koztak a Gnózis terén. Ezenkívül majdnem mindenki tolsztojánus volt. 
Zavaros, ellentmondó, de nagyon érdekes társaság volt ez sok gondol-
kodó fővel és gondolatkeltő vitákkal. A magyar, de Németországban élő 
Schmitt Jenő a régi görög gnózis újjáélesztője minden télen Budapesten 
töltött néhány hónapot és ő is mindig ott volt az összejöveteleken. Né-
metországban ő rendkívüli tekintély volt. A pesti tartózkodása alatt egész 
előadásokat tartott a kávéházakban.” Tarjányi 2002, 100.) Schmitt Jenő 
halála után tanítványai – kepes Ferenc, Migray József és Madary károly 
révén – tovább élt a gnózis szellemisége, nemcsak Budapesten, hanem az 
emigránsok révén Bécsben is. (Tarjányi 2002, 101.)

Schmitt jelentős mértékben hatott a korszak másik emblematikus sze-
mélyisége, Szabó Ervin szellemi fejlődésére is, aki egyik fiatalkori leve-
lében „szíve szerint anarchistának” (Szabó 1977, 97–98.) vallotta magát. 
valószínűleg Schmitt tanai is hozzájárultak ahhoz, hogy Szabó később a 
szociáldemokrata párttal szemben álló anarcho-szindikalizmusban látta 
a munkásmozgalom jövőjét. A korszak baloldali mozgalmaiban kifejtett 
széleskörű elméleti és gyakorlati munkája mellett az 1910-es években 
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úttörő munkát végzett a modern budapesti közkönyvtári hálózat meg-
teremtésében. 

A városi értelmiségek és a különböző baloldali politikai mozgalmak 
képviselőinek körében egyaránt ismert volt a magyar anarchista mozga-
lom másik ismert figurája – Szabó Ervin barátja – „Gróf Batthyányi elv-
társ.” Batthyány Ervin egy ősi főnemesi család sarja, aki középiskolai ta-
nulmányait követően londonban és cambridge-ben folytatott egyetemi 
tanulmányokat. Elidegenedve saját kiváltságos helyzetétől már 19 éves 
korában kommunisztikus nézeteket vallott. Gondolkodását meghatározó 
olvasmányélményei – Edward carpenter, William Morris, lev Tolsztoj 
és Pjotr kropotkin művei – vitték ebbe az irányba. Tolsztoj tanításait 
későbbi iskolaalapítási tevékenységében hasznosította. (Bozóki/Sükösd 
1994, 99) carpenter nézeteiről 1903-ban elemző cikket írt a Huszadik 
Században. Morris hatásáról így ír egyik levelében: „A News From Now-
here (Hírek Seholországban) (Sic!)egyike azon könyveknek, melyek le-
gelőször is igen nagy mértékben járultak hozzá mostani életfelfogásom 
megalapításához” (Szabó 1977) 

rendhagyó nézetei és magatartása miatt családja gondnokság alá he-
lyeztette. csak 1903 után szabadult a bécsi Holländer intézetből, és ezt 
követően tevékenyen bekapcsolódott a magyar szellemi életbe. 1904-ben 
részt vett a Társadalomtudományi Társaság közel fél éven át tartó vita-
sorozatán, amelynek során az anarchizmus, a liberalizmus, a konzervati-
vizmus képviselői ütköztették politikai nézeteiket. A vitát követően Batt-
hyány a gyakorlatban is igyekezett kipróbálni elképzeléseit. 1905-ben 
birtokán, a vas megyei Bögötén angol és orosz példák nyomán megala-
pította reformiskoláját, amelynek célja a felvilágosult társadalmi eszmék 
iránti fogékonyság felkeltése volt. Emellett további klubhelyiségek, nép-
könyvtárak, iskolák létesítését tervezte, amelyekből „az osztályharc és 
forradalom gócpontjai kialakulhatnának”(Szabó 1977, 234.) 

A sorozatos támadások kereszttűzében működő iskolában nem csak 
a tanítás volt ingyenes, hanem a tankönyvek és a ruházat is. Az oktatás 
az önálló gondolkodás, a gyakorlati tudás és a morális érzék kibonta-
koztatására törekedett, az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt helye-
zett a gyakorlatias tartalmakra is. Az anarchista gróf aktivitása a század 
első évtizedének második felében érte el csúcspontját. Bögötei birtokán 
szocialista nyomda- és lapkiadó felállítását, politikai napi- és hetilap, 
tudományos folyóirat és néplexikon kiadását tervezte. Saját pénzén és 
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szellemi irányításával jelenik meg Testvériség címmel a szombathelyi 
szociáldemokrata pártszervezet lapja. Ennek első vezércikkeit is ő írja, 
amelyek sajátos ötvözetét alkották a Kroptkin, William Morris, Jean Gra-
ve-féle anarchista-kommunista, illetve anarcho-szindikalista irányzatok 
ideológiájának. 1907-ben szintén Szombathelyen elindította nagy pél-
dányszámban megjelenő Társadalmi Forradalom című folyóiratát, a ma-
gyar anarchista mozgalom legjelentősebb sajtóorgánumát. A sorozatos 
kudarcokat követően 1910-től véglegesen „második otthonában” Ang-
liában telepedett le, és 1913-ban lemondott a magyar állampolgárságról, 
majd eladta bögötei birtokát is. Híres magániskoláját az államnak aján-
dékozta. A világháború idején pacifista körökben mozgott és kapcsolat-
ban állt az angol anarchistákkal, de amikor 1931-ben hazalátogatott, már 
visszahúzódott a politikától. (Bozóki és Sükösd 1994, 112–113.)

A korszak magyar reformereinek sokszínű szellemi horizontját, amely-
nek palettán ott találhatók a különböző baloldali politikai reformmozgal-
mak, az angol pozitivizmus Spencer által reprezentált racionalista-pozi-
tivista vonulata, a modern szociológia és a marxizmus tanításai mellett 
az anarchizmus legkülönbözőbb irányzatai, Schopenhauer, Nietzsche, 
majd később Bergson kultusza, valamint a korszak életreform alapokon 
nyugvó divatos kvázivallásos mozgalmai, a spiritizmus, a fekete mágia, 
a teozófia, majd az antropozófia tanai is. Ezt a korabeli új spiritualitás és 
a misztika iránti igényt ritoók Emma 1921-ben megjelenő, a századfor-
duló utáni életreform szubkultúra világát érzékletesen ábrázoló korszak 
regénye így jellemzi: „ nagy tömegeknél megjött a vágy valami biztos 
alapnak az öntudatos keresése után. A gyöngébbek a vallást készen talál-
ták, s először az asszonyok vetették magukat szokott túlzásukkal a Jézus 
vagy Buddha hívására a hit mélységeibe. A teozófia befolyása sok gon-
dot okozott az idegorvosoknak, de elmélyítette a lelkeket azoknál, akik 
csöndességre és bensőségességre hajlottak. A teljesen közömböseket az 
egész áramlat divatossága vitte magával – míg végre mindenki várta azt, 
aki az utolsó szóba belefoglalja az érzéseiket.” (ritoók 1993, 428.)

A teozófia magyarországi térhódítására utal az 1905-ben alapított 
Magyar Teozófiai Társulat, amelynek világkongresszusát 1909-ben már 
Budapesten rendezték. 1912-ben cooper-oakley anyagi támogatásával 
megjelent folyóirata a Teozófia. A magyar mozgalom arculatát főként 
Annie Besant elképzelései határozták meg, de ismertek voltak a magyar 
teozófusok körében az abból kivált újabb irányzatok, rudolf Steiner ant-
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ropozófiája, valamint az indiai krishnamurti mozgalma is. A pedagógiai 
szempontból is jelentős antropozófia elterjesztésében Nagy Emilné Göll-
ner Márta játszott jelentősebb szerepet, akinek férje 1923-tól a Bethlen 
kormány igazságügy minisztere. 1921-ben Drezdában ismerkedett meg 
Steiner tanaival, akivel 1924-ben személyesen is kapcsolatba lépett. Eb-
ben az évben lett az antropozófiai társaság tagja, és ettől kezdődően fá-
radozott azon, hogy meghonosítsa a „spirituális tudomány” tanításait és 
létrehozza az első magyar Waldorf iskolát, amely 1926-tól 1933-ig Göll-
ner Mária házában működött. (vámosi Nagy 1992, 2.)

A század második évtizedének sajátos arculatú életreform csoportja 
az 1915-ben alapított vasárnapi kör. A csoportosulás az új vallásosság, 
a „metafizikai idealizmus,” a spiritualizmus nevében fellépve tudatosan 
szembefordul a Huszadik Század körének pozitivista szociológiai és ma-
terialista beállítottságával. A baráti társaságként induló mozgalom szel-
lemi előzményei a Thália Társasághoz és az 1911-ben megjelenő, Fülep 
lajos és lukács György által szerkesztett A Szellem című folyóirathoz 
köthetők. A rövid életű folyóirat szerzői közé tartoztak a kör későbbi 
alapítói közül Mannheim károly, ritoók Emma, zalai Béla és Balázs 
Béla. A folyóirat német recepcióra utal, annak modelljét – a rickert és 
Windelband által szerkesztette – logos című filozófiai folyóirat szolgál-
tatta, amelybe az abban az időben Németországban élő lukács írásai is 
megjelentek. Az alapító és törzstagok Balázs Béla, lukács György, rito-
ók Emma, Antal Frigyes és Fogarasi Béla, később Hauser Arnold, Mann-
heim károly, Spitz rené, Tolnay károly, Fülep lajos. Az összejövetele-
ken részt vett Révész Géza, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Polányi Károly 
és Polányi Mihály. közülük többen később nemzetközi hírű tudósok és 
művészek lesznek. (karády és vezér 1980)

A csoportosulás szellemi vezére az 1912-től Heidelbergben élő lu-
kács György, akire nagy hatást gyakorolt a német szellemi élet egyik 
központjának számító egyetemi város pezsgő légköre. ott élnek ebben 
az időben a korabeli német életreform mozgalmak körében is mértékadó 
személyiségek, Max Weber és Stefan George valamint a kultúrtörténész 
Eberhard Gothein is. lukács ezekben az években kötött szoros barátsá-
got Ernst Blochkal, akivel 1911-ben Berlinben Simmel egyetemi szemi-
náriumán ismerkedett meg. A vasárnapi kör szervezeti előzményeihez 
tartozik a Max Weber szalonja valamint a George-kreis mellett a heidel-
bergi Akademische Gesellschaft. Ez az egyetemi diáktársaság a városban 
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évszázadok óta működő hagyományos Burschenschaft-ok alacsony szel-
lemi színvonalának és kollektív ivászatainak ellensúlyozására jött létre. 

A vasárnapi körben a német idealista filozófia szellemiségét követő 
elméleti viták, többnyire etikai és esztétikai kérdésekről folytak, a részt-
vevők szemléletmódját az erőteljes pozitivizmus és impresszionizmus 
ellenes beállítódás jellemezte. A kör retorikáját áthatják az életreform 
mozgalom jellegzetes motívumai: a korabeli viszonyokkal, a „közönsé-
ges élettel” szembeni elégedetlenség, a kapitalizmus prózájának, a „civi-
lizációnak” a kultúra értékei felöli bírálata. legfőbb jellemzője az etikai 
idealizmus: tények, értékek, empirizmus és transzcendens szféra, puszta 
létező és eleven élet, lét és érvényesség, sötétség és fény, káosz és forma 
platonista, misztikus, kantiánus, életfilozófiai, kultúra kritikai dualizmu-
sa és szembenállása. A fennálló világnak egy igazabb, lényegibb, maga-
sabb rendű értékszféra irányából történő bírálata, illetve elutasítása. (ka-
rády és vezér 1880, 28) A közösség vallásos jellegére utalnak az abban 
elterjedt sajátos rituálék. Például a tesvinek nevezett testvér megszólítás, 
a nyilvános gyónás elemeire utaló őszinteség elvárása. Jól jelzi ezt, hogy 
később Tolnay károly princetoni lakásában „vasárnap-oltárt” állított fel.

A körhöz kapcsolódott Jászi oszkár felesége, a sokoldalú festő, ipar-
művész és költő lesznai Anna, azon kevesek egyike, aki nem csatlako-
zott a kommunista mozgalomhoz. A századforduló után számos népszerű 
mesekönyvet készített, amelyek szövegét és illusztrációit is ő készítette 
(A pólyásbaba napjai, Mese az eperszemnyi szívről, Mese a bútorokról 
és a kisfiúról, A kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos tündér-
országban). A nagyszerűen megkomponált illusztrációk és a hozzájuk 
kapcsolódó költői szépségű mesevilág révén az olvasó, azaz a gyermek 
mint egy csodát, úgy veszi lépésről lépésre birtokába környezetét, amely-
nek varázslatosságára fondorlatos egyszerűséggel nyitja rá a kis olvasók 
szemét. (Szabadi 89–95.)

A szellemi körhöz ebben az időben laza szálakon kapcsolódik a ha-
zai életreform törekvések másik sokoldalú nőképviselője a matemati-
kus, filozófus Dienes valéria, aki később a magyar mozdulatművészet, 
az orkesztika kiemelkedő személyisége lesz. Férje, a kiváló matemati-
kus, Dienes Pál révén 1906 után kapcsolatba kerül a Huszadik Század 
körével, és a hazai feminista mozgalommal. A század első évtizedének 
végén Párizsban él, ahol Bergson tanítványa, követője és műveinek ma-
gyar nyelvű fordítója lesz. visszaemlékezése szerint a mozdulatművé-
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szeti koncepciójának kialakítására nagy hatással volt Bergson Matièrs et 
memoirs című művében kifejtett mozdulatpszichológiája és a százade-
lő nagy formabontó táncosnője, Isadora Duncan és testvére raymond 
Duncan hatása. később csatlakozik raymond Duncan Nizzában működő 
életreform kommunájához. Hazatérte után Domokos lászló reformisko-
lájában tanítja az általa kialakított orkesztikát. Az 1920-as évek második 
felében számos nagy sikerű orkesztikai misztériumjáték, illetve parabola 
koreográfiáját alkotja meg. (Borus 1978)

A baráti társaság tagjainak jelentős szerepük volt az 1917 elején szer-
vezett „ellenegyetemként működő” Szellemi Tudományok Szabadisko-
lája alapításában, amely az életreform törekvések új spiritualizmusának 
és a metafizikai idealizmus tanainak terjesztésére is vállalkozott. Miként 
megfogalmazzák: „ez az új típus a múlóban lévő materializmussal szem-
ben a transzcendencia problémáinak fontosságát, a relativista impresz-
szionizmussal szemben a princípiumok egyértelmű érvényességét, az 
anarchikus minden mindegy világnézettel szemben a normatív etika pá-
toszát hirdeti.” Az előadók között szerepel Balázs Béla, Fogarasi Béla, 
Fülep lajos, lukács György, Mannheim károly, Hauser Arnold, Szabó 
Ervin, kodály zoltán, Bartók Béla. Az előadások anyagát az Előadások 
a szellemi tudományok köréből könyvtára” címmel megjelenő könyv-
sorozatban publikálják. A vasárnapi kör tagjai – ritoók Emma kivételé-
vel –  cselekvő szerepet játszottak az 1918 és 1919-es forradalmakban. 
Az 1919-es proletárdiktatúra időszakában elsősorban a közoktatásügyi 
Népbiztosság keretében tevékenykedtek, Fülep és Mannheim egyetemi 
tanári kinevezést kapott. A proletárdiktatúra bukása után Fülep és rito-
ók kivételével a törzstagok emigrációba kényszerültek. (karády és vezér 
1980)

A gödöllői művésztelep és több más korabeli művészeti és társadalmi 
reformer által reprezentált hazai életreform törekvések Bárczy István vá-
rospolitikai reformjai kapcsán kerülnek egymással szorosabb kapcsolat-
ba. Bárczy István a város liberális főpolgármestere 1906 és 1918 között 
állt a főváros élén. Ez a bő évtized, a Bárczy korszak, Budapest világ-
várossá válásának fényes története. Az „építő polgármester” alkotásai, 
iskolák, középületek, bérházak többsége ma is áll. Ebben a korszakban 
került sor a városi közigazgatás, a városi tömegközlekedés, közvilágítás, 
kommunális rendszer kialakítására, valamint a szociálpolitikai és kultúr-
politikai program keretében széleskörű kislakás- és iskolaépítés kezdő-
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dött. Jelentős lépesek történtek a felnőttoktatás kiszélesítése érdekében, 
Szabó Ervin irányításával az 1910-es években létrejön a főváros modern 
könyvtárhálózata is. 

A különböző pedagógiai törekvések és a hazai életreform képviselői-
nek nagyszabású reform keretében kibontakozó, a háború végéig tartó 
együttműködésének a szellemi-aktivitási központja a városfejlesztési re-
formhoz szervesen kapcsolódó, 1912-ben Weszely ödön irányításával 
(Németh 1990, 13–17.), a fővárosi tanítók továbbképzésére létrehozott 
Pedagógiai Szeminárium és a főpolgármester támogatásával alapított 
a Népművelés című folyóirat lesz. (Németh 1988, 21–28.) A folyóirat-
ban nem csupán a magyar gyermektanulmányi mozgalom és az expe-
rimentális pedagógia kiemelkedő képviselőinek biztosított publikációs 
lehetőséget. A Huszadik Század és a Nyugat című folyóirat mellett ez a 
sajtóorgánum teremtett lehetőséget a magyar életreform mozgalom leg-
különbözőbb irányzatainak a szindikalista és tolsztojánus mozgalmaktól 
(Szabó Ervin, Migray József), a magyar művészeti szecesszió legkülön-
bözőbb irányzataiig bezárólag. A lap hasábjain kifejthették véleményüket 
az új városi kultúráról, a városfejlesztés új irányzatairól, a művészet és a 
nevelés kapcsolatáról, a népművelés és iskola új feladatairól, az új em-
berről, az új társadalomról az új erkölcsről és új nevelésről, a férfi és nő 
megváltozott kapcsolatáról és ezzel összefüggésben a nemi nevelés fel-
adatairól, a gyermekművészetről, a népművészethez, mint a természetes 
életformához való visszatérés fontosságáról, a magyar kultúra és társada-
lom megújításának „harmadik útjáról.” A Népművelés arculatának meg-
formálásában a kezdeti időktől kezdődően mértékadó szerepet játszanak 
a gödöllői művésztelep vezetői, Nagy Sándor és körösfői-kriesch Ala-
dár. A Népművelés folyóirat hasábjain és a Pedagógiai Szeminárium kü-
lönböző népművelő tanfolyamain és tudományos előadásainak előadói 
és hallgatósága, valamint a Gyermektanulmányi Társaság tagjai között 
az 1910-es években már ott találjuk a magyar szecesszió legkülönbözőbb 
irányzatainak képviselőit; a gödöllői művészkommuna (Nagy Sándor és 
körösfői-krisch Aladár, lippich Elek), a hazai mozdulatművészet és az 
új zenei-művészeti nevelés (Dienes valéria, Madzsar Alice, lyka károly, 
kodály zoltán, Bartók Béla), valamint a vasárnapi kör (például lukács 
György, Balázs Béla) vezető személyiségeit is. (Németh 2004, 201. to-
vábbá Németh 2005) 
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5. Összegzés

A forradalmakkal lezárul a népi kultúra törekvéseit középpontba állító, 
erőteljes pedagógiai relevanciával is rendelkező hazai életreform fejlő-
désének első izgalmas szakasza. A húszas évektől kezdődően a korábbi 
időszak társadalom- és emberformáló hevületét felváltották a szintetizá-
ló, megőrző, a változatlant, az abszolútumot kereső törekvések. Ezzel 
párhuzamosan megváltozik majd a népi kultúra, a népművészet szere-
pe is. A társadalmi témák is mindinkább nemzeti, a faji szempontokat 
erőteljesen hangsúlyozó népies síkra terelődtek. A vizsgálódás tárgyát 
egyre inkább a nemzeti sajátosságok, a magyar lelkiség vizsgálata adta. 
A harmincas években ismét tág kontextusban megfogalmazódó szociális 
téma sem elméleti síkon, hanem a gyakorlat szintjén, a szociográfiában, 
falukutatásban és a népi mozgalomban jelentkezik.

Az életreform törekvések további új vonása „emancipációs” jellegű, 
annak elfogadott életforma, illetve mentalitáselemmé válásával, illetve 
az 1920-as években bekövetkező szemléletváltással függ össze. A szem-
léletváltás egyik jellegzetessége az életreform egyéni életmóddal kapcso-
latos témáinak a népies retorika síkjára terelődése. Ez leginkább abban 
érhető nyomon, hogy a mozgalom retorikájában egyre erőteljesebb kon-
túrokkal jelentek meg a nemzeti sajátosságok, a magyar lelkiség elemei. 
Ennek jegyében hazai életreform gyökerű reformtörekvések domináns 
irányzata lesz Szabó Dezső nemzeti radikalizmusa (új magyar honfogla-
lás), majd Németh lászló harmadik utas utópiája („kert-Magyarország,” 
családias falanszter, a szellemi elit új nemessége, minőségszocializmus). 
Ebben az időben teljesedik ki kodály zoltán népzenében gyökeredző ze-
nepedagógiája, és az ezzel rokon Gyöngyös Bokréta Mozgalom, majd 
a regős cserkészet. karácsony Sándor pedagógiai műveiben arról tesz 
hitet, hogy létezik egy sajátos magyar észjárás (a csudálatos) és ennek 
megfelelő magyar világnézet. Az ekkor megjelenő pedagógiai reformel-
képzelésekben sajátos formában ötvöződnek majd a népi mozgalom és a 
korszak vallási reformmozgalmainak elemei. 

Ebben az időben teljesedik ki az életreformmal szoros kapcsolatban álló 
táncmozgalom, a 20. század elején kialakuló mozdulat/mozgásművészet, 
amelynek intézményesülése szintén az 1920-as években erősödik majd fel. 
A korszak mozgást, a látványt és a zenét egyesítő színpadi előadásai kap-
csolódnak a kor avantgárd művészetéhez is, miközben számos esetben új-

Nemet_Eletreform.indd   49 2013.06.17.   14:50:36



50

rafogalmazzák a térhez, a testhez, a spiritualitáshoz és a valósághoz fűződő 
viszonyt. Az új művészet teret nyit a kor (női) emancipációs törekvéseinek, 
a nők új szerepével, a gyerekekkel, a neveléssel és a mozgással kapcsola-
tos elképzelések pedig új iskolák megalapításához vezetnek.

Az élettér és életmód megújításának szándéka a gyermekek világát 
sem hagyta érintetlenül. A gyermekszoba terveken derűs, világos, napfé-
nyes, jól tisztántartható, világos bútorokkal és gyermekes dekorációkkal 
ellátott helyiségekkel találkozhatunk. Az öltözködés reformja hatására a 
gyermekruhák esetében figyelembe vették a gyerekek természetes moz-
gásigényét, a ruhák ekkor váltak könnyű, laza, világos színű öltözetekké. 
Játékaik az új szellemnek megfelelően gyermeki létükhöz illeszkedve 
puhák, barátságosak, fejlesztő hatásúak lettek, természetes anyagokból 
és gyakran kézműves módszerekkel készültek. Mindezek a gyerekek 
környezetét és tárgyait máig hatóan és gyökeresen megváltoztatták. Az 
életreform mozgalmakkal sajátos szimbiózisban ekkor jönnek létre azok 
a jelentős reformpedagógiai irányzatok is, amelyek mai napig meghatá-
rozzák a külföldi és hazai úgynevezett gyermekközpontú iskolakoncep-
cióinak arculatát.
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Forgács D. Péter

az életreform mint tömegmozgalom  
sikergörbéje. kultuszképzés, deviancia  
és normatíva a szving példája alapján

1. reform- és táncmozgalmak

Az a bevett gyakorlat, nevezhetjük divatnak is, hogy a kulturális jelensé-
geket nemzetközi, globális és univerzális viszonyok tükrében szemléljük. 
Ezért a tömegmozgalmaknak is leginkább származását, elterjedését és 
meghonosodását kutatjuk. ám amennyiben egy tömegmozgalom szim-
bolikus jelentését szeretnénk megérteni, akkor érdemes azt is vizsgálni, 
hogy milyen egyedi tartalmakat hordozott az országhatárokkal körülzárt 
hatalmi térben. A kulturális jelenség jelentését nemcsak a térség-spe-
cifikus (például európai) kulturális adottságok határozzák meg, hanem 
az országonként eltérő hatalmi viszonyok is. Ez kézenfekvőnek tűnik, a 
szakirodalom ettől mégis gyakran eltér. Pedig az állami hatalom döntően 
befolyásolja a kiülönböző társadalmi mozgalmak kialakulását, fogadta-
tását és népszerűségét, érdekes módon még olyan elvileg politikamentes 
trendeknél is, mint a táncmozgalmak esetében.

A 19. század utolsó harmadától kezdve az 1920-as évekig létrejöttek 
az úgynevezett harmadik utas életreform-mozgalmak (a kapitalista és a 
szocialista irány alternatívájaként), amelyek megnyilvánultak az építé-
szeti, életmódbeli, testművelési, természetvédelmi, természetgyógyásza-
ti, vegetáriánus, reform-földművelési, kertváros-építő, antialkoholista, 
népi és gender mozgalmi irányzatokban. Ezekhez specifikus nonkonform 
magatartásformák és a legkülönbözőbb ideológiák (gyakran egyszerre 
több, egymást kizáró szemléletek) társultak: mint például a holisztikus 
ökológia és a sovinizmus, a dionüszoszi életöröm és az aszkézis, a teozó-
fia és a spiritualizmus, az okkultizmus és a távol-keleti szinkretizmus, az 
individualizáció és a demokratizmus (Skiera, Németh és Mikonya, 2005; 
Hopfner és Németh, 2008; Németh, 2009).
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Ha azt szeretnénk vizsgálni, hogy milyen összefüggés van egy tömeg-
mozgalom sikere, ideológiája és politikuma között, akkor ezt leginkább 
egy olyan mozgalom kapcsán lehet megragadni, amelyik látszólag tel-
jesen ártalmatlan és cél nélküli, mondjuk egy táncmozgalom példáján. 
valószínűsíthető azonban, hogy az eredmények kisebb-nagyobb meg-
szorításokkal az imént említett tömegmozgalmak egészére is érvényesek 
lehetnek.

Úgy gondolom, hogy a táncműfajokkal nem köthető tartósan össze 
egy bizonyos politikai tartalom. A táncok politikumát ugyanis nem az 
biztosítja, hogy milyen ideológiát hordoznak (eredendően nem hordoz-
nak semmilyen ideológiát, hiszen a táncnak nincs kognitív tartalma), ha-
nem az, hogy milyen ellentétes irányokkal, állami vagy tömegmozgalmi 
trendekkel szemben érvényesülnek. csupán érvényesülésük fényében 
párosulnak hozzájuk utólag az ideológiák (Boltanski és Chiapello, 2006). 
Más kérdés, hogy aztán ezek az ideológiák évekre meghatározzák egy 
tánc népszerűségét és közvetve hatást gyakorolhatnak más táncstílusok 
sorsára is. 

Nem azt vitatom, hogy a táncnak van politikuma, természetesen van, 
jobban mondva kapcsolódik hozzá politikum, ám ez folyamatosan válto-
zik. A tánc ideológiai tartalma utólagosan hozzáfűzött leírás, ami gyak-
ran csupán intézményesült fennmaradásának legitimációjára szolgál. Az 
itt következőkben is látni fogjuk, a tánc ideológiája ciklikusan változó és 
országonként különböző.

Akármilyen csábítóan egyszerűnek tűnik is a tánc szimbolikus jelen-
tésének vizsgálatakor a politikummal foglalkozni, mégis inkább valami 
egészen másból, a tánc által hordozott értékekből és normákból kell ki-
indulni. Niklas luhmann bizonyította, hogy az értékek hatékonysága a 
bújtatottság függvénye (Luhmann, 2003). Az érték nem cél, hanem bur-
kolt célzás, nem kötelező kényszer, hanem vágy, talány és rejtély. Minél 
kevésbé kimondott, rögzített a képviselt érték, annál nagyobb a népsze-
rűség esélye. és van-e valami rejtélyesebb a táncnál meg a zenénél? Nem 
csak azért, mert nonverbális műfajok, tehát gondolatiságukat nem kell 
szavakba önteniük, hanem mert szemben a képzőművészettel, megjelení-
tésük pillanathoz kötött. ráadásul a zene- és a tánckultúrában különösen 
fontos szerepet kap a szórakoztató jelleg, ami miatt a gondolatiságukat 
el is kell titkolniuk, hiszen a szórakoztató műfajok egyik leglényegesebb 
tulajdonsága, hogy közönségét megbízhatóan megkímélje a tartalomtól, 
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legalábbis látszólag (Bourdieu, 1982). Ezért a tánc és a zene mozgalmai 
különösen alkalmasak voltak tömegek egyesítésére és olyan új értékek 
elfogadtatására, tehát egy új életstílus kialakítására, amely képes szem-
beszállni a normákkal. Művelődéstörténetünk során rendszeresen érvé-
nyesültek olyan zenei és táncmozgalmi trendek, amelyek a társadalmi 
normákat meg tudták ingatni. Deviáns magatartásnak nevezzük az általá-
nosan elfogadott normákkal és az államilag szabályozott normatívákkal 
szemben fellépő, az azokat elutasító magatartást. 

A modern bürokratikus állam idővel bekebelezi, magáévá teszi az el-
lenzéki tartalmakat. Ilyenkor a deviancia államilag elfogadott, sőt szor-
galmazott viselkedéssé válik és elveszíti lázadó mivoltát. A népszerűség 
egy bizonyos határán túl tehát ismét normává válik (Agamben, 2002).

Példaként a tánctörténet egyik legtragikusabb epizódjára hivatkozom, 
a szving ausztriai mozgalmára. 

2. A szving

A szving gyökerei a New orleans-jazz és a dixieland, az 1920-as évek-
ben született, közvetlen elődje a már fehér muzsikusok által játszott 
chicago-jazz volt. Jellegzetessége a legalább 17 fős Big Band, ahol a 
faszekcióban két alt-, két tenor- és baritonszaxofon volt, ezek váltottak 
klarinétra és fuvolára, a rézszekcióban négy trombita, négy harsona, a 
ritmus csoportban zongora, gitár, bőgő és dob szerepelt.1 Ehhez általában 
egy énekes kapcsolódott. A Big Band írásos zenekari hangszerelést, pre-
cíz szólamvitelt követelt, improvizációt csak továbbvitt ritmus mellett, 
kizárólag a dallam variációjára, meghatározott ütemszámban, a számo-
kon belüli szólókban tett lehetővé, tehát eltért a kötetlenebb New or-
leans-jazztől. Fontos tulajdonsága, hogy elődjeivel szemben ez a műfaj 
kifejezetten tánczene volt. 

Az 1920-as és 1930-as években szving zenére táncolt táncok alap-
lépései leginkább nyolc számolásra történtek, az eredeti alaplépés főbb 
stílusjegyei, mint a triplestep és step megjelennek a későbbi Boogie-Wo-

1  A redukált Big Band (3 trombita, 3 harsona és 4 szaxofon) valamint más, a lehe-
tőségekhez igazodó formációk Amerikában 1942 után terjedtek el, miután a táncren-
dezvényekre magas adót vetettek ki. 
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ogie-ban és a Jive-ban, mely táncokat már hatszámolásos alaplépéssel 
táncolták. A szving párostánc volt, akrobatikus vonásait már az 1930-
as évek elején felvette. Az akrobatikus figurák régen váratlanok voltak, 
hiszen nem előzték meg bevezető, tempót adó lépések. A figurákban 
leginkább használt táncelemek a kick és a kick ball change voltak, és 
a hölgyek twist lépése érzéki tartalmat is sugároztak. A párok testtartá-
sa eredetileg az alaplépésnél erősen előredöntött volt, ami megfelelt a 
korabeli erotikus képzetnek is, hiszen a táncospár hölgytagja ezáltal a 
shimmy-hez hasonlóan hangsúlyozta tomporát. A tánc erotikus élményét 
pedig a hölgy másfajta érintése adta, aminek szabadságát a vadabb tán-
colási stílus teremtette meg.

Ez a zene, a tánc és a vele együtt hódító divat, tehát az amerika-rajongó 
életérzés az 1920-as évek végére közkeletű lett Európában, mert mind-
ez a fiatalok számára a szabadság és a szórakozás, a jólét és a társadalmi 
igazságosság eszményét jelentette (Willett, 1989). kialakult egy divattal, 
allűrökkel és tánccal tarkított fiatalos, imponáló magatartás, amely magá-
ba foglalta a partnerszerzés és közösségteremtés titkos vágyát is (Humer, 
2003). A zenei stílus egyre átütőbb sikert aratott a táncrendezvényeken és a 
lokálokban. A népszerűség másik oka, hogy a némafilmek zongorakísérete 
már a századforduló óta tartalmazott ragtime-ot, charlstont és shimmy-t, 
tehát a szving több jellegzetessége már a zenei köznyelv része volt. 

Az amerika-rajongó életérzés és az azzal együtt járó eszmény köz-
rejátszott abban, hogy az 1920-as és 1930-as évek tömeges kivándor-
lásának úti célja leginkább Amerika volt. A szving Európában minden 
táncolható dzsesszes (offbeat ritmusú) zene gyűjtőfogalma lett, ide szá-
mították a shimmy-t éppúgy, mint a charlestont, vagy akár a bluegrasst 
és a ragtime-ot is. Európában változott a zenekar mérete és összetétele, 
gyakran alkalmazkodtak a formációk a körülményekhez. Játszott szvin-
get más zenekar is, illetve az európai Big Bandek repertoárja a „hazai 
slágereket” is tartalmazta. 

Az amerikai tánczene rendkívül gyorsan bekerült az európai komoly-
zenei irodalomba és a színpadi zenés szórakoztató műfajokba is, Például 
Gustav Mahler: 1. szimfónia 1. tétel (1889), claude Debussy: children’s 
corner (1906), Paul Hindemith: Suite (1921), vagy kálmán Imre: A ba-
jadér (1921). Ez utóbbinak a „Fräulein, bitte wollen Sie Shimmy tanzen” 
című száma, magyar fordításban a Marica grófnő (1924) egyik legsike-
resebb betéte volt:
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Jön-e velem nagysád shimmyt járni?
Bizsereg a talpam, nem tud várni
Ha a zenekarban
hottentotta tam~tam szól.
Shimmy ma a táncok fennkölt csúcsa,
Már a csecsemő is mindezt nyúzza.
Krisztkindlire2 kaptuk
eztet mink az ántánttól. 

Erre pali mostan Pest és Danzig
Ez lesz a divat bis hundertzwanzig
Most kreálta épp egy nigger bölcs a Kongónál!
Csak a szerecsen nő volt rá büszke
De ma lobog érte minden nőcske
Shimmy-shimmy-shimmy szívem csücske
Shimmy nélkül nincsen bál! 
(Dalszöveg: kulinyi Ernő)

Az idézett betétdal azért is érdekes, mert az „ántánt” hozadékának ti-
tulálja az off-beat ritmusú zenét, konkrétan a shimmy-t, tehát az összes 
akkor létező negatív klisét ráhúzza. Ez az aktuális zenei diskurzus miatt 
lehetet: hiszen sikerrel játszottak „ámerikás” betétszámú operetteket, a 
bemutatók többsége ilyen volt. lehárnál, kálmánnál ennek ellentétét, a 
konzervatív bécsi stílust értékelte a közönség. A Marica grófnő bemu-
tatójának kritikái ezt a tényt emelik ki. Az idézett szám tehát paródia, 
aminek feltétele a parodizált zenei stílus közkeletű ismerete. A szving 
egy modern, nyitott életstílus zenei megnyilvánulása volt, amihez Ma-
gyarországon – akarva, nem akarva – a győztes hatalmak (kulturális) el-
fogadhatóságának jelentése párosult. 

A szving kezdetben Ausztriában és Németországban is politikummen-
tes mozgalom volt, ám hamarosan telítődött ilyen jelentéssel. A nemze-
ti szocializmus idején a Hitler-Jugend egyenruhás, haját rövidre nyírt, 
katonás mentalitásával szemben a szving imádói hosszú, állig érő haj-
tincsekkel, harangszárú nadrággal, kockás zakóval, vastagsarkú, orránál 

2  Az 1940es évektől: „Ajándékba kaptuk eztet mink az antanttól.”
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fehér, lukacsos díszítésű (úgynevezett budapesti) cipővel, vékony nyak-
kendővel, esernyővel és kalappal tüntetve mutatták ki civil engedetlen-
ségüket. A lányok pedig térd felett végződő szoknyával és sminkkel tér-
tek el a BDM (Bund Deutsches Mädchen) ideáltípusától (Tantner, 2007). 
Az amerika-rajongó ruhadivatnak, zenének és táncnak hódoló ifjúságot 
Németországban szvingeseknek, Ausztriában schlurfoknak, Franciaor-
szágban zazouknak, csehországban pedig potapkiknak nevezték (Tant-
ner, 2007).

1936 után a szving ellen kampányt indítottak, „néger-zsidó elfajzott 
művészetnek”, „bacilusnak”, „a zsidóság politikai harci eszközének” ne-
vezték (Hasenbein, 1995). A szving táncrendezvények részvevőit orgiás 
szexualitással, feslett morállal vádolták (Humer, 2003; Tantner, 2007). 
A „nigger-zenét”, tehát az angol nyelvű szvinget betiltották, törölték a 
rádióadók programjáról, ám ez a népszerűségnek nem jelentett akadályt. 
Az új amerikai számokat heteken belül felvették lemezre német címmel 
és szöveggel, és nyilvánosan játszották (Prieberg, 2000). Kialakult egy 
konspiratív jel- és információs rendszer (Schumann, 1997). Így például 
új számok vagy információk eredetjelzése gyakran a zakógomb tekerge-
tése volt két újjal, ami az akkori világvevő rádiók kezelését imitálta, ez a 
tiltott BBc csatornát jelentette. (Beyer és Ladurner, 2007). 

A háború alatt a francia zazouk bátorságpróbája a hatágú sárga csillag, 
benne szving felírás viselete volt, a cseh potapkik pedig villogó elemlám-
pát szereltek cipőjük sarkába és elsétáltak az SS-tisztek előtt (Rathgeb, 
2001). Néhányan az osztrák schlurfok közül a BBc-től vett információk 
alapján politikai röplapokat terjesztettek (Zwerin, 1988; Gerbel, Mejstrik 
és Siedler, 1988; Beyer és Ladurner, 2007).

Ausztriában az 1940-ben kibocsátott ifjúsági törvény, majd egy 1941-
ben kiadott rendőri rendelet „szabályozta” a „szving klikkek” magatar-
tását. A letartóztatott fiatalkorúakat kezdetben hosszabb (egy hónapos) 
vagy rövidebb (háromnapos) rendőrségi fogházba, 1942-től ifjúsági 
koncentrációs táborba (főleg Morningenbe) zárták (Wulf, 1989). A 22 év 
feletti férfiakat a frontra küldték, a lányokat kényszermunkára fogták. 
A mozgalom egyik állítólagos vezetőjét, egy alsó-ausztriai schlurf-leány 
anyját lefejezték (Wulf, 1989; Beyer és Ladurner, 2007). A radikális in-
tézkedések és a Himmler-féle általános tánctilalom konzekvens végre-
hajtása 1943 áprilisától átmenetileg véget vetett a mozgalomnak. Szving 
zenekarok ebben az időszakban csak koncentrációs táborokban mű-
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ködtek, például Theresienstadtban a Ghetto-swingers, Buchenwaldban 
a rhytmus, Sachsenhausen-ban a „Sing-Sing-Boys”. coco Schumann 
szvingmuzsikus és Auschwitz-túlélő beszámolt arról, hogy ez a zene ho-
gyan mentette meg életét (Schumann, 1997).

1945 után Ausztriában az ismét újraéledő szvingmozgalom különösen 
az amerikai megszállási övezetben volt sikeres (Kenkmann, 1996). De 
az állami intézmények szemlélete nem sokat változott a háború után, így 
Josef Holaubek bécsi rendőrfőkapitány az 1950-es években több közle-
ményben szorgalmazta az állítólag dekonstruktív, mételyező és aszociális 
mozgalom felszámolását (Barber-Kersovan és Uhlmann, 2002). Immár 
kifinomultabb rendőri és iskolai intézményes módszerekkel próbáltak el-
lene fellépni. A szving jelentése az ´50-es évek elejére megváltozott, a 
feléledő függetlenségi törekvések ellentéte lett, a nemzeti érzelműeknek 
a behódolást jelentette a megszálló amerikai csapatok előtt. Megtűrtsé-
gének oka, hogy legalább nem kommunista irányzat volt. Maga a mozga-
lom is változott: az osztrák fiúk kevésbé tudtak a lányoknak a viselkedé-
sükkel imponálni, mint az originál GI-ok, a mozgalom így párválasztási 
funkcióját elvesztette. A lányok „amis-szajháknak” minősültek, egyre 
kevesebb osztrák fiatalember vett részt a táncrendezvényeken. A tánc-
cal valóban csak lányok tudtak karriert elérni, bizonyítja ezt Helene von 
Damm emlékirata, aki később reagan elnök titkárnője lett (von Damm, 
1987). 

Ausztriában az 1950-es évek második felében a rock ’n’ roll, a rocka-
billy, a country, a blues és a gospel elsöprő sikere (Elvis), majd a ´60-as 
évek közepétől a pop és a beat (Beatles) brit inváziója miatt a szving el-
vesztette ifjúsági és tömegmozgalmi szerepét (Barber-Kersovan és Uhl-
mann, 2002). A dzsessz a ´70-es években specializálódott, a free-jazz 
Ausztriában az intellektuális habitus irányzatává vált, a szving pedig elit 
táplálkozási keretzenévé (Jazz-Brunch). Az 1980-as évek közepétől „re-
make” zenekarok alakultak, ezek közé tartozott az Ausztriában gyakran 
fellépő angol „Pasadena roof orchestra” (Duncan Galloway irányítá-
sával), vagy az osztrák „Das orchester” (András Gillay vezetésével) és 
sikerrel éltették a zenei köztudatba addigra kitörölhetetlenül beivódott 
műfajt. 

A szving példája szemléletesen mutatja, hogy milyen ártalmatlanul 
kerülhet a politika sodrásába egy tánc, egy zenei műfaj, továbbá hogy 
mennyire alkalmas arra, hogy táptalaja legyen a civil kurázsinak, és arra 
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is, hogy mennyire könnyű azt az elfogadott normák szempontjából el-
ítélni és megbélyegezni. A szving jó példa továbbá arra, hogy az állam és 
a vele konformista magatartás milyen cinikusan hatékonyan változtatja 
meg egy tánc jelentését és népszerűségét. A népszerűség megmutatkozik 
egyrészről a táncok intézményesülésében, (például a táncrendezvények 
méretében vagy a rádión lejátszott számok mennyiségében), másrészről 
a táncmozgalmak részvevőinek magatartásában (például a devincia mér-
tékében). Ezeknek két jellegzetes ismérve van: a gazdasági siker és az 
állami befolyás. 

3. a tömegmozgalom sikerének periódusai  
és útjának állomásai

A népszerűség egyrészről olyan szociológiai kategória, amelyik piaci, 
marketingstratégiai fázisokon megy keresztül, másrészről, jelentését 
változtató kultúrtörténeti jelenség is egyben. A kettő között a közgazda-
ságtan segítségével érdekes összefüggésre bukkanunk. Mintegy tizenöt 
éve sikerült először a technológiai részvények tipikus útját mérni. Jackie 
Fenn a részvények értéke és a „figyelem” trendjei közötti összefüggést 
számította ki (Fenn és Raskino, 2008) Felfedezése az volt, hogy minden 
technikai vívmány hasonló görbét ír le. Bizonyította, hogy a „figyelem” 
változó állomásait többé-kevésbé minden (technikai) újítás bejárja. A ti-
pikus útvonalat egy görbén ábrázolta, az egyes ciklusokat új fogalmi 
rendszerrel látta el (hype cycles). A figyelem kategóriája nem áll távol a 
szociológiai népszerűség fogalmától.

A Jackie Fenn-féle görbe kezdeti ciklusán a (technológiai) „újítás” áll, a 
(gazdasági) siker legmagasabb fázisa „a túlzott elvárások csúcsa”, a követ-
kező periódus „a csalódások völgyébe” vezet, majd a „megvilágosodás dű-
lőjén” eljutunk a „produktivitás fennsíkjára”. Az útvonalat számos objek-
tív kritérium, állomás jelzi. Az elmélet ma már minden technikai vívmány 
kalkulációs alapját, tőzsdei számítások esszenciális prognózisát képezi.

Jackie Fenn kritikusai bizonyították, hogy a ciklusok állami beavat-
kozások hatására ismétlődhetnek. Ez azonban mit sem változtat azon a 
tényen, hogy vele művelődéstörténeti folyamatok is megjeleníthetők.

A divattánc népszerűsége hasonló ciklusokon megy keresztül: Az újí-
tó fázis kezdetén felbukkan egy új tánc, mint kulturális újdonság, érkez-
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het országon belülről vagy kívülről. Ezt beépíti, felhasználja a magas 
kultúra, majd a szórakoztató művészet (színpad, film). kialakul egy ön-
álló életérzés (feeling) és egy, a szabadidőt betöltő életvitel. Ezzel együtt 
megjelennek zárt társadalmi csoportok, amelyekre az jellemző, hogy 
a csoport-odatartozás feltételét az új kulturális jelenség kultusza, adott 
esetben a divattánc képezi. Megnyilvánul benne az államilag szorgalma-
zott és az általánosan elfogadott normáktól eltérő deviáns magatartás. 

A kultuszképzés fontos állomása minden életstílusváltásnak és minden 
tömegmozgalom kialakulásának. A kultuszképzés során a csoport-oda-
tartozás kötelező érvényű „hogyan”-ja felülírt minden „miért”-et! A kul-

1. ábra. A tánc népszerűségének látványgörbéje
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tuszképzés először nem kognitív, hanem érzelmi alapú, nincsenek benne 
ideológiák, vagy nem feltétlenül kötődnek hozzá. A népszerűség kezdeti 
stádiumában az új életforma jelei, jelzései, szimbólum- és formakészlete 
valamint cselekvési mintái után igazodott a tömeg s kizárólag ezáltal kü-
lönböztette meg magát. Az új életforma fétis faktumai önreflektálóak, 
magyarázatra nem szorulnak, tehát ilyenkor érzelmi alapon tabuizálód-
nak és kiváltsággá válnak. Ezek adott esetben egy zenei stílus, vagy tánc 
kellékeihez, életviteli megnyilvánulásaihoz fűződtek. Az új életforma az 
attól eltérőt, akkor is, ha az a „norma” sőt a normatíva, stigmatizálja, 
diszkriminálja, de legalább lenézi. 

Semmi sem válhat tömegmozgalommá, ami népszerűsége kezde-
tén nevén nevezi irányát, vagy célját, ismereteim szerint még a politi-
kai tömegmozgalmak sem. A tömegmozgalom kialakulásának lényege, 
hogy emóciókkal kösse tagjait az új életstílushoz, amiben az életforma 
kiváltságos anomáliái válnak irányadó mintává. olyan mozgalmak, ame-
lyeknek lényege és tárgya az ideológia vagy a politikum volt, csak úgy 
érhetett el a tömegmozgalmi szintet, hogy velük kialakult egy önreflek-
táló szimbólumrendszer vagy életstílus, valójában minden ideológiától 
függetlenül (lásd reformmozgalom). Az érzelmi kötődést az odatartozás 
lehetősége, csoportdinamikai kényszere okozta, nem valamiféle racioná-
lis igazságkeresés.  

Miután kialakult egy új életstílus, s kikristályosodott az odatartozás 
formai feltétele, azután erre racionális magyarázatokat kerestek. Ezzel 
szoros összefüggésben és csak ez után bukkantak fel az ellenfelek. Az 
odatartozás kiváltsága és az ellenségkép általában további népszerűséget 
idéz elő, olyat, amelyik predesztinálja a mozgalmat valamilyen politikai, 
ideológiai irányzat felé, illetve politikai mozgalmak esetében kialakultak 
az ideológiák alkalmazási felületei, formái és hatalmi aspirációi. 

A következő állomáson tehát a társadalmi csoport ellenfélre lel, az 
általánosan elfogadott normák képviselői (vallási, faji, etnikai, politikai 
vagy generációs alapon) szembeszállnak vele, ami miatt radikalizáló-
dik a társadalmi csoport, és kiformálódik ideológiai, politikai arculata, 
amelyekkel racionálisan is igazolni tudja önmagát. Így kialakul a tömeg-
mozgalom, aminek tulajdonságai 1., az odatartozás feltétele a normától 
eltérő (deviáns) magatartás, 2., tagjait érzelmi úton köti magához, 3., ön-
álló szimbólumrendszerrel, életformával, „feelinggel” rendelkezik, és 4., 
amely végül magát kognitív szinten is igazolni tudja. 
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4. Összegzés

A tömegmozgalmat a hatalmi berendezkedés rendszerint nyomban ül-
dözni kezdi, s néha sikerül neki ideig-óráig meghiúsítania. Majd az álla-
mi struktúra – gyakran hatalmi változások után – bekebelezi és magáévá 
teszi a deviáns kultúrát. Ekkor intézményesedik a mozgalom, ellenzéki 
tartalmát elveszti, hivatalossá és általánosan elfogadottá válik. Hordozza 
– korábbi jelentésétől függetlenül – azokat az eszményeket és normákat, 
amelyek az időközben megváltozott állami struktúráknak megfelelnek. 
kiüresedik és elveszti népszerűségét, zuhan a siker szintje, elérkezik a 
csalódások völgyébe. Ezen a gyakori állami újraideologizálás és bőke-
zű szubvenciók sem segítenek huzamosan. S amikor már-már a felejtés 
martalékává válik, akkor néha képes megújulni, mert a kulturális emlé-
kezet visszaidézi. Tartósan kiegyensúlyozott elfogadottságot kap, meg-
kezdődik tudományos feldolgozása, iskolai oktatása. Az elfogadottság e 
stádiumában lassan minden szimbolikus jelentését elveszíti, és közösségi 
ismeretté alakul. 

érdemes lenne kutatni, hogy létezett-e olyan divattánc, vagy a 19. szá-
zadra visszatekintve olyan nép- vagy karaktertánc-mozgalom, amelyik 
ennek a görbének ellentmond. Ismereteim szerint a táncok útját tekintve 
a különbség abból adódik, hogy a belülről érkező táncok viszonylag ko-
rán keresik a legitimációjukat szolgáló magyarázatokat, és eleve adottak 
az első ellentétes állami vagy tömegmozgalmi trendek. A kívülről érkező 
divattáncok gyakran egészen addig ideológiáktól mentesek maradhat-
nak, míg népszerűségük el nem éri a tömegmozgalmi szintet, hiszen a 
külföldi népszerűség legitimálja átvételüket. Minden táncnál másmilyen 
a siker és annak időtartama, valamint az elutasítás minősége és az álla-
mi beavatkozás hatékonysága, de az útvonal valószínűsíthetően mindig 
ugyanaz: a valcertől a rock ´n´ rollig, a tangótól a hip-hopig a polkától a 
magyar néptáncig minden tánc ezt a táncot járja.

Felmerül egyúttal a kérdés, hogy ez a „sikergörbe” minden életstílus 
mozgalomnál alkalmazható-e? Sőt, azt a kérdést is fel lehet tenni, hogy a 
politikai, ideológiai tömegmozgalmaknál mennyire volt kezdetben a po-
litika és az ideológia mellékes, mennyire volt inkább döntő a habituális 
különlegesség diktálta csoportösszetartás altruizmusa? Mindenesetre az 
eddigi kutatások erre utalnak (Skiera, Németh és Mikonya, 2005).
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Boreczky Ágnes

mozdulatművészet,1 életreform  
és az avantgarde

1. Bevezetés

A pécsi, 2010-es Magyarok a Bauhausban. A művészettől az életig című 
kiállítás egyik sarkában található Bortnyik Sándor 1924-ben festett Zöld-
szamár nevű képe, amely a maga szürrealitásával és abszurditásával 
együtt egy ideig Madzsar (Jászi) Alice barátjának, Palasovszky ödönnek 
az aktivista színházát fémjelezte,2 egyben egy 1929-es pantomim címe is.

Ez utóbbi, Picassót idéző mozgatható színpadképét3  Bortnyik Sán-
dor tervezte, az egyik „táncos” maga Palasovszky, a másik egy Madzsar 
tanítvány-asszisztens, kövesházi ágnes volt, a darabot kozma József 
zenéjével a zenakadémián mutatták be.4

1  A tanulmányban a mozdulatművészet és mozgásművészet kifejezéseket egya-
ránt használom. Dienes valéria megkülönböztette a mozgást és a mozdulatot, 
így a „mozdulatművészet”-et használta, Madzsar Alice és Szentpál olga pedig a 
„mozgásművészet”-et (Dienes, 2001).

2  „…Volt akkoriban Bortnyiknak egy sok szeretettel megcsinált képe. Szerelmes-
pár, holdfény, egy kis mai szürkeség, és az emberi lélek mélységéből monumentálisan 
emelkedett mindenek fölé a zöld szamár eget verő, glóriás szobra. Hát ezt a zöld 
szamarat választottuk igazgatónak. Ezt a parádés szerepet Molnár Farkas (a neves 
Bauhaus-építész – B. á.) alakította a helyzethez méltó fölénnyel és komolysággal. 
Azóta sem láttam derekabb igazgatót….” Palasovszky 1980, 49.

3  A kép a MTA Művészettörténeti kutatóintézetének archivumából, a Palasovsz-
ky-hagyatékból való. (Jelzet: c-I-107 /491/1−11.)

4  Dienes Gedeon és Fenyves Márk szerint az előadás a zeneakadémián az „Új 
Színházban”, Jákfalvi Magdolna szerint ugyancsak ott, de a Prizma  Színpadon volt.

„Ebben az előadásban mozgó kulisszák, gördülő paravánok sokasága választotta 
ketté a színpad látható és elrejtett felét… A kulisszák konstruktivista paravánokként 
működtek, a szereplők ezekből a keretekből, saját megfestett másukból léptek elő. 
A kép életre kelésének mozzanata, a két dimenzió hárommá bővülése egyébként a 
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szürrealista színház nagy találmánya, ráadásul Bortnyik úgy irányította a paravánok 
mozgását, hogy a horizontális mellett a vertikális tagolást is felfedeztette a nézővel. 
Ez az előadás a legsikerültebb magyarországi, Bauhaus-stílusú, Oskar Schlemmer és 
Moholy-Nagy-féle mechanikus balett, hiszen az előadás leginkább az 1924-es weima-
ri Bauhaus színpadkísérleteket követve olyan térdinamikát szerkesztett, melyben a for-
mák és a színek, s a belőlük következő mozgás került elsődleges képalkotó szerepbe. 
Bortnyik pantomimjének modellje feltehetően az 1924-es Meta ou la Pantomime des 
Lieux című előadás lehetett. Műfaját, a mechanikus balettet Kurt Schmidt így írta le: 
A Mechanikus balett konstruktív formákat mutatott be táncszerű mozgásban. Nem az 

1. kép. 
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2010 tavaszán az egykori erőműből átalakított új Tate Gallery-ben idősza-
ki kiállítást rendeztek van Doesburg and the International Avant-garde. 
constructing a New World címmel.5 A katalógusban négy magyar mű-
vész neve szerepel, Huszár vilmosé, Moholy Nagy lászlóé, kassák la-
josé, illetve Bortnyik Sándoré. van Doesburg, maga festő-építész, költő, 
az avantgarde művészet egyik szervező alakja, Huszár vilmossal a Stijl 

emberi testből levezetett formák fokozásán, kiemelésén volt a hangsúly, ellenkezőleg: 
az emberi testnek erősen háttérbe kellett vonulnia, hogy a tiszta formák színes, tarka 
játéka érvényesüljön…” (Schmidt, 1975. 209−210. idézi Jákfavi 2005.

Bortnyiknál három szereplő volt, egy nő, a férje és szeretője, és a zöld Szamár, 
mint konferanszié. Az emberi psziché jelképre egyszerűsítve a játékosok testén, a jel-
mezre illesztve jelent meg: a szerelmesekére piros szívet, az öreg férjére pénzeszsákot 
varrtak. A szamár, az est koordinátora az összes lehetséges és a bulvárdarabokból 
jól ismert kliséhelyzetet végigjátszatta a szerelmi háromszöggel, gyilkosságot, fél-
tékenységet, szöktetést, csalást, s a töredéktörténetek tagolására táblákat helyezett a 
paravánokra, vagy létrát tolatott be (miként a Bauhausban), s a tetejéről a nézők ezt 
olvashatták le: A drámai feszültség tetőfoka! vagy Hol a morál? Hol az igazság? Az 
előadás végét a mennyezetről leereszkedő koporsók és az összedőlő paravánok jelez-
ték, a zöld Szamár pedig gyászszalagos cilinderrel táncra perdült. (Jákfavi 2005.)

5  A téma aktualitását jelzi, hogy a kiállítás iránt igen nagy volt az érdeklődés.

2. kép. 
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folyóirat alapítója. Doesburg Moholy Nagyon keresztül került kapcso-
latba kassákkal, Bortnyikkal és a Ma több munkatársával.  A Ma 1921-
es áprilisi száma I. k. Bonset álnév alatt közölte Doesburg egy versét 
(X-Images), az 1922. júliusi számot pedig a szerkesztő kassák teljesen 
Doesburg munkáinak szentelte. Az együttműködés jegyében ugyancsak 
1922 júliusában a Stijlben Moholy-Nagy, kassák és Péri lászló illuszt-
rációival megjelent Moholy Produktion-reproduktion című tanulmánya.  
később a kapcsolat a Stijl és a magyar konstruktivisták között ugyan 
megszakadt, ez azonban mégis fontos momentum, mert fent nevezett 
művészek összeköttetést teremtve a nagyobb európai művészi áramlatok 
és ágak között, közvetlenül vagy közvetve több szálon is kapcsolódtak 
Dienes Valéria, Madzsar Alice és Szentpál Olga egyébként máshonnan 
induló és önmagában is autentikus munkásságához. 

Ennél azonban még többről volt szó. lenkei Júlia így fogalmaz: 
„A magyar mozdulatművészek mozgalma nemzetközi folyamatokból fa-
kadt, abba ágyazódott bele, azzal volt egyidejű (kiemelés B. Á.). A Del-
sarte-, Duncan-féle szabad tánc, a Mensendieck-féle testgyakorlás és a 
Dalcroze-ritmika a magyarországi mozdulatművészet egész története so-
rán összefonódva egymást inspirálta és fejlesztette. A modern színpadi 
tánc magyarországi fejlődéséről nem beszélhetünk a zeneoktatás, az is-
kolai testnevelés és a gyógytorna említése nélkül. E területek folyamatai-
nak változásai ugyanis közös tőről fakadnak és összefüggnek a modern 
színházi tánc történetével. A mozdulatművészeti mozgalom ugyanakkor 
belesimult az avantgárd nagy hullámába, ennek keretében közvetlen 
kapcsolatot tartott a képzőművészettel (kiemelés B. Á.), és létrehozta a 
komplex színház különböző formáit.”6 

A továbbiakban röviden a három nagy mozdulatművészeti iskola – a 
mozdulat- és táncművészek számára nem ismeretlen – kapcsolatrendsze-
rét vázolom fel. Azt remélem, hogy a sűrű és összefüggő rendszer, a cso-
portosulások közti személyközi viszonyok (átfedések), illetve az egyes 
mozgalmak-törekvések egyidejűsége, kölcsönös egymásra hatása

6  A mozdulatművészet. Gajdó Tamás (szerk.): Magyar Színháztörténet 1920−1949. 
http://tbeck.beckground.hu/szinhaz/htm/struktur.htm letöltés: 2011. október 11.
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finomítják a „megkésettség”, illetve a nyugati filozófiai iskolák, • 
gondolkodásmód, életstílusok stb. recepciójának az elméleteit,
új társadalmi kontextust jelenthetnek a mozgásművészet és az élet-• 
reform, illetve a reformpedagógiák vizsgálatához, 
újabb adalékul szolgáltathatnak a zsidó asszimiláció két világhábo-• 
rú közti történetéhez. 

2. dienes valéria

Magyarországon Dienes valériához fűződik az első „moderntánc”-ta-
nulmány. Az írás a 1915-ben a Magyar Iparművészet 7−8. számában je-
lent meg Művészet és testedzés címmel (Dienes, 2001. 124.). Az első 
mozdulatművészeti iskolát is Dienes nyitotta Orkesztikai Iskola néven 
1914-ben,7 az első bemutatót 1917-ben tartották az urániában. A vizsga-
előadásról Schöpflin Aladár írt egyébként nem túl lelkes beszámolót a 
Nyugat 1917. évi 1. számában.  

Dienes valéria gyakran publikált a Huszadik Században és a Nyu-
gatban, de utóbbihoz személyes szálak és munkakapcsolatok is fűzték. 
Távoli rokona, gyerekkortól jó barátja Babits Mihály. Babits felesége, 
Török Sophie a Nyugat 1931. évi 4. számában írt ismertetőjét például a 
következőképp fejezte be: „Angyalok táncához alig lehetne más kíséretet 
elképzelni angyalok énekénél”.8 Szintén Török Sophie neve áll a Nyugat-
ban annak a Gaál Mózesnek a nekrológja alatt, aki többek közt a vIII. ke-
rületi Tisztviselőtelepi Főgimnázium (ma oPkM) igazgatójaként műkö-
dött. Iskolájában Babits és Dienes Pál is tanított egy ideig, Dienes valéria 
pedig a munkásgimnáziumban adott órákat. Gaál Mózes9 korán elhunyt 
fia, ifj. Gaál Mózes írta a Mese a királykisasszonyról, aki sohasem ne-
vetett című pantomimtörténetét. zenéjét kósa György (Bartók–kodály–

7  korábban magánházaknál tanított görögtornát.  A nyilvános iskolában Bertalan 
vera és révész Ilona segítették.

8  Török Sophie: Dienes Valéria: Szent Imre Misztérium. http://epa.oszk.hu/00000/ 
00022/00508/15879.htm letöltés: 2011. október 11.

9  Gaál Mózes (1863−1936): Benedek Elek barátja, ifjúsági író, tanár, majd  gim-
náziumi igazgató. Szerkesztette a Tanítók Lapját és az Én újságomat. korszerű peda-
gógiai nézeteit A jövő iskolája című műben fejtette ki. 
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Dohnányi-tanítvány) szerezte, még Dienes valéria első emigrálása előtt, 
1919-ben mutatták be az általa alkotott koreográfiával. Az allegorikus 
mesejátékban a királykisasszony a lelket, a bohóc az emberiséget jelké-
pezi, de a lelket csak a halálkirályfinak sikerül mosolyra fakasztania. 

Az emigráció és a raymond Duncan kommunájában töltött nehéz 
évek után, Dienes valéria először Domokosné meghívására az Új Isko-
lában tanított orkesztikát, és nagy sikerű, bizánci dallamokkal kisért első 
misztérium-mozdulatjátékát, a Hajnalvárást is az iskola ünnepélyén mu-
tatta be 192410 májusában. ugyanebben az évben tanítványai biztatására 
újra megnyitotta saját tanfolyamát.

1919-ig Dienesék baráti köre a Nyugat körén túl egyfelől a Társada-
lomtudományi Társaság (Jászi oszkár, Szabó Ervin, Pulszky ágost, Ma-
dzsar József, később Jászi Alice férje stb.) és a Huszadik Századig, illetve 
a Galilei körig, másfelől a Gödöllői Művésztelepig, körösfői kriesch 
Aladárig és undi Máriáig terjedt. De jó barátságban voltak lesznai An-
nával, Jászi első feleségével is. Az emigrációból való hazatérés után Die-
nes valéria Prohászka ottokár püspökkel került nagyon mély spirituális 
kapcsolatba, Bergson után Prohászka vált számára különlegesen fontos, 
meghatározó személlyé. A nyugatosokhoz fűzödő szoros kapcsolatai 
továbbra sem lazultak meg, és színpadi munkásságán keresztül tartós 
szellemi-lelki barátság fűzte Bárdos lajoshoz, aki egyébként ugyancsak 
kodály tanítványa volt. Dienes „…nem engedett hangszert; a színpadon 
a mozdulat kórusa volt, az emeleti erkélyen az én kórusom. A két kórus 
mintegy harapófogóba fogta a közönséget. Ezek egy-két felvonásos, rész-
ben fél, részben egész estét betöltő darabok voltak; s az ő személyiségé-
vel együtt mély, gazdag hatást tettek a közönségre…”.11 Bárdos és Dienes 
számos művet (esetenként több száz embert mozgató misztériumokat) 
alkotott közösen, a Hajnalvárást, a gyermek útját, a Szent Imre misz-
tériumot (ezt a magyarországi Eucharisztikus kongresszus alkalmával 
mutatták be), a Nyolc boldogságot, a Rózsák szentjét és a Mária, a meg-
váltás anyját (Patrona Hungariae). Dienes néhány darabjában együttmű-
ködött kerényi Györggyel, kodály egykori tanítványával, Bartók, illetve 

10  van olyan forrás, ahol 1925 szerepel.
11  vinceffy Adrienne: Bárdos Lajos részletes életrajza. http://www.bardoslajos.hu/

bl_eletrajz_h.php letöltés: 2011. október 11.
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Bárdos harmincas évekbeli munkatársával is. utóbbi kerényivel és ker-
tésszel a zenei élet és a kórusmozgalom fellendítésében kitüntetett szere-
pet játszó Magyar Kórus folyóirat és kiadó alapítója-mozgatója. 

3. madzsar (jászi) alice

Madzsar Alice fiatalabb korában ugyanabba a szellemi világba, ugyan-
azokba a társulásokba tartozik, mint Dienes valéria. Férje, Madzsar Jó-
zsef a Galilei körben tart előadásokat, a Társadalomtudományi Társaság 
elnöke és a Radikális Párt alelnöke. 

ugyanakkor Dienes valéria és Madzsar Alice mozdulatművészeti 
munkássága eleve más irányú, a húszas évekre pedig már szellemi út-
jaik is széttartanak. Dienes számára a test és az eszmélet szellemtől átjárt 
valóság, és a mozdulatban testet öltő eszméletben együtt jelenik meg a 
szellem és az anyag „tér - idősége vagy idő-térisége” (Dienes, 1977).  
Jóllehet Madzsar Alice számára is alapvető a test és a lélek kapcsolata, a 
mozgáson keresztül egy újfajta nőalak és egy modern női szerep megfor-
málására törekszik: ideája a szép és egészséges nő, aki egyszerre élettárs, 
anya és nő (Madzsar, 1926). Dienes történeti, főként bibliai-középkori 
témákhoz nyúl, nagy tömegeket felvonultató misztériumokat alkot, Ma-
dzsar Alice pedig Palasovszky kísérletező színházának a koreográfusa, 
ahol a szürrealizmustól, a dadától a konstruktivizmusig, a groteszktől az 
exotikusig, vagy – ahogy a Manifesztumban áll – a munkások számára 
kidolgozott testművelés–beszéd–látvány alkotó együtteséig (Palasovsz-
ky, 1922),12 a politikai agitációs többszáz fős munkáskórusig a legkülön-
félébb témák kerülnek színpadra.  

Madzsar Alice már a húszas évek elején foglalkozott színpadi tánccal, 
így társultak mellé a munkásmozgalommal szimpatizáló olyan avantgar-
de művészek, mint Palasovszky vagy Bortnyik. Az avantgarde előadások 
természetesen nem minden előzmény nélkül valók. Hazai előzményként 
említhető többek közt Mácza János munkássága, vagy az a tény, hogy 

12  Palasovszky Hevesyvel együtt írta a Manifesztumot, az irodalom is így em-
legeti az írást, de az eredeti címlapon csak Palasovszky neve szerepel, ezért így 
hivatkozom rá.
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pl. 1924-ben a Ma magyar–német–francia és olasz nyelven különszámot 
adott ki az európai színházi formanyelv változásáról.13 De valószínűleg 
szerepet játszott az is, hogy a szövegek nagy része már ismert volt, „a 
nemzetközi avantgárd színpadi szövegek… azonnal megjelentek kassák 
lapjaiban, legtöbbször Illyés Gyula fordításában. Tzara dadaista színpadi 
szövegei, cocteau szürrealista víziói, Goll expresszionista betétszövegei 
1916-tól, legtöbbször megírásuk évében ismertek lettek magyarul”.

13  „Ebben, a magyar színháztörténet szempontjából igen karakteres, bár ritkán 
értékelt dokumentumban Marc Chagall és George Grosz díszlettervei illusztrálták 
Tajrov gondolatait a festői színpadkép kétdimenziós és a rendezői színpadkép három-
dimenziós technikájáról, mindezt Moholy-Nagy filmváza előzi meg A nagyváros dina-
mikája címmel, s Prampolini retorikailag is futurista remeke követi, mely a futurista 
dinamikus színpadkép karakterológiáját adta.” Jákfavi 2005.

3. kép • Az előadásokat a rendőrség rendre betiltja, Palasovszkynak ezért 
sincs állandó színháza. A már említett Zöldszamár színház után hol itt, hol ott, 

például a Belvárosi Színházban, a Fővárosi Operettszínházban, gyakran  
a  Zeneakadémián tartják az előadásokat.
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csak felsorolásszerűen néhány az előadások közül: Az Eiffel  torony 
násznépe (szürrealista komédia, jelmez- és díszlettervező: Bortnyik Sán-
dor), Ivan Goll Új Orfeusz, avagy az „irógép orcheszter” (melyben Pa-
lasovszky frakkban négy gépírókisasszonynak diktálja saját szerelmi 
történetét a gépek kopogása kíséretében, Jemnitz Sándor zenéjére14), 
Majakovszkij Balra mars! az Új Föld munkáskórusával, Ernst Toller 
Géprombolókja (Boromissza Tibor díszlettervével),15 a Cikk-cakk estek 
(zeneszerzők kadosa Pál, kozma József, kovács György és Szelényi Ist-
ván), a Prizma estek vagy a három részből álló Korszerű szvit (Sorsok 
keresztezése, Félelem, Energiák)16 és a Bilincsek (írta Madzsar Alice, ze-
neszerző kozma József).

14  Jemnitz  Sándor koessler János tanítványa volt, de többek közt Schönbergnél is 
tanult. Jó barátja volt Adorno, Tóth Aladár és Fischer Annie.

15  Az előadást a főpróba után a díszlet tűzveszélyességére hivatkozva betiltották.
16  A Szelényi István zenéjére előadott Korszerű szvit, a félelem drámája (1933) 

már nem kerülhetett színre, az első részét játszották Szolnokon, azután az iskola min-
den nyilvános megmozdulását betiltották, majd magát az iskolát is.

4. kép • Új Orfeusz
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Palasovszky így emlékezett vissza az előadásra: „Madzsar Alice fő ko-
reográfiai műve a Bilincsek című, hét részből álló mozgásdráma volt, 
Kozma zenéjével. 1930–31-ben adtuk elő a Belvárosi Színházban és a 
Fővárosi Operettszínházban. A főbb szerepeket Róna Magdával (Ma-
dzsar Alice táncosa és asszisztense – B. á.), Kövesházi Ágnessel, Csá-
nyi Lászlóval négyen játszottuk. […] Az előadás egyik sajátossága, hogy 
a sokfejű bálványt, a kérlelhetetlen iramú gépet, a vak és süket falakat 
mind emberi alakok testesítették meg. Díszlet nem volt, csak fekete füg-
göny. Mindent az emberi test fejezett ki…” (lenkei)

Jászi Alice kapcsolataihoz visszakanyarodva, közismert, hogy 1922-
től mozgásművészeti iskolájának növendékeivel előadásokat rendezett 
az Újpesti Munkásotthonban, majd a MoSz-ban, valamint hogy a Mun-
kás Testedzők több hozzá kapcsolódó produkcióban is részt vettek, töb-
bek közt az első  cikk-cakk esten bemutatott Múmia Osiris előtt című 
előadáson, melynek alkotói Hevesy Iván, kozma József és kövesházi 
ágnes voltak. (részint ez a fajta elköteleződés lett az oka annak, hogy 
a Madzsar Alicet a korabeli rendőrség folyamatosan megfigyelte, és 

5. kép
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nemcsak az előadásokat, de végül is az iskoláját is betiltotta.) Dienes 
valériához hasonlóan, a Madzsar előadásokról szóló kritikák is a Nyu-
gatban jelentek meg, pl. Tersánszky Józsi Jenő tollából (Nyugat, 21. 1. 
825−836.), és az előadások szerzői között alkalmanként Balázs Béla is 
feltűnik. A Madzsar Alice–Palasovszky párossal dolgozó zeneszerzőket 
viszont részben más zenei orientáció jellemzi, mint Bárdos lajost: kósa, 
Szelényi és kadosa kelen Húgóval és Szabó Ferenccel együtt 1926-ban 
létrehozzák a Modern Magyar Muzsikusok Szabad Egyesületét.  

4. szentpál olga

Szentpál olga a zeneakadémia zongora tanszakán végzett, s akár Dienes 
valéria, nem mozdulatművésznek készült. Mozdulatművészeti iskolája 
1919-től működött, 1927-től új, az első tánctanításra tevezett épületben, 
melynek bejáratát Beck ö. Fülöp és Medgyessy Ferenc egy-egy mezte-
len nőalakot ábrázoló fríze díszítette. 

Szentpál olga a húszas évek közepétől már nem lépett fel, ettől fogva 
az általa létrehozott Szentpál Tánccsoport koreográfusaként működött. 
Gyakran komponált Bartók-zenére (pl. Sirató, Medvetánc, Júlia, szép le-
ány, Ének a búzamezőről, Mikrokozmosz), hasonlóképpen Palasovszky-
hoz, valamint Madzsar Alicehoz olyan témákat is feldolgozott, amelyek 
a nagyvárosi élet vagy a gépiesedő világ problémáit érintették (Nagyvá-
rosi szimfónia, Gépember). Az 1932-ben színre kerülő groteszk táncjá-
ték, a Baby a bárban Balázs Béla szövegkönyvére komponálódott  (zene: 
Wilhelm Gross, díszlet Bortnyik Sándor). A történet arról szól, hogy a 
bár egyik asztalán valaki ott hagyott egy csomagot, benne egy csecse-
mővel. A Mixer megitatja a gyereket, amitől az nőni kezd, majd elbű-
völi a vendégeket, elcsavarja a Mixer fejét, kifog a férfiakon. A groteszk 
táncjátékot követően jóval később, már a háború után Szentpál olgának 
egy igencsak más hangvételű műve kapcsán dolgozott Balázs Bélával, a 
Czinka (cinka) Pannán (zeneszerző: kodály zoltán). 

Produkciói közül talán a Belvárosi Színházban játszott, régi magyar 
zenére írt Magyar halottas és a néphiedelemre és népdalra épülő Mária 
lányok a legismertebbek. Ez utóbbi zenéjét saját népzene gyűjtését fel-
használva volly István szerezte. A stilizált népi motívumokból álló darab 
szereplői az élet-lány, Halál-lány, élet-Asszony és a Halál-Asszony, a 

Nemet_Eletreform.indd   78 2013.06.17.   14:50:39



79

két lány egy Mária-kép előtt meglátja saját jövőjét. A misztériumjáté-
kokhoz is visszanyúló Mária lányokat 1938-ban a vajda János Társaság 
szervezésében (többek közt Ascher oszkár által szavalt versek, Basilides 
Mária népdalbemutatója és ortutay Gyula, a szegedi tanyavilág szoká-
sairól szóló előadása kíséretében) Szegeden mutatták be. 

A felsorolt nevek is jelzik, hogy Szentpál olga, bár gyakran ugyan-
azokkal a személyekkel dolgozott, mint Dienes és Jászi Alice, illetve 

6. kép • Buday György fametszete: illusztráció  
a Halálba táncoltatott lány balládájához
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Palasovszky (Balázs Béla, Bortnyik Sándor,17 Jemnitz Sándor, Kósa 
György stb.), hogy Madzsar Alicehoz hasonlóan baloldali művészek, ér-
telmiségiek vették körül, mégis részint eltérő beállítódású csoportokhoz 
kapcsolódott. Buday, később világhíres grafikus, az „agrársettlement” 
alapítója, s mint ilyen, egy ideig tanyakutató,18 a Szegedi Fiatalok Mű-
vészeti kollégiuma művészeti vezetője.19 A „szegedi fiatalok” közül 
Szentpál olga és férje, rabinovszky Máriusz köréhez tartozott radnóti 
Miklós, Hont Ferenc és ortutay Gyula is. A ma is ismert képzőművészek 
közül Bortnyik mellett Martyn Ferenc, Hinz Gyula, vagy a zenetörténész 
Gombosi ottó, a művészettörténész Gombosi György, Ascher oszkár és 
Major Tamás színészek is gyakran megfordultak a fasori (ma városligeti 
Fasor) házban. 

5. a mozdulatművészeti iskolák közti kapcsolat

A három művész a nyilvánvalóan eltérő világnézeti különbségek és a 
mozdulatművészetről vallott ugyancsak eltérő nézetei ellenére számos 
közös produkcióban dolgozott együtt.  Nem tudom, hogy valójában 
voltak-e konfliktusaik, és ha netán voltak is, félretették-e őket, mert a 
mozdulatművészet intézményesítését fontosabbnak vélték a köztük lévő 
különbségeknél, mindenesetre 1929-ben mindhárom mozdulatművészeti 
iskola szerepelt a karátsonyi-palota (krisztina krt.) kertjében rendezett 
Mese esten.20 A koreográfia Bethlen Margit grófnő meséire készült, az 

17  Bortnyik mellett Buday és Farkasházy Miklós grafikai munkái díszítették a 
Szentpál iskola húszéves évfordulójára kiadott A mozgásművészet útja (1935) című 
kiadványt.

18  „Az agrársettlement munkája kezdettől fogva kétirányú volt, egyrészt a külső 
világ tényei, a tanyák és falvak népe felé, másrészt magunk és kollégáink sorai, az új 
intellektuális fiatalság felé szólt. Az utóbbi talán még fontosabb, hiszen nehezebb. Egy 
új, az előző generációk életfelfogásával csak történetileg, de nem érzelmileg és érde-
kileg összefüggő nemzedék soraiban kellett ébresztgetni a szociális felelősségtudás és 
fajtája érdekében való tettleges orientálódás gondolatát.” (Buday, 1933)

19  Buday fametszetei illusztrálták radnóti Új hold: versek című kötetét (1935), 
valamint az ortutay Gyula által  kiadott Nyíri és rétközi parasztmeséket (1935).

20  „A program öt részből állt. Az elvarázsolt kert című nyitódarab Adolf Jensen 
Lakodalmi indulójára készült. Közösen adták elő a fellépő iskolák növendékei. Ezután 
Szentpál Olga tanítványai Az összeforrt lelkek című mesét mutatták be az ő koreog-
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előadást filmre vették, és egy majd évvel később bemutatták az uFA mo-
ziban (a film azóta megsemmisült). A mozdulatművészet elfogadtatása 
szempontjából fontos eseményt egy újabb közös előadás követte a Mar-
gitszigeten: a karátsonyi-palota előtt tartott előadás legsikeresebb pan-
tomimjainak, majd azt követően a Csongor és Tünde című mesejátéknak 
a bemutatása.

A közös előadásokon túl mindhárman alelnökei voltak a Mozdulatkul-
túra Egyesületnek. A külföldön tanult mozdulatművészek tevékenységét 
és iskoláik működtetését korlátozó belügyminiszteri rendelet „kivédésé-
re” létrehozott egyesületnek 37 alapítója volt, köztük Hevesy Iván, Jem-
nitz Sándor és Madzsar József, elnöke gróf zichy Géza lipót, akinek 
lányai a Dienes iskolába jártak. Főtitkárnak Pálfy Györgyöt választották, 
neki később fontos szerepe lett a tanárképzésben: az állami Táncmester-
képző mozdulatművészeti szakának vezetője lett.  A mozdulatművészeti 
iskolák közti tisztességes viszonyról, valamint az egyenlőségen és mél-
tányosságon alapuló gondolkodásmódról tanúskodik a következő Dienes 
idézet: „Az állami tanfolyam mozdulatművészeti szaktanulmányai szá-
mára olyan tanulmányi vezetőt igényelt, aki egyik magániskolához sem 
tartozik, és valamennyit képviseli. Ez nehéz feladat volt, mert a mozdulat-
művészek mind iskolavezetők voltak, s ezt a szerepet senki sem vállalhat-
ta, mert mindegyik vezető a saját mozdulatrendszeréhez ragaszkodott. 
Egyébként sem lett volna méltányos valamelyik iskolát kiemelni a többiek 
közül, azzal, hogy az összes különböző rendszerű tanerő-előkészítés fö-
lött ítélkezést gyakoroljon. A végleges megállapodás az lett, hogy ezt a 
szerepet egy elméleti ember, Pálfy György vállalta el, aki tájékozott volt 

ráfiájával, Dohnányi és Prokofjev zenéjére, Kósa György zongorakíséretével. A kö-
vetkező darab, A két angyal, Kozma József zenéjére és dirigálásával került színre a 
Madzsar-növendékek (köztük már Kövesházi Ágnes és Róna Magda) előadásában, 
az iskolavezető koreográfiájával. Ugyancsak Kósa György kísérte zongorán Dienes 
Valéria Bethlen Margit Fehér királyleány című meséje alapján Schubert Wanderer-
fantáziájából és egyéb műveiből összeállított kompozícióra készült egyfelvonásosát. 
Az estet a Beethoven-művekre készült Mese a szomorú városról című közös produk-
ció zárta… A nagy nyilvánosság előtt fokozott mértékben nyilvánult meg a zártkörű 
bemutató sikere, s kijutott a taps a szereplőknek, Szentpál Olga, Madzsar Alice és 
Dienes Valéria táncművészeti csoportjának is.” (Lenkei).
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a Budapesten működő mozdulatrendszerek munkájában, tág látókörű 
mozdulatszemlélete, alapos történelmi tájékozottsága volt, különösen a 
klasszikus mozdulatkultúra hagyományairól.” (Dienes, 1995. 110−112.)

6. Összegzés

A mozdulatművészek és a köréjük csoportosuló művészek-tudósok által 
alkotott heterogén társadalmi tér egy olyan társadalmi szegmenst kép-
viselt, melyben a 19−20. század fordulójának legjobb hagyományai és 
az I. világháború utáni új törekvések egyaránt ötvöződtek, s amelyben 
a zsidó asszimiláció új útjai nyíltak meg.  A mozdulatművészeti iskolák 
és munkatársai egy sűrű kapcsolatokkal beszőtt (lásd az 1. ábrát) − ma 
már erősen megosztott −, nyitott, változatos és mozgékony szellemi tér 
által körülvett társadalmi tér alakítói-szereplői. A szellemi világ alap-
ját, a filozófiai-politikai-szociális irányultság hazai forrását a Társada-
lomtudományi Társaság, a Huszadik Század és a Galilei Kör jelentet-
te, a művészi elkötelezettséget és kifejezésmódot a korszak avantgarde 
absztrak-konstuktivista, expresszionista és szürreális irányzatait maguk 
is alakító művészek formálták. Jóllehet ugyanez a szellemi világ főként 
Bartók-kodály, illetve Bartók és kodály tanítványainak a zenéjére épült, 
a klasszikusokkal együtt integrálta a nemzetközi modern kortárs zenét, 
majd már a harmincas évek vége felé a részint egzoticizált népiséget, 
miközben folytonosan támaszkodva a Nyugat által megjelenített orientá-
cióra és ízlésre magában foglalta a huszas-harmincas évek munkásmoz-
galmainak és a falukutatóknak a törekvéseit is. Ennek az önmagában is 
figyelemre méltó – a mindent átható istenélményen alapuló misztikus 
katolicizmust, a polgári radikalizmust, a munkásmozgalommal egybe-
fűződő avantgarde-ot és a népiséget sem kizáró − szellemi-társadalmi 
képződménynek különös jelentőséget kölcsönöz az a tény, hogy a kom-
munista és a népnemzeti ideológiák beszivárgása ellenére az együttmun-
kálkodás, a folytonosság és a megújulás morális állítását reprezentálta 
egy sérült, töredezett, zűrzavaros és egyre kirekesztőbb világban.
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Bolvári-Takács Gábor

A táncos képzés hazai intézmény- 
rendszerének alakulása a 19. század végétől 
a 20. század közepéig

Intézményesülésen azt a folyamatot értem, amelynek során az állam egy 
adott tevékenységet elismer, és ehhez szabályozást alkot. Ez két módon 
történhet. Egyik lehetőség a tevékenység változatlan formában történő to-
vább működtetése, de államilag szabályozott be- és kimeneti követelmé-
nyekkel. A másik mód önálló, állami költségvetési szerv létrehozása a fel-
adat ellátására. A hazai táncos képzésben mindkét megoldás előfordult.

A magyarországi táncos képzés első szakasza (1833–1884) az alapozás és 
kísérletezések időszaka, amelyről csak néhány történeti tény kiemelésé-
vel, érintőlegesen szólok. kezdőpontja a Magyar Tudós Társaság (MTA) 
1833-ban kiírt pályázata állandó magyar játékszínről, amelynek nyertes 
pályaműveiben az első helyezett Fáy András és a harmadik díjas Jakab 
István egyaránt fontosnak tartotta a táncos képzés bevezetését. Ezek után 
nem véletlen, hogy a Fáy által igazgatott Budai Magyar Játékszín kereté-
ben az 1834/35. évadban tánciskola működött – csak a színészeknek. Az 
első nyilvános tánciskolát 1836-ban Szöllősy Szabó lajos nyitotta meg. 
kifejezetten saját utánpótlás nevelésére alapított tánc (utóbb: balett) is-
kola 1839-től működött a Pesti Magyar (utóbb: Nemzeti) Színházban. 
A tantervét a francia származású Alfred Beauval dolgozta ki, és kolo-
sánszky János valósította meg.

A második szakasz (1884–1950) az operaház megnyitásától az operai 
balettiskola bezárásáig tart, ez a kétirányú, korlátos intézményesülés idő-
szaka. Ennek lényege a nem nyilvános és a nyilvános táncoktatás világos 
elkülönülése.
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A nem nyilvános táncoktatás 1884-től az 1907-ig a belügyminiszter, 
ezután a vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyelete alatt álló opera-
házban, mint belső utánpótlás-nevelés élt tovább, a Nemzeti Színháztól 
átvett saját balettiskolával. Az első két operai balett-tanító még a Nemze-
tiben kezdte meg működését: Nirschyné Himrer Gizella (1869–1902) és 
Mazzantininé Ferenczy Paula (1880–1913). A továbbiak: kasztner lujza 
(1915–1919), Józsa róza (1923–1927), Pótz Malvin (1927–1933), vé-
csey Elvira (1933–1934) és kőszegváry Margit (1934–1945, más forrás 
szerint 1928–1945). Nádasi Ferenc 1937-ben lett a balettiskola vezetője, 
belépése azonban nem csupán tanerő-bővülést, hanem szervezeti és mi-
nőségi változást jelentett, munkássága meghatározóvá vált a hazai balett-
művészet történetében.

A szakmai képzés mellett az operaház gondoskodott az elemi oktatás-
ról. Erre 1908-tól a „Magyar királyi operaház tánckari növendékeinek 
elemi iskolája”, 1919. szeptember 1. – 1925 között a „táncos növendékek 
oktatására fenntartott elemi iskola”, 1925–1945-ben „A M. kir. operaház 
épületében működő állami Elemi Népiskola”, 1945–1949 között a csak 
alsó tagozattal működő operaházi általános Iskola szolgált. A polgári – 
vagy ennél magasabb – iskolai végzettséget a növendékek magánúton 
szerezhették meg.

A nyilvános táncoktatás ezzel szemben a belügyminiszter felügyelete alatt 
bontakozott ki és erősödött meg. Az 1891-ben megalakult Magyarországi 
Tánctanítók Egyesülete kezdeményezésére 1897-ben jelent meg az első 
(1896-os számozású) BM-rendelet a nyilvános tánctanításról, amelyben 
rendőri engedélyezés, az oktatói képesítés, a tanítási rend, a tandíjak és a 
szabálysértési büntetések ügyeit egyaránt szabályozta. A miniszter a ren-
deletet 1906-ban kiegészítette és újraalkotta. Az első világháború után az 
1921-ben alakult Magyar Tánctanítók országos Szövetsége (MToSz) 
lett a szakmai partner. A táncmesterképzés és nyilvános tánctanítás sza-
bályozására 1925-ig kellett várni, ekkor a BM minden eddiginél rész-
letesebben meghatározta a nyilvános tánctanításra jogosító képesítés és 
ennek megszerzése; a nyilvános tánctanításra jogosító rendőrhatósági 
engedély kiadása; a nyilvános tánciskolák és a táncolás módjának ellen-
őrzése; valamint a zenei (ritmikus) tornatanfolyamok engedélyezésének 
kérdéseit. A tánctanító oklevélhez szükséges képesítő vizsga napját 1925. 
június 25-re tűzték ki. 1926-ban állapította meg a belügyminiszter a hat 
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hónapos képzési idejű Magyar országos Táncmesterképző Tanfolyam 
szabályzatát: állami felügyelet, személyzet, jelentkezés, felvétel, tanterv, 
fizetendő díjak, hallgatók, záróvizsga, oklevél. ugyanezen évben történt 
meg a nyilvános tánciskolák „közös gyakorló leckeóra” (össztánc) sza-
bályozása. 1928-ban került sor a „ballet-tanítás” első állami szabályozá-
sára, és a Tanfolyamon belül balett szak létesült. ugyanezen évben adtak 
ki rendeletet a nyilvános tornatanításról, rögzítve benne – öt év türelmi 
idővel –, hogy ezt a továbbiakban kizárólag a testnevelő tanári oklevéllel 
és tánctanítói oklevéllel egyaránt rendelkező személyek végezhetik. E 
jogszabály miatt alakult meg 1928-ban a Magyar Mozdulatkultúra Egye-
sület (MME), alapvetően szakmai-üzleti érdekvédelmi céllal, összefogva 
a mozdulatművészeti magániskolákat. (közülük a három legjelentősebb 
a Mensendieck-féle női torna alapú Madzsar Alice-féle, a Duncan-féle 
szabadtánc irányzatot meghonosító Dienes valéria-féle és a Dalcroze-fé-
le ritmikus tornán alapuló Szentpál olga-féle iskola volt.) Az Egyesület-
nek sikerült elérnie, hogy a belügyminiszter 1929-ben újraszabályozza a 
Táncmesterképző Tanfolyamot. Immáron három szak létezett: általános 
táncmesteri, balett, valamint mozdulatművészeti. 1931-ben megtörtént a 
táncmesterképzés és nyilvános tánctanítás kiegészítő szabályozása, majd 
a következő évben a BM – a MToSz és a MME bevonásával – ismét 
meghatározta a most már Magyar országos Táncmester- és Mozdulat-
művészetképző (sic!) Tanfolyam működési szabályait. Ennek lényege, 
hogy a három szakot két szakká vonták össze: táncmesterképző (álta-
lános és balett), valamint mozdulatművészetképző. 1933-ban azonban 
visszaállították a három szakot (általános tánctanító, balett, mozdulatmű-
vészet-tanító), a tanfolyam nevét pedig Tánc- és Mozdulatművészet-taní-
tóképző országos Tanfolyamra változtatták. Ezzel egyidejűleg hatályon 
kívül helyezték az 1926, 1927, 1928, 1929, 1932. évi rendeleteket (az 
1925-ös alaprendelet hatályban maradt!). Az ugyancsak hatályban tartott 
1926-os össztánc-rendszabályok újraalkotására 1934-ben került sor.

A táncos képzés ezután sokéig nem igényelt jogalkotói beavatkozást. 
1942-ben a BM az új nevén Tánc- és Mozdulattanítóképző országos 
Tanfolyam általános tánctanítói szakát 2 éves időtartamúra (2x8 hónap), 
a mozdulattanítói szakot 3 éves idejűre (3x8 hónap) emelte. A második 
világháború után az 1945-ben önállósított országos Mozdulatművésze-
ti Tanítóképző Tanfolyamot ugyanilyen képzési idővel alapították meg, 
míg az 1946-ban újjászervezett Tánctanítóképző országos Tanfolyam ál-
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talános tánctanítói szaka 2 év (2x8 hónap), balett szaka viszont 4 év (4x8 
hónap) időtartamú lett. A belügyminiszter táncos képzést érintő utolsó 
intézkedése az országos Mozdulatművészeti Tanítóképző Tanfolyam 
megszüntetése volt 1948-ban. A minisztertanács rendelete 1951 júniu-
sában a táncoktatás és a tánciskolák felügyeletét az 1949-ben létrehozott 
Népművelési Minisztérium ügykörébe utalta. Ezzel megszűnt BM fél 
évszázados joghatósága. 1951 októberében már révai József népműve-
lési miniszter intézkedett a társastánctanítás egyes kérdéseiről, hatályon 
kívül helyezve a még élő 1925-ös BM-rendeletet. látható, hogy a nem 
nyilvános táncoktatás 1950-es szakaszhatára lényegében itt is érvényes.

A harmadik szakasz (1945–1950) sajátossága a második szakasszal 
fennálló időbeli átfedés. Ez nem elírás: a harmadik szakasz eseményei 
ugyanis minőségileg térnek el az előző periódus történéseitől. További 
sajátosság az események felgyorsulása, amelyet műfaji kibontakozás, 
szervezeti sokszínűség, újszerű kezdeményezések, kísérletek és kudar-
cok jellemeztek.

1945 májusában Szentpál olga tervet készít a Színművészeti Akadémia 
(SzAk) tánc-tanszakának megindítására amelyet ortutay Gyula közvetí-
tésével juttat el a vkM-be. A hatás nem marad el. Hont Ferenc igazgató 
1945 júniusában még tánc nélkül készíti el és nyújtja be a SzAk tanter-
vét, de ugyanezen év augusztusában már részletes táncos képzést tervez 
hét szakon (táncművész, táncos, táncrendező, koreográfus, balettmester, 
tánctanár, táncművészeti kutató). Tervezetét a táncos képzést felügyelő 
BM-hez is eljuttatja, a vkM-ből meg is róják érte, a „szolgálati út” meg-
kerülése miatt. A nagyszabású terv azonban meghiúsul. októberben a 
Magyar Tánctanítók országos Szabad-szervezete írásban tiltakozik Hont 
terve ellen, kifejezve, hogy a táncművészképzés fent vázolt mélységű 
megvalósításához a SzAk-nak sem személyi, sem szakmai kapacitása 
nincs. A tiltakozás sikerrel jár: a színiakadémián 1946-ban csak a tánc-
rendező szak indul el, Szentpál olga vezetésével. A szak tananyagában 
gyakorlati feladatok, így néptáncos gyűjtőutak is helyet kaptak, de a hall-
gatók elégtelen előképzettsége, továbbá a néptánccsoportok számának 
ugrásszerű növekedése, valamint a szovjet hatás erősödése miatt képzési 
modellváltás vált szükségessé. A főiskola 1949-es szervezeti szabályzata 
a táncrendezőket még a színházi rendezői tanszakhoz sorolta, de 1949-
től már néptánc-koreográfus képzés indult.
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De térjünk vissza 1946-hoz! áprilisban Szentpál olga, ortutay zsu-
zsa és rabinovszky Máriusz javaslatot készít Állami Táncművészeti 
Főiskola létrehozására, s ezt benyújtja a vkM-nek. A lépés a Moz-
dulatkultúra Egyesületben vihart kavar. A tervezett főiskola négy éves 
képzési idővel három szakot irányoz elő (balett, „új táncművészet” és 
operett), az első két szakon egyaránt előadó-művészeti, tanerőképző 
és koreográfus-táncrendező szakirányokkal. A képzés gerincét alko-
tó „új táncművészet” szak felépítését öt tantárgyblokkra alapozzák. 
Ezek: I. Tánctechnika: alapgyakorlatok. II. Táncművészettan: motivi-
ka, népi táncok, mimika, koreográfia. III. kiegészítő tárgyak: táncírás, 
gimnasztika, Dalcroze-ritmika, maszk-jelmez, társastánc-sztepp. Iv. 
Elméleti tárgyak: társadalmi ismeretek, művelődéstörténet, tánctörté-
net, táncesztétika. v. Pedagógiai tárgyak: rendszertan, módszertan, álta-
lános pedagógia, anatómia, élettan, tanítási gyakorlat. A főiskola tervét a 
vkM-ben elfektették.

1946 szeptemberében a vkM javasolja a BM-nek Népi Tánctanító-
képző Országos Tanfolyam létrehozását, a meglevő más táncirányzatok 
tanfolyamai mellett. A BM elutasítja a kezdeményezést, mert konfliktus-
helyzetet vél felfedezni a meglevő tánciskolák működési területével, s 
ennek kezelését nem vállalja.

Az ortutay Gyula által támogatott mozdulatművészeti lobbi hatása 
nyilvánul meg a Testnevelési Főiskolán 1947-ben indított táncnevelési 
szak létrejöttében, amelynek deklarált célja az általános iskolai testneve-
lés bővítése. A kezdeményezők, Szentpál olga és ortutay zsuzsa, ennek 
megoldását a mozdulatművészet testnevelő-képzésben való megjeleníté-
sében látták. Szentpál olgát 1947 végén ki is nevezik tanárnak, ő azon-
ban a Színművészeti Főiskolán betöltött hasonló állása miatt hamarosan 
lemond, s helyette 1948 őszén rábai Miklós kerül a tanszékre, aki 1950-
ig, a vezetésével megalakult Magyar állami Népi Együttes létrehozásáig 
marad státuszban. A külső körülmények és a főiskola belső viszonyai 
folyamatos változnak, így a szak tanulmányi és szervezeti szabályainak 
lefektetése végül elmarad. Nem meglepő tehát, hogy az 1947-ben tánc-
nevelési szakra felvett hallgatók ilyen oklevelet soha nem kaptak. ők 
vagy szakot váltottak és testnevelő tanárként szereztek diplomát, vagy 
abbahagyták tanulmányaikat.

1948-ban lugossy Emma készít és nyújt be tervezetet a vkM-be 
Táncművészeti Főiskola létrehozására. (Erre egyelőre csak utalásokat 
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találtam, a további levéltári kutatás során remélhetőleg a teljes szöveg 
előbukkan.)

1949-ben kerül sor az első, állami alapítású, és kifejezetten a szocia-
lista tánckultúra fejlesztése, valamint a szovjet modell meghonosítása 
érdekében létesített intézmény, a Táncművészeti Iskola létrehozására. 
Alapításáról a Népművelési Minisztérium Pártkollégiuma 1949. novem-
ber 8-án foglal állást. A tárca mind a táncos képzés megalapozáshoz, 
mind a táncegyüttesek működtetéséhez segítséget kívánt nyújtani, ezért 
az iskola hét éves képzési idejű alapfokú táncművészeti és három éves 
képzési idejű középfokú táncoktató-képző tagozatból áll. révai 1949 de-
cemberében adja ki az alapításról szóló rendeletet, igazgatónak és balett-
mesternek a Szentpál-tanítvány lőrinc Györgyöt nevezi ki, további taná-
roknak pedig Hidas Hedviget (balett), lászló Bencsik Sándort (néptánc) 
és Szentpál olgát (történelmi társastánc). Az oktatás 1950 januárjában 
kezdődik el, de csak fél évig tart. Ekkor az iskola beolvadt az új állami 
Balett Intézetbe.

A táncos képzés negyedik szakasza (1950-től) a szovjet típusú művé-
szetpolitikai elvárások szerinti intézményesülés története. A fejlemények 
részletezése már kívül esik előadásom tárgyán, ezért csak a legfontosabb 
intézményeket és az első lépéseket jelölöm meg. Az 1949 óta Színház- és 
Filmművészeti Főiskolának (SzFF) nevezett színiakadémia Táncfőtan-
szakának új munkatervét Szentpál olga 1951-ben még kidolgozta, de a 
következő évben megvált a főiskolától. 1952-ben a szak Merényi zsu-
zsa vezetésével néptánc-pedagógus képzéssé alakult át, néptáncoktató, 
balettoktató, táncrendező és kultúrotthoni táncvezető szakirányokkal, s 
ebben a formában 1958-ig működött, 1955-től ligeti Mária szakmai irá-
nyításával.

1950 nyarán a legfelső pártvezetés jóváhagyta az Állami Balett Inté-
zet megalapításának tervét, amely ősszel – az operaház Balettiskolája és 
a Táncművészeti Iskola összevonásával – megnyitotta kapuit. Az áBI 
azért jött létre, mert az operaház balett-repertoárjának átalakulása, el-
sősorban a szovjet balettek megjelenése olyan balettkart igényelt, ame-
lyet a korábbi módszerekkel sem minőségben, sem elegendő létszámban 
nem lehetett kiképezni. A megoldás a művészetoktatási modellváltásban 
rejlett, s ehhez mintául szovjet metodika szolgált: az Agrippina vaga-
nova leningrádi balettmester által kidolgozott balettmódszertan. Az áBI 
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integrálta a Nádasi Ferenc által képviselt hazai módszertani hagyomá-
nyokat és a vaganova-féle szovjet tananyagot. Az új intézmény alapító 
igazgatója lőrinc György lett, a klasszikus balett munkaközösség veze-
tését Nádasira bízták. Az intézet 1950-53 között esti tagozatú népi tánc-
csoportvezető képzést is folytatott, 1955-től pedig átvette a SzFF-től a 
balettpedagógus-képzést.

ugyancsak 1950-ben nyílt meg az Állami Artistaképző Intézet, Baross 
Imre igazgatásával. A társastáncoktató-képzés gazdája az 1951-ben létre-
hozott Népművészeti Intézet lett, ahol 1954-től az áBI-tól átvett néptánc-
oktató-képzés is helyet kapott.

rövid áttekintésünk alapján látható, hogy a hazai táncos képzés saját fej-
lődési úton járt, amelyben a 20. század közepéig a kulturális és a rendé-
szeti jellegű igazgatás párhuzamosan volt jelen. Az 1945 utáni kísérletek 
és kezdeményezések nyomán a táncos képzés teret nyert a felsőoktatás-
ban is. A hatalom azonban a műfajok között diszkriminált: tudatosan el-
sorvasztotta a mozdulatművészetet, új alapokra helyezte a néptáncot, és 
szovjet minta szerint megerősítette a klasszikus balettet. Mindebben köz-
vetlenül érvényesült a párt művészetpolitikája.
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Pirka Veronika

az életreform megmentés-motívuma,  
a korszak higiéniai diskurzusa és a gyermek-
tanulmány összefüggései a 20. század eleji 
magyar pedagógiai sajtóban

1. Bevezetés

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy miként jelenik meg az életreform 
egyik alapvető, az úgynevezett megmentés-motívuma a hazai pedagógiai 
folyóiratokban. Ehrenhard Skiera a reformpedagógia és az életreform 
mozgalmak kapcsolatát elemző tanulmányában megállapítja a reform-
pedagógia gyermekképében alapvető elemeként jelennek meg az olyan 
retorikai elemek, mint megmentés, megváltás, fejlődés, visszatérés, 
védelem. Miként a szerző megállapítja, a „gyermekből való kiindulás 
pedagógiája” egy olyan élettér-életlehetőség és iskolai környezet ki-
alakítását kívánta létrehozni, amelyben a gyermeki szükségleteknek 
megfelelő feltételeket biztosíthat, így biztosítva a jövő generációjának 
megmentését az életidegen környezettől és életidegen önmagától (Skie-
ra, 2005. 23−24.).

A pedagógiai reformmozgalmak hátterében álló életreform-törekvé-
sek kialakulásában jelentős szerepet játszottak a századforduló gyors tár-
sadalmi átalakulásának, az iparosodás és az ezzel együtt járó urbanizáció 
folyamatai. A nagyvárosi ember a „robbanásszerű” iparosodás eredmé-
nyeképpen egyre jobban eltávolodott a természettől, természetességtől, 
emberi kapcsolatai tönkrementek. veszélybe került az ember saját benső 
énje a mechanizált világ és munka világában, ahol a test, a lélek és a szel-
lem harmonikus egységének bomlása indult meg (Németh, 2002. 35.). 
Így a gyors ipari fejlődés árnyoldalait kritikai hangon ostorozó, úgyneve-
zett életreform-mozgalmak az emberi világ meggyógyulásának lehetősé-
gét keresték, egyrészt hangsúlyozták a technikai civilizáció megváltoz-
tatásának szükségességét, másrészt az emberi élet megváltoztatásának 
„kötelességét” hirdették (Németh, 2005. 253.). 
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A 20. század kezdetén a hagyományos nevelés megváltoztatásra tö-
rekvő reformpedagógiai és életreform-törekvések mellett megjelent egy 
radikális, a nevelésügy adott állapotával elégedetlen irányzat. Ez az anar-
chizmus felé hajló, önmagában is többfelé elágazó koncepció nem elége-
dett meg a nevelésügy tartalmi és metodikai megváltoztatásával, hanem 
ennél nagyobb célt tűzött ki, mégpedig a társadalom radikális átalakítá-
sát, ami együtt járt a közösségi és családi együttélés radikális megváltoz-
tatásával (Mikonya, 2009. 10−11.). 

A különböző életreform-törekvések, mint például a természetgyógyá-
szat, öltözködési reform, „szabad test kultúrája”, táplálkozási reform, ve-
getárianizmus, antialkoholista  mozgalmak, ifjúsági mozgalmak, szexu-
ális reform-, kertváros-építő, művészeti és vallási mozgalmak egyaránt 
jelzik az egyre súlyosabb problémákat okozó iparosodás és urbanizáció 
válságjeleit. Ezt pontosan visszaadják Németh András szavai: „A széles 
körű iskolareform- mozgalom azzal a modern kor válságjelenségeire irá-
nyuló társadalom-, illetve kultúrakritikával párhuzamosan, illetve annak 
részeként jelentkezett… új kérdéseinek az individuum által való megvá-
laszolását célzó, az életforma reformjára irányuló mozgalmak megala-
pozására szolgált.” (Németh, 2000. 136.) „A jövő felé fordított arc” az 
egyéni és társadalmi változtatás igényével lépett fel, a változtatás meg-
valósítójának kulcsszereplője a gyermek lett.

Az életreform-mozgalmak kulcsmotívuma a megmentés („rettung”), 
amelynek hátterében szintén erőteljes társadalomkritikai szemléletmód 
áll: A modern kor társadalmi és gazdasági fejlődése nyomán jelentkező 
problémák tönkreteszik az embert, különösképpen a fejlődő gyermeket, 
és ezeknek a károsító tényezőknek az orvoslására nem alkalmas sem a 
korszerűtlen egészségügyi ellátás, sem az egészségtelen iskolai környe-
zet. A gyermek megmentéséhez az első lépés a rá leselkedő veszélyektől 
történő megóvása.

A megmentés motívum mint az életreform-mozgalom alapvető reto-
rikai eleme jelen van az irányzat minden törekvésében. Így az ember 
természeti környezetének megmentése van jelen az ökológiai típusú 
életreform-megnyilvánulásokban, ez áll a kommunák létrehozásának, a 
kertvárosok építésének hátterében is. Az alábbi motívumok közösen jel-
lemzik a különböző közösségeket: a föld kisajátításának elutasítása; a 
cél az originalitás, természetesség, igazságosság; életközösségek létre-
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hozása; idegenség, ideiglenesség érzésének megváltoztatása a városon 
kívüli környezetben. 

A Népművelés/Új Élet című folyóirat elemzéséhez kapcsolódó mo-
tívumok közül az ökológiai típusú életreform megnyilvánulási formái 
alapján került be az elemek közé az iskolai berendezés, a gyermek és a 
természet motívumai. Ez a motívum ugyan rejtettebb módon jelen van a 
testkultúra, öltözködési reform törekvéseiben, ebben az esetben az embe-
ri test megmentése a civilizációs ártalmaktól, az emberi test természetes-
ségét fenyegető divat negatív megnyilvánulásaitól. Ez a törekvés megje-
lenik társas kapcsolatok reformjában, amely az organikus, hagyományos 
emberi közösségek megőrzésére (megmentésére) törekszik. Számos ele-
me fellelhető az ifjúsági és nőmozgalmakban. (A fenti mozgalmak rész-
letes elemzését lásd Krabbe, 2001. 26−28.)

Paradox módon a megmentés motívum eszmei hátterében nem csupán a 
modernizáció folyamatait kritizáló életreform ideológiai elemei állnak, 
hanem annak retorikájában felfedezhető a korszak további, a pozitiviz-
mus eszmevilágába ágyazódó, a modernizáció folyamataival összhang-
ban álló irányzatai, mint a higiéniai diskurzus és a kísérleti alapokon 
nyugvó gyermektanulmány hatása is. Miként Németh András a modern 
normalitás-fogalom iskolai vonatkozásait is elemző tanulmányában 
megállapítja (Németh, 2010), a fenti látszólagos ellentmondás hátterében 
a modern kapitalizmus, illetve a munkatársadalom fegyelmező hatalmá-
nak mind erőteljesebb érvényesülése áll. Ezek egyik alapvető eleme az 
ipari tömegtermelés, ennek velejárójaként kialakuló egzakt időüteme-
zés (az óra uralma, a modern teljesítménykényszer) fegyelmező ereje, 
a nagyarányú urbanizációs folyamatok kiteljesedése. Foucault (1990) és 
Elias (1986) nyomán megállapítja, hogy az önkontroll és a fegyelem a 
civilizációs folyamatok természetes velejárója, ahogy a szégyenérzet és 
a kimért pontosság megjelenése, a testi megnyilvánulások, a külső és 
önkontroll megerősödése, az emberi habitusnak a munka során, illetve 
hatására kialakuló jellegzetes új vonásai is. Ebben az időszakban minden 
területen megerősödik az egyén feletti állami társadalmi kontroll is, ki-
alakul annak sajátos differenciált intézményrendszere (kaszárnyák, bör-
tönök, kórházak, szegényházak, elmegyógyintézetek), mely változások 
az iskolai ellenőrzés terén is erőteljesen érvényesültek. 
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Ezzel függ össze, hogy a 19. század végére az egyén társadalmi moz-
gásterének látszólag nagyarányú növekedése mellett egyre erőteljesebbé 
vált a nevelés által kialakított belső kontroll, továbbá megerősödnek a tár-
sadalmi elvárásokkal ellentétes megnyilvánulásokat hatékonyan szank-
cionáló rejtett, illetve manipulatív külső kontroll intézményes formái. 
Ezek sorában főszereplőként az ekkor már mindenki számára kötelező 
iskola kapott központi szerepet a normálisnak elfogadott egyéni visel-
kedés kialakításának, jól szervezett állami ellenőrzésének folyamatában. 
Ez az igény jelentős mértékben hozzájárul a modern tömegoktatás, majd 
a 20. században a felnőttoktatás intézményhálózatának kialakulásához, 
azoknak a hatékony munkaerővé válást elősegítő, jól szervezett intézmé-
nyi szocializációs folyamatainak hatékonnyá válásához. Ennek a fegyel-
mező folyamatnak egyik fontos területe a különböző modern szakmák, 
illetve professziók kialakulása, illetve azok legitimált, immár a szakmai 
tudás elfogadott elemeként nyilvántartott kompetenciatartalmainak elsa-
játítása a szakképzés és felsőoktatás keretében megvalósuló felkészítés 
során. (Erről lásd részletesen Németh, 2008 és 2010.)

A fentiek ismeretében tehát nem véletlen, hogy az ebben az időben Euró-
pa-szerte megjelenő iskolai higiéniai törekvések kulcsfogalmának számító 
normalitás hátterében egyrészt erőteljes fegyelmező motívum áll. Ez meg-
jelenik az ezzel kapcsolatos elvárások, mint a normális testtartás, normál 
írás, megfelelő ruházat, az iskolaépület, azaz norma szerinti épület és annak 
norma szerinti bútorai vonatkozásában. Másrészt az intézményes oktatás-
sal kapcsolatban felmerülő higiéniai törekvések hozzájárultak a gyerme-
kek megóvásáról szóló diskurzusok felerősödéséhez is. Ezek egyben olyan 
szempontok voltak, amelyek az ebben az időben kialakuló experimentá-
lis pedagógia eszközeivel mérhetővé is válnak (Németh, 2008. 86−103.).

Mindezek az elemek közvetlen pedagógiai összefüggéseikben vannak 
jelen a reformpedagógia és életreform különböző törekvéseiben, ennek 
retorikai elemei leginkább a testi nevelés, a gyermekbűnözés, a gyermek 
és az antialkoholizmus és a gyermekvédelem diskurzusaiban érhetők 
nyomon. A megmentés-motívum hazai pedagógiai sajtóban való meg-
jelenését a Népművelés/Új Élet című, 1906 és 1918 között megjelenő 
pedagógiai folyóiratban vizsgáltam az alábbi szempontok figyelembe-
vételével: a gyermek intézményes környezete, a testi nevelés, a gyermek-
bűnözés, a gyermek és a természet, a gyermek és az antialkoholizmus 
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és a gyermekvédelem.1 A tanulmányomban a kiválasztott szempontokat 
elemezve azt vizsgálom majd, hogy miként jelenik meg a megmentés 
motívuma egyrészt az intézményesülés folyamatában (iskolai, egészség-
ügyi), másrészt az iskola és a gyermek kapcsolatának, az iskola nevelési 
gyakorlatának diskurzusában. 

2. A Népművelés/ Új Élet és a Kisdednevelés című  
pedagógiai folyóirat

A folyóirat a magyar fővárosban a századforduló nyomán kibontakozó, 
Bárczy István nevéhez fűződő várospolitikai, művelődés- és oktatásügyi 
reform legjelentősebb sajtóorgánuma. Szerepének árnyaltabb bemutatá-
sához munkám első részében a századforduló Budapestjének helyzetét 
tekintem át vázlatosan.

  

2.1. HElyzETkéP – BuDAPEST Az 1900-AS évEk ElEJéN

A századfordulón az urbanizáció, a gyors iparosodás és a polgárosodás 
hatására a főváros népessége megnégyszereződött, a nagyobb városok 
lakossága pedig megkétszereződött. Ezenközben a társadalomban fon-
tos átrétegződés következett be: a nemesség szerepének átértékelődése, 
a házas zsellérek paraszti sorba emelkedése és a vállalkozó tőkések elő-
retörése jellemzi a korszakot. A szociális mobilitás folyamatai között a 
népességet többféle tényező osztotta egymásnak alá-, fölé- vagy mellé-

1  A felsorolt elemek annak a kategóriarendszernek képezik részét, mely további 
20 elemet tartalmaz, és a századforduló pedagógiai sajtója életreform-motívumainak 
feltárásához lett kidolgozva. A kategóriarendszer elemei: a gyermek változó helyének 
tematizálása, gyermekművészet, a gyermekek együttnevelésének módja: koedukáció, 
a szülő-gyermek kapcsolat, női szerepek, a gyermek környezete: iskolai berendezés, 
az otthon felépítése, a gyermek öltözködése, a gyermek életmódja: testi nevelés, a 
gyermekbűnözés, az iskolai program: erdei iskola, a gyermek és a pedagógus kapcso-
lata, a gyermek és a természet, a gyermeki mezítelenség, a gyermek és a természetes 
gyógymód, a gyermeki táplálkozás, vegetáriánizmus, a gyermek és a zene, a gyermek 
és a szexualitás, a gyermek és az antialkoholizmus, a „faji megkülönböztetés”/„fajne-
mesítés”, a „gyermeki” vallás, a gyermek és a játék, gyermekvédelem, a gyermek és 
a mese, a pedagógus és a szülő kapcsolata.
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rendelt társadalmi tömbökké, osztályokká és rétegekké. A legfontosabb 
tényezők közé tartozott a nyelv, nemzeti hovatartozás, vallás, vagyon, 
foglalkozás, származás és a lakóhely minősége. Ha a foglalkozás szem-
pontjából teszünk megállapítást a társadalmi rétegek szerveződésére a 
korszakra vonatkozóan, akkor számszerűségében, szervezettségében a 
legdinamikusabban a munkásság fejlődött. A munkásságot alkotó cso-
portstruktúrában a gyáripari munkásság mintegy 60%-át tette ki, mely-
nek 48%-a a vas-, gép-, villamos- és a vegyiparban dolgozott. A mun-
káséletet a folyamatos drágulás és a lakásnyomor jellemezte. A paraszti 
társadalmi réteg a munkássággal érintkező legalsó sávját a föld nélküli 
szegénynép, a napszámosok, kubikosok és az uradalmi cselédek alkották. 
Az agrárproletárok száma 1900 és 1910 között 4−4,5 millió, kétharma-
duk időszaki munkás, napszámos, egyharmaduk cseléd. A földmunkások 
külön csoportban tömörültek, az idénymunkásokkal együtt a munkásság-
hoz tartoztak, összekötő kapcsot alkottak az ipari munkásság és a falusi 
szegények között (Romsics, 1999. 11−78.).

Magyarországon a sajátos nemzetállami fejlődésnek, a magyar rendi 
struktúra lassú bomlási folyamatának köszönhetően sokszor csak retori-
kai szinten jelentek meg a válaszok az élet reformjának kihívásaira. A fő-
város és vidék között kialakuló éles szakadékhoz az is hozzájárult, hogy 
jelentős paraszti rétegek kimaradtak a polgárságra ható modernizációs 
folyamatból (Gergely, 2003. 457−463.).

1. táblázat. A 20. század elejére Budapest népességszáma  
több mint kétszeresére emelkedett.

Év 1870 1900
lakosság száma (fő) 280 349 733 358

(Forrás: Budapest félszázados fejlődése 1873−1923 (1925).  
In Budapest székesfőváros Statisztikai Közleményei I. rész. Budapest, 20−21.)

A modernizáció, az iparosodás nem jelentett az egész lakosságra néz-
ve életszínvonal-emelkedést. A munkások többsége lakásproblémákkal 
küszködött, az utcák csatornázatlansága, az ivóvizek szennyezettsége 
különböző ragályok „melegágya” volt. A gyermekek sokszor nem jártak 
iskolába, mert a család létfenntartása érdekében dolgozniuk kellett. Egy 
tiszti főorvos jelentése alapján: „Még égetőbb azonban ezen külterület 
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ivóvízkérdésének gyors és célszerű megoldása… több közkutat sürgősen 
elhelyezni, amelyek a lakosságot szűrt vízzel ellátnák… bizonyára csök-
kenne a heveny gyomor- bélhurutok és hasi hagymázok száma…; …a 
vízvezeték csak kevés utcába van bevezetve…”(Sipos és Donáth, 1999. 
140.; 145.)

Bárczy István – Budapest főpolgármesterének – szociálpolitikai prog-
ramja kiterjedt a lakásépítésekre, népszálló létesítésére, kertváros-építő 
programra, közélelmezés reformjára, cselédközvetítő intézet és cseléd-
otthon felállítására, anya- és gyermekvédelem intézményhálózatának ki-
építésére, iskolafejlesztésre stb. (Németh, 1994. 4−7.)

2.2. NÉPMűVELÉS/ ÚJ ÉLET éS A Bárczy-rEForM

Az 1906-ban Bárczy István által indított Népművelés című folyóirat lett 
közoktatási és kulturális elképzeléseinek „szócsöve”.  „ A nép művelésé-
vel foglalkozó, semmiféle más célt nem szolgáló, senkinek sem hízelgő, 
de egyszersmind személyében senkit sem támadó, komoly tudományos 
irányú folyóiratot csinálni Magyarországon, ahol olyan sokat írnak és 
olyan keveset olvasnak, ahol a napi politika olyan kevés ügyet vet a köz-
művelődési kérdésekre” (Bárczy, 1906. 1.) – ekképpen fogalmazta meg 
Bárczy István a folyóirat elindításának okát.  kiemelt szerepet kapott a 
szegény néprétegek gazdasági és kulturális felemelkedésének biztosítása.

A Bárczy-program közoktatási sajtóorgánumának szerkesztői fel-
adatait Weszely ödön és Wildner ödön látta el, a közművelődési, nép-
művelési, várospolitikai és városfejlesztési rovatait Wildner, az oktatási 
vonatkozásúakat Weszely szerkesztette. 1910-ben a Népművelés egyesül 
a magyar tanítóság lapjával, a Népművelők Lapjával és a Magyar Nép-
iskolával, hetilapként működött (Ágotai, 1910. 3−5.).

1911-re az 1908-ban alakult Népművelő Társaság folyóirata lett, mel-
lékletként jelent meg a (tanítóság gyakorlati problémáival foglalkozó) 
Népművelők Lapja (Németh, 1988. 22−23.). A kapcsolat a következő év-
ben felbomlott, a folyóirat új címe Új Élet lett; a névváltoztatás nem 
jelentett ideológiai változást, csak a témakörök átstrukturálódásához 
vezetett. A folyóirat 1918-ig, Bárczy István polgármesterségének vé-
géig működött. Nádai Pál a folyóiratban közölt cikke rávilágít a túlzott 
modernizáció által jelentkező, a társadalmat, a kultúrát is érintő problé-
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mákra: „Mindent gyártunk már, csak igazi embereket nem; gyapotot fe-
hérítünk, acélt edzünk, cukrot finomítunk, porcelánt alakítunk és könyvet 
nyomtatunk. De hogy csak egyetlen szellemet is finomítsunk, reformál-
junk és nemesebbé tegyünk, ez kívül esik a mi jövedelmezőségi számítá-
sainkon.” (Nádai, 1907. 44.)

A Bárczy-féle népművelési program ezen tendencia megváltoztatá-
sára törekszik Magyarországon, melyhez a folyóirat szellemisége se-
gítséget nyújt. külföldi és magyar szerzők által publikált tanulmányok 
alapján elmondható, hogy megjelenik az ártatlan gyermek, a gyermek 
pozitív értékeire koncentrálnak, a gyermek fejlődésének minél teljesebb 
megismerésére törekednek, és a gyermeklét védelme mint elsődleges fel-
adat jelenik meg.

2.3. A KISDeDNeVeLÉS cÍMű SAJTó PEDAGóGIAI HITvAlláSA

A Népművelés/Új Élet és a Kisdednevelés című pedagógiai  
folyóiratban megjelenő gyermekkép életreform-motívumai

Az életreform-irányzatok követői egyrészt megvédeni kívánták a gyer-
meket az iparosodás, a gazdasági és társadalmi fejlődés káros hatásaitól, 
mint pl. az indusztrializáció során kibontakozó egészségtelen környezet-
től. Másrészt viszont éppen az urbanizáció, a közszféra, a jog stb. fejlő-
dése teremtett lehetőséget a közoktatás és az egészségügy számára, hogy 
egészségesebb környezetet biztosítson a gyermekek számára a tanulás-
hoz és a hétköznapi élethez. 

A munkámban vizsgált elemek is rámutatnak arra az ambivalenciára, 
amely jellemzi az adott korszak pedagógiai nyilvánosságának diskurzu-
sait. Egyrészt szeretnék a gyermeket olyan környezetben nevelni, ahol 
a természethez közel, a természetesség elvét minél nagyobb mértékben 
fel lehet használni a nevelési folyamatban. Másrészt viszont mégis ma-
radnak a városi intézményesült oktatási-nevelési gyakorlatnál,2 és nem 

2  lásd Erdei Gyöngyi (1991): Fejezetek a Bárczy-korszak történetéből. Fővárosi 
önkormányzat − Budapest Főváros levéltára − Budapesti Történeti Múzeum − Fővá-
rosi Szabó Ervin könyvtár, Budapest.
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kívánnak a városból kivonult kommunákat létrehozva3 vidéken iskolát 
alapítani. A tanulmány megjeleníti a magyar társadalomban a megmen-
tés motívumának megvalósult és a retorika szintjén maradó elemeit egy-
aránt.

3. a megmentésmotívum megjelenése a pedagógiai  
folyóirat diskurzusaiban 

A megmentés-motívum megjelenését vizsgálva megállapítható, hogy a 
pedagógiai folyóirat kiemelt témája a gyermekek védelme. Ez a higiéniai 
diskurzus retorikai elemeivel szoros összhangban jelenik meg. Egyrészt 
a gyermek megvédése (akár törvényekkel) a gazdasági káros hatások-
tól, mint pl. gyermekmunka, prostitúció. Másrészt a prevenció, miszerint 
meg kell előzni azokat a betegségeket, amelyek a gyermek egészségét 
károsíthatják. A gyermekvédelem tényét már a gyermekek születésétől 
fogva fontosnak tartották, több szempontból: fogantatás, szülés, pros-
titúció, a gyermekmunka megszüntetése, gyermek egészsége, ápolása, 
iskoláztatás, kriminalitás csökkentése (Népművelés, 1909. 95−105.). 
A gyermekmunkások az idegfeszítő munka következtében gyengék, be-
tegesek, vérszegények, tüdővészesek, idegesek lettek. Az 1898: 21. tc. 
alapján létrehozták az országos Betegápolási Alapot, mely a hét éven 
aluli gyermekek gondozását írta elő, 1902-ben, miniszteri rendeletben 
szabályozták a bábák gyakorlatát (Mohos, 2001. 435.).

A gyermekeket meg kell védeni továbbá a szülői önkénytől is. A szü-
lő a gyermekét ütheti, kínozhatja, házától elkergetheti, vagy munkára 
kényszerítheti a család megélhetése érdekében. Az 1884. évi ipartörvény 
ellenére 14 éven aluli gyermekeket is foglalkoztattak gyárakban. Egy 
besztercebányai iparfelügyelő 1904-es jelentése szerint üveggyári tele-
pen 8−9 éves gyermekeket foglalkoztattak napi 8 órás munkában (Nép-
művelés, 1907. 104−105.).

Miként a korabeli fordítások jelzik, a gyermekek hiányosan, vagy 
egyáltalán nem végezték el az iskolát. A gyermekmunkások az idegfe-
szítő munka következtében gyengék, betegesek, vérszegények, tüdővé-

3  A folyóiratban megjelennek a Gödöllői Művészkommuna vezetőinek pedagógiai 
témájú írásai.
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szesek, idegesek lettek. Az 1901-ben alkotott gyermekvédelmi törvény 
alapján 18 állami menedékhely állt az elhagyott gyermekek rendelke-
zésére. A témával foglalkozó egyik írás javasolta a tanítók bevonását az 
állami menedékhelyek vezetésébe. A nevelőszülőknek a gyermek ápo-
lásában, az egészségi ismeretekben való kiképzéséről kellene gondos-
kodni, a gyermekligának országos gyermekvédelmi alap összegyűjtésére 
mozgalmat kellene indítania, a budapesti ügyvédi kamaránál gyermekjog 
védelmi osztályt kellene létrehozni (Tóth, 1906. 139−140.). A magyar ál-
lami gyermekvédelem érdekében intézeteket állítottak föl: a nagyszőllősi 
állami fiúnevelő intézetet, a szegedi árpád-otthont és a szaloncai Szitá-
nyi-otthont. A gyermekeket meg kell védeni továbbá a tanítók agresszív 
viselkedésétől is. A pofon, hajtépés, fejbevágás, szájba ütés, lökdösés, 
rúgás, kézzel, pálcával, vonalzóval bántalmazás stb. napi előfordulásáról 
tudósít a folyóirat, mely elítélendő és helytelen cselekedet (Népművelés, 
1907. 145.).

Az 1870-es évektől már a gyermekek 75%-át beoltották himlő ellen, 
az 1880-as években pedig elrendelték az újraoltást. A gyermekkorú né-
pesség száma fokozatosan nőtt. 

2. táblázat. Népességnövekedés

Év Szám (ezer fő)
1880 1875,7
1890 2176,8
1900 2391,6
1910 2645,5

(Forrás: Hablicsek l., Monigl I. és vukovich G. (1985):  
A magyarországi népességfejlődés néhány hosszú távú jellemzője  
1880−2001 között. Demográfia, Budapest. 432.)

1840-ben 1000 újszülöttből 288 hunyt el egyéves kora előtt, 1910-ben 
1000 újszülöttből még mindig 206 halt meg a nem kielégítő táplálkozás, 
a rossz lakásviszonyok következtében (Dobszay és Fónagy, 2005. 399.).
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3. táblázat. csecsemő- és gyermekhalandóság:  
1000 élveszületett közül meghaltak száma

0–1 éves korban 1–5 éves korban 5 éves koráig összesen
1891–1895 253 146 399
1896–1900 221 119 340
1901–1905 213 112 325
1906–1910 206 100 306

(Forrás: katus l. (2006): A demográfiai átmenet kérdései Magyarországon  
a 19. században. In Gyáni Gábor és kövér György (szerk.): Magyarország társada-
lomtörténete. a reformkortól az első világháborúig. osiris, Budapest. 144.)

„Zsúfolt lakások, negyedek, magas halálozási és betegségi arányszám-
mal járnak… A lakásszükségletnek, mint minden más életszükségletnek, 
kellő kielégítése nemcsak az egyéni és családi háztartás, nemcsak az 
egyéni boldogulás, erkölcs, kultúra alapfeltétele, hanem mellőzhetetlen 
alapja az egészséges, rendes, civilizált, boldog társadalmi és állami élet-
nek is.” (Sipos és Donáth, 1999. 172.)

A megmentés motívuma implicit módon jelen van az intézményi fej-
lődés másik vonulatánál, az új típusú, modern iskolaépületek építésénél 
is. A folyóirat iskolaépítéssel kapcsolatos publikációi részletesen taglal-
ják az ideális iskola felszereltségének, berendezésének jellemzőit. rész-
letesen meghatározták a tantermek, ruhatárak jellemzőit, a lépcsőházak, 
emeletsorok számát, mellékhelyiségek elhelyezését az ablakok jellem-
zőit, a fűtés és szellőztetés módját. Ez a törekvés összefügg a felvilágo-
sodás korszakában gyökerező higiéniai diskurzusnak az emberi test fe-
gyelmezésére irányuló törekvéseivel. (Németh, 2009). Ez nyilvánul meg 
a mindenre kiterjedő szabványosításban, továbbá a századforduló táján 
kibontakozó experimentális pedagógiai és pszichológiai empirikus ada-
tokon nyugvó mérő és értékelő eljárásában.

1908-tól a vizsgált folyóiratban a témával foglalkozó tanulmányok 
száma lecsökkent. Ennek egyik oka bizonyára az volt, hogy ebben az 
időben elkezdődik a gyakorlati kivitelezés a három éves iskolaépítési  
program. A  bérelt osztályokat, és a felszabaduló pénzforrásokat meg-
szüntették, „saját” osztályok kialakítására fordították. A telek kiválasztá-
sánál a következő szempontokat vették figyelembe:

Nemet_Eletreform.indd   107 2013.06.17.   14:50:42



108

közel legyen a diákok otthonához• 
egészséges legyen a telek földje• 
a telken ne csak az épület, hanem egy udvar is kialakítható legyen• 
az iskola környékén ne legyen gyár, kocsma, nyilvánosház (• Jáky, 
1986. 3., 5., 9.)

A tantermek építészeti szabványait rendeleti úton szabályozzák. Ponto-
san előírják  (Kabdebó, 1906. 80−83.; Szabó, 1906. 249−253.; Népműve-
lés, 1907. 333−337., 385−386.).

3.1. A MEGMENTéS MoTÍvuMA Az ISkolA  
éS GyErMEk kAPcSolATáBAN

A gyermeki életkörülmények javítását célzó iskolaelemek hátterében jól ki-
mutathatóak az életreform „megmentés” motívumának gyakorlati elemei. 
Miként azt egyik korabeli szakíró megfogalmazza. „A test folytonos és fo-
kozatos gyakorlása révén az ember nemesebb szerveinek életműködését fo-
kozza, az idegeket edzi és egyúttal az izmokat gyors tevékenységre szoktatja; 
a léleknek és a testnek ruganyosságát elősegíti; megszerzi azt a bátorságot, 
melyet az erő és az életrevalóság tudata ad.” (Bély, 1906. 94−95.)

A test edzésének fizikális és morális építő tevékenysége mellett az 
egészségmegőrzés feladata a pedagógusra hárult. A tanító feladata spor-
tolásra és erősítésre nevelni a gyermeket, ami fejleszti szervezetének 
betegségekkel szembeni ellenálló-képességét. A test edzése erősíti az 
akaratot, fejleszti az erőt és alakítja a jellemet. Az iskolákban gyakran 
előforduló betegségek – kanyaró, rubeola, vörheny, diftéria, vérhas, tí-
fusz, szamárhurut, tuberkulózis – elleni egyik legjobb „orvosság a védő-
oltások mellett” az iskola fertőtlenítése (Népművelés, 1907. 244−250.).

A századfordulón kibontakozó iskola a higiéniai diskurzus, a pre-
venció, a megmentés kulcsfigurája a tanító, aki szaktudása révén képes 
meghatározni a normalitás szempontjából helyes, és helytelen dolgokat 
(Németh, 2010). Ennek megfelelően alakítja kapcsolatát a gyermekkel, 
formálja önmagában a gyermekről kialakított képét és alkalmazza peda-
gógiai módszereit.

A gyermeknek nemcsak az egészségét kellett megóvni, hanem önma-
gától is meg kell őt védeni. Megvédeni attól a morálisan leépítő tevé-
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kenységektől, amelyekre kényszerítették vagy kényszerült. A gyermek 
által elkövetett vétségek a későbbi önmagától és a szociális környezetétől 
elidegenedett ember látomását idézheti fel.

„A gyermekkori bűntetteket előidéző okok lehetnek egyéniek és szoci-
álisak. Az egyéni okokat kutatva tekintetbe kell venni a gyermekek nemét, 
korát, testi és szellemi állapotát; a szociális okokat megtaláljuk a gyer-
mek családi és gazdasági viszonyaiban.” (Éltes, 1907. 155.) A vizsgála-
tok kimutatták, hogy a fiúk kilencszer többször követnek el bűncselek-
ményt, mint a lányok, és nemi érettségük fejlődésével egyre súlyosabb 
bűncselekményt képesek elkövetni. A bűntettet elkövető gyermekek fi-
zikálisan és morálisan is gyengébbek lehetnek hasonló korabeli társaik-
nál. Az úgynevezett csonka családban kialakult helyzet is hozzájárulhat 
a gyermek negatív irányú fejlődéséhez, ha hiányzik az anya- vagy apa-
modell. A család gazdasági helyzete is jelentős problémákat idézhet elő a 
gyermeknevelésben. 1895-ben Berlinben vizsgálatot készítettek a gyer-
mekek kriminalitásához és a gyermekmunkához kapcsolódóan. A vizs-
gálatok kiértékelése alapján megállapították, hogy 100 kiskorú bűntettes 
közül 70% a tanköteles korában napszámos vagy kifutó szolgálatot tel-
jesített (Népművelés, 1907. 108.). A korszakból származó összehasonlító 
statisztika jelenítheti meg a bűnöző gyermekek által elkövetett vétsége-
ket, és arányukat a felnőtt korú elkövetőkhöz képest.

4. táblázat. összehasonlító statisztika a Német Birodalomban  
az 1881-től 1895-ig elítéltek között minden 100-ból

Vétségek Fiatalkorú által  
elkövetett (fő)

Felnőtt által  
elkövetett (fő)

Erkölcsiség ellen való kihágásban bűnös 3 2
Ebből fajtalanság és erőszaktételben bűnös 2 0,7
lopásban bűnös 54 22
Sikkasztásban bűnös 5 4
csalásban bűnös 3 2
okirat-hamisításban bűnös 1 0,9
Idegen vagyon rongálása 6 3
Gyújtogatás előre megfontolt szándékkal 1 0,8

(Forrás: A. voigt (1895): Die Schulentlassene Jugend. Schriften der zentralstelle für 
Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen. Nr. 19. Heyman, Berlin.)
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A folyóiratban megjelenő tanulmányok a fokozódó kriminalitás három 
fő okát különítették el. A születés előtt a gyermekre ható okok a szülő 
iszákossága, munkával túlterheltsége és a nyugalom hiánya. A 14 év alat-
ti gyermekei kriminalitás fő okai a példaadás hiánya, valamint az, hogy a 
sok munka miatt a szülők nem tudnak odafigyelni gyermekeikre, illetve 
a rossz lakáskörülmények. A 14 év feletti gyermekek kriminalitásának 
fő oka pedig, hogy elválik a szülőktől, holott még nincs megszilárdult 
jelleme. Megoldásként szolgálhatna a legalsóbb néprétegek helyzetének 
javítása, a családi élet fenntartása, az iszákosság leküzdése, a fajtalan-
ság és lakásnyomor elleni küzdelem, a munkabér javítása, a munkaidő 
rövidítése és a kultúra terjesztése. Az életreform-mozgalmak megmen-
tés-motívumának fontos elemét képezi az igény a társadalmat irányító 
kulturális és igazgatási elit részéről a gyermekek alkoholizálásának meg-
szüntetése.

Az egészséges életmód kialakításának elengedhetetlen feltétele az al-
koholizálás megfékezése, mely a megjelenő pedagógiai reformok alap-
pillérévé vált. Német területen készült felmérés szerint 10 051 népiskolai 
tanuló közül 2340 ivott rendszeresen délben és este szeszes italt, 3989 
pedig nem rendszeresen, de szokott inni. A felmérés kapcsán készített in-
terjú alapján „… az alkoholt élvező gyermekek a legidegesebbek és a leg-
figyelmetlenebbek. Ezek a gyermekek az egybehangzó jelentések szerint 
szellemileg nem elevenek, csekély munkaképességűek, általában fárad-
taknak látszanak és mindenkor az osztály utolsói közé tartoznak, sokszor 
még erkölcsi romlottságot is mutatnak.” (Népművelés, 1906. 85.)

Az írások bemutatják, hogy Angliában az iskolaügyi hatóság külön 
órákat rendelt el az alkoholizmus káros hatásainak bemutatására. Egy év 
alatt a tanítónak háromszor kell foglalkoznia a kérdéssel: először a táp-
szerekre és azok jelentőségére mutatnak rá, majd következőleg az alko-
hol pusztító hatását kell magyarázni, végül a társadalmi szintű problémá-
kat  kellett bemutatnia. Az alkoholizmus káros hatásai közül a tanulmány 
kiemeli az elszegényedést, a munkaképesség csökkenését, önbecsülés el-
vesztését, az erkölcsi züllést, a testi és mentális betegségeket, a bűnözést, 
továbbá a családi élet tönkremenetelét (Népművelés, 1910. 347.)

A századforduló alkohol ellenes mozgalmának hatása szintén erőtelje-
sen éevényesül. Az alkoholizmus ellen felszólalók a gyermek megvédé-
se érdekében javasolták a züllésnek indult gyermekek elkülönítéséről az 
osztály többi tagjától (Sándor, 1908. 104−111.).
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Svéd példa nyomán az absztinencia mozgalomgyermekekre történő 
kiterjesztését javasolták. A józansági mozgalomba bevont gyermekeknek 
ígéretet kellett tenniük, hogy kerülik az alkoholt, heti találkozójukon be-
széltek az alkoholizmus problémájáról, néha szavaltak, táncoltak, kirán-
dultak (Székely, 1909. 203.). A Magyarországon is létrehozott Alkoholel-
lenes Bizottság feladatai közé tartozott az alkohol ellenes és felvilágosító 
munka, továbbá a problémával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése 
(Népművelés, 1908. 144.).

Az életreform-mozgalmak képviselői az „új” ember, az „új” társa-
dalom megteremtésére irányuló törekvéseik alappillérének tartották a 
gyermek megóvását a modern civilizáció káros hatásaitól. A megmentés 
retorikája megjelent a gyermek testének ápolásában, edzésében, higiéni-
ájában és egészségének megőrzésében egyaránt (Skiera, 2005. 21−27.). 
Az egészségügy szervezetének és az iskolai környezet fejlődésének in-
tézményesülési folyamatában − amit a pedagógiai folyóirat megjelenít 
– mind retorikai, mind gyakorlati téren megjelenik a megmentés motí-
vum. Az iskola és a gyermek kapcsolatának diskurzusában a megmentést 
szimbolizáló kulcsszavak jelennek meg: nevelés, test, pedagógus felada-
ta, prevenció, egészségmegőrzés stb. 

4. Összegzés 

Tanulmányomban arra törekedtem, hogy bemutassam azokat a társadal-
mi és pedagógiai térben megjelenő alapvető momentumokat, amelyek 
hatása megfigyelhető a századforduló éveiben a hazai pedagógiai folyó-
iratokban megfogalmazó gyermekképben, illetve az annak hátterében 
álló néptanítói tudás új elemeiben. Elemzéseim azt bizonyítják, hogy a 
pedagógiai folyóiratok gyermekképét az életreform-mozgalmak jelleg-
zetes retorikai elemei mellett a higiéniai diskurzus törekvései, továbbá 
az experimentális pedagógia és a gyermektanulmány eredményei is be-
folyásolják. Ezek a korabeli törekvések együttesen formálják meg azt 
a gyermekképet, amely összekapcsolódik a pedagógiai folyóiratok által 
terjesztett új néptanítói tudás alapvető ideológiai elemeivel és kompeten-
ciatartalmaival is. Ebben a tudáskonstrukciós folyamatban az életreform 
általános érvényű megmentés-gondolata szintén alapvető retorikai elem 
marad. Azonban itt már pedagógiai orientációt nyerve, a gyermek meg-
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mentésének motívumaként jelenik meg. Szimbolikus képi tartalomként 
annak elsődleges funkciója a kívánatosnak tekintett szakszerű pedagógu-
si munka pozitív érzelmi töltést hordozó ideológiai hátterének biztosítá-
sa. Fontos hangsúlyozni, hogy a megmentés motívuma – a gyermekről 
kialakított kép egyik fontos elemeként – szoros kapcsolatban állt, így az 
együtt értelmezhető az empirikus mérésre, értékelésre (teljesítmény-, fi-
gyelem- és emlékezetvizsgálatok) épülő gyermektanulmánnyal, illetve a 
pedagógia empirikus alapvetésével. A 19. században a higiéniát, és ezzel 
együtt az egészséges emberi test fontosságát hangsúlyozó diskurzus két 
irányból is befolyásolta a gyermekképhez kapcsolódó tudáskonstrukci-
ós folyamatokat. Egyrészt implicit módon megjelenik abban a modern 
európai munkatársadalom hatékony munkavégzésre irányuló alapvető 
igénye, amely a fegyelmezett emberi test, illetve a test és lélek egész-
ségét hangsúlyozza. Másrészt ezzel párhuzamosan, ennek részeként el-
határolta a normális és abnormális határterületeit is. Az iskola – és az 
ezzel párhuzamosan kialakuló egészségügyi ellátórendszer – fejlődése 
nyomán mind fontosabbá válik a gyermekvédelem egészségügyi és er-
kölcsi-mentális vetülete.

A népiskola szakembere a fenti szakmai diskurzusokban megfogalma-
zódó, elvárt feladatok megvalósításának kulcsfigurája. Ekkor kialakuló 
új szakmai tudásának ideológiai, etikai motívumait a különböző pedagó-
giai reformmozgalmak által is reflektált, az életreform retorikai elemeire 
visszavezethető megmentés motívuma biztosítja. Az ehhez kapcsolódó 
szakmai tudás kompetenciaelemei pedig ahhoz a rendszerezett formát 
öltő gyermekismeretre alapozódnak, amelyhez a tudományos hátteret 
az empirikus alapokon nyugvó pedagógiai és pszichológiai mozgalom, 
a gyermektanulmány biztosította (Németh, 2009). A vizsgált folyó-
irat nem véletlenül jelenítette meg a korszaknak előbb felsorolt fontos 
diskurzusait. A Bárczy István által elindított pedagógiai folyóirat lehe-
tőséget biztosított a magyar gyermektanulmányi mozgalom, az experi-
mentális pedagógia és a magyar életreform-mozgalom képviselőinek, 
hogy véleményüket a társadalmi nyilvánosság elé tárják (Németh, 2008. 
86−103.).

A Bárczy-program közoktatási sajtóorgánuma, a Népművelés/Új Élet 
a külföldi és magyar szerzők publikációit bemutatva egyben a megújuló 
magyar társadalom gyermekképének, a kor pedagógia szakembereinek 
új szakmai tudáselemeinek és gyermekfelfogásának változásáról is tudó-
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sít. Egyben jelzi azt is − ahogyan Weszely ödön egyik tanulmányában 
fejtegeti –, ebben a korszakban miként válik egyre fontosabb társadalmi 
szereplővé a fejlődő gyermek: „A közfigyelem mindjobban a gyermekre 
irányul. A gyermek nemcsak szeretetünk tárgya, hanem egész életünk egy 
nagy és fontos tényezője. Tudomány, művészetek, társadalmi és állami 
intézmények, igazságszolgáltatás, mind híven tükröztetik azt a nagy ér-
deklődést, mellyel korunk a gyermeket kíséri.” (Weszely, 1910. 9.)
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Ackermanné Kelő Kamilla

a természetközeli oktatás megnyilvánulásai 
A Jövő Útjain című folyóiratban

1. Bevezetés

1926-ra, A Jövő Útjain című folyóirat megjelenésének idejére már kibon-
takoztak azok az életreform-mozgalmak, amelyek az ember önmagával, 
embertársaival és a természettel történő megbékélését hirdették. 

Az új életforma keresésére irányuló törekvések közös alapmotívumai 
a természetes életkörülményekhez való visszatérés, az ember belső vi-
lágának, életjelenségeinek, a világhoz és a másik emberhez való viszo-
nyának természetes módon történő kifejezésének igénye (Németh, 2002). 
Az életreformerek számára a természet a menekülés, a gyógyulás útja, a 
problémák megoldásának reménye, egybeforrt az ősi, az örök egészség 
fogalmával. A „Vissza a természetbe!” jelentette egyrészt a természet 
és az ember kapcsolatának újragondolását, másrészt az emberben benne 
rejlő természetes vonások előtérbe kerülését (Skiera, 2005). A moderni-
záció kritikájaként megjelenő új mentalitás közös elemei fellelhetők az 
egyes művészeti csoportok tevékenységében, valamint a pedagógiai re-
formmozgalmakban is. A hagyományos közösségekre vágyó, saját életét 
megújító ember eszméje a létezőnél harmonikusabb világ megteremtése, 
amely főként a természetes gyermeki állapotban felnövekvő nemzedék 
által érhető el.

Az átalakuló gyermekkép az oktatás reformját is eredményezte. Az 
1920-as évektől, az eszme nevelési konzekvenciáiként terjedtek el a ter-
mészetközeli oktatást és a természetes módszereket követő pedagógiai 
irányzatok. Ezek a gyermeki egyéniség, az önállóság kibontakoztatásán 
túl a közösségi életformában rejlő nevelési lehetőségeket képviselték, 
mint a következő háború elkerülésének egyik zálogát (Németh, 1993). Az 
oktatás megújítására irányuló törekvések különböző megjelenési formáit 
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fedezhetjük fel a természetben folyó oktatásban, az új iskolák külső és 
belső tereiben, a megváltozott célokban és tananyagstruktúrákban, az 
újragondolt, természetes módszerekben és az átalakult nevelői szere-
pekben. 

A kor eszmei áramlatai megkövetelték az egységben látás képességét, 
a kizsákmányoló álláspont helyett a mellé- vagy alárendeltségi attitűd ki-
alakítását. Nem volt ez utópia, csupán annak ismételt megerősítése, hogy 
a természet és az ember között fennálló kapcsolat egyensúlyba hozatala, 
a hatás-ellenhatás törvényének figyelembe vétele, a kölcsönös megérté-
sen alapuló párbeszéd az emberi faj, s az egyes ember boldogulásának 
alapja. A mozgalom ökológiai jellegű irányai, mint a kertvárosépítések, a 
településfejlesztő törekvések, valamint az individuális típusú célok mind 
az új ember nevelésének útjaiként jelentek meg. A század eleje a termé-
szet- és környezetvédelem kibontakozásának korszaka világszerte.1

Előtérbe kerül tehát a természethez, a természetes életkörülmények-
hez való visszatérés, vagy hozzáférés igénye. Ez utóbbi tör magának utat 
a pedagógiai gondolkodás és a gyakorlati pedagógia terén. E dolgozatban 
A Jövő Útjain címmel, a két világháború között tizennégy éven keresztül 
megjelent reformpedagógiai folyóiratot vesszük górcső alá azzal a cél-
lal, hogy megismerjük, mely életreform-elemek kerültek be a nevelésről 
való elmélkedésekbe és a mindennapi gyakorlatba. 

1  A 19. század végén kibontakozó nemzetközi természetvédelmi mozgalmak hatá-
sára az első világháborúig Magyarországon is megszülettek az első természetvédelmi 
törvények és rendeletek, így az erdőtörvény (1879. évi XXXI. tc.), az 1883. évi ha-
lászati törvény, a vadászati törvény (1883. évi XX. tc.), a Madarak és Fák Napjának 
bevezetése (26.120/1906. vkM rendelet), az önálló természetvédelmi szervezetrend-
szer kialakításának kezdete (3526/1914 FM rendelet). A természetvédelmi intézke-
dések végrehajtása azonban a háború miatt nem valósulhatott meg. A háború utáni 
időszak jelentősebb törvénye (1923. évi XvIII. tc.) a természetvédelem közigazga-
tási kérdéseiről rendelkezett. A természetvédelmi Törvény elfogadására 1935-ben 
került sor (Iv. tc.). 1939-ben megalakult az országos Természetvédelmi Tanács, s 
még ebben az évben a debreceni Nagyerdő egy részének védetté nyilvánításával meg-
kezdődött a gyakorlati természetvédelem. Megjelennek a mozgalom folyóiratai is, a 
teljesség igénye nélkül néhányat kiemelve, Állatvédelem (1903−1933), Erdészeti La-
pok (1862−1941), Kócsag (1928−1943), Nimród Vadászlap (1913−1948), A Tenger 
(1911−1944), Zoológiai Lapok (1899−1911), Turisták lapja (1892−1944).
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2. az új nevelés világligája és A Jövő Útjain

A két világháború közötti időszak a nevelésügyi folyóiratok virágkorának 
tekinthető Magyarországon. 1921 és 1935 között több mint 50 periodika 
jelent meg rendszeresen, 63 új lapot alapítottak. A korszakra jellemző a 
lapstruktúra gyors átalakulása. Egyes folyóiratok tiszavirág életűnek bi-
zonyultak, csak néhány kiadást értek meg, mások azonban hosszú év-
tizedekig egzisztáltak, alakítva ezzel a pedagógiai gondolkodást. A re-
formpedagógiai szaksajtó legrelevánsabb tagjai az 1907 és 1943 között 
megjelent A Gyermek, a Gyermektanulmányi Társaság lapja, a Szegedi 
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola kiadásában 1934−1944-ig megjelent 
A Cselekvés Iskolája, valamint az 1926 és 1939 között megjelenő A Jövő 
Útjain (Baranyai és Keleti, 1937; Géczi, 2007). Figyelembe véve Kenye-
res Elemér tízéves szerkesztői munkáját, valamint a korszerű pedagógiai 
szakirodalom fordításában és kiadásában végzett elkötelezett tevékeny-
ségét, joggal sorolhatjuk e lapok közé a Kisdednevelés című folyóiratot 
is. Nem kizárólagos közlői voltak ezek a folyóiratok a kor eszmei áram-
latainak, hiszen a reformgondolatok hivatalosan el nem kötelezett mé-
diumai is tájékoztattak egyrészt a gyermektanulmány és a gyermeklélek-
tan eredményeiről, az új nevelés gyakorlati megvalósulásairól, valamint 
a kor életreform-törekvéseiről. 

A Jövő Útjain című lapot 1926-ban Nemesné Müller Márta és az Ady 
köreihez közel álló Baloghy Mária hívta életre azzal a céllal, hogy fóru-
mot teremtsenek az új nevelés ekkor már intézményesült rendszerének 
bemutatására. A sajtóban eszközt láttak eszmeiségük és módszertanuk ha-
tósugarának meghosszabbítására, bemutatva a külföldi rokon eszméket, 
a hazai műhelyek reprezentatív eredményeit, valamit a vidéki kísérletek 
hozadékait (Berecz, 1982). Mindketten a századelő kiemelkedő nőalakjai 
közé tartoztak, író, fordító, intézményszervező alkotók. Baloghy Mária 
a lap finanszírozásában játszott szerepet, de neve recenziók, beszámolók 
formájában is megjelenik, melyekből kitűnik reformpedagógiai elkötele-
zettsége. A folyóirat arculatát szerkesztőtársa alakította. Nemesné Müller 
Márta széles körű külföldi kapcsolatrendszerének köszönhetően ismer-
kedett meg az új nevelés eszméivel és rendszereivel. 1912-ben Brüsszel-
ben, majd 1915-ben Budapesten hozta létre a nemzetközi reformpedagó-
giai törekvésekhez szorosan kapcsolódó magániskoláját, amely 1943-ig 
működött, családi Iskola néven. Alkotó munkássága az iskola vezetésén 
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túl megmutatkozott több könyv és számtalan cikk írásában, jelen volt a 
nemzetközi szaksajtóban, emellett rendszeres résztvevője volt nemzet-
közi konferenciáknak, amelyeken a hazai reformpedagógiai törekvése-
ket fáradhatatlanul képviselte. 1925-ben az Új Nevelés világligája (New 
Education Fellowship) tanácstaggá választotta, s az általa szerkesztett 
folyóiratot hivatalos lapjaként ismerte el (Németh, 1993). A Jövő Útjai-
nak hasábjain az elmélet és gyakorlat olyan kvintesszenciáját képezte, 
mely az emberi természet legújabb pszichológiai kutatási eredményein, 
vizionált társadalmi célokon alapulva az „embernevelés” álláspontját 
megfogalmazva nyújtotta a gyakorlatnak mindenre kiterjedő példáját. 
S tette ezt a személyiség teljesebb kibontakoztatására, az ösztönök fel-
használására, az alkotási kedv s a cselekvés természetes erőire épített 
nevelésre buzdítva. Az Új Nevelés világligájának lapjaként folyamato-
san tudósított a liga nemzetközi konferenciáiról, közölte a legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó előadásokat, tájékoztatott intézményi vagy 
személyi kérdésekről.2 Beleágyazódott az európai reformtörekvésekbe, s 
a hazai gyermektanulmányi mozgalom egyik műhelye lett. Sajátossága, 
hogy reformpedagógiai szintézis megteremtését tűzte ki célul.

Az 1926-os első évfolyam törekedett mind a hazai, mind a külföldi re-
formpedagógia és életreform-mozgalom teljes reprezentációját nyújtani. 
A korai évfolyamokban megfogalmazódtak az új nevelés alapkérdései, 
kirajzolódott a folyóirat pedagógiai programja. Feltűntek azok a módsze-
rek és iskolarendszerek, melyektől a pedagógiai problémák megoldását 
várták. A lap megjelenítője volt az új társadalmi igényeknek, hiszen az új 
iskola nem produktum, hanem tendencia volt (Berecz, 1982). A további 
évfolyamokra a tematizáltság jellemző. Az 1929-es világgazdasági vál-
ság s az azt követő lassú kibontakozás a nevelés mindenhatóságába vetett 
hitet romokba döntötte, az örök békén alapuló új világrendet megalkotó 
ember eszménye szertefoszlott. A reális valósággal való szembenézés 
fájdalmas sorai tükröződnek a cikkekben is. Az 1930-as években világ-
nézet és nevelés (Rotten és Wilke, 1930) címmel megjelent írás szerzői 
vallják, hogy az új nevelés csak politikai és világnézeti semlegesség 
mellett képzelhető el. Ekkor még lehetett hinni az igazi szabadság belső 

2  Az Új Nevelés világligájának konferenciái jelentős szerepet játszottak a neve-
léstudomány fejlődésében a két világháború között. Az egyes konferenciák elemzését 
tartalmuk és résztvevőik tekintetében Brehony (2004) vizsgálta.
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rendezőerejében, s a választás szabadságában. De ezek a függetlenségi 
célok nem sokáig hallatták hangjukat. A nevelésről történő gondolkodás 
legfontosabb kérdései közül kiszorult többek közt a miliő és a „környe-
zet” témája, helyébe a politika és a gazdaság által megfogalmazott prob-
lémák léptek. Ezt hűen tükrözi az 1932-es nizzai konferencia témája: 
Nevelés és változó társadalom. A résztvevők a világ társadalmi és gazda-
sági problémáinak okát és megoldási módjait keresték, főként a nevelés 
segítségével (Vág, 1985). 

Németországban a nemzetiszocialista hatalom 1933-as hatalomra ke-
rülése után az új nevelés tanai közé is egyre gyakrabban szűrődtek be 
a szélsőjobboldali nevelési ideál és gyakorlat elemei, melyek búvópa-
takként megjelentek A Jövő Útjai hasábjain is. Az új kérdés, hogy ma-
radhat-e szabad a társadalom, s benne szabad az ember? Ma már tud-
juk, hogy a harmincas évektől kibontakozó jobb- és baloldali diktatúrák 
ellehetetlenítették a gyermeki személyiség felszabadítását célul kitűző 
reformpedagógiai törekvéseket (Németh, 1993).

1936-ban, Beatrice enson lemondása után a Liga elnöke Laurin Zil-
liacus lett, aki az új nevelés utolsó ötven évében négy korszakot különí-
tett el: az első felfedezte és magasztalta az egyént, a második valamennyi 
egyén megbecsülését hirdette, a harmadik az egyén szocializálását val-
lotta, a negyedik − mondhatjuk, hogy az utolsó − az új nevelés és a rokon 
eszmék által új és jobb világ kialakítását tűzte ki célul (Náday, 1939). 
látható, hogy a nevelői gondolkodás milyen dinamikusan reagált a tár-
sadalmi változásokra és törekvésekre. A túláradó optimizmus, a nevelés 
mindenhatóságába vetett hit ekkor már ütközik az elkövetkező háború 
víziójával.

3. a természethez való visszatérés megjelenése  
a folyóirat hasábjain

Az életreform-mozgalom egyik alapvető motívuma a természethez, a 
természetes életformához való visszatérés igénye, mely megnyilvánult 
egyebek között a lakás-, életmód- és testkultúra-mozgalmakban, a ter-
mészet- és környezetvédelmi irányzatokban, a kertvárosi lakónegyedek 
építésében (Németh és Skiera, 1999). A természetszerűség fogalmát 
tágan értelmezhető: jelenti egyrészt a természethez való közeledést, a 
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természetben történő tanítást, kivonulást, Adolphe Ferrière szavaival 
a természetes életfeltételek közé visszahelyezett (Baloghy, 1926) okta-
tást, másrészt jelenti a természet felhasználását a legkülönfélébb tanítási 
tartalmak tanításában, s végül a természettudományos oktatást, vagyis 
a természeti törvényekről folyó tanulást. A mai értelemben vett környe-
zeti erkölcs, környezeti tudatosság tárgyköréhez tartozó tanulmánnyal a 
folyóiratban nem találkozunk. Ennek hiányában a fent említett három 
dimenzió megjelenésének formáit mutatom be a következőkben.

3.1. A TErMéSzETES élETFElTéTElEk közé  
vISSzAHElyEzETT okTATáS

„Gyermekek paradicsoma a Hűvösvölgyben. Étkezés állandóan a sza-
badban, hízó- és napkúra.”

A természetben történő oktatást többszörös szándék hívta életre. Ezek 
összefüggnek a városépítészet, a közegészségügy, a gyermekvédelem, 
a tömegsport- és testkultúra-mozgalmakkal, illetve a természetvédelem 
területén megjelenő problémákkal. Szoros kapcsolatot képeznek a lelki 
egészségre törekvéssel, valamint a pacifista szellemmel. A háború követ-
kezményei, a társadalmi és gazdasági körülmények miatt megváltozott 
életformák között rendkívüli szerepet tulajdonítanak a miliőhatásnak 
mind a családi otthon, mind az iskola falain kívül és belül. Az állandó 
kérdés az, hogy milyen módon alakíthatja a nevelő a környezetet, hogy 
az a gyermek egészséges testi és szellemi fejlődését elősegítse. Más meg-
közelítésben: lehet-e a tanítás intenzitását, eredményességét fokozni a 
miliő megváltoztatásával?

A szabadban való tartózkodás legpregnánsabban a szabad levegős 
vagy kerti iskolák létesítésében nyilvánult meg. A szabad levegős oktatás 
iránti igény egyrészt az alkalmazott orvostudomány fejlődésével, vala-
mint az iskolaorvosi hálózat kiépülésével elsősorban az egészségnevelést 
szolgálta, preventív céllal. Ez jelenik meg a C. W. Salleby nevéhez fű-
ződő a „Nap és a Gyermek” elnevezésű tömegmozgalomban, amely az 
angolkór és a tuberkulózis leküzdésére kínál lehetőségeket a napfürdő 
eredményeivel. A légfürdő, a szabadban történő reggeli torna, a hideg vi-
zes fürdők különböző megjelenési formáival találkozhatunk a lapban is, 
a szabad levegős bentlakásos intézmények hirdetései és külföldi iskolák 
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bemutatásának keretei között. legrészletesebben az odenwaldi-iskola 
életének leírására kerül sor, ahol a természetbe helyezett iskola alapelvei 
között feltűnik a koedukáció, a kerti munka, valamint az erdei vándorlá-
sok. A pacifista szellemű vezetés az ideális emberi környezet kialakítá-
sáért küzdött, ahol az idillikus természeti adottságok és tökéletes tárgyi 
környezet mellett a tanítók egyénisége is alkalmas az idealizált ember 
felnevelésére (Reinitz, 1930). Mindez egybecseng Nemesné Müller Már-
ta a heidelbergi pedagógiai kongresszusról írt híradásával, amely szerint 
a nevelés célja boldog és a társadalomra hasznos egyén nevelése, ennek 
elmaradhatatlan feltétele az egészséges szervezet. „A kongresszuson pe-
dig éreztük, hogy a test kifejlesztése egyike az új iskolarendszerek alap-
vető vonásainak.” (Nemesné, 1926. 6.)

A Szabadlevegős Iskolák 1936. július 18−23. között megrendezett 
kongresszusa az alábbi határozatokat hozta: 

„Az új iskolákat ne a nagyvárosok belső részeiben, hanem a kertes  –
városrészekben emeljék. 
Minden osztály részére tágas, napos erkéllyel épüljenek külön pavi- –
lonrendszerű kisebb házak és ne egy nagy iskolaépület.
Az osztályok falai mozgathatóak legyenek és minden épület tussal  –
és fürdőmedencével legyen ellátva. A bútorok alkalmazkodjanak a 
gyermekek nagyságához. 
Minden tanuló padban, illetve kis munkaasztalnál üljön, de legyen a  –
teremben közös, nagy munkaasztal is. 
Az ifjúsági könyvtárak osztálykönyvtárakká alakuljanak át, tiszta,  –
szép könyvekkel, megváltozott tartalommal. 
A tanítás anyagát újra kell vizsgálni. A könyv, általában a betű ki- –
sebb tanulóknál kerülendő. A tanulásnak lehetőleg közös munkából 
kell kiindulni. 
A népiskola vegye át a kisdedóvók és gyermekkertek családias  –
hangját. 
Az iskolai élet és a munka valósítsa meg és egyesítse az érzelmi,  –
értelmi, erkölcsi és testi illetve sportszerű nevelésnek minden köve-
telményét. 
Vándorlások, kirándulások és a szabadban való tartózkodás élén- –
kítse a tanítás megszokott menetét” (A Jövő Útjain. 1936, 10. 4. sz. 
182.).
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A kerti tanítás, a hízó- és napkúrák alternatívát jelentettek a nagyvárosi 
életmód negatív hatásaival szemben. Mindezt felismerték a városépíté-
szetben is, hiszen a korszak a kertvárosépítések ideje. A lap legpregnán-
sabban a bécsi megvalósulásról számol be. „Minden városi ház kertszerű 
udvara, a telepek, a családi házak kertjei a gyermekek paradicsoma, ahol 
testileg-lelkileg egészséges, új gyermektípus nő és fejlődik.” (R. Peisner, 
1930. 288.) A városépítés és a testkultúra kapcsán többször tájékozódhat 
az olvasó a „háború kárait” enyhítendő játszótérépítésekről, és gyakoriak 
a fürdőkultúrát népszerűsítő, főként külföldi példákat leíró cikkek. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a szerkesztőség rendszeresen helyet adott 
a gyermekek egészségnevelését célzó törekvések bemutatkozására, „me-
lyek alapja bizonyos szociális jólét és műveltség megléte”. A Szabadleve-
gős Iskolák Barátainak Egyesülete, amely 1935-től a Magyar Gyermek-
kultúr Egyesület nevet viselte, célul tűzte ki a társadalom támogatásának 
igénybevételét a gyermekek testi, lelki kiművelésére és védelmére. 
A Gyermekvédő liga, a Társadalombiztosító Intézet, a levente Egye-
sület, a cserkészszövetség, a bajtársi- és ifjúsági egyesületek mind-mind 
áldoztak a gyermekek természetben töltött idejének, pl. nyaraltatásának 
céljára. Ismeretes, hogy a századfordulótól a szabadidő eltöltésének el-
terjedt formájává vált a sport, amelynek nem kis részben az első újko-
ri olimpia (1896) megrendezése is kedvezett. A sport és a tömegsport 
kérdése mégsem merül fel markánsan a folyóirat 14 évfolyamában, a 
testnevelésnek szentelt tematikus szám pedig főként tantárgy-metodikai 
kérdéseket tárgyal. Azonban több cikk is felhívja a figyelmet a táncmű-
vészetre, az igényes mozgáskultúrára, mint a mozgás- és testkultúrát 
egyáltalán nem szolgáló iskolai testnevelés alternatívájára.

A gyermeki igényekhez igazodó tanítási tartalom feltérképezésére buz-
dít a lapban k. A. monogrammal kutatást közlő pedagógus, aki egy buda-
pesti állami középiskolában végzett felméréséről számol be. A diákoknak 
feltett kérdések egyike így hangzott: „Mivel szeretnétek, ha többet fog-
lalkoznánk az iskolában ?” A válaszok tanúságai szerint megalapozottak 
voltak a fent említett törekvések, hiszen az első helyre szavazott gyakorlat-
orientált oktatás, majd a sport után harmadikként megjelent a kirándulások 
és a szabadban való tanulás igénye. A szerző ez irányú további kutatásokra 
ösztönöz, különösen az új nevelés híveit (K. A., 1935).

A természetben történő tanítás igazi jelentősége a polgárosodási, ur-
banizációs folyamatokból teljesen kimaradt falusi és paraszti réteg gyer-
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mekeinek életében volt. A Jövő Útjaiban rendszeresen publikáló tápió-
györgyei tanító, Kiss József, az új nevelés elkötelezett híve már 1926-ban 
felhívja a figyelmet a város és a falu szellemisége között tátongó sza-
kadékra, mely az iskolai oktatásban különböző célokat és módszereket 
követel. Iskoláink egyéni jellege című írásában újradefiniálja az egyénre 
szabott oktatást, s az egyéni jelleget annak a nevelő iskolának tulajdonít-
ja, amely képes a helyi igényekhez szabott oktatási tartalmat közvetíte-
ni. Ennek a korszerű „pedagógiai programnak” törvényi feltételeit véli 
megtalálni az 1925-ös elemi népiskolai tantervben, mely a magyar földdel 
és néppel kiemelten foglalkozik. Tanítási cél „minden ami a természet me-
chanizmusának s a társadalmi élet törvényszerűségeinek megismeréséhez 
vezet, miden ami közvetlen környezetünkből, napi életünkből indul.” (Kiss, 
1926. 26.) Egy évvel később a szerző már az élet iskolájáról beszél, ahol az 
iskolai sétákon „alkalma nyílik gyermekét […] a természetnek visszaadni 
[…]. A rét, a nádas, az erdő, a homokbánya, a vályogos-vödör a falusi ne-
velő igazi tanterme. Aki tanítóknak, falusi nevelőknek akar »vezérkönyvet« 
írni, az írja meg, hogy a rét, határ, erdő, nádas, homokbánya, stb. stb. a 
nevelésre milyen alkalmakat rejteget magában” (Kiss, 1927. 30.) két 
évvel később, a világgazdasági válság idején, iskolájával korszerű épü-
letben, mintakerttel találkozunk újra, ahol a tanító a leghaladóbb mező-
gazdasági ismeretek oktatásával nevel az életre (Kiss, 1929).

Az alábbiakban ismertetem a falusi, s a tanyai élet és oktatás körül-
ményeit az adott időszakra vonatkozóan. A korabeli statisztikák alapján 
a népesség közel 42%-a tanyán élt, kedvezőtlen munka- és életkörülmé-
nyek között. A mezőgazdasági napszámbérek stagnálása mellett az éves 
munkanapok számának csökkenése, valamint a terjedő gépesítés miatt a 
sajtóban gyakran hallatták hangjukat egészségügyi szakemberek, falusi 
tanítók és a 30-as évek elejétől népművelők. általános vélekedés volt, 
hogy a magyar vidék „kultúrigénytelenségén” és „kultúraellenességén” 
egyrészt a népszemináriumok szervezésével, másrészt az iskola és a szü-
lői ház kapcsolatának szorosabbá tételével lehet változtatni. Mindkét vé-
lekedés hátterében az állt, hogy a válság megoldásának kulcsa a felnőtt 
társadalom megszólítása. Az irányító hatóságok (vkM, FM)3, valamint 
az alulról szerveződő csoportok szinte egyszerre ismerték fel, hogy a 

3  A két minisztérium agrároktatással összefüggő vitáiról, valamint Hóman hatásá-
ról az agrárnevelésre, lásd rakaczkiné (2001).

Nemet_Eletreform.indd   125 2013.06.17.   14:50:42



126

gazdasági válságból való kilábalás egyik lehetséges útja a korszerűbb 
életmódra vonatkozó propaganda,4 valamint a mezőgazdasági élet fellen-
dítése a korszerű módszerek ismertetése által (Loczka, 1935; Vita, 1936; 
Horváth, 1935). Persze e ráeszméléshez jelentősen hozzájárult a közelgő 
háború réme, amely új kifejezéseket hozott a mindennapok és a pedagó-
gia szókincsébe. Amint a hivatalos pedagógia az egységes, átpolitizált 
célnak rendeződött alá, úgy az új nevelés követői sem maradhattak kí-
vül a társadalmi eseményeken. Az eddig vázolt, illetve bemutatott szem-
pontok eltűntek, helyettük a nemzetnevelés, a nemzeti gazdálkodás, az 
agrárszemlélet, a fölhöz kötött nemzeti közösség, a „pedagógia katonái” 
kifejezések kerültek előtérbe. A szerzők között divatossá vált a „pedagó-
giai mimicry” kifejezés használata, amely a tanítás céljával, módjával és 
tartalmával a helyi környezethez való alkalmazkodni tudást jelentette. 

3.2. A TErMéSzETESSéG FElé

A természetesség alapelve, részint a nőmozgalom törekvéseinek hatására, 
megnyilvánult a koedukált oktatásban is, abban bízva, hogy a különböző 
nemű gyermekek közös nevelése, a kapcsolatteremtés természetessége 
a felnőtt társadalomban is ledönti a nemek között húzódó mesterséges 
gátakat. Minden újabb próbálkozás az együttes nevelésre pozitív hang-
vételű híradást kapott. életreform-motívumok jelennek meg a szexua-
litás kérdésköre tárgyalásában. Az erotikus élet felszabadítására és fel-
emelésére buzdító könyveket ismertetnek a könyvszemle rovatban és az 
ifjúság nemi problémáit elemző tanulmányokban. Ezekben a természetes 
érzés, az ősszellem újjászületését hirdetik a társadalomba tökéletesen be-
illeszkedő emberideálban. A szexuális felvilágosítás szükségességének 
terjesztésében a folyóirat fontos szerepet játszott, és a legkülönfélébb al-
ternatívákat kínálta. Az elhallgatás veszélyére figyelmeztető esetleírásai-
ban igyekezett a pszichiáterek leveleiből válogatni, míg a felvilágosítás 
megvalósíthatóságának számtalan példáját közölte, kommentár nélkül. 
ki-ki eldönthette, melyiket választja. A korszellem prüdériáját kitűnően 

4  Az egészséges életmódon túl a háború előtti években megjelenik a „gazdaságos 
háztartás” fogalma. A gazdasszony- és háziasszonyképzés intézményesül, kisebb tan-
folyamokat Baloghy Mária szerkesztő is vezet. 
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ábrázolja az egyik olvasói levélre közölt válasz, melynek tartalma a kö-
vetkezőkben foglalható össze. A természetes elvek szerinti gyermek-
nevelés szükségtelenné teszi a direkt szexuális felvilágosítást, azonban 
hatéves korra a gyermeknek meg kell adnunk minden magyarázatot. 
legjobb, ha ezt hároméves korban elkezdjük, a kertben, magvetéssel. 
Négyévesen a halak, ötévesen az emlősök szaporodását megfigyelve hat-
éves korra minden ismeretnek birtokában lehet a gyermek (Gerő, 1933).

3.3. A TErMéSzET FElHASzNáláSA Az okTATáSBAN

„A nevelésben és a gyermeklélek megismerésében a szabad természet 
sokkal inkább segíthet bennünket, mint az iskolaterem zárt falai […] üd-
vös volna, ha minden tanító a maga kis körében minél jobban kiaknázná 
a természet által nyújtott nevelő eszközöket.” (Sz. Kl., 1928. 118.)

A „teremtett világ” nyújtotta lehetőségek felhasználása a nevelés tel-
jes történetét végigkíséri. A reformpedagógiában azonban esszenciálisan 
jelenik meg, részint a már említett természetes életkörülmények iránti 
igény, részint a kor természettudományos forradalmának következmé-
nyeként. Példáink egyben tükrözik a pedagógiai reformtörekvéseket jel-
lemző tárgyköziséget, mely a feldolgozandó tartalmak komplex tárgya-
lásával elhagyja a hagyományos tantárgyi kereteket.

A gyermektanulmány és gyermeklélektan kutató tudósa, Nagy Lász-
ló vizsgálatai eredményeként feltárta a gyermeki érdeklődés fejlődéstani 
struktúráját és sajátos nevelési-oktatási koncepciót hozott létre, mellyel 
megteremtette az Új Iskola didaktikai, metodikai és tantervelméleti alap-
jait. 1915-ben készült tanmenet-vázlatában osztályokra bontva részletezi 
a fejlesztés célját, a követendő módszert és a tananyagot. E koncepció-
ra és munkarendre alapozva vezette iskoláját Domonkos Lászlóné, aki 
a lap hasábjain Nagy lászló azon elméletére hivatkozik, amely szerint 
a gyermek önálló kutatás tárgyává teszi a környező természet elemeit 
(Domonkos, 1926). Blaskovits edit, az Új Iskola pedagógusa részletesen 
bemutatja ennek magvalósulását a 7 éves gyermekek iskolai életében. 
Az alábbi hosszabb idézetben nemcsak az 1920-as évek retorikájában 
gyönyörködhetünk, hanem életreform-motívumokkal is találkozhatunk. 
„A kertben szaladgálnak és a 6-7 éves kor önfeledt boldogságával örül-
nek a napnak, a tavasznak. Meglátják az első hóvirágot […] Természe-
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tesen erről beszél mindenki. Mégha gátat vetnénk is ellene, gondolataik, 
érzéseik a tavasznál, a hóvirágnál, napnál vannak. Megindul a beszél-
getés földanyáról, legbátrabb leányáról, a kis hóvirág küzdelméről, éle-
téről. Annyira élik a hóvirág életét, hogy már mindenki magát érzi hó-
virágnak, már mozgásba lendül a sok kis gyermek, hogy amit lelkükben 
átélnek, mozgásban nyerjen formát. Lebújnak a földre kezüket fejük fölé 
tartva, ők is fúrják a képzeletbeli földet, és kiérve a napsütésre, kezük, 
mint a nyíló bimbó kitárul és egyszeriben kész az improvizált játék, mert 
az átélt érzések a mozgások nyomán már szavakba kívánkoznak. Beszél a 
földanya, a hóvirág a nap és eközben elmondanak mindent amit a tavasz-
ról egy 6−7 éves gyermek csak tudhat. Mindazt ami eddig mint homályos 
érzés, vagy sejtelem, most pedig már mint kifejezhető, formába önthető 
gondolat él bennük. Meg sem állnak a szavaknál, maguktól kérik: „Raj-
zoljuk le!” „Írjuk le!” Tanulás, amely a játék örömében és a munka gyö-
nyörűségében könnyű” (Blaskovits, 1926. 27. o.). 

A folyóirat hasábjain következő beszámoló e témában a családi Iskola 
egyik pedagógusának tollából származik. A szabad fogalmazás tanításá-
nak forrása szintén a természet. A fogalmazás, vagy bizonyos témák sza-
vakban történő művészeti kifejezése mindig valamely természetben átélt 
közös élményből, vagy annak hangulatából indul ki, mely a gyermekben 
szabad asszociációt indít el (Ozorai, 1928). Természetesen bepillantást 
nyerhetünk a reformpedagógia nagy iskolateremtőinek gyakorlatába is. 
Az Új Nevelés világligájának konferenciáin lehetőség nyílt egy-egy is-
kola elméleti koncepciójának és gyakorlati életének megfigyelésére. Az 
új nevelés eszméinek megvalósításában gyakorlati szerepet is vállaló 
szerkesztő minden lehetőséget megadott a követendő hazai és külföldi 
példák bemutatására. A nagy előd, a lap hasábjain oly sokszor méltatott 
példakép, Ovide Decroly iskolájában a tantárgyi integráció egyik esz-
köze a közösség macskája, aki miután néhányszor lemérték, és súlyát 
a gesztenyékéhez hasonlították a napi gyarapodás vizsgálata céljából, 
méltán adta tudtul nemtetszését nyávogással, amit az élelmes tanító is-
mét tanítási célokra használt fel, ekképpen:  „Vizsgáljuk meg, mennyi idő 
telik el két nyávogás között!” Az école de l’Ermitage-ban a gyermekek 
közvetlen kapcsolatban lehettek a természettel.

A természetközeli oktatás további aspektusa a természetben történő 
cselekvő tanulás. Habár 1926-ban Baloghy Mária a munkaiskolát az új 
iskolák fejlődési menetében az oktató és a nevelő iskolák között átmeneti 
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formának tekinti, mégis szentel ennek a témakörnek egy cikket „A régi is-
kolától-az új iskoláig” címmel. Felhívja a figyelmet, hogy a munkaiskola 
fejlődésének késői szakaszán a munka nem a műhelyben, vagy az elmé-
leti oktatással szoros összefüggésben zajlik. Itt jelenik meg először a lap 
hasábjain a természetben végzett (kertészeti) munka, mint a művelődés 
szolgája (Baloghy, 1926). Az „alkotás otthonaiként” aposztrofált intéze-
tekben, mint Sanderson oudlei iskolája, valósul meg először a versengés 
helyett a kooperálás, és a csoportmunka gyakorlata (Kapusy, 1926). Ezen 
a gondolatmeneten haladva mutat be a lap több, a természetbe kihelye-
zett, munkakerttel rendelkező iskolát. Habár gyakran hivatkoznak a szer-
kesztők a Die Arbeitsschule című lap közleményeire (amely 1930 nyarán 
tematikus számot szentelt az iskolakertnek), úgy tűnik, talán az erősödő 
militarizmus, vagy a gazdasági nehézségek okán fellépő igény miatt, a 
„Productions-Schule” nyer teret a pedagógiai terminológiában, mint a 
munka és az élet együttes megvalósulását kínáló termelő iskola.

3.4. AkTÍv TErMéSzETrAJz-TANÍTáS

„A természet világa, az élők közössége van legközelebb a gyermekhez és 
éppen a nevelés miatt, néha a legtávolabb.” (Kosáryné, 1930. 200.)

vizsgálódásunk harmadik szempontja a természettudományos ok-
tatás megjelenése A Jövő Útjain 14 évfolyamában. Az aktív, vagy élő 
természetrajz propagandamunkája az 1930-as évtől kezdődik. láthat-
tuk korábban, hogy a tantárgyi integrációban már megjelent az élővilág 
bevonása az oktatásba, de a fent említett példákban pusztán forrásként, 
mondhatni, motivációs céllal. Ebben a fejezetben azokat a pedagógiai 
áramlatokat tárjuk fel, melyek az aktív természetrajz propagálását végez-
ték. „élő növényeket és állatokat az iskolába!” címet adhatnánk annak a 
törekvésnek, mely megjelenik a már említett école de l’Ermitage-ban, 
vagy Freinet iskolájában is. A mozgalom elkötelezett hívei az állat- és 
növényápolás felbecsülhetetlen didaktikai és jellemnevelő értékére hi-
vatkoznak. A mozgalom az építészetben is hatott, megjelennek azok a 
tervrajzok, melyek a kisállat-ólat, vagy éppen a melegházat az iskola-
épület szerves részének tekintik (Révész és Virágh, 1930).

Az aktív természetrajz-tanítás célja az önálló ismeretszerzés, metodi-
kája általában a következő: közös megfigyelés, egyéni jegyzetkészítés, 
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rajz, végül önálló megfigyelés. Ezen a ponton élesen elkülönül az elemi 
és a középiskolákban oktató szerzők álláspontja. A kisgyermekkori ter-
mészeti megfigyelések az élményszerzés eszközeinek tekinthetők, vagyis 
a szubjektív cél szolgálatába állítják az objektív valóságot. Nem a tárgyi 
tudás fontos tehát, hanem a világhoz való tartozásra eszmélés. „A mai 
én-beteg világban pedig, szerintem, különösen felbecsülhetetlen nevelő 
értéke van mindennek, ami tárgyiasságra, a részletekben való nyugodt el-
merülésre, precizitásra nevel” (Halász, 1932. 14.). A középiskolák min-
dennapi pedagógiai gyakorlatának éles kritikájával találkozunk a lap ha-
sábjain. A szerzők egyrészt bírálják az emlékezetre, passzív befogadásra 
építő oktatás túlsúlyát az aktivizálóval szemben, mely így nem kedvez a 
megfigyeléseken, kísérleteken alapuló természettudományos oktatásnak. 
Ugyanakkor támadják a megváltozott társadalmi és gazdasági igényeket 
nem követő tananyag tartalmat is. Az új életkörülmények új képességek 
kialakítását igénylik. Ezek a megfigyelni tudás, a produktív alkotás, a 
reális gondolkodás, a kötelességtudat, az önálló munkavégzés képessége 
és nem utolsó sorban az objektív világlátás. A vegyészet, az alkalmazott 
orvostudomány és a technika vívmányai kedvező atmoszférát teremtet-
tek a természettudományos oktatásnak, hiszen a társadalmi érdeklődés 
előterébe kerültek. Úgy tűnik azonban, hogy az iskola nem tudott lépést 
tartani a társadalmi igényekkel (Frecska, 1935; Szenes, 1933). A termé-
szettudományos oktatás témájában publikáló szerzők a harmincas évek 
közepétől az objektivitás és realitás fogalmai mentén minden esetben el-
jutottak az egyén szerepéhez, a közösségért vállalt felelősségen át az ön-
zetlen világszemléletig. 

Mint említettem, a környezettudatos gondolkodás megjelenési formái 
forrás hiányában nem képezték vizsgálódás tárgyát. Egy aspektust mégis 
szeretnék kiemelni, mely szorosan kapcsolódik a természetről való gon-
dolkodáshoz, és az életreform gondolatkörhöz. A Jövő Útjain teret enge-
dett a legkülönfélébb pedagógiai áramlatok bemutatkozásának. olykor 
úgy tűnik, hogy a pedagógiai elmélkedők egymástól nagyon különböző, 
sőt egymásnak ellentmondó nevelési célokért küzdenek, különösen ér-
vényes ez az utolsó évfolyamokra. A gazdasági válság csak kezdete volt 
azoknak az állapotoknak, melyek a 30-as évek közepén jellemezték a 
társadalmat. Ezt, a korabeli kifejezéssel találóan jellemválságnak neve-
zett, az önösségen alapuló egyéni és közállapotot, a vallásba és az embe-
riség fejlődésébe vetett hit megrendülésének eredményeként tekintették. 
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A megszólalók azonban nem tartották ezeket elavult fogalmaknak, sőt 
éppen ekkorra értek meg azok a vélemények, melyek összefogásra kész-
tettek, s a cselekvő hit átélésére sarkalltak. A közösség erejébe vetett hit 
mellett ugyanakkor kialakult egyfajta kozmikus látás. Jellemzője, hogy 
a világegyetemben rejlő, egységes terv szerint működő erők összessé-
gét az ember saját szellemi képességeinek javára fordítaná. képviselői a 
modern pedagógia legfőbb feladatának a kozmikus eszme érzékeltetését 
tekintették. Javaslatuk szerint a mindennapi pedagógiai gyakorlatban ez 
olyan formán jelenhetne meg, hogy a tananyag részletes tárgyalása előtt 
utaljon a tanár az ember és a világegyetem helyzetére, kihasználva a ta-
nulóban élő kozmikus világképet (Reiner, 1932; Bíróné, 1936). 

4. Összegzés

összefoglalva megállapítható, hogy az Új Nevelés világligájának esz-
meisége, a konferenciák által meghatározott irányok, a társadalomban 
végbement változások, a gazdasági, s a harmincas évek elejétől a politikai 
viszonyok mind hatással voltak a pedagógiai reformtörekvések gyakor-
latára, s a lapban közölt cikkek tartalmára. Az 1926-os első megjelenés a 
reformpedagógia, s az életreform szinte teljes reprezentációját adta (ze-
nei, irodalmi, képzőművészeti, természetközeli nevelés, preventív higié-
né, táplálkozás, mozgáskultúra), mely egészen 1935-ig megtartotta rend-
szerét. Ekkor azonban a kor gazdasági és politikai hatásainak engedve az 
ökológiai szemléletet az agrároktatás, s a „többtermelés” célja váltja fel, 
a személyiség sokirányú fejlesztésében meghatározó természetközeli ok-
tatás fogalmát pedig kiszorítja a hazafias és nemzeti nevelés. 
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Pethő Villő

Énekszó – folyóirat a zenei  
nevelés megújítása és az Éneklő ifjúság  
szolgálatában

1. Bevezetés 

„A szellemi fennhatóságot nálunk 1920 és 1940 között a zene vette át. 
[…] Bartók és Kodály művészetének jelentősége a magyar művészet 
egész élettörténetében egyedülállóan döntő és fontos. A magyar művész 
először jelent itt meg világtávlatban is, mint első vonalbeli, vezető, ízlést 
diktáló, igényt jelentő alakban úgy, hogy tényleg azt hozta, ami az övé, 
hozta pedig ezt népével és népének egész történetével együtt.” (Hamvas 
és Kemény, 1989. 20−21.) Hamvas Béla így vall a zenének a magyar 
kultúrában 1920 és 1940 között betöltött szerepéről, a magyar zenekul-
túra nagy alakjai, Bartók és kodály életművének jelentőségéről. kodály 
figyelme az 1920-as 1930-as években a szakmai életében bekövetkező 
változásoknak köszönhetően az elitképzéstől fokozatosan a nagy töme-
gek zenei nevelése felé fordul. Az új magyar zenekultúra és kóruskultúra 
megteremtésére vonatkozó elképzeléseinek megvalósításában nagy sze-
repet játszott a kodály körül volt tanítványokból és követőkből kiala-
kult, a Bárdos által énekesrendnek nevezett kör. A tanítványok nemcsak 
a pezsgő zenei életet alakítottak ki maguk körül, de a régi liedertafel 
hagyományaival küzdő kórusok munkáját is segítették, ének- és zeneta-
nárok képzésében és továbbképzésében vállaltak szerepet, de nevükhöz 
fűződik az új magyar zeneművek elterjesztése és az éneklő Ifjúság moz-
galom életre hívása is.

A tanulmány vázolja a Magyar Kórusmozgalom helyzetét az 1920-as, 
1930-as években, a kodály volt tanítványai és követői közreműködé-
sével kialakuló énekesrendet, mely a Magyar Kórusmozgalom és zenei 
élet megújítására törekszik. Az énekesrendhez tartozó Magyar Kórus 
lap- és zeneműkiadó kiadványaival nemcsak a kórusokat, de ének- és 
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zenepedagógusok, karvezetők százait fogta össze az Énekszó hangjegye-
sének- és zenepedagógiai folyóiraton keresztül, melynek köszönhetően 
az első éneklő Ifjúság hangversenyek megrendezésre kerültek. A lapnak 
és természetesen az énekesrend célkitűzéseit magukénak vallóknak kö-
szönhetően a tavaszi hangversenyekből országos mozgalom fejlődött. 
A tanulmány célja, hogy bemutassa, miként segítette az Énekszó ezt a fo-
lyamatot, az 1933 és 1940 között az 1−7. évfolyamok számaiban milyen 
kórussal, kórusvezetéssel, az éneklő Ifjúság hangversenyeivel kapcsola-
tos írások jelentek meg. 

2. kodály életpályája az 1920-as, 1930-as években

kodály életpályája az 1920-as évek közepén fordulóponthoz érkezett. 
A Psalmus Hungaricus (1923) keletkezésével egyrészt véget ért a ka-
marazenék írásának korszaka, mellyel párhuzamosan kodály figyelme a 
közösségi témák és műfajok felé fordult. Az 1920-30-as években nagy-
szabású, a zenekar mellett énekkarokat is foglalkoztató művek (Háry 
János daljáték (1925−27), Székely fonó daljáték (1931−32), Budavári 
Te Deum (1936), valamint gyermek- és felnőttkarok többsége születtek 
(Bányász-Németh, Kovács és Pethő, 2010). kodály nemcsak zeneszerző-
ként, de emberként és pedagógusként is „közéleti gondolkodóvá és alko-
tóvá vált” (Ittzés, 1996. 7.), egy új magyar műveltség- és embereszmény 
kialakítása felé, ezen keresztül pedig a nagy tömegek zenei nevelésének 
kérdésköre felé fordult. (Talán nem véletlen, hogy az 1918−35 között 
világmozgalommá fejlődő reformpedagógiai mozgalomban szintén eb-
ben az időszakban lesz központi kérdés a közösségi nevelés kérdése és 
az ekkor megszülető reformiskolák (Waldorf-iskolák, Jéna-terv szerint 
működő iskolák, école active-ok) már nem az elit képzését, hanem a tö-
megoktatást próbálták megoldani.)

Az eredetileg tenorszólóra, vegyeskarra és zenekarra írt Psalmus Hun-
garicus 1924. december elsejei bemutatója, melyen a női kar szólamait 
gyermekkar erősítette meg, több folyamatot is elindított a magyar zenei 
életben. Egyrészt a Magyar Kórusmozgalom a gyermekkarok koncert-
színpadi megjelenésén keresztül a megújulás útjára léphetett (Maróti, 
2005. 207.). Másrészt kodály az első sikerek hatására foglalkozni kez-
dett a gyermekkarokkal: „…ifjúságunk hanganyaga és zenei érzéke oly 

Nemet_Eletreform.indd   135 2013.06.17.   14:50:43



136

kiváló, hogy lelki-testi fejlettségéhez szabott, bármily nehéz feladatokat a 
művészi tökéletességig meg tud valósítani” (Kodály, 1964a. 43.). A gyer-
mekkarok mellett a kórusmozgalomra, illetve annak problémáira is egy-
re nagyobb gondot fordított. Meggyőződése volt, hogy a kórusban való 
éneklés az egyedüli lehetőség arra, hogy az aktív együtt zenélésen ke-
resztül nagy tömegek zenei élményhez jussanak, s egyúttal elképzelései 
is ezen a kultúrán keresztül jutottak el a közönséghez. A kórusmozgalom 
megújulásának kérdése, valamint a gyermekkari művek elterjedése egy-
aránt az iskolai zenei oktatás reformjának kérdéséhez vezetett, hiszen e 
nélkül sem a kórusmozgalom, sem a magyar zenekultúra színvonalának 
emelése sem tűnt lehetségesnek. 

3. a magyar kórusmozgalom megújításának kérdése

A kóruskultúra Magyarországon több évszázados múltra tekint vissza, 
kórusmozgalomról pedig már a reformkortól beszélhetünk (Maróti, 2005. 
121.). „Az egyes ember érzelme általános emberi érzelemmé válik a kó-
rusban. Kórus-éneklés tehát a társadalmat összetartó mozzanatok közt 
a legerősebbek egyike, mivel az emberiség ősi indulatainak közösségén 
nyugszik. Az énekkar nem más, mint a társadalom legközvetlenebb esz-
köze az általános emberi szolidaritás művészet útján való kifejezésére.” 
− írta Molnár Antal. (Molnár, 1927. 38−39.) A Magyar Kórusmozgalom 
történetét áttekintve is elmondhatjuk, hogy a kórusoknak többször kel-
lett „társadalmi célú, mozgósító szerepben helytállniuk” (Maróti, 2005. 
196.). A reformkorban az énekkaroktól egyértelműen a hazafias eszmék 
terjesztését várták el, a művészi teljesítmény, a művek és az előadás szín-
vonala ekkor mellékes volt. Ezt mutatja az is, hogy a kiegyezés évében, 
1867-ben megalapított, az ország akkor működő összes dalárdáját össze-
fogó országos Magyar Daláregyesület vezetői is elsősorban a nemzet-
té válás folyamatának támogatásában látták a mozgalom legfőbb célját. 
A kórusmozgalomban, az 1860-as években megjelenő, rövid idő alatt 
rendkívüli népszerűségre szert tevő magyar nóták, az azokból összeállí-
tott „népdalegyvelegek” mintegy védekezésül szolgáltak az idegen zenei 
hatások, az idegen kulturális hatások ellen. Ezt követően az első világ-
háború után, a Tanácsköztársaság idején szintén a kórusok tették hatáso-
sabbá a toborzógyűléseken elhangzó beszédeket, valamint feladatuknak 
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tekintették, hogy a „dal mozgósító erejével segítsék az élet konszolidálá-
sát” (Maróti, 2001. 147.). 

A kórus nemcsak a nemzethez tartozást fejezte ki, de egy adott társa-
dalmi csoporthoz való tartozást is erősítette. A felnőtt kórusmozgalom-
ban a 20. század elején két csoport különült el markánsan: a már említett 
daláregyesülethez tartozó polgári kórusoké és az 1880-as évektől meg-
jelenő munkáskórusoké. A munkásdalárdák kezdetben csak a munkásság 
közösségi összefogásában játszottak szerepet, a tulajdonképpen a dalár-
dák munkások találkozóinak, megbeszéléseiknek kulturális célú összejö-
veteleken keresztüli legalizálását jelentették. A munkásdalárdák éppúgy, 
mint a polgáriak, munkás dalossszövetséget (Magyarországi Munkásdal-
egyletek Szövetsége, 1908) alapítottak. Mindkét dalosszövetségnek saját 
hangversenyei, dalos találkozói, saját lapja (Magyar Dal, Munkások Dal- 
és Zeneközlönye) volt. Sőt, Maróti szerint az 1920-as években a két tábor 
kórusainak színvonala és repertoárja szinte megegyezett – műsoraikban 
a már említett „népdalegyvelegek”, szerenád-, köszöntő- és bordalok 
szerepeltek. Fellépéseiken csupán az úgynevezett „mozgalmi” dalokban 
mutatkozott különbség: a polgáriak Himnuszt, a Szózatot, a Hiszekegyet 
és a trianoni csonkítás ellen tiltakozó műveket, a munkásdalosok pedig 
mozgalmi dalokat énekeltek (Maróti, 2005. 219.). 

A két tábor hasonló gondokkal is küzdött: a magyar felnőtt kórusok 
többségének zeneileg iskolázatlan énekesei és karvezetőik a dalos ün-
nepségeken sokszor alacsony színvonalon előadott, az elavult liederta-
fel hagyományokat követő művekkel szerepeltek, a nagyobb lélegzetű, 
igényes előadói feladatot támasztó zeneművek – köztük kodály és Bar-
tók új kórusműveinek − előadását nem tudták vállalni. Ezen színvonalas 
művek előadására csak kottát ismerő, lapról énekelni tudó énekesekből 
álló együttesek vállalkoztak, mint például a Lichtenberg emil vezette 
Budapesti Ének- és Zeneegyesület vagy a tanítókból és ének- és zene-
pedagógusokból felálló Székesfővárosi énekkar Sztojanovits Jenő veze-
tésével (Maróti, 2005).

A polgári kórusok szövetségének lapjában, a Magyar Dalban, és a 
Munkások Dal- és zeneközlönyében is több cikk foglalkozott az iskolai 
énekoktatás problémájával. A már aktív felnőtt énekesek számára is meg-
oldást kellett találni. A Győri Ének- és Zeneegylet saját zeneiskolájában 
például külön karének-szakot indítottak Boldis Dezső vezetésével, hogy 
zeneileg művelt kórustagokat képezzenek ki, egyúttal így biztosítsák a 
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győri dalárda utánpótlását. A munkások dalárdái pedig sikeres központi 
kottaolvasó tanfolyamokon képezték tovább énekeseiket (Maróti, 1994. 
126−134.). 

A polgári és munkásdalárdák országos ünnepségein az 1930-as évek 
közepétől következik be változás mind a kórusok felkészültségét, mind a 
színvonalat tekintve. Ekkorra már több kórus élére volt kodály-tanítvá-
nyok kerültek. A változást mutatja az is, hogy az országos ünnepségeken 
feltűnnek kodály és kortárs magyar zeneszerzők kórusművei (Maróti, 
2005). 

A tanítványok nemcsak a felnőtt kórusok munkáját segítették, de 
kodály gyermekkari műveinek bemutatásáért, az általános zenekultúra 
színvonalának emeléséért és egy új énekes közösség megteremtéséért is 
sokat tettek.

4. énekesrend

kodály 1925-ben végzett tanítványait − többek között ádám Jenőt, Bár-
dos lajost, kerényi Györgyöt, kertész Gyulát − azzal bocsátotta el, hogy 
teremtsenek maguk körül pezsgő zenei életet. Bár a tanítványok zene-
szerzőként végeztek, 1925-től többen középiskolában tanítottak éneket, 
kórusok élén álltak vezető vagy betanító karnagyként, bekapcsolódtak 
a magyar felnőtt kórusmozgalomba, mások gyermekkarokat vezettek. 
kodály gyermekkari műveinek megszólaltatása is többször fűződött a 
tanítványokhoz és együtteseikhez: a kórusművek 1929-ben megrende-
zett vidéki bemutatói többek között a kecskeméten tevékenykedő Vá-
sárhelyi Zoltán és a Győrben vezénylő Kerényi György nevéhez fűződ-
nek. A zeneakadémián 1929-től induló énektanárképző tanszéken több 
kodály- tanítvány is tanított, az 1930-as években Ádám Jenő, Bárdos 
Lajos, az 1940-es évektől pedig Gárdonyi Zoltán és vásárhelyi zoltán 
is bekapcsolódott a tanszék munkájába. Kerényi György az iskolai ének-
gyűjtemények összeállításában segített, amelyek módszertanát (Módsze-
res énektanítás a relatív szolmizáció alapján, 1943) ádám Jenő dolgoz-
ta ki. Ádám Bárdos Lajossal, Kerényi Györggyel és Kertész Gyulával 
együtt alapító tagja volt a Magyar Kórus lap- és zeneműkiadónak. En-
nek nevéhez nemcsak színvonalas zeneművek országos terjesztése, négy 
zenei lap kiadása, de az éneklő Ifjúság hangversenyek megszervezése 
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is köthető. ádám alelnöke, később elnöke lett az 1933-ban megalakult 
Magyar Énekoktatók Országos Egyesületének, melynek hivatalos lapja a 
Magyar Kórus által kiadott zenepedagógiai lap, az Énekszó volt (Maróti, 
2001; Székely, 2000). A volt tanítványok nemcsak a fővárosi és vidéki 
zenei életben játszottak nagy szerepet, de egy új közösséget is alakítot-
tak: „Az új nemzedék zenei szerepe és célja: közkinccsé tenni a régeb-
ben csak kiváltságos körök részére fenntartott zenei művelődést, tovább 
gazdagítani, elmélyíteni, kiszélesíteni a nagy eredményeket. Közösséget 
teremteni! […] Megszületik egy új, egyre erősödő és erősítő közösség, 
az énekesrend. Nem titkos szekta; tagja mindenki, aki elveti a selejtest 
és műveli a valódi, magyar éneket.” − emlékezett 1939. június 10-én, a 
székesfehérvári iskolahéten elhangzott beszédében Bárdos lajos (Bár-
dos, 1969. 333−334.). Szavai nyomán egy olyan zenei „életreform” kö-
zösségképe bontakozhat ki előttünk, amely mindenkit tagjai közé fogad, 
aki az értékes vokális zene – ezen belül kiemelten a magyar népdal, és 
a népdalokon alapuló új Magyar Kórusművek − elkötelezett művelője. 
Az énekesrend maga az újjászerveződő Magyar Kórusmozgalom, tehát 
szavai nyomán nem egy új közösség megszületéséről, hanem egy régi 
közösség megújításáról van szó. Az énekesrend szellemi atyjának min-
denképpen kodályt kell tekintenünk, aki „tömegeket” akart „zenéhez 
vezetni”, és ennek egyetlen útja-módja a kórusban való éneklés, mert 
„a hangszerkultúra sohasem lehet tömegkultúra” (Kodály, 1964a. 42.). 
A hozzá csatlakozó tanítványok több célt is kitűztek: 

a zenei művelődés mindenki számára elérhetővé tétele, • 
a magyar zenekultúra gazdagítása, • 
új közösség teremtése (• Bárdos, 1969. 333−334.).

Bár az Eötvös-törvény (1868: 38. tc.) minden népoktatási intézményben, 
valamint a tanítóképzőkben is kötelezővé tette az ének-zene tanítását – 
tehát a zenei művelődés elviekben mindenki számára elérhető volt, a tan-
tárgy az 1920-as, 1930-as évek nem felekezeti iskolatípusaiban úgymond 
„melléktantárgyként” szerepelt, vagyis alacsony óraszámban, általában 
nem szaktanárok tanították, a kórusokat sem képzett karvezetők, hanem 
kántorok, tanítók vezették. A hivatalos tantervek, az elavult tankönyvek 
és tanítási módszerek nem segítették a felnövekvő nemzedék zenei kép-
zettségét, ízlésének formálását, de nem segítették a kórusok fejlődését 
sem (Szabó, 1984. 4−5.).
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A magyar zenekultúrát megújító és gazdagító művek mind a polgári, 
mind a munkás dalárdákban, mint már korábban írtuk, csak jóval ké-
sőbb, a 1930-as évek közepétől terjedtek el. A felnőtt dalszövetségeknek 
egyaránt lehetősége volt csatlakozni az új közösséghez, hiszen a Bárdos 
által felvázolt énekesrend nem tekintett vallási-politikai hovatartozásra, 
vagyis a közösségbe éppúgy beletartozhattak a felnőtt kórusmozgalom 
jobboldali polgári és baloldali munkáskórusai, mint a „legszebb” – és 
ekkor legfrissebb – „hajtásként” üdvözölt, 1934-ben induló, politi-
kailag semleges ifjúsági zenei mozgalom, az éneklő Ifjúság (Bárdos, 
1969. 333−334.). Nemcsak az énekesrendben, de az éneklő Ifjúság 
országos mozgalommá válásában is rendkívül fontos szerepet játszott 
a már említett, volt tanítványok által alapított Magyar Kórus Lap- és 
zeneműkiadó.

4.1. A MAGyAr kóruS kIADó SzErEPE Az éNEkESrENDBEN

Az 1931-ben megalakuló kiadó a gyakorlatban már kipróbált, saját mű-
vekből, illetve könyvtárból és külföldről megszerzett kórusdarabokból 
álló repertoár megjelentetését egy előfizetéses, negyedévenként megje-
lenő kottás folyóiratban tervezte. Az előfizetőik száma gyorsan 2000-re 
nőtt, sikerük a nagy kiadók kottáihoz képest olcsó kiadványoknak, rugal-
mas, személyes kapcsolatokra támaszkodó üzletpolitikájuknak volt kö-
szönhető. A kezdetben 16 oldal terjedelmű Magyar Kórus egyházzenei 
hangjegyes folyóirat (1931−1950) lassan karvezetői tanácsokkal, hang-
verseny beszámolókkal és műismertetésekkel a duplájára bővült (Bárdos, 
1974).  A folyóirat mellett folyamatosan adtak ki gyermekkari füzeteket, 
kánonokat és népdalfeldolgozásokat is, idővel azonban szükségessé vált 
egy olyan lap megjelentetése is, amely az iskolai énektanítás problémái-
val, anyagával foglalkozott. 1933 októberétől jelent meg a kottamellék-
letet is tartalmazó Énekszó hangjegyesének- és zenepedagógiai folyóirat 
(1933−1950). A Magyar Kórus által kiadott folyóiratokat az előfizetői 
kör – szinte minden előfizető megrendelte mindkét lapot − és a közös kó-
rusrendezvények, így az Éneklő Ifjúság hangversenyek is összekötötték. 
A dalos estekről − melyek műsora nagyrészt a kiadó által kiadott művek-
ből állt össze – rendszeresen beszámolt az Énekszó. A kiadó 1950-ig to-
vábbi két lapot: a Zenei Szemle zenetudományi folyóiratot (1947−1948) 
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és a Zenepedagógia (1947−1950) hangszeres zenével foglalkozó lapot 
adott ki, a kórusművek mellett zongorára, furulyára, hegedűre, kisebb 
kamaraegyüttesekre írt műveket jelentetett meg.

A 20. század első felének magyar zenei életében a zeneműkiadó mű-
ködése választóvonalat jelentett. Az 1950-ben bekövetkezett államosítá-
sig több ezer művet jelentettek meg, melyek a tanítványok lelkes szerve-
zőmunkájának köszönhetően egy addig elhanyagolt, nagyszámú és igen 
széles közönségréteghez: iskolákhoz, zeneiskolákhoz, énekkarokhoz és 
hangszeres együttesekhez jutottak el. kodály tanítványai nemcsak sze-
mélyes karvezetői munkájukkal, de a kiadón keresztül is szolgálták a 
Magyar Kórusmozgalom megújítását. A gyermekkarok számára segít-
ségül szolgáltak a Magyar Kórusban és az Énekszóban megjelentetett 
művek, az első Éneklő Ifjúság koncertekből pedig országos mozgalom 
bontakozott ki. Az Énekszóban megjelenő cikkek ének- és zenepedagó-
gusok, karvezetők százait látták el tanácsokkal, így, ha tantervi szinten 
nem is, de a tanítási gyakorlat szintjén a kodályi elképzeléseknek meg-
felelő változások indultak el. A kiadó felkarolta a 20. századi kortárs 
magyar zenét, a Magyar Kórus által kiadott és országszerte terjesztett 
két és félezer zeneműből több mint 850 kodály és mintegy harminc ze-
neszerző-tanítványának műve (Gyimes, 2007). A tanítványok nemcsak 
énekes közösséget teremtettek, munkájuk nyomán a magyar zenekultúra 
is megújult: „Cél: a magyar zenekultúra. […] a magyar zenei szemlélet 
öntudatra ébresztése a művészi nevelésben csakúgy, mint a közönségne-
velésben. A magyar zenei közízlés felemelése, folyamatos haladás a jobb, 
és magyarabb felé.” (Kodály, 1964b. 207.)

5. Énekszó – hangjegyesének- és zenepedagógiai folyóirat

A kottás folyóirat 1933. október 1-től 1950. május 15-ig, 17 évfolyam-
ban, évente 6 számmal jelent meg, s azért is jelentős, mert a Baranyai és 
keleti szerkesztésében megjelent bibliográfia szerint (Baranyai és Ke-
leti, 1937) az 1936-ban egzisztáló 69 pedagógiai folyóirat közül a rö-
vid életű Ifjúsági Zenelap (Zeneélet) zeneművészeti folyóiraton (1912) 
kívül az egyetlen ének- és zenepedagógiával foglalkozó lap. Szerkesz-
tői, a Magyar Kórus kiadó alapítói, kerényi György és kertész Gyula 
kodály-tanítványok voltak. A munkájukat segítő rovatvezetők között ta-
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láljuk Sztankó Béla énekoktatás-ügyi szakfelügyelőt, az országos köz-
oktatási Tanács tagját, aki az iskolai énekpedagógia rovatáért felelt és 
fontos szerepet játszott a magyar énekpedagógia megújításában, elszánt 
harcot vívott annak érdekében, hogy a magyar népdalok az iskolai ének-
tankönyvekbe bekerüljenek (Kodály, 1964c. 165.; Szabó, 1984. 4−5.). 
Az iskolai énektanítás anyagának megújítását tűzte ki célul az 1933. no-
vember 24-én megalakuló Magyarországi énekoktatók országos Egye-
sülete (MéoE, elnök: Bitter Illés, alelnök: Ádám Jenő) is, melynek az 
Énekszó 1934 áprilisától 1947 februárjáig volt hivatalos lapja. Az egye-
sület választmánya tervezte, hogy kisebb csoportokban az énekoktatás 
problémáival kapcsolatosan – középiskolai tanterv, énektanítás és a rá-
dió, iskolai dalos ünnepek – javaslatokat dolgoz ki, ezek az ajánlások 
és elképzelések később a lap oldalain jutottak el az országban élő ének-
pedagógusokhoz.

Az énektanítás mellett a lap zene- és hangszer-pedagógiai kérdésekkel 
is foglalkozott, a hangszer-pedagógiai rovatot Sz. czövek Erna és ve-
ress Sándor vezették 1934 decemberétől (2. évfolyam). A rendelkezésre 
álló forrásanyag tanulsága szerint rovat 1938-ban két alkalommal önálló 
mellékletként, majd 1947−1950 között mint önálló lap (Zenepedagógia) 
jelent meg.

A sokszínű, lelkes hangvételű folyóirat több szerepet is betöltött. Mint 
a Magyar énekoktatók országos Egyesületének hivatalos lapja, ének- 
és zenetanárok, valamint karvezetők százaival tartotta a kapcsolatot. Az 
említett pedagóguscsoportok érdekeit képviselve bírálta az ének- és zene-
tanítással kapcsolatos tanügyi rendelkezéseket, a megjelenő tanterveket, az 
énekórák számának alakulását. rendszeresen tudósított az egyesület köz-
gyűléseiről, az éves értesítők alapján a magyar középfokú intézményekben 
folyó ének- és zeneoktatás helyzetéről, az egyes iskolatípusok énekóráinak 
számáról, az iskolai ének- és zenetanárok helyzetéről. Az éneklő Ifjúság 
hangversenyek szervezésével nagy szerepük volt egy ifjúsági zenei moz-
galom kiépülésében. A lap támogatta a kis Filharmónia néven szervezett 
bérletes hangversenysorozatot is, melyet kifejezetten a gyerekek számára 
állítottak össze. A folyóirat köréhez tartozó szakemberek segítségével az 
előfizetők számára ingyenes szemináriumokat – általános zenepedagógiai, 
zongora szakszeminárium, iskolai énektanárok szakszemináriuma −, és 
tanfolyamokat (például „Jöde-hét” 1938. január 9−15. között) szervez-
tek, így segítve az érdeklődő ének- és zenetanárok munkáját. 
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A lap hasábjain is igyekezett a korabeli zenei, zenepedagógiai élet 
eseményeiről minél színesebb és sokrétűbb tájékoztatást adni. Az Ének-
szóban olvasható cikkek többsége kodály volt tanítványaihoz, a vele 
közvetlen kapcsolatban lévő zeneszerzőkhöz, zenepedagógusokhoz 
köthető. Írtak a lapba azok az elismert karnagyok − Andor Ilona, Borus 
Endre, Csorda Romana, Rajeczky Benjamin, B. Sztojanovits Adrienne −, 
akiknek kórusai az Éneklő Ifjúság hangversenyeken kiemelkedően sze-
repeltek –, a hangszer-pedagógiai cikkek pedig a kor elismert hangszeres 
tanárai, többek között Czövek Erna, Irsai Vera, Kelemenné Péterffy Ida 
és Popper Irma munkái. kodály több, másutt már megjelent írását is 
leközölték (Gyermekkarok, 1929; Bartók Béla gyermekkarai). Emellett 
számos elismert, a kórusmozgalommal, az énekoktatással kapcsolatban 
álló szakembert találunk a szerzők között, többek között: Molnár Antal 
és Tóth Aladár zeneesztétákat, akik rendszeresen a felnőtt kórusmozga-
lom lapjaiban is rendszeresen publikáltak, és Boldis Dezsőt, aki a Győri 
ének és zeneegylet zeneiskolájában külön karének-szakot indított a győ-
ri dalárda utánpótlására az 1920-as években.

A legtöbb cikk az iskolai énekpedagógiával és hangszer-pedagógiá-
val foglalkozik. Minden korosztály zenei nevelésével foglalkoztak, írtak 
az óvodai zenei nevelésről, az elemi és középiskolákban alkalmazható 
módszerekről. A gyakorlati énektanítás problémáival foglalkozó cikkek 
minden iskolatípus számára közöltek óraleírásokat az elemi iskolától a 
polgári, gimnáziumi és líceumi énekóráig, 1945 után pedig az általános 
iskolák osztályai számára. Ezek mellett beszámolókat találhatunk olyan 
elismert, az énekoktatók Egyesületében is komoly munkát végző ma-
gyar pedagógusok énekóráiról, mint Ádám Jenő, Csorda Romana vagy 
B. Sztojanovits Adrienne.

A lap olvasói nemcsak magyar pedagógusok munkájáról, de külföldi 
szakemberekről, más országok zenei neveléséről, zenepedagógiai gya-
korlatáról is olvashattak. Ezek közül kiemelkedik Fritz Jöde, akinek be-
mutatására egy egész lapszámot szenteltek (Énekszó, 5. 4. sz.), de több 
könyvét, zenei nevelési elképzeléseit is ismertették a lap hasábjain. Mód-
szereit ismerték és elismerték, kodály tanítványai közül ádám Jenő és 
Kerényi György személyesen is találkozott vele. 

Több írás szól a zenei önképzőkörökről és a számukra ajánlott zenei 
anyagról. Szerepüket kodály is nagyra becsülte, úgy gondolta, bizonyos 
iskolákban egyedül ezek a csoportok biztosíthatják az ifjúság zenei ne-
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velését, másutt az iskola által nyújtott ismeretek elmélyítését, a jó zenei 
ízlés kialakítását kell segíteniük (Kodály, 1964d). Az Énekszóban meg-
jelenő cikkek sokszínűségét mutatják azok az írások, melyek a zenetanítás 
és a lélekelemzés kapcsolatáról, a zenepszichológiáról, a könnyű zene tár-
sadalomban betöltött szerepéről, az éneklés és a hangszeres oktatás köz-
ti összefüggésekről, az éneklésnek a hangszeres oktatáson belül játszott 
szerepéről szólnak. A magyar és más országok zenei életéről több rovatban 
(Hírek, külföldi lapszemle, Folyóiratok) is tudósított a folyóirat, és rend-
szeresen írtak új művek, könyvek, hanglemezek megjelenéséről.

Minden számhoz járt „kótamelléklet”, melyben kórusműveket – kö-
zöttük több kánon, két- és háromszólamú, kisebb kórusokra −, valamint 
rövid hangszeres-, zongora-, furulyadarabokat, hegedűduókat, kompozí-
ciókat, kamaraegyüttesekre írott zeneműveket találunk. Ezek több kor-
szakból származnak, de a reneszánsz, barokk, klasszikus és romantikus 
szerzők mellett feltűnő a 20. századi kortárs zeneszerzők kompozíciói-
nak túlsúlya. kodály művei mellett számos tanítványának, kortársának 
műveivel találkozhatunk, így például: ádám Jenő, Bartók Béla, Bárdos 
lajos, Farkas Ferenc, Gárdonyi zoltán, Hajdu Mihály, Harmat Artúr, ka-
dosa Pál, kerényi György, kertész Gyula, Nádasdy kálmán, Pongrácz 
zoltán, Szelényi István, Szögi Endre, vásárhelyi zoltán, veress Sándor 
darabjaival. A mellékletben megjelenő kórusművek betanításához ta-
nácsot is adott a lap, emellett bemutatta a legújabb kórusműveket, be-
számolt a külföldi és Magyar Kórusok hangversenyeiről, elemezte az 
elhangzó műveket. 

5.1. Az éNEklő IFJÚSáGGAl kAPcSolAToS ÍráSok  
A lAP ElSő 7 évFolyAMáBAN

„Az Énekszó szeretett testvérlapjával, a Magyar Kórussal együtt ez év 
tavaszán elhatározta, hogy nem áll meg a folyóiratok kiadásánál, ha-
nem megteszi a szükségesnek látszó második lépést: hangversenyeket fog 
rendezni. […] bíztunk benne, hogy a magyar zene szépsége az ifjúság 
erejével párosítva csodákra képes a mai koncertek kietlen és magyar-
talan levegőjében. […] A napilapok kritikái egyhangúlag megállapítot-
ták, hogy az Éneklő Ifjúság estje rendkívüli szépségű, teljesen újszerű és 
nagyszabású volt.” (Énekszó, 1. 6. sz. 103.) 
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Az 1. évfolyam 5. számában (1934. április 5.) hirdették meg a Ma-
gyar Kórus és az Énekszó április 28-án délután 5 órakor a zeneművé-
szeti Főiskola nagytermében tartandó koncertjét, melyre 14 különböző 
iskolatípusokban működő (elemi iskola, polgári iskola, gimnázium, le-
ánykollégium, fiúgimnázium, tanító- és tanítónőképző intézeti, és volt 
növendékekből álló) énekkart kértek fel. Új megoldást alkalmaztak az 
egyházzenei részben szereplő kórusok elhelyezésében: a teremben a pó-
diumon és az erkélyen álltak fel, mintha egy templom kórusán énekel-
nének – ezt a szervezők világtáj-éneklésnek nevezték. A kórusműveket 
zenetörténeti sorrendben mutatták be: az első részben reneszánsz és új 
magyar művek, valamint közös kánon, a második részben magyar nép-
zene és világi kánonok szólaltak meg. A koncert hatalmas sikert aratott, 
több lap méltatta a szervezőket, a résztvevő kórusokat, a felhangzó mű-
veket valamint az együttes kánonénekléskor az énekkarok „kórusos” 
elhelyezését. (Az éneklő Ifjúság elnevezés és a világtáj-éneklés ötlete 
Bárdos lajos feleségétől származott.)

A tavaszi koncert megismétlését eredetileg a következő év tavaszára 
tervezték, ennek ellenére már 1934 decemberében megrendezésre került 
a második Éneklő Ifjúság hangverseny 1200 gyermek részvételével. Jel-
lemző volt, hogy ezeken a koncerteken az énekesek szinte többen voltak, 
mint a hallgatóság. Bárdos így szólt ezekről az alkalmakról: „Az Éneklő 
Ifjúság újszerű hangversenyein elsősorban maga a gyermek a közönség. 
Az énekkarok egymást hallgatják. Tanulnak egymás erényeiből és hibái-
ból egyaránt. Ezzel megtanulják egymást megbecsülni.” (Bárdos, 1969. 
334.) A kórusok felállása, a „magunknak, egymásnak énekelünk” – at-
titűd nem volt egyedülálló jelenség. A német kórusok körében is meg-
figyelhető volt az első világháborút követően a művészet intimizálására 
való törekvés: megváltozott a kórusok felállása, az énekesek a külvilág-
nak hátat fordítva körbe álltak a kórusvezetővel együtt, aki csupán test-
mozgásával és kifejezésmódjával irányította a csoportot (Pethő, 2009). 
A zenei előadás bensőségessége az éneklő Ifjúság koncerteken egyfajta 
szakrális tartalommal is bővült a templomokban szokásos „kórusos” el-
helyezkedésnek köszönhetően. 

Alig másfél évvel az első koncert után, 1936 januárjában az éneklő 
Ifjúság koncertek művészi és társadalmi jelentőségéről szóltak a lap ha-
sábjain. A mozgalom vezetői ragaszkodtak az „énekesrendi” művekhez, 
csak olyan kórusművek kerülhettek előadásra, melyet a kodály vezette 
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vezetőség jóváhagyott. Ezzel szemben a dalárdák többségének műsorán 
még mindig műkedvelő szerzők dilettáns, alacsony színvonalú darabjai 
szerepeltek (Énekszó, 3. 3−4. sz.). 1939-ben a Magyar Dal májusi-júniu-
si számában Balázs Győző daloskerületi igazgató az éneklő Ifjúság és 
a Dalos Egyesületek Szövetsége lehetséges egyesítéséről, együttműkö-
déséről írt. Az Énekszó szerkesztői udvariasan utasították el a tervet, a 
dalos egyesülethez tartozó kórusok által képviselt alacsony színvonal, az 
általuk még mindig igen gyakran preferált, az énekesrendiek által szín-
vonaltalannak ítélt művek előadása miatt. (Énekszó, 6. 6. sz.) Ezek ta-
nulsága szerint, az énekesrendbe pár kiemelkedő felnőtt énekkaron kívül 
továbbra is csak az éneklő Ifjúsághoz tartozó kórusok tartoztak. 

A harmadik budapesti éneklő Ifjúság hangverseny 1936. április 25-
én került megrendezésre, érdekessége, hogy négy fővárosi kórus mellett 
két kiskunfélegyházi együttes is fellépett. A műsorban kánonok és leg-
inkább kortárs magyar szerzők – kodály zoltán, Bárdos lajos, Harmat 
Artúr, Forrai Miklós és kerényi György − művei szerepeltek. később 
a Margitszigeten is rendeztek nagy sikerrel szabadtéri éneklő Ifjúsági 
koncerteket, melyre az Énekszó szerkesztőségéhez benyújtott jelentke-
zés után kerülhettek be a kórusok. Jellemző, hogy míg 1936 tavaszán öt, 
fővárosi és vidéki éneklő Ifjúság hangversenyről adtak hírt, addig, 1940 
május−júniusában 12 koncertről értesítették a szerkesztőket. Hasonló 
növekedés figyelhető meg az egyéb, felnőtt és gyermekkari koncertekről 
készült tudósítások számában. 1933 októberében két kórushangverseny-
ről számoltak be, 1936 tavaszán 16 hangverseny illetve találkozó került 
megrendezésre, 1940. május–júniusában pedig összesen 29 (22 vidéken, 
7 Budapesten). Ezek legtöbbször a „Hírek”, „Hangversenyek”, máskor 
„énekes esték” „éneklő Ifjúság” „vidéki énekes műsorok” vagy „A bu-
dapesti ifjúság éneke” rovatcímek alatt jelentek meg. 

Az Énekszóban az első budapesti éneklő Ifjúság koncertekről szóló 
beszámolók és személyes koncertélmények hatására több vidéki karnagy 
is fontolgatta hasonló hangversenyek szervezését. „Szeretném megin-
dítani az „Éneklő Ifjúság” mozgalmát kis városunkban. […] Városunk 
ifjúsága együttes dalának megrázó, semmi mással nem pótolható élmé-
nyével neveljük ifjúságunkat és velük a hallgatóságot, a széthúzó társa-
dalmat a közös, az összefogó, igazi konstruktív munkára” – írt lelkesen 
a veszprémi Gaál Sándor királydíjas karnagy (Énekszó, 4. 3−4. sz. 389.). 
A vidéki éneklő Ifjúságok szervezését azonban szigorú szabályokhoz 
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kötötték a szervezők. A koncerteken több mint négy, maximum tizenhá-
rom kórus vehetett részt, lehetőleg a város és környéke legjobb énekka-
rai, minél több iskolatípusból. A karvezetők által összeállított műsort az 
Énekszóhoz kellett eljuttatni, csak értékes, „énekesrendi” (a Magyar Kó-
rus kiadó által közreadott) művek szerepelhettek, a kéziratos, új műve-
ket kodály zoltán és a központi vezetőség bírálta el. Fontosnak tartották 
a megfelelő helyszín megválasztását, hogy egyszerre több kórus is egy 
időben jelen lehessen, elkerülve a fel- és levonulást, egymást meghall-
gathassák és a közös kánonokat együtt énekelhessék. A hangversenyek 
bevételét a szervezők elküldték az Énekszónak, cserébe pedig a Magyar 
Kórus új kiadványait kapták – ezt a kották címlapján is feltüntették. ké-
sőbb az énekesrend Háza számára létrehozott alapba is utaltak a bevétel-
ből. A szigorú szabályok ellenére láthatóan nőtt a vidéken megrendezett 
éneklő Ifjúság hangversenyek száma, 1939-ben a visszacsatolt felvidéki 
kórusok is csatlakozni szerettek volna a mozgalomhoz.

Az első éneklő Ifjúság koncert 1938. január 25-én hangzott el a rádi-
óban, a ranolder Intézet énekkarát csorda romana vezényelte, műsoru-
kon reneszánsz és új magyar művek (kodály, Bartók), valamint erdélyi 
népdalok szerepeltek. A kedvező fogadtatásnak köszönhetően havonta 
más-más kórus mutathatta meg tudását az éneklő Ifjúság rádióadásában. 
1939-től már havonta két kórus mutathatta meg tudását, erre is az Ének-
szó szerkesztőségében kellett előzetesen jelentkezni a kórusoknak. 

5.2. kóruSvEzETéSSEl, kóruSSzErvEzéSSEl kAPcSolAToS 
ÍráSok, vEzéNyléSTEcHNIkAI TANácSok

Az iskolai kórusok élén az 1920-as, ’30-as években több lelkes kántorta-
nítót és tanítót tanítónőt találunk, mint szakképzett karvezetőt. Nem volt 
sokkal jobb a helyzet a századelőn a dalárdákban sem. A polgári kórusok 
szövetsége 1923-tól karvezetőképző tanfolyamot szervezett, hogy kóru-
saik – egyre több, szakképzett karvezetővel élükön – egyre igényesebb 
művek bemutatására is képesek legyenek (Maróti, 2005. 213.). lapjuk-
ban, a Magyar Dalban is megfogalmazták: „Elérendő cél, hogy az ország 
legkisebb helységében s legyen képzett tanerő, aki a kórust is vezetni tud-
ja; ennek érdekében a tanítóképzőben legyen a karvezetés kötelező tan-
tárgy” (Magyar Dal, 1929. jan. 9. idézi Maróti, 1994. 152.). A dalárdák 
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által szervezett tanfolyamokat követően a zeneakadémián csak 1929-től 
indult karvezetőképzés Harmat Artúr vezetésével. Így rendkívül fontos 
volt, hogy az Énekszó írásainak köszönhetően „megfertőzött” zeneszere-
tő, de komolyabb zenei képzettséggel nem bíró kórusvezetőket szakmai 
tanácsokkal is ellássák.

Ilyen szakmai tanácsokkal látta el a kezdő karvezetőket Fodor kálmán 
győri karvezető, aki az első éneklő Ifjúság hangversenyen is fellépett 
együttesével. Írásában Fodor a kórusok sikerét 3 feltételhez köti, ezek: az 
énekkar megfelelő összeállítása (hangvizsgálat és a kórus összehangolá-
sa), az előadásra szánt mű kiválasztása (figyelembe véve az énekesek te-
hetségét és tanulékonyságát), valamint a mű megfelelő begyakoroltatása 
a kórussal. „Mikor szinte lenyűgözi a nóta, az éneklés magát az énekest 
is, akkor fogtuk meg a lelkét, akkor kész a kar. Ezt keressük mindig, ne a 
hangját, hanem a lelkét! Így lesz értékes munkánk, az éneklő gyermekek 
részére öröm, a hallgató közönség részére élmény” (Énekszó, 2. 2−3. sz. 
129.). Az első két számban a kánonok betanításához és vezényléséhez 
nyújtottak tanácsot, okulásul leírták, Fritz Jöde német zenepedagógus, 
a német ifjúsági zenei mozgalom vezető alakja milyen módszerekkel ta-
nított meg egy 6 szólamú kánont, rendkívül rövid (csupán 15 perc!) idő 
alatt. Forrai Miklós ötletes rajzokkal kiegészített cikkében szól a vezény-
lő mozdulatok megfelelő nagyságáról, a balkéz, az arcjáték, a pálcával 
vagy kézzel való vezénylés szerepéről, és óva int a liedertafel stílust 
jellemző ritmusvezényléstől (Énekszó, 3. 3−4. sz. 253−255.)

Dobos lászló az énekkarban megjelenő egyéniségtípusokról fejtette 
ki véleményét cikkében. Az általa felállított rendszer Domokos lászlóné, 
a Magyar Gyermektanulmányi társaságot vezető Nagy lászló tanterve 
alapján felálló Új Iskola vezetőjének az osztályközösségek felépítéséről 
szóló cikkére alapoz. Dobos úgy vélte, a karvezető sikeres munkájának 
előfeltétele, hogy ismerje a kórusban éneklők lelki alkatát, teljesítőké-
pességét. A szerző a zenei képesség, a munkateljesítmény és a szociális 
magatartás alapján négy csoportba sorolta az énekeseket: vezető vagy 
aktív, segítő vagy szociális, közönyös vagy passzív, illetve hátráltató 
vagy negatív típusokat különböztetett meg. kiemelte, hogy nem min-
den kórusban fedezhető fel mind a négy alaptípus, a kórusok színvonalát 
meghatározza a szélső (vezető és hátráltató) típusok gyakorisága vagy 
éppenséggel hiánya. Nagyon fontos, hogy az egyes típusokat a karve-
zető arányosan „bokorrendszerben” ossza el, a vezetők mellé arányosan 
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kerüljenek segítők, közönyösök és hátráltatók is (Énekszó, 2. 4−5. sz. 
157−159.). ugyancsak segítséget jelentettek a kezdő karnagyok számára 
az ünnepélyekre – október 6., március 15. – ajánlott mintaszerű műso-
rok, és eligazításul szolgáltak a kórushangversenyeken szereplő művek, 
melyek betanításához is gyakran adtak tanácsot a szerkesztők. A lapban 
nemcsak a gyermekkarok szerepléséről, de a középiskolai dalos ünne-
pekről, a színvonalas felnőtt kórusok fellépéseiről, új kórusok alapítá-
sáról, külföldi dalos eseményekről, más országok énekes kultúrájáról is 
beszámoltak. 

Az éneklő Ifjúság mozgalomban résztvevő dalos gyerekek számára 
1941-től új lapot, a mozgalom nevét viselő Éneklő Ifjúságot jelentették 
meg. A két lap szerkesztői és munkatársai között is találunk átfedése-
ket: a szerkesztő kerényi György volt, a cikkek írói között találjuk pél-
dául Gárdonyi zoltánt, rajeczky Benjamint, kelemenné Péterffy Idát, 
az Énekszó munkatársait. 1948-ban a két lap sorsa kényszerűségből ösz-
szekapcsolódott: papírhiányra hivatkozva csak az Éneklő Ifjúság kapott 
engedélyt a megjelenésre. kerényi György szerkesztő 6 lapszámot „aján-
lott fel” az Énekszó számára, így az Énekszó előfizetői egyúttal az Éneklő 
Ifjúság folyóirat 6 füzetét is megkapták. 1950-ben mindkét lap megszűnt, 
az Énekszó utolsó száma 1950. május 15-én jelent meg. 

6. Összefoglalás

Az 1923-ban megszületett Psalmus Hungaricus fordulópontot jelentett 
kodály zoltán pályáján. Figyelme az 1920-as évek közepétől a kórusmű-
vek, a kórusmozgalom és a tömegoktatás felé fordult, zenei neveléssel 
kapcsolatos nézetei az 1920-as évek végére kristályosodtak ki írásaiban. 
A volt tanítványokból és követőkből szerveződő kör, az énekesrend célja 
nemcsak a magyar zenekultúra megújítása, de a zenei nevelés mindenki 
számára elérhetővé tétele és egy új, a Magyar Kórusmozgalmat egyúttal 
megújító énekes közösség létrehozása volt. Az énekesrend célkitűzései-
nek megvalósításáért a volt tanítványok, és a 20. századi kortárs zene-
műveket felkaroló és terjesztő Magyar Kórus lap- és zeneműkiadó egy-
aránt sokat tettek. A kiadó által megjelentetett több ezer zenemű kottás 
folyóiratainak köszönhetően egy addig elhanyagolt, ám rendkívül széles 
közönségréteghez jutott el. Az Énekszó és a Magyar Kórus kottás folyó-
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iratok szervezték meg az első éneklő Ifjúság hangversenyt, mely rövid 
időn belül országos mozgalommá nőtte ki magát. Az Énekszó ének- és 
zenepedagógiai lap nemcsak az ének- és zenepedagógusok, de a karve-
zetők számára is segítséget nyújtott szakmai jellegű cikkek mellett mű-
ismertetésekkel, hangversenyműsorok ajánlásával. A vizsgált lapszámok 
alapján kijelenthetjük, hogy az Énekszó és az énekesrend tagjainak kó-
rusmozgalmat építő munkájának köszönhetően számottevően megnőtt az 
éneklő Ifjúság koncertek és a kórushangversenyek száma.
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Pap K. Tünde

pedagógiáról, művészetpedagógiáról  
vallott nézetek a Nyugatban − a századelő 
életreform- és reformpedagógia- 
motívumainak hatása a Nyugat folyóiratra

1. Bevezetés

A századelő életreform-törekvéseinek és a különböző pedagógiai re-
formelképzelések kapcsolatának a vizsgálata új irányként jelent meg a 
mai magyar reformpedagógia-kutatásban. A reformpedagógia- és élet-
reform-mozgalmak viszonyára irányuló kutatások a ’90-es évek közepén 
indultak, és tágabb nemzetközi társadalomtörténeti kontextusba ágya-
zottan, interdiszciplináris megközelítésben vizsgálják e két mozgalom 
kölcsönhatását. A kutatói érdeklődés ezen irányának megalapozásában 
fontos szerepet játszottak az 1970-es évek végén meginduló, a század-
forduló különböző társadalmi és életreform-mozgalmaival kapcsolatos 
nemzetközi kutatások eredményei is (Németh, 2002). Magyarországon a 
kutatások egyik iránya a korabeli magyar pedagógiai sajtó fele fordult, 
nyomon követve az életreform-mozgalmak és a nevelés reformkérdé-
seinek kapcsolatát a tartalomelemzés módszerével. Egy ilyen kutatásról 
szóló beszámoló az Életreform-motívumok a Népművelés (Új Élet) című 
folyóiratban, 1906−1918 című tanulmány (Baska és Szabolcs, 2005).

Munkánkat is a reformpedagógiai kutatásoknak ez az új iránya ih-
lette, amely a különböző reformpedagógia-törekvéseket az eddigieknél 
szélesebb társadalmi, kulturális környezetben igyekszik szemlélni. En-
nek köszönhetően irányult a figyelem a Nyugat című folyóiratra mint 
a századelő egyik legmeghatározóbb orgánumára, amelynek szerkesz-
tői tudatosan fordultak a korszak Nyugati modern törekvései felé. Ezt 
az időszakot a különböző irányzatok versengése, új folyóiratok, társu-
latok indítása és azok szellemi harca jellemezte. A Nyugat mellett több 
szervezet, folyóirat, mozgalom működött, amelyekben a progresszív ér-
telmiségiek tevékenykedtek, megindítva az ostromot a régi rend ellen. 
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Ezek közé tartozott például a Huszadik Század című folyóirat és a hoz-
zá kapcsolódó Társadalomtudományi Társaság, a MIéNk, a Budapesti 
Egyetem Galilei-köre, a Martinovics Szabadkőműves Páholy, a Thália 
társaság, a Világ című napilap, a vasárnapi kör, a Nyolcak társasága, a 
Polgári radikális Párt. Ezek tagjai gyakran egyszerre több szervezetben 
is tevékenykedtek.  A századelő szellemi pezsgésében egymásra talál-
tak az irodalom megújítására törekvő fiatal költők, a Huszadik Század 
köré csoportosuló értelmiségiek és a vasárnapi kör tagjai is. A vezető 
újságok szerzői között sok az átfedés, hiszen a Nyugatban szereplő írók, 
Nádai Pál, Lukács György, Dienes Valéria, Lesznai Anna, Balázs Béla, 
Szabó Ervin, Kodály, Bartók, Fülep Lajos gyakran publikáltak például a 
már említett Népművelés című pedagógiai folyóiratban. A Népművelés 
arculatának megformálásában emellett fontos szerepet játszottak pél-
dául a gödöllői művésztelep vezetői (Nagy Sándor és Körösfői-Kriesch 
Aladár), és annak szerzői közt ott voltak a magyar szecesszió, a hazai 
mozdulatművészet és zeneművészet képviselői is (például Dienes Valé-
ria, Lyka Károly, Kodály Zoltán, Bartók Béla), továbbá a vasárnapi kör 
tagjai is ( például Balázs Béla, Lukács György). 

A Nyugat alapítói tudatosan vállalták a századelő új szépségkultuszát, 
de nem szakadtak el a közéleti elköteleződéstől sem. Formálni akarták az 
ország, a nemzet ízlését is. A Nyugat elsősorban a klasszikus modernség 
ízlését érvényesítette. leginkább csak azt fogadta be, ami a szimboliz-
mustól a preexpresszionizmusig tartott, az avantgárd irányzatait már ki-
zárta, idegenkedett a harsány gesztusoktól, a hangos kinyilatkoztatások-
tól. Esztétizmusára leginkább az etizáló esztétizmus volt jellemző, amely 
erkölcsi szinten igyekezett megalapozni az esztétikai értékeket. Ennek 
gyökerei Schopenhauernél jelentek meg, aki a művészetet a bölcselet elé 
helyezte, majd Nietzschénél lelhetők fel újra, aki a művészetet az élet 
legmagasabb feladatának tekintette. A Nyugat szellemisége is ezt próbál-
ta érvényesíteni a korszak sekélyesebb moralizáló irányaival szemben, és 
erre „nevelte” az olvasóközönségét is (Kenyeres, 2001). A Nyugat indulá-
sa nem tekinthető a modern magyar irodalom kezdetének, inkább annak 
folytatását jelentette. Indulása előtt nyolc évvel alapították a Huszadik 
Századot és a Társadalomtudományi Társaságot, amely szintén jelentős 
mértékben hozzájárult egy polgáriasultabb, fogékonyabb olvasóközön-
ség kiműveléséhez. „A két folyóirat szerepe alig különbözött, a Huszadik 
Század nem csak társadalomtudománnyal foglalkozott, a Nyugat pedig 
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többel, mint egyszerűen szépirodalommal: a kettő együtt minden akkori 
politikai programnál mélyebben jutatta kifejezésre a teljes szembenállást 
a régi Magyarországgal” (Fenyő, 2001. 137.).

rabinovszky Márius művészettörténész, tánctörténész 1929-ben így 
írt a Nyugatban a századelő szellemiségéről: „Már mostan, ha ma közös 
koráramlatról egyáltalán beszélhetünk, úgy ezen áramlat sajátja, hogy 
realisztikus és irreális egyben. Realisztikus, mert a mai ember minden 
idegszálával csüng az anyagi világon és minden idegrostjával oda van 
láncolva a technikai léthez. Rádió, repülés, mozi, sport, üzemtechnika a 
kor legpregnánsabb problémái. Ám e problémák mögött és fölött a leg-
különbözőbb formákban mutatkozik az irrealitás: elismerjük a matérián-
túli problémák fontosságát és operálunk velük a reális életben is. Ilyen 
transzcendens elemekkel való operáció rejlik a mai politikai és társa-
dalmi szervezkedések legtöbbje mögött. A vallás, a misztikum, a filozó-
fia új fontosságot nyert. A száz év előtti nyomonkövethetetlen metafizikai 
eloldottságot, az ötven év előtti vak és esetlen matériaimádatot ma fel-
váltotta a pozitívumok utáni olthatatlan szomj, melyet azonban áthat a 
transzcendens erők jelenlétének abszolút tudata” (rabinovszky, 1929). 
Ez az alapvető kettőség, a különböző modern és antimodern tendenciák 
együttélése − amelyet az idézett írás is érzékel − váltotta ki a különbö-
ző életreform-mozgalmak megszületését. Ezek a törekvések a század-
forduló művészeti mozgalmaival szorosan összekapcsolódva vezettek el 
a századelő jelentős ellenkultúra mozgalmaihoz – írja Németh András 
–, amelyek a nagyvárosi életmód negatív hatásai elől menekülni vágyók 
számára kínáltak alternatívákat. Az új életforma keresésére irányuló ro-
mantikus ihletésű mozgalmak közös alapmotívuma az emberiség arany-
korához, a természethez, a természetes életmódhoz való visszatérés vá-
gya, továbbá az ember belső világának feltárására, és annak kifejezésére 
való törekvés (Németh, 2002). A reformpedagógiával foglalkozó kutatók 
szerint, tehát az életreform-utópiák gyakran reflektálatlan recepciója je-
lentős mértékben hozzájárult a korszak pedagógiai reformmozgalmainak 
gyermekmítoszaihoz, és az új alapokon nyugvó, néha szélsőséges neve-
lési ideológiákhoz. 

A Nyugat köréhez tartozó írók műveikben előszeretettel jelenítik meg 
a kor pedagógus típusait, az iskolák légkörét, az elavult nevelői nézete-
ket, vagy a gyakran tragédiába torkolló következményeit a nevelői mód-
szereknek, intézkedéseknek, mint például Kosztolányi, Móricz, Babits 
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vagy Karinthy munkái. A Nyugatot vizsgálva azonban elsősorban azt ke-
restem, hanem miként jelennek meg a különböző életreform ihletettségű 
pedagógiai témák annak hasábjain. Azokat a témákat, amelyek mind az 
életreform-mozgalom, mind a reformpedagógia vonatkozásában hangsú-
lyosak Skiera Ehrenhard öszegzése nyomán emeltem ki két szempontot, 
azokat követtem a Nyugat oldalain. A kiválasztott témák Skiera megfo-
galmazásában a következők (Skiera, 2005): 

a „lélek” primátusának koncepciója, az alkotó szándék, a művészi • 
törekvések, a fejlesztő hatások, az érzelmi átélés és a saját aktivitás 
elsőbbsége, a csupasz, csak intellektuális hatásokkal szemben,
a természetesség elve, amely visszatükröződik a gyermekképben és • 
az oktatás módszereiben is.

vizsgálódásaim a művészeti törekvések fejlesztő hatásaira irányultak. 
Az kerestem, hogy miként jelenik meg a folyóirat irányultságára is oly 
jellemző alkotó tevékenységek szerepe, mi volt annak megítélése. El-
sősorban a művészeti neveléssel, majd ehhez kapcsolódóan a nevelés 
újszerű felfogásáról, a nevelés szükséges reformjairól hírt adó írásokat 
kerestem. A pedagógiával foglalkozó cikkek többsége a Nyugat Kritika 
című rovatában kaptak helyet, műfajuk a nevelés kérdéseivel foglalko-
zó könyvek megjelenésére reagáló recenzió vagy kritika, esetleg esszé. 
Ez természetes is, hiszen a Nyugat kimondottan irodalmi folyóirat, nem 
volt elsődleges célja a pedagógiai kérdések, viták bemutatása. Mégis van 
átjárás az eltérő témák között. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a 
reformpedagógia gondolatai nem csak pedagógia művelői számára vol-
tak fontosak. Ezek olyan kérdések, problémák voltak, amelyek szorosan 
összekapcsolódnak a fin de siècle antimodernista mozgalmainak eszméi-
vel. Ezt erősítette az a tény, hogy a reformpedagógia szellemiségét meg-
határozó személyiségek, mint például Nietzsche, Schopenhauer, Berg-
son a századelő szépirodalmának, a Nyugat szellemi tájékozódásának 
is iránymutatói voltak. Továbbá a századfordulón jelentkező különböző 
életreform-mozgalmak az irodalomban és a képzőművészetben is köz-
ponti helyet kaptak, így a művészeti tárgyú írásokban nem csak a mű-
vészet új irányainak bemutatására kerül sor, hanem a művészeti nevelés 
fontosságának a hangsúlyozására is. A Nyugatban az irodalmi művek, 
kritikák mellett helyet kaptak a képzőművészeti témájú írások is. Ezek 
egy kiállítás, centenárium, vagy valamely művészeti vita kapcsán jelen-
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tek meg. A folyóiratban emellett nagy számban vannak jelen színház- és 
zenekritikák is. Ezekben az írásokban gyakran találunk megállapításokat, 
de hosszabb fejtegetéseket is a művészetpedagógia helyzetéről, a művé-
szeti nevelés, a művészeti tárgyak és a művésztanárok szerepének szük-
séges újradefiniálásáról. A művészetpedagógia témáinak megjelenése 
nyomán a művészet jelentősége egyre hangsúlyosabb lett az iskolákban, 
mind nagyobb hangsúlyt kapott a gyermek és a művészet kapcsolata is.

A munkában a fenti két téma megjelenését mutatom be a folyóiratban 
megjelenő írások tükrében. A vizsgált írások az 1910 és 1938 közötti 
időszakból valók, a válogatás szempontját nem egy időszak, hanem első-
sorban a témák előfordulása határozta meg, mivel a bemutatott okokból 
következően az engem foglalkoztató írások száma nem túl gyakori.

2. a művészeti nevelésről

A művészetpedagógia a századforduló egyik jellegzetes pedagógiai re-
formtörekvése, amely a kor életérzésében, kultúra- és világfelfogásában 
gyökerezett. „Ez az irányzat az életfilozófiának és a korszak modern mű-
vészeti törekvéseinek szellemi atmoszféráját sugározta, s egyben azoknak 
sajátos pedagógiai vetületet nyújtott” – írja Németh András (Pukánszky 
és Németh, 1995. 370.). A koncepció az „Új iskola” irányzat intézeti 
nevelőmunkájában is jelentkezett, de a későbbi nagy reformpedagógiai 
tendenciáknak is egyik alapvető, integráló elemévé, fontos módszertani 
eszközévé vált. A reformpedagógia képviselői élesen bírálták a hagyomá-
nyos iskola egyoldalú intellektualizmusát, és nagy hibának vélték, hogy 
az objektívnek hitt tények mechanisztikus elsajátítatása nagyobb szere-
pet kap, mint a gyermekek alkotóképességének fejlesztése. A művészeti 
nevelés német irányzatának pedagógiai megfogalmazója Alfréd Licht-
wark, az ő nevéhez fűződik a századfordulót követő három nagy művé-
szetpedagógiai konferencia megszervezése (1901. Drezda: rajzoktatás és 
képzőművészet, 1903. Weimar: nyelv és költészet, 1905. Hamburg: zene 
és gimnasztika). A konferenciákon tanárok, művészek és más szakembe-
rek vettek részt, céljuk annak a megfogalmazása, hogy az új koncepció 
hogyan építhető be az iskolai nevelésbe. Elsőként a gyermeki cselekvést, 
önkifejezést előtérbe állító új képzőművészeti oktatás módszertani elvei-
nek kidolgozása történt meg, ennek nyomán született meg 1901-ben egy 
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tematikus gyermekrajz-kiállítás Berlinben, majd az 1904-ben a „Gyer-
mek és művészet” című folyóirat (Pukánszky és Németh, 1995).

A Nyugat oldalain is egyre gyakrabban adnak hírt a különböző gyer-
mekrajz-kiállításokról, amelyeknek az Iparművészeti Múzeum adott ott-
hont. „Irigylem a mai gyerekeket. A modern és belátó pedagógia ilyen 
munkára serkent. Engem és kortársaimat elnadrágoltak a rajzolásért, 
őket serkentik a rajzolásra” – írja Bálint Aladár a háborús gyermekraj-
zokat bemutató kiállítás kapcsán 1915-ben (Bálint, 1915). Bálint novel-
listaként indult, 1901-től a Nyugat művészeti kritikusa. A képzőművészet 
iránti érdeklődése, szeretete készteti arra, hogy írásaival is előmozdítsa 
a művészeti tevékenységek fontosságának felismerését és a művészeti 
alkotások megértését.

Tóth árpád a gyermekrajz-kiállítás tárlatbemutatóját az alábbi sza-
vakkal indítja 1910-ben: „Az iparművészeti múzeum gyermekrajz-kiállí-
tása voltaképpen pedagógiai kiállításnak készült, de míg elsétálunk a gir-
be-gurba rajzú, kedvesen rikító színű, maszatos és gyűrött rajzlapok előtt, 
valami mély meghatottság édesedik el a lelkünkön, száz meg száz kisdiák 
apró problémákkal küszködő próbálgatásaiból a magunk távoli gyermek-
korának emlékei hatalmasodnak elő finoman és halkan” (Tóth, 1910).

Néhány évvel később Bálint Aladár a művészeti nevelés problémáit 
egy gyermekrajzokat és más papírból, fából készült munkákat kiállító 
tárlat kapcsán fogalmazza meg. A pedagógia mindössze tíz éve foglal-
kozik a gyermeki alkotótevékenységhez való viszonnyal, azt korábban 
papírpocsékolásnak tartották – írja. „Csak a közelmúltban jöttek rá arra, 
hogy a gyermeki alkotás fontos része a nevelésnek, a művészet az életre 
való felkészülés fontos eszköze. Ehhez is a németektől kaptunk impul-
zust, de még mindig messze ballagunk a külföld mögött. Ez a kiállítást a 
modern pedagógia szemlélhető, kézzelfogható propagatív megnyilatko-
zása” (Bálint, 1914).

Hogy miért fontos az alkotó munka, a művészetekkel való találko-
zás már kisgyerekkorban? „Az elhasznált friss energiáknak ez a nagy 
tömege, amit a nevelés, a munka, a küszködés, maga az élet a gyerekből 
egyre felszí, a gyűrött papírosra színes ceruzával rákent tarka foltokban 
megható módon benne buzog, muzsikál” (Bálint, 1914). A művészet elő-
segíti az élet értékeinek, szépségeinek felfedezését, a hétköznapok fölé 
emeli az embert, feleletet keres az élet nagy kérdéseire, ezért van szükség 
művészetre az iskolákban – tartja a reformpedagógia is. „Aki ma harmo-
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nikus összkultúrát el tud képzelni művészet nélkül, annak műveltségéből 
bizonnyal hiányzik ez az elem. – Az ilyen ember szellemi felszerelését 
abban a boltban szerezte be, amelyben a művészetről való fogalmak nem 
voltak raktáron: a mai középiskolában, és ha az élet különösen kedvező 
körülményei vagy a reá való hajlam nem serkentette a hiány pótlására, 
egész életére művészeti analfabéta maradt. Ennek az analfabétaságnak 
egyik jellemző tünete, hogy az illető nem tud róla és többnyire el sem 
hiszi. […] Mert a középiskola nem tanítja, hogy az emberiség életében 
milyen fontos tényező a művészet, s a cselekedetek, a gondolkodás és 
érzésmód, s a korszellem mily pregnáns kifejezője” – fogalmazza meg 
1920-ban Réti István a Magyar királyi képzőművészeti Főiskola tanára 
(Réti, 1920). A művészeti nevelésre azonban még mindig nem fordítanak 
kellő figyelmet – folytatja. „Szomorú tapasztalat, hogy a közfelfogásban 
a legkétségbeejtőbb tájékozatlanság uralkodik, a rajzműveltség és álta-
lában a művészet jelentősége felől. Az új tanterv, mint hírlik, azzal a ve-
szedelemmel fenyeget, hogy a középoktatásban az eddiginél is kevesebb, 
tehát majdnem semmi teret sem akar adni, mint nem hasznos tudnivaló-
nak − a rajzi és művészeti elemnek” (Réti, 1920. uo.). Ennek következ-
ménye, hogy a középiskolákban nem becsülik kellőképpen a rajztanárt, 
nincs elég szellemi tekintélye, pozíciója, gyakran felemás matematikata-
nárt csinálnak belőle, és a gipszmásolás, a lélektelen ornamentika, ami a 
művészet címen zajlik, valóban nem jelent szellemi értéket. Ez azonban 
nemcsak a középiskola hibája, hanem a felsőoktatásé is, a rajztanárkép-
zésé – vonja le a következtetést réti, ezért első lépésként a felsőoktatás 
céljait és mikéntjét kellene átértékelni. Ennek az írásnak a megjelenése-
kor pedig már zajlanak is a Magyar királyi képzőművészeti Főiskola 
reformjai a nagybányai művésztelep (szabadiskola) elveit követve, amit 
maga réti irányított Lyka Károllyal együtt.

A művészetpedagógiai reformok elsőként a képzőművészeti oktatás-
ban jelentkezett, de az esztétikai nevelés áramlásával együtt áthatotta 
a nyelv- és irodalomtanítást is, majd törekvéseikben szerepet kapott a 
zenei nevelés és a tánc is. A Nyugat a zenei nevelés helyzetéről szólva 
szintén nem üt meg optimista hangot. A magyar zenei nevelés színvonala 
nem az iskolák érdeme, az egy-egy neves zenepedagógusnak köszön-
hető – írja 1921-ben Tóth Aladár. A zenei nevelésnek nincsenek meg 
a szervezett keretei, nincsenek pedagógiai iskolái, irányzatai. „Szerves 
zenekultúrát csak intézményes alapon lehet teremteni, eredményes pe-
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dagógia pedig csak koncepciózus felkészültséggel dolgozó, sajátos zenei 
szellemet ápoló tanintézetekben fakadhat. Az iskolának friss, szuggesztív 
légkört kell jelenteni a növendék számára, míg nálunk legtöbbször csak 
dohos levegőjű tantermeket jelent, melyekben minden szabadabb tehet-
ség fojtva érezve magát, kikívánkozik a szabad levegőre: a Kodályok és 
Dohnányok szárnyai alá. Zenei légkört teremteni csak ez a két nagy mű-
vész tudna” (Tóth, 1921). Tóth Aladár az új zenei tehetségeket számba 
véve jut erre a lesújtó következtetésre. A zenei kultúra hiányosságainak 
oka szerinte a nem megfelelő iskolai oktatás. Ebben az írásban még nem 
találunk utalást a zenei nevelés reformjaira, de érezhetjük, hogy az igény, 
a változtatás szükségessége már megfogalmazódott. 

Néhány évvel később 1923-ban Füst Milán írása már egy új, nyitot-
tabb szemléletű zenepedagógusról, Varró Margit zongoratanárnőről ír 
méltató sorokat. Annak zenepedagógiai munkáját ismertetve a szerző-
nek azokat az elveit emeli ki elismerően, amelyek túllépnek a korszak 
megszokott gyakorlatán. Miként megfogalmazza, a zene tanítását nem 
szabad sem „gépiességgel megdermeszteni”, sem pedig túlzott terhelés-
sel elvenni a gyerek kedvét a tanulástól. A zenének elsősorban örömet 
kell szereznie, ami csak akkor történik meg, ha a gyereket hagyják, hogy 
saját képességeiben gyönyörködjön, ha értelmét folyamatosan foglalkoz-
tatják úgy, hogy a kérdéseit maga fejtse meg. ugyanakkor a tanítás során 
a legtermészetesebb utakat kell bejárni, azaz elsőként a tanuló érzékei-
nek érdeklődését kell felkelteni, és ezt mindaddig kell fokozni, míg az 
értelme magától megnyílik, csak ezután szabad helyes és jól megérthető 
fogalmakat elsajátítatni. Elsősorban zenét kell tanítani, és nem hangszer-
technikát – hangsúlyozza a recenzens a könyv egyik legfontosabb alapel-
vét. „Állandóan gondoskodnunk kell róla, hogy zenei örömökben legyen 
része s már tanulmányai első percétől fogva, – ennél fogva a zenére ma-
gára kell figyelmet felhívnunk, azt meg kell vele szerettetnünk s nem sza-
bad, hogy technikai követelményeink a dolog lényegét elfeledtessék vele. 
Így kell tehát beosztani tananyagát s nagy körültekintéssel, nehogy a já-
ték bármikor is elveszítse kedvtelés jellegét, − hiszen be kell végre lát-
nunk, hogy a tanulás nem azáltal válik komolyabbá, ha egyre sivárabb” 
(Füst, 1923). Mindezek a szempontok Carl Orff zenepedagógiájának is 
jellemzői. Így a gyermekkori zenei élmények; a hangszeren való játék, a 
társas zenélés, a közös éneklés egy életre meghatározzák az ember zené-
hez való viszonyát.
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Néhány évvel később, 1925-ben Harsányi zsolt a zenei nevelés re-
formkísérleteit értékelve, így ír a zenehallgató, illetve a befogadó gondo-
latairól: „A Zeneakadémia dobogójára kisereglik egy csomó kisfiú. Két 
oldalról jönnek ügyetlenül botorkálva, az élen állók kissé zavartak, a 
hátul állók örülnek, hogy a publikum elől társaik fedezik őket. A hallgató 
pedig ül a széksorban, és illedelmesen gondolja: zenei pedagógia, neve-
lés, hogyne, hogyne, nagyon áldásos dolog, rendkívüli fontosságú, azt el 
kell ismerni, gyerünk, uraim, gyerünk, halljuk már, hogy legalább hamar 
túlessünk rajta. A derék, frakkos énektanár odalép a gyerekek közé. Úgy 
hívják: Borus Endre. Sose hallottam. A pálcikája izgatottan, mozdulat-
lanul áll a levegőben. A gyerekek topognak, mint a ház előtt várakozó 
fogat. Na, kezdjük már, uraim, kezdjük, mert este lesz” (Harsányi, 1925). 
A várakozásban nem rejlik túl sok bizalom, sem hit a reformok sike-
rességében, de a csoda megtörténik, és szerzőnk a legmélyebb művészi 
élménnyel távozik a zeneakadémiáról. „És a hallgató megbabonázva 
mered a gyerekseregre. A hallgató fel szeretne állni a helyéről megdöb-
benésében, ha ez a hangversenyeken nem volna annyira szokatlan. Nem 
egy csoport gyerek énekel, hanem egy bámulatos hangszer, amelyen egy 
kitűnő ember Kodály-kompozíciókat ad elő” (Harsányi, 1925. uo.). ko-
dály zenepedagógiai munkásságának sikeréről kapunk hírt ebből a kriti-
kából, arról, hogy a zenei nevelés is megújítható, és nem csak a hallgató-
ságot varázsolja el egy ilyen előadás, hanem magukat a gyerekeket, akik 
alkotói, létrehozói ennek a varázslatnak. 

A képzőművészeti és zenei nevelés mellett a századfordulón jelenik 
meg az a művészeti reformirány, amelynek fontosságot a reformpeda-
gógia is hangsúlyozza, ez a tánc, a mozdulat művészete. A magyar moz-
dulatművészet és orkesztika kiemelkedő személyisége a matematikus és 
filozófus Dienes valéria. Dienes valéria a század első felében Párizsban 
él, ahol Bergson tanítványa, aki mozdulatművészeti koncepciójának ki-
alakítására is nagy hatással volt. Hazatérve Domonkos lászlóné reform-
iskolájában tanítja az általa kialakított orkesztikát, és számos orkesztikai 
misztériumjáték, illetve parabola koreográfiáját tervezi. Az ő nevével is 
találkozhatunk a Nyugat szerzői között, de abban a tánc nevelő hatásáról, 
iskolai szerepéről nem ír a folyóiratban. A mozgásművészet fontos sze-
repének kiemelésével Rabinovszky Márius írásában találkozhatunk, aki 
nem Szentpál Olga táncművész férje volt, akinek munkásságát elméleti 
és tánctörténeti előadásaival, írásaival segítette. Mozgásművészet című 
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1927-es cikkében ennek az új művészeti ágnak a létjogosultáságát és fon-
tosságát hangsúlyozza. A mozgáskultúra reformjai a balett élettelensége, 
modorossága ellen irányultak − írja −, eleinte más művészeti ágakból 
próbáltak megújulást nyerni, míg végül megteremtették saját autonomi-
tásukat. A mozgásművészet nem tekinthető egyik művészeti ág szolgáló-
lányának sem, a zene, a képzőművészet az irodalom és a tánc meríthet 
egymásból, de a mozgásművészet önálló terület. „Mozgásművész csak 
az lehet, aki a mozgásban való kifejezést ősi ösztönösséggel átélte, aki ta-
pasztalatból, saját élményéből tudja, hogy vannak bizonyos lelki tartal-
mak, bizonyos érzések, melyek kizárólag a mozgásművészetben ölthetnek 
testet és válhatnak közölhetőkké.” rabinovszky megkülönbözteti a mű-
vészies táncot, amely a játékos tánc és a mozgásművészet között helyez-
kedik el. Ez szerinte még nem művészet, de már több mint játék, szerinte 
ez az a táncforma, amelynek be kellene vonulni az elemi és a középfokú 
oktatásba. Faladata a mozgásművészet későbbi megértésének előkészíté-
se. Erre azért is szükség van, hogy a mozgásművészet elnyerje méltó és 
egyenrangú helyét a többi művészet mellett (Rabinovszky, 1927). Egy ké-
sőbbi írásában annak ad hangot, hogy a modern táncművészet még min-
dig elmaradott helyzetben van a magyar színpadokon is, nem is beszélve 
annak iskolai oktatásáról: „Nálunk Magyarországon a mozgásművészet 
egész komplexuma in statu nascendi van. A mozgásművészetnek egye-
dül drámai színpadjaink adnak itt-ott alkalmat, bebizonyítani gyakor-
lati használhatóságát. […] Megállapíthatjuk: a tánc művészi áramlatát 
szükségessé teszi a korszellem; a gyakorlati és közvetlen tradícióval nem 
terhelt mozgásművészet visszatér a művészi mozgás ősforrásához, ezért 
bizonyos határig a szinészi nevelés alapvető eszköze A lényeges különb-
ség balett és mozgásművészet tartalma között a kifejezés mögött rejlő 
élmény sokoldalúságában rejlik”  (Rabinovszky, 1929).

A művészettel való nevelés mellett a művészetpedagógiának kiemelt 
szerepe van a művészetre nevelésben is. Ez azt jelenti, hogy kifejleszteni 
azt az igényt, motivációt, hogy a növendék akarja magát „nevelni” a mű-
vészet által. Ehhez ki kell fejleszteni azt a képességegyüttest, melynek 
segítségével a gyerek képessé válik befogadni önmagába az esztétikai 
élményt. Ehhez kell tudnia „megérteni” a művészeti alkotásokat – és en-
nek elősegítése a pedagógus legnehezebb feladata (Trencsényi, 2000). 
Egy 1938-ban megjelenő írás arról szól, hogy miként nevelhető fel a 
jövő színházlátogató közönsége. Nagy Adorján színész, rendező ennek 
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kapcsán így ír: „A gyermek színházszeretetének elhanyagolása épp oly 
hiba, mint a csak üzleti alapon történő kihasználása. Amint a modern 
pedagógia a gyermek ösztöneinek, érdeklődéskörének figyelembe vételé-
vel igyekszik a jövő állampolgárát felnevelni, úgy a színház is csak akkor 
jár helyes úton, ha az első lehetséges pillanattól kezdve lépésről-lépés-
re vezeti be a gyermeket a színház formanyelvének ismeretébe” (Nagy, 
1938). Nagyon fontos az, hogy miként vezetik be a gyermeket a szín-
házba. A tanárok ott követnek el hibát – írja a szerző –, hogy elviszik 
a gyerekeket a Nemzeti Színház ifjúsági előadásaira, de nem törődnek 
azzal, hogy egy 10−14 éves gyermek mit sem ért Bánk bán sértődéséből, 
Hamlet töprengéseiből. Ennek súlyos következménye az lesz, hogy az a 
gyermek, aki neki érthetetlen, idegen érzelmek, indulatok interpretálásá-
nak végignézésével kezdi el a színházba járást, az sznob lehet, de igazi 
közönség soha. Ennél sokkal fontosabb lenne a színjátszást olyan formá-
ban bevinni az iskolába, ahogy ezt az angol iskolákban teszik. A tanár 
közösen dolgoz fel egy-egy klasszikus darabot az osztállyal. Eközben 
egy-egy hangsúly fejtegetése közben megvilágítja a szöveg nyelvtani, 
irodalomtörténeti hátterét, költői szépségeit; egy-egy gesztust, egy-egy 
kortörténeti szokást, kifejezést megvitatva. Ennek során nem csak a köl-
tő gondolatainak lélektani mélységeit, filozófiai jelentőségét tárja fel, de 
alkalmat talál arra is, hogy a kor művészetét, irodalmát, szokásait, és 
egész életét tárgyalja. Ennél sokkal egyszerűbb hatásos forma egy vers 
dramatizálása. Ilyenkor a szöveggel való foglalkozás közelebb tudja vin-
ni a gyerekekhez egy-egy költő versét, és élménnyé tudja tenni az annak 
gondolataival való találkozást (Nagy, 1938). 

A bemutatott írások jól tükrözik a művészeti nevelés értékének fo-
kozatos növekedését. Annak hangsúlyozását, hogy a rajz, a zene és a 
színjátszás milyenfontos eszköze a gyermeki önformálás, önismeret fo-
lyamatának. 

3. a nevelő szerepéről és a nevelői feladatok átértékelődéséről 

A továbbiakban három olyan írást szeretnék bemutatni, amelyek a neve-
lő feladatainak és szerepének szükséges változtatásait fogalmazzák meg. 
Elsőként laczkó Géza Nádai Pál: Könyv a gyermekről című, 1911-ben 
megjelenő munkájáról írott ismertetését mutatom be. Ez bemutatja Lacz-
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kó Géza nevelésről, a nevelő feladatáról, szerepéről vallott nézeteit is. 
A könyv bemutatása mellett a szerző megfogalmazza a pedagógia tu-
domány jellegével kapcsolatos dilemmáját is. A kritika elején laczkó 
felidézi Finánczy Ernő egyetemi óráit, ahol azt tanulta, hogy a pedagó-
gia tudomány, de nyomban szembe is helyezkedik ezzel a tanítással osz-
tályfőnöke szavaira emlékezve: „Hát tanárnak megy fiam! Sose feledje, 
hogy a pedagógia művészet!” laczkó az Eötvös collegium tagjaként 
kezdte egyetemi tanulmányait, majd az egyetem elvégzése után tanár-
ként és iskolaigazgatóként is dolgozott. Ez az írása a korszak új szel-
lemiségű pedagógiai szemléletének ismeretéről tanúskodik. Elfogadja 
azt a nézetet, hogy az elmúlt idők nevelési rendszereinek összefoglalása 
tekinthető tudománynak. Megállapítja azt is, hogy annak valójában sem-
mi köze sincs a gyermekneveléshez, mint ahogy a történelemnek sincs 
a kor politikájához. A pedagógia csak regisztráló, szemlélő tudomány, 
nem útmutató, sokkal inkább nevezhető bizonytalan eszközű és módsze-
rű szabad művészetnek vagy mesterségnek. Ennek a mesterségnek vi-
szont nincsenek szabályai, mert fiatal tanárokat olyasmire oktatni, hogy 
egy gyerek felelete háromféle lehet: helyes, helytelen vagy félig helyes/
félig helytelen, ez tiszta gügyeség – mondja ki a szerző. Akkor mégis 
milyen tudományos alapok adhatók egy nevelőnek? – teszi föl a kérdést. 
Fontos lehet a művelődéstörténelem, mert az megmutatja, hogy az egyén 
hol helyezkedik el a mindenkori világrendben, továbbá fontosnak tartja 
a pszichológiát, mert az a változások, elhelyezkedések rugóit ismerteti 
meg. ugyanakkor elveti a filozófia tanulását, mert a nevelésnek prak-
tikusabb céljai vannak, viszont a filozófiai és a vallási nézetek kritikai 
ismerete szükséges a nevelőnek – mondja. A pedagógia történetének is-
merete pedig csak kuriózumként szolgál, csak azoknak az irányelveknek 
az ismerete fontos, amelyeknek valamilyen közvetlen haszna van – tarja 
a szerző. A pedagógusnak nem kell tudósnak lennie, ellehet az emlegetett 
tudományok nélkül, de nem lehet meg emberismeret és tapintat nélkül, 
ezt pedig nehéz tanítani. A pedagógus az első években inas, aki pofonok 
során saját megfigyeléseiből és szorgalmával tanul, aztán, hogy jó mester 
lesz-e belőle, az a képességeitől függ (Laczkó, 1911). laczkó nevelésfel-
fogása már eltávolodott a megmerevedett, mechanisztikussá vált herbarti 
pedagógiai elmélettől és gyakorlattól. Elutasítja a korábbi pedagógus-
képet is, a tanár munkájában nem lehet mindent előre eltervezni, meg-
szabni, beszabályozni, az elméletnél fontosabb, hogy az adott helyzetben 
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hogyan tud dönteni, cselekedni a pedagógus, és ehhez elengedhetetlen 
a gyermeki lélek ismerete. A reformiskolában a tanár már nem minden-
tudó, csalhatatlan parancsnok, hanem inkább a diák segítőtársa, aki le-
hetőséget teremt az önálló gyermeki cselekvésre, és támogatja az arra 
irányuló tevékenységeket. 

A következő írás Kuncz Aladár recenziója, amely Dr. Weszely Ödön: 
A modern pedagógia útjai című könyvét bemutatva fogalmazza meg 
azzal kapcsolatos reflexióit. Először fölsorolja mindazokat a témákat, 
amelyek megjelennek a könyvben: pl. szociálpedagógia, kultúra és pe-
dagógia, pedagógia és pszichológia, jellemképzés, egyéniség, koeduká-
ció, nemi felvilágosítás, reformiskolák, ezek alapján méltatja Weszely 
tájékozottságát a külföldi szakirodalom ismeretét illetően, és végül el-
marasztalja a szerzőt azért, mert a kérdések ismertetésén túl nem foglal 
állást. Számunkra innen érdekes kuncz írása, mert nem csak a könyv 
bemutatása, kritikája kerül előtérbe, hanem az ő személyes véleménye 
is a nevelés megújításával kapcsolatosan. Nagyon fontos megállapítást 
tesz: a reformpedagógia szükségességét. Egy olyan harcos, forradalmi 
pedagógiára lenne szükség – írja –, amely mind az államtól, mind a társa-
dalomtól kiköveteli a legégetőbb „kultúrkérdésünk” sürgős megoldását. 
A kor fordulatait először a pedagógiának kellene meglátnia és számba 
vennie – mondja kuncz, mert az új kultúra munkásai az ő kezében van-
nak. „A kultúra tartalma folyton változik, fluktuál, fejlődik, és minden 
nemzedéknek újra és újra meg kell állapítania a kultúrának azt a tartal-
mát, amely a következő nemzedékre átszármazhat” – idézi Weszelytől, a 
megállapítással egyetért, de nyomban rávilágít arra, hogy a gyakorlatban 
ez mégsem így működik. Hány és hány tanár van – teszi fel a kérdést 
–, aki tanítványai ízlését nem Baróti Szabó Dávid, rájnis, virág vagy 
kazinczy versein műveli, hány tanár tanít csak királyokat, évszámo-
kat a történelemben, csak grammatikát a nyelvekben, és csak rendszert 
meg elméleteket a természettudományokban. Az elmélet, a belátás még 
mindig nem elég, ezért van szükség merészebb, kiáltóbb hangra nálunk 
(Kuncz, 1910).

A harmadik ebben a témában elemzett anyag, Sinkó Ervin 1917-ben, 
kuncz recenziója után hét évvel készített írása, az Elkésett megjegyzések 
– a Pestalozzi-ünnepségek alkalmából. A Pestalozzi-megemlékezés vált-
ja ki a szerzőből a nevelés akkori helyzetéről való elmélkedését. A ki-
induló gondolata szerint a modern nevelés zsákutcába jutott. A Wilhelm 

Nemet_Eletreform.indd   164 2013.06.17.   14:50:44



165

Meisterben látja a nevelés hitének elvesztését, bár – mondja − akkor még 
a polgári élet szilárd, nyugodt formái óvják a tévelygő egyént, az élet 
jó nevelőnek bizonyul. Az élet viszont az egyénnel szemben a cselek-
vés követelményével lép fel, egy apa például felelőssé válik azért, amit 
válaszol, vagy éppen nem válaszol meg a gyerekének egy adott hely-
zetben. A legmodernebb polgári felvilágosultság válasza pedig az, hogy 
a gyerek egyéniségére bízza a választ, a gyerek választására hagyja a 
világnézeti kérdéseket. Ennek okaként azt hangsúlyozza, hogy tiszteli 
a gyerek egyéniségét és szabadságát. A valódi ok viszont nem ez – írja 
Sinkó –, a valódi ok az, hogy a modern ember nem hisz igazán semmi-
ben. Ezért csak ismereteket tud adni. Az a szabadság, amely a gyerekre 
bízza, hogy mit fog kezdeni az ismereteivel, a sivatag szabadsága. Az in-
dividuumnak nincs hite, bátorsága megmondani a másik individuumnak, 
hogy mit tegyen. Egy olyan társadalom, amelyik elvesztette vagy éppen 
megtagadta az ideáljait, nem oldhatja meg az emberré nevelés problé-
máit. csak olyan korokban életképes a pedagógia, melyben univerzális 
célok is élnek. A nevelés mint társadalmi funkció lehetetlenné vált, mint 
individuális, aszociális jelenség lehetséges csak. Ahhoz, hogy az egyén 
szociális értelemben létezhessen, nem a pedagógiának, hanem a társadal-
mi kereteknek kellene megváltoznia – vonja le a következtetést (Sinkó, 
1917). Sinkó a modern nevelésben veszélyt lát, mert a pedagógia nem 
követ egységes célokat, értékrendet, és a gyermek központi szerepének, 
szabadságának hangsúlyozására hivatkozva nem is keres kiutat a nevelés 
zsákutcájából. Ennek okai valószínűleg sokkal összetettebbek, nem csak 
egy modernebb pedagógiai szellem térhódítása ellen tiltakozik a szerző, 
hanem a kor társadalmi problémáit is felelőssé teszi a nevelésben való 
hit elvesztéséért. 

4. Összegzés

A Nyugatban megjelent írások érdekes és tanulságos kitekintéssel szol-
gálnak a reformpedagógia-kutatás számára, hiszen irodalmárok, kritiku-
sok, a század első felének szellemiségét meghatározó alkotók írásaiból 
olvashatjuk ki a nevelés problémáit, a megújítására vonatkozó elképze-
léseket. Ezek a személyek gyakran sokkal nyitottabban, néha radikáli-
sabban viszonyulnak a nevelési kérdésekhez, mint a korabeli neveléstu-
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domány képviselői. ugyanakkor többen közülük gyakorló pedagógusok 
is, rendelkeznek tanítási tapasztalatokkal, ahogy laczkó Géza, kuncz 
Aladár vagy Sinkó Ervin, aki az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és 
Irodalom Tanszékének vezetője és tanára is. A felvillantott témák másik 
érdekessége az aktualitásuk, hiszen hasonló problémák megfogalmazá-
sával találkozhatunk ma is a pedagógiai folyóiratok írásaiban. 

A művészeti nevelés területén említett hiányosságok ma is jelenlévő 
problémák, és kapcsolatban állnak az esztétikai nevelés hagyományos 
narratívájához, azaz a modernitás narratívájához való ragaszkodással, 
amely az esztétikai nevelésnek kizárólag erkölcsnemesítő, jellemne-
velő, tanító szándékot tulajdonított. Esztétikai nevelés címén a közvet-
len tanulság levonásán kívül mást nem tudott kezdeni a művekkel, en-
nek következménye, hogy túl nagy teret adott az irodalomnak és kizárt 
más művészeti tárgyakat, a zenét, képzőművészetet, táncot vagy éppen 
a drámapedagógiát. Továbbá, a klasszikus művészeti értékek túlsúlya 
meggátolta abban, hogy befogadja a kortárs irányzatokat, így sokszor 
eltávolította a diákokat a művészettől. Az esztétikai nevelés túlzott in-
tellektualizálása ma is probléma, az irodalom központúsága sok esetben 
visszaszorítja (vagy a tartalomra redukálja) a vizualitásra vagy mozgásra 
épülő művészetek iránti érzékenységre való nevelést, pedig a mai vizuá-
lis kultúra terjedésével megkerülhetetlen lenne ez a nevelői feladat. 

Az itt bemutatott írások természetesen nem adnak lehetőséget általá-
nos következtetések levonására, viszont a kiemelt szemelvények tanúsít-
ják, hogy a századfordulótól meginduló pedagógiai reformok nem hagyták 
érintetlenül a kor művészeit, kritikusait sem, és azok a témák, amelyek 
közel állnak az irodalomhoz, a képzőművészethez, a zenéhez, a tánchoz, a 
színházhoz állásfoglalásra késztették őket. A Nyugat szerzői által felvetett 
pedagógiai kérdések tehát napjainkban is érvényesek és megoldásra vár-
nak, még ha a társadalmi kontextus, amely életre hívtak őket, változott is.
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Mikonya György

katolikus és protestáns vallásos mozgalmak 
és életreform-elképzeléseik magyarországon 
a 20. század első felében

1. Bevezetés

Prohászka ottokár egyik munkájában Európa 19. századi történetének 
meghatározó eseményének tekinti a francia forradalom következtében 
beálló nemzeti színezetű egyedi változásokat. Mindez kiegészült a sokat 
küszködő, törekvő, új utakat kereső individuumok egyre nagyobb szám-
ban történő megjelenésével (Prohászka, 1928. 75.). 

Amennyiben az idézett munkában jelzett gyökeres átalakulások mé-
lyebb összefüggéseit vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy azok hátterében 
az Európában és az Egyesült államokban ebben az időszakban bekö-
vetkező modernizáció robbanásszerű gazdasági-társadalmi átalakulásai 
állnak (modern jóléti államok megszületése, közegészségügy, elemi 
oktatás, munkakörülmények szabályozása, biztosítási és adórendszer, 
közszolgáltatások stb.). Az iparosodás nyomán kibontakozó nagyará-
nyú urbanizáció (a nagyvárosi életforma, a gazdasági és társadalmi 
munkamegosztás differenciálódása, az új szakmák megjelenése, az al-
kalmazotti feladatok tömegesedése) eredménye lesz az a nagyarányú 
individualizáció, amely gyökeresen átrendezi a korabeli társadalmak 
szerkezetét, az egyes emberek és csoportok életmódját, magánéletét (vö. 
Németh, 2011. 30.).

A gyökeres társadalmi változások nyomán a 19. század során több 
hullámban kibontakozó társadalmi reformmozgalmak egyik része po-
litikai eszközöket felhasználva törekedett a változások elérésére. A re-
formmozgalmaknak egy másik, a század utolsó harmadától jelentkező 
áramlata inkább az egyes emberek mentalitásában, világfelfogásában 
bekövetkező gyökeres átalakulás révén, az emberi élet reformja útján kí-
vánta a jövőt formáló elengedhetetlen társadalmi változásokat megvaló-
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sítani. Ebbe a második csoportba tartoztak az ún. életreform-mozgalmak, 
amelyek a kívánatosnak tartott egzisztenciális változásokat, az egyes em-
berek önreformja, a „természethez való visszatérés” a „természetes élet-
mód” segítségével, az egyéni életvitel, az étkezés, a lakóhelyi környezet, 
az egészség megőrzésének reformja útján kívánták megvalósítani. Ez a 
sokszínű reformmozgalom (például kertváros-építő, földreform-, antial-
koholista, továbbá vegetáriánus, természetgyógyászati, testkultúra-moz-
galmak) közös jellemzőjük az ember és természet, ember és munka, em-
ber és Isten kapcsolatának a „menekülés a városból” civilizációkritikai 
jelszavával való összekapcsolása.  (vö. Németh,  2011. 32.).

A mozgalmak egyik alapvető, közös jellemzője, az ember és termé-
szet, illetve ember és kozmosz harmóniájának élményét megjelenítő 
„új” spiritualitás keresése. Így az életreform-mozgalmak ezen a szálon 
kapcsolódnak a protestantizmus és a katolicizmus intézményes keretein 
belül megjelenő vallási reformtörekvéshez. Ennek bizonyos elemei meg-
figyelhetők továbbá a sok vitát kiváltó „reformkereszténység” és a margi-
nális pozícióban lévő, germán-újpogány (a nálunk továbbélő ősmagyar) 
mozgalmak, illetve az életreform további pszeudovallásos irányzatainak 
(például teozófia, antropozófia, különböző keleti vallások – buddhizmus 
és taoizmus) iránti vonzódásában  

Miként Tenke a református ifjúsági közösségek társadalmi hátterét 
elemezve megállapítja, az első világháború drámai történései végleg el-
oszlatták Európa népeiben ezt az optimizmust. Nyilvánvalóvá vált, hogy 
a tudományok fejlődésével nem jár szorosan együtt az ember és a tár-
sadalom erkölcsi fejlődése, folyamatos tökéletesedése. válsághangulat 
uralkodott el egész Európában, ami a háború veszteseiben – így külö-
nösen Magyarországon a trianoni területvesztés és a gazdasági válság 
miatt – még fokozottabban érvényesült. A szellemi kiábrándultság, a 
politikai megalázottság és tehetetlenség érzete párosult a passzív tét-
lenség megélésének negatív hatásaival. Ebben a légkörben vált kiemel-
ten fontossá a stabilitás és a remény ébrentartása. Ennek intézményes 
letéteményesei a történelmi egyházak lehettek volna, ennek azonban 
számos nehézsége támadt. Már akkor is sokan voltak azon a vélemé-
nyen, hogy az egyházak nem arra valók, hogy problémákat és azonnali 
megoldásra váró kérdéseket vessenek fel, és azok megvitatásával fog-
lalkozzanak. Erre a célra sokkal alkalmasabbak az egyesületek és más 
egyéb mozgalmak, azok, amelyek a mindenkori világnézetek formáló-
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dásának és a közgondolkodás kialakításának szellemi műhelyei lehetnek 
(Tenke, 1993. 38−39.).

Munkánkban ezeknek – az életreform vallási reformelképzeléseivel 
párhuzamosan – a hazai katolikus és protestáns egyházakon belül kibon-
takozó reformmozgalmak kialakulásának és a két világháború közötti 
időben kiteljesedő tevékenységének bemutatására teszünk kísérletet.

2. katolikus mozgalmak – a regnum marianum 

1896-ban Prohászka ottokár egykori kilenc tanítványa hozta létre a Phi-
lippinum elnevezésű papi egyesületet. A fővárosban dolgozó, esztergomi 
egyházmegyés atyák meg akarták újítani a hitoktatás gyakorlatát, és ki 
akartak dolgozni egy ifjúságközpontú tanítási módszert, amely a fiata-
lok életének egészére hat, és valláserkölcsi, életvezetési mintát nyújt szá-
mukra. A másik fontos elem az új, nagyvárosi papi életmód kialakítása 
volt. Egy szerzetesihez hasonló, de annál enyhébb kötöttségű közösséget 
kívántak létrehozni. Az atyák együtt laktak a Pál, majd a Damjanich ut-
cában, Prohászka ottokár püspök pedig lelki vezetőként segítette őket. 
Az egyházában is radikálisnak számító püspök jól ismerte a magyar vi-
szonyokat. 

Egyik művében a következő koncepciót fogalmazza meg: „…legyünk 
bajnokai a magyar népoktatás ügyének …, a magyar népoktatás úgyis 
ázsiai színvonalon áll, de még inkább ott áll az a nézet, hogy a nép ad-
dig jó, míg buta, hogy a paraszttal csak addig lehet bírni, míg művelet-
len, tudatlan és vad. Ez a maradiság evangéliuma …” (Prohászka, 1928. 
40−41.)

A nevelés céljának az autonóm módon gondolkodó embert tekin-
ti, akire „finom részletekbe behatoló nevelést gyakorol az egyház; ezt 
csak az tudja, ki a gyónás légkörét ismeri” – írja a püspök (Prohászka, 
1928. 47.).

A századfordulón Mailáth Gusztáv erdélyi püspök megvette a reg-
num számára a Damjanich u. 50. sz. alatti házat, ahol nehéz sorsú közép-
iskolás fiúk számára internátust működtettek. Ez az intézet már a reg-
num Marianum (Mária országa) nevet viselte, és a közösség támogatását 
egy külön egyesület vállalta magára. Ennek alapszabálya többek között 
kimondta, hogy a regnum fenntartja és terjeszti a Mária-kongregációkat. 
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Ezen önkéntes egyesülések célja a Mária-tisztelet gyakorlása. A kong-
regációs gyűlések olvasmány meghallgatásából és meditációból, rózsa-
füzér- és zsoltárimádságból, szentbeszédből, Mária-énekekből, litániá-
zásból álltak. A regnumi kongregációt rómában is beiktatták, mivel a 
tagfelvétel napja december 8-a, így a Szeplőtelen Fogantatás napja lett 
és maradt a regnum fő ünnepe. 

Ez a diákotthon anyagi okok miatt hamar befejezte működését. vi-
szont nagy jelentősége volt a regnum harmadik tevékenységi területé-
nek, a lap- és könyvkiadásnak, ami folyamatos maradt. A Zászlónk, az 
Élet, a Nagyasszonyunk és a Kis Pajtás című folyóiratok, illetve a zász-
lónk Diákkönyvtár-sorozat darabjai nemcsak színvonalas olvasnivalót 
nyújtottak az érdeklődők számára, hanem itt bontakoztak ki egy új, ma-
gyar, katolikus nevelés körvonalai is.

1907-ben indult útjára a cserkészet, mely a magyar ifjúságra is nagy 
hatással volt. A regnum és a cserkészet neveléstana sokban hasonlít egy-
másra: mindkettő gyakorlati orientáltságú, mely a jellemnevelést tartja 
a legfontosabbnak, ez fogja egységbe a minden irányú nevelői törekvé-
seket. Ezért élhetett olyan sokáig a regnumban a cserkészmozgalom. 
A regnum cserkészcsapatai elsőként alakultak meg az országban, a fő-
parancsnokot a regnum atyái közül választották. A Damjanich utcai ház 
nemcsak a csapatoknak, hanem a cserkészzenekarnak, később a Werner 
Alajos által vezetett kórusnak is otthont adott, a zene szeretete így a reg-
numi élet meghatározó mozzanata lett. 

A mozgalommal szembeni bizalmatlanok számára, bizonyítékként 
szervezte meg a Zászlónk szerkesztősége a vág folyón a híressé vált, 
évente ismétlődő tutajtúrákat, melyek például szolgáltak egy újfajta ne-
velési és életfelfogási szisztéma életképességére. Az atyák mindig nagy 
figyelmet fordítottak a lelki és testi nevelés egyensúlyára. A táborok 
nemcsak a hagyományos cserkészszellem továbbadására, hanem a lelki-
gyakorlatra is alkalmat adtak. 

1933-ban hazánkban rendezték meg a negyedik Jamboree-t (cserkész 
világbajnokságot). Eredményességén túl árnyoldala is volt a cserkészet-
nek: a szervezők a sikerért aggódva túl sok külsőséget vittek a mozga-
lomba. Ezt felismerve többen a befelé fordulást, a lelki elmélyedés lehe-
tőségének megteremtését sürgették. A regnumnak a cserkészettől való 
elhidegülését siettette a leventemozgalom megjelenése is. Az 1940-es 
évek végén a cserkészet mint szervezeti keret megszűnt a regnumban. 
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viszont lassan kialakult az új típusú regnumi munka: a kiscsoportos, reg-
numi alapozású, katolikus ifjúsági életre nevelés. Az átalakulás nyomán 
Tompa Nándor atya szorgalmazta a lelkivezetés megindítását a fiúk kö-
rében. 

A II. világháború után a regnumi nevelőmunka először lép ki a szék-
ház keretei közül, megalakul a kelenföldi helyi közösség, igazolva, hogy 
lehetséges regnumi életet szervezni a Ház falain kívül is. 1947-ben látva 
a politikai fejleményeket, már tudatában volt a vezetőség annak, hogy 
ennek a mozgalomnak a hagyományos keretek között már nincs jövője. 
Az üldöztetés már 1948-ban elkezdődött az első perekkel és bebörtön-
zésekkel, majd hamarosan egyházi részről is érkeztek intelmek, furcsa 
intézkedések. 1951-ben aztán a hatóságok leromboltatták a városliget 
szélén álló regnumi plébániatemplomot (a Ház kápolnája még a bombá-
zások alatt megsemmisült), majd a Házból is kiutasították az atyákat. Az 
épületet ugyan elhagyták a regnumosok, de maga a regnum Marianum 
soha nem szűnt meg, a „Szellemi Ház” addigra már felépült ott, ahol nem 
lehet lerombolni, a szétszórt kisközösségekben. Az 1952-ben megtartott 
tavaszi szemle jól mutatta, hogy a mozgalom a megváltozott körülmé-
nyek között is életképes. A vidékre való szétszóródás idején alakult ki az 
a gyakorlat, hogy csak a vezetők jöttek össze rendszeresen, és a regnum 
egésze – szigorú konspirációs szabályok betartásával − rajtuk keresztül 
tartotta a kapcsolatot egymással. kis csoportok alakultak, élükre képzett 
vezetők álltak. Bár az atyák nem tudtak részt venni a csoportok rendsze-
res összejövetelein, de folyamatosan figyelemmel kísérték a munkát, lé-
nyegében a háttérből ők maradtak a tulajdonképpeni irányítók. A polgári 
vezetőkre egyre több munka hárult, ez viszont nagyobb tudást igényelt, 
így megújulásra szorult a vezetőképzés gyakorlata is. A „forgószínpad” 
módszerét alkalmazták és alkalmazzák a mai napig a regnumban: min-
den szakmai ismeretet az adott terület szakértője oktat. Az 50-es években 
a hitoktatói tudás elsajátítása kapott nagyobb teret, mert az iskolai hit-
oktatás megszüntetésével erre nőtt meg az igény. A „Szellemi Ház” erő-
sebbnek bizonyult, mint bármely kőépület, a regnum éppen ezekben a 
háznélküli években kezdett szélesebb körben hatni. Új csoportok alakul-
tak kőbányán, Ferencvárosban, később vidéken is. 1957-ben megszüle-
tett a constitutio, mely a regnum lelkiségének hiteles megfogalmazása. 
Nagyra értékelték ezt a művet később a hatóságok is, mint a „szervezke-
dés” legfőbb alapokmányát. Az 1960-as, 1970-es éveket házkutatások, 
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kihallgatások, perek és bebörtönzések jellemezték. kialakult a kockáz-
tatás erkölcstana: „Csak arányosan fontos dolgokért szabad (és kell) ve-
szélyt vállalni, s akkor is úgy, hogy a lehető legkisebb feltűnéssel a lehető 
legnagyobb eredményt érjük el” − idézi Balás Bélát a monográfiájában 
Dobszay János. Az 1961-es, 1965-ös és az 1971-es perek sok regnumi 
vezetőt érintettek. viszont mindig volt, aki akadályoztatásuk esetén a 
helyükre állt. közben sorra szentelték föl a fiatal regnumi papokat is. 
Mindig ugyanazt akarták elérni: „Csendben, feltűnés nélkül, katolikus 
jellegű ifjúsági életet akartunk biztosítani azoknak, akik maguk is kíván-
koztak utána. […] Inkább vonzani akartunk, mint bújni” – vallja Emődi 
László atya (Dobszay, 1991). Az üldözések – szokatlan módon − a kö-
zösség fejlődését is szolgálták, mert a külső nyomás erősebbé tette a bel-
ső kötődést. A közösség élete időközben leányokkal, majd idősebbekkel 
és később családosokkal bővült. A papok bebörtönzése folytán a világi 
vezetők felelős társsá nőtték ki magukat. Így az eredetileg papi közösség 
átalakult a felelősségben osztozó papok és világiak közösségévé. 

2.1. A kAloT

A legsikeresebb katolikus mozgalmak egyike az 1935 és 1946 között 
működött katolikus legényegyletek országos Testülete, a kAloT volt. 
Történetét kellő mélységben és részletességgel feltárták és feldolgozták, 
részben publikálták is (Balogh, 1994. 283−298.). A kAloT szervező-
dési formája és működési módszerei a hasonló indíttatású mozgalmak 
példái is lehetnének. A mozgalom kialakulásában két előzménye érde-
mel figyelmet: az első az 1931-es szociális témájú pápai enciklika és 
annak hazai interpretálása. A másik inkább gyakorlati jellegű és a belga 
Joc mozgalomból eredt. Ennek a lényege az, hogy magukkal az érde-
keltekkel szorosan együttműködve tettek kísérletet helyzetük javítására. 
Az új típusú ifjúsági mozgalom hazai kezdeményezői közvetlen impul-
zust a felvidéki SzkIE-től nyertek. A szlovenszkói katolikus Ifjúsági 
Egyesület 1934-ben alakult meg az akkori rozsnyói püspök, Bubnics 
Mihály támogatásával. Ennek magyar tagozata − a korábbi, progresszív 
keresztényszocialista hagyományokra nevezetesen Prohászka Ottokár, 
de még inkább Giesswein Sándor − örökségére támaszkodva működött. 
A SzkIE-nek 1938-ra már mintegy 20 ezer tagja volt, közöttük 5 ezer 
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leány (Salacz, 1975. 48.). A SzkIE a magyar nemzeti öntudat ébren-
tartását a katolicizmussal és a szociális érzékenységgel kapcsolta össze, 
ebben rejlett sikerének egyik forrása. Tevékenységének fontos része még 
a népi hagyományok, népdal, néptánc, népviselet és a szokások ápolása 
mellett a fiatal munkások és parasztfiatalok üdültetése, pihenésének és 
szórakozásának lehetővé tétele. E munka kapcsán − a magyar és a szlo-
vákiai magyarság összefogásának jegyében − nagyon jól együtt tudott 
működni a baloldali vezetésű Sarlóval, valamint a katolikus egyházi jel-
legű Prohászka-körökkel. Ennek a mozgalomnak a módszereit jól tudta 
hasznosítani a kAloT is. 1938-ban a felvidéki magyar területek vissza-
csatolásakor a SzkIE 12 ezer tagja lett a kAloT része.

A kAloT-ot szervező jezsuita atyák − kerkai Jenő és Nagy Töhötöm 
− reálisan felmérték, hogy esélyük nem a városokban, az ipari munkások 
és az ottani ifjúság között van, hanem sokkal inkább a még részben érin-
tetlen magyar faluban lehet. ugyanebből a helyzetértékelésből fakadt a 
mozgalom későbbi összes problémája, dilemmája is, ugyanis a városi 
munkavállalók gazdasági-szociális helyzetét az egyház kevéssé ismerte, 
a falusit viszont igen. 

Nagy páter emlékiratai szerint a kAloT eredeti célja nem csak az 
ifjúsági szervezkedés volt, hanem egy általános parasztmozgalom létre-
hozása. Ezt jelentős szociális reformok bevezetésével akarták életre kel-
teni, amely majd elvezet a legfőbb célhoz, azaz ahhoz, hogy megtartsák 
ezeket az embereket az egyház számára (Nagy, 1990. 110.). Egy nagy 
földreform volt a cél, de erről – vallották az alapítók −, ha kell, évekig is 
hallgatni fognak, mert a sok földbirtokos nagyúr és főpap vélhetőleg leál-
lítaná őket. valóban így is történt, a kAloT publikus dokumentumaiban 
nem található meg a földreform, a földosztás gondolata. Ez természete-
sen nem jelenti azt, hogy erről ne beszéltek volna a bizalmas esti órákban 
a páterekre, mint messiásra figyelő falusi legények. Ezt a konfliktust az-
tán a történelem oldotta fel az 1945-ös földreformmal, ennek során aztán 
sem az egyházat, sem a kAloT-ot nem kérdezték meg.

A kAloT születése szorosan a jezsuita rendhez kapcsolódott. A fia-
tal jezsuita atyák alapos kiképzés után mindig az innsbrucki egyetemen 
folytatták tanulmányaikat és ott az 1930-as évek elején virágzó jezsui-
ta szociológiai iskola anyagát sajátították el. Így a hazai kléruson belül 
a jezsuiták voltak a leginkább szakmailag is felkészültek a társadalmi 
mozgalmak vezetésére. A megalakulásban fontos szerepet kapott Szeged 
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városa mint a falukutatás kiinduló pontja, és a népi írók által kezdemé-
nyezett falukutató mozgalom fő támogatója. végül talán az sem elhanya-
golható szempont, hogy az akkori csanádi püspök, Glattfelder Gyula volt 
az, aki az 1930-as években − Prohászka halála után − a katolikus püspöki 
karban a közéleti és szociális kérdések felelőse lett. Amikor Kerkai Jenő 
S. J. 1935 októberében felkereste a püspököt a munkás- és parasztfia-
talság megszervezésének tervével, Glattfelder püspök nem zárkózott el 
ettől. A szervezőmunkában a jezsuitáknak, kerkainak és Nagy Töhötöm-
nek kezdetben két kiváló világi ember: a jogi végzettségű Farkas György 
és az autodidakta módon vezetővé vált Ugrin József segített. A szerve-
zők faluról falura, tanyáról tanyára járva tájékozódtak a körülmények-
ről, és számba vették azokat az embereket, akikre építhettek a mozga-
lom megindításakor. A kezdeti gyors eredmények Glattfelder püspököt is 
meggyőzték a támogatás további folyósításának szükségességéről. 1936 
őszén a püspöki kart is tájékoztatták a szervezkedés helyzetéről, jóvá-
hagyást és támogatást kérve. Ennek az lett az eredménye, hogy a püspöki 
kar engedélyével a katolikus legényegyletek országos Szövetségének 
keretein belül felállíthattak egy külön titkárságot az agrárifjúság szer-
vezésére, ennek élére kerkai páter került. Így a legényegyleti szövetség 
égisze alatt megkezdődhetett a szervezkedés továbbépítése most már a 
csanádi egyházmegye határain túl is. Ebben a nehéz időszakban a kA-
loT volt az egyedüli olyan katolikus tömegmozgalom, amely nagyjából 
fenn tudta magát tartani. Számos brosúrájuk, lapjuk, közlönyük jelent 
meg. A legnagyobb példányszámú és leginkább népszerű a Dolgozó Fia-
talság című volt, amelyik 1936 januárjától kezdve jelent meg havonta 
Szegeden, és az év decemberében már hétezres példányszámot ért el. 
A vezetők részére évente négyszer jelent meg a Forrás először 1937 ja-
nuárjában. A Forrás 1938-tól havonta jelent meg kétezer példányban, a 
Dolgozó Fiatalság pedig már 20 000-es példányszámot ért el. Maga a 
püspöki kar az 1936. őszi konferenciáján hagyta jóvá a kAloT (kato-
likus Agrárifjúsági legényegyletek Titkársága) működését a katolikus 
legényegyletek országos Szövetségének a keretében.

A kAloT központi vezetői arra törekedtek, hogy a helyi agrárifjúsági 
vezetők kezébe világosan fogalmazott, konkrét útmutatókat adjanak a 
mozgalmi munkához. Ezt a funkciót töltötte be a „Vezérkönyv agrárif-
júsági vezetők számára” című kötet, amelyet Farkas György országos 
ügyvezető titkár állított össze 1937-ben. A kAloT szegedi korszakában 
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keletkezett vezérkönyv előbb bemutatja a kAloT céljait, majd pedig a 
szervezési módszereit ismerteti.

A kAloT céljait a korszellemnek megfelelően rövid és közérthető 
jelszavakban foglalta össze: 1. krisztusibb embert! 2. Műveltebb falut! 
3. életerős népet! 4. önérzetes magyart! (Farkas, 1937. 110.)

E célok mögött egyértelműen a keresztény szellemiség, a nemze-
ti meggyőződés és a szociális igazságosságra való törekvés általánosan 
követett értékrendszere állt. A szervezők találékonyságát dicséri, hogy 
ezt a viszonylag elvont értékrendszert a falusi fiatalság számára érthető 
módon fordították le. A programot korszerű szervezési módszerekkel ter-
jesztették, és mivel törekvésük végső soron találkozott az adott kormány-
zati szándékkal is, nemcsak a baloldallal, hanem a nyilasokkal szembeni 
fellépést illetően is adottak voltak a siker feltételei.

Az első agrárifjúsági vezetőképző tanfolyamot 1937. augusztus 2−5. 
között tartották Szegeden. A vezérkönyv az előadások közreadásával 
azok számára is hozzáférhetővé tette az ismereteket, akik nem tudtak ott 
megjelenni. Az előadók névsora jelzi a rendezvény magas színvonalát: P. 
Varga László S. J. Czettler Jenő professzor, Mikos Ferenc a hivatásrendi-
ség jogász szakértője, Wünscher Frigyes a Hangya Szövetkezet elnöke, 
Kiss István, a budapesti egyetem jogi karának tanára (Magyary Zoltán 
professzor tanársegéde), Közi-Horváth József lelkész, az Actio catholica 
országos titkára voltak az előadók. végül is ez a szerzői gárda képezte 
az 1930-as években a katolikus szociális mozgalmak teoretikus műve-
lőinek az elitjét. A kAloT vezérkönyv II. kötete − amelyik 1940-ben 
ugrin József szerkesztésében jelent meg − inkább gyakorlati kérdések-
kel foglalkozott. Ez már egy tömegméretű mozgalom számára közölte a 
nélkülözhetetlen információkat és éppen ezért kevéssé elméleti jellegű. 
Az ugrin-féle vezérkönyv elhelyezte a kAloT-ot a hasonló indíttatású 
katolikus hivatásrendi mozgalmak között (Ugrin, 1940).

A kAloT elméleti kérdéseit egy másik brosúra, a Szent rendiség 
foglalta össze. Ebben a kAloT − érden 1940. augusztus 26−30. kö-
zött tartott − ún. papi nagytáborának előadásait és megbeszéléseit adták 
közre. A papi konferenciára és a kAloT vezetőinek a továbbképzésére 
kerkai 600 meghívót küldött szét. Ennek eredményeként 45 fő jelent 
meg az érdi népfőiskolán. Többségük fiatal világi pap, akik már kAloT 
vezetők voltak; a szerzetesrendeket azonban csak a jezsuiták képviselték 
öt fővel. A résztvevők között bár akadtak esperesek és plébánosok is, 
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országosan ismert közéleti személyek nincsenek. A konferenciát kerkai 
és Nagy páterek szervezték. Az előadók többsége jezsuita volt, köztük 
Hunya Dániel és Nagy Töhötöm, a világiak közül pedig ugrin, Farkas, 
Magyar Ferenc, Meggyesi Sándor, és nem utolsósorban Kovrig Béla mi-
niszteri tanácsos, professzor. A papi tábor az osztrák Seelsorger Insti-
tut által évente szervezett bécsi Seelsorger Tagung mintájára jött létre. 
Az elhangzott előadások lényege az volt, hogy a kAloT bár közvetlen 
egyházi irányítás alatt áll, a lelkészek ezt a háttérből teszik, míg a gya-
korlati munkát a parasztfiatalok végzik. Természetesen megismertették 
a résztvevőkkel a kAloT egész működését, programjait, intézményeit. 
Az ilyen konferencia jó alkalom volt arra, hogy a főpapság gyakorlati 
kiiktatásával a kAloT jezsuita és világi vezetői megnyerjék az egyház-
megyei papságot a maguk szándékairól, és terveikről első kézből infor-
málják azokat.

A kAloT alapszabályait 1938 júliusában kerkai páter dolgozta ki 
(Alapszabály, 1938). Az 5. § szerint az egylet célja: l) A katolikus nőt-
len földműves és földmunkás egyének valláserkölcsi nevelése, nemzeti, 
szociális érzésük elmélyítése, a földművelő élethivatás és a család gon-
dolatának ápolása; szak- és általános műveltség szolgálata és a nemes 
szórakozásról való gondoskodás. A cél elérésének eszközei: a közös 
misehallgatás, áldozás, lelkigyakorlatok; népművelési, vezetői, szövet-
kezeti, szociális tanfolyamok szervezése, előadások, kulturális és mű-
kedvelő tevékenységek, dalárda és a sportolás. A 6. § szerint az egylet 
tagja lehet az a 16−24. év közötti, magyar honos, katolikus, földműves 
vagy földmunkás, aki valláserkölcsi és nemzeti szempontból kifogás alá 
nem esik. A tagdíj havi 10 fillér volt az induláskor. Az egylet élén egyhá-
zi elnök áll, aki csak katolikus pap lehet, és akit meghatározatlan időre 
a megyés főpásztor nevez ki. Mellette működik a tagok közül választott 
világi elnök vezetésével a tisztikar. Ez az első alapszabály kimondottan 
hangsúlyozta, hogy a kAloT szervezetek fővédnöke és teljes felügye-
leti joggal rendelkező felettese a területileg illetékes ordinárius. Ezzel 
nyilvánvalóan eleve el akarták hárítani a püspökök ellenkezését. A 42. 
§ szerint a katolikus legényegyletek országos Szövetsége a magyar 
Püspöki kar jóváhagyó elvi döntését magában foglaló 3139/1936. sz. 
hercegprímási leiratnak megfelelően kötelékében, ügyvezető szervi mi-
nőségben felállította a katolikus Agrárifjúsági legényegyletek országos 
Titkárságát (röviden kAloT).
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Keresztes-Fischer belügyminiszter 1938. október 11-én láttamozta a 
kAloT alapszabályait, és az azzal kapcsolatos teendőkről körlevélben 
értesítette alárendelt szerveit. Ez azért érdemel figyelmet, mert ugyan-
ekkor a kormány több rendelettel korlátozta más egyesületek működését, 
sőt többek tevékenységét be is tiltotta. A szegedi kAloT központ az 
egységes alapszabályokat sokszorosította, és abban a kipontozott helyek-
re az alakuló gyűléskor csak be kellett írni a megfelelő adatokat (hely, 
időpont, vezetőség stb.). A BM körrendelet szerint a katolikus Agrár-
ifjúsági legényegyletek csak az említett egységes szövegű alapszabá-
lyokkal alakulhattak meg, amelyeket az elöl említett titkárság bocsájtott 
az érdekeltek rendelkezésére, és működésüket is csak az alapszabályok 
kormányhatósági láttamozása után kezdhették meg. 1938 végére aztán a 
mozgalom valóban országossá vált. A szegedi titkárságon kerkai mellett 
már tíz munkatárs dolgozott és kb. 300 alapszabály szerint megalakult 
helyi szervezetük volt, mintegy 30 000 taggal (Dolgozó Fiatalság, 1938. 
3. sz.).

A kAloT létével és törekvéseivel kapcsolatos katolikus dilemmák 
ezt követően nyilvánultak meg. Amikor a nagybirtokos arisztokrácia 
egyes képviselői a hercegprímást a mozgalommal szembeni fellépésre 
szólították fel, a püspöki karban is tisztázni kellett volna ezt a kérdést. 
Erre Serédi hercegprímás sem mentalitásánál, sem ismereteinél fogva 
nem tűnt alkalmasnak. A kAloT pártfogója, Glattfelder püspök meg-
intette a vezetőket a radikalizmusuk miatt, ám lényegében egyetértett 
velük, és azt közölte is az Actio catholica központjával. „Világos előt-
tem, ha tömegmozgalmat akarunk − főleg szociális vonatkozásban − 
szalonhanggal nem megyünk semmire. Kétségtelen tény, hogy ezek a 
keresztény szervezetek sokszor a szociáldemokraták hangját kópiázzák, 
bizonyára abból a téves elgondolásból kiindulva, hogy csak ezzel lehet 
hatást elérni” − írta a csanádi püspök 1938. november elején Mihalo-
vics zsigmondnak, az Ac országos igazgatójának. „Az tehát a kérdés, 
komoly és esetleg fájdalmas reformokra és intézkedésekre el vagyunk-e 
szánva, s akkor biztatni kell a mozgalmat, vagy sem, s akkor csendben 
kell maradni és ártatlan hitbuzgalmi, meg kulturális próbálgatásokkal 
megelégedni” − írja Glattfelder püspök, aki a prelátusok között a gyen-
gén javadalmazottak közé tartozott és igen világosan fogalmazta meg 
ezt a dilemmát. ám a többség a kAloT-ot feljelentő Somssich gróffal 
és Széchényi grófnővel értett egyet, akik 10 000 agrárproletár házhely-
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hez juttatásának felvetése okán ragadtak tollat és igyekeztek a mozgal-
mat megtartani azon keretek között, ahol az még nem veszélyezteti az 
egyházi nagybirtok érdekeit.

A kAloT megerősödéséhez és végül egyházi elfogadásához ennél is 
nagyobb súllyal esett a latba az a körülmény, hogy a kormányok, előbb 
Imrédy Béla miniszterelnöké, majd gróf Teleki Pálé hatékonyan támo-
gatták a mozgalmat és őket ebben nem befolyásolta a főpapság esetleges 
nemtetszése. valójában a kAloT előbb nyerte el Imrédy miniszterelnök 
támogatását, mint a püspökökét, és a kormány segítségével költözött a 
fővárosba és kezdett ott terjeszkedni (Gergely, 1983. 415−427.). Imré-
dy, de még inkább Teleki miniszterelnök a kAloT-ban már valóban az 
agrártársadalom nyilas befolyásolásának fő gátját látta. Alátámasztotta 
ezt a felvidéki visszacsatolás után a kAloT-ba tagozódó SzkIE példája 
is, amelyik az ottani területeken sikerrel akadályozta meg a nemzetiszo-
cialista térnyerést, és ugyanez igazolódik be majd észak-Erdélyben is. 
A kormánytámogatás tényét a főpapság sem hagyhatta figyelmen kívül 
− és bár jó néhányuk nem is titkolt ellenszenvvel kezelte a kAloT-ot – a 
mozgalmat derékba törni nem tudták.

A kAloT központja 1939. február elsejétől Imrédy támogatásával 
Szegedről Budapestre, a cukor utca 3. sz. alá költözött. A probációjáról 
visszatért kerkai páter ekkor vette át ismét az elnökséget az 1938-ban őt 
helyettesítő Nagy pátertől. A szervezetnek ekkor 97 690 rendes és 150 
000 pártoló tagja volt (Forrás, 1939). Az 1939 elején kiadott mozgalmi 
brosúra „Új harcra fel!” címmel jelent meg és igencsak Imrédy befolyá-
sát mutatja. Az ívnyi propagandairat magán hordozza e hónapok légkörét, 
átvéve számos jobboldali radikális mozgalmi fogást és jelszót: ilyeneket, 
mint „Mozgósítunk!, Hadparancs!, Indulás a tűzvonalba!”. ugyanakkor 
a lényegi mondanivaló a már bemutatott vezérkönyv gondolatait tartal-
mazza. Ekkor jelenik meg a kAloT egyenruha-szabványának a leírása 
is, ami a kék ing, az árvalányhajas kalap és a rézfokos.

A kAloT emancipálódását a katolikus legényegylettől, még inkább 
az Actio catholika mozgalomtól az 1940-ben láttamozott új alapszabá-
lya rögzítette. A szervezet teljesen önálló és független lett, nevében a 
Titkárság helyébe a Testület szó került. A kAloT mint önálló jogi sze-
mély alakuló közgyűlésére 1940. november 28-án került sor. Az orszá-
gos főtitkár ugrin József beszámolója szerint 5 év alatt 14 606 vezető 
kapott kiképzést. Az észak-erdélyi székely szervezetek csatlakozásával a 
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legényegyletek száma már meghaladta a 2500-at, a tagság pedig kb. fél 
millióra tehető. Az újjáalakuló kongresszus, amelynek egyik fő szónoka 
kovrig Béla, Teleki bizalmasa volt, határozottan nyilas ellenes hangnem-
ben zajlott le. (Dolgozó Fiatalság, 1940. 12. sz.) Az ugyanekkor meg-
szűnő Dolgozó Fiatalság helyett Magyar Vetés címmel indult a kAloT 
új hetilapja 20 000 példányszámmal.

A háború alatt a kAloT továbbra is bizonyos kiváltságokat élvezett. 
A BM kivette a kAloT-ot a 8110/1939. BM sz. rendeletben foglalt egy-
letalakítási tilalom alól és a kAloT kultúrestjei után nem kellett vigalmi 
adót sem fizetni.

A kAloT nép felé fordulása, népművelői és népfőiskolai tevékeny-
sége része volt az 1930-as évek hasonló típusú, protestáns vagy nem is 
feltétlenül egyházi-vallási indíttatású kezdeményezéseinek. A kAloT 
kultúrmunkáját a Műsorközpont irányította. A helyi szervezeteket, szín-
játszó csoportokat ez látta el katolikus szempontból kifogástalan műsor-
anyaggal. De a központ ezen túl szakkönyvekkel és szépirodalommal is 
igyekezett segíteni a helyi legényegyletek működését. 1941 után, részint 
a háborús körülmények miatt, részint mert Kállay Miklós kormánya már 
nem tulajdonított olyan fontosságot a kAloT-nak mint Teleki, ez a te-
vékenység megtorpant. Ezekben az években vált tömegméretűvé a moz-
galom. A mozgalom helyi vezetőit a már említett vezérkönyvek mellett 
a folyóiratként kiadott Munkafüzetek, illetve a Forrás, majd Forrástár 
című kiadványok segítették. A kAloT nagy szolgálatot tett a magyar 
irodalom terjesztésének, többek között a népi írók legfrissebb könyvei-
nek a néphez történő eljuttatásában. Ez a szó szoros értelmében vett kul-
turális szolgálat arra törekedett, hogy az egyes kAloT tagok épp úgy, 
mint a helyi csoportok, saját kis könyvtárral rendelkezzenek. Így került 
nem egyszer az istállóban alvó parasztlegény fekhelye fölé, a székely fa-
faragók által készített szekrényébe, a magyar és a világirodalom gyöngy-
szemeit tartalmazó tucatnyi értékes könyv.

Az 1930-as évek elejétől Magyarországon az úgynevezett népfőisko-
lai oktatást dán mintára a protestáns egyházak kezdeményezték. Ennek 
célja az iskolából kikerült fiatalok képzése, továbbképzése volt részint 
az általános műveltség körében, részint bizonyos gyakorlati, szakmai 
irányban anélkül, hogy vetekedni akartak volna az ilyen célú oklevelet 
kiadó iskolákkal. A kAloT is magáévá tette ezt a művelődési formát, 
és 1940. október 1-jén megnyitotta első népfőiskoláját érden. A hajda-
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ni Szapáry-kastélyt a szervezet a jezsuita rendtől vásárolta meg igen 
kedvezményes áron. Ettől kezdve a kAloT érdi népfőiskolája lett a 
mozgalom szellemi-kulturális centruma. A népfőiskolák bentlakó hall-
gatói színvonalas előadásokon és foglalkozásokon vettek részt. A tan-
folyamok célja a helyi és felsőbb vezetők kiképzése volt. Tehát nem 
kívülről, értelmiségi rétegekből jöttek a vezetők, hanem a mozgalom 
által kitermelt, arra rátermett fiatalokból nevelődtek ki. A kAloT nép-
főiskolák száma gyorsan növekedett, létesítésüket a főpapok, az állam 
és magánosok egyaránt támogatták. A korszak végére 20 népfőiskola 
működött, amelyekben több tízezer parasztfiatal kapott felkészítést a 
közéleti munkára.

A világháború kitörésétől kezdve ebben a mozgalomban is előtérbe 
került az ifjúság katonai előképzése. 1940-ben emiatt alakult ki konflik-
tus a kAloT és a leventemozgalom között, mert ez utóbbi parancsnokai 
megtiltották a leventéknek, hogy egyidejűleg a kAloT-ba is belépjenek. 
A püspöki kar közbelépésére sikerült elérni, hogy 1940 márciusában a 
HM rendeletileg utasította a levente-vezetőket arra, hogy a tagok belép-
hetnek a kAloT-ba. ám ezzel a probléma még nem oldódott meg, mert 
az állam igényt tartott az ifjúság kizárólagos nevelésére és szervezésére. 
A megállapodás szövege egyértelműen mutatja, hogy a kAloT-nak a 
levente mozgalommal szembeni alárendelődéséről volt szó. Nem is lehet 
ezt másként értelmezni, mint előre menekülésként: ugyanis ezzel hárí-
tották el a jezsuita atyák a kAloT betiltását, illetve ellehetetlenülését. 
Hiszen amennyiben a levente mozgalom megtiltja a fiataloknak a kA-
loT-tagságot, akkor ez a mozgalom megszűnésével lett volna egyenlő. 
Ezen kompromisszum révén viszont tovább folyhatott a munka. A katoli-
kus püspöki kar ebben a helyzetben úgy foglalt állást, hogy az egyház lét-
érdeke a katolikus mozgalmak fennmaradása, autonómiájuk megőrzése. 
Az 1941. október 8-i püspöki konferencia határozata értelmében tehát az 
ominózus egyezmény aláírását közvetlenül megelőzően, közös főpászto-
ri körlevelet bocsátottak ki a katolikus ifjúsági szervezetekről, tartalmát 
illetően a kAloT-ról és kAláSz-ró1 (Gergely, 1984. 334–339.). A fő-
papok a honvédelmi érdekek, a levente fontosságának elismerése mel-
lett rámutattak a külön katolikus, valláserkölcsi szervezetek szerepére és 
szükségességére. A püspökkari megnyilatkozás azért volt fontos, mert 
ez adta meg a helyi értékét a levente mozgalommal kötött paktumnak. 
A püspökök egyébként méltatták a kAláSz érdemeit is, mint a kAloT 
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testvérszervezetét. A közös pásztorlevél rámutatott arra, hogy a katoli-
kus ifjúsági szervezetek soraiban nagy erő rejlik, nemcsak a keresztény 
világnézet, hanem a nemzeti szellem számára is. A kAloT vezetői más 
alternatívákat is kerestek az 1940-es évek elején. A protestáns indíttatású 
Szárszó-konferenciákon 1942-ben részt vett a kAloT is, illetve annak 
nevében Nagy páter és úgy tűnt, végre létrejön az összefogás. Sajnálato-
san ez nem így történt, az 1943-as sorsdöntő szárszói találkozón a kA-
loT már nem jelent meg.

3. református mozgalmak

A kálvinizmus első világháború utáni helyzetét jól jellemzik a korabe-
li protestáns újságok, folyóiratok, amelyek fontos szervező erőt is je-
lentettek. A Reformáció című folyóirat 1920. október 31-i számában ez 
olvasható „Reformációra van szükség egyházi életünk minden megnyil-
vánulásában, minden vonatkozásában. Nem szüntelen okoskodásra, pa-
naszkodásra, nem gyáva tétova tapogatózásra, hanem tűzre, mely melegít, 
lelkesít, világít, irányt szab, egyesít és áldást hoz”. A Révész Imre szer-
kesztésben megjelenő Hit és Életben azt emelik ki, hogy a kálvinizmus-
nak újra nemzetnevelő és nemzetfenntartó erővé kell válnia. Mohács és 
Trianon párhuzamba állítása ennek az időszaknak gyakori témája, szinte 
évente jelennek meg beszámolók, memorandumok a lelkészek gyűlései-
ről (Pécel, 1920; kunhegyes, 1921). Az 1925-ös lelkészi gyűlésen a lelki 
mozzanatok mellett már nagyon konkrét követelések is megfogalmazód-
nak a létminimum és a kezdő kisgazdaságok adómentességéről, valamint 
a szociális intézkedések szükségességéről. A református Egyház kon-
ventje 1928-ban a következő egyesületeket, szövetségeket vette számba, 
amelyek közül a fontosabbak a következők: keresztyén Ifjúsági Egyesü-
let (kIE), vasárnapi Iskolai Szövetség, Magyar kálvin Szövetség, a kIE 
leányegyesülete, Soli Deo Gloria Szövetség (SDG), Bethánia Egylet, 
lórántffy zsuzsanna Nőegylet, Filadelfia diakonissza-egylet, reformá-
tus lelkésznék országos Szövetsége, református Tanítók Szövetsége. 
Már maga ez az impozáns lista is utal arra, hogy milyen dinamizáló té-
nyezőt látott a protestantizmus ezekben az egyesületekben. Tartalmi vo-
natkozásban az egyesületek a mindennapi élet szervezésével összefüggő 
feladatokkal foglalkoztak, úgymint: 
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1) evangelizáció és hitterjesztés,
2) családon és iskolán kívüli vallásos nevelés és bibliakörök működ-

tetése, 
3) egyháztagok rendszeres látogatása, 
4) szegénygondozás, érdekvédelem, gyógyító tevékenység, anya-, 

csecsemő- és gyermekvédelem, diákjóléti munka, beteg-, árva- és 
fogolygondozás, idősek, munkaképtelenek és munkanélküliek fel-
karolása,

5) a szórványterületeken és a diaszpórákban élők segítése. 

A felsorolás egyértelműen mutatja a tevékenység súlypontját, ami a szo-
ciális gondoskodást jelenti, tehát azt a területet, ami a legfontosabb, ahol 
ténylegesen lehetőség van a cselekvő emberbaráti szeretet, azaz a hitbéli 
alapelvek tényleges megvalósítására. 

A korábban felsorolt egyesületek tevékenységének teljes bemutatása 
önálló monográfiákat igényel, jelen esetben két egyesület mozaikos is-
mertetésére van lehetőség.

3.1. A kErESzTyéN IFJÚSáGI EGyESülET (kIE)

Alapvetően az a gyakorlati igény hívta elő az alapítást, hogy zárt falusi 
környezetből tömegesen kerültek fiatalok nagyvárosokba, ahol rengeteg 
új kísértéssel találkoztak, segítséget, eligazodási lehetőséget viszont nem 
találtak. régi viselkedési mintáik használhatatlanok voltak ebben a kör-
nyezetben újak pedig még nem alakultak ki, pontosabban egész „ipar-
ágak” szakosodtak az ő kizsákmányolásukra. külföldön már jó ideje 
működtek a különféle legényegyletek. Németországban Elberfeldben 
1816-tól Doering lelkész, majd ugyanitt kolping is legényegyletet alapí-
tott. Magyarországon Pesten és Debrecenben jött létre az 1860-as évek-
ben ilyen egyesülés.

A kIE megalakulásának körülményei, fejlődéstörténete több tanul-
mányban is olvasható. (Kovács, 1993. 56−83.), jelen esetben azt a más 
mozgalmakra is jellemző alapsémát mutatom be, amelyik általában jel-
lemzőek az ilyen jellegű egyesülések kialakulására, működésére:
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1. táblázat. A kIE létrejöttének lépései

külföldi hatások az induláskor Svájc – charles Fermaud
Véletlen találkozások ezek képvise-
lőivel Szilassy Aladár meghatározó szerepe
Hazai előkészítés, tájékozódás
külföldi vendég meghívása, előadói 
körutak szervezése Előadás teológusoknak
Megalakulás szűk körben 1883. okt. 31.
Alapszabály elfogadása
Hatósági engedélyezés kezdeménye-
zése
Nehézségek – a szükséges módosítá-
sok, egyeztetések elvégzése

Problémák a „keresztyén” szó miatt és
Fermaudról azt híresztelik, hogy baptista

közben azért félig rejtve további 
működés

vasárnapi iskola működik
1892 – új alapszabály elfogadása

Működés hullámzó intenzitással
kapcsolódás a nemzetközi mozga-
lomhoz 
– konferenciák, kongresszusok

1921 – karcag
1922 – Tahitótfalu

Hivatalos lap alapítása 1900. „ébresztő” címmel
állandó helyiség, később székház 
építése

1930 – Horánszky u. 26. később a vas utcában 
építenek székházat

kapcsolat más hasonló egyesületekkel
A terjeszkedés iránya a fővárostól  
a vidék felé Debrecen − kecskemét
Fizetett tisztviselők foglalkoztatása Elnök, titkárok,
A tartalmi tevékenység bővülése faluszeminárium, regős cserkészet,

népfőiskolák – Sárospatak, Nagytarcsa, veszprém
Szakértők bevonása Mitrovics Gyula

karácsony Sándor és mások
A vezetőképzés megoldása Téli táborok 2 és fél hónap bentlakással
Az alapítók halála 1924 – meghalt Szilassy Aladár

1925 – elhunyt Megyercy Béla
változások a szervezeti felépítésben 
– fúziók

Három ág (1926): városi egyesületek, kálvinista 
ág, evangélikus ág
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Eredményes működés, kiteljesedés országos konferenciák szervezése
kapcsolat a cserkészmozgalommal
Ifjúsági sajtó működtetése
Hadigondozás
külföldi kapcsolatok ápolása

A felszámolás 1950. máj. 16. Bereczky Albert elnöklete alatt  
a közgyűlés kimondja a feloszlatást

A működés szüneteltetése kIE perek – 1951, 1967
Az újraindítás 1990. októbere

Forrás: kovács 1993,

A kIE és az életreform kapcsolata alapvetően abban a tényben realizáló-
dik, hogy a bizonytalansággal szemben a stabilitást részesíti előnyben, ez 
pedig különösen fontos a parasztság számára, hiszen nekik az egyházak 
jelentették azt a biztos társadalmi hátteret, szervezőerőt, amit a munkás-
osztálynak a szakszervezetek nyújtottak. Ilyen értelemben a kIE fontos 
hiánypótló szerepet töltött be aktív, cselekvő segítőkészségével, ami a 
szegény és szociális gondozás teljes rendszerének működtetésével, a nép-
főiskolák rendszerének megteremtésében nyilvánult meg. Sok-sok apró 
helyi kezdeményezés – így például a kecskeméti férj- és feleségképző 
akadémia, a faluvezetők képzése, a leány-népfőiskola és az olyan közös-
ségek létrehozása, vagy Szeretetfalva alapítása, az utcagyermek-misszió, 
vagy a Fiúk falva működtetése Debrecenben, továbbá a módszertani se-
gédanyagok, útmutatók megírása – mind-mind a reálisan megvalósítható 
életmód-változtatást, a megélt humanizmus érdekét szolgáltak. A kIE-re 
végig jellemző egyfajta történelmi gyökerű puritanizmus is, így például 
a szervezeti szabályzat tiltotta az egyesületi székházaikban a táncmulat-
ságok rendezését.

3.2. A SolI DEo GlorIA SzövETSéG (SDG)

A Soli Deo Gloria Szövetség (SDG) a kálvinista ébredési mozgalmak 
egyik fontos hazai megjelenési formája. Az SDG sokban hasonlít a ko-
rábban bemutatott kIE-hez. Ilyen a külföldi − elsősorban holland − ha-
tások befogadása, egyes tradicionális kálvinista dinasztiák meghatározó 
szerepe (victor János, karácsony Sándor); az összetartozást erősítő kö-
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zös napi imádkozás gyakorlata. Lényegi eltérés az induláskor és még 
azután is jó ideig a teológus hallgatók SDG-beli meghatározó szerepe. 
Az alapító Töltéssy zoltán vezetésével ezen kevés hallgató – hiszen egy 
diákszobából indul a mozgalom – erős küldetéstudattal rendelkezik. Sze-
rintük szent próféták kellenek az országnak a nagy célok megvalósítá-
sához. A teológushallgatók alapos lelkiismeretvizsgálattal készülnek az 
előttük álló nagy feladatra felajánlva ifjú életüket a példamutatóan meg-
élt igaz hit szerinti életre. Az 1921-ben megalakult szövetség a diákokra 
alapozza a tevékenységét. 

Maga a szervezeti forma is említést érdemel: a kIE egyesület volt, de 
a diákok számára akkoriban az egyesületi forma fecsegő hazafiaskodást 
jelentett és nem elégítette ki őket. 1923-ban megfogalmazott nyilatko-
zatukban úgy vélték, hogy a magyar református egyház missziói lélek-
kel történő szolgálatának a szövetségi szervezeti forma jobban megfelel 
(Denke, 1993. 149.). Töltéssy szerint „a hazai reformátusság élete leg-
többször a kurjongatásokban, vastag nyakban és mellveregetésben merül 
ki” (uo. 150.). létezik egyébként még a „kör” mint szervezeti forma, 
ezen az egyes gyülekeztek területéről összegyűjtött nem feltétlenül diák 
résztvevőket értették, akiket a szövetség kiteljesedése idején igyekeztek 
elérni. A szövetségi forma viszonylagos önállósággal járt, amire egy di-
namikus megújulást felvállaló szervezetnek nagy szüksége volt. Ez lehe-
tővé tette, hogy némely kérdésben elszakadjanak az egyház vezetőinek 
hivatalos véleményétől és a maguk külön útját járják. 

3.3. DokuMENTuMok, PrIMEr ForráSok 

A református Egyház zsinati levéltárának 24. fondjában kézikönyvek, 
dokumentumok találhatók, ilyen az Elvi Program (1928), vezetői kis-
káté, SDG-vezetők kiskönyve (Soos Géza írta), Dobos lászló, Gergely 
Ferenc és kulifay Albert monográfiái az SDG-ről. és újságok, pl. Refor-
mátus Diákmozgalom. Dokumentumelemzés alapján azokat a módszere-
ket emeltem ki, amelyek hatással vannak a mindennapi életre:

Egy feladat megkezdése előtt az érintettek mindig lelkiismeretvizs-• 
gálatot végeznek.
A csendes órák az elmélyedés gyakorlati megvalósulását szolgálják.• 
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Az imádkozás megtanítása és megtanulása egy lassú, az előzőekre • 
épülő folyamat eredménye.
A testvéri beszélgetés az egyik legfontosabb közösségépítő mód-• 
szer.
Az írott sajtó szerepe fontos, az újság a gyors és hatékony ismeret-• 
átadás orgánuma.
Internátusok alapítása és működtetése a közösségi élet fenntartása • 
céljából.
A mindennapos imádkozás és a Szentírás olvasásának a jelentősé-• 
ge.
Az esztétikus környezet megteremtése és ennek részeként a tisz-• 
taság biztosítása, virágok elhelyezése, népi hímzéses asztalterítők 
és függönyök, az előtérben mindenütt szabadon olvasható újságok 
találhatók.
A mindenkori közös éneklés közösségfejlesztő és fenntartó szere-• 
pének felismerése.
Faluszeminárium és népfőiskola működtetése.• 
Egyházi ifjúsági építőtáborok szervezése, mások megsegítése és kö-• 
zösségi épületek létesítése és fenntartása.
Program a népi tehetségek felkutatására és mentésére. • 
utcagyerek-misszió.• 
Szegénylátogatás és -gondozás.• 
A tanyán élők meglátogatása és segítése, különös tekintettel az itt • 
szolgáló cselédlányokra.
A börtönbe zártak meglátogatása.• 
karácsonyi vásárok szervezése.• 
A szeretetvendégség gyakorlata – az egyháztagok közötti kapcsola-• 
tok erősítésére.
A vasárnap délutáni kaláka-rendezvény: ez klubdélutánhoz hason-• 
lít, népdalokat énekelnek, magyar irodalmi műveket olvasnak fel és 
az ifjúságot érdeklő ügyekről beszélgetnek.
A „vándorkönyvtár-mozgalom” igyekszik az elhagyott helyeken is • 
felkelteni az olvasás iránti érdeklődést és gondoskodni a könyvek 
elérhetőségéről. 
A vezetői kiskáté a keresztyén életgyakorlat hármas útját jelöli ki: • 
ennek részei a Szentírás naponkénti olvasása, az imádság és a kö-
zösség szolgálata.
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A korábbi protestáns hagyományok folytatásaként a középiskolá-• 
sokról való gondoskodást (pasztorálást) a főiskolásokra bízták.

Az életreformra hatást gyakorló módszerek értékelése kapcsán két fontos 
észrevétel tehető: egyszer az alapozás és az előkészítés fontossága érdemel 
figyelmet, amit gondos előkészítéssel a lelkiismeretvizsgálat és a rendsze-
res imádkozás segítségével valósítanak meg. Ez az alapozás egyébként 
minden vallásos mozgalom sajátossága és erőssége. A másik észrevétel az 
ezzel párhuzamosan megfigyelhető minden részletre kiterjedő gyakorla-
tiasság, amivel a mindennapi élet elhanyagolt, kevés figyelmet kapó prob-
lémáira javasolnak praktikus, hatékony és megvalósítható megoldást.

Az együttlétek célja az, hogy a fiatalok megismerjék egymás gondol-
kodásmódját, erre lehetőséget is kell teremteni, ezért alakul ki az össze-
jövetelek differenciált rendszere. 

A Soos Géza által szerkesztett SDG-vezetők kiskönyve szerint leg-
alább háromféle gyűlés-típust lehet elkülöníteni: 

1)  a bibliai gyűlés – ennek középpontjában az Igehirdetés és a közös 
éneklés volt, 

2)  a világnézeti gyűlés – amelynek a célja egy színvonalas előadás 
megtartása egy-egy aktuális kérdésre vonatkozóan, amit a résztve-
vők hozzászólása, megbeszélés követ,

3)  az úgynevezett teljes gyűlés, ahol az ének, az ima és az Igehirdetés 
együtt történt. 

A gyűlések megtartásához nagyon részletes, többféle megoldási lehető-
séget bemutató metodikai útmutatás készült. Minden gyűléstípus vég-
ső célja a felelős véleménynyilvánítás gyakorlása. A gyűlések rendszere 
kiterjedt a gimnazistákra is, de értelemszerűen más tartalmi elemekkel, 
így itt a beszélgető gyűlést vagy történeti gyűlést tartottak. Mindkét for-
mációban ügyeltek a romantikus érdeklődés kielégítésére, ami ennek a 
korosztálynak fontos szükséglete. 

A gyűlésekhez csatlakozik a sokféle témát felölelő tanfolyamok-rend-
szere. Ezek közül már a címével is figyelmet érdemel a Budapesten tar-
tott Népszerű Teológiai Tanfolyam előadássorozat, ahol interdiszcipli-
náris tudományos megközelítésben foglalkoztak az emberiség előtt álló 
sorskérdések megválaszolásával. Hasonlóan érdekesek voltak a Debre-
cenben szervezett „Szombat Esték” vagy a sárospataki „Péntek Esték”. 
Ezeken a rendezvényeken többnyire a Teológia és a gimnázium tanárai és 
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a helyi értelmiség más képviselői (orvosok, ügyvédek) igyekeztek alapo-
san körüljárni egy adott témát és eligazítást adni a résztvevők számára.

A téli és a nyári konferenciák is fontos szerepet töltenek be: sokak 
számára ez az egyetlen üdülési lehetőség, de itt oldják meg a vezető-
képzést és a tehetségmentést. Ilyen célra telkeket vásároltak a Balatonon 
és a Mátrában, továbbá üdülőházakat építettek. A fiatalok itt megismer-
kedhettek a Biblia világával, foglalkoztak a hit kérdéseivel, közvetlen 
kapcsolatba kerülhettek jelentős egyházi személyiségekkel, tudósokkal, 
művészekkel. Fontos volt az is, hogy a nyilvánosság előtt kifejthették 
saját véleményüket. 

A vezetőképzés lényegében a lelki elszegényedéssel szembeni aktív 
küzdelmet szolgálta. Metodikája, szóhasználata az egyházi gyakorlatból 
ered, ahol a „jó Pásztor” ideálja a mértékadó. 

A vezetés fő eligazítási elveit sajátos fogalmazásban tömören közlik, 
ezzel is érzékeltetve a mozgalom sajátos jellegét, ezek az elvek a követ-
kezők: 

1) Minden léleknek megvan a maga ajtaja, a jó vezetőnek ezen kell 
bekopognia. 

2) A jó vezető nevükön szólítja „juhait”, tehát igyekszik sajátosságai-
kat alaposan megismerni. 

3)  A jó vezető példát mutat, amit mond azt is teszi.

A diákszociális intézkedések rendeltetése az volt, hogy az 1929-es gaz-
dasági világválság után, a stabilizált nyomor helyzetében segítse az arra 
rászorulókat. Ennek számtalan intézménye létezett a menzától az inter-
nátusok létesítésig. Ezeket a szolgáltatásokat jelképes összegekért lehe-
tett igénybe venni. A következetes gondolkodásmódra jellemző, hogy 
rendelkeztek azokról is, akik semmit sem tudtak fizetni, az ilyen szemé-
lyektől különböző közösségi szolgálatokat kértek.

4. Az evangélikus egyház 

A Magyarországi ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházban tömörül-
tek az ország összes evangélikusai nemzetiségre és nyelvre való tekin-
tet nélkül. csupán az erdélyi szászság tartotta meg különállását egészen 
1918-ig. Az 1891–1892-ben Budapesten ülésező evangélikus egyházi al-
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kotmányozó zsinat fogadta el az egyház életét és szervezetét szabályozó 
törvényeket, országos közalapot szervezett, és egységesítette az egyházi 
adózást. Az egyház alkotmányát I. Ferenc József király 1893. március 
18-án fogadta el. Jellegét tekintve – az evangélikusok a reformátusok-
hoz hasonlóan a zsinat-presbiteri elvet követik. Ez azt jelenti, hogy az 
egyház vezetésében a kollektív testületeknek – a törvényhozó zsinatnak, 
a közgyűlésnek, illetve a presbitériumnak – van meghatározó szerepe. 
Alapegysége az anyagyülekezet (anyaegyházközség, eklézsia) a presbi-
tériummal, ennek az élén áll a felügyelő és a lelkész. A gyülekezet sza-
badon választja papját és fizetéséről is gondoskodik, valamint iskolát tart 
fenn. A kisebb gyülekezetek a társ-, a leány-, illetve a fiókegyházak. Ez 
utóbbinak sem lelkésze, sem tanítója nincs. Több anyagyülekezet egy-
házmegyét (esperességet) alkot, amelynek elöljárója egy világi felügyelő 
és az esperes. Az esperest az egyházmegyébe tartozó anyagyülekezetek 
lelkészei szavazattöbbséggel választják.

Az egyházmegyék egyházkerületet (szuperintendencia) alkotnak, 
amelyet egy világi egyházkerületi felügyelő és egy szuperintendens 
(később püspök) vezetnek. A felügyelőt és a szuperintendenst az egy-
házkerület valamennyi eklézsiája választja. 1951-ig a következő négy 
evangélikus egyházkerület létezett: bányai, dunántúli, Dunán-inneni és 
tiszai. A magyarországi evangélikus egyház élén az egyetemes egyhá-
zi és iskolai felügyelő áll. Az egyházszervezet legfelsőbb szintjén nincs 
kettős elnöklés, azaz nincs generális szuperintendens. A legfőbb egyházi 
kormányzószervnek az egyetemes gyűlést tették meg, amelynek elnöke 
az egyetemes felügyelő. Hivatalból tagjai az egyházkerületi felügyelők 
és szuperintendensek, illetve a kerületek választott kiküldöttei. Az erdé-
lyi evangélikus szász egyház nem egyházkerületként, hanem országos 
egyházként működött. Hívei az ott élő szászokból kerültek ki. Szervezete 
és működése eltért a magyarországitól. ott az esperességeknek megfele-
lő egyházkormányzati egységet káptalannak nevezték.

A századforduló evangélikus egyházát a korszellem határozta meg. 
élte a maga népegyházi életét, vagyis számon tartotta megkeresztelt hí-
veit, kivetette és behajtotta a kötelező egyházi adókat, fenntartotta és 
gondozta épületeit, az iskolát, a templomot a paplakkal. Hivatalos sze-
mélyei sérelmezték, hogy sokszor másodrendűnek tekintik őket, és az 
egyenjogúságért, viszonosságért küzdöttek.
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Az egyház liberális teológiájával összeillett a kultúrprotestantizmus 
szemlélete, ez igyekezett integrálódni a társadalomba, és annak igényeit 
kielégíteni. Az iskolai hitoktatás, valláserkölcsi nevelés mellett társas 
rendezvények és báli összejövetelek is belefértek programjába. ünne-
pi alkalmait fényes külsőségekkel rendezték meg, a püspökök vizitáci-
óit bandériumok kísérték. A tanítók ifjúsági színdarabok, népszínművek 
előadásával tették vonzóvá és telítetté iskoláik dísztermeit vagy torna-
termeit. A járandósági földek szerény, de viszonylag biztos megélhetést 
jelentettek a legtöbb helyen az egyház alkalmazottainak, akik ügyes gaz-
dálkodással módot találtak néhány intézmény, öregotthon, árvaház vagy 
internátus fenntartására. A templomokban – más felekezethez hasonlóan 
– túlsúlyban voltak a gyermekek, a fiatalok és különösen az asszonyok. 
Az egyházvezetés testületeiben a férfiaknak jutott a döntő szó. Egyházi 
tisztséget viselni tekintélyt és megbecsülést jelentett. A tisztségviselők 
között mindig sok az értelmiségi és a jómódú polgár.

Evangélikusnak lenni sokáig egyet jelentett az ellenzékiséggel, a sza-
badságharccal vagy a protestálással. A 20. század az evangélikusok kö-
zött is megjelent a szabadelvűség, teret nyert a szocializmus eszméje. 
A protestantizmuson belül az evangélikusságnak külön hit- és erőpró-
bát jelentett többnemzetiségű összetétele. Sok feszültség forrása volt ez. 
A magyar és vend evangélikusok mellett nagy létszámmal képviseltette 
magát a szlovákság, a németség, valamint az erdélyi szászság. Az egy-
házi vezetőknek különösen a pánszláv törekvések és az elszakadási kí-
sérletek okoztak gondot. Másrészről az evangélikus egyház nyitottságát, 
befogadó attitűdjét bizonyítja, hogy az izraelita felekezet első gimnáziu-
mának megnyitásáig a zsidó fiatalok zöme a Deák téri Evangélikus Gim-
náziumban végezte tanulmányait (Sanda, 2009. 104.).

A századelőn negatív hatásként megjelent az általános szekularizá-
ció. Az erőteljes iparfejlesztés nyomán a városok körül kialakult gyár-
telepekkel az addig elmaradott magyar ipar csökkentette lemaradását, 
de ugyanakkor kiszakította természetes közösségéből a mezőgazdasági 
területeken élő vallásos rétegeket. Ez sokfelé gyengítette az evangélikus 
gyülekezeteket. ugyanakkor több városban támadt fel az igény temp-
lomépítésre. A Monarchia egyházpolitikájának liberalizálódása végül is 
lehetővé tette, hogy a hazai lutheránusság rendezze sorait. Ez az 1891 
decemberében Budapesten megnyitott egyetemes zsinaton – hosszabb 
előkészület, sok vita és küzdelem után – történt meg.
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A 20. század elején – a kényszerű kivándorlás, emigráció hatásá-
ra – az egyébként is kisebbségben élő evangélikusság létszáma tovább 
csökkent. Mindez az egyházi munkára, a lelkipásztori szolgálatra rótt 
ki megnövekedett terheket. A szórványgondozás nélkülözi a látványos 
eredményeket, kitartó hűségre és odaadásra kötelez, ezért sokkal több 
energiát igényel, mint a nagyobb létszámú gyülekezettel való törődés. 
Számos lelkésznek és gyülekezeti tagnak ezt a sorsot kellett vállalnia.

A lelkipásztori szolgálat mellett az egyház igen hangsúlyos tevékeny-
sége az iskolai-nevelői munka. Az evangélikusság a reformátori alapokra 
épülő tanítási-oktatási feladatát mindig komolyan vette. A gyülekezetek 
gondoskodtak a templom mellett iskola létesítéséről.

Az egyházi fejlődés az építkezésekben is megnyilvánult. A 20. század 
első évtizedében épült fel a Budapesti Evangélikus Gimnázium új épü-
lete (1905) a vilma királyné úton. Modorban − Pozsony vármegyében − 
leánynevelő Intézet kezdte el működését. 1909-ben nyílt meg a luther 
otthon Budapesten, a Győri Szeretetház pedig 1912-ben kezdte meg te-
vékenységét. Templomépítő bizottságok alakultak különböző települése-
ken, sajnos építési terveiket az I. világháború elodázta vagy meghiúsította.

A 19. század liberális teológiájával és racionális vallásosságával 
szemben az 1890-es évek közepe óta mind erőteljesebbé vált az egyházi 
hitvallásos (konfesszionális) irányú teológia. Ennek képviselői valóság-
gal új ortodoxiát elevenítettek fel, mivel a lutheri hitvallások újra fon-
tossá váltak. Többet foglalkoztak a reformátorokkal és irataikkal és ezek 
tanulmányozása eredményezte a bibliai-reformátori megújhodást. Az új 
teológiai gondolkodásnak egyik jeles műhelye volt a luther Társaság 
(alapítva 1886-ban), amely az egyházi irodalom terjesztésével az evan-
gélikus értelmiséget volt hivatva mozgósítani. 

A reformátori, hitvallásos teológia eszmélődése mellett az úgyneve-
zett angolszász ébredés is éreztette hatását. A Skót Misszió magyaror-
szági munkája kovászként hatotta át a protestáns kereszténységet. Fe-
lelősséget ébresztett a lelkigondozást nélkülöző és kísértéseknek kitett 
hívek iránt. Elsősorban az egyesületi keretek között tűnt fel. Még az egy-
házmegyék is egyesületekbe tömörültek, habár nem merevedtek öncélú 
képződményekké. A Dunántúlon 1909. évi elnöki beszámolójában kapi 
Béla – akkor körmendi lelkész – például így szólt erről: „Az egyház-
megyei evangélikus egyesület az egyház közéletét akarja megmozgatni. 
Élénkséget, elevenséget akar belevinni azokba a gyülekezetekbe, melyek-
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ben a só megízetlenült. A templom munkálkodását akarja kiegészíteni, 
frissebbé tenni, s újra az Isten igéjéhez akarja visszavezetni azokat, akik 
azoktól elidegenedtek” (Kapi Béla).

1909. február 2-án alakult meg Pozsonyban a Magyarhoni Missziói 
Egyesület, amelynek gondolatát Scholtz ödön ágfalvai lelkész már 13 éve 
dédelgette néhány társával, és készítette elő a Külmisszió (1898–1905), 
majd a Missziói Lapok című folyóiratával, lelkesítő előadásaival. közben 
kunst Irén már 1904 szeptembere óta kínában dolgozott az első magyar 
evangélikus misszionáriusként. 1905 októberében a felsőlövői Hermann 
Adolf Nankingban tevékenykedett, 1912 őszén Pauer Irma Egyiptomba 
készült, hogy mohamedán gyermekek között szolgáljon, de a világhábo-
rú hazatérésre kényszerítette. A lipcsei missziós intézetben Róth Henrik 
(1887–?) készült missziós munkaterületre. A külmisszió gondolatát azzal 
a reménységgel ébresztgették a hívekben, hogy az majd áldásosan hat 
vissza a hazai gyülekezetek életére, és megmozgatja azokat. céljuk az, 
hogy az evangélikusság ébredjen annak tudatára, hogy felelőssége van a 
világ olyan népei iránt, akikhez még nem jutott el az evangélium. 

Feléledt az elkötelezettség tudata az evangélikus identitás tekintetében 
is. Az addigi, mindent egybefoglaló „protestantizmus” helyett hangot ka-
pott a sajátosan lutheri reformáció gondolata. Így készítették el 1911-ben 
a korábban használt racionalista énekeskönyvek után a reformáció jeles 
énekkincséből és a régi magyar énekek tárházából merített anyaggal gaz-
dagítva az új keresztyén énekeskönyvet, a dunántúli egyházkerület ki-
adásában. Ez jelentős szerepet játszott az evangélikusság énekkultúrájá-
ban, hiszen értékes hagyományt elevenített fel a reformáció és a magyar 
nemzeti jelleg vonatkozásában.

A háborús években új feladatok hárultak az evangélikus egyházra. 
Meg kellett szerveznie a hadba vonulók lelkigondozását, a sebesültek 
istápolását és a megcsonkított családokkal, elárvultakkal való törődést. 
Gondoskodni kellett a háborúval járó bajok, anyagi gondok, nyomo-
rúságok enyhítéséről. Az élelem és ruha mellett igyekeztek a katonák 
kezébe imakönyveket, énekeskönyvet és prédikációkat adni. A tábori 
lelkészeknek a fronton, a lövészárkokban és a haldoklók szolgálatában 
kellett helytállniuk. Egyedül a Tiszai Egyházkerületből harminc lelkész 
vonult be tábori szolgálatra. Helyettesítésüket a szomszédos lelkészek 
vállalták. A bevonuló tanítók, tanárok helyettesítése olykor még nagyobb 
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gondot okozott. Geduly Henrik (1866–1937) püspök jelentésében külön 
hangsúlyt helyezett az ifjúság nevelésére, és kiemelte az oktatásra való 
figyelmet, mert „a háborús viszonyok, a nehéz életfenntartás, és a súlyos 
társadalmi helyzet káros hatással volt a fiatalokra”. Az erkölcsi romlás 
pusztító fenyegetésére hívta fel a figyelmet, bár ugyanott megnyugvás-
sal számolt be arról, hogy 1917-ben az evangélikusság szerte a hazában, 
méltón ünnepelte a reformáció 400 éves jubileumát, a világháború dúló 
harcai közepette is: „Senkit sem sértve, mégis a hit és lélek öntudatának 
magaslatán szólt az emlékezés szava a reformáció nagy hőseiről, nagy 
alkotásairól, egyházunk nagy szenvedéseiről, apáink nagy hitéről, s nagy 
áldozatáról.”

Az ünneplés és emlékezés új erőforrást jelentett. Alapítványok léte-
sültek, épületeket tataroztak, volt ahol árvaházat létesítettek (liptószent-
miklós), vagy legalábbis terveztek (mint például Pakson), és harangokra 
gyűjtöttek. A reformáció gondolatainak felélesztésével tovább folyt az 
egyházi élet megújulása az I. világháború idején is. Nemcsak a püspö-
kök, de a lelkészek is kifakadtak a háborús hangulatkeltés ellen. Ezt 
tette Szüts Gábor budai hitoktató, Pálmai Lajos győri lelkész, de tollat 
ragadott Prőhle Károly teológiai tanár is a háború és béke kérdésének 
ügyében. Kapi Béla körmendi lelkész pedig Háború és vallás címmel 
felolvasás-gyűjteményt szerkesztett gyülekezeti vallásos esteken való 
használatra. A négy évig tartó világégés statisztikai mutatója szerint a 
hősi halottak száma az evangélikusok között volt a legmagasabb, mert a 
meghalt, holttá nyilvánított, vagy eltűnt magyar férfiak százalékos aránya 
az evangélikusok között 46,54% volt, míg ez az arány a reformátusok-
nál 43,93%, a katolikusoknál pedig 41,97%. Tény az is, hogy a háborús 
veszteségek és megpróbáltatások felébresztették az emberek szociális 
lelkiismeretét és sokaknak a figyelmét a Biblia felé fordították. 

5. Összegzés

A katolikus és protestáns vallásos mozgalmak és életreform törekvé-
sek legfontosabb sajátossága a tradicionális életvezetési elvek tiszta 
formájához való visszavezetés szándéka. Mindezt kiegészíti az aktuá-
lis környezeti hatások, a társadalmi visszásságok és az emberi esendő-
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ség kölcsönhatásából összeálló, változtatásra váró feladatok érzékelése. 
A passzivitásra hajlamos társadalommal szemben ezek a mozgalmak 
igyekeznek viszonylag gyorsan, a tradicionális lelkivezetésből és a kor 
kihívásaira adott aktuális válaszok kombinációjából eredő megoldások-
kal reagálni. Ennek óhatatlan következménye − a mozgalom eltérő lel-
kiségéből eredően − a kihívásokra való részleteiben is differenciált vála-
szok és megoldási módok hasztalan keresése.
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Sanda István Dániel

Kós Károly kapcsolata a gödöllői  
művésztelep tagjaival és munkásságuk  
kölcsönhatásai az életreform-törekvések  
tükrében

„Sorra vesszük hazánk magyarlakta részeit, annál tüze-
tesebben mennél exponáltabb az illető vidék, s röviden is-
mertetve, jellemezve az ott lakó népet: leírjuk és képekben 
bemutatjuk templomát, temetőjét, házát, otthonát, kertjét, 
őt magát, ruhaviseletét, házi és munkaeszközeit…”

Malonyay Dezső: A magyar nép művészete

1. Bevezetés

A 20. század végén meginduló és a kárpát-medence szinte valameny-
nyi tájegységére kiterjedő népi gyűjtőutakra a korszak legkiválóbb fiatal 
építészei, képzőművészei, muzsikusai és néprajzosai vállalkoztak. Lajta 
Béla és Thoroczkai Wigand Ede építészek egyedül, Medgyaszay István 
a gödöllői művésztelep tagjaival összetalálkozva, Sváb Gyula és Kertész 
K. Róbert építészek a Magyar Mérnök és építész Egylet által támoga-
tott, és az első alapos, rendszerező parasztház-publikációkat eredménye-
ző felmérés keretében, Kós Károly Koronghi Lipich elek támogatásával 
előbb egyedül, majd újabb és újabb barátokat, kollégákat magával csábít-
va járta az országot (Gerle, 2006. 25.).

Körösfői-Kriesch Aladár is részt vett Malonyay „A magyar nép művé-
szete” című ötkötetes művét előkészítő gyűjtőmunkában, melynek első 
kötete „A Kalotaszegi magyar nép művészete” címmel 1907-ben jelent 
meg. Körösfői-Kriesch két szempontból fogalmazta meg a népművészet 
kiemelt fontosságát: egyrészt, mert „…néhány főbenjáró művészeti elv-
nek jelenleg legharmonikusabb, legtisztább típusa, képviselője…”, más-
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részt pedig mert „…gerincében, lényegében határozott nemzeti, faji jel-
leggel, zamattal bír” (Körösfői-Kriesch, 1913. 351−355.).

életpályáján meghatározóvá vált ez a terepmunka, mert nemcsak 
gyűjtötte, hanem be is építette művészetébe Erdély, mindenekelőtt kalo-
taszeg és környéke népi motívumkincsét. Festett, grafikákat készített, de 
szoborkompozíciói is vannak, épületeket és szobabelsőket is tervezett, 
mozaik- és üvegablak-terveinek például Róth Miksa volt a kivitelezője 
(Keserű, 1977. 21.).

római tanulmányútján elsajátította a freskófestés ősi technikáját, és 
az ott töltött évek alatt kötött életre szóló barátságot a később sógorává 
lett Nagy Sándorral. 1901-ben Gödöllőre költözött, ahová gyermekkori 
nyaralásainak szép emlékei fűzték. Az általa alapított művésztelepről két 
monográfia (Gellér és Keserű, 1987.; Gellér, G. Merva és Őriné, 2003.) 
és számos elemző munka született, melyek a kolónia világtól elkülönülő, 
zárt jellegét és az életmódreform sajátos elemeit hangsúlyozzák.

Németh András egyik korábbi, a reformpedagógia és az életreform 
kapcsolatával foglalkozó írásában megállapítja, „…hogy a múlt század 
– (ez alatt itt természetesen a 18. század értendő) – hetvenes-nyolcvanas 
éveitől kezdődően (az egyes országokban némi fáziskülönbséggel) létre-
jött egy új civilizációs alapzat, olyan vezető ideológiák és gondolkodási 
módok rendszere, amelyek az emancipáció különböző felfogásaival kí-
sérletezve az egyének, az individuumok, az emancipált szuverén emberek 
világát próbálták fölvázolni. Ezek a kísérletek természetesen »önmegva-
lósítási« akciók voltak, de emellett teljes joggal társadalmi reformként is 
értelmezhetők” (Németh, 2005. 3−4.).

Munkámban ezt a gondolatmenetet folytatva arra szeretnék rámutat-
ni, hogy egyrészről kétségtelen például az „exodus”, a nagyvárosi tár-
sadalom elidegenítő, személytelen és embertelen kapitalista világától 
való elkülönülés mint társadalomkritika, másrészről viszont a zárt, kis 
közösségi miliőben megélt kontemplatív létforma a művésztelepen élő 
és alkotó művészek számára az alkotómunkához szükséges ideális fel-
tételek mellett a feltöltődés helyét is jelentette. Miért fontos ez? Mert a 
gödöllői művésztelep tagjai – de ugyanez elmondható például a kecske-
méti vagy a nagybányai művésztelep tagjairól is, hogy a kolónia kapuján 
kilépve – az egyes képzőművészeti alkotások minőségét és mennyiségét, 
valamint méreteit tekintve is igen jelentős műalkotásokkal gazdagították 
századelőn épült templomok, iskolák és egyéb kulturális intézmények 
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homlokzatait és belső tereit. Tehát a művésztelepen megvalósított sajátos 
életmód, „életmódreform” nem öncél, hanem eszköz volt arra, hogy egy-
mást az erős közösségi szellem által is inspirálva és egymás ötleteiből ih-
letet merítve folyamatosan töltekezzenek, és így biztosítsák azt a magas 
rendű művészi kifejezőerőt és alkotókedvet, amelyben munkájuk ered-
ményességének zálogát látták. A 16 fős alkotói közösség tagjai1 számára 
a gödöllői művésztelep egyszerre biztosította a visszavonulás, a regene-
rálódás, az erőgyűjtés és a feltöltekezés helyét (Kőszegi, 1920. 6−7.), és 
a marosvásárhelyi kultúrpalotán keresztül a sepsiszentgyörgyi Székely 
Nemzeti Múzeumig számos közintézményben készítettek vagy állítottak 
fel olyan kompozíciókat, melyek máig a kor legértékesebb műalkotásai.

2. a gödöllői művésztelep munkássága

A művésztelep másik vezéregyénisége Nagy Sándor (Németbánya, 1868. 
május 18. – Gödöllő, 1950. március 14.) kétéves római ösztöndíj után hét 
évet Párizsban töltött. ott került kapcsolatba a rózsakeresztes festőkkel 
és a teozófiával. John Ruskin és Lev Tolsztoj hatására a társadalmi és 
morális eszméket kifejező művészet szószólója lett (Gellér, 1981. 31.). 
Tolsztoj a társadalmi megújulást egy másfajta kereszténység és más társa-
dalmi rend alapján képzeli el, különösen radikális a kereszténység meg-
ítélésében, annak hibájául azt rója fel, hogy nem megakadályozta, hanem 
éppen ellenkezőleg, néha még szították is a népek közötti háborúskodást 
(Mikonya, 2009. 85.). Nagy Sándorra is hat ez az elképzelés, de társada-
lombírálatát inkább a képzőművészetben fejti ki. Első megvalósult köz-
épület-díszítő munkája a Nemzeti Szalon üvegfestménye és faliképe volt 
1906−1907-ben, melyet Körösfői-Kriesch Aladárral közösen terveztek. 
Művésznő feleségével, Kriesch Laurával 1907-ben költözött veszprém-
ből Gödöllőre. Nagy Sándor munkásságával, a témánk szempontjából 
kiemelt jelentőségű művészetpedagógiai elveivel behatóan foglalkozott 
– többek között – Géczi János (Géczi, 2004. 19−34.).

1  Frecskay Endre, Juhász árpád, körösfői-kriesch Aladár, Medgyaszay István, 
Mihály rezső, Moiret ödön, Nagy Sándor, Nagyné kriesch laura, raáb Ervin, rem-
sey Jenő, remsey zoltán, Sidló Ferenc, Thoroczkai-Wigand Ede, undi carla, undi 
Mariska és zichy István.
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Hímzés-, faliszőnyeg-, üvegfestmény- és bútorterveit bensőségesség, 
lírai és gyakran misztikus témaválasztás jellemzi. Társadalmi, filozó-
fiai nézeteit főként grafikáin és falfestményein fogalmazta meg. Hosszú 
pályafutása alatt gazdag és változatos életművet alkotott. Számos társa-
dalmi, pedagógiai és filozófiai témájú cikket írt. Elveit a négy évvel Gö-
döllőre költözése után, 1911-ben saját kiadásban megjelentetett „Az élet 
művészetéről” című könyvében foglalta össze (Szabadi, 1979. 59.).

A különböző szintű oktatási intézményekben megvalósult alkotá-
sai közül most csak néhányat emelek ki. készített falképet a gödöllői 
premontrei főgimnázium lépcsőházába (Hadak útja), gobelint az ifjúsá-
gi ebédlőbe, továbbá mozaikképet a rákócziánumba (krisztus király). 
A Százados utcai elemi iskola Toldi-freskóinak ábrázolásában pedig a 
népi életkép a szecesszió mozgalmasságával, dekorativitásával és néhol 
álomszerű stilizáltságával keveredik.

1. ábra. A Százados utcai iskola egy hatalmas, neogótikus várjellegű épület, 
homlokzata szecessziós ornamentikával gazdagítva a historizmus és 

a szecesszió harmonikus stíluskombinációja. (Sanda, 2009. 119.)
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„Ámuljátok látva rettenetes pajzsát,
És amit a csizmáján viselt, sarkantyúját.”

„Mészáros legények, amerre láttak, 
Menekültek, egy-egy hurkoló kötéllel”

2. ábra. Nagy Sándor freskói a Százados utcai elemi iskolában,  
tervezte: Gyalus László.
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3. kós károly munkássága és az életreform 

Kós Károly (Temesvár, 1883. december 16. – kolozsvár, 1977. augusz-
tus 24.) építész, festő, grafikus, művészettörténész, etnográfus, igazgató, 
felelős szerkesztő, a „kalotaszegi ezermester” a szerteágazó tehetséggel 
megáldott emberekre jellemzően eleve sokirányú ösztönző életcél kö-
zött költőnek indult, bár jó ideig – saját bevallása szerint – eszébe sem 
jutott írónak lenni. A képzőművészet többféle ága is vonzotta már ifjú 
éveiben.

1904-ben iratkozott át a Műegyetem mérnöki fakultásáról az építész 
karra, és testestül-lelkestül a maga saját útját kereső magyar architektú-
ra szolgálatába szegődött. A századforduló körül kialakuló szecesszió és 
az angol preraffaeliták mozgalma gyakorolt döntő hatást a fiatal építész 
szemléletére. Ez utóbbi Kós munkásságának vizsgálata szempontjából 
azért kiemelt jelentőségű, mert a saját és a magyar – nemzeti – architek-
túra kialakítása felé vezető út keresése során jutott el azokhoz az új angol 
művészeti elképzelésekhez, amelyek azután nemcsak építészeti szemlé-
letét befolyásolták, hanem hatással voltak könyvművészetének kialaku-
lásán kívül társadalomszemléletére is.

Kós már építészhallgatóként teljesen azonosult John Ruskin megál-
lapításaival, aki stílust, formát „a népnél keresett, és a népművészet for-
rását a középkor művészetében találta meg”. William Morris munkássá-
gát tanulmányozva kiemelte, hogy olyan otthont adott kora emberének, 
amely külső és belső megjelenésében a helyi tradíciókban gyökeredzett. 
Charles Robert Ashbee alkotásainak elemzése során a fiatal építész-ter-
vező újabb meghatározó szempontokat kapott, melyeket így foglalt ösz-
sze: „Az embernek, a családnak építi a házat, nem másnak; ezért épületei 
nem kirakati tárgyak. Mindig a belsőt tervezi, melyhez a külső úgy simul, 
mint a dió beléhez a héj…. Az anyagot mindenekfelett szereti és megbe-
csüli: sohasem hazudik tehát: ami fa, azt fának is mutatja, ami vakolat, 
az nem utánoz követ.”

Már a legelső, 1906-ban született kis vidéki ház című hallgatói tervén 
– ahogyan alcíme is jelezte: „kísérlet a székely népies irányban” – Er-
dély formakincsének jellegzetes elemei ismerhetők fel. Ezt a tervét Lyka 
Károly műkritikus, a Művészet című szakfolyóirat szerkesztője annyira 
megbecsülte és értékelte, hogy tökéletes másolatban – a folyóirat nevé-
hez hűen – háromszínű nyomásban közölte (Sas, 2010. 23−24.).
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A Magyar építőművészek Szövetségének kiállításán kútház elneve-
zésű tervével második díjat nyert. E pályadíj lehetővé tette, hogy nyáron 
bebarangolhassa Torockót, az aranyosszéki falvakat, a kis-küküllő völ-
gyének néhány eldugott ősi települését. életrajz (Kós, 1991) című szép-
irodalmi alkotásában beszámol erdélyi barangolásairól, melyek során 
mélyrehatóan megismerte az egyes tájegységekre jellemző népművészeti 
hagyományokat. különösen kedves volt számára kalotaszeg, a körösfő 
és környéke népköltészete, a kézművesség, a népi iparművészet alkotá-
sai és népi építészete.

A saját bevallása szerint „kissé még túlzott romantikus” Utazás a szé-
kely népművészet körül című tanulmányát és a hozzá készített vázlat-
rajzokat két részletben közölte a Málna Béla szerkesztette A Ház című 
folyóirat 1908. évi tavaszi és őszi száma (Sas, 2010. 26.).

Erdélyi építészeti kutató vándorlásainak összegző munkája az „Er-
dély népének építőművészete” című műve. A Magyar Mérnök és építész 
Egylet czigler-érmével tüntették ki az 1912-ben megjelent „régi kalo-
taszeg” című 32 oldalas, kézzel írott és illusztrált építészeti albumát. E 
két döntő jelentőségű hatás: az erdélyi műemlékek tanulmányozása és a 
népművészet felé fordulás egész életművét meghatározta.

Kós már építészhallgató korában ismert közéleti személyiséggé vált. 
A József körúti Baross kávéház „Balszélfogó” asztalánál – Móricz Zsig-
mond asztalánál – tartott előadásokat az eljövendő nemzeti építészetről. 
Az asztaltársaság tagjainak sorában foglalt helyet többek között: Csáth 
Géza, Gulácsy Lajos, Hevesi Sándor, Karinthy Frigyes, Kárpáti Aurél, 
Kosztolányi Dezső, Márffy Ödön, Márkus László, Pethő Sándor, Vízvári 
Mariska… (Sas, 2010. 24.)

Egyetemi tanulmányait 1907-ben befejezve maga is azt vallotta, hogy 
mindenekelőtt építész. ugyanakkor jelentős grafikai és szépirodalmi 
munkássága is rokon vonás a kortárs képzőművész Nagy Sándorral. 
A jegyesének, Balázs Idának ajándékozott, fodorvászonba kötött Székely 
balladák című kézzel írott könyvecskéje, melyet a menyasszony színes 
fonalakkal hímezett ki, az egységes művészi látvány megteremtésének 
igényével készült. Ez a kis kötet, számos szempontból kuriózum. ugyan-
akkor, egyrészt – Arany János óta – a népi kultúra formakincsei közé 
tartoznak a dalban elbeszélt tragédiák és balladák, másrészt a praeraffae-
liták is éltek a versírás lehetőségével.
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1910. január 16-án Marosvásárhelyen tartott felolvasást, annak apro-
póján, hogy a kemény zsigmond Irodalmi Társaság tagjául választotta. 
Székfoglalóját Nemzeti művészet címmel tartotta meg. Az előadást kö-
vetően – közkívánatra – az archaikus nyelvezetű Atila királról éneklek 
című költeményét kellett felolvasnia.

„Mesterségemet szerettem és pályámon hamarosan komoly sikereim 
voltak. Budapesten telepedtem meg, de otthon, Kalotaszegen építettem 
magamnak házat, és feleségemet is hazulról hoztam.” (Idézi Sas, 2010. 37.)

1910 őszén épült fel sztánai nyaralóhelye, a varjúvár, mely később 
a család otthona lett. képzőművész barátaihoz hasonlóan, a gödöllői 
és a diódi művésztelep mintájára keresett egy kolozsvárhoz közeli he-
lyet, a számára lelkileg és szakmailag legtöbbet jelentő kalotaszegen. 
A többféle grafikai ábrázolásban ismert – és hamarosan emblematikussá 
vált – épület alaprajzát és homlokzatait szemlélve azt látjuk, hogy a szó 
szoros értelmében a legegyszerűbb és legalapvetőbb mértani testekből 
építkezik. Az erdőszéli, szinte mesebeli környezetben, árnyas fák között 
meghúzódó várszerű épület lenyűgöző hatását az építészeti alapformák 
arányos elhelyezése és egymásra emelése biztosítja. A homlokzatok, a 
kapuzat díszítőanyaga a közvetlen környezetben megtalálható terméskő. 
A belső terek funkcionális kialakítása a család minden tagja számára biz-
tosította a kor színvonalán kényelmesnek és egyúttal praktikusnak ta-
pasztalt enteriőrt.

A történelmi események miatt mérföldkővé vált a kultuszminisztertől 
1915 tavaszán kapott megbízás, melyben öt küküllő menti falu (Bún, 
Medesér, Nagyteremi, küküllőszéplak és Mikefalva) népiskolai épüle-
teit kellett megterveznie. „Ez volt az utolsó építészeti munkám Ferenc 
József  Magyarországán”– nyilatkozta később.

1916-ban felkérést kapott Klebelsberg Kunótól, aki akkor a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium államtitkára volt. A kérés így hangzott: „…
az erdélyi életnek a közoktatás, közművelődés és kultuszok munkaterüle-
tén való megfelelő felépítése, illetve átépítése tervünkhöz építész úr adja 
hozzá a maga személyes elképzelését.” A vállalt feladatot három nap alatt 
elvégezte. életrajzi visszaemlékezésében erről így számolt be: „…A falu-
si kisiskolától a városi polgári- és középiskolákig, az alsófokú ipariskolá-
tól a műegyetemig, a múzeumoktól a színházakig és a műemlékvédelemig 
mindenről, amit e problémakörbe tartozónak tudtam, elmondtam a ma-
gam megoldási elgondolását. Mellékletül térképvázlatot is csatoltam írá-
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somhoz, melyben feltüntettem a három nemzet település-területeit (emlé-
kezetből persze), a meglévő, illetve megvalósulandó vagy kiegészítendő 
kulturális központokat, intézményeket (iskolák, internátusok, színházak, 
múzeumok stb.).” (Idézi Sas, 2010. 63.)

A trianoni döntést követően 1920-ban visszaköltözött Erdélybe, és ké-
sőbb is szebbnél szebb kúriákat, templomokat, lakóházakat és nyaraló-
kat tervezett, folyamatosan keresve és gyakran megtalálva az erdélyi ha-
gyományokkal teljes építészeti stíluslehetőségeket. restaurált középkori 
épületeket, tervei szerint kezdték meg kolozsvárt Mátyás király szülőhá-
zának restaurálását. Továbbá, a későbbiekben tárgyalandó Wekerle Mun-
kás- és Tisztviselő-telep mintájára Marosvásárhelyen Gázgyári munkás-
telepet tervezett.

Kós Károly személye témánk szempontjából tehát azért is kiemelke-
dően fontos, mert ő nemcsak az alig két évtizedes budapesti munkássága 
alatt – mely pontosan egybeesett a gödöllői művésztelep működésével 
– hanem hazaköltözése után is továbbvitte, és – Nagy Sándorhoz hason-
lóan – a képzőművészet bármelyik ágában alkotott, hosszú élete végéig 
hű maradt a népies szecesszió motívum- és formavilágához. élete végén 
erről egyik levelében így nyilatkozott: „…De igazolom a magam magyar 
útját, a magyar hagyományokra és népre alapozott utat, melyet számom-
ra az angol Morrisok és Baillie Scottok, a finn Saarinenek, az amerikai 
Wrightok és társaik példája jelölt ki és senki más. Ez az egyetlen igazság. 
Minden, ami ezzel ellenkezik: tévedés, vagy – hamisítás.” (Kós, 1964. 
51.)

A továbbiakban – a teljesség igénye nélkül – a gödöllőiek azon mun-
káit veszem sorba, melyek a művésztelep falain kívül készültek, és szép 
példái az építészetben megjelenő népies szecesszió és a gödöllőiek stí-
lusjegyeinek, motívumkincse egymásra rímelő kölcsönhatásának.
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3. Körösfői-Kriesch és Kós kapcsolata

Kriesch Aladár tiszteletből vettel fel a Körösfői előnevet, ilyen módon 
is kinyilvánítva Erdélynek eme tájegységéhez való különös vonzódását, 
mely a Boér Jenő diódi kúriájában berendezett nyári festőtelepen töltött 
hetek során alakult ki, és a már idézett Malonyay kötet anyagának gyűj-
tése során erősödött meg benne (Kriesch, 1903. 250−256.).

A fentiekből logikusan következik a Körösfői-Kriesch és Nagy ve-
zetésével alkotó gödöllőiek és Kós szellemi rokonsága; számos ponton 
egybecsengő életszemléletük és művészi ars poeticájuk hasonlósága.

Kós így vallott Körösfői-Krieschről 1920 őszén:
„…Egy volt azok közül a kevesek közül, akik hitték, mert tudva-tudták, 

hogy Erdélyben kell keresniük, hogy csak Erdélyben lehetnek meg azok 
az alapok, melyeken felépülhet nemzeti művészetünk épülete.

Az ő számára Kalotaszeg és Torockó nem exotikumok; ő nem pusztán 
színekért, vonalakért, nem piktúrai külsőségekért járt közénk, de azokért 
az értékekért, melyeket faji művészetünk kiépítéséhez nélkülözhetetlen-
nek tudott és itt és csakis itt tudott feltalálni. A nemzeti karaktert kereste 
és találta meg nálunk színben, vonalban, struktúrában. Azt, ami a je-
lenben és a múltban a miénk, és csakis a miénk; a mi örökségünk, a mi 
jussunk, a mi ezer-esztendős áldásunk és átkunk. A mi vérünkből való vér, 
húsunkból való hús; ezen a földön ezer-esztendős tusakodással megvetett 
lábunk ki nem törölhető nyoma. Ezt tudta, ezt hirdette, és hogy mégsem 
jelenti nekünk Kriesch azt, amit a finneknek Axeli Gallen-Kallela, ez az 
ő tragédiája.

De, amit akart, amiben hitt, amit vallott és tanított, abban a miénk ő.” 
(Kós, 1920. 277−287.)

Kós és Körösfői-Kriesch személyes kalotaszegi találkozásáról – eddi-
gi kutatásaim alapján – nincsenek adataim, de a zebegényi Havas Bol-
dogasszony plébániatemplom stílusegysége kettejük azonos gyökerekből 
táplálkozó ízlésvilágának és értékpreferenciájának a legszebb példája.
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4. a népies szecesszió érvényesülése a századelő templom-  
és iskolaépítészetében

A zebegényi templomot Kós Károly Jánszky Bélával2 közösen tervezte, 
és 1908–1909-ben épült meg. A háromhajós, középkori mintákat követő 
szecessziós-magyaros stílusú épület előtt aszimmetrikusan helyezkedik 
el a torony. A homlokzatot román kori és gótikus nyílásokra emlékeztető 
kapuzat és ablakok törik át. Az épület látványa és tömeghatása az erdélyi 
erődtemplomokra is emlékeztet.

A fontosabb berendezési tárgyak (oltár, szószék, padok, színes üveg-
ablakok) is a tervező elképzeléseit tükrözik. A templom szecessziós 
motívumokban bővelkedő freskóit Körösfői-Kriesch és tanítványai ké-
szítették 1910−1914 között. Kós és Körösfői-Kriesch együtt, egy közös 
gondolat szellemében hozták létre a 20. századi magyar templomépítés 
egyedülálló alkotását (Kriesch, 1904. 130−134.). 

Kós a magyar népi építészet középkori és azt megelőző kor misztikus, 
mitologikus formáival is foglalkozott. A magyar Iparművészet kiadásá-
ban 1909-ben jelent meg az Atila királról éneklek című balladája, mely-
nek az illusztrációja is az ő sajátkezű munkája. A fentebb már idézett 
régi kalotaszeg című munkájában rajzok formájában rekonstruált régi 
udvarházak dokumentarista hitelességgel ábrázolják a „nemzeti Arany-
kor”-nak tekintett középkor népi építészeti emlékeit. Ezeken az ábrázo-
lásokon a régmúlt korok épületei és udvarai a bennük található használati 
eszközökkel, berendezési tárgyakkal együtt átlényegülnek egy mitikus 
múlt helyszíneivé, amelyben közel jönnek a távoli korok legendás alak-
jai: Attila király, csaba királyfi, réka királyasszony. kós erről így vall 
1907-ben:

„…az én szerény véleményem szerint születendő nemzeti stílusunknak 
is csak a középkor lehet egyik szülője. … egészséges csak az a művészi 

2  „Tavasz vége felé (1908) megkaptam a hivatalos megbízást a zebegényi templom 
tervezésének és művezetésének munkáira. Mellém adták két – zebegényi nyaraló – 
kollégámat: Jánszky Bélát és Györgyi Dénest munkatársaimul. De az én építésztársa-
im ebben a minőségükben nem sok vizet zavartak (amit én jónéven is vettem). A temp-
lom kivitelezése kapcsán csupán Jánszky tervező-építészeti tevékenysége érvényesült 
annyiban, hogy a torony felső részének külső formája és sisakja nem az én eredeti 
tervem, hanem az ő módosításával valósult meg, véleményem szerint az enyémnél 
esztétikusabban.” (kós károly: Életrajz. 84.)
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irányunk lehet, amelyik a meglévő alapkora támaszkodva halad tovább.” 
(Kós, 1907, 1996. 25.)

Kós és társai ezt a szellemiséget az új nagyvárosi építészetbe adaptál-
ták, a városi kultúrát megtermékenyítve a népművészetből mint „tiszta 
forrásból” származó ihlető erővel. Ez az ősi népi hagyományokon tá-
jékozódó, de a modern igényeket is kielégítő téralakítás és formanyelv 
jellemzi a legjelentősebb alkotásaikat. Ezek közül is kiemelkedik a bu-

3. ábra. A zebegényi Havas Boldogasszony-plébániatemplom homlokzata
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dapesti városmajor utcai iskola- és óvodaépület-együttes, melynek meg-
tervezésére Kós Károly Györgyi Dénessel 1909-ben kapott megbízást.

Kós és Györgyi a tervezésnél maximálisan igazodtak a terepviszo-
nyokhoz, és így a tájba harmonikusan illeszkedő alkotás született. Az 
épületegyüttes háromemeletes főtömegében helyezkedik el az iskola, 

4. ábra. A főhajó oldalát díszítő Szent Kereszt diadalát  
ábrázoló freskó részlete
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6. ábra. A Városmajor utcai óvoda bejárata

5. ábra. A Városmajor utcai elemi iskola és óvoda épületegyüttese
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ehhez átjárókkal kapcsolódnak az egyéb rendeltetésű épületrészek. A tö-
megtagolás változatossága, ötletgazdagsága jellemzője architektúrájá-
nak, csakúgy, mint a kiindulásul vett népi építészetnek. A bejáratok, a te-
tőzet, az ablakok és az ornamentika kialakítását is sokszínűség jellemzi.

A bejárat felett elhelyezett relief a magyaros szecesszió és a klasszi-
cizmus együttes hatását tükrözi. A művésztelep egyik tagja, Sidló Ferenc 
szobrászművész készítette, aki erre a munkájára pályázat útján kapott 
megbízást. A béleléses kapuzat feletti oromkitöltés klasszikus görög vá-

7. ábra. Domborművel díszített bejárat a lányoknak

Nemet_Eletreform.indd   213 2013.06.17.   14:50:49



214

zaképekre emlékeztető zárt elrendezését a népművészeti motívumokkal 
gazdagított háttér oldja (erdei, 1991. 79.). ő készítette az iskola belső 
díszkútjának gyermekfiguráit is (Kabdebó, 1913. 79−80.).

További példák az iskolaépületek homlokzatán vagy belső falfelülete-
in elhelyezett műalkotásokra: a művésztelep tagjai közül Juhász Árpád-
nak a Fehérvári úti iskolában3 készített freskóin népéletből vett jelenetek 
láthatóak. Az iskola belső díszítésében Körösfői-Kriesch Aladár is részt 

3  Tervezték: Sándy Gyula és orbán Ferenc. A késő-eklektikára ritkán jellemző 
szimmetrikus, de ötletes térkialakítás és különleges homlokzatképzés jellemzi az épü-
letet, melyen a barokk alapvonalak mellett a szecesszió stílusjegyei is megtalálhatók. 
Az elmúlt években felújították, és ma a József Attila Gimnázium működik benne.

8. ábra. Díszkút a Városmajor utcai iskolában.  
Sidló Ferenc alkotása
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vállalt – megbízás alapján dekoratív falfestő munkát végzett –, ábrázolás 
azonban erről – jelenlegi tudomásom szerint – nem maradt fenn.4

A Bárczy-féle iskolaépítési program – és a korabeli magyar építé-
szet – egyik remeke a premodern stílusirányzatot képviselő vas utcai 
iskolaépület, mely a német téglaépítészet hatását mutatja. Az l-alapraj-
zú épület térképzése és belső díszítése magas színvonalon egészíti ki az 

4  körösfői lászlóval, körösfői-kriesch Aladár Gödöllőn élő unokájával 2010. 
május 19-én készítettem interjút. A jelenleg magántulajdonban lévő körösfői-kriesch 
alkotások jelentős részét ő őrzi. A beszélgetés során elmondta, hogy az orosz csapatok 
Gödöllőn történt átvonulása alatt – 1945 tavaszán – a családi házuk mögötti kertben 
álló műterem tűzvészben megsemmisült. A front átvonulása előtt a lakásból is oda 
vitték át a legértékesebb festményeket, és ott tárolták – szinte érintetlen állapotban – 
a külső helyszíneken készült munkák műhelyvázlatait, grafikákat, valamint számos 
további műalkotást is.

9. ábra. Az óvoda bejárata: béleléses portál, terméskő lábazattal
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10. ábra. Oromkitöltés a béleléses kapuzat felett

11. ábra. Az iskola udvara
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architektúrát. A Moiret Ödön készítette szobor nőalakjának szecessziós 
alapkonstrukciója a klasszicizmus zártságával nyert kifejezést, amivel 
különös ellentétben áll a falon végigfutó népművészeti ihletésű „sormin-
ta” (Sanda, 2009. 137.).

Magyaros jelleg érvényesül az egységes összhatásra irányuló belső-
építészeti törekvésekben. ugyanakkor domináns a tornaterem mennye-
zetét – geometrikus elrendezésben – díszítő festés stilizált motívumai-
ban, az előcsarnokban és a lépcsőházban. Továbbá megtalálhatóak itt a 
geometrizáló, hullámzó szecessziós és sima vonalakból összeálló formák 
is az ajtókon, a lámpákon és a berendezési tárgyakon, valamint a fala-
kat borító tapétákon is. A belső térkialakításban Szendrői Dezső és Tálos 
Gyula, az épületet tervező Lajta Béla műtermében hosszabb ideig dolgo-
zó két művész hatása érezhető.

Ezekről az épületekről összefoglalóan azt mondhatjuk el, hogy a ter-
vezőknek sikerült olyan téri környezetet kialakítaniuk a városi gyerme-
kek számára, melyben az épített környezet közvetítésével a népi kultúra 
szelleme észrevétlenül ivódik beléjük.

12. ábra. A dekoratív szobrászmunka Rákos Manó alkotása
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5. a Wekerle-telep építésének előzményei –  
a kertváros-építési mozgalom

A 19. század végét világszerte jellemző rohamos iparosítás zsúfolt és 
rossz levegőjű iparvárosok kialakulását eredményezte. A kertváros-épí-
tési mozgalom, melynek elindítása az angol Ebenezer Howard nevéhez 
köthető, éppen a nagyvárosi élet problémáira próbált megoldást találni. 
ő volt az első, aki kertvárosias települést hozott létre. Az ideális várost 
szabályos kör alakúnak képzelte el, széles utakkal és a közösségi intéz-
ményeket magába foglaló parkosított központtal. A belső „zöld gyűrű-
ben” iskolák, templomok, kórház és rekreációs létesítmények kaptak 
helyet, a körutakra és sugárutakra szerveződött – általában többlakásos 
– lakóépületek pedig kiskertekkel egészültek ki. A település peremét az 
ipari létesítmények és nagyobb üzletek alkották, legtöbbször közvetlen 
kapcsolattal a helyi érdekű vasúti hálózathoz. Howard elgondolása sze-
rint a kertváros önfenntartó, ötvözi a nagyvárosi és a vidéki élet előnyeit, 
ahol erős közösségi szellem alakul ki. Továbbá fontos célként fogalmaz-
ta meg az épületek környezetbe illesztését, valamint a környezet és a táj 
védelmét is.

Ezen a ponton érdekes párhuzam villantható fel az angol eredetű kert-
város-építési mozgalom és a gödöllői művésztelep kialakítását vezérlő 
elvek között. Nemcsak Ruskin és Morris művészeti nézetei és humanista 
eszményei, hanem a táj és a környezet védelmét előtérbe helyező gon-
dolatok is termékeny talajra találtak a Gödöllőre költöző művészek élet-
reform-törekvéseiben.

5.1. BuDAPEST A SzázADForDulóN

A kiegyezés után fellendülő kapitalista fejlődés eredményeként Budapest 
lakosságának lélekszáma 25 év alatt két és félszeresére nőtt, meghaladta 
az egymilliót. Ezzel Budapest a kontinens nyolcadik nagyvárosává lett. 
A századforduló után a vidéki kisvárosokból és falvakból elsősorban a 
fővárosba és környékére özönlött a földjét elvesztő, munkalehetőséghez 
a lakóhelyén nem jutó, nincstelen parasztság tömege. Az ipar munkáske-
zek százezreit követelte meg, viszont a kényszerből ipari munkássá lett 
tömegeknek és családtagjaiknak lakásra volt szükségük. Budapesten és 
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környékén a nagymérvű lakáskereslet következtében üzletággá, sőt üzér-
kedés tárgyává vált a lakások bérbeadása (Mann, 2002. 45.).

Az égető probléma megoldására Fleischl Róbert neves építész a sok-
emeletes, függőfolyosós bérkaszárnyákkal ellentétben a kertvárosi épí-
tési módot javasolta a kormánynak. A vidékről felkerülő, munkássá és 
tisztviselővé váló emberek ugyanis kiszakadtak addigi környezetükből, 
a kertek, növények és fák világából. Mentális egészségük, tartós mun-
kaképességük megőrzésének kedvezett a számukra megszokotthoz ha-
sonló, természethez közeli környezet biztosítása. Ennek a gondolatnak 
a hátterében – többek között – a modern lélektan új felismerései álltak: 
az 1900-as évek első évtizedeiben a pszichoszomatika volt az első olyan 
tudományos megközelítés, amely az egyes betegségek hátterében lelki 
tényezőkkel számolt – írja Bősze Júlia (Bősze, 2007. 47.).

A kormány és a főváros vezetése azt várta az építészektől, hogy a 
„kertváros-koncepcióval” mentsék meg a városiasodás miatt háttérbe 
szoruló értékeket.

5.2. BuDAPEST ElSő kErTES vároSréSzE, A WEkErlE-TElEP

A kispest község határában fekvő, magántulajdonban lévő 472 ezer 
négyszögöl kiterjedésű ingatlant az állam megvásárolta egyszerű kivite-
lű munkáslakások építése céljára.

1908 őszén az építkezéseket megelőző területfelosztási és közmű-
vesítési munkálatokkal párhuzamosan nyilvános pályázatot írtak ki, 
melyben a célszerűség mellett esztétikai szempontok is hangsúlyosak 
voltak, elkerülendő a hasonló jellegű lakóház-telepeken oly gyakori si-
vár egyhangúságot. A nyertes építészek eszerint tervezték meg a kis-
pesti lakótelep típusépületeit. Az építkezések során háromfajta épületet 
emeltek: családi házakat (ikerházakat, sorházakat), bérházakat („cso-
portosított lakóházakat”) és garzonházakat (egyedülállók számára). 
legcélszerűbb megoldásnak az a mód mutatkozott, hogy az építéssel 
több olyan építészt bíztak meg, akik terveikbe a legtöbb eredetiséget 
és változatosságot vitték bele. A telep építése során 48 különböző terv-
típust alkalmaztak. A legtöbb eltérés azonban a homlokzatok kiképzé-
sében, a házak külső vakolatának színezésében és az alaprajzi variáci-
ókban mutatkozott.
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Az előzetes tervek szerint a lakóházak mintegy 70%-a földszintes, 
30%-a pedig emeletes épület. A földszintes háztípusokat a kisebb ut-
cákba tervezték, általában 4 m2-es előkerttel, az emeletes házakat pe-
dig a főutcákon és közvetlenül ezeknek a vonalában jelölték ki. Ezt a 
koncepciót fogadta el Wekerle Sándor miniszterelnök, akinek a nagy-
szabású építkezési programja 1909-től fokozatosan megvalósult (Lász-
ló, 1926. 9−14.).

A főtér körbeépítésére külön pályázatot írtak ki, mert a 11 500 négy-
szögölnyi négyzetes térnek csak egy monumentális épületsor adhatta 
meg a tér méretéhez arányos keretet. Kós Károly mint meghívott építész 
terve nyert. Erről később így vallott:

„Megfogalmaztam az én javaslatom; amelynek lényege: zárt tér ki-
alakítása egyrészt a tér homlokoldalait zárt sorban beszegő 2 emeletes, 
egyenlő ereszmagasságú, tisztviselő lakásokat és a lakosság elsőrendű 
életszükségleteit kiszolgáló helyiségeket (patika, posta, trafik, élelmiszer 
stb.) tartalmazó épületekkel, másrészt a tér hosszoldalának zártságát meg-
bontó nyílt utcatorkolatok áthidalásával, illetve a torkolatokat elkendőző 
– a térbe beépítendő –, valamilyen közcélt szolgáló épületekkel. Ezt az el-
gondolt javaslatomat felvázoltam egy 1:1000 léptékű alaprajzban és a tér 
egyik hosszoldalának sematikus homlokzati nézetében (1:500), s így fel-
készülve ültem vonatra, és Budapesten a kijelölt időben és helyen jelent-
keztem javaslattételre a zsűrivé alakult építőbizottság előtt. […] A zsűri 
sorban és egyenként számba vette a javaslatterveket és meghallgatta az 
illetékes szerzők szóbeli felvilágosításait – az enyémet utolsónak, mire alig 
néhány percnyi egymásközti purparlé után az elnök egyszerűen közölte ve-
lünk a zsűri indokolt döntését, mely a 6 javaslatterv közül az én zárt város-
téri javaslatomat találta megfelelőnek a Wekerle-telep számára.” (Idézi 
Sas, 2010. 58.)

A Wekerle munkás- és tisztviselőtelep főtere ma Kós Károly nevét vi-
seli. A tér délkeleti oldalán álló épületeket, melyek a tér legmarkánsabb 
stílusjegyeket felvonultató épülethomlokzatai, és a lenti fotón láthatók, ő 
tervezte. A teret körülvevő utcák sugaras rendszerét a központba vezető 
nyolc befutóút köti össze.

Az 1920. évi népszámlálás adatai szerint a Wekerle-telep bérlőként 
nyilvántartott 4065 munkásnak és tisztviselőnek, családtagjaikkal együtt 
összesen 19 073 lakosnak adott otthont (László, 1926. 23.).
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Wekerle Sándor miniszterelnök kezdeményezésére Budapesten, egy vi-
lágváros külső kerületében otthonos feltételeket teremtő kertváros épült. 
Mai mércével mérve is modern lakóhelyet kaptak a beköltözők; a mozi, 
az iskolák, az üzletek, a szép középületek, a sportpálya, a főtér park-
ja, a lakások kertjei aktív tevékenységre kínáltak lehetőséget. A művészi 
igénnyel kialakított épített környezet, a közterületekre elültetett ötven-
ezer fa és a kiskertekbe lakásonként elültetett négy, összesen mintegy 
tizenhatezer gyümölcsfa egyrészt a természet közelségét, másrészt a csa-
ládok zöldség- és gyümölcsszükségletének jelentős részét biztosította. 
Sőt, 1917-ben – háborús időben! – a jó termés révén az ott élő lakosság 
az éves lakbér négyszeresének megfelelő bevételhez jutott.

Megállapítható tehát, hogy a Wekerle-telep lakossága a magas fokú 
művészi igénnyel kialakított épített környezetben, a természet közelsé-
gében és ezekből adódóan az életmódjában megnyilvánuló természetes-
ség megélésében a századelő életreform-törekvéseinek részesévé vált. 
Mindezeknek köszönhetően a telep lakói fokozatosan eljutottak a lokál-
patrióta felelősségvállalásig.

13. ábra. A Wekerle-telep Kós Károly téri épületsora ma  
(a szerző 2010. május 27-én készített fotója).
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Ezen a helyen csak a nyilvánvaló párhuzam miatt említem meg, hogy 
Kós a Wekerle-telep épületeinek tervezésénél és kivitelezésénél szerzett 
tapasztalatait hazatelepülése után Marosvásárhelyen, a Gázgyári mun-
kástelep tervezésekor kamatoztatta. ott is a legjelentősebb épületek ter-
vezésére kapott megbízást. Többek között a munkástelep főépülete is az 
ő tervei szerint épült meg.

6. Összegzés

„…az élet minden formai megnyilatkozásának művészi tartalmat kell 
adni, mert a művészet az életé, mindnyájunké…” (Kós, 1920. 275.)6

Ezt az angol preraffaeliták Ruskintől származó jelmondatát fogadta el 
és vallotta Kós Károly az építészeti formanyelv egyik fontos alakítója, és 
a gödöllői művészek is. „Tevékenységük köre mindenre kiterjedt: az egy-
szerű használati tárgyaktól; bútor, gobelin, üvegablak, kerámia, s a de-
koratív művészetnek minden más válfajára azzal a nyílt céllal, hogy azok 

5  Forrás: 
http://hu.org/w/index.php?title=Fájl:Item_9040.jpg&filetimestamp=2007112415443 
letöltés: 2010. október  12.
6  „…art is the expression of pleasure in the labour of production”. Kós Károly 

(1920): körösfői kriesch Aladár. Napkelet, 1. sz. 275.

14. ábra. A gázgyári munkástelep fő épülete  
Marosvásárhelyen5
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szerves egységbe olvasztassanak” – írja Dénes Jenő, Körösfői-Kriesch 
első monográfusa (Dénes, 1939. 10.).

Az ipari tömegtermeléssel szemben a kézműves termelési módokhoz 
fordultak. Ez magyarázza, hogy visszanyúltak a középkorhoz, melyben 
ez a termelési mód uralkodott. Nemcsak az anyagszerűségre és a meg-
munkálás gondosságára törekedtek, hanem megcsodálták e korszak mű-
vészetének érzelmi bensőségességét is: ebből merítettek, ez adott nekik 
ihletet az alkotáshoz. A mozgalom egyik nagy eredménye, hogy közel 
hozta egymáshoz a művészetek egyes ágait. Arra törekedtek, hogy az 
egész életet a művészet hassa át, mert meggyőződéssel hittek a művészet 
nevelő erejében. Megtörtént a közeledés a képzőművészet és az iparmű-
vészet, majd pedig a népművészet között. A magas gát, ami elválasztotta 
őket, leomlott. A „grand art” képviselői is örömmel vállalkoztak ipar-
művészeti feladatokra. A művészek új típusa született, akiket egyformán 
foglalkoztatott minden, amivel a művészeteket a mindennapi életbe be-
levihették.

A hazai vernakuláris7 stílus legjelentősebb képviselői Kós Károly, 
Medgyaszay István és Thoroczkai Wigand Ede a modern alkotói önkife-
jezés és a népi építészetben tovább élő múltbeli hagyományok követése 
közötti kiegyenlítődést hoztak létre, melynek eredményeként a népi tra-
díciók szecessziót tükröző formavilágából népszerű, a városi építészet-
ben is alkalmazható stílus született (Gellér, 2006. 17.).

Ezen a ponton ismét egy érdekes párhuzam vonható a gödöllőiek 
és Kós Károly művészi irányultságában. Tudjuk, hogy az addigra már 
számos művészeti ágban maradandót alkotó építész Kóst 1920-ban az 
Iparművészeti Főiskola tanárának nevezték ki. Alkotásaiban szervesen 
egységesült a képzőművészet, az iparművészet és a népi iparművészet. 
Azonban pályafutására döntő befolyással voltak az első világháború után 
történtek – a biztos megélhetést biztosító állás elfoglalása helyett –, Tria-
non: Erdély romániához csatolása után hazaköltözött Sztánára.

7  A tradicionális népi lakó, gazdasági és szakrális épületek formai elemeit és 
anyaghasználatát követő építészeti stílus. A területen lévő népi lakóépületek tanul-
mányozása kiemelt feladat, hiszen az évszázados tapasztalatok, a hagyományok fel-
használásával épített házak csodálatosan alkalmazkodtak a helyi természeti, éghajlati, 
domborzati adottságokhoz, úgy a telepítés (vízjárta helyek elkerülése, a helyi lég-
áramlatok figyelembevétele, tájolás) mint a felhasznált építőanyagok és épülethasz-
nálat tekintetében.
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konklúzióként megállapíthatjuk, hogy főként az erdélyi népművészet 
– a kézművesség, a népi iparművészet és népi építészet – sajátosságainak 
tanulmányozása a századelőn, bár csak szűk körben – Kós Károly és né-
hány építész társa,8 valamint a gödöllőiek munkásságának köszönhetően 
–, de hazánkban is elvezetett annak nagyvárosi alkalmazásához. Művé-
szeti eszköztárukban a historizáló magyaros szecesszió dekorativitással 
társult szimbolizmusa játszott főszerepet, és a népművészet mint a nem-
zeti stílus egyik alapforrása jelent meg. A művésztelep területén kívül el-
készített művek egy csoportja – tematikáját tekintve – esztétikai és élet-
filozófiai elveiket összegző, nevelő szándékú szimbolikus programkép,9 
melyek jelentős része közintézményekben került elhelyezésre.

Budapesten a különböző szintű oktatási intézményekbe készített alko-
tások Bárczy István és közvetlen munkatársai kezdeményezésére jöttek 
létre. lehetőséget biztosítottak a művészek számára, akiket áthatott az if-
júság nevelésének, az esztétikus környezet megteremtésének vágya, s ezt 
a célt a népművészet formakincsének felhasználásával kívánták közve-
títeni (Kriesch, 1901. 93−96.). Az építészet és az alkalmazott társművé-
szetek valódi összehangolására, harmonikus egységére törekedtek. Erről 
Bárczy, az iskolaépítő polgármester az országos Magyar Iparművészeti 
Társulat 1914. évi közgyűlésének megnyitóján így nyilatkozott: „A nép-
művészetben rejlő erő szabad érvényesülése a fejlődés biztos záloga.” 
(Bárczy, 1914. 228.)

A fenti példák jól mutatják, hogy a századelő pezsgő kulturális életé-
nek számos – még feltáratlan – neveléstörténeti vonatkozása újabb ku-
tatások tárgya lehet, de összefoglalóan megállapítható, hogy a gödöllői 
művésztelep tagjainak alkotásai közvetlen hatást gyakoroltak saját koruk 
és az elmúlt évszázad felnövekvő generációinak erkölcsi és esztétikai 
nevelésére.

Kós Károly és a gödöllőiek a népművészet megújító erejének, forma-
kincsének felfedezésével, az emberi környezetet átalakító, a mindennapi 
életet az esztétikum, a szépség sugárzásába emelő igyekezetükkel az em-
ber külső és belső világát betöltő művészet nevelőerejébe vetett hittel 
alkottak újat és maradandót.

8  Györgyi Dénes és Jánszky Béla, valamint a gödöllői műteremházakat tervező 
Medgyaszay István és Thoroczkai-Wigand Ede.

9  kriesch Aladár (1905): Hitvallásunk. Művészi Ipar. 1. 6−7.
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Bányász-Németh Tilda

a kodály-koncepció kontinuitása  
és diszkontinuitása a két világháború közötti 
időszakban

1. Bevezetés

A kodály-koncepció pillérei évtizedeken át épültek, teljes képet azonban 
csak az 1940-es évekre öltött a metódus. A népzenekutatás, a főiskolai 
reform, a kóruskultúra felvirágoztatása, majd az intézményes oktatás ke-
retein belül megjelenő zenei nevelés mind azt a célt szolgálták, hogy a 
nemzetnevelő programok elindításának köszönhetően zeneértő közönség 
nevelése valósulhasson meg a zenei analfabetizmus felszámolásán ke-
resztül. 

A századforduló Magyarországának társadalmi és művészeti életé-
ben bekövetkező hatásai alaposabb vizsgálódásra érdemesek, melyek az 
előzmények és a nemzetnevelő terv kezdeti szakaszának kialakulását, 
valamint a koncepció összetevőinek folytonosságát (kontinuitását), és a 
folytonosságban esetlegesen felmerülő megszakadások (diszkontinuitás) 
okait, körülményeit kívánják feltárni. A vizsgálódás főbb területeinek 
azokat tekintettem, amelyekben tetten érhető a kodályi koncepció vala-
mely vonása, így főbb súlypontokként kodály népdallal való kapcsolatát 
(ideértve a népzenegyűjtés motivációit is), a zeneszerzői tevékenységét, 
valamint a főiskolai tanári pozíció által kínált lehetőségek vizsgálatát je-
löltem meg. 

közel 100 év távlatából szemlélődve a témafelvetést aktuálisnak gon-
dolom az utókor részéről, kodály koncepciójának létjogosultságához 
való ambivalens hozzáállása miatt. 
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2. a századfordulótól az első világháborúig terjedő  
időszak kodály-koncepcióban betöltött szerepe

2.1.  ElőzMéNyEk – SzEllEMI MEGÚJuláS

A politikai kiegyezést (1867) követő gazdasági kiegyezés lehetővé tette 
az osztrák–Magyar Monarchián belüli szabad tőke- és munkaerő-áram-
lást, a közös pénzrendszert, a nemzeti nyelvhasználatot. A közös ügyek 
rendezését követően, a politikai stabilitásnak köszönhetően a gazdaság fej-
lődésnek indult. Az urbanizáció és a gyors iparosodás egyfajta magasabb 
kulturális szint elérésének igényét vonta maga után. A kulturális fejlődés az 
oktatás megreformálásához vezetett. közoktatási törvény (1868: XXXvI-
II. tc.) született a kötelező hatosztályos népiskolai oktatásról Eötvös József 
báró miniszter javaslatára. A törvényben szerepelt például a tankötelezett-
ség, tanintézetek (elemi, polgári népintézetek) létrejötte.

Európa-szerte az uralkodó korstílus a nemzeti romantika volt ekkor. 
E szenvedéllyel teli kor főbb jellemzői a klasszicizmust felváltva az il-
lúzióvesztés, a kiábrándulás a „józan ész” eszményéből, valamint a pol-
gári társadalomban való csalódás. További ismertető jegye a klasszicista 
mértéktartással szembeni lázadás. Az egyik legerősebb alapmotívuma a 
múltba való fordulás, a saját nemzeti múlt és saját nemzeti tartalmak ke-
resése, a népi kultúra felfedezése, nemzeti mitológia teremtése.1

A nemzetállami lét erős urbanizálódó, iparosodó hatása ellensúlyozá-
saként a kor művészei, szellemi vezetői a természet felé való fordulás-
ban látták önkifejezésük kulcsát. Az élet fontos területein, pl. öltözködés, 
testkultúra, étkezés (vegetarianizmus), eddig még nem tapasztalt újítá-
sok váltak jelentőssé, és helyezkedtek szembe a megszokott normákkal. 
Ezek az életreform-mozgalmak nemzetenként változó karaktert öltöttek, 
de vezérmotívumaikban erős hasonlóságot mutattak. Megállapítható, 
hogy mindenhol a meglévő politikai-társadalmi rendszer ellenmozgal-
maként jöttek létre, s új típusú fejlődési utat kínáltak a meglévő rend-
szerrel szemben. 

A századfordulón az Egyesült államokból és Nyugat-Európából egy-
aránt Magyarországra áramló szellemi mozgalmak alapjaiban változtat-

1  http://enciklopedia.fazekas.hu/tarsmuv/romantika.htm letöltés: 2011. október 11.
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ták meg a hazai kulturális élet kiemelkedő személyiségeinek gondolko-
dásmódját. 

A magyarországi életreform-mozgalmak megjelenése a nemzeti ro-
mantikán túlnőve az ősi népi értékek felfedezésével kezdődött. Művész-
kolóniák jöttek létre, melyek nem titkolt célja az volt, hogy az originális 
magyar motívumvilágból táplálkozva a hagyományos polgári művésze-
tet megszüntessék. A gödöllői művésztelep volt a magyarországi szecesz-
szió központja. vezetői körösfői-krisch Aladár és Nagy Sándor voltak. 
Eszmeiségük központjában a kereszténység otthon-, szeretet- és család-
eszméje állt. A képző- és iparművészeti alkotáson kívül vegetáriánus 
életmódot éltek, a test higiéniájára különös gondot fordítottak, természe-
tes anyagokból készült, laza, jól szellőző ruházatot hordtak. családjukkal 
kiköltöztek a nagyvárosból, ami összhangban állt azzal az új szemlélet-
móddal, miszerint az individuum az előző korokhoz képest előtérbe kerül, 
s a család kohéziós ereje, valamint a gyermeknevelés jóval jelentősebb 
szerephez jutott. Az európai sajtó egyre többször tudósított az „új fel-
fogású pszichológiai, a gyermekmegfigyelés megjelent szakmunkáiból” 
(Szabolcs, 2002. 40.). Ezek a változások a gyermeki szerep társadalmon 
belüli szerves átalakulásához vezettek. A gyermekről alkotott kép vál-
tozásával párhuzamosan rendszeressé váltak a gyermektanulmányokkal 
kapcsolatos munkák. Pedagógiai kérdéseket taglaló publikációk jelentek 
meg a Magyar Tanítóképző, a Gyermek, a Magyar Paedagogia, az evan-
gélikus Népiskola, a Népnevelők Lapja című szakmai folyóiratokban 
(Szabolcs, 2002. 43−47.).

2.2. kISS ároN koDály élETMűvéBEN BETölTöTT SzErEPE

Kiss Áron2 (1845−1908) jelentősége az 1870-es évekre nyúlik vissza. 
ő kezdeményezte elsőként a magyar neveléstörténet forrásainak felku-
tatását és összegyűjtését.3 1870-ben nevezték ki a nagykőrösi reformá-

2  A porcsalmai születésű, református lelkész fiaként nevelkedő kiss áron, gimná-
ziumi, majd bölcseleti, teológiai, jogi tanulmányi után segédtanár lett a sárospataki 
tanítóképzőben. Bírói, majd ügyvédi vizsgái letétele után kezdett végérvényesen taní-
tói feladatokkal foglalkozni.

3  (http://iqdepo.hu/dimenzio/12/b401-012.html) letöltés: 2011. október 11.
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tus tanítóképző intézet igazgatójának. Már az 1870-es évektől elkezdett 
foglalkozni a játék és játék ügyének előmozdításával. Fontos nevelés-
történeti mozzanat volt a játéknak, mint tevékenységnek a definiálása.4 
1872-ben pedagógiai doktori címet szerzett, majd külföldi tapasztalat-
szerzésre Németországba, Svájcba, olaszországba és Ausztriába uta-
zott, hogy az ott összegyűjtött anyagból az általa legmagasabbnak tar-
tott elméleti és gyakorlati színvonalat átültethesse a magyar iskolákra. 
Az elmaradt falusi iskolák képzetlen tanítóinak segítségében nyújtott 
szerepe jelentőségteljes, több pedagógiai művel igyekezett őket munká-
jukban támogatni. 

Első pedagógiai műve A nevelés- és oktatástörténet kézikönyve kü-
lönös tekintettel Magyarországra (1872) című alkotás volt. kiss áron 
tevékenységének hatására 1877-ben alakult meg a Paedagogiai Társaság, 
mely azt a feladatot tűzi ki célul, hogy évente kiad egy olyan jelentést, 
amelyben a hazai pedagógiai irodalmi műveket bírálja, kiegészítve a né-
met, angol, francia munkák ismertetésével. Továbbá a külföldön megje-
lenő szakirodalmat magyar nyelven megjelentette, az addigi magyar pe-
dagógiai irodalmi műveket rendszerezte, monográfiák írását ösztönözte, 
és gyűléseket tartott, amelyen különböző szakmai témákat vitatott meg 
(Kriston, 2002. 30.).

életének talán legjelentősebb terve a magyar népi játékok összegyűj-
tésének gondolata volt, amelyet mint − az 1875 óta a budai tanítóképző 
intézet tanáraként tevékenykedő − szakember vetett fel 1883-ban az or-
szágos képviseleti Tanítógyűlésen. 

Az 1883-as tanítógyűlés azzal a határozattal fogadta el kiss áron já-
tékgyűjtésre vonatkozó indítványát, hogy a játékoknak és daloknak a ma-
gyar nemzeti nevelés szolgálatába kell állniuk, valamint a gyűjtés végre-
hajtását a haza minden vidékére ki kell terjeszteni. A gyűjtés szervezési 

4  A játék és a torna vonásainak összehasonlítása jelent meg írásaiban. A játékot, 
mint önkéntes, szabad tevékenységet említi. A tornát, ami vezényszóval jár, s olyan, 
mint az „abszolút állam előiskolája” (Kiss, 2000. 525.), egyszerűen „hitvány pótlék-
nak” (Kiss, 2000. 525.) titulálja, a játék helyettesítésére alkalmatlannak tartja. „Sokkal 
becsesebbnek tartjuk a játékot, kivált az első osztályban, mint a tornát. A tanító jól te-
szi, ha gyermekek közt szokásos játékokból kis gyűjteményt csinál magának s különös 
tekintettel van a gyermeki hangkörhöz alkalmas dalos játékokra. A nemzeti szokások-
nak kell itt is kidomborodni, hiszen magyar gyermeket képezünk.” (Néptanítók lapja, 
14. 30. Mit tanítunk az első osztályban?)
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feladatával kiss áront bízták meg, munkáját csak akkor kezdhette meg, 
amikor 1885-ben Trefort ágoston, a vallás és közoktatásügyi miniszter 
a gyűjtésről szóló megbízást rendeletben erősítette meg. kiss áron a já-
tékot és játszást műveltségi alapként, fontos tudás, és kultúraszervező 
alkotóelemként képzelte el. Egyenesen nemzeti érdeknek tartotta a já-
tékok összegyűjtését. Azt vallotta, hogy mivel a nyugatról, elsősorban 
német nyelvterületről beszivárgó játékok szövegei silány minőségű for-
dításokban terjedtek el, ezzel elrontják a magyar nyelvérzéket és ritmus-
érzéket, pedig a zene, mint a gyermek belső gondolatvilágának kivetítési 
eszköze, az önmegismerés, önkifejezés fontos momentuma. Gondolatai-
nak hangot adott például a vasárnapi Újság című lapban is. A gyűjtéssel 
kapcsolatos legnagyobb érdektelenséget a székelyföldi tanítóknál tapasz-
talta. Ennek orvoslásaként módszertani útmutatót tett közzé a Néptanítók 
lapjában. A felhívásra a kevésbé lelkes területekről is elindult az adatok 
közlése. 1887 végére fejeződött be a gyűjtés. óriási és színes összeté-
telű anyag gyűlt össze: gyermekeknek szóló felnőtt versek, mondókák, 
gyermekek által formált, alakított rigmusok, mozgásokkal, eszközökkel, 
táncokkal összekapcsolt énekes, közösségi játékok; a hagyományos jeles 
napok, naptári ünnepek népszokásai. A rendszerezés és a kiadás előké-
szítése még néhány évet vett igénybe. kiss áron tanítványai segítségével 
(Sztankó Béla, Bartalus István) hozta létre a kottákat igénylő darabokat. 
Az addig megjelent játékleírásokat és az újonnan feltárt forrásokat ösz-
szevetette, a gazdag szövegváltozatokat rendszerezte. 1891-re fejeződött 
be a munka, s még ebben az évben ki is adták a Magyar gyermekjáték 
gyűjteményt, mellyel kiss áron a korai gyermekkor fogékony, flexibilis 
lelkiállapotát véve alapul a gyermekben lakozó „homo ludens” eddig fel 
nem tárt lehetőségeit kívánta életre hívni.

2.3. vIkár BélA koDály élETMűvéBEN BETölTöTT SzErEPE 

vikár Béla (1859−1945) 1896 őszén kezdte meg népdalgyűjtési munká-
ját a Borsod megyei Mezőcsáton. Az ő nevéhez fűződik az Edison-féle 
fonográffal történő népdalgyűjtés. A mintegy hétezer dal, melyet a fo-
nográfos felvételt követően gyorsírással rögzített, tizenkilenc füzetnyi 
anyagot tett ki. Ezeket a Tudományos Akadémia vásárolta meg a szöve-
gek későbbi kiadása reményében. A fonográf hengereket a Néprajzi Mú-
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zeumban őrizték, amelyeket maga Bartók Béla is nagyra becsült: saját 
kezűleg kottázott le népdalokat belőlük.

vikár Béla a gyorsírásos följegyzéseket gyűjtőútjáról hazatérve azon-
nal letisztázta, és 1910-ben átadta a Népköltési Gyűjtemény szerkesztőjé-
nek, vargha Gyulának, aki sajnálatos módon az egész kéziratot elvesztette.

vikár fő művének a kalevala lefordítását tartják. A finn, észt, valamint 
nyugati nyelveken kívül a grúz nyelvet is elsajátította. 

kodály 1896-ban, az Ezeréves kiállításon találkozott először vikár 
Béla nevével. Fehér lászló balladája volt az egyik fali táblára kitéve, a 
ballada tucatnyi dallamának gyűjtőjeként vikár Bélát tüntették fel. (Sza-
lay, 2004. 19.). A világon egyedülálló, fonográffal történő népdalgyűjtési 
technika különlegesnek számított, ám „a folklore-nak akkor is kevés volt 
az értő közönsége”.5

kodály személyesen 1903-ban kereste föl vikár Bélát, amikor dokto-
ri disszertációjának témájául a magyar népdal strófaszerkezetének vizs-
gálatát választotta. Ekkor még csak tanulmányozni szerette volna vikár 
gyűjtését. két évvel később, 1905-ben beszámolt mátyusföldi népdal-
gyűjtő útjáról az Ethnographia című folyóiratban, cikke felkeltette Bar-
tók Béla érdeklődését, és 1906-ban kodály tanácsait szem előtt tartva 
hozzákezdett ő is a népdalgyűjtéshez. 

3. kodály és a népdal kapcsolata a századfordulótól  
az első világháborúig terjedő időszakban

kodály a századforduló körüli népdalgyűjtő körutakat még politikától 
mentes, „a megerősödött függetlenségi mozgalom egy hullámverése” 
jelzővel emlegeti (Kodály, 1989. 23.). 

A kezdeti népdalgyűjtés legnagyobb kihívása a pontos, hamisítatlan, 
hiteles lejegyzés volt. A nyugati hatásoktól mentes területeken történő 
népdalgyűjtés rendkívülisége abban rejlett, hogy segítőivel hatalmas 
mennyiségű dallamot sikerült összegyűjteniük,6 és a 19. század utolsó 

5  (http://www.sulinet.hu/tart/cikk/me/0/15448/1) letöltés: 2011. október 11.
6  Nyolc év alatt Bartók Bélával 3000 szöveges dallamot, 100 hangszeres dara-

bot, segítőik 2−300 darabot, vikár Béla fonográfon 1500 dallamot gyűjtöttek (Eősze, 
2007. 59.).
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negyedében történt kiss áron-féle gyűjtés hiányosságainak nagy részét 
ki lehetett küszöbölni a dalok pontos lekottázásával. Így elkerülhető lett, 
hogy egy dalnak csak a szövege legyen ismert. kodály zoltán kiss áron 
Magyar gyermekjáték-gyűjteményéről azt vallotta, hogy „a magyar 
gyermek elveszett paradicsomának emlékét őrzi” (Kodály, 1982. 62.). 

Népzenekutató zeneszerzőink gyakran írtak saját összeállítású, tanu-
lásra szánt kottáik előszavába magvas, gondolatébresztőnek szánt be-
vezetéseket. kodály 1906-ban a magyar társadalmat türelmetlenséggel 
átitatva ostorozza a Bartókkal közösen szerkesztett és összeállított, Ma-
gyar népdalok énekhangra zongorakísérettel7 című kotta előszavában. 
„A magyar társadalom túlnyomó része még nem elég magyar, már nem 
elég naiv és még nem elég művelt arra, hogy ezek a dalok közelebb fér-
kőzzenek a szívéhez” (Kodály, 1982. 9.).  

A népdallal kapcsolatban kodálynak egyéb, kritikaként megjelenő 
publikációi is olvashatóak voltak különböző szaklapokban, például a 
Pesti Naplóban 1918-ban a népdal feltámadásáról. A cikkben említést 
tesz a 19. század második felében a népdallal kapcsolatban elindult fo-
lyamatról, mely nem jutott el a teljes megismerésig. A közfelfogás té-
vesen ítélte meg a népzene, népdal szerepét: „nem olvasnivaló vers, 
másrészt nem zenedarab, hanem a kettő szintéziséből alakult magasabb 
rendű harmadik” (Kodály, 1982. 16.). További társadalomkritikai hang 
ismerhető fel egyik írásában, melyben a századforduló Magyarországá-
nak egyetlen homogén néprétegeként a falusi népet említi, amelyre épí-
teni lehet (Kodály, 1989. 23.). 

4. kodály és a népdal kapcsolata a két világháború  
közti időszakban

Az első világháborúban kettős szerepet kapott a népi, kulturális gyökerek 
felé való fordulás: egyrészt lehetőség nyílt katonadalok gyűjtésére, ez-
zel politikai színezetet öltött az eddig nagyrészt szakmai elhivatottságtól 
és kíváncsiságtól vezérelt munka, másrészt nemzeti összetartó erőként 

7  közismertebb nevén 20 magyar népdal.
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funkcionált, mivel a háború okozta identitásválság az elcsatolt területek 
felé fordította a társadalom figyelmét. 

Az ország újjáépítésének igénye nem csak a maga valós, kézzelfogha-
tó városrendezési, építészeti problémájaként, hanem nemzet-újraegyesí-
tő értelemben is jelentkezett, s minden eddiginél nagyobb támogatást ka-
pott a megsebzettség révén. kodály továbbra is eltökélt volt abban, hogy 
a falusi kultúrát, amely csodálatos költői világ, mese és zene egyben, a 
városi magyarság sivár világába plántálhassa át (Kodály, 1989. 22.). 

A korán, óvodás korban elkezdett zenetanulás a régi magyar gyermek-
dalokon keresztül valósulhat meg. Azt vallotta, hogy amit óvodában ta-
nul a gyermek, „sohasem tudja elfelejteni: vérévé válik” (Kodály, 1982. 
94.). kiemelkedően fontosnak tartotta az óvópedagógusok munkáját, 
mert nemcsak a gyermekek ízlésének formálásában vállaltak nagy sze-
repet, hanem az emberi közösségbe való beilleszkedés esélye is rajtuk 
múlt. A zeneoktatás eme új irányvonala, hogy egy olyan speciális szak-
területen, mint a művészetoktatás, számottevő szerepet tölt be a kifeje-
zetten a gyermek felé való fordulás, erősen reformpedagógiai hatásokat 
tükröz.

A gyerekeknek történő népdaltanítás nem csak pedagógiai és világné-
zeti, hanem zenei szempontból is nélkülözhetetlen. Egyszerű eszközök-
kel történő tökéletes zenei műalkotás, mely korokon átívelő érvénnyel 
bír. Használatával általános zenei alapot sajátíthat el a gyerek, melyek 
ismerete a későbbiekben más stílusokban is hasznos. Más európai népek 
népdalain keresztül más népekhez és a klasszikus zenéhez juthat el a 
tanuló, de ennek csak azután van értelme, ha már a saját kultúráját meg-
ismerte. „Nélkülözhetetlen segédeszköze az igazi nyelvtanulásnak: az il-
lető nyelven énekelni és az idegen nép jellemét zenéjéből is megismerni” 
(Kodály, 1982. 42.). Az a népdal, amelyik egy nemzet lelkivilágának je-
gyeit magán hordozza, a nemzet klasszikus művészeteként él tovább.

zeneileg több hasznos dologgal szembesül a pedagógus a népdaltaní-
tás során. A páros lüktetésű magyar gyermekdalok a legalkalmasabbak a 
magyar beszéd elsajátítására. A dalok szövegein keresztül az anyanyelvet 
a gyerek, mint a „tudat alatti magyarság talpkövét” (Kodály, 1982. 95.) 
különböző fejlődési stádiumokban, törvényszerűségekkel átitatva érzé-
kelheti.

A dalok ötfokú – pentaton és pentachord – hangkészlete könnyen éne-
kelhetővé, és más népek dalaitól jól megkülönböztethetővé teszi őket. 
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Számtalan olyan zenei jelenséget tartalmaznak (pl. ritmushasználat, for-
ma, dallamvezetés), amelyek később, a hétfokú zenélésnél is számításba 
jöhetnek, ezért azok későbbi tudatosítása már nem jelent túl nagy prob-
lémát. Azok a gyerekek, akik így nevelkednek − még ha nem is lépnek 
művészi pályára, koncertszerető közönséggé válnak felnőtt korukban. Ez 
a következmény jótékonyan befolyásolja aztán a különböző zenei intéz-
mények (pl. operaház) fenntarthatóságát is.

kodály egyik legfontosabb érvét, hogy a magyar népzene használata 
a nemzeti identitástudatot is erősíti, ehhez hasonló utalásokban érhetjük 
utol: „a világ népei ma ahelyett, hogy egy vagy két zeneileg régi kultú-
rájú nép zenéjét készen átvegyék, a maguk nemzeti karakterét akarják 
kifejezni” (Kodály, 1989. 407.). 

Ebből erőt merítve tűzte ki célul, hogy a magyar népzenét a feldolgo-
zásain keresztül − amelyek már a századfordulón is alkalmazott zene-
szerzői technikái közé tartoztak −, továbbra is a színpadokra juttathassa. 
később, az 1930-as évek végén megjelent írásában a magyar ősi népzene 
és más európai népek zenéjének különbségeit tárja fel. kodály főleg a 
német és a magyar népzene összehasonlítása kapcsán foglal állást a Ma-
gyarság a zenében (1984) című művében. Egyes források ebben politikai 
felhangokat véltek felfedezni, de több évtized elteltével sem lehetett azt 
állítani az írásról, hogy ilyen szándékai lettek volna vele. kifejezetten a 
tudós népzenekutató szólt megállapításai által. A hangsúlytalan német 
zene a hangsúlyos magyarral szemben, a páratlanság-párosság, a több-
szólamúság-egyszólamúság ellentéte mind azt a hipotézist erősítették 
benne, hogy magyaroknak magyar zenén kell nevelkedniük.

4.1. koDály FőISkolAI rEForMJA

kodály az egész zenei nevelési folyamat elengedhetetlen feltételeként a 
jól képzett tanári gárda létrehozását állította, amely képes úgy tanítani 
a zenét, hogy „ne gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s 
egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját” (Kodály, 1982. 39.). 
Hogy ezt az elképzelést megvalósíthassa, a főiskolai tanítás metodikáját 
az eddigi gyakorlattól eltérően megváltoztatta: a népdalt egyre aktívabb 
szereppel ruházta fel, pl. diktálási feladathoz használta. Ennek az újítás-
nak a fogadtatása nagyon vegyes volt: a diákok részéről értetlenséget, a 
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tanár kollégák részéről megütközést váltott ki. Ezzel szembesülve a ma-
gyar népzene elfogadtatásának sikerét már nem csak a főiskolai képzés-
ben résztvevők hozzáállásában látta, hanem a fentebb már említett korán 
elkezdett zenetanulás eszméje kiegészült a zene, ezen belül az érintetlen 
magyar népzene minél szélesebb tömegekhez való eljuttatásának óhajá-
val is. A Tanácsköztársaság bukása után lemondatták Főiskolai aligazga-
tói állásáról, majd fegyelmi eljárást követően 1921-ben térhetett vissza 
a katedrára. Az Eősze lászló által „szilencium” szóval illetett időszakon 
kívül folyamatosan megpróbálta kodály ezt a metodikai újítást alkal-
mazni az óráin. 

4.2. koDály zENESzErzőI ArculATválTáSA; A kóruSkulTÚrA 
FElvIráGozTATáSA

Az a kívánsága, hogy minél szélesebb tömegekhez juttassa el az értékes 
zenét, zeneszerzői feladatok elé is állította kodályt.

Ha lajstromba vesszük közvetlenül az első világháború után, az 1920-
as évektől az 1930-as évek végéig írt műveit, azt állapíthatjuk meg, hogy 
mindössze tizenegy hangszeres művet komponált. közel hatvan kórus-
művet, két darabot zenekarra és kórusra, négy színpadi művet, valamint 
egyéb hangszerkíséretes, énekhangra komponált művet szerzett. Ha a 
számok oldaláról közelítünk, akkor az említett időszakban írt műveinek 
mintegy 82%-a énekes mű, 13%-a hangszeres, és 5%-a színpadi mű tel-
jesítménye. Ez a tendencia arra enged következtetni, hogy munkásságá-
ban egyre jelentőségteljesebb a nagy előadói apparátust igénybe vevő 
művek térhódítása. (lásd 1−2. táblázat).

Ennek oka az eddig háttérbe szorult közösségi zenélés térhódítása. 
kodály kis gyermekkarok komponálásával próbálta segíteni a karének 
terjedését. kórusművei kettős funkciót láttak el: tartalmukban a falut, 
formájukban a várost szimbolizálták, és ezt a kettősséget igyekeztek egy-
ségbe foglalni. Annak ellenére, hogy „a magyar nem szeret egyesülni” 
(Kodály, 1989. 405.), eddig nem látott közösségi zenélési hullám söpört 
végig a társadalmon, így az 1920-as évekre a kóruskultúra iránt kialakult 
megállíthatatlan érdeklődés az új eszmeiség képviselőjének, az értékes 
magyar népzenének a társadalmi rétegekhez történő eljuttatása felé mu-
tatott. A kórusban való éneklés nem csak közösségformáló, hanem neve-
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léstörténeti jelentőségű is volt. kodály megjelenéséig nem foglalkozott 
az oktatáspolitika azzal, hogy az iskolákban kórusok működjenek, pedig 
a közös éneklés folyamán a társadalmi szolidaritás gyakorlására is mód 
adódott, mert a különböző társadalmi osztályoknak együttműködésben 
kellett munkálkodniuk az énekkari élet fellendítésén. A munkás- és pol-
gári kórusszövetség közös munkája „fizikai örömöt” okozott kodály szá-
mára. 

Kodály „a leghálásabb tárgy” (Kodály, 1982. 40.) kifejezéssel illeti 
a karéneket, mert a karéneklésbe fektetett energia térül meg a legjobban. 
A kóruskultúra népszerűsítésének tervét a társadalom minden rétegé-
re kiterjesztette. Iskolai gyermekkórusok, tanítóképző intézeti kórusok, 
munkáskórusok, daloskörök jöttek létre. A nem iskolai kereteken belül 
történő kórus szervezésének feltételeként olyan embercsoportot jelölt 
meg, melynek tagjai egymást megbecsülik és társadalmilag egyenlőnek 
tekintik. Úgy gondolta, akkor van értelme a kóruséneklésnek, ha veze-
tőik igényes kórusműveket választanak repertoárul, a magyarság kifeje-
zését helyezik előtérbe, külföldről csak értékes mesterműveket vesznek 
át, amelyeket lehetőleg eredeti nyelven próbálnak énekeltetni. Így az-
által, hogy előbb a magyarságot ismerik meg, az egyén „nem téved el a 
világ rengetegében” (Kodály, 1982. 47.).

Azt vallotta, hogy iskolai kórusoknál a gyerekek felkészültségi szint-
jének megfelelő „csakis művészi értékű” (Kodály, 1982. 41.) zenemű 
választása lehet ideális. Ez az ötlet is merőben ellenkezett az eddigi gya-
korlattal, amely az volt, hogy nyugatról hozzánk érkezett, divatosabb, 
értéktelenebb, a szélesebb tömegek számára viszont annál inkább érthető 
műveket énekeltettek a kórusokkal. 

Meggyőződése szerint a kórusok közül leginkább a vegyeskarok lét-
rejöttét kell támogatni. A férfiak és nők együtténeklése az egyenrangú-
ság kifejezése is egyben, ezért ábrázolják „az élet teljességét” (Kodály, 
1982. 121.). Az 1920-as évek második felétől szerveződő éneklő Ifjúság 
mozgalom, majd az első éneklő Ifjúság8 hangverseny (1934. április 28.) 
addig soha nem látott lelkesedéssel vértezte fel a nem ritkán több száz, 
vagy akár ezer fős kórusokat. Ez a mozgalom tette lehetővé Bárdos la-

8  Az éneklő Ifjúság ötlete Bárdos lajos feleségétől származik.
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jos és Bartók Béla kórusműveinek9 a tömegekkel való megismertetését 
is. 1925-től növekvő nemzetközi érdeklődés övezte kodály zeneszerzői 
munkásságát. Ellátogatott lipcsébe, cambridge-be, londonba, leyden-
be, New yorkba, cincinnatiba, Amszterdamba, Hágába, rotterdamba, 
kölnbe, zürichbe, Gloucesterbe, Worcesterbe, Herefordba, Milánóba, 
Berlinbe, Párizsba, Genfbe, los Angelesbe, Berlinbe, Drezdába, Firen-
zébe, Bécsbe, Temesvárra (Eősze, 2007. 110−187.). Az 1930-as évektől 
a gyerekekről a felnőttekre tekintett, küzdött a német eredetű „liederta-
fel”, dalárdaszellem ellen. A nemzetközi érdeklődés ellenére a háború 
közeledtével, 1938-ban semmilyen külföldi meghívást nem fogadott el, 
nem hagyta el az országot. 

4.3. PolITIkAI FElHANGok A közöSSéGI TEvékENySéGEkBEN

A közösség, mint eredményesen mozgatható és manipulálható tömeg, 
nem csak a zeneszerzők érdeklődését vonta magára. A politika a maga 
propagandájában szintén előszeretettel használta a közösségi zenélést. 
Tokaji András zeneszociológus részletesen foglalkozik a sztálinizmus és 
a Harmadik Birodalom zenepolitikai módszereivel. Mivel mindkét poli-
tikai irányzat hasonló eszközökkel próbálta manipulálni a tömeget, ezért 
Magyarországon is megtalálhatóak voltak ezek a hatalmi befolyásolási 
eszközök. Ide tartozik például a mozgalmi dalok terjesztése, a kórus-
rendezvényeken a kötelezően előadandó dalok listája, amelyek gyak-
ran egy-egy politikus által kedvelt dalaként kerültek be a repertoárba.10 

9  Az 1929-ben került kiadásra először Bárdos 101 magyar népdala, amelyet a 
zeneszerző cserkészfiúknak állított össze, és amely hihetetlen népszerűségre tett szert, 
1945-ig hét kiadást ért meg. Bartók Gyermek- és nőikarait 1936 decemberében a Ma-
gyar kórus kiadóvállalat adta ki. A bemutató 1937. április 18-án volt a kecskeméti 
katona József Színházban, ahol Bartók és felesége jelenlétében hangzott el a 27 egy-
neműkar. (Mindszenty zsuzsánna: 75.éves az éneklő Ifjúság, Előadás Nagykanizsán 
2009. április 18-án az éneklő Ifjúság Szakmai Napokon)

10  A műveket azok a politikusok hagyták jóvá, akik a politikai program kitalálói 
voltak. Hitler és rosenberg festőnek tartotta magát, Goebbels viszont a zenéhez értett. 
A nem közérthető irányzatokat kizárták, pl. kubista, futurista, dadaista = „sarlatánok”, 
atonális zene. Sztálin zenei kérdésekbe is beleszólt, meg kellett találnia azokat, akik 
„lefordítják” nemtetszését (pl. zsdanov Sosztakovicsot támadta). A pekingi forradal-
mi operákat a kínai kommunista Párt hagyta jóvá. Mao ce-tung felesége viszont szí-
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Ezeknek az elvárásoknak megfelelve jöhettek létre a formájukban népi, 
tartalmukban szocialista dalok (Jankovich Ferenc író, Szabó Ferenc ze-
neszerző). Míg az ősi magyar népdalokban a szöveg és zene egyenrangú, 
addig a politika által használt dalokban a zene mindig a szöveg aláren-
deltje maradt, hiszen a politika célja az volt, hogy eszméi a szövegen 
keresztül juthassanak el a tömegekhez. 

5. Összegzés

Ahhoz, hogy a széles társadalmi körben közkedveltté válhasson a zenélés 
és a kórusban való éneklés gyakorlata, a kottaolvasás elterjesztésének, 
tehát a zenei analfabetizmus felszámolásának óhaját nem lehetett tovább 
elfojtani. A második világháború után, a zeneoktatás intézményesülésé-
nek miliőjében az iskolai oktatási reform támogatására zenepedagógiai 
művek születtek. Így a magyar népzene jelentősége nem csak a zenei je-
lenségek kavalkádjában és a karéneklésben merült ki, hanem később az 
intézményi oktatásban részt vevők általa közelebb kerülhettek az archai-
kus magyar kultúrához (pl. ősi foglalkozások elfeledett megnevezései, 
népszokások, ünnepek-, mindennapok foglalatosságai, népi érzelem- és 
szimbólumvilág, stb.). 

kodály emblematikus figurává vált a két világháború között magyar 
nemzetnevelő koncepciójával, s töretlen pályaíve túlmutatott a II. világ-
háborún. A kontinuitás-diszkontinuitás problematikája a II. világháború 
előtti és utáni korszakban, valamint a II. világháborút követően napjain-
kig terjedő időszakban szintén nagy jelentőségű, további kutatásokhoz 
vezet.

kodály koncepcióját vizsgálva kontinuitás figyelhető meg 
a népzenegyűjtésben:•  csak a motiváció más: míg a századfordulótól 
az I. világháborúig terjedő időszakban az újdonság, az érdekesség, 
a kíváncsiság és a szakmai elhivatottság a népzenegyűjtés mozgató-
rugója, addig az 1920-as, 30-as években erőteljes politikai színeze-
tet kap;  

nésznő volt, úgyhogy saját kezűleg igazította ki a darabokat. valamikor a zeneszerzők 
kérték, hogy bemutathassák a pártnak a frissen elkészült darabot. A vezérek kedvenc 
dalai a szatellit államokban is állandó műsorszámmá váltak (Tokaji, 2000. 27−29.).
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a főiskolai reform új metodikai eljárásaiban• : a főiskolán kollégái és 
hallgatói vegyes fogadtatása ellenére kitartóan alkalmazza a népdal 
használatát az oktatásban;
kórusművek tematikájában:•  egyházi szövegű és népi szövegű kórus-
művek vegyesen fordulnak elő, de több a népi tematikájú kórusmű;
a zeneszerzői tevékenységben: • még a viharosabb időszakokban is a 
folyamatos komponálás jellemző kodályra.

Diszkontinuitás tapasztalható 
a főiskolai tanításában, mely a koncepciójára csak közvetve hat: • a 
Tanácsköztársaság bukása után 1919-ben lemondatják, nem tanít-
hat, 1921-ben helyezik vissza állásába (így a főiskolán alkalmazott 
új metodikája is szünetel ebben az időszakban);
a zeneszerzői tevékenységben a műfaj tekintetében: • a hangszeres 
zene szinte teljesen háttérbe szorul a nagy előadói apparátust igény-
lő művek javára;

Kodály hangszeres művei az 1920-as, 30-as években

HANGSzErES MűvEk (11 Mű)

Kamaraművek (2 mű)
Szerenád (op. 12.) (1920) • 
Bach J. S. Három korálelőjátéka (1924) • 

Orgonaművek (1 mű)
orgonapreludium (1931) • 

Zenekari művek (6 mű)
Háry János szvit (1927) • 
Színházi nyitány (1927) • 
Marosszéki táncok (1930) • 
Galántai táncok (1933) • 
Felszállott a páva (1939) • 
concerto (1939)  • 
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Zongoraművek (1 mű)
Marosszéki táncok (1927) • 
klarinétművek (1 mű)• 
Hívogató tábortűzhöz (1930)• 

Kodály énekes és színpadi művei az 1920-as 30-as években

éNEkES MűvEk  (69 Mű) 

Női karok (5 mű)
Hegyi éjszakák (1923) • 
Négy olasz madrigál (1932) • 
Ave Maria (1935) • 
ének Szent István királyhoz (1938) • 
Semmit ne bánkódjál (1939) • 

Kórus hangszerkísérettel (4 mű)
öt Tantum ergo (1928) • 
Pange lingua (1929) • 
katonadal (1934) • 
karácsonyi pásztortánc (1935) • 

Ének hangszerkísérettel (4 mű)
Három ének (op. 14.) (1929) • 
Magyar népzene I. (1932) • 
kállai kettős (1937) • 
ének Szent István királyhoz (1938)• 

Gyermekkarok (32 mű)
villő (1925)• 
Túrót eszik a cigány (1925) • 
Gergelyjárás (1926) • 
lengyel lászló (1927) • 
Jelenti magát Jézus (1927) • 
Juhásznóta (1928) • 
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A süket sógor (1928) • 
cigánysirató (1928) • 
Isten kovácsa (1928) • 
Gólyanóta (1929) • 
Pünkösdölő (1929) • 
 Táncnóta (1929) • 
Új esztendőt köszöntő (1929) • 
Nagyszalontai köszöntő (1931) • 
vízkereszt (1933)• 
Nyulacska (1934) • 
Harmatozzatok (1935) • 
Angyalok és pásztorok (1935) • 
Hét könnyű gyermekkar és hat kánon (1936) • 
A 150. genfi zsoltár (1936) • 
Harangszó (1937) • 
Angyalkert (1937) • 
Hajnövesztő (1937) • 
katalinka (1937) • 
 zöld erdőben (1937) • 
A csikó (1937) • 
Egyetem – begyetem (1938) • 
cu föl lovam (1938) • 
csalfa sugár (1938) • 
Esti dal (1938) • 
Boldogasszony köszöntője (1939) • 
Szent Mihály (1939)  • 

Férfikarok (8 mű)
canticum nuptiale (1928) • 
karádi nóták (1934) • 
kit kéne elvenni? (1934)• 
Horatius: Justum et tenacem (1935) • 
Huszt (1936) • 
Felszállott a páva (1937) • 
ének Szent István királyhoz (1938) • 
Semmit ne bánkodjál (1939)  • 
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Kórus zenekarral (2 mű)
Psalmus hungaricus (1923) • 
Budavári Te Deum (1936) • 

Egyéb a capella (1 mű)
A magyarokhoz (1936)• 

Vegyeskarok (13 mű)
Nagyszalontai köszöntő (1931) • 
Mátrai képek (1931) • 
öregek (1933) • 
Székely keserves (1934)• 
Jézus és a kufárok (1934) • 
Akik mindig elkésnek (1934) • 
Horatii carmen II. 10. (1934) • 
liszt Ferenchez (1936) • 
Molnár Anna (1936) • 
ének Szent István királyhoz (1938) • 
ének Szent István királyhoz (1938) • 
Esti dal (1938) • 
János köszöntő (1939) • 

SzÍNPADI MűvEk (4 Mű)

Balettzene (1925) • 
Háry János (op. 15.) (1927) • 
Székely fonó (1932) • 
kuruc mese (1935) • 

letöltés: http://www.kodaly125.hu/magyar.asp?id=7 2011. október 11.
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Mann Miklós (szerk.): Magyar neveléstörténeti tanulmányok I. Eötvös József 
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újságok, folyóiratok:

Evangélikus Népiskola
Gyermek
Magyar Paedagogia 
Magyar Tanítóképző 
Népnevelők lapja
Néptanítók lapja, 14. 30. Mit tanítunk az első osztályban?
Pesti Napló
vasárnapi Újság
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Kovács Henrik

a gyöngyösbokréta hatása a kor  
táncművészeire és társadalmára

1. Bevezetés

A Gyöngyösbokréta az 1930-as évek legnagyobb hagyományos népi kul-
túrát bemutató mozgalma volt. A városi lakosság és a külföldi vendégek 
részére összeállított műsorok teljes egészében az autentikus, érintetlen 
magyar tánc-, ének- és szokásvilágot mutatták be. A műsorok szellemisé-
ge a kor számtalan társadalmi folyamatának szerves részét képzi. A népi 
írók vidék felé fordulásának a romantikától induló törekvése jelentke-
zik ilyenformán a fővárosi nagy tömegek érdeklődésében. Az életre-
form-mozgalmak szellemisége szorosan kapcsolódik a Gyöngyösbokré-
tához. A gazdasági fejlődés hatására megváltozó életforma negatívumai 
ellen jött életre a tisztaságot, az eredeti forrást, a kozmikus egységet ke-
reső életreform-közösségek nagy száma. A kisebb csoportok szellemisé-
gét, az életreform-törekvések bizonyos elemeit nagy tömegek számára 
megjelenítő, az 1930-as évek magyar társadalmának jellegzetességeit 
magában foglaló mozgalma volt a Gyöngyösbokréta. legnagyobb eré-
nye a néphagyományok megőrzése mellett, hogy a kor haladó szellemi-
ségét nagy tömegekkel ismerteti meg.

2. előzmények

Előzményei felkutatásáért egészen a 19. század közepéig visszamehe-
tünk. Már az 1848-as polgári forradalomban, a nemzetállam kialakítá-
sának vágyában megjelenik a jelszó: „saját ipar”, „saját áru” mellett a 
„saját kultúra” fontossága is. A szabadságharc leverését, majd az 1867-es 
kiegyezés békebeli közegét követően ez a szellemiség egyre nagyobb 
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hangsúlyt kap. Ennek egyik szép példája az 1885-ös országos kiállítás 
kalotaszegi szobája. A Bánffyhunyadon élő Gyarmathy házaspár népmű-
vészeti kutatómunkájának gyümölcse. rudolf trónörökös és a főnemes-
ség más tagjai a kiállítás nyomán kezdtek nagy érdeklődést mutatni a nép 
művészete iránt. Ezzel elindult az Európában máshol is tapasztalható, a 
népművészet magas művészeti felhasználásának folyamata (Gellér, G. 
Merva és Őriné, 2003. 139.). A képzőművészet felfedezését gyorsan kö-
vette a táncos kultúra megismerésének vágya is. Elsőként 1890-ben szé-
kely parasztcsoportok léptek fel az operaházban (Gombos, 2005).

Európában egyedülálló 1896-os budapesti Millenniumi kiállításon 
csúcsosodik ki a népi kultúra iránti figyelem. Jankó János néprajztudós 
kezdeményezésére egész falut költöztettek a városligetbe. A parasztok itt 
mutatták be napi munkájukat, lakodalmukat, táncaikat, népszokásaikat. 
A nemzetközi életből szorosan kapcsolódik a William Morris festőmű-
vész által elindított „a művészet mindenkié” mozgalom (kodály zoltán 
is ezt a nézetet vallotta). lényege, hogy a nagy tömegek számára is elér-
hető művészetet adjon. Ezért kezdett köznéphez is eljutó tapétákat készí-
teni a tehetősebbek számára elérhető festmények helyett. Mozgalmának 
neveltje volt cecil Sharp, aki Angliában, 1899-ben megszervezte az első 
néptánctalálkozót. különlegessége, hogy nemcsak az eredeti táncosokat, 
a hagyományos közegben élőket mutatta be, hanem a műkedvelő fiatalo-
kat is, akik a táncokat már a mozgalom keretében tanulták meg (Vitányi, 
2005. 378−381.).

A hagyományos művészeti értékek felkutatását más műfajokban is 
felfedezhetjük. különösen igaz ez a zenére. Bach a protestáns korált, 
Mozart és Haydn a német és osztrák népzenét használták magasművé-
szetük kiindulópontjaként. A romantika számos kiváló egyénisége szin-
tén kultúrája mélyrétegeiből választotta témáját (liszt, chopin, Grieg, 
Sibelius). Muszorgszkij azonban utóbbiaktól eltérően a népzenei motí-
vumok lehető legteljesebb megőrzését tartotta szem előtt. Magyar vonat-
kozásban természetesen vikár, Bartók és kodály nevét kell megemlíteni. 
Irodalom oldaláról Ady, Móricz, Jókai művei vizsgálták, mutatták be a 
nép mindennapjait.

A képzőművészet területén az egyik leghíresebb életreform-közösség 
a Gödöllői Művésztelep volt. körösfői-kriesh Aladár és Nagy Sándor 
vezetésével munkásságukra az ősi magyar motívumkincs vizsgálata, 
felhasználása jellemző. Indulásukkor nagy segítséget kaptak Malonyay 
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Dezsőtől. olyan művészeket gyűjtött maga köré, akik kiváló rajztudá-
sukkal képesek voltak a népi motívumok hiteles rögzítésére. A nagy nép-
művészeti lexikon mellett a század első évtizedeiben egyéb népszerű-
sítő kiadványok is megjelentek. Például undi Mariska viseletbemutató 
levelezőlap-sorozata. Fontos megemlíteni, hogy Malonyay nagyszabású 
sorozatának kiadója lippich Elek a vallás- és közoktatásügyi Minisz-
térium tanácsosa.1 A művészetértő és pártoló lippich áldásos tevékeny-
sége és befolyása révén nagyban segítette a népi művészet felfedezését 
és beemelését a kor kultúrpolitikai feladatai közé (Gellér, G. Merva és 
Őriné, 2003. 140.).

Az 1920-as években a háború és a békeszerződés okozta tragédia 
magával hozta a magyar sajátosságok még nagyobb felértékelődését. 
Számtalan viselet-, tánc- és szokásbemutatót szervezetek az egészen kis 
falvakban és a nagyvárosokban is. Domokos Pál Péter 300 néptáncos le-
ány részvételével csíksomlyón rendezi az „ezer székely lányok” napját. 
Szentimrei Jenő Erdélyben törekszik a néphagyományok bemutatására 
(Pálfy, 1970. 117−118.).

3. intézményesülés

Ebben a szellemi közegben jött létre a Gyöngyösbokréta. A nagy tár-
sadalmi igény tetten érhető születésének minden mozzanatában. A nép 
alulról jövő vágyát a politikai vezetés anyagi támogatása tette hosszú 
életűvé. Paulini Béla csákvári születésű újságíró kezdeményezésére szü-
lőfalujának amatőr színjátszó csoportja 1929-ben bemutatta Garay Háry 
Jánosát.2 A siker hatására Budapesten a Magyar Színházban is előadják. 
kosztolányi Dezső az Új időkben a kamara Színházban tartott előadás 
után méltatta erényeit, a tiszta magyar szép beszédet, viselkedésmódot, 
a természetességet: „Ahogy a primadonna, ez az alacsony, köpcös töltött 

1  lippich Elek munkásságáról részletesebben: Jurecskó lászló (2003): A népies 
szecesszió elméletének kialakulása. In Gellér katalin, G. Merva Mária és őriné Nagy 
cecília (szerk.): A gödöllői művésztelep 1901-1920. Gödöllői városi Múzeum, Gö-
döllő.

2  Paulini és Harsányi zsolt dolgozza át színpadra. kodály zoltán az általa gyűjtött 
népdalokkal egészíti ki.
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galamb átöleli párját, valami tatáros mozdulattal s szemléli őt tisztelettel, 
de szívbéli gyönyörűséggel is… abban van valami ázsiai, valami távolian 
varázsosan napkeleti. … Hiába minden ellentét, mely egyben-másban el-
választja különböző osztályainkat, hiába iskola, rang, vagyon, hajlam, 
életmód, egy lélek mozgatja leheletünket és hangszálainkat s mindnyá-
jan, kik itt élünk egy testvér vagyunk ezzel a néppel. … túl minden frak-
kon és politikán egyszer zavartalanul, boldogan magyarnak érezhettem 
magam.” (Kosztolányi, 1930. 6.) kosztolányi az általa „parasztjátéknak” 
nevezett előadások szervezésére buzdította a színházigazgatókat. Javas-
lata szerint a vidékről érkező parasztcsoportoknak színházi szakemberek 
segítsenek a művek bemutatásában.

A közvélemény és a sajtó pozitív visszhangja hatására Paulini a fő-
város anyagi támogatásával 1931-ben útjára indítja a Gyöngyösbokréta 
előadásokat3. A vidékről érkező, hagyományos közegben nevelkedett 
földművesek mutatták be saját táncaikat, dalaikat. Úgy, ahogyan a min-
dennapi életükben a táncos alkalmakon, népszokásokban jelennek meg. 
korabeli sajtó a Gyöngyösbokréta elnevezést még csak ritkán használja. 
Helyette a 12 képből álló dalos táncos játék névvel illetik. Ez a körülírás 
is mutatja az előadás újszerűségét.

Paulini Béla az élő népművészettel rendelkező falvak felkutatásában 
a Néprajzi Múzeum segítségét kérte. Györffy István, az igazgató szelle-
misége érezhető a mozgalomban. Hazánk első nyilvános rendes néprajz 
tanáraként a kutatásai mellett nagy gondot fordított a fiatalokat össze-
fogó, tudományos közösséget létrehozó munkájára is (Magyar Életrajzi 
Lexikon). ő indította el a Bolyai kollégium szervezetét, amiből később 
a nevét felvevő Györffy kollégium született meg. Amely már a Népi 
kollégiumok országos Szövetségének alapító szervezete volt (Hordósy, 
2008). Györffy munkatársához Gönyey Sándorhoz irányította Paulinit, 
aki akkor már jelentős terepi tapasztalattal rendelkezett. A felkeresett fal-
vak tanítói, kántorai fogták össze a csoportokat, vezették a felkészülést. 
A budapesti szereplések előtt Paulini a városi Színházban alakította a 
színpadhoz az eredeti néptáncot.

3  1931-ben létezik a Magyar Szivárvány előadás is. A csákvári színjátszók Háryjuk 
sikerén felbuzdulva mutatnak be népszínmű részeket Paulini Béla irányításával. Hét 
képből álló műsort láthatott a közönség. részleteket adtak elő a Háryból, valamint 
Paulini által írt darabokat is bemutattak.
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1933 után a csoportok bővülése, a megnövekedett költségek, a szerve-
zés nehézségei miatt szükség volt egy megfelelően koordinálható szer-
vezetre. Paulini kezdeményezésére a vallás és közoktatásügyi, Belügy- 
és kereskedelemügyi Minisztériumok segítségével létrejön a Magyar 
Bokréta Szövetség. Megalakulásának másik fontos oka volt az ország-
ban megjelenő hasonló mozgalmak, együttesek nagy száma is. közülük 
sokan használták a Gyöngyösbokréta nevet úgy, hogy valójában nem a 
Paulini által szervezett közeg tagjai voltak. Az egységes vezetés másik 
előnye a színpadi produkciók egységes szellemének megtartása volt. 
A falusi csoportokat ténylegesen vezető kántorok, tanítók sokszor el-
térő módon viszonyultak a néphagyományhoz. különböző szemléletük 
és az a tény, hogy nem voltak szakemberek megkövetelte a hozzáértő 
irányítást.

1934-ben a vallás és közoktatásügyi Minisztérium rendeletet ad ki, 
amely szerint „népi csoportot” csak a Bokréta Szövetség „elvei és mun-
katervei szerint” lehet megszervezni. A kereskedelemügyi Minisztérium 
támogatásáról biztosítja, a rádió „minden eszközével és teljes erkölcsi 
erejével a M. B. Sz. Mellett áll”, a Néprajzi Társaság munkatársai közül 
megfigyelőket delegál a Bokréta Szövetségbe (Bokrétások Lapja, 1935. 
Főtitkári jelentés).

A Belügyminiszter 1935-ben a Bokréta Szövetség támogatásáról ren-
deletet ad ki. Így ír erről a Bokrétások lapja: „A Gyöngyösbokréta el-
nevezéssel megindult országos mozgalom célja az, hogy a magyar né-
pies előadó művészet különleges sajátosságait, jellegzetes vonásait és 
hagyományait eredetiségükben megőrizze, és azokat mind belföldön, 
mind külföldön ismertté tegye. Ennek a mozgalomnak vezetője a Magyar 
Bokréta Szövetség, amely a VKM. Irányítása és felügyelete mellett fejti 
ki közérdekű közreműködését, minden üzleti szempont kizárásával, tisz-
tán a magyar nemzeti kultúra szolgálatának jegyében… Ezt az országos 
mozgalmat minden hatóságnak kötelessége támogatni, de kötelessége az 
is, hogy megvédje azt más, arra nem hivatott egyén vagy társaságnak 
olyan eljárásától, mely a Gyöngyösbokréta elnevezést jogtalanul akarja 
kisajátítani és gyümölcsöztetni…” (Bokrétások Lapja, 1935). 

A fenti idézetek kiválóan bizonyítják a hatalom támogatását, ami más 
táncos művészeti ágakkal összehasonlítva lényeges eltéréseket mutat.

A kor divatos társastáncainak tanításához és táncintézet alapításához 
táncmesteri oklevelet kellett szerezni. Ennek alapján állították ki a rend-
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őrhatósági engedélyt. A két dokumentum együtt adott lehetőséget a tánc-
tanításra. A szabályozás4 1926-tól a Magyar Tánctanítók országos Szö-
vetségének adta a jogot a képesítések kiadására. Az oklevél kiadásához 
el kellet végezni a szövetség táncmesterképző tanfolyamát. lezárásaként 
a miniszter által kiküldött vizsgabizottság adta ki az engedélyt. A bizott-
ság tagja volt egy miniszteri biztos is.

A század elején elterjedő erőteljes életreform hatást mutató mozgás-
művészeti csoportok még nagyobb hatalmi kontroll alatt működhettek. 
A korábban hivatkozott rendelet említést tesz a zenei (ritmikus) torna-
tanfolyamokról is. Így nevezi a mozgásművészeti csoportokat. legfon-
tosabb tény, hogy az akkoriban elterjedő mozgásművészeti csoportok 
munkáját nem tekinti táncnak. Ennek ellenére ilyen tanfolyamokat is 
csak személyre szóló rendőrhatósági engedély birtokában lehet szervez-
ni. A hatóság engedélyt csak az országos Testnevelési Tanács véleménye 
alapján ad ki.

A három évvel később megjelenő rendelet5 tovább árnyalja a képet. 
lényege, hogy mindennemű tornatanításhoz testnevelő tanári végzett-
séggel kell rendelkezni. Ennek alapján a ritmikus tornák oktatásához is 
szükség van a testnevelő tanári végzettségre. A korábban kiadott rende-
lettel ellentétben itt már kifejezetten a tánctanítás kategóriájába sorolja a 
ritmikus tornacsoportokat. A két dokumentum között eltelt három évben 
történt nagymértékű mozgásművészeti aktivitás következtében ebben a 
szabályozó kiadványban már konkrétan megnevezik (Mensendieck, a 
lábán, a Bode és a loheland iskolák) a különböző irányzatokat is. A tor-
natanítás szabályozására kiadott rendelet azonban sok fontos informáci-
ót szolgáltat a kor mozdulatművészetéről. kiemeli, hogy bármely torna, 
amelynek legkisebb tánc jellege van már a tánctanítás fogalomkörébe 
tartozik. Ebben az esetben viszont már a korábbi dokumentumtól elté-
rően a mozdulatművészeti csoport vezetéséhez is szükség van a tánc-
mesteri oklevélre. Ennek alapján a rendelet kettős természetű. Egyrészt 
felemeli a tánctanítás kategóriájába az újonnan megjelenő mozdulatmű-

4  A m. kir. Belügyminiszter 1925. évi 229.230. számú körrendelete a táncmester-
képzés és a nyilvános tánctanítás szabályozásáról

5  A m. kir. Belügyminiszternek a m. kir.vallás és közoktatásügyi miniszterrel 
egyetértőleg kiadott 1928. évi 252.098. számú rendelete a nyilvános tornatanítás sza-
bályozásáról
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vészetet. Másrészről kérdésessé teszi hosszú távú működésüket. Hiszen 
a fenti csoportok egyszerre tartoznak a torna és a tánc fogalomkörébe 
mindkét végzettséget, engedélyt meg kell szerezni törvényes létükhöz. 
Az akkor már jelentős eredményeket elért intézmények rendelkeztek a 
rendőrhatóság által, az országos Testnevelési Tanács véleménye alapján 
kiadott engedéllyel. E rendelet után azonban meg kellett szerezniük a 
Magyar Tánctanítók országos Szövetségének oklevelét, sőt a tornataná-
ri végzettséget is. Amennyiben ezekkel nem rendelkeznek intézményük 
csak úgy működhet, ha az iskola élére megfelelő végzettségű egyént ne-
veznek ki.

A korszak harmadik nagy irányzata a balett sajnos még ennyi állami 
figyelmet sem kapott. Az állami Balett Intézet csak 1950 szeptemberé-
ben kezdi el működését. Elődjének tekinthető az 1949-ben létrehozott 
Táncművészeti Iskola és az operaház 1937 óta működő balettiskolája. 
kitűnik tehát, hogy az államilag támogatott balett oktatás csak a 30-as 
évek második felében jelent meg (Bolvári-Takács, 2007. 17−24.).

Tehát egyik táncművészeti ág (társastánc, mozdulatművészet, balett) 
sem kapott állami támogatást az 1930-as évek elején. Továbbá meglehe-
tősen szigorú törvényi szabályozás alá vonta a tömegek számára elérhető 
mozgáskultúrát biztosító intézményeket. A Gyöngyösbokréta állami tá-
mogatása így egészen más értelmet nyer. A hatalom által beemelt mű-
vészeti ág természetesen nem ideológiamentes. Az I. világháborút kö-
vető magyarság keresés folyamatába illeszkedik. A nemzeti kultúrát és 
egységet kiválóan szimbolizáló mozgalom igen gyorsan, hatékonyan és 
látványosan jutatta el üzenetét a hazai és a külföldi polgároknak egy-
aránt. Elmondható tehát, hogy a Gyöngyösbokréta a kor egyetlen álla-
milag támogatott életreform motívumokat magába foglaló táncos moz-
galma volt.

4. életreform-motívumok

A természetközelség, az érintetlenség keresése összecseng a korabeli élet-
reform-mozgalmak jellemző motívumaival. A közösségi lét, a társadalom 
ősi szerveződési formájának dicsérete szintén életreform jellegzetesség. 
(lásd erről részletesen Németh, 2012) A közösség elsődleges szerepét itt 
kiterjesztve találhatjuk meg. Egyrészt a faluközösség, a fellépő együttes 
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egysége, másrészt a város és a vidék nagy egysége, szeretete. utóbbi el-
vezet egészen a nemzeti egység egyfajta értelmezéséhez. A város testkö-
zelből láthatja a vidék sokszínűségét, kulturális kincseit.6 A faluközösség 
számára szintén nagyon fontos volt a mozgalom. Sokszor az egyetlen 
kimozdulási lehetőség. Még ennél is fontosabb a műsorok összeállításá-
ra, begyakorlásra szánt alkalmak közösségformáló szerepe. A magasztos 
cél érdekében nagy energiákat megmozgató faluközösség sokat nyert az 
egyének hozzáadott munkájával. A generációk együttműködését még az 
eredeti, ideális állapotban találta meg a mozgalom, amelyet így funkcio-
nálisan tudott megőrizni. A szájról szájra hagyományozódás ebben az 
esetben a testről testre szálló tudás formájában jelent meg. Az informá-
ciótárolás és átadás ezen ősi formája a mimézis a tánc esetében alapvető 
átadási mechanizmust jelent (Donald, 2001). Fontosságát csak most ért-
jük meg, amikor ez a tudásátadási mód kiszorult a külső tárolás, az írá-
sos információátadás előretörésével. ugyanakkor a generációk közvetlen 
tudásátadó szerepe is lecsökken, sőt a nagyszülő-unoka viszonylatban 
szinte meg is szűnik. éppen ezért volt nagy jelentősége a több száz falut, 
több ezer embert megmozgató Gyöngyösbokrétának, amely ezt az ősi 
tudáshagyományozódást tartotta életben. Nélküle feltehetően hamarabb 
fordultak volna el a fiatalabb generációk őseik kultúrájától.

A hagyományoshoz, a tiszta forráshoz való visszanyúlás a kor je-
lentősebb mozgásművészeti képviselőinek is sajátja. A Monte veritàn 
sajátos életreform-közösséget alapító lábán rudolf táplálkozott a nép 
mozgáskultúrájából. önéletrajzi munkájában a Táncnak szentelt élet-
ben többször utal a meghatározó, parasztasszonyok táncával kapcsolatos 
gyermekkori élményeire: „… különös dolog tűnt fel a folyón: uszályok, 
hatalmas színes rózsával teleszórva. A rózsák halmai közül ünnepi dal 
szállt az ég felé, lágy harangzúgás kíséretében. Az óriási rózsák való-
jában parasztasszonyok széles, színes szoknyái voltak.” (Lábán, 2009. 
33.) „Mikor aztán láttam egy esküvőt egy közeli faluban, ahol a paraszt-
asszonyok a templom körül táncoltak a mezőn […] olyan bájosan néztek 

6  Ez az igény a 70-es évekre még testközelibbé vált. A néptánc a színpadról ugyan-
is a táncházakba, a korábbi nézők „testébe” költözött át a Táncházmozgalom segítsé-
gével. Itt válhat valóra lábán rudolf gondolata, miszerint a néptánc elsődleges funk-
ciója a jellemnevelés. A korábbi gyakorlatban, ahol a nézők csak szemlélői voltak a 
mozgásnak, a nevelés ilyen formája csak részben valósulhatott meg.
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ki, biztos voltam benne, hogy angyalok.” (Lábán, 2009. 34.) Mély hatása 
a Bolondtükör című korszakalkotó munkájának szerepválasztásában is 
visszaköszön. A mű fontos szereplői, az angyalok a gonosz ellenlábasai 
lesznek. A Budapesti Hírlap egyik 1930-ban megjelent számában, tehát 
a Gyöngyösbokréta indulását megelőző évben, a következőt mondja a 
néptánc és a mozgásművészet kapcsolatáról: „Sok érdekes motívumot ta-
lálok bennük, amelyeket azonban kevesen értékesítenek a színpadon.” 
(Lenkei, 1993. 89.)

lábán rudolf a néptánc elsődleges funkciójának a jellemformálást 
tartja. Ez a korábban már említett fontos gondolat egészen napjainkig 
érezteti hatását. különösen a Gyöngyösbokréta szórakoztató funkció-
jának kapcsán. A kor legnagyszerűbb táncművésze, és táncteoretikusa 
falusi társadalomban szórakozó, mulatsági funkciót betöltő néptáncokat 
már a nevelés egyik legfontosabb eszközeként látja. A következő évtize-
dek a Gyöngyösbokréta hatalmas sikerének hatására egészen napjainkig, 
különösen a II. világháború utáni időszakban, a néptánc szórakoztató 
funkciójának dominanciájáról szól. Ezt a tudományos tánckutatás ha-
tására az 1970-es években megjelenő amatőr Táncházmozgalom lazítja 
fel, amely a hatalom szemében nem örvend nagy népszerűségnek. lábán 
rudolf „a néptánc mint nevelési eszköz” gondolatát ezért időszerű ismét 
megszívlelni.

Nagy Etel a 30-as évek egyik elismert mozdulatművész-előadója ki-
fejezetten kereste a magyar néptánc mozgásformáit, motívumait. Szám-
talanszor megtekintette a Gyöngyösbokréta előadásait. Innen merítve öt-
leteket, mozdulatokat egyes műsoraihoz. Népi kultúra iránti érdeklődése 
már első műveinek elkészítéskor nagy szerepet kapott. Első táncát Bar-
tók Gyerekdalaira készítette. legnagyobb művészi élménye Bartók és 
kodály, valamint a magyar népzene volt. kirándulásai során felkereste a 
falvakat. Megfigyelte a parasztok mozgását (Bálint, 1940. 13.).

A század eleji népdalgyűjtések és az ihletésükből születő mozdulat-
művészeti produkciók keresték a néptánc színpadi felhasználásának le-
hetőségeit. A zenéhez hasonlóan az eredeti forráshoz visszanyúlva, azt a 
kor társadalmi igényeinek megfelelően magasművészetté alakítva mu-
tatták be. Többek között riedl Margit Magyar aratólányok táncát, vagy 
Szentpál olga Magyar halottasát, és a Mária lányokat kell itt megemlí-
teni. utóbbiban dél-alföldi néptánckincs motívumait használta a volly 
István által erről a tájegységről gyűjtött és összeállított népdalcsokrára.
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Paulini Béla szerepe teljesen megegyezik a kor életreform közössé-
geinek vezetőiével. A Gödöllői művésztelepen körösfői-kriesh Aladár 
vagy Nagy Sándor, a Monte veritàn lábán rudolf a közösségük tagjai 
szemében kiemelkedő helyet foglaltak el. karizmatikusságuk, jó össze-
tartó képességük, vezetési tulajdonságaik alapján lettek a csoportok szel-
lemi vezérei. Gyöngyösbokrétánál Paulini személye annyira fontos volt, 
hogy halála után a mozgalom gyorsan hanyatlásnak indult és pár évvel 
később meg is szűntek a nagy budapesti rendezvények.

Gyöngyösbokréta mozgalom hétköznapjaiban, mikor a nagy budapes-
ti fellépésekre készültek az egyik legősibb tudásátadási mód jelent meg. 
A csoportok nagy része a tánctudással már gyerekkora óta rendelkezett. 
Beleszületett a mozgásos hagyományba. Már születése előtt a ritmikus 
mozgás hatotta át életét, édesanyja már ekkor énekelt neki, majd cse-
csemőkorában ringatta. kisgyermekként legnagyobb élményei közé tar-
toztak a nagy családi és közösségi rendezvények, ahol láthatta táncolni 
szüleit, testvérit, a falu legjobb táncosait. Iskola szüneteiben, a kifeje-
zetten gyerekeknek szervezett táncalkalmakkor az ellesett mozdulatokat 
gyakorolhatta. Erre a családja is buzdította, sőt otthonukban időt szántak 
rá. A Gyöngyösbokrétás vezetők ezt a tánctudást rendezték színpadra. 
legtöbbször egyáltalán nem módosítottak a magyar néptánc tartalmi és 
formai megjelenésén. Megtartották a rögtönzött táncalkotás ősi jellegze-
tességét. Az évek során természetesen szükség volt a tánc továbbadására. 
Egyre több fiatal csatlakozott a csoportokhoz, hiszen társadalmi rangot, 
kimozdulási lehetőséget jelentett a faluból. Gyöngyösbokrétások nem-
csak Budapestre juthattak el, hanem az országhatáron túlra is. A korábbi 
lehetőségekhez képest, amikor falujukat is alig hagyták el, mindez iga-
zán nagy kitörési pontot jelentett. A nagy vonzerő tehát megkövetelte 
a táncos tudás átadását. Módja teljesen megegyezett az ősi gyakorlat-
tal. A tudás tárolása még a mimézisben, a mozgásban történt. vagyis a 
test tanult a testtől. Ennek fontosságára már Merlin Donald is felhívta 
figyelmünket. A fiatalok tudásukat a híres idősebb táncosoktól tanulták 
meg. Melynek helye már nemcsak a mindennapi táncmulatság, hanem a 
Gyöngyösbokrétás próbák helye és ideje. különösen fontos ez, hiszen a 
mindig gyorsuló divathullámok könnyen elsöprik a régi hagyományokat. 
A fiatalok már nem abba a táncos kultúrába szocializálódnak, mint szü-
leik. Ezért jelentett a mozgás átörökítésében nagyon sokat a Gyöngyös-
bokréta. életben tartotta a test a testtől tanul tudásátadási módját.
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A legtipikusabb életreform-motívum, vagyis az ősiség, a tisztaság, az 
eredetiség keresése több oldalról is jelentkezik a mozgalomban. A falu 
érintetlen társadalma magában foglalja a tánc, a viselet és a szokások 
még romlatlan formáját. Számunkra legalább ilyen fontos magának a tu-
dás átadásának ősi módja is. Tehát nemcsak az átadott ismeret érintetlen, 
hanem maga a módja is ősi. Mindezek magukban foglalják a kozmikus 
rend elrejtett megjelenését. Amelynek keresése szintén életreform jel-
legzetesség. Hasonlóan a visszavágyódást a természetbe, ami egy falusi 
társadalom természetközelségének megjelenésekor, kihangsúlyozásakor 
egyértelműen eljut a nagyközönséghez. életreform-motívumok közül a 
tiszta forrás megőrzése, a szorgalom felértékelődése, a testkultúra fontos-
sága és az esztétikum iránti érzékenység mind jellemzője a Gyöngyös-
bokrétának. A következő fejezetben ezekre láthatunk konkrét példákat a 
legjelentősebb napilapok hasábjainak elemzésén keresztül.

5. társadalmi visszhang a napilapokban

A következőkben a Budapesti Hírlap, a Népszava, Az Est napilapokban, 
valamint a Tolnai Világlapja hetilapban 1931 és 1935 között (Az Est ese-
tében 1939-ig) megjelenő a Gyöngyösbokrétával foglalkozó cikkek szá-
mát, tartalmát elemzem. látható, hogy a választott lapok beállítottsága 
követi a kor társadalmi rétegződését. A jobb és bal oldali szellemiség 
mellett könnyedebb hangvételű lapokat is vizsgáltam. Táblázatokban ol-
vasható megjelenési napok száma az újság azon napjait jelenti, ahol leg-
alább egy cikk megjelent a mozgalomról. A cikkek számában az összes 
előfordulást számoltam. A Gyöngyösbokrétáról több rovatban, valamint 
a Szent Jobb-körmenettel foglalkozó írásokban is említést tesznek. Ezért 
tartom fontosnak kiemelni azokat a cikkeket, amelyben csak a mozga-
lommal, mint önálló témával foglalkozik az újságíró. vizsgáltam még a 
nagyobb, bekeretezett hirdetések és a képek megjelenését is.
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5.1. BuDAPESTI HÍrlAP

A 30-as évek egyik jelentős napilapja a Budapesti Hírlap volt. általános 
hírlap szerkezetet megtartva beszámolt a jelentős bel- és külpolitikai ese-
ményekről. rendelkezett kulturális, gazdasági, sport rovatokkal. közölt 
könnyedebb híreket a nagyvilágból, hirdetéseket, reklámokat. Augusztus 
20-a környékén rendszeresen beszámolt a Szent Jobb-körmenetről, an-
nak előkészületeiről. rendszerint ezekben a nagyobb, összefoglaló cik-
kekben kapott teret a Gyöngyösbokréta. kezdetekben még nem említette 
név szerint. csupán a népi együttesek zenés, táncos játékának nevezte. 
Előfordult a 250 vidéki amatőr színész megnevezés is. A Gyöngyösbok-
réta elnevezés fokozatosan szorította ki az előbbi bizonytalan körülírá-
sokat. A Szent István napi rendezvényekről szóló cikkek − és ezzel a 
Gyöngyösbokréta − mindig kiemelt helyen jelentek meg az újságban. 
A közel egy oldalas írások a lap első lapjain kaptak helyet.

A Budapesti Hírlap Irodalom − Művészet rovatában rendszeresen be-
számolt a rendezvényről. Felsorolja a megérkezett csoportokat, a részt-
vevők létszámát. Többször kiemel egy-egy falut, azok táncait. Tájékoz-
tat az előadások helyéről, időpontjáról. Sőt a mozgalom „magánéletébe” 
is betekintést ad. leírja az érkezés körülményeit, a fellépésekre készülő 
próbákat. A cikkek hangvétele teljes mértékben pozitív. Elragadtatással 
szólnak a vidéki előadók őszinte előadásmódjáról, színpompás viseleté-
ről, ősi művészetéről. A Színházak és mulatók műsora rovatban a főváros 
jelentősebb színházi előadásait sorolja fel a lap. Itt minden esetben hir-
deti a Gyöngyösbokréta műsorait. 1935-ben már tíz nappal az augusztus 
20-iki műsor előtt megjelenik a hirdetés. A korábbi éveknél ilyen mérté-
kű figyelmet nem tapasztalhatunk. Ez azt bizonyítja, hogy az évek előre-
haladásával egyre nagyobb érdeklődésnek örvend a mozgalom.

Az első önálló cikk a mozgalomról már 1931-ben, az első Gyöngyös-
bokrétás évben megjelenik. A műsor vázlatos leírása után kiemeli, hogy 
nem a megszokott értelemben vett színházi előadásról van szó: szívhez 
szóló, természetes 12 képből állt a nevezetes produkció. 1933-ban egy 
hosszabb cikk méltatta a falusi csoportok összefogását, vezetését vállaló 
tanítók, jegyzők, kántorok munkáját. A „pazar Gyöngyösbokréta szürke 
ruhába öltözött vezérkarának”, a „magyar öntudat falusi pionírjainak” 
nevezi őket. Eddigi cikkekhez képest újdonságként interjúkat is olvasha-
tunk. Megtudhatjuk, hogy a falusiak eleinte aggódtak, hogy városi ko-
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médiásoknak nézik majd őket. De a tapasztalatok megnyugtatták őket. 
A mozgalom közösségformáló erejét bizonyítja kovács István koppány-
szántói kántortanító gondolata: „Mikor hazamegyünk az egész falu vár, 
azután összeül az atyafiság és emelkedik bennük a lélek. Összekovácsolja 
a falut és a várost a nemzeti öntudatba.” (Budapesti Hírlap, 1933. 08. 
20. 11.) Egy koppányszántói legény pedig a következőt mondta: „…leg-
szebb az, amikor egybesereglünk a színpadon és rákezdünk dörgő hangon 
az Isten áldd meg a magyarra. Olyankor a hideg szaladgál a hátamon és 
szeretnék megverni valakit.” (Budapesti Hírlap, 1933. 08. 20. 11.) A fen-
ti idézetek kiválóan alátámasztják a mozgalom közösségformáló, össze-
tartó szerepét a falusi közösségtől a nemzet szintjéig. Továbbá olvasha-
tunk a tánc nevelő funkciójáról és a hagyományőrzés fontosságáról is.

Az 1. táblázatban tüntetem fel a mozgalommal foglalkozó cikkek tu-
lajdonságait. láthatjuk, hogy a megjelenési napok száma fokozatosan 
emelkedik, kétszeresére nő öt év alatt. Egy apró törés szakítja meg 1934-
ben, ekkor azonban a megjelent cikkek száma nő meg számottevően. kü-
lönösen, ha az önálló cikkek számának majdnem kétszeres emelkedését 
nézzük. utóbbiak arányának növekedése is figyelemre méltó. Míg 1931-
ben kevesebb, mint a cikkek fele foglakozott önállóan a Gyöngyösbokré-
tával, addig 1934-ben és 1935-ben ez az arány 90% körüli. összességé-
ben az önálló cikkek száma több mint háromszorosára nő öt év alatt.

1. táblázat. Gyöngyösbokréta a Budapesti Hírlapban 1931−1935 között

Megjelenési  
napok száma

Cikkek száma Önálló cikkek 
száma

Hirdetés

1931 4 7 3 0
1932 5 7 3 0
1933 7 8 5 5
1934 6 10 9 0
1935 8 12 10 0

Népszava

A kor másik jelentős napilapja szintén már a kezdetektől beszámol a 
mozgalomról. Az első években alig jelenik meg a Gyöngyösbokréta név. 
Sőt többször előfordul, hogy az előadásokat csak részben, vagy egyál-
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talán nem is említi. A szövegkörnyezetből azonban teljesen egyértelmű, 
hogy a mozgalomról, annak kezdeteiről van szó. Ezek a cikkek legin-
kább társadalomkritikai, politikai felhanggal íródtak. visszatérő motívu-
mok a parasztság szenvedéseinek kiemelése, szörnyű életkörülményeik 
kihangsúlyozása, pompa mögötti szegénység előtérbe helyezése, az elő-
adásokon látható külsőségek hitelességének kétségbevonása. összefog-
lalóan csak „művirág bokrétának” titulálja az újság. Nem jelenik meg 
a többi napilapban megtalálható művészi értékek kiemelése, a vidék és 
a város egymáshoz közeledése, a nemzeti egység, a saját kultúra fon-
tosságának kiemelése. Hangvétele többször lázító. Ilyen mondatokat ol-
vashatunk: „Gyertek nézzétek meg, hogy lesz a 10−12 filléres tejből itt 
32−34 fillér!” „Gyertek nézzétek meg a Parlamentet, ahol nagyon ke-
veset dolgoznak, de abba is ti izzadtok bele.” (Népszava, 1932. 08. 19. 
8.) A fenti megközelítés azonban 1934-ben teljesen megváltozott. A po-
litikai felhang minimálisra csökkent. A következő motívumok jelentek 
meg: nagyszámú külföldi vendég, csodálat, Magyar Bokrétaszövetség. 
korábbi évektől eltérően tehát egy tényszerűbb tájékoztatást olvashatunk 
ki a cikkekből.

A nagy, Szent Jobb-körmenettel foglakozó cikkek mellett a Művészet 
és Irodalom, valamint a Hírek rovatokban jelentek meg rövidebb írá-
sok a Gyöngyösbokréta hétköznapjairól. Továbbá a Színházak rovatban 
is minden alkalommal feltünteti a mozgalom előadásait. Az 1933-ban 
megjelenő bekeretezett hirdetés a következő években is megmarad. A 2. 
táblázatból kiválóan látszik, ahogyan a mozgalommal foglalkozó napok 
és cikkek száma egyre nagyobb. A Budapesti Hírlaphoz hasonlóan itt is 
1934-ben tapasztalhatunk egy kis törést. A következő évben a cikkek szá-
mában azonban hatalmas növekedést láthatunk. Egyik évről a másikra az 
olvasók kétszer több cikket láthattak a Gyöngyösbokrétáról. Ezekben az 
években még a tartalmi változást is meg kell említeni. A korábbi politikai 
felhang, a negatív asszociációk (parasztok nyomorúságos élete, gazdasá-
gi válság, osztályharc) után a tényszerű tájékoztatás, a pozitív hozzáállás 
jellemzi az írásokat. érdekes figyelni az önálló cikkek arányát. Itt három 
évben is 100%. 1934-ben 90%, csupán 1932-ben mondható rossznak az 
arány. Ez azt jelenti, hogy az újság a Gyöngyösbokrétát önálló, a közön-
séget foglalkoztató témának tartja. legfontosabbnak az augusztus 20-iki 
rendezvények közül. öt év alatt a megjelenési napok száma közel ötszö-
rösére, a megjelenő cikkek száma több mint nyolcszorosára emelkedik.
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2. táblázat. Gyöngyösbokréta a Népszavában 1931−1935 között

Megjelenési 
napok száma

Cikkek száma Önálló cikkek 
száma

Hirdetés

1931 2 2 2 0
1932 3 5 3 0
1933 5 9 9 2
1934 8 8 7 6
1935 9 17 17 1

5.2. Az EST

Az előbbi lapokhoz hasonló rendszerességgel megjelenő folyóirat szin-
tén nagy népszerűségnek örvend. Hangvétele, arányai a Budapesti Hír-
laphoz hasonlóak. Ennek megfelelően a Gyöngyösbokréta megítélése is 
közelít egymáshoz. Így az előadók hitelességének, természetességének 
csodálata, a külföldiek nagy számának hangsúlyozása mindkettőben 
megtalálható. A vidék és a város szeretetteljes kapcsolata, a nemzeti egy-
ség dicsérete is fontos motívum.

Az előbbi lapoktól eltérően itt nem találunk hirdetést. viszont kép-
riportokkal támasztja alá a cikkeket. A fotókról a boldogság, a jókedv, a 
népművészet gazdagsága tükröződik. A statikus fotók mellett életképe-
ket is megjelentet a lap. utóbbiak jól illeszkednek a személyes, családias 
hangvételű cikkekhez. A Paulini Bélával készített interjúban szinte ma-
gunk előtt látjuk a mozgalom alapítóját, amint végigvezet a Magyar Bok-
réta Szövetség népművészeti tárgyakkal díszített irodáján. Az újságíró 
életszerűen közli Paulini szavakon túlnyúló kommunikációját. Mosoly, 
kacagás, lelkesedés nonverbális jeleit fűzi írásába, ezzel is közelebb hoz-
va őt és mozgalmát az olvasóhoz. Hasonlóan az előző cikkhez a résztve-
vőkkel készített interjúk is a barátságos, a szeretetreméltó vidéki képét 
festi le. Interjúk helyszínei is a hétköznapi élet közelségében készülnek. 
Ebéd közben, ahol kiemeli a több száz vidéki rendes magaviseletét, tisz-
telettudó magatartását. Próba közben, ahol a vidéki ember kitartását, 
szorgalmát, nehéz helyzeteken felülemelkedő kitartását ismerheti meg 
a fővárosi polgár.
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5.2.1. Az 1931−1935 közötti időszak

A másik két laptól eltérően itt egy nagyobb intervallumot vizsgáltam. 
Első lépésben nézzük meg, hogy az évtized elején a Budapesti Hírlap-
pal és a Népszavával összevetve milyen hasonlóságok és különbségek 
figyelhetők meg. A 3. táblázat első feléből kitűnik, hogy viszonylag szűk 
időintervallumban találunk cikkeket a mozgalomról. Abban a pár napban 
azonban nagyon intenzíven olvashatunk róla. A megjelenési napok szá-
ma nem nő olyan mértékben, mint a Budapesti Hírlapnál és a Népszavá-
nál. A cikkek száma 1933-ban és 1934-ben éri el a legmagasabb számot. 
Figyelemre méltó, hogy Az Estben már az első években nagyobb szá-
mú cikk tudósít a Gyöngyösbokrétáról, mint a másik két napilapban. Az 
1934-es visszaesés itt inkább stagnálásnak mondható. leginkább a kép-
riportok száma csökken. Ebben a napilapban még egy apróbb hullámot 
tapasztalhatunk 1932-ben. Nagy valószínűséggel a los Angeles-i olim-
piai Játékok hatásának tudható be. Az önálló cikkek aránya kiegyensú-
lyozottan 80−90% körül mozog.

5.2.2. Az 1936−1939 közötti időszak

Második lépésként a másik két napilapnál nem vizsgált intervallumot, 
az évtized második felét vizsgáljuk meg. legszembetűnőbb a megjele-
nési napok számának közel duplájára emelkedése. Ezzel természetesen 
együtt jár a cikkek számának hasonló emelkedése is. Az Est ebben az 
időszakban indítja meg nyereményjátékát, ahol a „nagyszerű Gyöngyös-
bokrétára” lehet jegyet nyerni. A tény, hogy a műsor szerepel a meg-
nyerhető előadások között, fontosságát mutatja. Az évtized első felétől 
eltérően itt már az önálló megjelenések aránya magasabb. Az 1937-es 
évet kivéve 90% fölötti.

összességében tehát azt lehet megállapítani, hogy az érdeklődés egyre 
fokozódik a mozgalom iránt. Az összes vizsgált paraméter közül csak a 
képriportok száma csökken. Minden más a töretlen érdeklődést támasztja 
alá. Ez a hosszabb vizsgálat megmutatta, hogy a több napilapban is meg-
jelenő érdeklődés nemcsak egy kezdeti fellángolás volt. Az indulás után 
több évvel még mindig nagyon sokat foglalkoztak a Gyöngyösbokrétá-
val. Az érdeklődés nemhogy csökkent, hanem fokozódott.
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3. táblázat. Gyöngyösbokréta Az Estben 1931−1939 között

Megjelenési  
napok száma

Cikkek száma Önálló cikkek 
száma

Képriport

1931 4 9 8 2
1932 3 7 5 2
1933 6 14 12 6
1934 6 13 12 2
1935 6 8 6 1
1936 11 19 19 2
1937 10 24 20 1
1938 11 20 18 0
1939 10 20 19 1

érdemes megemlíteni azokat a cikkeket, amelyek bár nem kapcsolód-
nak szorosan a Gyöngyösbokrétához, de mindenképpen népi, vidéki té-
mát tartalmaznak. A cikkek rendszeresen tudósítanak a Nyári Egyetem 
eseményeiről, ahol elmaradhatatlan a magyar tánc és zene megjelené-
se. külföldi hírességek, amerikai és európai turisták magyarországi lá-
togatásaikat időzítik az augusztusi nagy ünnepre, melyben nagy része 
van a vidéki, különleges életet bemutató mozgalomnak is. Nagy cikkek 
számolnak be a vidéki életről. Egy oldalas riportot olvashatunk egy fa-
lusi harangozóról. A Gyöngyösbokrétán belül is tapasztalhatjuk ezt a 
személyi kiemelést. Az 1936-os cikk maga nevezi sztárnak a hajdúszo-
boszlói pásztort és fiát. A média ilyen kiemeléseit érdemes kitüntetett 
figyelemmel kezelni, hiszen a közvélekedést nagyban meghatározhatja. 
címlapon is találkozhatunk a Gyöngyösbokrétával 1937-ben. kiemelt 
megjelenését tovább emeli az a tény, hogy a Japán és kína között dúló 
háború a jelzett időszakban minden eseményt száműzött az első oldalról. 
A legfontosabb helyen megjelenő cikkben a falu és a város barátságát, 
szeretetét olvashatjuk ki. Továbbá életreform-motívumként ismét meg-
jelenik a falu, mint az ősiség, a tisztaság, az eredetiség és az erények 
megőrzésének letéteményese.
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5.3. TolNAI vIláGlAPJA

A század első felének talán legnépszerűbb képes újsága. A hetilap indulá-
sakor műfajt teremtett Magyarországon. A széles társadalmi rétegeknek 
szóló könnyedebb, bulvár témák mellett irodalmi írásokat, tudományos 
cikkeket is közölt. életvezetéssel kapcsolatos témái miatt női olvasók 
között kiváltképp kedvelt volt. kiadó célja volt, hogy a szegényebb ré-
tegekhez is eljusson. Ezért ára meglehetősen alacsony volt (Szunyogh, 
2006).

lapban képriportokat találhatunk a Gyöngyösbokrétáról. A szöveges 
részek a már a többi lapnál is megszokott erényeket emeli ki. A termé-
szetesség, a tiszta forrás csodálata az alapmotívum. A mozgalom fon-
tosságát bizonyítja, hogy a képriportokon kívül címlapfotókon is meg-
jelenik a Gyöngyösbokréta. A néphagyományokhoz köthető más témák 
is rendszeresen szerepelnek a Gyöngyösbokréta előadásait jelentő idő-
szakokban.

6. Összefoglalás

A Gyöngyösbokréta mozgalom a 20. század elejének egyik meghatáro-
zó, nagy tömegeket érintő közösségi rendezvénye volt. A kor társadalmi 
folyamatainak kiváló jelzőjeként állítható a nemzeti öntudat egységesítő 
szellemének egyik alappilléréül. Az 1848-tól nyomon követhető identi-
táskeresés, az életreform mozgalmak számos jellemzőjével kiegészülve 
egyedülálló módon állami szerepvállalással lett magyar sajátosság.

A városiasodás elleni életreform törekvések visszavágyódása a ter-
mészethez, a tiszta forráshoz jól tetten érhetőek a hagyományos paraszti 
kultúrák újrafelfedezésében. Az ősi ének, a tánc és a népszokások komp-
lex megjelenítése, színpadra vitele önmagában is illeszkedik az életre-
form-mozgalmakhoz. különleges romantikáját azonban az előadók sze-
mélye adta. Semmi sem hozhatta ugyanis közelebb a városi lakossághoz 
a csodált, kozmikus egységet is magában hordozó hagyományt az abban 
született, azt mindennapjaiban használó társadalmi rétegnél. Ezt a motí-
vumot emeli ki leginkább a korabeli média is.

A sajtó vizsgálata egyértelműen bebizonyította, hogy a közönséget ki-
szolgáló médiák kiemelt figyelmet fordítottak a Gyöngyösbokrétának. 
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A jelzett időszakban fokozódó érdeklődés tükröződik a megjelenési napok 
számában, a cikkek, azon belül az önálló cikkek számában. különösen az 
intézményesülést követő időszak mutatja a nagy felfutást. A mozgalom 
ekkorra már sokkal többet jelentett a Szent István napi ünnepségsorozat 
egy elemétől. A megjelenő írások zöme már csak a Gyöngyösbokrétáról 
szól. legfontosabb észrevétel azonban a különböző beállítottságú médi-
umok azonos hozzáállása. Politikai meggyőződéstől függetlenül minden 
újság a mozgalom természetességét, nemzetnevelő, nemzetegységesítő 
tulajdonságait emeli ki. olyan közösségi értékként mutatja be, amely a 
külföld felé is mutatja magyar nép értékeit. A nagyszámú külföldi csodá-
lata pedig visszahat a belföldi közönség érdeklődésének további foko-
zására. Az Est hosszabb, egész évtizedet felölelő vizsgálata pedig bizo-
nyította, hogy a kiemelt figyelem nem csupán az első évek fellángolása. 
Nem egy gyorsan múló divat a Gyöngyösbokréta, mely a kezdeti nagy 
sajtóvisszhang után veszít érdekességéből. A számok bizonyítják, hogy 
Az Estben az évtized második felében egyre hosszabb időintervallumban 
egyre több írás foglakozik a mozgalommal.

A Gyöngyösbokréta mozgalom tehát egy alapvetően alulról szerve-
ződő kezdeményezés államilag támogatott formájává nőtte ki magát. 
A számtalan életreform-motívummal rendelkező társadalmi jelenség a 
kor kiváló tükörképe. A magyarságkeresés vonulatába illeszkedő, közös-
ségformáló mozgalom betöltötte az idegenforgalmi látványosság funkci-
ót is. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy az életreform-mozgalmak 
gondolatát, szellemiségét rövid idő alatt nagy tömegekhez juttatta el.
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Németh Regina 

népművészet és népi kultúra  
nevelési vonatkozásai a Népmívelésben 
(1906−1912)

„Olyan a művészete, mint ő maga, ahol még érintetlenül 
maga tudott maradni a magyar paraszt. Nem ismerünk 
egyszerűségében nemesebb, egységesebb, arányosabb 
életet. Tiszteletet gerjesztő békés egységben telik le az 
egész, egy hivatása van és azt betölti a végső célig arkai-
kus méltósággal; egész lényében, egyetlen mozdulatában 
sincs egy parányi hazugság s a legteljesebb harmóniá-
ban van önmagával és környezetével, bölcsőtől a sírig.”

(Malonyay Dezső)

„Tanítsuk meg nemcsak az úgynevezett művelt embert, 
hanem épen első sorban a nép fiát arra, hogy óvja, sze-
resse és lehetőleg őrizze meg maga körül ezt a művésze-
tet…” 

(kriesch Aladár)

1. Bevezetés

A népművészet a nép értékeinek, tradícióinak felelevenítésére s életben 
tartására irányuló folyamat, ezáltal a nevelés fontos részének tekinthe-
tő. Az elveszni látszó hagyományok ápolásának ügyét többnyire a tu-
dósok rétege vállalta magára azáltal, hogy a népet viszonyítási pontként 
értelmezték, követendő mintának tartották. Tanulmányomban az 1900-as 
évek elején fellelhető, erőteljesnek nevezhető népművészeti, népneve-
lési momentumokra térek ki a Népmívelés című folyóirat 1906 és 1912 
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között megjelent számainak elemzésével, valamint a Malonyay Dezső 
(1866−1916) és társai által végzett kutatás eredményeinek felhasználá-
sával készült könyvsorozatának, A magyar nép művészetének első kötete 
A kalotaszegi magyar nép művészete kapcsán. 

vizsgálódásom középpontjában a népművészet életreform-vonat-
kozásainak vizsgálata áll, melyhez forráselemzést használok. Továbbá 
elemzéseim az életreform különböző törekvéseivel foglalkozó nemzet-
közi és hazai kutatásokra (Németh és Mikonya, 2005; Skiera, Németh és 
Mikonya, 2006; Mikonya, 2005; Hopfner és Németh, 2008; Pukánszky, 
2005; Pethő 2009; Tészabó, 2005a, 2005b; Géczi, 2004; Kiss, 2005; Bas-
ka és Szabolcs, 2005), valamint Nagy Sándor és körösfői-kriesch Aladár 
munkásságával, illetve a gödöllői művészteleppel kapcsolatos munkákra 
(Gellér, 2003; Gellér és Keserü, 1987; Gellér, G. Merva és Őriné, 2003; 
Géczi, 1999; Révész, 2003a, 2003b; Szabó, 2003) alapozódnak.

A népművészet tematizálásával kapcsolatban kétféle megközelítés-
mód találkozik, egyrészt a modernizációs folyamatokat felvállaló nem-
zetállami retorika, mely ennek kapcsán a nemzeti értékek felismerését 
és átörökítést helyezi középpontba. Másrészt a modernizáció negatív 
hatásait, az ennek részeként a gyors urbanizációs folyamatoknak a ha-
gyományos közösségekre gyakorolt hatásait bíráló reformtörekvések – 
az életreform különböző irányzatai – az elidegenedés ellenszereként a 
korabeli idegenségre adott válasz a népi kultúrában gyökeredző „tiszta 
forrás” keresése.

Eszerint a kritika szerint a nagyvárosi ember a „robbanásszerű” ipa-
rosodás eredményeképpen egyre jobban eltávolodott a természettől, a 
természetességtől, s emberi kapcsolatai tönkrementek. veszélybe került 
az ember saját benső énje a mechanizált világban és a munka világá-
ban, ahol a test-lélek-szellem harmonikus egységének bomlása indult 
meg (Németh, 2002. 35.). A gyors ipari fejlődés árnyoldalait kritikai 
hangon bemutató úgynevezett életreform-mozgalmak (például termé-
szetgyógyászat, öltözködési reform, „szabad test kultúrája”, táplálkozási 
reform-, vegetariánus, antialkoholista mozgalmak, ifjúsági mozgalmak, 
kertvárosépítő-, művészeti-, hon- és népismereti és új vallási mozgal-
mak) az emberi világ meggyógyulásának lehetőségét keresték, egyrészt 
hangsúlyozták a technikai civilizáció megváltoztatásának szükségessé-
gét, másrészt az emberi élet megváltoztatásának „kötelességét” hirdették 
(Németh, 2005. 253.).
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Ezek az életreform elemek egyaránt megjelennek Malonyay könyv-
sorozatában és Bárczy István polgármester várospolitikai, művelődés- 
és oktatásügyi reformjának sajtóorgánumaként megszülető Népmívelés 
című folyóiratban (lásd Baksa és Szabolcs, 2005;  Pirka, 2010. 5.). Ezen 
sajtótermék 1906-ban látott napvilágot, s 1912-ig jelent meg Népmíve-
lés, 1912-től 1918-ig pedig Új Élet néven. Folyamatosan jelentek meg 
benne az életreform gondolatvilágához kapcsolódó művészeti, valamint 
népművészettel, illetve annak pedagógiai jelentőségével foglalkozó cik-
kek, részletesen beszámolt például Malonyay kalotaszegi kötetéről is. 
A Malonyay-kötet munkatársai emellett rendszeresen publikálnak a fo-
lyóiratban is. célom, hogy a sajtóorgánum 1906-tól 1912-ig megjelent 
írásai közül a művészeti, népművészeti, népművelési illetőségű cikkeket 
elemezzem.

2. a népi kultúra felé fordulás

A népművészet, a népi kultúra felfedezése a reformkor, a nemzeti roman-
tika idejébe nyúlik vissza.  Klaniczay Gábor, erről a folyamatról, a népi 
kultúra felfedezéséről így ír: „A »népi kultúra« újrafelfedezői a paraszti 
kultúra XVIII. századi formáiban vélték felismerni azt az őseredeti kultu-
rális modellt, amelyből a civilizáció kinőtt, és amivel ambivalens módon 
áll szemben: vagy megpróbálja civilizálni, vagy önmagát megtagadva a 
saját eredetét szeretné fellelni ebben a népi kultúrában. Aztán a XIX. szá-
zadban, a romantikus nemzeti gondolkodás keretén belül megpróbálták 
a népi kultúrában – kicsit utópikus, kicsit forradalmi módon – az érté-
kek olyan tárházát megtalálni, amit szembe lehet állítani a modern ipa-
ri civilizációval, és amelynek újra helyreállítását célként lehet kitűzni a 
XIX-XX. század kulturális és politikai mozgalmaiban.” (Klaniczay, 2003. 
18.) Sedlmayr Krisztina szerint a huszadik század eleji nagyvárosi em-
ber, főként művész romantikus elvágyódása járult hozzá a népművészet 
újbóli felfedezéséhez, aki a paraszti kultúrában keresett megnyugvást, 
harmóniát (Sedlmayr, 2006. 57.).

A népművészet felfedezéseként az 1867-es évszámot, s a párizsi vi-
lágkiállítást szokás említeni. Pár évvel később, 1873-ban a bécsi világki-
állításon már a magyar házi ipar is bemutatkozott, s ebben az évben látott 
napvilágot az első magyar népművészeti kiadvány, A magyar házi ipar 
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díszítményei címmel. Majd 1885-ben megjelent a Művészi Ipar című fo-
lyóirat is, amely által Pulszky Károly a magyar művészet fellendülését a 
népművészettől várta. létrejöttek a népi kultúra szellemi bázisai: 1872-
ben a Néprajzi Múzeum, majd 1889-ben a Magyar Néprajzi Társaság 
(lásd Boross, Karácsony és Tátrai, 2004). valamint a 19. század közepén 
megkezdődtek a népköltészeti gyűjtések, például Erdélyi János és Or-
bán Balázs munkája nyomán, mely a 20. században tovább folytatódott, 
s nagyobb teret kapott.

A gödöllői művészeknek a népművészet felfedezésében és népszerű-
sítésében betöltött szerepével egy 2006-ban megjelenő tanulmánykötet, 
A népművészet a 19−20. század fordulójának művészetében és a gödöllői 
művésztelepen foglalkozik részletesen (Őriné, 2006). Ebben Malonyay 
és a gödöllőiek kapcsolatát Gellér Katalin a következőképpen jellemzi: 
„Számos a 18. századi tájat és építészetet megörökítő ábrázolást és nép-
életképet követő munka született, mely a művészi feldolgozás és a nép-
rajzi felmérés között helyezkedtek el. Többek között Edvi Illés Aladár, 
Körösfői-Kriesch, Undi Mariska, Zichy István Malonyay felkérésére ké-
szített munkái tartoznak ide.” (Gellér, 2006. 18.) 

Ezek az életreform-mozgalmak különböző irányzataival rokonszen-
vező művészek elementáris igénnyel fordultak a régi, az elmúlt, az ősi 
világ felé, a „tiszta forráshoz”, amelyből szerettek volna átmenteni va-
lamit. éppen ezért nyúltak vissza a falusi közösségekhez, amelyek még 
bizonyos ősi keretek között működtek, vagy legalábbis emlékeztek a régi 
világra, a hozzá kapcsolódó szemléletre. ugyanis az ősi hagyományok 
megmentése a cél, melyeket leginkább kalotaszegen véltek felfedezni, 
s ezért gyakran látogattak oda felüdülni, alkotni, tanulni. Nagy Veroni-
ka kiemeli, hogy a művészek sokszor időt, energiát, pénzt nem sajnálva 
utaztak, hogy minél jobban megismerjék a magyar népművészetet, ősi 
eredetinek vélt motívumokat gyűjtsenek (Nagy, 2006. 153.). A népmű-
vészet jelentőségét és a századforduló falvainak értékmegőrző szerepét 
Gellér Katalin is hangsúlyozza: „A századfordulón és a 20. század első 
évtizedében a népművészet mint a nemzeti stílus egy alapforrása jelent 
meg. A népélet-ábrázolás továbbra is etikai és társadalmi példaként, rep-
rezentatív nemzeti szimbólumként jelent meg. Újdonsága a századforduló 
esztétikai szemléletének érvényesítése, a falvak ruskini szigetként, örök 
értékek őrzőiként, »földi paradicsomként« való felfogása.” (Gellér, 2006. 
22.) A szecesszió az élet minden területére kiterjedő egyszerűségre, ter-
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mészetességre törekedett, ezért érthető, hogy a figyelem a népművészet 
felé terelődött (Keményfi, 2006. 79.). 

A 20. század elején a magyar népművészet értékeit, s a hagyomány-
őrzés jelentőségét a művészek, valamint a politikusok együttesen ismer-
ték fel. Erre említett példa a Malonyay könyvsorozata, melyben kiemelt 
szerepet játszott Koronghi Lippich elek, a Vallás és Közoktatási Mi-
nisztérium Művészeti osztályának vezetője, valamint Bartóky József, a 
földművelési minisztérium tanácsosa. A kötetben dolgozott továbbá ed-
vi-Illés Aladár, Juhász Árpád, Körösfői-Kriesch Aladár festőművészek, 
Medgyaszay István építőművész, Telegdy Árpád rajztanár, Groó István, 
az országos Iparművészeti iskola tanára, és Rózsa Miklós író (Téglás, 
1907. 563.).

3. a nép és a népi kultúra ábrázolása   
malonyay dezső könyvében

Malonyay A magyar nép művészete című munkájának első kötete A ka-
lotaszegi magyar nép művészete címmel látott napvilágot 1907-ben. Bár 
Sedlmayr szerint a szisztematikus monumentális művet a szakma fanyal-
gása kísérte, ennek ellenére „gördülékeny stílusa és festői kiállítása el-
nyerte a közönség tetszését” (Sedlmayr, 2006. 60.).

A Népmívelés című folyóiratban Téglás Gábor Malonyay könyve a 
magyar nép művészetéről címmel írt a kalotaszegi kötetről. Dicséri a 
sokoldalú anyagot, s széles körben alkalmazhatónak véli: „a nemzeti 
elemekből táplálkozó iskolai rajztanítás, sőt földrajzi ethnografiai ok-
tatásunk mind hasznosra fordíthatja ezt a gazdag anyagot, ami ezeken a 
színes mellékleteken s a 433, sikerült és jellemző szöveg lapon elénkbe 
tárúl.” (Téglás, 1907. 566.) Az ipariskolák számára is használható, pl. a 
szövésben, fonásban, fafaragásban, fazekas- és szűcsmesterségben. Tég-
lás a második kötetről is beszámolt. Szerinte Malonyay könyve a nép-
lélek hatalmas gazdagságát tárta elénk (lásd Téglás, 1909). 

vegyük szemügyre, milyen kép alakult ki, s élt Malonyayban a nép-
ről! Malonyay a népet tekinti a művészeti tudás legnagyobb letétemé-
nyese: „Mindig a nép volt a művészetek anyja, teremtője, nevelője Ho-
mérosztól kezdve minden művésznek; és a néphez tér vissza ismét minden 
művészet új anyagért, ha a néptől kapott régit már agyon csépelte. Ez a 
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természetes folyamat; a nép a természettel folyton érintkezésben áll s a 
természetnek képekben, formákban gazdag tüneményei, jelenségei foly-
ton hatnak rá, gazdagítják képzeletvilágát, megtermékenyítik s be is vetik 
gondolkozásuk talaját a művészi érzék magjával, amikből oly szép virá-
gok teremnek.” (Malonyay, 1907. 233.) 

A néphez, a népi kultúrához és művészethez való visszatérés természe-
tes folyamatként történő ábrázolása az életreform tipikus motívuma. Mi-
ként hangsúlyozza, a nép a művészeti tudás hordozójaként a természettel 
közvetlen kapcsolatot ápol, s a nevelésben alapvető szerepet játszik. Az 
általános „jó emberré nevelés”, vagyis az erkölcsre nevelés mellett min-
denképp jelentős kiemelni a művészeti nevelést, s a nemzeti sajátosságok 
óvására és továbbadására irányuló folyamatot.

Felvetődik azonban a kérdés, miért is oly lényeges a nemzeti sajátos-
ságok megőrzése, s miért éppen a 20. század elején vált fontos feladattá. 
Az életreform létrejöttének okaként Wolfgang R. Krabbe Die Lebensre-
fombewegungen című tanulmányában az iparosítást és az urbanizációt 
jelölte meg, melynek következménye a természetes környezet megvál-
tozása, a munka világa, az élet- és lakókörülmények, a társas kapcsola-
tok, a szabadidős magatartásformák, a táplálkozási szokások átalakulása 
(Krabbe, 2001). Ezen elgondolás esetében párhuzam vonható krabbe és 
Malonyay elképzelése, megfogalmazása között, ugyanis a nemzeti sajá-
tosságokat hangsúlyozva Malonyay szintén az urbanizációt, a gépesítést 
emeli ki, melyek a nemzetek érintkezéséhez, s egymáshoz való hason-
latossá válásához vezettek. A gépesítés kapcsán a vasút megjelenését 
említi, melynek segítségével könnyebb lett a kapcsolattartás távolabbi 
helyek embereivel. Ezzel egyidejűleg azonban a nemzeti sajátságok hal-
ványulása is megfigyelhető. A múlt, a népi kultúra megőrzése kapcsán 
fontos feladat hárul a művészekre, illetve a művészetre. A gyorsan válto-
zó modern világ eszközei közepette nem egyszerű megőrizni a népművé-
szetet. Malonyay gyűjtőmunkájával, majd eredményeinek publikálással, 
a hagyományok széles körben való megismertetésével és terjesztésével 
próbál hozzájárulni a tradíciók életben tartásához. A felgyorsulást a vo-
nat megjelenése és hatalmas térhódítása is lehetővé tette, ami jelentős 
változást eredményezett az ember életében, de ezáltal a népművészetben 
is. Miként könyvében megfogalmazza, satnyult a népművészet, s egész-
séges népművészet csupán a vasúttól távol fekvő falvak esetében lelhető 
fel. Az iparosítást, a gépek gyors elterjedését azonban nem csak Malo-
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nyay tekinti negatívumnak, hiszen az egész életreform azt hangoztatja, 
hogy az életmódváltást a fent említett okok eredményezték. Az ember 
életének gyökeres átalakítása azért vált szükségessé, mert a megváltozott 
körülmények között elveszni érezte saját magát, s az értékeit. Úgy érezte, 
fontos rámutatni művészetünk egyediségére, jellemzőire, hiszen ezáltal 
a művészetben és az iparban is érvényesülhet a nemzeti jelleg, s erkölcsi 
nevelő feladatot is betölt. Ez jól megfigyelhető a gödöllői életreformerek 
kapcsán, akik művészként, tudósként, s nevelőként is megállták helyü-
ket. ők is rendkívül fontosnak tartották a nép kincseinek felelevenítését, 
megismertetését, s megőrzését, melyet Malonyay romlatlannak, teljes-
nek, egésznek, s egészségesnek tartott. 

A népművészet kialakulásának okaként a magyar paraszt lelkületét 
ragadta meg, akiből a környezet, s a környék hagyományai hozták ki a 
művészt. Malonyay bemutatta a falu emberét, akit egyszerű művésznek 
nevez, s kifejti művészkedés és mesterség közötti különbséget. „A falu 
pedig, – annak az egyszerű művésznek, a népművésznek környezete, – 
már elszigetelt helyzete folytán is, sokkal maradibb, lassabban haladó, 
régihez ragaszkodóbb, semhogy az egyéni szabadságot korlátok közé ne 
fogná, korlátok közé fogván így a közös termelést is. Ez ád olyan önálló 
és külön jelleget egyes falvak s az egymásra utaltabb vidékek munkájára, 
de viszont, ez akadályozza meg olyan szerencsésen, hogy egyesek hitbuz-
gósága, vagy korlátozottsága eredeti jellegétől végképp megfoszthassa 
a népművészetet […] Megóvja a parasztot a művészi kicsapongásoktól 
a szokás is, a falu könyörtelen közízlése. Hiszen művészetről, művészke-
désről, műalkotásról szó sincs a faluban, mesterségről van szó s az első 
kérdés, az első föltétel: érti-e mesterségét az atyafi? A többi, ami nékünk 
művészet, az nékik már csak a ráadás, az a hasznavehető, a jó, a célszerű 
holminak csak a cifrája. A fő, hogy az iga föl ne törje a bivaly nyakát, az-
után következik, hogy milyen színes, mennyire hímes az az iga; a fő, hogy 
a sulyok helyesen marokra álljon a mosóasszony kezében, – hogy milyen 
díszes, az már a szerelmes legény szíveskedése, a téli időtöltés, amikor a 
földmíves embernek nincs egyéb okosabb dolga, hát öli az időt, farics-
kál.” (Malonyay, 1907. 20−21.) 

Nem csoda tehát, hogy erőteljes eltérés mutatkozik meg vidék és vá-
ros között. De mégis milyen különbségek lelhetők fel falu és város kö-
zött? A falu művészetének megváltozásáért a várost okolják a követke-
zőképpen: „Öli a város, öli a nép művészetét az olcsó, a rikító, a kófic 
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gyáripar; szokásait, erkölcsét, gyönyörűséges viseletét eszi a város.” 
(Malonyay, 1907. 21.) Jóllehet eredetileg a város tanult a falutól, de ké-
sőbb a saját ízlése szerint módosította a régi falusi kultúrát, teljesen át-
alakítva azt. Míg a város attribútuma az állandó változás, addig a falué 
a konzervatív ragaszkodás, a maradandóság volt, éppen ezért: „… a nép 
művészete hű kifejeződése a nép legbensőbb érzésének, igaz tükröződé-
se jellemének, kedvének, egész életfelfogásának s amig érintetlen, addig 
föltétlenül uralkodik minden egyes alkotásán a nemzeti jelleg […] nincs 
semmi mesterkélt sem a kitalálásban, sem a szerkezetben, sem a kivitel-
ben” (Malonyay, 1907. 24.). A nép témái tekintetében az élet jelentős 
eseményeinek megörökítésére lehetünk figyelmesek, témái éppoly egy-
szerűek, hétköznapiak, mint ő maga, de mégis ünnepileg megragadva 
tárja elénk az élet (számára) lényeges eseményeit.

különbséget azonban nemcsak földrajzilag – város és falu szembe-
állításával – tehetünk, hanem időben is. különbség fedezhető fel ugyanis 
a régi és a mai kor embere között. Ezt szemlélteti – az élet egy jelentős 
eseményének kiragadásával – a következő interjúrészlet: „Akkor jobbak 
vótak az emberek. Az élet is könnyebb vót. Ha falubéli legényember me-
nyecskét hozott a házhoz, oszt hogy jobban megtérjenek, új hajlékot akart 
építeni: elment a menyecske vagy egyik huga, megjárta a falubéli nyám-
ságot (rokonságot), hogy gyüjjenek segélni, házat építeni. Megmondták, 
hogy szeredán, vagy akkor, amikor, oszt összegyüttek. Hordták a küvet, a 
fát, rakták a falat, ácsoltak, faragtak, oszt hogy esteledett, gyülőre hivá 
üket a menyecske az apai házhoz, estebédre. Dalloztunk, táncoltunk, 
másnap újrakezdtük. De más világ is vót az akkor!” (Malonyay, 1907. 
96−97.) S hogy a ház mekkora jelentőséggel bírt, mutatja, hogy a régi 
parasztember a házat is a lélek megnyilatkozásaként fogta fel, aki szerint 
a magyar nép lelkülete megmutatkozik a ház külső képén. A falusi ház 
esetében többnyire fellelhető tehát az összhangra, a teljességre, a harmó-
niára való igény, s a letisztult művészet (Malonyay, 1907. 101.).

Az életreform egyik vonása az élet egészlegességére irányuló törek-
vés. végül álljon itt egy öreg paraszt vélekedése a halálról, amely az 
élet teljességének részeként értelmezi a szükségszerű elmúlást, ezzel is 
megragadva az élet egészlegességét, a természet rendjét. A harmónia, az 
egység és békesség ezen gondolatokban is fellelhető. „A halál!… Nem 
baj az, instállom. Dehogy baj! Apránkint szokik abba az ember. Elsőbb 
a foga potyog ki az embernek, aztán a szeme romlik, utóbb az inaink 
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roskadnak meg, oda lesz a gyomrunk, mint az elnyűtt bocskor, szerte-
mállunk, mire elérkezünk odáig. A halálig. A végin már áldás, olyan jól 
esik meghalni. Mintha aludni mennénk. Lám, a gyerek, az bezzeg nem 
szeret lefeküdni esténkint. Inkább rí, mer’ a’ még mindegyre élni akar. 
De aztán, amikor munka alá kerül, a napi robot után jól esik az esti meg-
pihenés. Ötven-hatvan esztendős korunkban, nincs más, csak az ágy!… 
Úgy gondolom én azt, instállom, mindig, hogy amíg élünk, mind csak 
a halálhoz szokunk. Este, amikor lefekszünk, meghalunk egy-egy kicsit, 
minden áldott nap. Egyszer aztán, a legvégin, amikor úgyis nehéz már a 
fölkelés reggel: elkövetkezik a nagy lefekvés, megpihenünk mindenkorra, 
a jó Isten áldott földjiben. Ebbe a jó földbe, aki a verejtékünkért kenyér-
rel szógál, amíg élünk…” (Malonyay, 1907. 255−256.) 

4. népművészet és nevelés a Népmívelésben és gödöllőn

A továbbiakban a gödöllői művésztelep népművészettel kapcsolatos fel-
fogásának, illetve a Népmívelés című folyóirat népművelési, valamint 
népművészeti témájú cikkeinek életreform-motívumait tekintem át rész-
letesen. A kiadvány címében is megjelöli azt a fontos célt, amelyet sze-
retne megvalósítani. Előfeltevésem szerint már a folyóirat megnevezése 
is életreform-momentumnak tekinthető, ugyanis a népet állítja közép-
pontba. Feladatát nem szűkíti le, az egész nép nevelésére, művelésére 
vállalkozik. S hogy miért is kapcsolom össze a Népmívelést a gödöllő-
iekkel? Erre a választ az adja, hogy a gödöllői művészek gondolkodás-
módjának, világnézetének jelentős fóruma a Népmívelés című folyóirat 
volt. Miként Németh András megállapítja: „A Népművelés arculatának 
megformálásában a kezdeti időktől mértékadó szerepet játszanak a gö-
döllői művésztelep vezetői, Nagy Sándor és Körösfői-Kriesch Aladár.” 
(Németh, 2005. 96.)

G. Merva kiemeli e gödöllői művészek konkrét, megalapozott nép-
művészet-szemléletét, melyet főként körösfői elméleti írásai jeleznek. 
Gödöllőn egy újfajta művésztípus jelent meg, hiszen rendkívül sok te-
rületen tevékenykedtek: ipar- és képzőművészet, művészkolónia és 
szövőműhely működtetése, valamint irodalmi művek létrehozása kap-
csolódik a nevükhöz. Fontos továbbá, hogy művészi elveiket megfo-
galmazták, gondolataikat írásba öntötték. G. Merva kiemeli körösfői, 
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Nagy Sándor, Thoroczkai, undi és remsey szellemi munkáit (lásd G. 
Merva, 2006. 145.).

Gellér Katalin szerint többnyire leegyszerűsítve fogalmazunk a száza-
delő nemzeti hagyományainak felelevenítése kapcsán. Mint láthattuk ősi 
és modern egyszerre vált fontossá, s a régi művészet felelevenítése kap-
csán nyert relevanciát a népművészet. „A perifériákon létrejött szecesz-
sziók alapvető különbsége a nyugat-európaival szemben egyrészt a tra-
dícióként értelmezett és az új, John Ruskin kézműipar-elméletén alapuló 
esztétikai-funkcionális szemléletnek is megfeleltetett gazdag népművé-
szeti hagyomány nemzeti tudatot erősítő beépítésében, másrészt a művé-
szeti változások folyamatának eltérő ritmusában […] határozható meg.” 
(Gellér, 2006. 9.) A század eleji magyar művészet a romantikára épít, 
mely a tiszta forrást, a gyökereket keresi, s a művészet kapcsán a nép-
művészethez nyúlik vissza, abban látja a megújulás lehetőségét (Gellér, 
2006. 9−10.). Ekkor lesznek lényegesek a különböző népművészeti gyűj-
tések pl. dalok, mesék, mondák. Ez a tendencia egész Európát jellemezte, 
Gellér kiemeli a gödöllői, a willingshauseni és a bronowicei művésztele-
peken megvalósuló népművészet jelentőségét (Gellér, 2006. 20.). A gö-
döllői művésztelep alkotói Gellér és Keserü szerint a népművészetből 
„elsősorban tanulni akartak. Évszázadokon át finomított tapasztalatokat 
átvenni, hogy azok segítségével hozzájáruljanak nemzeti kultúránk meg-
újulásához.” (Gellér és Keserü, 1987. 216.) A népi tudás ugyanakkor 
nemcsak a gödöllőiek saját életmódjára terjedt ki, hanem művészetüket 
is jellemezte. Thoroczkai Wigand Ede és Medgyaszay István a népművé-
szetre és a paraszti építészetre támaszkodott (Keserü, 2003).

utóbbi gondolatra utal Őriné Nagy Cecília is: „Az alkotók az általuk 
tervezett iparművészeti tárgyakon alkalmazzák a népi díszítőművészet 
elemeit, részt vesznek a néprajztudományhoz kapcsolódó gyűjtésekben, 
és a népművészeti tárgyak jelen vannak életük mindennapjaiban, ruház-
kodásukban, lakókörnyezetükben is. Alkotásaikon a népi motívumok a 
paraszti élet és a népi használati tárgyak nemcsak pontos vagy stilizált 
ábrázolásként szerepelnek, hanem életszemléletükkel, életfilozófiájukkal, 
szociális érzékenységükkel, művészetvallásukkal, tanítási-nevelési el-
veikkel összefüggésben is.” (Őriné, 2006. 71.) Jelentősebb ipar- és kép-
zőművészeti alkotások kiemelésével igazolja a gödöllőiek népművészeti 
ihletettségét: pl. körösfői-kriesch Aladár Kalotaszegi asszonyok, Nagy 
Sándor Szénahordás és Juhász árpád Matyó játékfigurák című műveket 
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említi (Őriné, 2006. 71.). Juhász árpád azonban életképeket is készített, 
melyek főként a népi munkákat ragadják meg (Őriné, 2006. 73.). ugyan-
akkor jelentős a magyar mondai, mesei hagyomány felhasználása is, 
gondoljunk csak a veszprémi színház A népművészet varázsa című üveg-
ablakára, melyet Nagy Sándor készített. Továbbá népköltészeti ihletre 
születhettek a marosvásárhelyi kultúrpalota népballadai témájú üvegab-
lakai (Lábadi, 2006. 113.). Lábadi a gödöllőiek népművészeti munkás-
ságát így értékeli: „illusztrációikkal hozzájárultak a népművészet nép-
szerűsítéséhez, kisszámú tárgyi gyűjtésükkel gyarapították megmentett 
tárgyi örökségünket, s azzal, hogy a művészetükben forrásnak, témaelő-
hívóként, díszítőelemként vagy akár háttérként használták népünk alko-
tásait, erősítették életművük nemzeti karakterét.” (Lábadi, 2006. 116.) 

Ezen szakirodalmi áttekintés után a Népmívelés című folyóirat hat év-
folyamának (1906−1912) feldolgozására törekszem, melyen évfolyamok 
népműveléssel avagy a népneveléssel foglalkozó cikkeit tekintem át. 
A folyóirat fő céljának a nép felemelése tekinthető, ezt tűzte ki feladatául 
többek között Széchenyi is, hogy a nemzetet nevelje (Imre, 1910). In-
terpretációimban elsősorban a folyóiratban megjelenő életreformelemek 
felfejtésére törekszem, ehhez kapcsolódik 1. a nép, a népművelés és a 
népművelési intézmények, 2. a természet és a természetesség, 3. a kultú-
ra és a kultúraterjesztés, 4. a művészet, 5. a népművészet, 6. a művészeti 
nevelés, 7. a rajztanítás reformja, 8. az esztétikai nevelés, illetve 9. az ön-
nevelés, melyek többnyire összefonódnak egymással, ezért nehéz csupán 
egyre koncentrálni vagy külön egyről értekezni. Az életreform elemek 
kapcsán először a reformokról gondolkodjunk! „A reformok idejét él-
jük; reformálni, újjáalakítani kell mindent, de mindent, az egész életet.” 
(Csízik, 1906. 407.) Ez az életreform lényege, meglátni azt, hogy válto-
zások vannak, s megpróbálni nem sodródni az árral, hanem kiválasztani, 
megragadni az értékeket, az értékeset. A reformmozgalmak tekintetében 
többféle kérdés felmerülhet. Szükség van-e reformokra? Milyen mérvű 
reformok kellenek, s mire terjedjenek ki? Weszely óvatosságra int e kér-
dések, s egyáltalán a reformok kapcsán. Fontosnak tartja ugyanis, hogy a 
reformálás ne jelentse a régi gyökeres elvetését. Ez a gondolat teljesség-
gel paralel az életreformerek gondolatvilágával, akik a reformok hirdetői, 
de ugyanakkor a tradíciók őrzői is egyben (Weszely, 1911). Rein ezt úgy 
fogalmazta meg, hogy a meghaladottat el kell dobni, az értékest viszont 
tovább kell vinni, s új elemekkel kell kiegészíteni (Rein, 1911). Weszely 

Nemet_Eletreform.indd   276 2013.06.17.   14:50:54



277

figyelmeztet: „Reformok örökké lesznek! A világ mindenkor rá fog jönni 
újabb és újabb hiányokra és fogyatkozásokra, s ezek szükségessé teszik 
a reformokat. Nálunk sajnos, annyi a hiba, oly sok a fogyatkozás, hogy 
nem csoda, ha mindenki örömmel üdvözöl minden reform-eszmét, mert 
ettől reméli az összes bajok gyógyulását.” (Weszely, 1911. 9.) Meg kell 
érteni ugyanakkor, hogy a reformok a részekre fejtenek ki hatást, s nem 
az egészre. Teljes átalakulásra nem szabad számítani, az hosszú munka 
eredménye lehet csupán (Weszely, 1911).

A természethez való visszatérés fő szempont az életreform kapcsán 
abban a korban, amikor az emberek annyira eltávolodtak a természettől, 
a természetes, eredeti dolgoktól. Erre hívja fel a figyelmet a Népmívelés 
is, hogy a természet közelségében, a természetet ismerve éljünk, s ebben 
a szellemben neveljük a gyerekeket is. „Visszatérni a természethez, visz-
szanyerni érintkezésünket az anyafölddel, melytől kultúránk utóbbi idő-
ben legjobban eltávolodott, ez annak az új filozófiának egyik sarkalatos 
elve, melynek legékesebb szavú apostolai közt Ruskin, Tolsztoj foglal he-
lyet.” (Az erdővédelem…, 1909. 119.) Mivel a táplálkozás forrása a föld, 
ezért a földet kellene megérteni, megismerni, értékét megbecsülni. Az 
iskolában is nagyobb figyelmet kellene fordítani a természet anyagainak 
a megismertetésére, pl. lássa a gyerek, hogy lesz a gyapotból ruha (Ozo-
rai, 1911c). Több helyütt olvashatjuk azt a vélekedést, hogy a gyermek 
tanítása a szabadban lenne ideális, hogy maga tegyen szert ismeretekre 
(Rácz, 1910; Ozorai, 1911c). Fontos, hogy elegendő időt töltsön a sza-
bad levegőn, valamint a termek legyenek nagyok, szellősek, világosak 
(Veigelsberg, 1911). A gyermeket kell a tanítás középpontjába állítani, 
aki a természet része. Az iskola ugyanis „Arról megfeledkezik, hogy a 
gyermek is a természethez tartozó élő szervezet, természeti hatások alatt 
álló eleven lény, aki nő és fejlődik, mint az ibolya, mint a fának a gyümöl-
cse.” (Szász, 1910. 7.) Nagyon lényeges, szép gondolat, hogy a gyermek 
is a természet része, s erre ügyelnie kell a nevelésnek. életreform-gondo-
lat mindenképpen a gyermek egészlegességének megragadása, s a teljes 
ember nevelésére való igény felvetése. Ozorai az iskola melletti kertnek 
tulajdonít fontos szerepet, mely szintén sokrétűen képes nevelni (Ozo-
rai, 1910g). Az iskolának nemcsak a memóriát kell fejleszteni, hanem 
az egész ember nevelésére, a kedély, s az akarat fejlesztésére is töreked-
ni kell. Az egyén összes képességének pl. fizikai, szellemi, társadalmi, 
erkölcsi és esztétikai tehetségeinek egyforma, arányos kifejlesztése, er-
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kölcsös jellemmé nevelése lenne a cél (Ozorai, 1910a). Példaértékűnek 
tartja Varsányi az angol iskolákat, ahol az életre, az eleven, mozgó való-
ságra nevelnek (Varsányi, 1910b). Az élet egészlegességének, teljességé-
nek megragadása, az életre nevelés, s a harmonikus nevelés célkitűzése 
életreform elemnek tekinthető, s többen feladatul tűzik ki (Kovács, 1910; 
Rein, 1911; ozorai, 1911b; Rácz, 1910).

A teljesség hangsúlyozását jelentős szempontnak tarthatjuk a mű-
vészeti reformtörekvések tekintetében, ugyanis azok célja felkelteni a 
lélekben a művészi szép iránti fogékonyságot (Jaschik, 1908, Szabó, 
1911). Ennek érdekében pedig az élet minden területén (pl. az utcán is) 
törekedni kell arra, hogy az ember szép dolgokkal legyen körülvéve (bő-
vebben lásd Jaschik, 1908). Jaschik egy másik cikkében részletesen ír 
a művészi nevelésről, a művészi szépről, melyért mindenki küzd vagy 
küzdenie kell, mert ez tekinthető az egész modern társadalom céljának. 
„A művészeti nevelés célja egységes, mert minden ember életére kihat, 
minden ember szolgálhatja azt, bármily hivatást juttatott is számára a 
sors. A művészi szép az élet minden emberi ténykedésében feltalálja a 
maga jogosultságát és nincs olyan életpálya, olyan hivatás és nincsen 
olyan irányú emberi munkásság, mely a művészi szépnek bevonásával 
szellemi tartalomban, értékben és szépségben ne gazdagodnék.” (Jas-
chik, 1909. 248.) A szép felismerése és annak szeretete az emberi lélek 
képessége. „Az általános művészeti nevelés irányelveinek fokozatos tisz-
tázása által a művészet iránt való érzéknek fejlesztése, az emberi lélek 
nemesebb tartalmának való gazdagítása számos oly kérdésnek a tisztá-
zását is sürgeti, melynek természetüknél fogva ezzel az általános törek-
véssel szorosan kapcsolatban vannak. A művészeti nevelés a művészeti 
érzék fejlesztését jelenti, e művészeti érzék fejlesztése pedig a művészeti 
termeléssel s így a művészeti termékekkel törekszik az ember esztétikai 
világát megnemesíteni.” (Jaschik, 1909. 248.) Ezáltal Jaschik azt fejte-
geti, hogy a művészetre nevelés az általános emberré nevelés, az erkölcsi 
lénnyé nevelés része, azzal erőteljesen összefüggő momentum. Ebben az 
értelemben pedig sokkal magasabb, általános emberi eszméket szolgál, s 
az életreform eszmevilágával egyező célokat vall. A művészi nevelés és 
az esztétikai nevelés szinte egy és ugyanaz. Báthory Nándorné a szépér-
zék fejlesztése kapcsán megállapítja, hogy az esztétikumra való nevelést 
nem az iskolában kell kezdeni, hanem otthon. „Hiába beszél a tanító és 
mutogat képeket, vagy viszi el a növendékekeit néha napján a muzeum-
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ba, ha az iskola komor falait nem deríti a szépnek egy eltévedt sugara 
sem, ha hazatérve, sötét, piszkos, rendetlen otthon fogadja a gyerme-
ket.” (Báthory, 1907. 318.) Báthoryné is hivatkozik ruskinra, s kiemeli, 
hogy a művészi szép mellett a természeti szép hangsúlyozása is lénye-
ges. Minden a természetben rejlik ugyanis, minden a természetből indul 
ki, amely már többször említett életreform elemnek tekinthető. Marcel 
Braunschwig nyomán hangsúlyozza a gyermek érzékszerveinek fejlesz-
tését, azaz hogy szemét és fülét alkalmassá tegye a szép befogadására 
(Báthory, 1907. 320.). Ennél még lényegesebb szempont, a tisztaság és 
rend meglétének szükségszerűsége: „Ha megkedveltetjük a gyermekkel 
a tisztaságot magán és maga körül, ha megszokja otthonában, könyvei és 
játékai elhelyezésében a rendet, ha megtanulja a rend ellen nem véteni, 
de azt elősegíteni, pompásan egyengetjük utját az esztetikai nevelésnek.” 
(Báthory, 1907. 321.) összeköti a szépérzéket, a tisztaságra, a rendre 
való neveléssel, vagyis a külső harmónia megteremtésével. Ez szintén 
életreform elemként tartható számon, s ehhez természetesen a belső rend, 
a lelki harmónia is társul, mely kapcsolódik a művészetekhez. A gödöllői 
művészek maguk készítettek művészileg illusztrált mesekönyveket gyer-
mekeiknek, mert úgy gondolták, hogy ha sok szépet lát a gyermek, akkor 
szép gondolatai és jó cselekedetei lesznek (Szabó, 2003).

A következőkben folytassuk a vizsgálatot, hogyan próbálkozik az élet 
teljességének megragadásával a Népmívelés, valamint a magyar életre-
form a művészeti nevelés, a népművészet, s rajzoktatás terén. (Itt töröl-
tem egy mondatot annak köznyelvi jellege miatt! értelmetlen egy tudo-
mányos igényű szövegbe ilyen jellegű felszólításokat rakni.) (Pedig olyan 
kíváncsiak lettünk volna… – a szerkesztőség.) Az 1908-as évfolyam első 
számában konkrétan megjelölték terveiket, az igazi népi kultúra művelé-
sére akarnak törekedni, tudományos és gyakorlati célokat egyaránt kitűz-
tek. Elsőként tehát áttekintjük, hogyan képzelték el a nép művelésének 
megvalósítását, ennek nyomán milyen programot alkottak. A népműve-
lés minél szélesebb körű kiterjesztésére vállalkoztak mind térben, mind 
időben. Ez természetesen magával hozza, sőt alapfeltétele a népművelés 
pedagógiájának helyes megalapozása, ami nemcsak az iskolára, hanem 
az iskola falain kívülre is kiterjedne. Elképzeléseik megvalósítását folyó-
iratok, felolvasó estek, viták, valamint oktatási reformok eredményez-
nék. Emellett közművelődési kísérleti laboratórium felállítására töreked-
nének, ahová elmehetnének azok, akik hiányosnak érzik műveltségüket. 
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rendkívül fontos, hogy mindenki tanulhat, képezheti magát, s választ-
hat, mit szeretne tanulni. Természetesen a leglényegesebb a szilárd ala-
pok megszerzése, s a könyvtárak megismertetése, melyek az önképzés 
legfontosabb forrásainak tekinthetők. Ezáltal pedig az olvasási kedv is 
megnőhetne. A népművelést nem puszta elméleti képzéssel képzelik el, 
hanem például színházlátogatásokkal, koncerteken való részvétellel, ki-
rándulásokkal (A Népművelési…, 1908. 1−5.). Emellett Nagy Sándor a 
Népművelő Társaság céljaként fogalmazta meg a kulturális ház, vagyis a 
nép házának a megteremtését. A fő feladat ugyanis nem lehet egyéb, mint 
a haladás, így a művelődés, s annak terjesztése (Nagy, 1908. 203.). Ezen 
imént felvázolt elképzelések kapcsolódnak a 19−20. századi európai ten-
denciákhoz, ugyanis ebben az időszakban Európa-szerte jelentőssé vált 
a nép képzése, felemelése a műveltség, a képzés által. Ezen képzések 
fontos fórumaiként pedig például a népfőiskolák tarthatók számon. Más-
részt talán ennél is jelentősebb, minden esetre elterjedtebb létesítmény a 
könyvtár, mely leginkább az emberek önképzését szolgálja. Erre részle-
tesebben később térek ki.

Nézzük tovább, milyen célokat tűzött még maga elé a folyóirat! Bár-
czy István 1910-ben beszámolt arról, hogy a Népmívelés című folyóirat 
megújult, egyesült a Népnevelők Lapjával, a Magyar Népiskolával, s he-
tilappá vált. „Nem csekély dolog is az: a nép müvelésével foglalkozó, 
semmiféle más célt nem szolgáló, senkinek nem hizelgő, de egyszersmind 
személyében senkit sem támadó, komoly, tudományos irányu folyóiratot 
csinálni Magyarországon, ahol olyan sokat írnak és olyan keveset olvas-
nak, ahol népünk művelése iránt komolyan oly kevéssé érdeklődnek, ahol 
minden amúgy sem nagy közérdeklődést annyira lefoglal a napi politika 
és viszont ahol a napi politika olyan kevés ügyet vet a nagy közművelő-
dési kérdésekre.” (Bárczy, 1910. 1.) 1911-ben megfogalmazták, hogy a 
korszerű reformokra kívánják felhívni a figyelmet, s ennek érdekében 
hazai és külföldi eszmeáramlatok ismertetése a cél. Tehát ismét azt lát-
hatjuk, hogy a folyóirat tanítani, ismertetni akar, s a cikkek tartalmát is-
mervén megállapítható, hogy igyekszik külföldi reformgondolatokat át-
venni, s megvalósítani hazánkban is.

Molnár Viktor államtitkár más szempontból nyúl a kérdéshez, a ma-
gyar kultúrát állítja középpontba, s a népművelés célját a következő-
képpen fogalmazza meg: „a magyar kultúra fölényéről az egész ország 
lakosságát meggyőzni siessünk, s ezáltal minden állampolgárban fel-
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keltsük a vágyat e kultúra megösmerésére és elfogadására.” (Molnár, 
1907. 289.) Molnár rendkívül kritikusan szemléli a korabeli magyar 
oktatásügyet, s kiemeli, hogy a feladat nemcsak az iskolába járó tehet-
ségesek kiválasztása, hanem a nép köreiben lévő szellemi erőket is fel 
kell fedezni (Molnár, 1907. 291.). S így angol mintára fontosnak tartja 
a népművelő intézmények létrehozását, melyek természetesen a munka 
mellett képezik tovább a polgárokat. Nagyon hangsúlyosnak véli az estig 
nyitva tartó, ingyenes könyvtárak létrehozását (vö. Ignotus, 1911; Sza-
bó, 1911), valamint múzeumok alapítását, melyben a helyi jellegzetes-
ségek kerülnének bemutatásra (ásványkincs, növény- és állatvilág, nép-
viselet). képzőművészetünk és irodalmunk nemzetközi színtereken való 
felvonultatását is közös célnak tekinti, melyek mindenképp szükségesek 
a magyar kultúra további fejlődéséhez (Molnár, 1907. 307.). láthatjuk 
tehát, hogy Molnárnál megjelenik a kultúra, a kultúraterjesztés igénye. 
Sőt az is jellemző, hogy a kultúrát mindenkire kiterjeszthetőnek tartja, az 
egész nép ügyéért emel hangot, s közli, hogyan képzeli el a nép műve-
lődésének megvalósulását. A könyvtárak kiemelkedő szerepére Varsányi 
is felhívta a figyelmet: „a betű a műveltségnek hatalmasabb, hatható-
sabb terjesztője, mint az élő szó. Mert a szó elszáll, de a betű gondolko-
dásra késztet.” (Varsányi, 1909. 278.) A könyvtárak szervezése kapcsán 
jó példát mutat Amerika, s Európában Svédország, ahol már 1842-ben 
megnyílt az első népkönyvtár. A könyvtárak rendkívül fontos népműve-
lési bázisul szolgálnak, ahol tömegek képezhetik magukat, szerezhetnek 
információt. Németország előttünk jár népművelés tekintetében. Bár az 
iskolája nem nyújt sokkal többet, mint a magyar, a német átlagember 
mégis műveltebb, s ez állítólag a sok nyilvános könyvtárnak köszönhető. 
Varsányi cikke beszámol a német könyvtárak iránti rendkívüli érdeklő-
désről (Varsányi, 1910a). Szabó Ervin a könyvtárat a felnőttek iskolájá-
nak nevezi, ez megint csak azt mutatja, mennyire lényeges a könyvtárak 
megléte népművelési szempontból (Szabó, 1911). Ozorai a könyvtárak 
és az iskola közötti kapcsolatra hívja fel a figyelmet, ugyanis úgy látja, 
hogy a céljuk közös, vagyis nevelés, művelés (Ozorai, 1911a). Speciális 
könyvtárak, pl. gyermekkönyvtárak is létrejöttek. Először Amerikában 
alapítottak könyvtárakat külön gyerekeknek, majd Németországban is 
elterjedt e kezdeményezés. A gyermekeket jó könyvek olvasására szok-
tatják, s egész életre megkedveltetik velük a könyvtárat, vonzóvá teszik. 
Megtanítják a könyvtár helyes használatát, a könyvek megbecsülésére, s 
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beléjük nevelik a kutatás ösztönét (Staindl, 1911). Ezáltal pedig hozzá-
férhetővé válik a tudás, iskolától függetlenül bármilyen életkorban.

A népművelés, s a népművelési intézmények kapcsán külföldi példá-
kat említ a folyóirat, a külföldi sikerek bemutatásra törekszik. Így ismer-
teti például Mustó Béla a svéd népművelést és a háziipart, mely alkal-
mazkodott a körülményekhez, a hidegnek megfelelő leleményes ipart, 
s ipari termékek előállítását teremtették meg. Arthur Hauselius munká-
ját emeli ki, aki igyekezett megmenteni a svéd háziipart, s az egész nép 
művelésére vállalkozott. Megteremtette a Nordika Museet, a skandináv 
háziipar állandó kiállítását, s a Skansent, amely a svéd nép életét mutatja 
be a jellemző flóra és fauna keretében tartományok szerint csoportosít-
va. Mustó megállapítja, hogy Hauselius elérte a célját, ugyanis tőle ered 
a népművelő mozgalom. rendkívül értékes az a munka is, ahogy a lapp 
népet rávették az állandó alkotásra, s így később alkalom nyílt azok meg-
ismerésére, valamint pl. a régi szőttesek felelevenítésére (lásd Mustó, 
1908). Pedagógusok és kultúrpolitikusok szerint a svéd népnevelés in-
tézményei mintaszerűek egész Európában, mivel az „Egész testben egész 
lélek” elvét Svédország valósította meg legjobban iskolai reformjában. 
Az iskola világos, tiszta, a falakat rajzok, művészi fényképek díszítik. 
A gyermekek szeme elé tárják népük folklórját, mondáikat, a művészet, 
s a népük, nemzetük tisztelete a nevelés fontos része (lásd Svéd…, 1908). 
Ozorai azon a véleményen van, hogy az egész iskolaépületnek művé-
szinek kell lenni, illeszkedni kell a környezetéhez, a vidék sajátosságai-
hoz (Ozorai, 1910e). A rideg dekoráció helyetti műalkotások szerepére 
hívja fel a figyelmet Lukács, aki úgy látja, megfelelő műalkotásokkal 
körülvéve a gyermeket, eredményesen nevelhetünk (lásd Lukács, 1910, 
vö. Ozorai, 1910e). Szabó Ignác azt a követelményt állítja fel, hogy az 
iskola külsejével és belsejével a tanuló ízlését nemesítse, a gyermek lel-
kivilágához álljon közel, hogy otthon érezhessék magukat a gyerekek 
(Szabó, 1911). láthatjuk, hogyan igyekeztek középpontba állítani a népi, 
ősi jelképrendszert, a mondákat, melyeket a kultúra „alaptörténeteiként” 
tarthatunk számon. Az egészlegesség megnyilvánulása követelményként 
vetődik fel, azaz arra törekszenek, hogy az iskola falai között is megva-
lósítsák. S természetesen az lenne a legmegfelelőbb, ha a gyermek saját 
otthonában is a teljességet látná. Mert sokszor előfordul, hogy a gyermek 
szép környezetben van az iskolában, de az otthonában pl. nincsenek ké-
pek, sem tágas terek, világos szobák. Az esztétikai nevelés fontosságára 
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hívták fel a figyelmet a fent idézett szerzők, mely által az egész emberre 
hathatunk.

A népművelés kapcsán a Finn Népművelő Társaság példájáról olvas-
hatunk, mely 1909-ben ünnepelte fennállása 35. évfordulóját. Fő célja 
hasznos, de ugyanakkor olcsó irodalmi munkák előállítása és terjeszté-
se, s a műveltség ápolása népkönyvtárak, előadások, tanfolyamok által. 
A kultúra terjesztésére irányuló munkát pozitívan értékeli Ispánovits, 
ugyanis – bár az iskola nem kötelező – nincs írástudatlan, s a Népművelő 
Társaság kiadványai minden házban ott vannak (lásd Ispánovits, 1909). 
Míg Magyarországon nemcsak a könyvtárak, s népművelő társaságok 
hiánya okoz problémát, hanem az analfabetizmus mértéke is (lásd Hor-
váth, 1911).

A népműveléshez nem elegendők ugyanakkor az intézmények, pl. 
népművelő társaságok és könyvtárak megléte, hanem szükséges az em-
berben meglévő igény is, igény a tanulásra, képzésre. Azaz igényt kell 
ébreszteni az önnevelésre, amely az embertől önállóságot, érdeklődést, 
s fejlődni akarást vár el a művelődés kérdésében is. Báthory Nándor-
né Paul Dubois Önnevelés című munkáját felhasználva értekezik az ön-
nevelésről. Megállapítja, hogy elölről kellene kezdeni a nevelést, mert 
a szülők és a nevelők nem megfelelően bocsátják az embert az életbe. 
Megtanítják például sok lexikális ismeretre, de nem mindenkiben fej-
lődnek, s fejlesztenek ki bizonyos fontos készségeket, tulajdonságokat, 
mint pl. ügyességet, erkölcsöt, szorgalmat, bátorságot, kitartást, türelmet. 
Pedig utóbbiak sokkal lényegesebbek lennének. valamint alapvető köve-
telmény az, hogy a gyermeket meg kell tanítani gondolkodni. Báthory-
né elsősorban az erkölcs kiművelésére törekszik, s ezután következhet 
minden más. „A nevelés feladata tehát az erkölcsös eszméket ápolni, 
szaporítani, azokat a gyermekkel megkedveltetni, hogy túlburjánozzák 
a helytelen vágyakat.” (Báthory, 1908. 412.) S ennek kivitelezését nem 
paranccsal képzeli el, hanem meg akarja szerettetni a gyermekkel a jót. 
S az erkölcsi tökéletesedés feladata nem szűnik meg a felnőtté válással, 
ezt egész életünk folyamán szem előtt kell tartani, nevelni kell magunkat, 
folyton tökéletesedni kell. Ehhez kapcsolódik a munkás- és népegyete-
mek vagy az úgynevezett népfőiskolák létrejötte, melyek kapcsán pozitív 
mintaként Svédországot, Finnországot, Norvégiát, Dániát, s Franciaor-
szágot hozza. A népfőiskolákon tartandó előadásokat sokan meghallgat-
ják, rendszeresen részt vesznek rajta. Az előadások célkitűzése, hogy a 
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munkásoknak ingyen biztosítsa a tanulás lehetőségét az őket érdeklő kér-
désekben (V. S., 1910).

A művészet központi kérdéssé vált az oktatás, s a népművelés szem-
pontjából egyaránt. relevánssá vált a nép művészeti kincseinek meg-
ismerése, s megismertetése, mivel az minden későbbi művészet for-
rása, s az adott népről, annak lelkivilágáról is részletesebb képet tár 
elénk. Medgyaszay véleménye, hogy „Akik a nép lelkébe be akarnak 
látni, azoknak azt ajánlom: foglalkozzanak a művészetükkel… Az az 
ősi erő, amelyet annyi esztendőn által az őshaza ragyogó napjai és 
pompázó rengetegei reá árasztottak, a faj művelt lelkén átszűrődik és 
beragyogja műveit.” (Medgyaszay, 1906. 321.) Mihalik szerint össze 
kell gyűjteni mindent, ami a nemzeti művészet ősforrásából fakad. „Le 
kell szállnunk – avagy inkább fel kell emelkednünk – a nép gondolat- és 
érzésvilágába; lassú de céltudatos munkával olyan nemzedéket kell ne-
velnünk, melynek egész lelkivilága abban a szűz talajban gyökeredzik, 
melyet magyarnak tudunk.” (Mihalik, 1906. 507.) Medgyaszay rend-
kívül értékesnek tartja a magyar népművészetet, eredetinek, s egyedül-
állónak gondolja egész Európában. Az ősi művészetben az örök emberi 
értékeket véli felismerni, s éppen ezért tarja károsnak az idegen elemek 
bekerülését művészetünkbe. Gróth István is hasonló gondolatokat vall 
sajátjának az építő művészetünk szempontjából. lechner ödön példáját 
hozza, akinek az alkotásai egyaránt hordoznak magyar és idegen ele-
meket is. Mégis legfontosabb feladatnak azt tartja, hogy a népművészet 
a művészi nevelés bázisául szolgáljon, s megóvjon attól, hogy a fiata-
lok megfontolatlanul alávessék magukat a külföldi művészeti divatnak 
(Gróth, 1906. 509.). éppen ezért rendkívül releváns feladat a magyar 
népies formák ismeretének terjesztése. érzékelhető, milyen erőteljesen 
összefonódik a művészet, a művészeti nevelés és a népművészet. Malo-
nyay Dezső úgy véli, hogy a népművészet és a kortárs művészet szorosan 
összefügg. Egy művészi remek megalkotásához ugyanis szerinte nép-
művészet, s az egyéni stílus együttes megléte szükségeltetik. Ezt a népi-
séget, s ugyanakkor egyediséget véli felismerni Körösfői Székely Berta-
lanban (Körösfői, 1911). A magyar népi művészetet pedig a falvakban, a 
népi építkezésekben kell keresni, a többnyire öntudatlanul megteremtett 
művészetben. „a nép művészete hű kifejeződése a nép legbensőbb érzé-
sének, igaz tükröződése jellemének, kedvének, egész életfelfogásának” 
(Malonyay, 1906. 157.).
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Nádai Pál a nem profosszionális nevelés jelentőségére hívja fel a fi-
gyelmet, s megállapítja, hogy régen minden ember művész volt ünnep-
napon. „Csak az újkori városi élet, az ipar fellendülése, a polgári rend 
előrejutása szorította rá a művészt is, hogy ipart csináljon abból, ami 
csaknem minden embernek szunnyadó képessége: a művészi alkotás-
vágyból. A művészet, mely azelőtt arisztokratikus kedvtelés volt, elnyárs-
polgáriasodott. A jólét anyagi lehetőségeit nyújtá, tehát vetélkedés lett 
a kultuszból. És a régi, nagy, egyetemes művészet, mely religiója volt az 
egész emberiségnek, csak a népművészetben hagyott nyomokat.” (Nádai, 
1909. 83.) A legfontosabb nevelő feladatnak azt tartja, hogy az embere-
ket megtanítsuk a jó és célszerű anyagok használatára, s az ízlés irányába 
tereljük őket. „Olyasmit alkotni, ami a szemnek szép s aminek láttára 
sosem kell kérdezni, mire való ez.” (Nádai, 1909. 85.) utóbbi gondolat 
nagyon közel áll a népi értékrendhez, a Malonyay által feltárt értékvi-
lághoz.

Medgyaszay hangsúlyozza a példaadás jelentőségét, melyre nevelni 
kell mindenkit, a nép nevelőit, s a népet magát egyaránt. reménykedik, 
hogy elérkezik majd az az idő, amikor nemcsak a nép, hanem az úri em-
ber is gyönyörködni fog a népművészetben. életreform elemnek tekint-
hető munkájában, hogy szeretné felvenni a versenyt az új technológiák-
kal. A fentiek szerint megállapíthatjuk, hogy Medgyaszay három fontos 
területre tér ki a népművészet kapcsán: egyrészt felhívja a figyelmet an-
nak létére, ápolásának fontosságára, másrészt az új technológiák ellen 
emeli fel hangját, harmadrészt a népművészet célját abban is látja, hogy 
az a munka szeretetére neveljen. „hatásában legnagyobb magára a mun-
kálkodó ember életére volna, mert lelkében az a régtől fogva szunnya-
dó művészi érzés és alkotó erő átalakulna, s kielégítést találna a munka 
szeretetében” (Medgyaszay, 1906. 326.). vagyis a népművészetben kap-
csolódik össze a művészet és a munka, mégpedig az a művészet, mely 
bárki sajátja lehet. Művészek ugyanis az egyszerű emberek is lehetnek, 
miként az korábban Malonyaynál olvashattuk, valamint a gödöllői mű-
vészek vélekedése is hasonló pl. a szövőműhelyben dolgozókat illetően 
(lásd Szabó, 2003). ugyanezt a gondolatot fejtegette Gurlitt Lajos Buda-
pesten a Társadalomtudományi Társaságban tartott előadása keretében, 
bár ő kifejezetten a gyermekekre fókuszált. „A mai iskola legnagyobb 
hibája szerinte, hogy egységes schéma szerint neveli az annyira külön-
böző egyéniségű gyermekeket. Sőt egyenesen kiölni tetszik belőlük ezt 

Nemet_Eletreform.indd   285 2013.06.17.   14:50:54



286

a legbecsesebb tulajdonságokat. Minden kis gyermekben egy-egy művész 
lappang.” (Az iskola és…, 1908. 83.) kritikaként említi, hogy azonban az 
iskola ennek nem a kimunkálásán dolgozik, hanem épp elfojtja a művészt 
a gyermekben. Ha pedig már az iskolában ilyen hatások érik a gyermeket, 
hogyan lehetne belőle a munkáját örömmel végző mesterember.

körösfői-kriesch Aladár árnyalt képet fest a népművészetről, valamint 
a természetesség rajzban betöltött szerepéről. A népművészet megmen-
tése érdekében emeli fel hangját, ugyanis az ősi, az eredeti, az egységes, 
az élet valamennyi területére kiható művészetet helyezi középpontba. 
A nevelés kapcsán éppen ezért fontos kitételnek véli, hogy: „Tanítsuk 
meg nemcsak az úgynevezett művelt embert, hanem épen első sorban a 
nép fiát arra, hogy óvja, szeresse és lehetőleg őrizze meg maga körül ezt 
a művészetet…” (Kriesch, 1906. 162.) Ebből a megállapításból látható, 
hogy általános, mindenki számára kiterjesztett nevelésről értekezik. Írá-
sa másik lényeges pontja pedig a rajztanításra vonatkozik. A rajztanítás 
módszere tekintetében – az életreform fő motívumát – a természetességet 
állítja középpontba, ugyanis úgy véli, a természetes formákból kiindul-
va kell rajzolásra tanítani a gyermeket:  „rajztanításunkban főelv mégis 
csak egyszerűen az legyen, hogy a gyermek lelkét a természeti formák 
összes jelenségei iránt fogékonnyá tegyük és ezekhez a természeti for-
mákhoz csak mint másodrendű faktort kapcsoljuk népünk mostani művé-
szeti jelenségeit. A gyermeket mindenekelőtt oda kell elvezetnünk, hogy 
neki az alaki szemlélődésben öröme teljék, hogy ez lelke boldogságának 
állandó kiegészítő része legyen… úgy kell tanítani, hogy a gyermek meg-
figyelési képességét, alkotó fantáziáját és formai tehetségét egyformán 
gyakoroltassuk…” (Kriesch, 1906. 164−165.) Mint látható, kriesch gon-
dolatait főként a művészeti nevelésből kifolyólag fejtette ki, s a rajzta-
nítás népművészet által történő megreformálására törekedett. Igyekezett 
középpontba helyezni, felmutatni a régi értékeket, s felhívni a figyelmet 
az áthagyományozás fontosságára. Saját maga is pozitív példával járt az 
emberek előtt akár művészetét, akár igényesen berendezett lakását szem-
léljük. Társadalmi szerepvállalása is rendkívül jelentős: a gödöllői mű-
vésztelep alapítójaként a magyar életreform emblematikus figurájának 
tekinthető; tiszteletből felvette a körösfői nevet, mely mutatja Erdély és 
a nép iránti elkötelezettségét. valamint a népművészet hanyatlását ész-
lelve úgy döntöttek, hogy szövőműhelyt létesítenek, amely a háziipar 
fellendüléséhez vezethetett. 
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 Az alábbiakban áttekintjük, hogyan törekedett a Népmívelés a rajz-
oktatás, s a rajzoktatás reformjának megismertetésére, s mit gondolt, mi-
lyennek kell lenni a rajzoló gyermeknek, miben rejlik az újdonság, hogy 
kell hozzáállni a gyermek rajzaihoz, milyen szerepet kell vállalni a szü-
lőnek, a tanítónak. A leglényegesebb, legalapvetőbb kérdés azonban az, 
hogy mi a rajztanítás célja. Természetesen a szépérzék fejlesztése, a rossz 
ízlés térnyerése elleni harc (Jaschik, 1908). Angliában már az 1800-as 
évek közepén felismerték, hogy a gyermek természetes hajlandóságát 
kell alapul venni, vagyis a gyermek azt rajzolhatott, amit akart (lásd 
Ágotai, 1906), ugyanezt hangsúlyozza Glatz is (Glatz, 1911). Gyakran 
megjelenő elvárás, hogy a gyermek lelkét tegyük fogékonnyá a művé-
szet iránt, melyre pozitív bizonyítékot a németek mutattak fel (Buzogány, 
1906). Nagy László azt emeli ki, hogy a rajzoktatás folyamán a gyer-
mek lelkéhez kell alkalmazkodni, szabad teret adni a gyermek teremtő 
képzeletének, ez a legfontosabb. A külföldi rajzoktatásban az életre, a 
helyes látásra nevelés jelenik meg. Sorra rendeznek gyermekművészeti 
kiállításokat, mely a művészet, s a művészeti nevelés nagyfokú szerepé-
re, s annak megbecsülésére utal. A magyar gyermekművészeti kiállítás 
rendezésének élén gróf Teleki Sándor és Bárczy István állt. A kiállítás 
célját így fogalmazták meg: „A felnőttek rendszerint saját szempontjaik 
szerint korlátozzák a gyermek élettevékenységét. A kiállítás rendezésé-
vel utat akarnak nyitni ennek a hibás felfogásnak a megváltoztatásához. 
Hadd alakuljon a gyermek tevékenysége szabadon az ő saját természe-
tes fejlődésének szükségletei szerint.” (Nagy, 1906. 100.) Mindenekelőtt 
a gyermeket kell megismerni, s csak ezután lehet a természetéhez, fej-
lődéséhez alkalmazkodni. A folyóirat számot ad a párizsi gyermekrajzi 
kiállításról, melyet egy francia orvos szervezett. Megállapítják, hogy: 
„Föltárták ezek a rajzok azt a csodálatos, komplikált világot, a gyermek 
lelkét, a melyet oly kevesen értenek a felnőttek közül.” (A párisi…, 1908. 
25.) láthatjuk tehát, hogy a rajzoktatás terén, s a gyermek rajzolásának 
gondolkodása kapcsán fontossá váltak a 20. század eleji reformeszmék, 
például Ellen key gyermekről való gondolatainak középpontba állítása. 
Így a művészeti oktatásban sem meglepő, hogy a gyermek lelkületének, 
saját gondolatvilágának figyelembe vétele az elsődleges, s ebből indul ki 
a nevelés. 

Györgyi Kálmán a londoni nemzetközi rajzoktatási kongresszus-
ról tájékoztat. 1900 óta négyévente rajzoktatási kongresszust tartanak. 
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A londoni különösen nagy érdeklődést váltott ki, sok rajz, valamint sok 
résztvevő szerepelt. Gondosan összeállított kiállítási anyaggal lépett fel 
Anglia, az Egyesült államok, Németország, Svájc, Finnország, Svéd-
ország és Hollandia. A magyar anyagok hiányosak voltak, ugyanis egy 
másik kiállításra is küldtek munkákat. Az angolok könnyed rajzolásra, 
de ugyanakkor céltudatosságra, lelkiismeretességre oktatják a gyerme-
ket, megfigyelőkészségét és kézügyességét akarják fejleszteni, melyben 
ruskin és Morris hatása érezhető. Györgyi megállapítja, hogy a finnek, 
svédek, dánok, hollandok rajztanítása sok rokon vonást mutat, ők ugyan-
is az iskolában szemlélet és emlékezet szerint rajzolnak (lásd Györgyi, 
1908). Németországban 1900 óta a szabadkézi rajztanítás a természet és 
emlékezet után való rajzolás által történik, mely komoly munkát, s ko-
moly tanulást igényel, először a tárgyakat kell alaposan megfigyelni, s 
fontos a lényeglátás kifejlesztése (Pataki, 1909).

A Népmívelés beszámolt a magyar elemi iskolások párizsi sikereiről. 
ugyanis a francia rajztanárok egyesületének elnöke megkereste a ma-
gyar közoktatásügyi minisztériumot, hogy a magyar elemi rajzoktatásra 
vonatkozó adatokat bocsássa rendelkezésre a francia reformok végett. 
Ezer darabos gyűjteményt kaptak, s kiállítást szerveztek belőle, me-
lyet nagy érdeklődés, s elismerés övezett. kérték, hogy néhány rajzot 
megtarthassanak, s a francia közoktatásügyi minisztérium az összeset 
lefényképeztette. A rajzok tanulságait a franciák felhasználják oktatásuk-
ban (lásd A fővárosi…, 1908). Budapesti gyerekek rajzai Amerikában is 
megjelentek. „A kiállított munkák a rajz iránti nagy hajlamot, a színezés 
gazdagságát s helyenkint rendkívüli élénkséget, az otthoni munkákban 
nagy változatosságot mutatnak s így bizonyítékai a teljesen szervezett 
tanításnak.” (Budapesti…, 1909. 86.) Hazai gyermekrajz-kiállításokról 
számol be Nádai (1910a, 1910b). Egy másik tudósítás kapcsán azonban 
éppen az állapítható meg, hogy nekünk is van mit tanulni a franciáktól, 
ugyanis Franciaországban megalapult a l’Art a l’école, mely az iskola 
művészeti elemekkel való fölfrissítését mozdította elő. Az első kongresz-
szuson az iskolai építkezés és díszítés, az esztétikai nevelés és a művé-
szeti oktatás, valamint a zene és színjátszás témái merültek fel. A belső 
díszítést rendkívül fontosnak tartják, ugyanis a gyermek ízlésére, jelle-
mére nagy hatással van. célkitűzésként a mosolygós osztály kifejezést 
használják, vagyis szeretnék, ha fényes, derűs iskolák, s osztálytermek 
lennének, hogy a gyermek szeressen ott lenni. kevesebb, de művészi 
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faliképeket akarnak látni az iskolákban, s legyen változatos, sokszor cse-
réljék. A díszítés alkalmazkodjon a vidék sajátosságaihoz. A rajztanítás-
ról következőképp vélekednek: „A kongresszus szerint a rajz szerepe az 
iskolában nem az, hogy rajzolókat teremtsen, hanem hogy megtanítsa a 
gyermekeket az őket környező világ, élet szemléletére, megkönnyítse ne-
kik, hogy a látható jelenségeket fölfogják s hogy fokozza aktivitásukat.” 
(Művészet az…, 1908. 86.) A francia rajzoktatás reformjáról, új módszer 
kidolgozásáról számol be a Népmívelés 1909-ben. Arra vállalkoztak, 
hogy a rajz ne legyen többé egy szűkkörű technikai tárgy, hanem hassa át 
a nevelés egész rendszerét. A tanárok feladata megkedveltetni a diákok-
kal a rajzot. élénk vita bontakozott ki erről Franciaországban. A reform 
egyik alapeszméje a rajzoktatás összehangolása a többi tárgy oktatásával 
(A francia…, 1909).

A művészeti tárgyakra a 20. század elején több figyelmet, s időt szen-
teltek, mint korábban. Egyes országokban a rajz és művészet tanítása 
érdekében egyesületek szerveződtek. Úgy gondolják, hogy a művészeti 
nevelés által a kultúra útját kell megtalálni. Pataki fontosnak tartja, hogy 
a gyermek értelmes, célszerű, hasznos dolgokat készítsen, s elejétől a vé-
géig övé legyen a munkafolyamat, mert azoknak van nevelő ereje. „Nem 
szabad olyan tárgyakat készíteni, melyeknek semmi értelmük sincs, csak 
valamely fogás gyakorlására valók.” (Pataki, 1909. 69.)

releváns szempont arról is beszélni, mi a művészi neveléssel való 
foglalkozás igazi oka, hiszen rendkívüli érdeklődésnek örvend a szá-
zad elején. Ozorai szerint „A művészi nevelés gondolata nem az elmé-
leti pedagógusok találmánya, sem a módszertan csinálók kisérlete, nem 
is ennek vagy annak a kiváló eszű embernek szellemes eszméje, hanem 
igazi kulturprobléma, mely szükségképen és szervesen ezer finom gyökér-
szálból fejlődött ki.” (Ozorai, 1910b. 65.) Felmerülhet a kérdés, hogy a 
„gyökérszálak” kifejezés mit takar? A már más kontextusban emlege-
tett gazdasági növekedés, a gyáripar fellendülése, amely a kézi munka, 
a háziipar hanyatlását okozta, a művészet távol került az emberektől, s 
az élettől. A művészeti nevelés célja az egyén, s az egész emberiség job-
bítása, fejlesztése, s az élet nemesebbé, szebbé tétele a művészet által 
(Ozorai, 1910b), valamint a művészeti termékek hozzáférhetővé tétele 
(Kenczler, 1910). Megvalósítandó feladat továbbá, hogy egy nemzetet 
művészi ízlésre képessé tegye, hogy az állampolgárok a jelen és a múlt 
művészetét megértsék, s erről véleményük is legyen (Ozorai, 1910d). 
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langbehn Rembrant als Erzieher (1889) című műve új korszak kezdeté-
nek határjelölője, mely az új művészet jellemvonásaként tartja számon a 
természetességet s az egyediséget. A művészeti nevelés kapcsán megfo-
galmazódott, hogy az az egész modern kultúra problémája, vagyis fontos 
a szépérzék fejlesztése, s fogékony műértő közönség nevelése (Ozorai, 
1910c; Sidló, 1911). korábban nem szükségeltetett a művészetre való 
tudatos nevelés, mert a mindennapok részeként jelen volt a művészet, 
ez azonban idővel megváltozott (Kenczler, 1910). A mű megértése a mű 
lelki hangulatának való észlelését, az abban való elmélyedést jelenti. 
„A művészi nevelés akarja, célozza az egész ember kiművelését, összes 
lelki erőinek szép harmoniába való egyesítését, amire a valláserkölcsi 
nevelés is irányul.” (Ozorai, 1910d. 166.) vagyis a művészeti nevelés fő 
célja a lélek gazdagítása, mások bajai iránti fogékonnyá tétel, azaz szoci-
ális érzék fejlesztése, s a művészetben való feloldódás: „a művészet köz-
vetlenül az érzésekhez szól, azért a művészi élvezőképesség kifejlesztésé-
vel olyan maradandó kincset adunk a gyermek kezébe, amelyet sohasem 
fog többé elveszteni.” (Kenczler, 1910. 35.) Egy újabb életreformelem, 
az erkölcsös jellem, a lélek, az egész ember kiművelése a művészet által, 
vagyis a művészet által az élet teljességének a megragadása. éppen ezért 
lényeges, hogy a művészet a nevelés minden szintjén, minden életkor-
ban jelen legyen, az egész ember életét hassa át (Ozorai, 1910e; Ozorai, 
1910f).

Ozorai megállapítja, hogy a 19. században megszakadni látszik a nép 
és a művészet közti kapcsolat, ezért ennek a helyreállításán kell dolgoz-
ni, hogy a kettő között egészséges viszonya alakulhasson ki. éppen ezért 
cél az, hogy a művész elmélyedjen a néplélek tanulmányozásába. Úgy 
gondolja ugyanis, hogy: „A művészet és a nép együvé tartoznak, egymás 
nélkül meg nem élhetnek, nem virágozhatnak.” (Ozorai, 1910f. 266.) Ha-
sonló gondolatokat fogalmaz meg Horváth Károly is, s kiemeli, hogy 
észak- és Nyugat-Európában már korábban felismerték a népművészet 
hatalmas szerepét. Úgy véli, hogy a népben rejlő művészi erőt ki kell ak-
názni, s ennek egyik eklatáns példája Malonyay munkája (lásd Horváth, 
1910).

A Népmívelés hasábjain vita bontakozott ki arról, milyen alkotások-
kal, s milyen idős korban kellene megismertetni a gyermekeket (Márffy, 
Balázs, Bölöni, Fülep, Ignotus, Márkus, Nádai, Nagy Berény, Kernstok, 
Körösfői, Rippl-Rónai,Verdes, Jablonkay, Nádler, Urhegyi, 1910). Nád-
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ler rendkívül jónak tartja, hogy sor került erre a vitára, mert ez prezentál-
ja, hogy „társadalmunkban a művészet fontosságának tudata ébredezik” 
(Nádler, 1911. 143.). Többen arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad túl 
kicsi gyermekekhez komoly, nehéz művészi festményeket bevinni. Fon-
tos, hogy az életkornak megfelelő műalkotást mutassa be a tanító. S a 
gyermek lelkének a megragadására, a harmónia megalkotására kell tö-
rekedni, s elvezetni az eszményi világ felé az alkalmas pillanatban (Jab-
lonkay, 1910).

5. Összegzés

láthattuk, hogy az 1906 és 1912 között rengetegen foglalkoztak a mű-
vészettel, a népművészettel, valamint a művészeti neveléssel. Igencsak 
fontossá vált a népművészet, s azon keresztül a nemzeti értékek óvása, 
ápolása, valamint a nép nevelése. A Malonyay-féle kutatás, a gödöllői 
művésztelep sokoldalú – többek közt népművészeti – tevékenysége és 
a Népmívelés című folyóirat cikkei mind arról tanúskodnak, hogy a ko-
rabeli értelmiség meglátta a népművészetben és a népművelésben rejlő 
értékeket, lehetőségeket. Az ország vezetői is fontos szempontnak te-
kintették az értékek felfedezését, megtalálását, s továbbörökítését. Ezen 
tevékenységre való hajlandóságot, pl. a Malonyay-féle kutatás támoga-
tását sorolhatjuk a nemzetállami retorika keretei közé. A népművészeti 
kutatásra való felkérés által igyekeztek megmenteni valamit a régiből, s 
széles népréteget tájékoztatni, változásokat előmozdítani. A nép közép-
pontba került, s tanulni próbáltak tőle, majd ezen ismereteket továbbad-
ni, mindenkihez eljuttatni, s így megőrizni. 

A néprajzi gyűjtésben, s a folyóiratban egyaránt megfigyelhető az ál-
talam megjelölt kulcsfogalmak megjelenése, jelentősége, melyek gondo-
latiságban, értékközpontúságban, célkitűzésben az életreform-mozgal-
mához is kapcsolódnak. Ezek a metaforák azonban olykor csak nehezen 
választhatók szét. A folyóiratban megjelent cikkekben, s az általam írt is-
mertetésben, elemzésekben is érezhető a témák összefonódása. Ez annak 
tudható be, hogy az alkotott kulcsfogalmak nem különálló egységek. Sok 
cikk foglalkozott a néppel, s ezáltal pl. a természettel, természetességgel, 
vagy akár a népművészettel, a népműveléssel, mely természetesen a kul-
túra, illetve a kultúraterjesztés igényével lépett fel. A korabeli művészeti 
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nevelés kapcsán pedig több ízben tárgyaltak a rajzoktatás megreformálá-
sáról, illetve a népművészet rajzoktatásban betöltött jelentős szerepéről. 
valamint arról az általános igényről is sokszor írtak, mennyire releváns 
szempont a gyermek szépérzékének a kifejlesztése, a megfelelő esztéti-
kai nevelés, s az ehhez kapcsolódó követelmény, hogy szép tárgyi világ-
gal vegyük körül a gyermeket. végül ismét egy sokat említett véleményt 
szeretnék idézni, amely által a népművelés igazi létjogosultságot nyer, 
mégpedig az önművelés, az önnevelés fogalmát. Az 1900-as évek ele-
jén egyértelmű igényként fogalmazódott meg a nép művelése, ez azon-
ban sokkal intenzívebben zajlik, ha a művelődés igénye megtalálható az 
egyénben. éppen ezért a nevelők és a szülők fontos feladataként tartották 
számon azt, hogy a gyermekben kifejlesszék az érdeklődést, a kutatási 
kedvet, vagyis az arra való igényt, hogy önmaga értelmét lássa a tanulás-
nak, művelődésnek. Így nyer igazán értelmet a sok népművelési társaság, 
a népfőiskolák, valamint a könyvtárak alapítása, létesítése.
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Pethő Villő

német zenepedagógiai írások az Énekszóban

1. Bevezetés

kodály zenepedagógiai elképzelései az 1920-as évek végén kerültek 
megfogalmazásra. A szakzenészképzéstől ekkor már a tömegképzés felé 
forduló kodály az új magyar kórus- és zenekultúra megteremtését az 
iskolai zenei nevelés megújításán keresztül képzelte el. A volt tanítvá-
nyokból és követőkből illetve a magyar zenepedagógia megreformálásá-
ért küzdő szakemberekből kialakuló kör, az énekesrend sokat tett azért, 
hogy kodály tanulmányaiban, beszédeiben megfogalmazott pedagógiai 
alapelvek megvalósuljanak. Az énekesrend egyik legfontosabb fóruma 
az Énekszó című folyóirat volt, mely sokat tett a hazai ének- és zenepe-
dagógia megújulásáért. A lapban nemcsak a magyar zenei és zenepeda-
gógiai élettel kapcsolatos írások jelentek meg, hanem rendszeresen tájé-
koztatták olvasóikat más országok hasonló eseményeiről is. 

Tanulmányunkban először azokat az eseményeket, hatásokat mutatjuk 
be, amelyek kodály zenei nevelési koncepcióját formálták az 1920-as 
évek végéig. Eztán szólunk a koncepció gyakorlati megvalósulását se-
gítő, volt tanítványokból és vezető zenepedagógusokból álló kör, az 
énekesrend tevékenységéről, illetve a hazai énektanárképzés és ének-
oktatás helyzetéről. A későbbiekben az Énekszóban megjelenő, a német 
zenével és zenepedagógiai törekvésekkel kapcsolatos írások vizsgá-
latának eredményét mutatjuk be. A vizsgálat során párhuzamokat és 
különbségeket kerestünk az Énekszóban megjelent írások nyomán a 
magyar és a német zenepedagógiai elképzelések, illetve azok megvaló-
sulása között. Emellett pedig vizsgáltuk az 1930-as évek meghatározó 
német pedagógusa, Fritz Jöde hatását a magyar zenepedagógiai elkép-
zelésekre.
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2. kodály zenei nevelési koncepciójának kialakulása  
az 1920-as évek végéig

„Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne 
gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, és egész életére bele-
oltsa a nemesebb zene szomját. […] Sokszor egyetlen élmény egész életre 
megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre 
bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.” (Kodály, 1964. 39.) kodály 
zenepedagógiai alapelveit először a Gyermekkarok című tanulmányában 
fogalmazta meg. A zeneoktatással kapcsolatos kérdések mát az 1900-as 
évek elején foglalkoztatták, érdeklődésének homlokterében azonban ekkor 
még elsősorban a szakzenészképzés állt. Berlini útja során (1906−1907) 
rendszeresen bejárt a zenei főiskolára, megismerkedett a német zenei felső-
oktatás szervezetével és módszereivel. A Berlinbe menekült emigráns orosz 
kollégáktól pedig megtudta, hogy oroszországban miként tanítják zenei 
írás-olvasásra növendékeiket. Berlinből Párizsba utazott, hogy a Conseva-
toire-ban megismerje a zenei főiskola szervezetét és órákat látogasson. Itt 
hangszerelés-órákon és szolfézsversenyeken vett részt, és látta a franciák ál-
tal alkalmazott módszer, a szolmizáció előnyeit (Kodály, 1964. 252−256.). 
Az utazások során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően 1907 szeptem-
berétől zeneakadémiai óráin új módszereket vezetett be. Új tankönyveket 
használt, óráin előtérbe került a hallásfejlesztés, és a tanítás során pedig a 
korábban gyűjtött népdalokat is felhasználta. Újításait azonban sem a tanít-
ványok, sem a kollégák nem fogadták kitörő lelkesedéssel (Eősze, 2007. 
44.). A húszas években kodályt figyelme a szakzenészképzésről fokozato-
san a tömegképzés, az iskolákban folyó zenei nevelés felé fordult. 

kodály a Psalmus Hungaricus 1924. decemberi előadása kapcsán ta-
lálkozott a gyermekkarral. Maróti szerint a Wesselényi utcai fiúkórus 
helytállása, valamint fiúkórus számára komponált, 1925-ben bemutatott 
a cappella kórusművek, a Villő és a Túrót eszik a cigány sikere is hoz-
zájárulhatott ahhoz, hogy kodály a gyerekkórusoknak egyre nagyobb 
jelentőséget tulajdonított a zenei nevelésben (Maróti, 2005. 207.). „Ha 
nem szervezünk gyermekkarokat, felnőtt karaink nem gyarapodnak sem 
számban, sem minőségben” – írta kodály később, 1929-ben a Gyermek-
karok című tanulmányában (Kodály, 1964. 41.).

zenepedagógiai elképzelései szempontjából meghatározónak bizo-
nyultak angliai útjai is. A Psalmus Hungaricus kapcsán jutott el a sziget-
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országba, ahol 1927-ben cambridge-ben és londonban, 1928-ban pedig 
Gloucester-ben, a nagy hagyományú Three choirs Festival-on vezényel-
te művét (Eősze, 2007.). Az ott megismert zenekultúra teljesen lenyűgöz-
te: az angol kóruskultúra nagy hagyományai, valamint az a tény, hogy 
1927 körül Angliában újra felfedezték és kiadták a 16−17. századi szer-
zők kórusműveit, és zeneszerzőik közül többen is az angol népzene felé 
fordultak (Kodály, 1964. 319−321.). 

kodály a zenei neveléssel kapcsolatos gondolatait először a már emlí-
tett Gyermekkarok című tanulmányában fogalmazta meg (Kodály, 1964. 
38−45.). Számára követendő példát a görögök „múzsai” nevelése jelen-
tett, véleménye szerint az ének- és zeneoktatásnak vissza kellene foglal-
nia az őt valóban megillető helyet a fiatalabb generáció nevelésében.1 Az 
ének tantárgy ugyanis a tanulók nemcsak lelki, de testi „javát” is szol-
gálja, s a mindennapos éneklés a test edzésével egyenértékű.  Az együt-
tes éneklés egyúttal iskolája a társadalmi szolidaritásnak, erre kodály 
számára példaként az 1920-as évek végén megismert az angol kórusok 
szolgálnak. Az iskolai tananyag és az énekkari művek tekintetében csak 
megfelelő színvonalú lelki táplálék képzelhető el: kifogástalan remek-
művek és a magyar népzenei kincs. A magyar népdal megismertetése a 
magyarsághoz visz közelebb, a népzenén alapuló művek pedig közelebb 
állnak a gyermeklélekhez. Az iskolai énekoktatás reformjához szorosan 
hozzá kell tartoznia a tanárképzés reformjának is, így lehet és kell a ma-
gyar közönséget zenei igénytelenségből kiemelni, küzdeni az „általános 
zenei kulturálatlanság” és a „speciális magyar zenei tájékozatlanság” el-
len (Kodály, 1989. 337.).

1  Nevelési elképzelései ezen a ponton teljesen egybevágnak a reformpedagógiai 
koncepciókéval: a bentlakásos reformiskolákban és más vezető pedagógiai reform-
koncepciókban – például Steiner Waldorf-iskolája, Montessori-óvodák és iskolák – 
egyaránt napi kapcsolatba kerültek a gyerekek a zenével.
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3. kodály követőinek szerepe a magyar zenepedagógiában  
az 1930-as évektől

kodály körül a húszas évek végére kialakult egy kör volt tanítványokból, 
követőkből, azokból, akik a magyar kórusmozgalom, a magyar ének- és 
zeneoktatás előbbre vitelét hozzá hasonlóan szívügyüknek tekintették. 
ők alkották a „láthatatlan egyházat”, az énekesrendet, amelynek köny-
nyen tagja lehetett bárki, „…aki csak egyszer is művészi értékű dallamot 
ajkára vesz, aki a magyar nyelven éneklés ügyének bármi kis szolgálatot 
tesz, aki akár másod- vagy néhányadmagával megszólaltatott bármily 
nyelven művészi értékű többszólamú énekszerzeményt, akinek nem kell 
magyarázni, a művészet határain belül, kívül mi esik: elég pontosan tud-
ja mindenki.” (Kodály, 1989. 413.) Az énekesrendhez tartozó volt tanít-
ványok segítették zenei nevelési elveinek megvalósulását: kórusok élé-
re álltak, bemutatták kodály új műveit. Bárdos lajos, kerényi György, 
kertész Gyula és ádám Jenő zeneműkiadót hoztak létre. A Magyar 
kórus kiadó kiadványai fővárosi és vidéki iskolákhoz, énekkarokhoz, 
hangszeres együttesekhez jutottak el. A 16. és 17. századi reneszánsz 
és barokk mesterek –köztük igen sok angol szerző – kórusműveit, érté-
kes klasszikus és romantikus valamint az új szellemben íródott, kortárs 
magyar zeneműveket jelentettek meg. A Magyar kórus kiadó emellett 
szakmai folyóiratokat is kiadott,2 tanulmányunkban ezek közül az Ének-
szó hangjegyesének- és zenepedagógiai lapot emeljük ki. A folyóirat 
1933-tól az 1940-es évek közepéig az egyetlen sajtóorgánum volt, mely 
az ének- és zenepedagógia kérdéseivel foglalkozott (Baranyai és Keleti, 
1937.). A lap folyamatosan tudósított a magyar és más országok ének- és 
zeneoktatásának helyzetéről, az egyes iskolatípusokban folyó munkáról, 
a kiemelkedő karvezetőkről, pedagógusokról és azok tanítási módszerei-
ről. Beszámolt hazai és külföldi zenei és zenepedagógiai eseményekről, 
új kiadványokról, kottákról. kottamellékletében főleg kórusra írt zene-
műveket és rövid hangszeres darabokat adtak közre. Ezekből a kórus-
művekből rendezték meg az első éneklő Ifjúság hangversenyt, amelyből 
rövid idő alatt – az Énekszónak is köszönhetően – országos mozgalom 

2  Magyar Kórus egyházzenei hangjegyes folyóirat (1931-50), Énekszó hangjegye-
sének- és zenepedagógiai folyóirat (1933−1950), Éneklő Ifjúság (1941−1950), Zenei 
Szemle zenetudományi folyóirat (1947−48), Zenepedagógia (1947−50).
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lett: a fővárosban és vidéken egymás után szerveztek hasonló, egyszerre 
több kórust megmozgató, lelkes összkarral záruló koncerteket. A zenepe-
dagógiai folyóirat munkatársai mindemellett ingyenes szemináriumokat 
és tanfolyamokat is szerveztek az érdeklődő ének- és zenepedagógusok, 
karvezetők továbbképzésére.

A lap munkatársai – köztük a Magyar kórus kiadót alapító volt ta-
nítványok − a Magyar énekoktatók országos Egyesületével (melynek 
1934-től hivatalos lapja lett) együtt tulajdonképpen a kodályi elképze-
lések megvalósulását segítették: a magyar ének- és zenepedagógia meg-
újításán és egy új kóruskultúra megteremtésén keresztül a magyar zenei 
kultúra megreformálás fáradoztak. 

4. Az énektanárképzés és az énektanítás helyzete  
az 1930-as években

A hazai énektanárképzés és az iskolai énekoktatás helyzetét az 1930-as 
években az Énekszó folyóiratban megjelent tájékoztatók alapján vázol-
juk fel. 

A hazai énektanárképzés színhelye az 1920-as évek végén a zene-
akadémia volt. 1929 szeptemberében elemi énekszaktanító tanfolyam, 
középiskolai énektanárképző és tanítóképző-intézeti ének és zenetanár-
képző is indult, a képzésekért felelős tanszék vezetője Harmat Artúr volt, 
az ő munkáját 1937-ben vette át a kodály-tanítvány Ádám Jenő. A tan-
szakon működése alatt több kodály-növendék is tanított, például Bárdos 
Lajos, Forrai Miklós, Gárdonyi Zoltán és Vásárhelyi Zoltán. Mellettük 
olyan neves zenepedagógusok tanítottak még, mint Sztankó Béla, Kar-
valy Viktor, Harmat Artúr és Preisinger (Perényi) László.

Az egyéves tanfolyam elemi iskolai tanítók ének szakképzését biztosí-
totta. A jelentkezés feltétele tanítói végzettség és sikeres felvételi vizsga 
volt. A felvételi vizsga: zeneelmélet, zongora, lapról éneklés és szabadon 
választott népdal vagy műdal éneklése.  A két féléves képzés alatt heti 22 
órában tanulták a következő szaktárgyakat: az énektanítás módszertana, 
gyakorlati énektanítás, énekgyakorlat, kargyakorlat, magánének, római 
katolikus egyházi népének vagy protestáns koráltan, a magyar népdal 
ismerete, hangegészségtan, összhangzattan, transzponálás, énekkari par-
titúraolvasás, zenetörténet és formatan, zongora és harmónium. 
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A középiskolai énektanárokat kezdetben 3 éves, majd később 4 éves 
oktatás keretében képeztek. A jelentkezés feltétele ebben az esetben érett-
ségi bizonyítvány vagy tanítói oklevél volt. A felvételizniük zeneelmé-
letből, lapról éneklés és szabadon választott népdal vagy műdal éneklése 
mellett a jelölt által választott zenei szaktárgyból kellett. Ez zongora, he-
gedű, orgona vagy egyházi zene lehetett.  A négy év alatt heti 19−21 órá-
ban tanultak a tanárjelöltek szakmai és pedagógiai tárgyakat, valamint a 
választott szaktárgyat. Az elemi iskolai tanítók képzéséhez viszonyítva 
nemcsak több pedagógiai és szakmai tárgyat kellett tanulniuk a középis-
kolai tanárjelölteknek, de a választott szaktárgya mellett mindenki tanult 
zongorázni, hegedülni és orgonán játszani is.

Az Apponyi kollégium tanítóképző intézeti ének- és zenetanárkép-
zésre a középiskolai énektanárképző elvégzése után lehetett jelentkezni. 
Ennek tanulmányi ideje két év volt, az első évben heti 22 órát, a második 
évben pedig heti 16 órát kellett a jelölteknek végezniük. A képzés első 
éve leginkább a középiskolai tanárképzőn tanultak folytatásának tekint-
hető, pedagógiai, és szakmai tárgyak mellett választott szaktárgyat, vala-
mint ennek függvényében hegedűt, zongorát, és orgonát tanultak. A má-
sodik tanévben azonban a zenei tárgyak és a magas óraszámú gyakorlati 
tanítás mellett iskolai szervezettannal, katolikus egyházzenei rendeletek-
kel is foglalkoztak. A képzőt végzettek a legkeresettebbek, sokuknak már 
a főiskola alatt sikerült elhelyezkedniük (Énekszó, 12. 1. sz. 1−5.). Az 
énektanárképzés alsó-, közép- és felsőfokú kiépülésével nem járt együtt 
a magyar énekoktatás színvonalának növekedésével. A zenei köznevelés 
korántsem valósult meg teljes mértékben.

Az 1930-as évek elején az Énekszóban megjelent írások arra mutat-
nak rá, hogy az elemi, elsősorban nem felekezeti iskolákban sok helyütt 
úgymond melléktantárgyként szerepelt. A tanító csak akkor foglalko-
zott a tárggyal, ha ráért, vagy ha iskolai ünnepélyre készítette fel a ta-
nulókat. A polgári iskolákban négy éven keresztül, a gimnáziumokban 
viszont csak az első két évfolyamban volt énekóra. rajeczky Benjamin 
a kor középiskoláról így írt az 1933−1934. évi értesítők alapján: „a mai 
középiskola által kiformált ember lelki képében a zene nem számot-
tevő, vagy egyáltalán nem tényező, […] szakszerűség szempontjából a 
középiskola legelhanyagoltabb tárgya az ének” (Énekszó, 2. 2−3. sz. 
132.). Az értesítőkből az is kiderül, hogy a középiskolák többségében 
1933−1934-ben az éneket nem szaktanárok tanították, a kórusokat pe-
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dig több esetben képzett karvezetők helyett kántorok vagy tanítók ve-
zették. 

Az énektanítás helyzete az énekoktatás szempontjából legelhanya-
goltabb iskolákban, a középiskolákban 1940-ig nem sokat változott. 
1937−1938-ban a nem felekezeti középiskolákban változatlanul csak az 
első két osztályban volt énektanítás, többnyire nem szaktanárokkal.  Az 
iskolai értesítőkből viszont kiderült, hogy a fiúiskolák zenei élete jóval 
magasabb színvonalon zajlott, mint a lányiskolákban (Énekszó, 4. 3. sz. 
585−590.). ádám Jenő így összegezte a tapasztaltakat az Énekszóban 
1940-ben: „Az iskolai énekoktatással foglalkozókat bizonyára felesle-
ges emlékeztetni arra, hogy mennyi tanácskozás, memorandum, tervezet, 
vita, próbálkozás sürgette már az iskolai énekoktatás ügyének megoldá-
sát[…] ez a sok erőfeszítés a gyakorlatban úgyszólván semmi eredményt 
nem tudott felmutatni…” (Énekszó, 8. 1. sz. 749.) A 20. század első év-
tizedeiben a hivatalos tantervek nem adtak teret az iskolai ének- és zene-
tanítás kodályi elvek szellemében való megújításának. Az elavult tan-
könyvek és az alkalmazott tanítási módszerek nem segítették sem a zenei 
írás-olvasás megfelelő szintű elsajátítását, sem a felnövekvő nemzedék 
zenei tudásának, ízlésének formálását, és nem járult hozzá a kórusok és 
zenekarok munkájához sem (Szabó, 1984).  épp ezért játszott rendkívül 
fontos szerepet a 20. század elején a magyar ének- és zenepedagógiában 
az Énekszó folyóirat, amely a kedvezőtlen oktatáspolitikai döntések el-
lenére is az iskolai énektanítás megújításán fáradozott. összegyűjtötte 
és közölte a legújabb hazai és külföldi módszereket, tananyagokat, in-
formációkat, ötleteket, beszámolókat, ismertetett, bírált, elősegítette az 
ének tanítás reformját, még ha nem is tantervi szinten, de kis lépésekben 
– az egyes énekpedagógusok szintjén. 

5. az Énekszóban megjelenő külföldi példák

Az Énekszó lapszámai nemcsak a magyar, hanem más országok zenei, 
zenepedagógiai eseményeiről, követendő pedagógusairól, pedagógiai és 
zenei kiadványairól, új zeneműveiről is tudósítottak. A folyóirat első tíz 
évfolyamát (1933 októberétől 1943 júniusáig) áttekintve azt láthatjuk, 
hogy az olvasók több ország zenei életébe is betekintést nyerhettek. Ír-
tak például az angol és a francia zenei életről, beszámoltak német, sváj-
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ci és párizsi zenepedagógiai konferenciákról. Idéztek az angol Musical 
Times-ból és több svájci pedagógiai folyóiratból, mint a Schweizerische 
Pedagogische Blätter vagy a Schweizerische Musikpedagogische Ze-
itschrift. Beszámoltak a Budapesti Palestrina kórus észt és finn középis-
kolákban tett látogatásáról, svájci és német zenepedagógiai intézmények 
munkájáról, a bolgár, finn, francia és német ének- és zeneoktatásról, de 
írtak dán gyermekkarok munkájáról és egy párizsi gyermekzenekarról is. 
A Énekszó célja elsősorban a tájékoztatás és tanácsadás volt ezeken a írá-
sokon keresztül is. Az első tíz évet áttekintve azonban feltűnően sok hír, 
tanulmány és könyv- illetve műismertető köthető a német zenei élethez, 
az 1930-as évek német zenepedagógiájához. Tanulmányunkban ezeket 
az írásokat tekintjük át, hogy közös pontokat keressünk, illetve rámutas-
sunk a magyar és német zenepedagógiai törekvések különbözőségeire.

 

5.1. A NéMET zENEPEDAGóGIA Az ÉNeKSZóBAN

A tíz évfolyam lapszámaiban a legtöbb külföldi hír, beszámoló a német 
zenei élethez, zenepedagógiához kapcsolódik. A német kulturális élettel 
és zenepedagógiával kapcsolatos eseményekről folyamatosan tudósítot-
tak a lap oldalain. Több esetben követendő példaként állították a magyar 
zenepedagógusok elé a német kulturális törekvéseket. Az Énekszó 1935-
ben írt először a német kultúrpolitikai elképzelésekről. legfontosabb 
törekvéseik: a német nép zenei ízlésének fejlesztése a népdal segítségé-
vel, a dalosversenyek helyett kórushangversenyek rendezése, a koncer-
tek belépődíjának kulturális célokra való fordítása, a kamarazenélés és 
a házimuzsika felélesztése, a zeneoktatás súlyának növelése az iskolai 
oktatáson belül (Énekszó, 2. 4−5. sz. 186.). 

Ezek többsége olyan cél volt, amelyeket a magyar zenepedagógiát 
és zenekultúrát megújítani szándékozók is maguk elé tűztek. kodály és 
Bartók a magyar népdalkincs összegyűjtésén és rendszerezésén túl meg 
akarta ismertetni a magyar népdalt a nagyközönséggel. Ezt a célt szol-
gálta már a Magyar népdalok (1906) első kiadása is, és később a nép-
dalokon alapuló gyermek- és felnőtt kórusoknak írt művek is. kodály a 
magyar zenekultúrát a nemzeti zenekultúrára kívánta építeni. Az ének- és 
zeneoktatás jelentősége az iskolai oktatáson belül, az énekórák számának 
növelése állandó témája volt az Énekszónak. Többször felemelte szavát 
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az énekórák számának, jelentőségének növelése mellett. A magyar kó-
rusmozgalmon belül a dalárdák országos dalversenyeit állandó kritikával 
illették (Maróti, 2005). Az éneklő Ifjúság mozgalma hangversenyeivel 
tudatosan kerülte ezt a fajta versengést. 

1938-ban olvashatunk újra a német zenei életről, mert „a magyar-
országi népi muzsikáért folytatott küzdelmet a németek új célkitűzései 
tanulságosan igazolják” (Énekszó, 5. 6. sz. 541.). A német elképzelések 
nem változtak jelentősen: zeneoktatás középpontjában továbbra is a nép-
zene állt, az oktatás célja az volt, hogy a tanulók nagy mesterek művei-
hez is közelebb kerüljenek, de a képzésben elsősorban az élményszerű-
ségre, a zenén keresztüli lelki emelkedettségre és erkölcsi elmélyülésre 
helyezték a hangsúlyt. A vokális zene mellett a hangszeres zene is rend-
kívül fontos szerepet játszott a mindennapokban: a zenekarok emelték az 
ünnepélyek fényét, bensőségességét. A „kultúrhangszerek” − zongora, 
hegedű, cselló, fuvola − mellett megjelentek a népi hangszerek – gitár, 
fiedel3 és a síp. 

A magyar és német tantervek többször kerültek összehasonlításra. Az 
1936. szeptemberi számban megjelenő cikk a magyar, osztrák, berlini, 
hannoveri és danzigi népiskolai énektanterveket vizsgálta abból a szem-
pontból, milyen szerepet játszik bennük a hallásképzés a nyelvi szem-
pontok és a germán kultúrával való kapcsolat miatt (Énekszó, 4. 1. sz. 
318.). Egy 1940-ben született írás a magyar és német középiskolai ének-
tanterveket hasonlította össze. A legfontosabb különbség a két ország 
között, hogy míg Németországban a középiskola minden osztályában 
heti 2 órában tanítottak zenét, addig Magyarországon bizonyos iskola-
típusokban csupán a középiskola első két évében tanulták a tárgyat. Ná-
lunk az ének úgynevezett melléktantárgyként volt jelen, ezt mutatta az 
is, hogy az 1938-as magyar tanterv nemzeti tárgyai között nem említi, 
míg a német nemzeti nevelés tárgyai között megtalálható volt a zene. 
Míg a magyar tanterv az ének tantárgy célkitűzéseiről csak néhány sor-
ban, a tananyagról általánosságban szólt, addig a német zene tantervében 
az ének mellett a hangszeres zene is szerepelt, a tananyagot pontosan 
meghatározták. A cikk szerzője, Peschkó zoltán remélte, hogy a magyar 
középiskolákban is megfelelő helyre kerül az ének tantárgy, amelynek 

3  Hegedűhöz hasonló húros hangszer.
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nemzetnevelő hatását a németek már rég felismerték (Énekszó, 8. 3. sz. 
791−792.).

Az Énekszó természetesen rendszeresen tudósított német zenei ese-
ményekről is. Ilyen volt a magyar kórusmozgalom elé példaként állított, 
több mint 150 000 énekest megmozgató 1937. évi breslaui dalosünnep, 
vagy a berlini zenepedagógiai főiskola, a Staatliche Hochschule für Mu-
sikerziehung und kirchenmusik által 1939-ben rendezett zenei hét. Az 
is megfigyelhető, hogy az Énekszóban az ének- és zenetanárok számára 
ajánlott könyvek és kották nagy többsége szintén német pedagógus vagy 
zeneszerző műve.

ugyancsak példaként került bemutatásra vezető német zenepedagó-
gusok munkája, mint például Dietrich Stoverocké, aki a korszak egyik 
legjobbnak tartott berlini középiskolai énektanáraként tananyagok és 
tankönyvek összeállításában is részt vett. Stoverock egyik énekórájáról 
számolt be az Énekszó kiemelve, hogy az általa alkalmazott módszerek 
segítségével egy egész életre szóló „zene iránti szeretetet, muzsikálási 
vágyat, zenében való örömöt alapoz meg” tanítása során (Énekszó, 1934. 
1. 2−3. sz. 131.). Stoverock mellett a hasonló céllal és elképzelésekkel 
dolgozó Fritz Jöde munkájáról számolt be a lap.

5.2. JöDE ÍráSAI Az ÉNeKSZóBAN
 

A német zenei életről, ének- és zenepedagógiáról szóló tudósítások kö-
zött nagyszámú írás kapcsolódik a német ifjúsági zenei mozgalom nagy 
alakjához, Fritz Jödéhez. Jöde (1887−1970) a német ifjúsági zenei moz-
galom egyik ágának, a Musikantengildének (zenészcéh) karizmatikus 
vezetője volt. Felsőfokú tanulmányait követően egy hamburgi népiskola 
tanáraként dolgozott, eközben, 1916-ban csatlakozott a német ifjúsá-
gi kultúrát megteremtő „Wandervogel” német ifjúsági mozgalomhoz. 
A Wandervogel ifjúsági mozgalom zenei törekvései − a német népzene, 
népdalok, néptáncok gyűjtése, megőrzése, a népművészet ápolása – tu-
lajdonképpen előkészítették egy új zenei mozgalom, a német ifjúsági 
zenei mozgalom (Jugendmusikbewegung) elindulását az 1910-es évek 
végén. A mozgalom születése szempontjából meghatározó Jöde Musika-
lische Jugendkultur című könyve, mely az új zenei kultúra programirata, 
a zenei ellenkultúra kiindulópontja lett. Jöde 1918-ban veszi át a Die 
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Laute című zenei lap szerkesztői posztját. 1923-tól a berlini Staatliche 
Akademie für kirchen- und Schulmusik docense lesz. 1926-tól kezdő-
dően tartotta nagyhírű és tömegeket vonzó offene Singstundéit (nyilvá-
nos énekórák) nemcsak német földön, hanem Európa több országában. 

Magyar vezető zenepedagógusok az 1930-as években ismerkedtek 
meg Jödével. ádám Jenő, a Magyar énekoktatók országos Egyesületé-
nek elnöke egy 1930-ban Saarbrückenben megrendezett zenepedagógiai 
kongresszuson hallotta először, később több berlini előadásán is részt 
vett (Székely, 2000). kerényi György szintén az 1930-as években, a ber-
lini Akademie für kirchen- und Schulmusikon ismerkedett meg Jödével 
és énektanítási módszerével (Énekszó, 1937. 478.).

Az Énekszóban 1933 és 1938 decembere között valóságos „Jöde-kul-
tusznak” lehetünk tanúi, már az 1. évfolyam 2. számában (Énekszó, uo. 
22−23.) két kánon betanításáról szóló cikkben Jöde módszerére hivatkoz-
nak, mellyel egy hatszólamú kánont negyed óra alatt tanított be. 1934-
ben (1. 3. sz. 47−48.) ismertetőt olvashatunk a lapban Das schaffende 
Kind in der Musik (Az alkotó gyermek a zenében, 1928) című könyvéről. 
A cikk írója, F. Doktor edit kiemelte a jödei zenepedagógia élményköz-
pontúságát, annak fontosságát, hogy a tanító a gyermekek állandó ösz-
tönzésével, fesztelen és jó hangulatot teremtve érjen el eredményeket.  
könyvében Jöde számos énekóra leírásán keresztül mutatja be „módsze-
rét”. Jöde célja, hogy a zenei nevelés során a gyermek megismerkedjen 
az alkotással, maga is „alkotóvá” váljék. Az órákon játékos formában 
ismerhetik meg a tanulók a zene alapelemeit, melyekkel aztán a tanár 
tudatos irányítása mellett, de szabadon kísérletezhetnek, játszhatnak. Ezt 
követi a fesztelen improvizálás közben megismert zenei elemek tudato-
sítása. Ezután a kis motívumok dallammá állnak össze. Eleinte a tanári 
segítséggel, később pedig egyre nagyobb önállósággal komponálnak a 
gyerekek, akik így saját kompozícióikon keresztül, az alkotás folyamatát 
végigélve, az egyszerű formákat megismerve juthatnak el aztán kiemel-
kedő, veretes zeneművekhez. Jöde szerint a bemutatott énekórák során a 
jövő nemzedék zenei életének megalapozásában sokkal nagyobb szere-
pet játszik a zenei élmény, mint a tanmenet szerinti anyag tervszerű fel-
dolgozása. A legfontosabb, hogy az együtténeklés, az együttes muzsiká-
lás élmény − egy életre szóló élmény − legyen a gyerek számára  (Jöde, 
1928). A könyv ismertetése valóban ösztönzőleg hatott: az 1. évfolyam 5. 
számában egy énektanár számol be Jöde egyik ötletének sikeres alkalma-
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zásáról (Énekszó, 1. 2. sz. 82−84.). Az Énekszó későbbi számaiban pedig 
még öt Jöde-féle énekóra leírásával találkozunk.4 

ugyancsak 1934-ben jelent meg Jöde egy másik művének, a Musik 
und Erziehung (Zene és nevelés, 1932) című könyvének ismertetése. 
„Bárcsak a világ minden tagján lennének Jödék, hogy a gyermeklelket 
kinyissák a szépnek és nemesnek.” – írta az ismertető szerzője (Énekszó, 
1. 5. sz., 89.).  Jöde szerint a zenei nevelést nem lehet elválasztani az em-
ber nevelésétől, az „új” ember nevelésénél pedig az egész emberben lévő 
egység megteremtésére kell összpontosítani. A „régi iskola” tantárgyakra 
bontotta szét a szellemi életet, ezzel elkülönítve a görögök idejében még 
egy egységet alkotó zenét, festészetet, költészetet, filozófiát, matematikát 
és vallást. Az új nevelésnek ezt a megbomlott egységet kell helyreállí-
tania. Az ifjúsági mozgalom az új közösség építésével az emberben élő 
belső egységet hozza vissza. A közösségben való éneklés élménye viszi 
közel az embert a zenei élményhez. Jöde szerint a zenét csak a zene által 
előírt módon, az önálló alkotás során lehet felfogni. ő maga a gyerekek 
spontán megnyilatkozásaiból és alkotóerejéből kiindulva vezeti el tanu-
lóit a népdaltól a legnagyobb mesterek műveihez. Jöde ebben a könyv-
ben is énekórák leírásán keresztül mutatja be ezt a munkát. A kötetből 
– akárcsak a Das schaffende kind in der Musik esetében – többször kö-
zöltek részleteket az Énekszóban.5 

A folyóiratban 1936-ban megjelenő Népdal és zenekultúra című írását 
Jöde az Énekszó számára készítette. A cikk megjelentetésének különös 
aktualitását pont az akkori magyar énekoktatás áldatlan állapota adta. 
Míg a kormányzat a népi, nemzeti értékek ápolására szólított fel, addig 
a magyar népzene kutatására alig biztosítottak forrást, az iskolai tantár-
gyak közül az ének pedig még mindig nem foglalta el az őt megillető 
helyet. A népzenén alapuló új magyar zenekultúra megvalósulása egyre 
távolabb került. 

Jöde szerint minden nemzeti zenekultúra alapja a népdal, amely azon-
ban a közösségben betöltött szerepével együtt – közös éneklés, táncolás, 
muzsikálás – eltűnőben van. Az ifjúsági mozgalmakban – mint a Wan-
dervogel német ifjúsági mozgalom – kialakuló új életforma pont ezekre 

4  Énekszó, 4. 3−4. sz. 378−379; 4. 6. sz. 440−441.; 4. 2. sz. 572−574.; 6. 3. sz. 
590−593.; 6. 5. sz. 619−621.

5  Énekszó, 1. 5. sz. 84−85.; 4. 3−4. sz. 378−379.
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az eltűnő értékekre épít, a közösségre, a nemzeti népzenére, a természet 
szeretetére, a hitre. Ebből az új életstílusból „új népének, valósággal új 
népdal születik”, és egyre fontosabbá válik a közösségi élmény megélé-
se, az együtt zenélésben – elsősorban éneklésben – való személyes, aktív 
részvétel. Erre a karének egy új formája, a „nyilvános énekórák” (offe-
ne Singstunde) adnak lehetőséget, melyeket a népdalkultusz erősítése és 
a népdalok terjesztése céljából rendeztek Jöde vezetésével 1926-tól. Az 
így kialakuló népdalkultúra lesz az alapja a kialakuló új zenekultúrának, 
mely hatással lesz a kóruszenére, a hangszeres zenére és zenei nevelésre, 
megalapozva egy új nemzeti zenei stílust. Jöde üzenete: „kimélyíteni a 
népdalkultúrát, mert ez alapvető feltételezője a nemzeti létnek. Továbbá: 
kimélyíteni a zenekultúrát a népdal szellemében és a népzenében műkö-
dő erők felhasználásával.” (Énekszó, 3. 6. sz. 294.) Gondolatai kísérteti-
esen emlékeztetnek kodály azon elképzelésére, hogy a magyar népzenét 
a magyar zene- és kóruskultúra meghatározó részévé kell tenni. 

5.3. JöDE-HéT MAGyArorSzáGoN

Az Énekszó 1937. májusi számában rövid híradás olvasható arról, hogy 
áprilisban négy svájci városban rendeznek Jöde-hetet, és mindegyik kur-
zust a már említett offene Singstunde vagy nyilvános énekóra zár. Az 
1937. novemberi Énekszó már arról tudósított, hogy hazánkban a kará-
csonyi szünetben a Magyar énekoktatók országos Egyesülete Jöde-kur-
zust szervez. A Jöde-hétre végül is 1938 elején került sor.

A 1938. január 9−15. tartó időszakot az Énekszó „a magyar énekok-
tatás nagy hetének” nevezte. Azok az ének- és zenepedagógusok, akik a 
MEoE tagjai vagy az Énekszó előfizetői voltak, ingyen vehettek részt a 
tanfolyamon. Az esemény jelentőségét mutatja az is, hogy az Énekszó 
egy külön lapszámban („Jöde-szám”, 5. 4. sz.) számolt be az „új zenei 
nevelés legkimagaslóbb alakjának” előadásairól (Énekszó, uo. 505.). 

A továbbképzés színhelye a Székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium 
nagyterme volt, ahol minden délután 4−7 között három előadás hangzott 
el. Jöde beszélt a népzenéről, az iskolai ének- és zenetanítás területéről, 
az iskolai zenei nevelés feladatairól és az ének- és zenetanárok számára 
az énekórákon hasznosítható gyakorlatokat is mutatott. Ennek a közös-
ségnek életében és a magyar zenepedagógia szempontjából is rendkívül 
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fontos volt a Jödével való találkozás. ádám Jenő így írt erről: „A MeOe. 
valóban kultúrfeladatot teljesített, mikor meghívta őt körünkbe.” (Ének-
szó, uo. 515.)

Jöde teljesen magával ragadta a lelkes közönséget. Az előadások 
együttes kánon énekléssel kezdődtek, mely nem volt új az énekesrendi 
tagok számára. Az ekkor már hagyományosnak tekinthető éneklő Ifjúság 
koncertek kezdő és záró aktusa egyaránt összkar volt, a fellépő kóru-
sok előre kijelölt kánonokat énekeltek. A kánonok a német ifjúsági zenei 
mozgalom kóruskultúrájában is fontos szerepet játszottak, Jöde 1925-
ben megjelentetett Der Kanon gyűjteménye meghatározó jelentőségű 
volt a német ifjúsági kóruskultúrában (Jöde, 1954).

 Újdonságként hatott viszont a kánon tanításának módszere. Jöde a re-
latív szolmizációt és a curwen-i kézjeleket is alkalmazta előadásai során. 
Bár az Énekszó első évfolyamában Sztankó Béla Az iskolai énektanítás 
rendszerei cikksorozatában ismertetette többek között a relatív szolmizá-
ció, curwen és a Tonika-do rendszerét is, a célja csupán a tárgyilagos is-
mertetés volt, akkor ez még nem épült be a mindennapi énektanítás mód-
szerei közé.6 ádám Jenő könyvében, az 1944-ben megjelenő Módszeres 
énektanítás a relatív szolmizáció alapján 1944-ben megjelent könyvében 
a curwen által alkalmazott kézjeleket is megtaláljuk.

Jöde célja az együttes éneklésben – akárcsak a tanításban – az élmény-
szerűség megőrzése, a felszabadultan éneklők közös öröme volt. két 
formáját különböztette meg az együtt éneklésnek: a tanulmányunkban 
már előzőleg említett nyilvános énekórát (offene Singstunde) és a „zárt” 
énekkarokat (geschlossener chorgesang).  A karének ősi formájának te-
kintette azt a fajta együttes éneklést, mikor minden különösebb előkép-
zettség nélkül, pusztán az együttmuzsikálás öröméért gyűlnek össze az 
emberek. A kórusokkal ellentétben ezek nem állandó összetételű, hanem 
alkalmilag szerveződő csoportok, amelyek bármilyen közösségben és 
élethelyzetben kialakulhatnak: családban, az iskolában, falusi és városi 
egyesületekben, és közösségekben. Ideális eszköznek tartotta a társadal-
mi ellentétek áthidalására, a kölcsönös megértés és elfogadás megerő-

6  kodály az abszolút rendszer helyett a zenei analfabétizmus felszámolására a re-
latív szolmizáció bevezetését tartotta a legmegfelelőbbnek, már 1930-as években a 
relatív szolmizáció használatára buzdította ádám Jenőt, aki szolfézsóráin alkalmazta 
a módszert (Székely, 2000).
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sítésére (Énekszó, uo. 507.).   A nyilvános, közös éneklés nagy hatással 
volt a megújuló német zenekultúrára, kiindulópontjává vált az új kórus-
kultúrának is. A Wandervogel-hagyományokból kiindulva, a vándorlások 
közbeni, a tábortűz melletti együttes éneklés közösségformáló erejét vit-
ték tovább a Jöde által szervezett közös énekórák. Az első „offene Sings-
tunde”- t 1926. június 11-én Berlinben a német ifjúsági zenei mozgalom 
Jöde vezette ága, a Musikantengilde népzeneiskolájában rendezték meg. 
A német polgári kórusegyesületek ellentételezéseként megrendezett ösz-
szejöveteleken általában egy előénekes vagy kisebb kórus („Ansingk-
reis”) mutatta be a népdalokat, ezek szövegét és kottáját a résztvevők 
úgynevezett lose Blätter-en kapták meg. A kórushoz hangszeresek-
ből álló kis zenekar is csatlakozott – hegedű-, cselló-, lant-, fuvola- és 
blockflötejátékosok. „Hangszeres és vokális itt nem külön fogalmak, ha-
nem ugyanazt jelentik: muzsikálást.” (Énekszó, uo. 508.)  A hallgatóság 
által megtanult, együtt énekelt és játszott  népdalokról pedig Jöde tartott 
kis előadást. Jöde nemcsak Németországban, de Svédországban és Dá-
niában is tartott ilyen énekórákat, sőt, a magyarországi tanfolyamot is ez 
zárta. A ciszterci gimnázium dísztermébe gyűlt sokaság egy német korált 
és 16. századi esti dalt, valamint somogyi népdalokat tanult ádám Jenő 
gyűjtéséből Jöde vezetésével, „kézjelek, egy kis kamarakórus, néhány 
hangszerjátszó segítségével alig másfél óra alatt” (Énekszó, uo. 512.). 

Jöde budapesti énekórájának hatására a Magyar énekoktatók Egyesü-
lete is elhatározta, hogy nyilvános énekórákat fog szervezni. ádám Jenő 
vezetésével először egy éneklésben képzett csoporton „tesztelték” a né-
met „offene Singstunde”-t. Hat népdalt tanított meg a kísérletben részt-
vevő csoportnak, a közös munkába pedig hangszereket is bevontak. Az 
óra végén elhatározták, hogy Társas éneklés néven további közös órákat 
szerveznek majd, „hogy a daltalan városi közönség is hozzájuthasson az 
ének eme új forrásához” (Énekszó, 5. 5. sz. 547.). később az országban 
több helyütt – Győrött, rimaszombaton és Sopronban – is szerveztek ké-
sőbb nyilvános énekórákat.7

A nyilvános énekórákon feltűnő hangszeres játékosok kapcsán több 
írásban szóba került az a német törekvés, mely a házi muzsikálás, a ka-
marazene feltámasztását célozta. A hangszeres zene az Énekszóban is 

7  Énekszó, 8. 5. sz. 823.; 9. 3. sz. 881−882.; 10. 4. sz. 997−998. 
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megjelent, a folyóirat nemcsak a magyar vokális kultúráról és énekpe-
dagógiai kérdésekről írt, hanem hangszerpedagógiai rovatában a hang-
szeres oktatás feladataival, módszereivel és tananyagával is foglalkozott. 
A rovat vezetője, czövek Erna 1935-ben írt cikkében arra keresett vá-
laszt, mi okozhatja, hogy Magyarországon az 1930-as években jócskán 
csökkent a hangszert tanulók száma, és a hangszertanulás „nem divat”. 
A probléma gyökere szerinte nem a gazdasági helyzetben, vagyis ab-
ban keresendő, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak gyermekük 
taníttatását. A megoldást sokkal inkább a hangszeres oktatás tantervének 
átalakításában, vagyis több élvezetes előadási darab tanításában valamint a 
kamarazenélés népszerűsítésében látta (Énekszó, 5. 5. sz. 169−170.).   Az 
1938-ban tartott tanfolyam után Jöde házi muzsikálással kapcsolatos gon-
dolatai a Gyermeknevelés című folyóiratban jelentek meg. Úgy vélte, az 
otthoni muzsikálást is az elgépiesedés, „elamerikaiasodás” veszélye fenye-
geti. A rádió és a gramofón segítségével mindenkihez eljuthat a zene, de 
pont ezeknek a technikai vívmányoknak köszönhetően szűnhet meg az ott-
honokban a családok közös éneklése és muzsikálása. Hasonló veszélyeket 
rejt a házi zongoramuzsikálás is: hiszen az éneklés sokszor elmarad a zon-
gorázás mellett, és a megszólaló művek sem elég értékesek. Jöde szerint az 
otthonokban újra vissza kell hozni a közös éneklés – elsősorban népdalok 
éneklésének – hagyományát, melyet fúvós és vonóshangszerekkel kísér-
nek. Ebből a régi-új otthoni énekkultúra segítségével születik majd meg az 
új házi muzsika (Gyermeknevelés, 4. 1. sz. 16−18). Az Énekszó hosszasan 
idézett a interjúból, de nem kommentálta azt. Raics István 1942-ben az 
Énekszóban olvasható írása azonban arról tanúskodik, hogy Magyaror-
szágon a házimuzsikálás elterjesztéséhez még ekkor is sok feltétel hiány-
zott, pedig az éneklő Ifjúságnak köszönhetően virágzó énekes kultúra a 
hangszeres zene iránti érdeklődésre is jótékony hatással volt. Ennek jelei 
már mutatkoztak, de az eredmény még raics szerint nem volt kielégítő. 
„Segíteni kell ezen az áldatlan állapoton, amig nem késő” − fejezte be az 
Énekszóban megjelent írást (Énekszó, 9. 6. sz. 925−926.). 

Az 1930-as évek zenepedagógiai törekvései elsősorban egy új ma-
gyar vokális kultúra megteremtésére irányultak. kodály is elsősorban az 
éneklés, a karéneklés elterjesztésében gondolkodott, hiszen a hangszeres 
kultúra véleménye szerint soha sem válhat tömegkultúrává. 

Jöde előadásai alkalmával szólt a tánc, a néptánc jelentőségéről is. 
Úgy gondolta, hogy bár a régi közösségek mindennapjaiban, világi és 
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vallásos ünnepein, szertartásain fontos szerepet játszott, a korabeli em-
berek életéből szinte teljesen eltűnt (Énekszó, 508.). A német néptáncok, 
népi játékok gyűjtése, megőrzése és ápolása a Wandervogelek törekvé-
sei közé tartozott, melyet az ifjúsági zenei mozgalom is átvett (Pethő, 
2009). A kibontakozó népi színjátszó-mozgalomhoz tartozó népi szín-
játszókörökben saját gyűjtésű, vagy másoktól átvett népi játékokat ad-
tak elő. A népi színjátszás egy sajátos változata is megjelent, ezekben 
a kísérletekben a zenét és szöveget mozgással, tánccal egészítették ki 
(Scheibe, 1972).

kodály szintén a tudatalatti magyarság fontos elemének tartotta a 
gyermekjátékok ének- és mozgásanyagát. 1937-ben az Énekszóban meg-
jelent énekes játékok című írásában méltatja Kiss Áron 1891-ben megje-
lent Magyar gyermekjáték című gyűjteményét és egyúttal figyelmeztetett 
arra, hogy az ősi, népi gyerekjátékok megőrzése nemcsak az óvoda, isko-
la feladata, de kulturális, nemzeti érdek is (Énekszó, 4. 6. sz. 429.).

Az éneklő Ifjúság mozgalmától függetlenül jelent meg az 1930-as 
években a Gyöngyösbokréta mozgalom, mely az autentikus népi kultúra, 
tánc és zene bemutatását célozta (Bányász, Kovács és Pethő, 2010).8  

A Magyarországon 1938 januárjában tartott tanfolyam résztvevői Jöde 
„zenei világnézetébe” előadásain keresztül tekinthettek be, egy magyar 
gyerekekkel való bemutató óra során pedig megismerhették „virtuóz”, 
a „gyermeklélekhez illő” tanítási módszereit. A bemutatóóra kiinduló-
pontja az együttes muzsikálás élménye volt. Jöde az énektanítás egyes 
részegységeit – hangképzés, ritmikai és légzés gyakorlatok – is ennek 
a célnak rendelte alá. A ritmikai, dinamikai és légzés gyakorlatokat ész-
revétlenül építette be az óra menetébe így az éneklés és muzsikálás egy-
ségét nem bontotta meg sem elemzéssel, sem az egyes elemek tudatosí-
tásával. Az általa alkalmazott módszerekkel szemben óvatosságra intett a 
beszámoló szerzője: „Legyünk óvatosak tehát a kézjelek alkalmazásánál 
és várjuk meg, míg egyszer módunk lesz rá, ezt a módszert előnyeivel és 
hátrányaival (mert ilyenek is vannak!) alaposan megismerni!” (Énekszó, 
5. 4. sz. 510.) A curwen-i kézjelek csak később terjedtek el és épültek be 
a magyar énekoktatás módszerei közé.

8  Ezután az 1970-es években indul Magyarországon egy újabb, a népzene a nép-
tánc megőrzését, megismertetését célzó táncházmozgalom.
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Jöde gondolatai a zenei nevelésről, könyveiben, írásaiban olvasható 
gyakorlati útmutatások lelkesítőleg hatottak a magyar ének- és zenepe-
dagógiát megújítani szándékozó pedagógusokra. Az Énekszó folyóirat 
rendszeresen közölt ismertetéseket műveiről, tanfolyamairól beszámo-
lókat tett közzé, a módszereit az énektanításba beépítő pedagógusok pe-
dig beszámoltak tapasztalataikról. Egy hetes magyarországi tartózkodása 
során Jöde is „tartós barátságot kötött az énekesrenddel” (Énekszó, uo. 
512.).

6. Összegzés

Tanulmányunkban kodály zenepedagógiai elképzeléseinek alakulását 
mutattuk be az 1920-as évek végéig. kodályra hatással voltak a német- 
és franciaországi útjai alatt megismert zenei felsőoktatás intézményekben 
gyűjtött tapasztalatai, valamint az angliai városokban megismert, nagy 
hagyományokkal rendelkező angol zene- és kóruskultúra is. A magyar 
gyermekkarok „felfedezésével” figyelme a szakzenészképzésről fokoza-
tosan az iskolákban folyó ének- és zeneoktatás felé fordult. A „tömegek 
zenéhez való elvezetését” segítő gondolatai a gyakorlatban a köré gyűlt 
tanítványokra, zenepedagógus szakemberekre, az „énekesrendre” várt.

A magyar zenepedagógia megújításában nagyon fontos szerepet ját-
szott a kodály-tanítványok által szerkesztett és kiadott Énekszó folyó-
irat, mely szívügyének tekintette a magyar ének- és zeneoktatás szín-
vonalának emelését, a hazai kórusmozgalom újraélesztését. Az Énekszó 
nemcsak a magyar zenei és zenepedagógiai eseményekről számolt be, 
hanem rendszeresen tudósított más országok zenei életéről, kiemelkedő 
zenepedagógusok munkájáról, zenepedagógiai kiadványokról, konferen-
ciákról, új zeneművekről. célja egyértelműen a tájékoztatás, a követendő 
példák megismertetése volt. 

kiemelkedően sok írás olvasható német és német nyelvű területek ze-
nei életével kapcsolatosan. Ennek okát a kulturális és nyelvi kapcsolatok-
ban és a két világháború közötti történelmi eseményekben kereshetjük. 
A tanulmányok, hírek elemzése során látható, hogy a német és magyar 
elképzelések egyik közös pontja a minél nagyobb tömegek aktív zenei 
tevékenységbe való bevonása volt. Míg ez a német kultúrában vokális és 
hangszeres tevékenységet is takart, nálunk elsősorban a vokális kultúra 
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virágzott, a németországi házimuzsika intézménye a korabeli Magyaror-
szágon nem terjedt el. Másik közös pontnak a nemzeti kultúra - azon be-
lül is leginkább a zenei kultúra - megismerésének, terjesztésének igénye, 
az az elképzelés, hogy az új nemzeti zenekultúra a népzenére épül majd.

Az Énekszóban megjelenő emblematikus pedagógusok közül kiemel-
kedik Fritz Jöde alakja. A német ifjúsági zenei mozgalom egyik veze-
tőjének valóságos „kultusza” bontakozott ki az 1933−1940-ig terjedő 
időszakban a folyóiratban. Írásait, tanítási módszereit igyekeztek minél 
jobban megismertetni az olvasókkal, Jöde magyarországi tanfolyamának 
tiszteletére külön számot jelentettek meg. Ezekből az írásokból kitűnik, 
hogy a magyar és német zenepedagógiai elképzelések között több párhu-
zam felfedezhető, az Énekszó szerkesztői és munkatársai követendőnek 
tartották Jöde tanításban alkalmazott módszereit.
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Vincze Beatrix

kiútkeresési kísérletek a két világháború  
közötti magyarországon szabó dezső  
„Az elsodort falu” és Németh lászló  
„a minőség forradalma” című műveiben

1. Bevezetés

A két világháború közötti Magyarország sajátos kényszerpályára került, 
a trianoni béke következtében széthulló állam veszteségeit a kor gondol-
kodói, történészei, pedagógusai mindannyian megpróbálták feldolgozni, 
értelmezni, a nemezt megmentésének útját megragadni. A magyar szel-
lemi élet fejlődése szorosan kapcsolódott az európai filozófiai gondol-
kodás, a művészeti élet, a neveléstudomány paradigmájának formavál-
tozásaihoz.

A magyar reformpedagógia és életreform-mozgalom sajátos vonásait 
feltáró kutatás célja, hogy a magyar közélet főként irodalmi vitájában 
tetten érje a reformpedagógiai vonásokat és az életreform-mozgalomhoz 
köthető motívumokat, megragadja azokat a nevelési koncepciókat, ame-
lyek, mintegy kitörési kísérletként jelentek meg, és bemutassa ezek sajá-
tos jegyeit, gyökereit és a kor jelenségeivel való összefüggéseit. 

A korszak szellemi vezérei, főként irodalmárok szükségesnek érezték, 
hogy állást foglaljanak a nemzetnevelés kérdésében, regényeikben vagy 
esszéikben megfogalmazzák pedagógiai álláspontjukat, gyakran bírálva a 
hivatalos oktatásügyet, de a hivatalos politika által akár elismerten vagy 
megtűrten jelentős befolyást gyakoroltak, vitát, indulatokat gerjesztettek.

A magyar szellemi élet két nagyhatású gondolkodójának, Szabó De-
zsőnek „Az elsodort magyar falu” és Németh lászlónak „A minőség 
forradalma” című munkái alkalmat nyújtanak arra, hogy írásaikat pe-
dagógiai célzattal vizsgáljuk meg, és tetten érjük reformgondolataikban 
azokat a reformpedagógiai elemeket, amelyek sok tekintetben túlmutat-
nak a politika határán, érintkeznek az európai reformpedagógia hasonló 
felvetéseivel, az életmódmozgalom célkitűzéseivel. 
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A tanulmány a korszak meghatározó két, erdélyi születésű pedagógus 
írójának harmadikutas reformtörekvéseit szándékozik bemutatni, első-
sorban a két műre fókuszálva, felhasználva a korszakban e témában meg-
jelent más írásaikat, a róluk írt elemző tanulmányok álláspontjait. A két 
szerző kiválasztásának sajátos indoka, hogy személyes sorsukban több 
közös pont lelhető fel, másrészt Németh lászló gondolkodására kezdet-
ben Szabó Dezső meghatározó szerepet játszott.

Szabó Dezső kezdeti lendületet ad nagy hatású művével, „Az elsodort 
falu”-val, 1919-ben. Erőteljes antikapitalista kritikája felrázza a magyar 
értelmiséget, a regény túldimenzionált naturalista képszerűségével fo-
kozza az érzékenységet, a faji gondolat képviselőjeként vitát provokál, 
megosztja a szellemi életet. 

A később tőle tudatosan elhatárolódó tanítvány, Németh lászló a jó-
zan, letisztult, praktikus reformer szerepében lép fel. Németh a 20. szá-
zad utolsó polihisztorainak egyike, ám mint alkotó embert elragadja őt 
is az eszme mágikus ereje, a magyarság felemelésébe vetett hit, amely a 
racionális orvost is képes az utópikus reformok világába vinni.

2. magyar kényszerpálya 

A korszak sajátos és ellentmondásos periódusa a magyar történelemnek, 
amely gyökeres változásokat hoz az ország életében. Az első világhábo-
rút követően szétesik az osztrák–Magyar Monarchia, a történelmi Ma-
gyarország alkotóelemeire hull. A vészterhes 1918-as, 1919-es években 
a vörös és fehér forradalmak után a párizsi békekonferencia döntése ér-
telmében, az 1920. június 4-én, a kis-Trianon kastélyban, az országos 
gyász mellett aláírt békeszerződés kijelölte a magyarság későbbi sorsát, 
amelyet leggyakrabban kényszerpályaként nevez az irodalom. 

Az országot óriási területi, lélekszámbeli veszteségek érték. A legfá-
jóbb sebet kétségkívül az jelentette, hogy 3 223 000 magyar került idegen 
uralom alá, kisebbségi sorba (Bertényi és Gyapay, 1993. 519.).

A trianoni béke okozta gazdasági, társadalmi és politikai változások 
szükségessé tették a nemzet problémájának az újragondolását, erőteljes 
vitát kezdeményezve a magyar polgári átalakulás zsákutcás modelljéről, 
az útvesztés felelőseiről, okáról, a modernizáció lehetséges alternatívájá-
ról, annak vezető erejéről, szerepéről. Az értelmiség részéről indított vita 

Nemet_Eletreform.indd   320 2013.06.17.   14:50:55



321

számos ponton érintkezett a kor hivatalos politikájával, másrészt annak 
bírálójaként is meg jelent, és kísérletet tett a lehetséges kiút megtalálásá-
ra (Szőke, 1994. 162.).

A Trianon-szindrómával kezdődő, majd a világgazdasági válsággal 
tovább fokozódó válságos évtizedek igazi nagy terhe a diktatúrák árnyé-
ka: a nemzetiszocialista hatalomátvétel után az erősödő német befolyás 
és a keletről fenyegető bolsevizmus. 

A két világháború közötti magyar szellemi élet sokrétű vitájának jel-
legzetes vonása, hogy erőteljesen történeti jellegű, kifejezetten értelmisé-
gi vita, amelyben kiemelt szerepet kap az irodalom. Az identitáskeresés 
áthatja az irodalmi életet, amely immár hagyományosan a kevés filozófiai 
hajlandóság miatt a metafizikai kérdések feltevésére és megválaszolására 
is vállalkozik. A főként irodalmárok által kézben tartott polémia magába 
integrálja a társadalomtudományok más képviselőit, történészeket, szo-
ciológusokat és a művészeti élet számos alakját.

A polémia központi kérdése a magyar középosztály szerepének meg-
határozása, amelynek bázisa a nemesi-dzsentri réteg, a századelőtől 
folyamatosan növekszik. A városi polgárság, főként az asszimilálódó 
zsidóság, az elcsatolt területekről átáramló közhivatalnok réteg és a pa-
raszti, kispolgári rétegek felemás polgárosodása a középosztály súlyának 
átértékelését tette szükségessé. Tisztázni kell, ki a nemzet vezető ereje, 
ki képes a nemzet érdekeit képviselni. A csonka Magyarország kiútkere-
sését a revízió gondolatában megszülető túlélési stratégiák kidolgozása 
határozzák meg, amelyek lehetővé teszik az ország elveszített történeti 
nagyságának és szerepének visszaállítását.

A pedagógia sem marad távol a vitától, meg sem tehetné ezt, hiszen 
a Horthy-korszak kultúrnemzeti nacionalizmusa éppen az oktatásban 
látta azt a lehetséges eszközt, amely a magyarság történelmi küldeté-
sét a kárpát-medencében érvényre tudja juttatni. A korszak pedagógiai 
gondolkodásában egyrészt erősen jelen van a hivatalos reformtörekvés, 
az állami gondoskodás, másrészt fogékony talajra találnak a válságfi-
lozófia képviselői. Nyugat-európai hatásra tért hódítanak a reformpe-
dagógiai iskolák és az életreform gondolat képviselői. A jövő nemze-
dékének sorsa, a magyarság jövője gondolkodásra készteti a magyar 
szellemi élet egészét, a felelősség arra ösztökéli az írótábort, hogy a 
nép felemelkedésének lehetőségeit számba véve pedagógiai reformo-
kat szorgalmazzon. A századfordulótól Magyarországon is kibontakozó 
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reformpedagógia és életreform-mozgalom nemcsak a szűken értelme-
zett pedagógiát érinti, hanem jelentősen hat a magyar szellemi élet kiút-
keresésére, a reform igénye magában hordozza az újítás, a megmentés 
lehetőségét.

A társadalmi haladás igényével jelentkező kritikai munkák és reform-
koncepciókat vázoló gondolatok tartalmukban vagy motívumaikban 
magukon viselik a nevelés területére kiható reformok igényét, részben 
vagy egészben a korábbi hagyományos neveléstől, életviteltől eltérő 
koncepciót képviselnek. A Trianon utáni Magyarországon az elveszett 
bizonyosság, a növekvő fenyegetettség kedvezett azoknak az új szelle-
mi kiutat kereső kezdeményezéseknek, reformmozgalmaknak, alternatív 
megoldásoknak, amelyek a meglévő bajokat feledtetni tudták vagy azok 
ellenében megoldást kínáltak, akár a hétköznapok embe rének.

2.1. FélElMEk éS rEMéNyEk A 20. SzázAD kEzDETéN: 
rEForMPEDAGóGIA éS élETrEForM 

A két világháború közötti Európa diskurzusai a reformpedagógiai és a 
kibontakozó életreform-mozgalom talaján és annak gondolatai által át-
hatva jelentek meg.

A 19−20. század fordulója arra késztette az európai polgárságot és 
értelmiséget, hogy mérleget készítsen: értékelje a múltat és terveket ké-
szítsen a jövőre. A többség pesszimistán gondolt a következő időkre, ké-
tellyel illette a változásokat. Bár sokakat csodálattal töltött el az ipari és 
technikai fejlődés, mások inkább a veszteségeket látták a haladás ilyen 
mértékű léptékében. A művelődés és a műveltség újraértelmezése meg-
kerülhetetlenné vált.

A kor legnagyobb kihívásai: az iparosodás, a városiasodás, a szekula-
rizáció, a szórakoztatóipar és a tömegkultúra társadalom-átalakító hatása 
az értékek pluralizálódását hozta magával. A sokféleség az értékválság 
elmélyülését hozta magával, sőt kiváltotta a civilizációban való kételke-
dést is. A kor érzékeny kritikusai új fenyegetettséget vizionáltak. Ennek 
az érzésnek adott hangot Ludwig Klages, aki 1913-ban rendkívül drasz-
tikus ítélettel illeti saját korát: „ahol a haladást képviselő ember a vele 
dicsekvő hatalom birtokosa lesz, mindenütt a halált és a halál borzalmát 
hozza magával” (Krebs és Reulecke, 1998. 10.).

Nemet_Eletreform.indd   322 2013.06.17.   14:50:55



323

A haladás irányát szkeptikusan szemlélők, a kritikai gondolkodók a 
magánélet, az életmód megreformálásának változatos programjával je-
lentkeztek a századforduló kezdetétől. Az élet minőségének megnemesí-
tését, az individuum emancipációját, a lét minőségi feltételeinek emelé-
sét tűzték ki célul. A kibontakozó életreform-mozgalom képviselői abban 
hittek, hogy a társdalom, az ő értelmezésükben a nemzet, a nép, a közös-
ség, a faj győztese lehet az újító mozgalomnak. 

Az újítók szándékukat tekintve három nagy csoportra oszthatók: a 
konzervatívok beérték volna a régi jobb világ rendjének a visszaállításá-
val. A forradalmi irányzat radikális változásokat követelt, egy új kezdet 
megvalósítását remélte. Míg a reformerek egy csoportja a két szélsőség 
között a „harmadik út” lehetőségét fogalmazta meg, mint az ideális ál-
lapotot. A pedagógia megújulási törekvései összefüggésben álltak a kor 
új életforma keresését ösztönző divatjával. Az ipari forradalom, kibonta-
kozó tömegtermelés és a megváltozott életkörülmények, a növekvő élet-
színvonal egyre inkább veszélyeztette az embert fizikai-biológiai lété-
ben, lelki-szellemi kiteljesedésében (Németh, 2002. 30−33.). 

A 19. század végén megjelenő életreform-mozgalmak az elveszített 
harmóniát, gyógyulást, segítséget kerestek a folyamatosan új kihívások-
kal terhelt elidegenedő valósággal szemben. A vallástól, a politikától 
elidegenedő ember szétforgácsolódó családjában és mechanikussá váló 
munkájában egyre kevésbé talál támaszra. A magányossá, kiszolgáltatot-
tá vált individuum lelke megváltást vár.

A világot megjavítóknak általában nem sikerült mélyre ható, valósá-
gos reformokat megvalósítani, de kritikájukkal hozzájárultak a társadal-
mi vitákhoz, amelyekben maguknak tudhattak egyfajta morális fölényt. 
A hivatalos politika eltűrte, olykor meghallotta, néha csitította a reform-
mozgalom indukálta szociális érzékenységet. A válaszok keresésében az 
európai reformpedagógia és az életreform-mozgalom a modern kritiká-
jából kiindulva adott választ a korának jelenségeire. Megfogalmazta az 
egyén és a közösség harmóniájának igényét, a testvériség gondolatát. Az 
újember és közösség a természetes élet megteremtésével képes az em-
ber és a természet egységét visszaállítani. középpontba került a heroikus 
hős, a felszabadító, a géniusz, a művész, aki képes megtalálni a kiutat. 
Az érzelmek felszabadítását, az ösztönök lázadását, az akarat igenlését 
hirdetve bízik az új világ, a paradicsom megteremtésében. Az ártatlan 
gyermekben látja a Messiást, aki romlatlanságával képes az új erkölcsi-
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ség képviselésére. Az új vallásosság és az új iskola lehetnek az áhított 
harmónia megvalósításának eszközei.

Az életreform-mozgalom újra felfedezi a népet, a völkisch gondolat 
romantikus nép értelmezése révén a népben az originalitás hordozóját 
fogja látni. A nép a faji tisztaság, a romlatlan ősi erő, a nemzetmegmentő, 
a társadalmi és az önmegújulás eszköze. A magára hagyott individuum a 
társadalom bajaira gyógymódot az életmódjának átalakításával, a tiszta 
forrás meglelésével remélhet. A megoldást a természetbe menekülés ad-
hatja. A lélek ápolása, a spiritualizmus új formájának gyakorlása segít a 
természethez vezető utat megtalálni. Az érdeklődés középpontjába kerül 
a gyógyulás, a gyógyítás motívuma, az egészség, a megtisztulás, a test 
rehabilitálása. A gyógyulás elérésnek számos formája kerül népszerűsí-
tésre: a természetes táplálkozás, az egészséges étkezés, a vegetarianiz-
mus, a természetes ruha, cipő viselet, vagy épp a nudizmus, a tisztaság, a 
testi higiénia, a kúrák, a mozgás (Krabbe, 1974).

Az életreform és a reformpedagógia az életmódra és a nevelésre vo-
natkozó javaslataikban kiemelték a barátság, a testvériesség gondolatát, 
a haszon- és profitorientált viselkedéssel szemben. Az ifjúsági mozgal-
makhoz hasonlóan megfogalmazzák a vágyat egy karizmatikus vezető 
iránt, aki képes a közösség akaratát kifejezésre jutatni és érvényesíteni. 
A természetesség gondolatát képviselik, mind az életvitelben, mind a ne-
velésben, és az oktatási módszerekben is. Az puszta intellektuális neve-
léssel szemben a lélek elsődlegességének, az alkotónak, a művésznek, az 
egyéni aktivitásnak szembeállítása jelenik meg.

Hangsúlyossá válik az érzékszervek, a testi dimenzió a nevelésben. 
Messiás motívumként az ártatlan, a romlatlan gyermek jelenti a garanci-
át a jobb jövőre. Jelen van a misszionárius gondolat, amely túlmutat az 
emberen, míg a paradicsom motívum megmentést kínál az elidegenedett 
ember számára, aki a paradicsomban az elveszített harmóniát képes meg-
találni. A megmentés motívuma lehetőséget kínál arra, hogy a valóságos 
lét és az igazi élet közötti szakadék áthidalható, az egyes ember (a gyer-
mek) megmentésével az egész világ, az emberiség megmentését képes 
lehetővé tenni (Skiera, 2006. 44−45.). Az életreform törekvések utópikus 
vágyai jutottak kifejezésre… „az emberi, továbbá a férfi-nő kapcsolatok 
természetességének, az élmények eredetiségének illetve közvetlenségének 
keresésében, a bensőségesség, önálló egyéniséggé válás iránti vágyban, 
illetve az életmegnyilvánulások természetes módon történő kifejezésének 
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igényében” (Németh, 2005. 3.). Ez jelenik meg a konvencionális szoká-
sokkal szakítani kívánó különböző lakás-, életmód- és testkultúra moz-
galmakban, a korabeli természet- és környezetvédelmi irányzatokban, 
továbbá a természetgyógyászat és a vegetáriánus, valamint a földműve-
lési, illetve öltözködési reform törekvéseiben. A természettel való új vi-
szony, a régi harmónia igénye fejeződik ki a kertvárosi lakónegyedek és 
kertművelő telepek alapításában, alkoholellenes és egyéb reformkörök, 
továbbá a különböző teozófiai, spiritualista és okkultista csoportok létre-
hozásában, amely közösségek mindegyike valamilyen módon alternatí-
vát jelent a nagyvárosi életformával (Németh, 2005. 3−4.).

Nemcsak arra vágyott a társadalom egy része, hogy más módon él-
jen, hanem arra is, hogy másként nevelje gyermekét. A reformpedagó-
gia alapvetően a herbarti iskola ellen irányuló tiltakozásból és kritikából 
születik meg, amely felfedezi a gyereket, új gyermekkor képet konstruál 
(Gudjons, 1994). A századvég filozófiai, kulturális, művészeti irányzatait 
és az életmód-mozgalmakat magába integráló reformszellemiség visz-
szanyúlik a nagy elődökhöz: Rousseau-hoz, Nietzschéhez, Tolsztojhoz, 
Dewey-hez (Mészáros, Németh és Pukánszky, 2001).

Az első világháborút követően a reformpedagógia kulturális világmoz-
galommá válik (Németh, 1996. 5−6.), a „közösségi iskola” vagy „életkö-
zösség” néven válik ismertté az irányzat, amely elsősorban a weimari 
Németországban kibontakozó irányzatként tesz népszerűségre, amelyet 
követnek más nemzetek reformiskolái (Mészáros, Németh és Pukánszky, 
2001). A reformpedagógia és az életreform kapcsán elmondható, hogy 
„a 19. század hetvenes-nyolcvanas éveitől kezdődően (az egyes euró-
pai országokban némi fáziskülönbséggel) létrejött egy olyan civilizációs 
alapzat, olyan vezető ideológiák és gondolkodási módok rendszere, ame-
lyek az emancipáció különböző felfogásaival kísérletezve, az egyének, az 
individuumok, az emancipált szuverén emberek világát próbálták meg-
valósítani” (Németh, 2005. 3.).

A reformpedagógia mai megítélését jelentősen befolyásolja Jürgen 
Oelkers kritikája, aki a nem tekinti a reformpedagógiát önálló, originá-
lis elméletet és gyakorlatot kialakító egységes társadalmi mozgalomnak, 
hanem a felvilágosodásból kinövő újkori pedagógiai elemekből építkező 
irányzatnak. Szerinte a reformpedagógia a klasszikus pedagógia alap-
elveire épül, a megfigyelésre, a természetesség elvére és az öntevékeny-
ségre. A reformpedagógia 20. század második felére az újkori pedagógiai 
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hagyományokkal történő szakítást eredményezte, és egybeesést mutatott 
az antimodernista törekvésekkel. oelkers rámutat, hogy a reformpeda-
gógia reformtörekvései sem igazán sikeresek, mivel nem hoztak olyan 
széleskörű közoktatási reformokat, amelyek az oktatást gyökeresen át-
alakítását eredményezték volna (Oelkers, 1983).

Mivel a hagyományos iskola nem képes a hiányzó közösséget pótolni, 
az új ideál az akarat, az érzelem kifejezésre juttatása, a szabad cselek-
vés, a szabadon választott életforma, a művészet, az önkifejezés vállalása 
lesz. Megfogalmazódik egy harmadik út keresése, a kapitalizmus és a 
szocializmus elutasításából, a menekülés egy új közösség, egy új ideál 
felé (Skiera, 2004). A 19. század végének modern társadalma képes volt 
kitermelni önmagából olyan kritikai reflexiókat, amelyek éppen a modern 
társadalomi gyakorlatot, és az elidegenedést tették diskurzusuk tárgyává. 
Az ember önmagától, embertársaitól, a munkától és a természettől való 
elidegenedése sokféle reagálást hozott magával: a kultúrpesszimizmustól 
a haladás-optimizmuson át, a szociális mozgalmak sokszínű keverékét, 
amelyben markánsan megfigyelhető a polgári attitűd és a munkásmozga-
lom szembenállása.

A régi iskola megkérdőjelezése mellett, a pesszimista kritikával pár-
huzamosan megjelenik az emberiség szebb jövőjének víziója. A lehetsé-
ges megoldás tarka képet mutat: az emberi nem fejlődésének hite mellett, 
megjelenik a társadalom fejlődésének különböző alternatívája, a szociál-
demokrácia, a szocializmus, a kommunizmus, az anarchizmus formájá-
ban. A kulcsszavak a haladás, a reform, a forradalom, amelyek képesek 
azt a változást kifejezésre juttatni, amely a vágyott és keresett jobb életet 
tudják kifejezni. 

A nagy változás szolgálatában természetes az új, a humánus nevelés, 
az új iskola vágya. A különböző pedagógiai reformgondolatok mögött 
kiemelhető több közös vonás: a gyermek igényeit és szükségleteit figye-
lembe vevő pedagógia igénye, a frontális oktatással szemben a gyermeki 
aktivitásra, kreativitásra építő életszerű, önállóságot elősegítő tanítás, az 
iskola kényszer jellegének megszüntetésén túl a nevelés holisztikus jelle-
gének a hangsúlyozása (Skiera, Németh és Mikonya, 2006. 9−15.).
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2.2. Új törekvések a hazai közízlésben

A 20. századi pedagógiai reformok ösztönzői között hangsúlyos szere-
pet játszottak a megváltozott életkörülmények, a polgárosodás új meg-
nyilvánulási formái, a művelődés és kulturálódás új lehetőségei, a rádió, 
a film hatása, a tömegek aktivizálódása, az általános válsághangulat, a 
politikai pártok és programok mozgósító ereje. A változások megnyilvá-
nultak művészet lázadásában is.

A századforduló után kibontakozó hazai életreform-törekvések első 
látványos pontja a magyar „Monte verita”, a gödöllői művésztelep lét-
rehozása volt. A kommuna 1901-ben jött létre, az angol preraffaeliták 
nyomán Európa-szerte kialakuló művésztelepek mintájára. Művészetük-
ben a munka, az élet és a művészet valamikori egységét kívánták újra-
teremteni.

A csoport vezetői Nagy Sándor (1869−1950), Körösfői-Kriesch Ala-
dár (1863−1920), Toroczkai Wigand Endre (1907−1945). A csoport a 
természetes, az egészséges élet reforméletmódját a társadalmi egyenlő-
ség eszméivel párosította, fő célkitűzésük a transzcendencia keresése, a 
szubjektivitás előtérbe helyezése, a misztikus életérzés, és a társadalmi 
feladatvállalás igénye volt. Az életreform közösségre hatottak John Rus-
kin, és a demokratikus művészet koncepcióját megfogalmazó William 
Morris, a világhírű orosz író és reformpedagógus Lev Tolsztoj, Julius 
Hart (akinek berlini kommunájában egy ideig Schmitt Jenő is élt), továb-
bá a teozófia és a buddhizmus tanai (Németh, 2005).

érdemes odafigyelni kecskemét: a negyedik művész kolónia szerepé-
re is, amely Nagybánya (1896), Szolnok (1851) és Gödöllő (1901) után 
utolsóként 1909-ben csatalakozott a művésztelep alapítási mozgalom-
hoz. Iványi Grünwald Béla kivált, a nagybányai iskolából, azért hogy a 
kecskeméti művészkolónia vezetője legyen, és kidolgozta annak prog-
ramját. A szecessziós stílusban városiasodó kecskemét polgármesterét, 
Kada Bélát a művészet felkarolásával az a gondolat vezérli, hogy „a 
művészekbe belevigye a magyar alföldi tájat, ezzel e nép szeretetét, mi-
által a művészek között a nemzeti szellem erősödne” (Gyergyádesz és 
Osztényi, 2011. 5.).

Iványi Grünwald a művésztelep programjában kiemeli, hogy most 
a legtisztább magyar városok egyikében, kecskeméten kívánják a ter-
mészetes evolúció szolgálatában új haladásra, tehetségekkel telítetten 
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szolgálni a nemzeti művészetet: a tisztán képzőművészeti és a dekoratív 
művészetet. Ez utóbbi − a gödöllői kriesch Aladár művészi és anyagi 
sikerének pédáján − textil-, grafika- és kerámiaműhelyt foglalna magá-
ban, szeme előtt tartva az érett technika, a művésziesség, a magyarosság 
szempontjait, az erősebb kereskedelmi siker reményében (Iványi, 1909).

A poros alföldi várost nem minden művész találja elég érdekesnek. 
Mikola András festőművész Nagybánya gyönyörű vegetációját veti ösz-
sze kecskemétével: az unalomtól ásító utcák, a szőlőskertek, a barackfák 
és szőlőskarók végeláthatatlan sokasága homokbuckák, majd az Alföld 
messze elnyúló rónasága. Szavai arról árulkodnak nem volt könnyű ide-
csábítani a festőket (Gyergyádesz és Osztényi, 2011. 14.).

Sokakat (Gráber Margit, Iványi Grünwald Béla, Darvassy István, 
Diener-Dénes Rudolf, Perlott Csaba Vilmos) mégis megihlet a „…furcsa 
város, szecessziós városközponttal, kifelé egyre falusiasabb házakkal, s 
a végén valahol- hepehupás gödrök között – a cigányváros. Olyan festő-
ien, mintegy arab falu.” (Gráber, 1991. 7.) Az alföldi városba vándorló 
nagybányaiak, a modern irányt követő neósok, impesszionisták, natura-
listák, neo-szecessziósok, párizsi festők (Matisse) tanítványai eklektikus, 
de maradandó nyomot hagyta a magyar művészetben.

A művészek által is megfestett „kert-Magyarország” visszaköszön, és 
töltődik meg tartalommal és válik alternatívává Németh lászló minőség 
szocializmusában. A művészet lázadásával párhuzamosan a reformgon-
dolatok nem hagyták érintetlenül a pedagógiát sem. A két világháború 
közötti időszakban jelennek meg és lesznek népszerűek a reformpedagó-
gia különböző irányzatai Magyarországon is. Neves iskolák alakulnak, 
amelyek főként a városi polgári rétegek igényeit elégítik ki. A polgárság 
saját életvitelére reflektálva, eddigi életmódja megváltoztatásának igé-
nyével lép fel, és kíván a hagyományossal szemben új nevelést a gyerme-
kének. A polgári törekvések mellet bontakozik ki az ellenáramlat, amely 
a falu felé fordul, a vidék Magyarországát kívánja felemelni.

1906-ban Nagy lászló megalapította a Gyermektanulmányi Mozgal-
mat azzal a céllal, hogy munkatársaival a gyermektanulmányozás, a pe-
dológia ügyét felkarolják, a társadalom érdeklődését felkeltsék a gyer-
mek iránt, elmélyítsék a gyermekszeretet. Új alapokra kívánták helyezni 
a neveléstudományt, Weszely Ödön, Imre Sándor is bekapcsolódott a 
munkába Előadásokat, szakosztályokat szerveztek vidéken is. vizsgálták 
a rendes és „rendellenes gyerekeket”, Gyermektanulmányi könyvtárat 
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hoztak létre. A gyermekközpontú pedagógia széleskörű propagandáját 
kezdték el az 1907-től megjelenő Gyermek című folyóiraton keresztül. 

A nemzetközi hírévre is szert tevő Családi Iskola Nemesné Müller 
Márta vezetésével 1915 és 1943 között működött, amelyben közös ter-
vezésen alapuló munka (projektorientált) munka folyt. Decroly belga 
reformpedagógus elvei, de Montessori és Petersen hatása is jelentősen 
érződött rajta. Domokos Lászlóné Löllbach Emma alapította Budán az Új 
Iskolát, amely 1915−49 között működött. középpontban a gyermeki ön-
tevékenység, a produktív alkotó munka, a problémamegoldás állt.

A Montessori pedagógia hazai népszerűsítője Buchard-Bélaváry Er-
zsébet 1914-től működtetett óvodát, 1928-tól 1941-ig iskolát. Kenyeres 
Elemérnek köszönhetően 1933-ban megalakult a magyarországi Mon-
tessori Társaság, maga Maria Montessori többször is megfordul Magyar-
országon. 

1926 és 1932 között Nagy Emilné Göllner Máriának köszönhetően 
válik ismertté Magyarországon Rudolf Steiner antropozófiája. ő alapítot-
ta és működtette Budán, a kis-Svábhegyen az első magyar Waldorf-isko-
lát. vidéken, Szegeden sikerült életre hívni két reformiskolát is: az újsze-
gedi Kerti Iskola (1936−40) és a Cselekvő Iskola (1922−44) elnevezéssel 
(Mészáros, Németh és Pukánszky, 2001. 381−388.).

A magyarországi reformpedagógia és az életmód mozgalom követ-
te az európai trendet, számos irányzata, sokfélesége jelzi, hogy a hazai 
gondolkodásban is igényként jelent meg a hagyományos iskola kritikája, 
kifejezésre jutott az ésszerű, a korlátlan optimizmus bírálata, a kultúra, 
a civilizáció, a kapitalizmus kritikája. vágyként jelent meg az új harmó-
nia keresése, a lélek, és a test egyensúlyának helyreállítása, a harmadik 
út megtalálása, a nemzet felemelésének alternatívája, az új ember, az új 
társadalom megalkotásának igénye. célként jelent meg az ősi, népi, a 
misztikus újrafelfedezése, a természetbe, a múltba való romantikus el-
vágyódás, a művészet új értelmezése, a paradicsom, a megváltás, az új 
evangélium, a földi éden megtalálásának a vágya. A változatosokkal és 
ellentmondásokkal terhelt időszakban nem véletlenül találtak követőkre 
az életmód és az iskola reformját hirdetők. 
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2.3. kEvéS FIlozóFIAI HAJlANDóSáG, NövEkvő  
FIlozóFIAI érDEklőDéS

A magyar filozófiai gondolkodás nem emelkedett az európai magassá-
gokba, megmutatkozik a korábban is jellemző kevés bölcseleti hajlandó-
ság. A Horthy-korszak problémáinak gondolati értelmezésére javarészt 
az irodalmi élet képviselői vállalkoznak. 

A reformpedagógia és az életreform-mozgalom sok ponton érintke-
zik az európai filozófiával. kritikája visszanyúlik a Nietzsche által meg-
fogalmazott kultúrkritikáig, aki sarkalatos állításával, miszerint „Isten 
meghalt.”, rádöbbenti Európát a szekularizáció következményére: a ke-
resztény értékrend elveszítette jelentőségét, új értékek megalkotására 
van szükség.

Szabó Dezső és Németh lászló gondolkodását sok impulzus érte, az 
európai szellemi élet legkülönbözőbb irányzatai lecsapódtak és hatottak 
tevékenységükre. klasszikus műveltségük, kötődésük a francia nyelv-
hez, utazásaik befolyásolták tájékozódásukat. A reformgondolkodók és 
a reformpedagógusok visszatérnek Rousseau-hoz (különösen Szabó De-
zső), aki a civilizáció által megrontott világból a „vissza a természetbe!” 
jelszóval „a természet evangéliumát” hirdették.

A pozitivizmus a valóség tényeinek vizsgálata alapján az objektív, 
általános, egyetemes összefüggések és igazságok feltárásával reméli az 
egzakt tudományosságot. Míg a szellemtörténet intuíciókra, érzelmekre 
építve kívánja a korszellemet megkonstruálni. W. Dilthey Az általános 
érvényű tudományos pedagógia kidolgozásán fáradozik. Szerinte a pe-
dagógia feladata a személyiség ember formálása, a Bildung (művelés). 
A nevelés kultúrateremtő, a társadalom újjászületését eredményezi. A ne-
velés a közösségi létből fakad, a nemzeti szellem alkotására képes, így 
összefügg a nemzet szükségleteivel. A nemzettel együtt fejlődik, pusztul. 
A két irányzat párviadala hosszan meghatározza a tudományos értelme-
zéseket, így a neveléstudomány álláspontját is. 

Dilthey tanítványa, az eduard Spranger (1882−1963) által jelzett kul-
túrfilozófia és kultúrpedagógia legerőteljesebb képviselője a két világhá-
ború közötti Magyarországon Prohászka Lajos (1897−1963), a budapesti 
pedagógia tanszék konzervatív professzora (1937-től). Számos művében 
törekszik a kultúrfilozófiára épülő pedagógia kidolgozására, és a kultúra 
lényegének megragadására: a harmadik humanizmus fogalmának beve-
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zetésével az emberi lényeg megragadására törekszik. Írásaival és neve-
léstörténeti előadásaival jelentős hatást gyakorolt a korszak pedagógiai 
gondolkodására. kultúrfilozófiai koncepciójában három alapkategóriára 
épít, a műveltségre (felelősség), a kultúrára (struktúra) és az objektív 
szellemre – egyazon dolog három különböző szerveződési szintje (Mé-
száros, Németh és Pukánszky, 2001. 394−95.).

A Prohászka által kidolgozott műveltségfogalom egyrészt illeszkedik a 
kor hivatalos műveltségpolitikájához, másrészt kifejezi a félelmet is, mi-
szerint a népi autarkia veszélyezteti a műveltséget. Szerinte a pedagógi-
ának nem a gyermekből, sem valamely metafizikai alapelvből, hanem a 
műveltség fogalmából kell kiindulnia (Németh és Pukánszky, 2004. 222.).

Herbert Spencer (1820−1903) a szociáldarwinizmus képviselője, 
ugyancsak kedvelt és ismert a magyarországi szellemi elit által. Spencer 
az individuum sokoldalú kibontakozatását kívánja elérni, az új erkölcs 
megteremtését sürgeti, mert csak így lehetséges a legjobb megmentése 
(Survival of the fittest).

Spencer pozitív értéknek tekinti azokat az ismereteket és készségeket, 
amelyekkel az egyén saját létét tartja fenn, amelyek közvetve szolgálják 
a fajfennmaradást, amelyek a fajfenntartásra, a családalapításra, a fiatal 
nemzedék nevelésére irányulnak, amelyek a társadalmi rend fenntartásá-
ra vonatkoznak, és amelyek az érzelmi élet körébe tartoznak. A természe-
ti és társadalmi változásokat egyaránt a fejlődés eredményének tekinti, 
amely a mozgás törvénye alapján integrációban és dezintegrációban ölt 
testet. A fő kérdés: „How to live?” − Hogyan éljünk? Tehát a legfonto-
sabb feladat az alkalmazkodás megtanulása. A spenceri kérdés, a hogyan 
tovább mélyen érinti a magyar gondolkodókat, a zsákutcás magyar fejlő-
dés a megoldás keresésére ösztökéli a kiútkeresőket.

Nem véletlen, hogy Spencer műve, az Értelmi, erkölcsi és testi nevelés 
(1854−1859) bestseller lesz, amit 20 nyelvre fordítanak le. A későbbiek-
ben is nagy hatással lesznek gondolatai, miszerint az iskolának hasznos 
ismereteket kell közvetíteni, amelyek a tökéletes életre készítenek fel. 
Spencer többek között felhívja a figyelmet arra, hogy minden alapja a tu-
domány, amely segítséget ad a helyes életvezetés kialakításában, az élet, 
az egészség megőrzése kérdésében, orientálja a szülőt a helyes nevelés 
kialakításában, a polgár identitásának, helyes cselekvésmódjának megta-
lálásában, kulcs a nemzeti múlt és a jelen értelmezésében, sőt a tökéletes 
műalkotás kialakításához (Pukánszky és Németh, 1999).
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A 20. század első felének nagyhatású művei közül oswald Spengler 
A Nyugat alkonya (1918, 1922) és ortega y Gasset A tömegek lázadása 
(1930) című munkája gyakorolnak nagy hatást a filozófiai mélységeket 
kereső értelmiségre. különösen kedveltek lesznek a szerzők a nemzeti 
fejlődésükben problémákkal küzdő népeknél, így Magyarországon is. 

Mindkettőjük filozófiájának közös kiindulópontja Nietzsche hatása, a 
válságélmény, a dekadencia. A két gondolkodó elméleti felvetésiben kö-
zös, hogy saját népük történeti fejlődésének sajátos megrekedésére hív-
ják fel a figyelmet. Bár két eltérő kultúrkörről van szó, mind a spanyol 
(mediterrán, déli) modell, mind a germán (északi típusú) fejlődés hanyat-
lása a megújulás hiányát, a bizonytalan vagy talán nem létező jövőképet 
sugallja. 

A 20. századi bölcselet számára világos, hogy a felvilágosodás korá-
nak racionalizmusa végérvényesen elveszett. Az első világméretű háború 
borzalmai a filozófiai irracionalizmusát a hétköznapok valóságává tette. 
Úgy tűnt, hogy a hagyományos történelem véget ért.

oswald Spengler (1880−1936) 1918-ban megjelenő művében, A Nyu-
gat alkonyában organikus történelemszemléletét fejti ki, mely szerint 
nyolc kultúrkör határozta meg. A kultúra a történelem meghatározó 
szerves része. A hagyományos kronológiától eltérő egyidejűségek, pár-
huzamosságok is megfigyelhetők, Spengler szakít a szokásos történel-
mi korok felosztásával. Az ész a felelős az emberi élet kiüresedéséért, a 
technikai civilizáció tönkreteszi a kultúrát, a világváros a véget jelenti, 
a nyugati (fausti) kultúra kimerült. Spengler A Nyugat alkonyával elveti 
a haladást, a civilizációt életellenesnek tartja, a keletkezés, virágzás, el-
halás körforgásával az európai kultúrkör végét jósolja (Csejtei és Juhász, 
1994. 38.).

Spengler művében vizionálja, hogy a világvárosi, szellemi nomád em-
ber elveszítette életképességét, már nem tudja elhagyni a várost, cipeli 
mindenhova magával, elvesztette a magánvaló létet. Az ősi paraszt kihal, 
nem képes tovább élni. Spengler szerint „az út a paraszti eszességtől (a 
ravaszságtól, a természetes észtől, az ösztöntől, amelyek [mint minden 
értelmes állatnál] a megérzett taktuson alapulnak) a városi szellemen át 
a világvárosi intelligenciáig (a szó már éles hangzása folytán is kitűnően 
visszaadja a kozmikus alap elerőtlenedését) úgy is jellemezhető, mint a 
sorsérzület állandó gyengülése és a kauzalitás szükségletek gátlástalan 
gyarapodása. Az intelligencia a tudattalan élettapasztalat pótlása a gon-
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dolkodás területén végzett mesterséges gyakorlással; valami hústalan, 
valami ösztövér. A különböző rasszok intelligens arcai erősen hasonlíta-
nak egymáshoz. Maga a rassz az, ami bennük visszaszorul.”

José ortega y Gasset (1883−1955) úgy véli, hogy „Európa erkölcs 
nélkül maradt”, mert a tömegember vette át az uralmat, amely „semmi-
féle erkölcsnek nem akarja alávetni magát.” A fogyasztói társadalom a 
tömeg átlagemberi létformája, a tömegember a világ foglya, akit a köz-
vélemény diktatúrája irányít.

A tudományok területén az eltömegesedés a középszerűséget és a ki-
cserélhetőséget jelenti. A nyelvi univerzumban a vulgáris beszéd ural-
kodik. Az eltömegesedés az új barbarizációt hozza magával, amely az 
értelmiségre egyre inkább jellemzővé válik. A tömegek „hiper”demokrá-
ciája jövőkép nélküli. A lényegi tudást, az alkotó értékeket nem ismerő 
társadalmaknak ortega egy új, a nemzetállamokon túltekintő, az értékes 
elitre építő közös Európát szorgalmaz, amely gondolat különösen nagy 
hatással lesz Németh lászlóra.

A magyar szellemi élet többsége, így Szabó Dezső és Németh lászló 
ismerik és olvassák a kor filozófiai gondolkodóit. 

Német lászló a konzervatív alapról bíráló ortega gondolataiból sok 
mindent merít, mint irodalmárnak van filozófiai hajlandósága, különösen 
a küldetéstudat, a minőség igényének az igenlése, a profán vallásosság, 
főként a fiatalok nemzettudatának alakítása területén. ortega segítséget 
nyújt az új érték megtalálásában, a feladatkijelölésben. ortega motiválja 
feltehetően Német lászlót a Tanú megindítására is.

Németh lászló a sajátos magyar viszonyokra alkalmazza az ortegai fi-
lozófiát. A haladás jegyében a szükséges legitimációt az alkotó, teremtő, 
„újnemesség” kialakításával kívánja elérni (Csejtei, 1996. 74−83.).

A korszak népies-urbánus vitájában kívülálló, ám a polgári értékek haj-
líthatatlan védelmezője Márai Sándor (1900−1989) is a filozófiai mély-
ségeket keresi. A magyarság sorsának, a háború felelősségének taglalása 
kapcsán 1942-ben, a Röpirat a nemzetnevelés ügyében című írásában az 
általános válság kapcsán, ortegára hivatkozva, a tömegek szerepéről, az 
eltömegesedésről ír. Márai úgy véli, a „19. századi liberalizmus által 
megteremtett csodaeszközök módot adtak ahhoz, hogy az occidentális 
(nyugati) világ tömegei elszaporodjanak. […], hogy a tömegek élvezzék 
egy technikai civilizáció adottságait, s abban a téveszmében ringassák, 
hogy különösebb erőfeszítés nélkül a gazdag örökös gondatlanságával 
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a tömeg emberének joga van uralkodó szerepet betölteni az élet minden 
területén.” (Márai, 1942. 24.) Spengler gondolataival összecsengően 
Márai kimondja a legfőbb bajt, miszerint „nincs többé vezető szerepe az 
európaiaknak. Az egyéni erőfeszítést, tehát a  felelősségérzetet és,az er-
kölcsi gátlást felváltotta a tömegek lelkében a tékozló, örökös szűkölködő 
léhaság.” (Márai, 1942. 24.)

Márai szerint a tömegember úgy érzi, hogy övé a világ, csak élnie 
kell a készből, feljogosítva érzi, hogy különösebb tehetség nélkül is be-
leszóljon a világ vezetésébe. „Az emberi történelemben először történt 
meg, hogy a tömeg nem engedte vezetni magát kiválóbb szellemek által, 
hanem önmaga óhajtotta vezetni a világot. Erre a szerepre nem tehetsé-
ge jogosította fel, hanem egyszerűen a tömeg ténye. A tömeg, mint egy 
korszerű paradicsomot élvezi a föld kínálta lehetőségeket. Civilizáció 
futószalagon: konzervek, gépkocsik, rádió, mosógép, strandok.” (Márai, 
1942. 26.)

Márai Németh lászlóhoz hasonlóan a minőség védelmében lép fel, 
mert szerinte a korlátlan mennyiségi elv kezdi hitelét veszteni az élet 
minden területén (Márai, 1942. 27.). Az alapvetően konzervatív, keresz-
tény Horthy-korszakban a változtatás igénye a társadalmi, gazdasági és 
kulturális élet számos kezdeményezésében jut kifejezésre.

2.4. kulcSSzó: A rEForM 

A magyar nemzetnevelés, az európai hivatás és szerepe magyar lehetősé-
geinek a tudatosítása a nemzet lelkében kénytelen elszámolni ezen a mé-
lyen beidegzett, varázsos kényszerképzettel, s mikor feltárja a magyar-
ság előtt igazi erőit és képességeit, kényszerül figyelmeztetni a nemzetet 
a környező világ szemléletére és igényeire.

A reformgondolat a magyar közgondolkodás három szintjén is tet-
ten érhető. Elsőként a hivatalos oktatáspolitikát kell megemlíteni, amely 
az oktatás reformjában látták a magyarság megmentését. A megszülető 
törvények a nemzeti kultúra erősítésévvel kívánják a nemzet politikai 
egységét erősíteni. Másrész a magyar szellemi élet számos képviselő-
je foglalkozik a nemzet nevelésének kérdésével, köztük sokan olyanok, 
akik valójában nem pedagógusok, nincs gyakorlati kapcsolatuk a peda-
gógiával, mégis fontosnak tartják a jövő szempontjából a nép, a nemzet 

Nemet_Eletreform.indd   334 2013.06.17.   14:50:56



335

nevelését. Többségük valamelyik csoportosuláshoz tartozva, a kor veze-
tő folyóirataiban fejti ki nézeteit.  A harmadik körbe sorolhatjuk azokat 
a reformpedagógusokat, akik a gyakorlatban valósítják meg az „új neve-
lés” nézeteit.

A Trianon-sokk után, a nemzet megmentésében a Horthy-korszak ki-
emelkedő szerepet szánt az oktatáspolitikának. Az 1918−19-es radikális 
forradalmi kísérletekkel szembefordulva, azokat felelőssé téve és azok 
ellenében küzdve a hivatalos oktatáspolitika a 19. század utolsó harma-
dában kialakult iskolarendszer átvételében és továbbfejlesztésben látta 
a jövőt. A nevelés új értelmezését egyértelműen megszabta a politika. 
A dualizmuskori liberalizmus nemkívánatosnak minősült, új, nemzeti 
alapra kellett helyezni a közgondolkodást, a jövő ifjúságát.

csökkent az értéksemleges intellektualizmus becsülete, és nőtt a vi-
lágnézeti-politikai nevelés jelentősége is. Erősödött keresztény-nemzeti 
szellem és az irredentizmus. kornis Gyula 1921-es programadó írásában 
a nemzeti érzés pozitív ápolását, az integer Magyarország gondolatát, az 
ifjúság lelkének megvédését az internacionalizmussal szemben, a nem-
zet intelligenciájának visszamagyarosítását, eljudaizálásával szemben 
hungarizálását tekintette legfontosabb feladatnak. A kulcsszó a közokta-
tásban is a reform lesz (Jóboru, 1972. 144.).

Az úttévesztés dilemmáját feldolgozó értelmiség sokszínű és új típusú 
gondolkodást tudott megteremteni a magyar közéletben. Egy új tudomá-
nyos nemzedék volt formálódóban a századfordulón, amelynek szellemi 
műhelyeként nagyobbrészt az Eötvös collegium tekinthető. A collegium 
otthont adott a Horthy-korszak két ellentétes irányzatának, akinek promi-
nens képviselői ebből a szellemi közösségből indultak. 

A Szekfű Gyula nevével jelzett reformkonzervatív irányzat és a Sza-
bó Dezső általjelölt radikális szárny, amely a szélsőjobboldal táborát is 
magába integrálta. Az új nemzedék nem térhetett ki a modern ellenzéki 
áramlatok hatása és vonzereje elől, sőt a mérsékelt modern képviselői 
(Babits Mihály, Schöpflin Aladár) abban reménykedtek, hogy valamiféle 
„harmadik oldalt” hoznak létre. 

Bóka János szerint az intézmény azt jelentette a tudományos életben, 
amit később a Nyugat jelentett az irodalmi életben. A collegium tagjai-
nak egy része vagy a Nyugat körül köt ki, azaz az irodalom felé integrá-
lódik, akár sajátos kitérőkkel, vagy a szaktudományokat választja. Szabó 
Dezső jó példa, aki a neves tudósképzőből kikerülve jut el a Nyugat-
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hoz, hogy majd onnan erősen eltávolodjon. A századfordulón az irodalmi 
életben megerősödő radikális ellenkultúra dinamikusan hatott a magyar 
szellemi életre, különösen az irodalom köntösében jelentkező filozófia, 
művészetfilozófia, politológia és szociológia. Az Eötvös collegium tag-
jainak és a nyugatosoknak közös élménye volt Ady, Hatvany lajos, Ig-
notus öröksége és a deáki liberalizmus (Laczkó, 1988. 18−23.).

A két világháború közötti szellemi életnek reflektálnia kellett a meg-
változott viszonyokra. Magyarországon a századfordulón kibontakozó 
sokszínű, gondolati tartalmában rendkívül megosztott egymással egész-
séges polémiában álló csoportosulások törekednek arra, hogy válaszokat 
adjanak a kor kihívásaira. A világvárossá fejlődő szecessziós Budapest 
ad otthont a politikai, a kulturális élet, a művészet területén formálódó 
új szellemi tömörüléseknek. A régi és az új küzdelmének összeütközése 
irodalmi vitaként ölt testet, barométerként jelezve a változásokat, mint-
egy előkészítve a talajt az 1905-ös koalíciós válságnak, az 1918−19-es 
forradalmaknak. A nemzeti-romantikus hagyományokat éltető, a paraszti 
világ idillikus képét adó és a nemesség idealizálását szolgáló hagyomá-
nyos irodalom fóruma a Budapesti Szemle, Gyulai Pál szerkesztésében.

Az Új idők című folyóirat, Herczeg Ferenc vezetésével a régi időkből 
örökölt nemzeti tőkét, faji sajátosságokat, hagyományokat kívánta be-
illeszteni az új időkben a modern alapjává tenni a magyar műveltségben 
(Romsics, 1999. 88.). A polgári írók legfontosabb fóruma A Hét című iro-
dalmi hetilap, amely vállalta az összeütközést a tradicionális irányvonal-
lal. A magyar felzárkózás megítélésében egyre inkább megosztott irodal-
mi vita, melyben Herczeg és hívei, de a budapesti egyetem tanárai, Riedl 
Frigyes, Réz Mihály, Bartha Miklós, de Mikszáth Kálmán is sérelmezték, 
hogy a főváros elszakadt a vidék Magyarországától. Az 1904-ben Jókai 
Mór által alapított Petőfi Társaság is bírálatában kifejezésre jutatta, hogy 
nyelvében, erkölcseiben és „vegyi összetételében” a főváros nyugat maj-
moló nemzetidegenné vált (Romsics, 1999. 90.).

Az irodalom kettéhasadása jelezte a dualizmus válságát, a magyar 
modernizáció által felvetett problémák megoldatlanságát. A Herczeg 
Ferenc által vezérelt békebeli ókonzervatív csoport mellett kiformáló-
dó újkonzervatív, radikálisabb irodalmi tömörülés orgánuma lesz a Kle-
belsberg Kunó kezdeményezésére, 1923-ban megindított, Napkelet című 
folyóirat, élén Tormay Cécile-lel. A „magyar gyökerűség” zászlaja je-
gyében megjelenő lap írói között ott találjuk Gárdonyi Gézát, Szekfű 
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Gyulát, Németh lászlót, kosztolányi Dezsőt és kezdetben Szabó Dezsőt. 
Tormay cécile (1875−1937) a Horthy-korszak ünnepelt írója, közéleti 
személyisége, aki nagy gonddal és szakértelemmel szerkeszti a Nyugat 
ellenlapjaként indított Napkeletet. Tormay pályája merev fordulatot vett: 
a széles látókörű, sokat utazó, tehetséges úrhölgy szecessziós-impresz-
szionista regényeivel majdnem Nobel-díjas lett, ám az 1918−19-es ese-
mények hatására a nemzeti ügy szolgálatába áll, megalapítja a Magyar 
Asszonyok Nemzeti Szövetségét, a konzervatív hivatalos irodalom szó-
szólója lesz, „Bujdosó könyvével” (1920−21) bevési magát a kor irodal-
mába (Kollarits, 2010. 7.).

A korszak új irodalmi csoportosulása a falukutató vagy más néven 
népi írók mozgalma ihletésüket Szabó Dezsőtől, Móricztól, Adytól, ko-
dálytól merítik, heterogén csoportjuk a szocializmussal egyetértőktől, a 
szélsőjobbal rokonszenvezőkig, a polgári demokrata centrumot és a har-
madik utasokat is magában foglalja. Számos lapban jelennek meg írá-
saik, az Előőrstől kezdve a Válasz, a Tanú, a Kelet Népe egyaránt otthont 
ad nekik.

A századelő központi orgánuma a Nyugat marad, amelynek Ady ki-
vételével minden jeles képviselője az 1920-as években is jelen van az 
irodalmi életben. A Hét című polgári irodalom lap 1924-ben megszűnt, 
így a polgári értékek képviselete a Nyugat kezébe került. Bár a lap tö-
rekedett a régi eszmék védelmére, folyamatosan arra kényszerült, hogy 
alkalmazkodjon a megváltozott történelmi-politikai viszonyokhoz, így 
ideológiai-politikai arculata idomult az új körülményekhez. Tetten érhe-
tő, hogy korábbi demokratizmusa óvatos liberalizmussá válik, európai-
sága kiegészült a nemzeti gondolat képviseletével.

1901-ben alakult meg a Huszadik Század című folyóirat, amely szo-
ciológia első hazai műhelyeként működött, maga mögé tömörítve a Ma-
gyar Társadalomtudományi Társaság és a radikális értelmiség publi-
cistáit. A lap szemléletét erősen meghatározták a magyar pozitivizmus 
főként szociológiával foglalkozó képviselői, másrészt Herbert Spencer, 
Emile Durkheim, Sigmund Freud nézetei, illetve a marxista filozófia el-
méletének reprezentánsai.

A magyar pedagógiai életben, 1906-ban hívja életre Bárczy István, 
Budapest főpolgármestere a Népművelés című folyóiratot. A lapalapí-
tás része volt Bárczy művelődés- és közoktatási reformprogramjának, 
amelyben a tanítóság és a radikális értelmiség, akik a kibontakozó élet-
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reform-mozgalom képviselőiként egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek 
egymáshoz. A Népművelés nemcsak a Bárczy-program, a gyermektanul-
mányi mozgalom és experimentális pedagógia híveinek a sajtóorgánuma, 
hanem teret adott a kibontakozó magyar életreform különböző irányzata-
inak is. Publicitást kaphatott a szellemi élet reformelkötelezett sokszínű-
sége, így a szindikalista irányzat hívei, a tolsztojánusok, a harmadik útról 
álmodók, a városfejlesztés aktualitásairól írók, a népművelés és iskola új 
feladatairól, az új emberről, az új társadalomról, az új erkölcsről érteke-
zők. A folyóiratban olvashatunk a magyar szecesszió képviselőitől, töb-
bek között a gödöllői művészkommuna vezető alakjától Kőrösfői-Krisch 
Aladártól, jelen vannak a hazai mozdulat és az új zenei művészeti neve-
lés megalapozói, Dienes Valéria, Kodály Zoltán, Bartók Béla, a Vasárna-
pi Kör tagjai, Lukács György, Balázs Béla, Mannheim Károly. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy 1911 és 1915 között jelenik meg 
az Elemi Népoktatás Enciklopédiája, amely összefoglalja azokat a pe-
dagógiai és iskolaigazgatási nézeteket, amelyekre a modern néptanító-
nak szüksége van. A mű bemutatja kísérleti lélektan és kísérleti peda-
gógia, a gyermektanulmány, a gyermeklélektan különböző irányzatait, 
áttekinti hazai és külföldi képviselőit, a legjelentősebb reformpedagógiai 
iskolákat. A mű (szerzői között elvétve találni az egyetemhez kötődő 
szakembereket), bizonyítéka annak, hogy a magyar pedagógia időbeni 
késlekedés nélkül, szinte azonnal közvetíti a legújabb európai trendeket 
(Németh, 2004. 190−93.).  

A hivatalos politika és annak elsőszámú támogatottja: az oktatáspo-
litika nem nélkülözhette a reformokat. A korszak két vezető kultúrpoli-
tikusa gróf klebelsberg kunó, jogtudós (1922−1931) és Hóman Bálint 
(1932−1942) történész voltak. Nemcsak szakképzettségük, de politikai 
kötődésük is eltért egymástól. klebelsberg a konzervatív Bethlen István 
bizalmát élvezte, míg Hóman a szélsőjobboldali nézeteket hirdető Göm-
bös Gyula köréhez tartozott. Ellentétes politikai és oktatási nézeteik el-
lenére mindketten az oktatást, a tudományt, és a kultúrát nemzetpolitikai 
stratégiai ágazatnak tekintették. 

klebelsberg ars poeticája szerint a nemzetet nem a kard, hanem a 
kultúra tarthatja meg és teheti naggyá (Romsics, 1999. 172.). A keresz-
tény-nemzeti jelleg erősítésének szolgálatába állították a tananyagot. 
Hóman Bálint idejében a nemzetismeret válik az oktatás fő gerincévé. 
A Bethlen-kormány konszolidációs politikájának jegyében a kultúra 
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„gyógyító erejében” bízva születik meg az átfogó kultúrpolitikai prog-
ram, amely a magyar társadalom konzervatív modernizációját tűzte ki 
célul (Mészáros, Németh és Pukánszky, 2001. 369.).

A keresztény-nemzeti gondolatot jegyében a magyarság kultúrfö-
lényét, a revíziót a köznevelés volt hivatott biztosítani a kárpát-me-
dencében, elősegítve a középrétegek erősödését, jelentősen támogatva 
a közalkalmazottak gyermekeit. Az ésszel szemben az akarat, a jellem 
fejlesztését, az erkölcsös, engedelmes állampolgár kiművelését hangsú-
lyozva, az egész nemzet osztályok feletti, nacionalista nevelését tűzte ki 
célul (Ránki, 1976. 865.).

A konszolidáció fontos eszközévé válik a klebelsberg kunó által meg-
fogalmazott kultúrfölényprogram, amely a nemzet belső értékeit kívánta 
szembe állítani a bennünket körbevevő, a magyarság rovására naggyá 
lett népekkel szemben. klebelsberg a Neonacionalizmus című művében 
hangsúlyozza, hogy „a nevelés akkor tölti be megnövekedett szerepét, 
ha a »tisztult nacionalizmus« szellemében folyik. A felforgató társadalmi 
törekvéseknek legbiztosabb szellemi gátja a műveltség és az átélt tör-
ténelmi tudatosság. A fejlett és lehetőleg egységes nemzeti műveltség a 
legjobb védelem a magyar közlélek szertezüllesztése, s a nemzetközi szel-
lemi áramlatok centrifugális erői ellen.” (Jóboru, 1972. 48.)

Trianon után át kellett értékelni a magyar nacionalizmus korábbi ál-
láspontját és eszközeit. A neonacionalizmus a történelmi Nagy-Magyar-
ország integritásáért folytatott küzdelem legfőbb mozgatórugója, honvé-
delmi tárca hiányában a kultúra eszközeinek kellett pótolni a nem létező 
hadsereg kompetenciáit. klebelsberg szerint a nacionalizmus elsősorban 
a szocializmusban rejlő nemzetközösséggel tusakodik, így a 20. század 
nacionalizmusának (amelyet klebelsberg neonacionalizmusnak ke-
resztelt) legfőbb ellensége a szocializmus által szervezett tömegekben 
keresendő. A nacionalizmus egyik fő ismérve az antikommunizmus, 
másik pedig az irredentizmus, a területi integráció helyreállításának a 
gondolata.

A Bethlen-konszolidáció ugyanakkor tudatosította, hogy sem a for-
radalommal, sem az ellenforradalommal nem vállal eszmei közösséget, 
és elhatárolta magát a szélsőséges eszméktől, mind a kommunizmustól, 
mind a turanizmustól és a fajvédelemtől. A turanizmust, amely a ma-
gyarságot cserbenhagyó Nyugattal szemben kelet felé, a turáni ősökhöz 
fordul, egyszerűen fantasztikumnak minősít és óvva int tőle. 
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A fajvédelem kérdésében klebelsberg óvatosságra int. Szerinte a poli-
tikai okosság azt kívánja, hogy a lélekszámban megcsappant nemzet ér-
dekében, magyarnak tekintsük, aki az országban velünk érzelemben, lel-
kiségben és nyelvben teljesen és fenntartás nélkül összeolvad. A lármás 
antiszemitizmust „csendes” antiszemitizmus váltotta fel, kiegészülve a 
Teleki Pál által törvénybe iktatott, a zsidóság továbbtanulását korlátozó, 
Numerus clausus törvény 1928-as változtatásával. Az országgyűlési 
módosítás törölte a törvény azon részét, amely szerint az országban 
élő különböző fajok és nemzetiségek gyermekei az ország népességé-
ben betöltött arányuknak megfelelően vehetők fel az egyetemre (Jóboru, 
1972. 50.).

Trianontól függetlenül is cselekvésre kényszerült a magyar oktatás, 
hogy az analfabetizmust felszámolja, a szakképzés igényeit kielégítse, 
és a középiskolát megreformálja. Az 1924-es középiskolai törvény ren-
delkezése nyomán megjelennek a reálgimnáziumok, amelyek teret en-
gednek a természettudományos tantárgyaknak és a modern nyelveknek, 
ám a humán gimnázium változatlanul kizárja az alsóbb néposztályokat. 
A humán gimnázium változatlanul erős latin, görög és történelmi tanul-
mányokkal kiszélesített klasszikus műveltséganyagot közvetített.

Az 1926-tal kezdődő népiskola-építési program kb. 3500 tantermet és 
1500 tanítói lakást hív életre, elsősorban a tanyákon. Az analfabetizmus 
15%-ra csökkent, mégis kevésnek bizonyulnak az intézkedések. (1940-
ben kétezerrel növelik az iskolák számát, és kötelezővé teszik nyolc osz-
tály elvégzését, de a háború közbeszól.) 

1934-ben Hóman Bálint gyökeres változást léptetett életbe azzal, 
hogy a középiskola addig három típusát (humán, és reálgimnázium, il-
letve reáliskola) összevonva, létrehozta az egységes középiskolát. A latin 
és német, mint kötelező idegen nyelvek mellett a harmadik idegen nyel-
vet (francia, görög, angol, olasz) a fenntartó határozhatta meg. lehetővé 
vált, hogy ötödik osztálytól latin helyett reáliát tanítsanak. A szakosodást 
az osztályokon belüli bontás segítette. Hóman koncepciójának megfele-
lően a középiskolai oktatás gerincévé kellett tenni a nemzetismereti tár-
gyakat. középpontba került a magyar nyelv és irodalom, a történelem, 
a földrajz és a gazdasági, társadalmi ismeretek, a testnevelés óraszáma 
megkétszereződött.

Az 1938-as tantervi változtatások a nacionalizmus erősítésének jegyé-
ben tovább növelik a nemzetismereti tantárgyak szerepét, a tornaórák és 
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a cserkészet pedig a burkolt katonai képzés funkcióját veszik át (Ber-
tényi és Gyapay, 1993. 538.). A középiskolai oktatás színvonala magas 
maradt, nőtt a középiskolák (1930-ban 156, 1938-ban 173) és a tanulók 
száma (1923−24-es évben 58 ezer, 1937−38-as évben 70 ezer).

Az oktatáspolitika a nemzeti elit létrehozását és megerősítését, az úri 
középosztály művelődéshez és műveltséghez juttatását kívánta elérni. 
A korszak kultúrpolitikája bizonyos védő intézkedésekkel igyekezett 
megakadályozni, hogy ez a társadalmi réteg felhíguljon, és számarányai-
ban jelentősen növekedjen. A nemzetfenntartó úri középosztály alakítá-
sát más intézkedésekkel is segítették. A zsidóság továbbtanulását korlá-
tozó Numerus clausus törvény eredményeként az izraelita felekezethez 
tartozók aránya korábbi 30−34%ról a harmincas évekre 12%-ra csökkent 
(a húszas években 8%). 

A közalkalmazottak és köztisztviselők gyermekei, mint az erkölcsi 
magaviselet és nemzethűség szempontjából megbízható forrás, jelentős 
tandíjkedvezményben részesültek. Az 1930-as évekre a hagyományos 
nagybirtokos-nagyiparos réteg önreprodukciója csökkent. klebelsberg 
kunó elsősorban a keresztény középosztály önreprodukcióját támogat-
ta, míg Hóman Bálint a népi tehetségek támogatására törekedett. Ennek 
jegyében módosította a tandíjrendeletet, 1937-ben bevezette a Horthy 
Miklós ösztöndíjat a szegény sorsú, szorgalmas, nemzethű egyetemisták 
segítésére (Romsics, 1999. 184.).

3. mi a magyar?

A megkésett és felemás kelet-európai modernizáció sajátos kérdéseket 
vetett fel, olyan fogalmak értelmezését tette aktuálissá, mint a faj, a nép, 
és a nemzet.

A magyar szellemi életében is megjelenik a nyugat-európai társa-
dalmakhoz hasonlóan a kapitalizmus bírálata, a polgári társadalom 
értékválságából következő erőteljes kétely és elutasítás, éppúgy, mint 
a kommunizmustól való félelem. Felsejlik a harmadik utas modell le-
hetősége, jelen van a faji alapon kibontakozó nemzeti radikalizmus 
misztikus parasztvédő alternatívája. A világgazdasági válság felerősíti 
a szociális érzékenységet, a felelősségtudatot, Hitler hatalomra jutá-
sa után pedig a növekvő félelmet. A 20. századi magyar polgároso-
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dás egyik legizgalmasabb kérdése: a középosztály problematikája. 
A kelet-európai térség megkésett, felemás vagy teljességében hiányos 
polgári fejlődése újra és újra kérdéseket vet fel, mindazonáltal, hogy 
gyökerei régebbi keletűek. A korszak felveti és vitatja azokat a lehet-
séges alternatívákat, amelyekkel a modernizáció elérhető. A gazdasági, 
politikai eszközökkel felgyorsítható polgárosodás mellett megjelenik a 
másik változat is, miszerint, a térség országai önakaratukból dönthet-
nek saját fejlődésükről, azaz a gazdasági, társadalmi struktúra fejlődési 
iránya megtervezhető.

A magyar polgárosodás magában hordozta saját fegyverét, a kritikai 
gondolatot is. A magyar viszonyok előre haladását gátolták a túlnyomó 
többségbekerülő és tovább élő feudális maradványok, a hatalmát és va-
gyonát átmentő magyar mágnás osztály magatartása. A dualizmus korá-
nak modernizációs törekvésiben a feudális eredetű földvagyon megtar-
tása biztonságosabb bázist nyújtott a társadalmi státusz megőrzéséhez, 
mint az indusztriális vagyon. A polgárosodás perifériájára kerülő rétegek 
úgy kívánták megőrizni társadalmi befolyásukat, hogy a nemesi erede-
tű mágnás réteghez kívántak asszimilálódni. Így születik meg az „úri” 
középosztály sajátos konglomerátuma. A századfordulóra a polgárosodás 
kihívására adott válaszok is megszületnek. Az organikus fejlődés hívei 
szerint, a polgárosodás idegen a magyar pszichétől, annak eszméje a li-
beralizmus, amely a zsidóság ideológiája.

A progresszív oldal a magyar polgárosodást megakadályozó dzsentri 
közömbösségét teszi felelőssé a modernizáció elmaradásáért. A magyar 
fejlődés egyik gyakori kérdése, hogyan lehet összeegyeztetni a moder-
nizációt a tradicionalizmussal: a felbomló osztrák–Magyar Monarchia 
romjain kinek kell vezetnie a magyarságot. A Trianon által teremtett ka-
tasztrófa érzésében még határozottabb annak a keresése, ki a felelős, ki 
vezetheti tovább a magyarságot.  

A harmincas évek válsága rávilágított, hogy a középosztály nem volt 
képes megújulni és a reformokat végrehajtani. A kérdés új megfogal-
mazásban immár úgy jelenik meg, honnan kell feltölteni, megújítani a 
középosztályt, hogy új értékteremtő legyen. A háború által szorongatva, 
az 1939-ben megjelenő, Szekfű Gyula által írt kötet címe: Mi a magyar? 
A sokszínű és különböző ideológiai indíttatású magyar értelmiség a né-
pies-urbánus diskurzusban kereste a választ, amelynek metszéspontjában 
mindvégig jelen van a történész Szekfű Gyula, aki konzervatív alapról 
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bírálta a magyar polgári fejlődést, de magát a Horthy-korszak ellentmon-
dásait, és magukat a reformereket is.

Szekfű Gyula a Három nemzedékhez írt Ötödik könyvében (1934) 
megjelöli azt az öt antinómiát, amelyek a magyar fejlődést meghatároz-
zák. Ezek a földkérdés, a felekezeti kérdés, a zsidóság és a kapitalizmus, 
a nemzedékprobléma és a leszakadt magyarság kérdése a legfontosab-
bak, amelyeket az előző négy nemzedéknek nem sikerült megoldania a 
magyar dzsentri középosztálynak. Szekfű a legfiatalabb nemzedék torz 
szellemi formálásáért Adyt és Szabó Dezsőt teszi felelőssé, mert össze-
törték a nemzetfogalmat. Szekfű, a Magyar Szemle vezéralakja nem te-
kinthető ugyan reformernek, történelmi elemzései, kritikái, mégis a le-
hetséges reformok kiindulópontjául szolgáltak.

A két világháború közötti magyar szellemi élet gyújtópontja két-
ségtelenül Szabó Dezső Az elsodort falu című regénye, amely 1919-es 
megjelenésével mintegy előrevetíti a magyarság „pusztulását”. Felrázó 
és nemzetébresztő regénye nagy hatást fejt ki az írónemzedékre, többek 
között Németh lászlóra. 1919-ben Szabó Dezső a Magyar Írók Szövet-
ségének újraszervezésével a magyar irodalom keresztény erőinek újra-
egyesítésével kívánta a népnevelést és a nemzetvédelmet szolgálni. Bár 
Szabó a magyar ügy előmozdítását akarta szolgálni, kísérlete nem jár 
eredménnyel. kosztolányi kivételével a legtöbben elutasították e meg-
hívást. Babits kifejezésre is juttatja, hogy Szabó antiszemita nézetei miatt 
nem csatlakozik (Kollarits, 2010. 63.).

1923-ban az Aurórában megjelenő cikkében a fajvédők nevében lép 
fel Szabó, és számol el a múlttal és jelennel. Arra a következtetésre jut, 
hogy „a mostani romlott, heterogén, kulturálatlan középosztály helyébe 
a magyar faluból fejlesztenének új középosztályt” (Szabó, 1923).

A népi írók mozgalma sokszínű, világnézetileg erősen megosztott 
csoportosulása komoly erőkkel vesz részt ebben a vitában. A népi írók 
kísérletet tettek a modern nemzettudat kialakítására, a nemzet és a szoci-
ális felemelkedés szolgálatába állították az irodalmat. A városi kultúrá-
val, a Nyugattal mint folyóirattal és a nyugati fejlődéssel, mint társadalmi 
modellel való szembehelyezkedésük kifejezésre jutott abban, hogy mű-
veik témájául a szegény sorsú néprétegek, főként a parasztság életének 
bemutatását választják. Jellemző műfajuk a szociográfia, amely lehetővé 
tette, hogy az aktuális szociális problémákra rátereljék a közélet figyel-
mét (Görömbei, 2005).
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A népi írók útkijelölésében fontos szerepet kapott Németh lászló, aki-
nek köszönhetők a mozgalom centruma számára azok a terminológiai 
meghatározások, mint „a minőség forradalma”, vagy „a harmadik út”. 
Juhász Gyula úgy látja, hogy Németh szellemi fejlődésének fontos állo-
mása a harmincas évek, amikor is Németh a magyarság helyét, szerepét 
tágabb dimenziókban, az európaiság szemszögéből kezdi értelmezni. Bár 
Németh utóbb úgy érzékelte, hogy semmi jele nem volt annak, hogy a 
határok megváltozhatnak, így alapvetően a kis államok önálló politikai 
jövőjét kezdi gondolatilag megalapozni. Németh nem látva a háborús 
veszélyt három problémán dolgozik. A faji szemlélet, a minőségszocia-
lizmus és a harmadik út összeegyeztethetősége és a kelet-európaisággal. 

A Debreceni kátéban (1933) összefoglalja, hogy a magyarság kis né-
pek között él, barna, fekete és piros népek veszik körül, három tenger ké-
szül szétmosni egy szigetet… új centripetális erőnek kell támadni a szét-
szórt erők ellen. A magyarságnak egy esélye van: „Minél súlyosabbak 
leszünk magunk, annál közelebb csúszik felénk e szövetség súlypontja… 
Határainkat befolyásunkban kell kitágítanunk: ez az igazi revízió.”(Ju-
hász Gyula, 1989. 834−835.)

Az igazi kérdést Szekfű szerint is az jelentette, hogy milyen szociális 
és szellemi összetételű középosztály vezesse a társadalmi reformokat, 
illetve honnan kell feltölteni a régi, „neobarokk” középosztályt (Szőke, 
1994. 35.). A több táborban történő válaszadást erősen meghatározza a 
faji gondolat, az 1932-től hatalomra jutó Gömbös-kormány erősíti ezt a 
lehetséges választ.

A harmincas évek elejének reformgondolkodói, kritikusai erre keres-
nek választ. Németh lászló, szakítva a Nyugattal, 1932-ben indítja meg 
a Tanút, és vázolja a harmadik Magyarország megteremtésének vázát. 
A harmincas évek eleje felszínre hozza a megoldatlan problémákat. A vi-
lággazdasági válság hatására újabb önvizsgálatra kényszerül a szellemi 
élet. A korábbi úttévesztés korrekciós kísérletei sem hoztak eredményt, a 
klebelsberg-féle konzervatív modernizáció nem járt sikerrel. (Az utóbbi 
mondatot törölném, mi a siker kritériuma?) A keresztény középosztály 
nem modernizálódott, egyre inkább deklasszálódott, míg a történelem 
színpadán új erők jelentkeztek: a parasztság és a munkásosztály erősen 
hallata elégedetlenségét és éreztette erejét. A Hóman Bálint által jelzett 
új kultúrmisszió a nemzetnevelésre helyezte a hangsúlyt, ebben látva az 
utat a germán és a szláv veszély elhárítására.
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1933-ban jelenik meg Illyés Gyula Pusztulás című műve, amely a 
baranyai egyke problémájának bemutatásával felrázza az értelmiséget. 
A népi írók tábora kísérlete tesz a Gömbös-kormánnyal történő szemé-
lyes találkozás kapcsán, a közös nemzeti reform platformjának kialakí-
tására. A remények hamar szertefoszlanak, a nemzeti újjászületés sem 
együtt, sem külön-külön nem sikerült.

Németh lászló viszont továbblép, az önálló nemzeti fejlődés megfo-
galmazásával kísérletet tesz mind a jobboldaltól, mind a baloldaltól való 
eltávolodásra, elszigetelődésre. A bolsevizmus és a fasizmus közé szo-
rult kelet-Európának a huszadik század szocializmusa lehet az irányadó. 
A minőségszocializmus értelmezésében a magyarság leghaladóbb hagyo-
mányaiban a jövő jogosítványát kívánja megtalálni. A magyar reformnak 
a többi nép számára is példának kell lennie, a telepítés (kert-Magyar-
ország) és a közép-európai gondolat szoros összefüggést mutat. A kor 
legfajsúlyosabb kérdésében, a zsidókérdésben elveti a faji antiszemitiz-
must, kizárólag erkölcsi kategóriaként értelmezi azt. Mint alapkérdés, 
megkerülhetetlen volt a népi-urbánus vitában, a „mi a magyar kérdés” 
megválaszolása.

A zsidótörvények, amelyek életbe lépése jelzi, hogy a csendes antisze-
mitizmus véget ért, arra késztették a szellemi életet, hogy újragondolja és 
értelmezze az asszimilációs vitát. Németh lászló a Kisebbségben (1934) 
című művében a zsidósággal kapcsolatban, sok tekintetben Szabó De-
zsőhöz hasonlóan nyilatkozik, bár kritizálja is őt. kiemeli Szabó érdeme-
ként, miszerint a német veszélyt nagyobbnak véli a zsidóságnál (mivel 
mögötte nem áll százmilliós nép felfegyverzett hadsereggel), ezzel ki-
szakította a magyar radikalizmust a zsidókérdés bűvköréből.

Németh továbbárnyalja a mélymagyar, hígmagyar megkülönböztetés-
sel válaszát, kapcsolódva Szekfű elemző bírálatához, elhatárolódva az 
erősödő fajvédőktől, ám jelentős támadási felületet hagyva ezzel maga 
mögött, amely megítélésére a mai napig hatással van. A koncepció hívei 
Szabó Dezső szellemi befolyása alatt álltak, kiegészülve az olasz fasiz-
mus korporatív rendszerével. A parasztmozgalom egy romantikus (misz-
tikus) paraszti-kispolgári rendre épülő állam kiépítését célozta meg.

A húszas évek felütését Szabó Dezső műve, Az elsodort falu adta meg, 
melynek hatása átívelt a harmincas évekre. Szabó népszerűsége csökken, 
a harmincas évek végére háttérbe kerül, ám Szabó harcos antiszemitiz-
musa nem csökken. hatása mindvégig érezteti magát. A harmincas évek 
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vitáit alapvetően a népies-urbánus ellentét határozza meg, ám a háborús 
fenyegetettség, a mélyebb és markánsabb gondolatoknak ad teret.

A polgáríró Márai Sándor a nemzetnevelésről írott Röpirata (1942), 
jelentős vitát indukál, amelyben kifejti, hogy a magyarság kötelességé-
nek tartja az új honfoglalást, a magyarság kultúrhivatásának öntudatos 
megszervezését Délkelet-Európában (Márai, 1942. 96).

Márai megjelöli az új pedagógiai feladatait: megtanítani az elkövet-
kező nemzedékeket az óvatosságra, és mértéktartásra, a küzdelemre kö-
zömbösséggel szemben, az új barbárság vertikális betörése: a tömeg el-
len. kiemelten fontosnak tartja, hogy a nehéz körülmények között élő, 
szellemileg magukra hagyott, korszerű tudományos ismeretek hiányában 
legfeljebb a napilapokat olvasó néptanítók segítséget kapjanak: képzé-
si, nevelési, továbbképzési szinten. Az újkori pedagógiának a gyermek 
figyelmét és képességeit kell figyelembe vennie, mindenekelőtt a kíván-
csiság felkeltésével (Márai, 1942. 116.).

Márai szerint a magyar néptanító feladata, hogy felkeltse a tömegek 
figyelmét a mély kultúra iránt. A néptanítók a magyar nemzet névtelen 
szellemi hősei, akiknek korszerű továbbképzésre, oktatásra, anyagi füg-
getlenségre van szüksége, és azoknak a pedagógiai elveknek a kidolgo-
zására, amelyek segítségével a nemzeti élet mélyében megvethetik a ma-
gyar minőségi mélykultúra általános alapjait.

3.1. A FAlu, MINT A MAGyAr FAJ BölcSőJE  
SzABó DEzSő PArASzTMÍToSzáBAN

Szabó Dezső (1879−1945) legnagyobb hatású művét, az Az elsodort fa-
lut 1918-ban fejezi be, amely 1919-ben jelenik meg. Az Erdélyben és 
Budapesten játszódó mű célja a „magyarfaló” viszonyok bemutatása, 
amely hatása a Trianon utáni útkeresések között fog igazán visszhangra 
találni. A műben megszólal az első világháború utáni csalódottság, a ki-
ábrándultság, a kapitalizmus kritikája. 

Szabó Dezső kisnemesi tisztviselő család gyermekeként kolozsvárott 
született, és ott érettségizett a református kollégiumban. A budapesti 
egyetemen folytatta tanulmányait magyar-francia szakon. kiemelkedő 
tehetsége révén bekerült az Eötvös collegiumba, ahol baráti viszonyba 
került kodály zoltánnal, Horváth Jánossal és Szekfű Gyulával.
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Főként a nyelvészet érdekelte, finnugor nyelvész szeretett volna lenni, 
később nyelvtan könyveket is szerkeszt. Tanári diplomájának megszer-
zése után rövid ideig tanított, majd Párizsban kapott ösztöndíjat. Hazaté-
rése után Székesfehérvárott, Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, Süme-
gen, ungváron és lőcsén kapott tanári katedrát.

életének állomásait, munkahelyeit botrányok övezték. A Nyugat, 
majd a Huszadik Század körébe tartozott, majd Bajcsy-zsilinszky End-
rével szerkeszti az Előőrs című lapot, amelyben fajvédő cikkeket ír. Az 
antiszemitizmuson és a németellenességen túl Szabó Dezső harcos el-
lensége volt a katolicizmusnak is. Útkeresésében, a harmincas években 
egyre inkább háttérbe kerül, ám ellentmondásos ideológiai nézetei, anti-
szemitizmusa ellenére sem kötődik a szélsőjobboldalhoz, elítélte a német 
megszállást és a nyilasuralom terrorját.

Mind a népiesek, mind a fajvédő mozgalom Szabó Dezsőben találja 
meg szellemi atyját. Szabó érdeme, hogy szinte elsőként hívja fel a pa-
rasztra a figyelmet. A falut tekinti a magyar faj bölcsőjének, az erkölcs, 
a jó melegágyának a romlott várossal szemben (Berend, 1983. 178.).

Fülep lajos (1885−1970) mutatja be elsőként Szabó művét. Fülep a kor-
szak jelentős művészettörténésze, művészetfilozófusa, akinek kritikái rend-
szeresen megjelentek a kor mérvadó lapjaiban. Így a Magyar Szemle, A Hét, 
az Ország, a Népszava, a Szerda hasábjain. Az olaszos műveltségű Fülep 
református lelkészi oklevelet is szerzett, egyetemi tanár, az Akadémia tagja. 
Fülep sokszínű tevékenysége sokfajta ideológiával való érintkezést is je-
lentett. Szerencsésen vészelte át a különböző kurzusokat, a vasárnapi kör 
(Balázs Béla, Lukács György társasága) mellett, írt a Nyugatnak is, volt köz-
hivatalnok, de középiskolai tanár is. Munkáját nemcsak Baumgarten-díjjal 
jutalmazta 1930-ban a keresztény-konzervatív kurzus, hanem sikerült 1945 
után is megőriznie a katedrát, sőt 1957-ben kossuth-díjjal tüntették ki.

Az elsodort falu 1919-ben, két kötetben a Táltos kiadó gondozásában 
jelent meg. A Nyugat 16-os számában lát napvilágot Fülep recenziója, 
amely méltat, elmarasztal és bírál, kétségkívül maga Szabó személyisé-
géről is sokat elárul: „Szabó Dezső az igazságot szereti. Amit annak tart, 
megmondja, ha bőrébe kerül is. Mindig a mellé áll, akivel igazságtalan-
ság történik s emiatt már sok üldöztetésben volt része. Mesélik ugyan 
róla, „hogy gyakran változtat állást, s ma támadja, akit tegnap védett s 
viszont, de ez nem jelent okvetlenül állhatatlanságot és következetlensé-
get, sőt lehet a következetességnek magasabb foka, mely nem emberek 
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szerint igazodik, akik között az üldözött olykor üldözővé válik és viszont. 
[…]Szabó […] minden érzésével és indulatával, haragjával, mérgével 
és dühével, testének-lelkének minden búsulásával és fájdalmával szereti 
az igazságot egész az igazságtalanságig. De naivul is, ahogy csak gyer-
mekek tudnak szeretni, imádattal és, ahogy az örök ifjak, romantikus ra-
jongással. És úgy is mondja ki az igazságot, mint a gyermekek: tekintet 
nélkül a fájdalomra, amit okozhat…” (Fülep, 1919)

Fülep nem rejti véka alá véleményét és leszögezi, hogy a regény rossz, 
tanítani kellene, hogyan nem kell ilyen regényt írni. Úgy véli, először tisz-
tázni kell az író szándékát. Szerinte Szabó célja az volt, hogy „[…] kereszt-
metszetben bemutassa a magyar világot: a koldustól a paraszton, tanítón, 
jegyzőn, papon, gentryn, képviselőn, bérlőn, tanáron, színészen, írón, ze-
nészen keresztül a főúrig és főpapig. Elosztva hím- és nőneműekre, katoli-
kusokra, reformátusokra és zsidókra, gyermekekre, ifjakra, közép és öreg-
korúakra,…kitartottakra, erkölcsösökre és erkölcstelenekre, legényekre és 
hajadonokra, férjekre és feleségekre, özvegyekre, kerítőkre és utcai leá-
nyokra, tagolva falu, vidéki város és főváros szerint.” (Fülep, 1919)

Szabó mint egy „apokaliptikus víziót” mutatja be (Fülep, 1919) a 
negyvennyolcas honvéd temetését, amely akár abszurdnak is tekinthető.  
„A kiböfögött kolbász és hagyma, az egymáshoz dörzsölt testek izzadt 
sajtszaga, a pálinkabűz, a csizmák és a felheccelt vád vad bűze a lámpa 
apró, fekete korommal telt petróleumos lehelete izzó pokoltengerré tették 
a szoba levegőjét, melybe vad fúriák és üvöltő hímek dobálták be, vad 
ugrásokban eltorzult fejüket.” (Szabó, I. 72.)

„A lelke az egésznek (a műnek) Ady egyetlen nagy lírai gesztusának és 
kiáltásának gesztikulálásokkal és recitativókkal való megismétlése, pró-
zailag, publicisztikailag, didaktikusan” − mondja ki Fülep.

Műfaját tekintve, ezért „nem regény, hanem krónika, leírás és erkölcsi 
elmélkedés-tanítás, lehet, hogy hű és igaz, de ez nem elég a regényhez. 
Még ha egyébként van is benne ’cselekmény’, ’egység’, ’hős’, ’fejlődés’, 
’milieu-rajz’ és hasonlók. Mivel pedig a művészet megváltó ereje csak a 
tökéletes formán keresztül érvényesülhet, épp úgy, mint a vallásé a töké-
letes hitén, a regénynek sikerületlen regény megváltani sem tud, maga 
is megváltást kereső kárhozott bolygó lélek. A regény stílusát natura-
lisztikus-romantikus mis-másként azonosítja, kiemelve az erőteljes na-
turalisztikus képeket. Végig ez a túlfeszítettség és túlfűtöttség jellemzi 
az ábrázolást, míg a cselekmény is csak összetákolt. A vérbeli elemző 
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pontról pontra jelzi a mű általa megítélt gyengeségeit. A Nyugat kritiká-
ja mégsem tántorítja el az olvasót. Olyanról ír, és úgy, teli érzelmekkel, 
amelyről szívesen olvas 1919 után az közönség” (Fülep, 1919).

Szabó romantikus paraszt-mitológiája, szociális lázadás, a falut a 
magyar faji tulajdonságok rezervátumaként mutatja be (Berend, 1983. 
179.). Az expresszív képekkel tarkított, a realizmus határán túlmutató 
mű, erősen naturalisztikus ábrázolásával, tekinthető helyzetjelentésnek, 
de akár felkiáltásnak is. Szabót is a polgárosodás kérdése izgatja, magán 
életében és írói tevékenységében is bolyong, vitázik, vizionál.

Fülep krónikának nevezi ugyan a regényt, abban az eposzi szintézis 
igénye jelenik meg. A történelmi eposzok freskószerű ábrázolásában 
a falun túl kibontakozik az ország „regénye”. Az öt fejezetből álló mű 
a nemzet elvérzéséhez vezető utat, a háború poklának borzalmait és a 
közelgő összeomlást ábrázolja. A regénycselekmény három helyszínen 
játszódik: Erdélyben a havasok alján egy kis székely faluban, a nagyvá-
rosban, Budapesten és a harctéren. Szabó megidézi a regényben az ősi, 
nyugalmas, harmonikus falusi idillt, amelyet elsodor a történelem vihara. 
kifejezésre jut ez a fejezetcímekben, Szabó beszél az örök, a világtalan, 
az otthonmaradt, a megölt és végül az elsodort faluról. 

A szerző szerint a parasztság fajfenntartó és nemzetfenntartó erő, az 
értelmiségnek egyesülnie kell a magyar paraszttal. Az író a székelység-
hez fordul, amely kettős identitású, nemes (kiváltságos, elkülönült rend) 
és paraszt, olyan típus, amely képes integrálni a magyarságot. A paraszt-
mitológia mögött erős szociális kötődés, valóságos társadalomkritika és 
antiszemitizmus húzódik meg. Szabó elutasította a 19. századi libera-
lizmust, a rohamosan kibontakozó kapitalizmust, a romlott nagyvárost, 
a Nyugat által képviselt eszméket, a demokráciát. Böjthe János, az úri 
birtokos, testesíti meg a Szabó által kijelölt lehetséges utat: a falu ősi 
rendjének helyreállítása a megmentés. A városi élettől megcsömörlött, 
művelt, és szülei által „jobb sorsa”, hivatalnoki pályára hivatott fiatal-
ember szembeszállva a korábbi gyakorlattal, visszatér falujába, megta-
pasztalva a háború borzalmait, földművesként kíván élni, egy egyszerű 
parasztlánnyal, Barabás Máriával köt házasságot.

Böjthe választása Barabás Máriára esik, a romlatlan egyszerű, cse-
lédlányra, aki parasztság ősi erejét szimbolizálja: „A parasztba építem 
be magam, mint egy bevehetetlen várba. Mert a parasztban van a ma-
gyarság, az egyetlen menedék, az egyetlen jövő. Az arisztokrácia és a 
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középosztály akár jobb létre szenderülhetne. Akkor kezdhetnénk alulról” 
– mondja Böjthe a regényben (Szabó, 1919. II. 255.). 

Böjthe erkölcsi kötelességének érzi, hogy segítse embertársait, törőd-
jön földijeivel, harcoljon a hazájáért és szeretteiért a fronton, hogy visz-
szatérve, megpillantva gyermekét visszazökkenjen a falusi életbe. éles 
szavakkal bírálja a háborúért felelősöket, komor színekkel ábrázolja a 
háború pusztításait: „A háború a nemzetközi szociáldemokrácia óriási 
verbunkosa volt, […] nem lesz haza, nem lesz Európa, nem lesz világ 
[…] a haza ott fekszik…Európa lövészárkaiban” (uo. 218.).

„Kiket emelt fel a háború? Kik lettek az élet urai?” − kérdezi és adja 
meg a választ. (uo. 125.). Szabó szerint csak a faj tisztaságának fenntartá-
sával lehet megóvni földijeit a romlástól. A „[…] magyar okos, komoly, 
munkabíró, […] emberiesebb fajtája nincs Európának […] És mégis mi-
lyen hírünk van! Mert van egy nemzetközi rothadt arisztokráciánk, van 
egy mindenünnen iderúgott idegen, stréber középosztályunk.” – mutat rá 
a politikai és társadalmi hiányosságokra (Szabó, 1919. I. 229.).

A nagyváros megrontja az erkölcsöt, megbontja az organikus fejlő-
dést. Szabó számos példán keresztül adja az olvasó tudtára, hogy a város 
megront. A részeges pap, Farcády személyes bukása jelzi, hogy már a 
falusi értelmiség is romlott. lánya Judit elvágyik a faluból, a városi élet 
vonzza: „Nekem a világ kell, a nagy világ!” – kiáltja Judit, aki bukott 
nőként végzi, sőt látja, hogy lánytestvéreire is hasonló sors vár. A bajok 
okát, a félresiklott sorsú, földijének, az író az Ady-maszkot viselő Farkas 
Miklósnak adja a szájába: „A szocializmust, humanitarianizmust, koz-
mopolitizmust és más izmust idegen feltörő fajok tették faltörő kosukká 
Magyarországon, minden még meglévő magyar egységet is széttördelő 
kalapácsokká…” (Szabó, II. 210.)

Farcády Judit és Farkas Miklós bukása a tradicionális, életképtelen 
nemesség halálraítélt sorsát vetíti elénk. Judit a züllés, a prostitúció ál-
dozata lesz, az író Farkas őrülten végzi. A szomorú hangvételű regény 
visszatérő motívuma a halál, amely nemcsak a konkrét szereplők, csalá-
dok, generációk, hanem a nemzet halálát is jelzi.

Sajátos és érdekes Szabó gyermek ábrázolása. Az „ártatlan” gyermek 
sem kap esélyt a jövőre, kivétel ez alól Böjthe János újszülött gyermeke. 
János és Mária megszülető gyermeke a magyarság megmentője. János 
„az erős, a legyőzhetetlen, a falu gerince, és izma”. „Milyen jó, hogy van 
gyermek, és milyen jó, hogy van bárány!” (Uo. 231.) 
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A többi gyermekszereplő kivétel nélkül komor színekkel megrajzolt, 
jövő nélküli. A felbukkanó gyermekalakok sápadtak, betegek, éheznek, 
szürke tekintetük van, az iskolások csintalankodnak, nem tanulnak. A fa-
lun betegségben halnak meg, a városban villamos üti el a falusi gyereket. 
A szenvedő, lecsúszó, talajvesztett felhígult magyar kevés lehetőséget 
kap, hogy vezekeljen, életben maradjon. Szabó Dezső szerint a tiszta er-
kölcs, a hit, az ima, a zsoltár éneklése, az írás, a költészet, a szorgos mun-
ka, az önfeláldozás, az önzetlen segítség a földinek, a törődés a földivel.

Az individualizmus csődjéről írt tanulmányában heroikus pesszimiz-
musnak ad hangot, néhol kihallatszik a régi világgal szembeni lázadás, 
szembefordulás lehetősége. Az elsodort falu párbeszédeinek hevében is 
kitűnik a lázadás, a tagadás, a szembefordulás. Szabó Dezső nagyhatású 
regénye mögött nemcsak az irodalmi babérokra törő írót kell látnunk, 
hanem a pedagógust, Ady-rajongót, a felelős értelmiségit, a csalódott 
állampolgárt, a szenvedélyes kritikust, aki választ keres a magyarság út-
vesztésének okára.

Szabó regénye mintegy vallomás, a lelkiismeret hangján szólal meg, 
felráz és tudatosít, szembeállítja a problémát, felelőst keres. kiábrándul-
va a forradalmakból, kijelöl egy sajátos harmadik utat, amely a moder-
nizmus ellen egyetlen lehetséges fegyvert a tradicionális falusi közösség 
helyreállításában látja.

Szabó Dezső megoldása sok azonosságot mutat az 1920-as évektől ki-
bontakozó életreform-mozgalommal. A civilizáció káros hatásai elől ke-
res mentsvárat, a kiábrándult városi ember számára a lehetséges új élettér 
a hagyományőrző falu, az összetartozó kis közösség lehet. A „vissza a 
természetbe” rousseau-i gondolata kap új értelmezést. A nép újrafelfe-
dezése, az ősi, mitikus erő forrásaként oroszországtól Németországig 
számos kifejezést kap a művészeti életben, a pedagógiában. Nem vé-
letlen, hogy Tolsztoj kerüli a moszkvai társaságot, és inkább a Jaszna-
ja Poljanai iskolájában leli örömét a paraszt gyermekek körében, ahol 
reformiskolájában a szabadnevelés elvét valósította meg.

Európa nyugatibb részein, német földön divatba jön a falusi élet, az új 
vallásosság, a vegetarianizmus, a nudizmus, tért hódít a népzene, a nép-
tánc, míg mások az idillikus, egzotikus Európán kívüli világban keresik 
az új erőt. A tiszta forrás, az új Messiás képe jelenik meg az antropoló-
giai mélységekbe hatoló szociografikus mű nyomán. Szabó pesszimista 
hangvétele a figyelmeztetés jele, a magát feleslegesnek érző író jelzése a 
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nemzetnek. A romantikus, völkisch elemeket magában rejtő, választékos 
líraisággal, és míves nyelven megírt regény, megérdemli az újraolvasást, 
az újragondolást. A romlatlan falu idillikus képe megelőlegezi a később 
induló Németh lászlót, ám orientálja egyben őt is a falu felé.

3.2. NéMETH láSzló „MINőSéG ForrADAlMA”  
éS A „kErT-MAGyArorSzáG”

A Nagybányán született Németh lászló (1901−1975) orvos, író, peda-
gógus, műfordító, aki páratlanul maradandó életművet hagy maga után, 
sokrétű tevékenysége miatt nehezen beskatulyázható.

1905-től családjával Budapesten élő Németh tanulmányait a főváros-
ban végzi, 1919-ben magyar–francia szakos bölcsészhallgató, de egy 
évvel később átiratkozik az orvosi karra. Egy ideig fogorvosként, majd 
iskolaorvosként tevékenykedik. A Medvei utcai iskola orvosi munkája 
komoly kérdéseket vet fel benne az ifjúság testi-lelki, szellemi nevelé-
sével kapcsolatban. 1931-ben kiegészítő érettségit tesz görögből, hogy 
görög nyelvet tanulhasson.

Írói pályafutása 1925-ben indul, amikor a Nyugat novellapályáza-
tán paraszttörténetével első díjat nyert. 1927-től a Napkelet munkatársa, 
1928-ban olaszországba és Franciaországba utazott. érzékeny ember-
ként kerüli a konfliktusokat, szívesebben ír egyedül, és amikor 1932-ben 
megromlik a kapcsolata a Nyugattal, megindítja a Tanút.

Szépíróként is sikereket könyvelhet el, 1938-ban mutatják be a Vil-
lámfényben című darabját, regényeivel ugyancsak sikert arat, számos 
nyelvre lefordítják őket. Németh Baumgarten- (1930) és kossuth-díjas 
(1957), ünnepelt író, aki az 1945 utáni magyarországi irodalmi életbe is 
be tudta magát illeszteni. 

Németh lászló nem riad vissza az újszerű feladatoktól sem. 1935-től 
átveszi a Magyar rádióban az irodalmi osztály irányítását. Bár számos 
bírálat éri érte, a rádióműsorban a minőségelvűség jegyében olyan kon-
cepciót dolgozott ki, amely a népnevelés célját tűzte a zászlajára, és kü-
lönösen a fiatalok megnyerését remélte a rádiózástól. 

A második világháború éveiben is folyamatosan írja cikkeit a Kelet 
Népe, a Híd és a Magyar Csillag lapokban. 1940-ben házát felajánlja egy 
létesítendő népfőiskola céljaira. Széleskörű műveltségére alapozott esz-

Nemet_Eletreform.indd   352 2013.06.17.   14:50:57



353

mevilágát jelentősen befolyásolták Spengler, ortega, Dilthey gondolatai. 
A szocializmus és a kapitalizmus közötti harmadik úttal kereste a tár-
sadalom újjászervezésének lehetőségét. kapitalizmusellenessége főként 
egyfajta romantikus antikapitalizmus volt, utópikus gazdasági-szellemi 
közösségek szervezésével, a parasztságból származó értelmiség vezető 
erejével vélte leküzdeni a magyar sorskérdés zsákutcáját. Szerinte mű-
velt paraszti társadalomra lenne szükség, amely hozzáértő gondoskodás-
sal egyetlen jövedelmező kertté képes varázsolni Magyarországot. A pa-
rasztdemokrácia ábrándját egyrészt Szabó Dezső alapozta meg, másrészt 
rousseau híveként Németh bízott az ellehetetlenült 20. századi politikai 
viszonyok között is a demokrácia erejében.

Már a húszas évek végén úgy gondolta, hogy az ország egy új re-
formkor felé halad. A klebelsbergi kultúrpolitika méltatása kapcsán úgy 
véli, hogy a szellemében emelkedett paraszti osztály egy új polgárságot 
termelhet ki magából, melyek szabadon áramolnak a középosztály felé 
(Németh, 1927. 114.).

kettős feladat áll a magyarság előtt, meg kell teremteni a középosz-
tályt, és a lelkiismeretére ébredt Európának meg kell teremtenie az inte-
ger Magyarországot. A harmincas évek elején, a Tanúban, Németh úgy 
összegez, hogy a magyarságnak nincs vezetésre termett rétege, Németh 
az elitet keresi (húsz embert), aki képes lenne a magyarság megmentésé-
re. A megváltozott viszonyok rávilágítanak az eddigi reformok sikerte-
lenségére, a hőn vágyott magyar középosztály és a szellemi vezető réteg 
hiányára. Németh „háromféle kultúra” egyidejű létezéséről beszélt em-
ber és szerep című művében, 1934-ben, a korabeli Magyarországon: az 
újkonzervativizmus és liberális ellenzéke mellé fölzárkózott a harmadik 
utat keresők csoportja.

A konzervatív Magyar Szemle Németh lászlóban a „poszton felej-
tett őrszemet” látja (Szőke, 1994. 113.). „Lesz-e reform?” – hangzik 
folyamatosan a kérdés, és Németh folyamatosan napirenden tartja ezt. 
A népiesek táborának legjellegzetesebb útkeresője mégis Németh lász-
ló lesz. Németh gondolatai nem maradnak meg a kultúrkritikai eszmék 
szintjén, hanem kidolgozza a minőségszocializmus, az új nemesség el-
méletét. Miután a harmincas évek közepén nem sikerült a középosztály 
és a népiesek szövetsége, sem a frontáttörés, a Gömbös Gyulával való 
együttműködés kiszolgáltatta és eszközzé tette a népieseket, világossá 
vált: új politika kell.
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Németh szerint Európának nincsen olyan politikai iránya, mely mel-
lé a kor értékeiért és lehetőségeiért szorongó ember odaállhatna. Sem 
a szocializmus, amely elvágta kapcsolatát a kor friss eszméivel, sem a 
fasizmus, amely a humanizmus sírásója, nem alkalmasak irányadásra. 
A Magyarság és Európa (1935) című tanulmányában három gondolat-
ra hívja fel a figyelmet: az első a telepítés, azaz a felosztott nagybirto-
kokon új birtokosságot kell létrehozni a föld szegényeiből. A második 
a közép-európai gondolata kis népek államszövetségének létrehozása a 
nagyhatalmak szorításában (orosz, német, olasz), amely egyesülést kul-
turálisan kell előkészíteni. A harmadik a humanista gondolat (az új hu-
manizmus), az antik tanulmányokat fel kell újítani.       A telepítés, új föl-
dön új társadalmat szervez, amelyben a szövetkezet az igazi birtokos, de 
a teleptelket sem összevonni, sem széttörni nem lehet. A kivonulás a régi 
társadalomból a kiemelkedést hozza magával, a telep olyan lesz, minta 
sziget a szellemben. A települők gazdasági kiképzésére a legalkalmasabb 
a katonaság ideje. A gazdasági kiképzés egyben megteremti a csoport 
kultúra intézményeit: a dalárdát, vitaköröket, műkedvelő társaságokat. 
Az eredmény egy új Telepes-Magyarország, amely a beteg országban 
egy ép Szigetországot teremt (Németh, 1935/1989. 322−325.).

A nagy szövetkezet iskolákat állít, orvosokat hív be, iparosokat tart 
el, termelő és fogyasztó is, mintaállam az államban, mint a Hansa. kö-
zép-Európa a néptől azt várja, hogy megteremtse közép-Európát szel-
lemben és tudományban, új evangéliumot hozzon, mely a „kulturális és 
erkölcsi érdekkapcsolatokat erkölcsikké teszi”.  A magyarság szétszórt, 
közép-Európa természetes véredénye, melyben új vívmányként nem a 
birodalom, hanem az Új Európa eszméje jelentheti az összekötő kapcsot 
(Németh, 1935/1989. 329.). 

A Nemzeti radikalizmus (1934) című írásában kifejti, hogy az igazi moz-
galom az országé, nemzeti, de nemzetközi is, az egész néphez szól. önkor-
mányzatok alkotják a szerves életet, a görög polisz közösségteremtő piacai-
ra van szükség. A mezőgazdaság kertészetté emelésével, minőség iparral, 
telepítéssel, állami hitellel lehet a gazdaság reformját megoldani. A poli-
tikai mozgalomhoz, politikai ismertek kellenek, a Politikai Tudóstársaság 
terve elősegítené ezt. Továbbá szükséges a közép-európai együttműködés.

1940-ban tanulmányait összegyűjtve A minőség forradalma című 
kötetben publikálja. Írásai a folyamatos reflexió jegyében keresik a vá-
laszt a magyarság lehetséges jövőjére, miközben az útkeresők egész sora 
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kísérel meg reformalternatívát adni. Németh lászló a jövőre fókuszál. 
A kert-Magyarország gondolata, nemcsak a mezőgazdaság fejlesztését 
jelentette, hanem a lélek művelését, a szunnyadó erkölcsi értékek fel-
éledését. Nemcsak a kert művelését, a gazdaság fejlesztését, hanem a 
lélek felemelését is elérhetőnek vélte a sokoldalú műveltség kialakításá-
val. Gondolatainak mélyében mindig ott rejtekezett a Szabó Dezső által 
már 1919-ben közzétett tétel, miszerint csak a parasztág alkalmas az új 
értékképző szerepre, mert a város romlott. Ellentétben Szabóval pályája 
során Németh lászló többször is megpróbál alternatívát, kiutat mutatni, 
mégpedig nagyon is gyakorlatias reform koncepciókkal, még akkor is, ha 
elképzelései utópisztikusak és töredékeiben valósíthatók meg. Németh 
mindig optimistán, praktikusan, komplexen tervez, még akkor is, ha ma-
gánemberként kétségekkel gyötrődő urbánus, aki családjával, gyakran 
költözve kereste az igazi környezetet a fővárosban.

Németh lászló programjára jelentős hatással volt Herbert Spencer 
ideálja a tökéletes életre való fölkészítésről. Spencer szerint a nevelés 
feladata, hogy az egyént fölkészítse a természeti, társadalmi környezet-
hez való legtökéletesebb alkalmazkodásra. Az új nevelésnek olyan érté-
kes ismereteket kell továbbadnia, amelyek valóban hasznosa, és a gya-
korlatra készítenek fel. Spencer szerint öt fontos tevékenységi körre kell 
képezni az embereket, így az első körbe taroznak a fennmaradást szol-
ágáló ismeretek, a másodikba a közvetve a fajfennmaradás szolgálók, a 
harmadikba a fajfenntartásra, családalapításra vonatkozóak, a negyedik-
be a társadalmi rendre, az ötödikbe az érzelmekre vonatkozóak. Az egyes 
cselekvésmódokhoz rendeli hozzá Herbert az ismereteket.

Németh pedagógiai programja erősen összecseng a spenceri célkitű-
zésekkel, a nemzet, a magyar faj, a paraszti rétegek felemelését, a társa-
dalomba való beemelését célozza meg, hogy fenntartsa, és ezzel meg-
mentse azt. A minőség forradalmában az új politika tartalmi elemeit a 
következőkben jelöli ki: 1. tervgazdálkodás kell, mert a termelést szabá-
lyozni kell, 2. a magántulajdon helyébe a munkabizomány lép (a birtokos 
felelős a közösségnek), 3. a bürokratizmus megfékezése szükséges és az 
állami központosítás lazítása, 4. az új politika mellérendelő lesz, 5. a ker-
tészet, a minőség földművelés és minőségipar (az alkotó munka) felsza-
badítják az ember nembeliségét, 6. a minőségi élet (a kertek) elősegítik a 
lélek önmagára találását (Németh, 1940. 5−10.).
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A magyarság kis nép, fenn kell maradnia, ám a magyar elit nem al-
kalmas a vezetésre. A parasztság befolyását kell növelni, csak a maradék 
népi erő segíthet, különben feldarabolnak bennünket, hívja fel a szokott-
nál is élesebben Németh lászló. Elhatárolja magát a nemzeti radikáli-
soktól, hibásnak tartja heroizmusukat (Bajcsy-zsilinszky Endre, Féja 
Géza).

velük ellentétben az igazi mozgalomnak a néprétegek természe-
ti erőszerű követeléseit kell figyelembe vennie, meg kell teremteni a 
mozgalom vezetésére alkalmas jellemeket, a mozgalom tudományát, 
szervezeteit.

Szekfű Gyula által a „Három nemzedék” kapcsán megfogalmazott öt 
ellentmondásra reagálva, Németh a legsürgetőbbnek a földkérdés megol-
dását tartja, mégpedig a föld „elkertesítésével”. Nem elegendő önmagá-
ban a földosztás, a telepítés, hanem minőségi földművelés kell. A katonai 
szolgálat és a mezőgazdasági népnevelés sajátos ötvözetével lehet haté-
konyan növelni a fogyasztást. Egy új, művészibb életforma reményében 
írja, hogy ízlésünk, már az étvágyban rég kertpárti lett. A minőségi ter-
melés egyben a szellemi élet egészére visszahat, és vonzóvá válik (Né-
meth, 1940. 60.).

A második ellentmondás: a zsidóság kapcsán Németh lászló úgy véli, 
a zsidóság csak akkor támogatja a mi szocializmusunk, ha mi a fellegvár 
föladása fejében visszaadjuk nekik teljes szabad mozgásukat a nemzeti 
élet minden területén. lelki békét kötünk a zsidósággal. A harmadik an-
tinómia: az elszakított magyarság kérdéséről Németh azt mondja, a ma-
gyarság feladata az idegen kézbe került testvérek életben tartása. A ma-
gyarságnak európai problémákat kell magára vállalnia vagy alulmarad. 
Nincs gravitációs góc a jelenben sem Magyarországon (1940). A negye-
dik probléma a nemzedéki kérdés. Németh kételkedik, de amellett vok-
sol, hogy a jó ügy szolgálatába állítható huszonéveseknek bizalom kell.
Az ötödik pont a felekezeti kérdés, amely kapcsán Németh lászló úgy 
véli, nagy utat tett meg a kereszténység, mind az egyházon belül, mind 
kívül, nem tagadható ki az örökségből.

Németh lászló szerint más kérdések is felvethetők lennének, de a leg-
fontosabb, hogy európai magyar út kell. A reformkoncepció megvalósí-
tásának kidolgozására is vállalkozik Németh lászló korábbi tapasztalatai 
alapján, mint vérbeli pedagógus és orvos úgy véli, az iskola nem veszi 
figyelembe, hogy a lélek nem egyenletesen fejlődik, a pubertás előtt és 
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után egészen más természetű. A megoldást, ahogyan már korábbi írásai-
ban is utalt rá, a hadseregben látja, amely az ország javának emberanya-
gát másfél évig kezében tartja. Ezt az időt lehet kihasználni, ez pótolhat-
ná a második oktatást.

A húsz év körüli fiataloknak három féle képzésre van szüksége: ka-
tonaira (testi), gyakorlati (munka) és szellemi képzésre. A szorosan vett 
katonai képzés megtanít a fegyverforgatásra, fegyelemre, pontosságra, 
tisztaságra. A munkás zászlóaljakban, földekre, műhelyekbe, közmun-
kákra kerülő fiatalok elsajátítják a munkavégzés, a termelés fortélyait. 
versenyekkel fejleszthetik a társas életet, hogy amikor visszamennek a 
szülőfalujába, visszakívánják azokat a helyi művelődési köröket, ame-
lyeket a hadsereg szervezne számukra. Németh lászló a munkahadsereg 
(munkaiskola) és az önképzőkör sajátos keverékével kívánta a megoldást 
adni (Németh, 1940. 133−135.).

Úgy vélte a telepítés csak akkor lehet sikeres, ha a földművelés szín-
vonalát megemelik, ha a tömegtermelésről áttérnek kerttermelésre. A te-
lepeseket munkáshadseregben mutatott kiválóság alapján lehet a kiválo-
gatni. 

A munkahadsereg, azért is jó megoldásnak tűnik, mert a munkanélküli 
értelmiséget is képes lesz beszívni, különösen a mérnököket, gazdászo-
kat. A település új értelmiséget hozna magával, így rengeteg érettségizett 
fiatalt terelhetne a „belső gyarmatok” felé. A hadsereg szorosabb kapcso-
latba kerülhet a vidékkel, Ez a forma felpuhítaná a kaszárnyák ember-
telen mivoltát. Németh látva a magyar agrárviszonyok elégtelen voltát, 
felhívja a figyelmet, hogy a hadseregből kikerülőknek képzettnek kell 
lenni, e nélkül nem ér semmit a föld.

Magyarországon ma sok értelmes ember lappang, fel kell kutatni, agy-
trösztté kell szervezni, a közélet vitális helyére kell dugni őket (Németh, 
1940. 146.). látja, hogy nincs tovább lehetőség a halogatásra, a reform-
nak most kell elkezdődnie. Ha nem történik meg, a magyarság elveszett: 
„…elsőnek hagyom el a magyar közéletet, s hallgatásommal adok igazat 
azoknak, akik mint valami hulláktól fertőzött talajt akarják lehordani az 
egész magyar középosztályt, s növénytelen csikorgó salakkal, de biztos 
alappal tölteni fel helyét.” (Németh, 1940. 147.)
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4. Összegzés

A magyar reformpedagógia kibontakozásának idején olyan sajátos re-
formalternatívák jelentek meg a magyar szellemi életben, amelyek érint-
kezési pontokat mutatnak egyrészt a magyarság kiútkeresésével, másrészt 
a reformpedagógia törekvéseivel. Tehát tartalmukban vagy motívumaik-
ban magukon viselik a nevelés területére kiható reformok igényét, rész-
ben vagy egészben a korábbi hagyományos neveléstől, életviteltől eltérő 
koncepciót képviselnek.

A gyakorlatban működő reformiskolák és szellemisége és az élet-
mód mozgalom képviselőinek alternatív életvitele mellett az egész 
közéletet, így a hivatalos oktatáspolitikát is áthatotta a reform gondo-
lata. kölcsönösen hatottak egymásra, miközben önnön kifejezési mód-
jukban erősen a nemzethez való kötődés vagy annak ellensúlyozása 
jelenik meg.

A művészetekben és a tudományokban tért hódító antropológiai szem-
lélet elvisz a törzsi, a primitív, az ősi felfedezéséhez, a parasztság, mint a 
tiszta forrás megtalálásához. Ez az antropológiai fordulat nemcsak a nép 
felfedezését, bemutatását jelenti, hanem egy értékelméleti, filozófiai, eti-
kai alapot is képez az új értékrend számára.

Az organikus fejlődés reményében keresi és találja meg Szabó és Né-
meth is a harmadik utat. Szabót és Németh lászlót számos elem ösz-
szeköti, Erdély a szülőhazájuk, mindketten tanárként is tevékenykedtek, 
mindketten jeles szépírók, a magyar-francia műveltség meghatározza 
szellemi támpontjaikat, mindketten saját identitásuk révén is kötődnek a 
parasztsághoz, erős kritikát gyakorolnak. Tevékenységük nagy hatással 
volt a magyar szellemi életre, mindkettőjüknél jelen van a korszellem sa-
játos vonulataként: a faji gondolat, amely miatt megítélésük, különösen 
Szabó Dezsőé ellentmondásos. 

Németh és Szabó is abból a romantikus föltevésből indult ki, hogy 
minden nemzet számára adott a lehetőség önálló, eredeti kultúra létreho-
zására. Ahhoz, hogy-e lehetőség megvalósuljon, szerves fejlődésre van 
szükség: tehát az értelmiség csak a népből kiemelkedve teremthet olyan 
irodalmat, kultúrát, amely egyszerre korszerű és nemzeti is.  

A parasztság erejét többek között abban látják, hogy tevékenységé-
ben ez a társadalmi réteg az, amely nem szakadt (még) el az alkotó ter-
melőmunkától, amelynek fenntartása képes az ember nembeliségének 
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megőrzésére, az elidegenedés leküzdésére. ugyanakkor figyelmen kívül 
hagyják a paraszti létben rejlő irracionális elemeket, a földhöz kötöttsé-
get, a megújulás lehetőségének korlátozott voltát. A paraszti életforma 
monotóniája, szigorú, emberfeletti erőket kívánó, ám a természet erői-
nek oly kiszolgáltatott munkája bezárja és konzerválja ezt a réteget. Az 
önfenntartás, az önellátás képessége hosszú időn keresztül biztosította az 
önreprodukciót is, ám a modernizmus, az iparosodás kivédhetetlen hatási 
megkérdőjelezik a megmentés lehetőségét. A racionálisnak tűnő paraszti 
termelés az irracionális szülőhazája is. A paraszti, a népi, a szegény, azaz 
a társadalom marginális rétegeink felemelése ellentmondásos, megosztó 
folyamat. ám az ősi, tiszta forrás, a misztikus erő tetten érése erős ér-
zelmi töltetet kiváltó, a faji, a nemzeti gondolatot erősítő motívumnak 
tűnik.

A mai napig jogos kérdéseket vet fel a sajátos, az egyedi, a nemzet 
karakterének megfelelő fejlődés igénye. A parasztság felemelése saját 
életterében a korszakban nem járt tömegméretű sikerrel, ám az utópia 
szintjén ma is gyakorta felmerülő gondolat. érdemes felidézni a politikai 
állásfoglalásokat kerülő világpolgár Márait, aki ugyancsak korának ün-
nepelt irodalmára, és akit a háború, a vereség veszélye ugyancsak meg-
szólalásra késztetett.

Márai Sándor javaslata a népies-urbánus ellenhatásokat kiegyenlítésé-
re, ha a nép az elemi iskolában olyan nevelést kap, amely kíváncsisággal 
tölti el a munkás- és földmíves tömegek gyermekeinek lelkét az ábé-
cé ismeretein túl a mélykultúra irányába (Márai, 1942. 115.). Szerinte a 
magyar paraszt gyerek képességei kiválóak, a magyar tömegek szellemi 
minősége oly magas, hogy a népnevelés a legnemesebb anyagot mun-
kálhatja meg.

Sőt a magyar nép gyermekéből hiányoznak az illúziók, amelyekre a 
középosztály oly hajlamos. A minőségi nevelést a mélyben kell elkezde-
ni, a magyarság valóságérzékét, történelmi helyzetének igazságát, a kör-
nyező népekhez való viszonyát, az európai erők számára kirótt feladatok 
tudatosítását a népiskola elemi osztályai kezdheti meg.

Németh lászló úgy vélte, hogy a több kultúrából ötvözött nemzeti 
kultúrának tartalékai vannak. Az európai mozgások pedig egy új kultúra 
felé mutat, a sorskérdés pedig, hogy Magyarország tudja-e sorsát az új 
Európához kötni. Szabó és Németh kiútkeresési szándéka több pontban 
egyezett és azonos felismeréshez vezetett, ám egészében mégis eltávo-
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lította őket egymástól. A Nyugatnál indulnak, Szabó szellemi atyja Ady, 
Németh lászlóé pedig Szabó Dezső. Mindkettejük művei beírták magu-
kat a két világháború közötti Magyarország kultúrtörténetébe. Hatásuk 
mai napig tart. Újraolvasásuk segít a magyarság történelmi útvesztőjének 
megértésében. Szabónál erősebb a romboló, a kritikai elem. Szürrealista 
képszerűségével nagy népszerűséget ér el, regénye bestseller. Míg Né-
meth lászló tudatosan az építő reformok kimunkálásán fáradozott, az if-
júság nevelésében, a céhes szaktudás alapú társadalom elérésében látta a 
megoldást. Szabót többször elragadja a szenvedély heve, vitái, botrányai 
ismertek. Antiszemitizmusa révén kisajátítja a szélsőjobboldal, marad 
fajvédő, de felismeri a német veszélyt és elhatárolódik a radikális jobb-
oldaltól. Gombos Zoltán Szabó legnagyobb jelentőségének a harmadik-
utas megoldását tartja (Gombos, 1990.).

Németh lászló óvatosabb, egyáltalán nem politikus alkat, inkább ma-
gányos, a józan mérsékelt erő, ám a faji gondolat fogságában tartja, de 
őt a jövő, az építő jellegű reformok mozgatják. A felvilágosodás szel-
lemiségét idéző népnevelő és népművelő koncepciói a nemzet aktuális 
problémáinak megoldását sürgeti a tudós ember naivitásával, aki nem 
látta kellően a politika sűrűjében fenyegető világháborút és a fasiszta 
agresszió veszélyét. Mindketten bemutatják saját nemzedékük negatív 
példáit, Németh, valamivel később, letisztult regényeinek hősnőin ke-
resztül is láttatja ezeket nevelő szándékkal. Szabó Dezső inkább beéri 
az expresszív képek bemutatásával, felmutatva Böjthe János és Barabás 
Mária gyermekében az új evangéliumot. Németh, a tanár, az orvos, a 
terapeuta szakmai igényességével nemcsak a betegség tüneteit állapítja 
meg, hanem receptjében a magyarság gyógyulásának módját és eszközét 
„írja fel”. Németh egy jól körvonalazható, kidolgozott, ám utópisztikus 
képzési modell kidolgozásán fáradozik, amelyben kiemelt szerepet kap 
a fiatalság. 

A magányos, beteg Szabó Dezső élete az ostromlott fővárosban ér 
véget, és személye halálával hosszú időre feledésbe is merül. Németh 
lászlónak megadatik, hogy 1945 után is hasznossá tegye magát kísérle-
tező pedagógusként, és újabb reformok kidolgozásával gazdagítsa a ma-
gyar pedagógiát. Mint sikeres író eléri, amit író Magyarországon elérhet, 
megbecsülést, hírnevet, kitüntetéseket.
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Kissné Zsámboki Réka

Az életreform-mozgalmak hatása  
célestin freinet pedagógiájára

1. az életreform-mozgalmak rövid  
társadalomtörténeti háttere

Az életreform-mozgalmak hátterében az európai kontinensen és 
észak-Amerikában robbanásszerűen bekövetkező gazdasági-társadalmi 
átalakulások, a modern jóléti államok megszületése, a nagyarányú urba-
nizáció, s ezek hatására létrejövő társadalmi átrendeződés húzódott meg. 
A modern kor vívmányai − a vasút, kerékpár és az autó − könnyebbé tet-
ték az emberek mozgását, a telefon és a postai képeslapok közvetlenebbé 
tették a kommunikációt, a divat szerepének növekedése megváltoztatta, 
és egyre jobban hangsúlyozta az egyén külső megjelenésének fontossá-
gát, és az ezekhez hasonló „apróságok” nagyban megváltoztatták az em-
berek életvitelét. A termelés növekedése, a robbanásszerű technikai fej-
lődés nyomán egyre erőteljesebben jelentkező piacgazdaság felerősítette 
a fogyasztói magatartást (Sáska, 2004).

 A változással együtt egyidejűleg megjelentek azon tünetek is, me-
lyeket 1889-ben Civilizáció, okok és gyógyulás (Civilisation: Its Cause 
and Cure) című művében edward Carpenter angol szocialista költő, fi-
lozófus, antológus mutatott be. A civilizációt a társadalom egyfajta be-
tegségeként vázolta fel, melyben a kibontakozó modern ipari kapitaliz-
mus válságjelei: az elidegenedés, az emberi kapcsolatok kiüresedése, a 
természetes életritmust felváltó teljesítménykényszer, a nagyvárosi lét 
kihívásainak küzdelmében egyre erősödni látszott bizonyos társadalmi 
csoportokban a vágyakozás egy más, jobb világ, valódi közösség, teljes-
ség és harmónia iránt (Skiera, 2004). Ezen társadalmi csoportok kritikája 
fogalmazódott meg a „modern” életformával szemben, amely gyökérte-
lenné tette a nagyvárosi embert, egyre jobban eltávolította a természettől, 
szétrombolta hagyományos kapcsolatait, kötődéseit, egyfajta lelki elsze-
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gényedés érzését keltve. Akadályozta individuális erőinek fejlődését, a 
személyes életforma megteremtésére irányuló törekvéseit. A robbanás-
szerű fejlődés paradox módon leépítette az emberi kreativitást, minden 
mesterséges lett, az ember eltávolodott a természettől. carpenter köny-
vének címe és filozófiája ezért válhatott a 19. század végén kibontakozó 
életreform-mozgalmak hitvallásának közös alapjává vált. 

„Az időbeli korlátok, a tér illetve távolság valamint a nehéz testi mun-
ka kényszerei alól egyre jobban felszabaduló ember mind inkább azt 
érezte, hogy különösebb megkötöttség nélkül képes a saját törekvései ál-
tal meghatározott útra lépni. A kor új esztétikai és filozófiai elvárások 
középpontjába egyre inkább az autonóm ember, az önmagát alakítani, 
és saját boldogulását is befolyásolni képes individuum került. Az auto-
nóm ember, aki önmagáról is gondoskodik; ápolja testét, ismeri annak 
idegrendszeri, fiziológiai működését. Lelki életének titkai, viselkedésének 
rejtett mozgatórugói is egyre inkább kifürkészhetővé válnak számára. 
Természetessé válik nemisége, amely az utódnemzés kötelességből egyre 
inkább a házasélet, a heteroszexuális kapcsolat természetes megélésének 
elfogadott formáját jelenti.” (Németh, 2008. 91.) 

 Fenti gondolatok mentén és a többségi társadalom peremén kibon-
takozó életreform irányzatok, mozgalmak a tudományt, a technikát, a 
túlzott racionalitást, a „régimódi” intellektuális embertípust állították 
szembe az új ember-ideállal, aki az akarat, az érzelem, a heroikus szabad 
cselekvés új embere, a zseniális életformáló „Művész” lett. Hitvallásuk 
középpontjába állított értékeiket a többségi társadalom többé-kevésbé to-
lerálta, így azok számos eleme integrálódott a többségi kultúrába. Ennek 
következményeképp, jóllehet ezek a mozgalmak elveszítették korábbi 
forradalmi jellegüket, de egészen napjainkig megőrizték alapvető cél-
jukat, az új ember, illetve új társadalom megteremtésére irányuló törek-
vésüket. 

2. az életreform típusú mozgalmak  
és a reformpedagógiák kapcsolódási pontjai

A 19. század végén kibontakozó, mélyebb egzisztenciális kapaszkodók 
keresésére irányuló életreform törekvések egyik jelszava J.-J. rousseau-t 
idézi: „Vissza a természetbe!” Ez a gondolat kifejezte egyrészt az ember 
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és természet kapcsolatának új formáit, másrészt azt a törekvést, hogy 
az emberben meglévő természetes vonásokra, adottságokra fokozottabb 
figyelmet kell fordítani. Az életreformerek természetfogalmával össze-
kapcsolódik a gyógyulás útja, a problémák megoldásának reménye is. 
A természet maga a romlatlanság, az ősi, az örök egészség, az egészséget 
megteremtő erő. Ebből adódóan a természethez számos, életreformerek 
által megalkotott új fogalom is társult: természetes gyógymódok, termé-
szetes étrend, természetvédelem, természetes életvitel, természetes ruhá-
zat, és így tovább. 

A természetgyógyászatból és a vegetarianizmusból kiindulva születtek 
a helyes testkultúrát kialakítani szándékozó törekvések. Úgy gondolták, 
hogy a szabad levegőn végzett gimnasztika, a fényfürdőzés mezítelenül 
kiváló lehetőségek a test és a lélek harmonikus tökéletesítésére. Fontos 
szerepet kapott a fény mint metafora. „Az életreform-mozgalom a fény 
felé haladónak tekinti magát, olyan mozgalomnak, amelyik az igazság, a 
valóság megismerése után maga mögött hagyja a sötétséget.” – mondta 
igen találóan Wolfgang R. Krabbe1 (Skiera, 2004. 42.).

A pedagógiára és a gyermekre fókuszáló irányzatok szintén fontosnak 
tartották a természetes, illetve a természetközeli nevelést, a természetes 
tanulást, a természetes módszereket, a gyermeki természetet, és az olyan 
módszertani megoldásokat, mint a természetes éneklés és tánc, a termé-
szetes gimnasztika, a természet utáni festés, az élő természetben végzett 
megfigyelések, szemben a preparált szemléltetőeszközökkel.

középpontba került az emberi test is. A test – minden fizikális és pszi-
chés megnyilvánulás évszázadokon át tartó elfojtása után bekövetkezett 
− rehabilitációja tekinthető az életreform talán legfontosabb újdonságá-
nak. Az emberi testtel kapcsolatos kérdések közül a test ápolása, egész-
sége, higiéniája és felszabadítása és edzése, és nem utolsó sorban annak 
esztétikai tökéletesítése kerül előtérbe (Skiera, 2004), amely a reform-
pedagógiák és az életreform mozgalmak kapcsolódásának egyik alapjává 
válhatott.

1  Wolfgang r. krabbe (1942–) 1990 óta a németországi Hagen város egyetemének 
történész professzora. Az életreform-mozgalmakkal kapcsolatban megjelent legjelen-
tősebb műve: krabbe, Wolfgang r. (1974): Gesellschaftsreform durch Lebensreform. 
Strukturmerkmale einer sozialreformerischen. Bewegung im Deutschland der Indust-
rialisierungsperiode. vandenhoeck & ruprecht, Göttingen.
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Az emberről, az ember feladatáról, az életről, a társadalomról alkotott 
felfogás változásával egyidejűleg egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy új pe-
dagógiára van szükség. A rousseau által már korábban megfogalmazott 
boldogságetika ismét felbukkan, most már kézzelfogható közelségbe 
hozva az evilági boldogulás ígéretét, lehetőségét. Az ember rátalál sa-
ját belső világára, igényeire, szükségleteire, amelyeket most már bízvást 
kielégíthet. Felfedezi a külső természetet is, amely már nem leigázan-
dó ellenfél, hanem evilági öröm forrása. Az emberek gondolkodásának, 
mentalitásának szerves részévé válik a világ iránti érzékenység, a szép-
ség, az esztétikum iránti nyitottság. Az „Új ember” egyre jobban érdek-
lődik a művészetek, ezen belül is a zene, az érzelmeket kifejező irodalmi 
alkotások, valamint a sport iránt. A pedagógia megpróbálja ezeket az új 
területeket bekapcsolni a nevelésbe. 

A megszülető, kibontakozó és ezer szálra bomló reformpedagógia 
sok-sok irányzata hadat üzent a régi pedagógiai célkitűzéseknek. Az „Új 
nevelés” célja az olyan, kényszertől és félelemtől mentes nevelő hatású 
környezet megteremtése lett, amelyben a gyermek saját fejlődési törvényei 
szerint formálódhat. Ez volt a lényege a „gyermekből történő kiindulás” 
pedagógiájának (Pukánszky, 2000). Ebből a lényegből később rendkívül 
sokszínű palettán bontakoztak ki azon pedagógiai mozgalmak, melyek sa-
ját „Megváltót” teremtettek. Ez a Megváltó a „Gyermek” volt, aki a jobb 
jövő megtestesítője, a minden területén meggyógyuló új világ letétemé-
nyese volt. 

1900-ban jelentette meg ellen Key svéd tanítónő, író, kultúrfilozófus 
forradalmi hatású könyvét, melynek címe: A gyermek évszázada. A könyv 
egyik alapgondolata, hogy évszázadunk akkor lehet csak a „gyermekek 
évszázada”, ha a régi embereszmény és gyermekkép alapjaiban változik 
meg. A gyerek megzabolázása, egyéniségének elnyomása helyett hagyni 
kell, hogy a képességei kibontakozhassanak. Azaz a gyerekeket egysze-
rűen „békén kell hagyni”, s benne nem a rosszat keresni (Key, 1976). Ellen 
key szerint a jövendő kor iskolája „szellemi étterem” lesz, ahol az iskola 
saját hatáskörébe vonja, hogy mi szerepeljen az „étlapon”, és a szülők eb-
ből a „szellemi táplálékból” választhatják ki a gyermekeik számára hasz-
nosnak és a legmegfelelőbbnek ítélt tudást, amelyet ők azután konstruktív, 
felfedező módon, önállóan sajátítanak el (Pukánszky, 2000). 

key könyvében felvonultatja a 19. század utolsó harmadának a század-
fordulóra kiteljesedő jellegzetes korkérdéseit, szellemi áramlatait. Jól ér-
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zékelhető hatást gyakorol rá a nietzschei „életfilozófia” szemléletmódja, 
az abban kibontakozó kultúrkritika, Spencer pozitivista etikai és neve-
lésfelfogása, Darwin fejlődéselmélete, Galton genetikai kutatásai, Owen 
gyermeki jogokról vallott felfogása és iskolakoncepciója, a korszak szoci-
ális – ifjúsági – és emancipációs nőmozgalmainak jellegzetes gondolatai. 
Széles teret szentel Rousseau pedagógiai gondolatainak, a század végén 
kiteljesedő gyermektanulmányi-gyermeklélektani irányzat eredményeinek 
is (Pukánszky, 2000). Művében elsősorban a korszak társadalmi-pedagó-
giai visszásságai ellen emeli fel szavát, és arra keres választ, mi a gyermek 
szerepe a korabeli társadalomban, miként lehet olyan új nevelési formá-
kat meghonosítani, melyek a jövő generációjának egészséges, emberhez 
méltóbb felnevelése érdekében elengedhetetlenül szükségesek lennének. 
Elképzelései szerint az új század − a gyermek évszázada − adja meg a 
gyermek hiányzó jogait, megfelelő elismertségét. Ehhez az új neveléshez 
szüksége van a gyermek fejlődési sajátosságaival összhangban álló új ne-
velési módszerekre, új művelődéspolitikai reformok bevezetésére, amely-
nek előfeltétele az új típusú nevelői magatartás. A szülőknek, pedagógu-
soknak többé nem a felnőttség magaslatából és távlatából kell nézniük a 
felnövekvő nemzedéket. Az új nevelés megvalósításához az iskolarendszer 
radikális reformja szükséges, ezért a régi iskolát meg kell szüntetni, az „új 
emberek” nevelésére szolgáló „új iskolát” pedig a gyermekhez kell mére-
tezni, figyelembe véve annak igényeit, életkori sajátosságait (Key, 1976). 
A svéd tanítónő könyve a később kibontakozó új nevelési törekvések el-
képzeléseinek szerves alapjává vált, számos olyan gondolatot fogalmazott 
meg elsőként, melyek a következő évtizedekben kibontakozó reformpeda-
gógiai koncepcióban visszhangra találnak majd.

A 20. század első felében tehát a kibontakozó modern világ kihívá-
saira különféle válaszokat kereső és kínáló társadalmi mozgalmak jöt-
tek létre, melyeknek egyik meghatározó eleme az életreform-mozgalom 
volt, amely az egyénben, annak mentalitásában, világfelfogásában kívánt 
elengedhetetlen változásokat elérni. Másik ága a reformpedagógiai moz-
galom volt, amely az oktatásban, a gyermeknevelésben szerette volna 
a jövő társadalmát „megváltani”. A két mozgalom kölcsönhatásban állt 
egymással, az életreform-mozgalmak kezdetben előkészítő szerepet töl-
töttek be, később pedig együtt haladtak a reformpedagógiával. Ennek 
következtében a reformpedagógia teljes mélységében csak az életre-
form-mozgalmakkal együtt értelmezhető (Németh, 2005).
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3. egy különleges élet és egy különleges pedagógia:  
életreform „á la freinet”

An exceptional life (Egy különleges élet) – így fogalmazott louis leg-
rand2 célestin Freinet-ről készült életrajzi írásában. (Legrand, 1993) Ah-
hoz, hogy képet kaphassunk arról, mitől lehetett személye és pedagógiája 
különleges, illetve hol rejtőznek életútjában és pedagógiai koncepció-
jában életreform-elemek, fel kell idéznünk röviden életrajzának néhány 
fordulópontját. 

Freinet 1896-ban született egy dél-franciaországi kis faluban, Garsban 
egy nyolc gyermekes parasztcsalád ötödik gyermekeként. Gyermekkorát 
is ebben a kicsi provence-i faluban töltötte. A nyáj őrzése, az ebéd- és 
vízhordás és más falusi teendők töltötték ki a provence-i pásztorgyermek 
napjait. A szegényesen berendezett, csupán egy olvasókönyvvel rendel-
kező falusi iskola befejezése után 12 évesen a Grasse-ban működő felső 
elemi iskola diákja lett, majd Nizzában kezdte el tanítóképzős tanulmá-
nyait az ottani École Normale d’Instituteurs-ben. (Legrand, 1993.).

A város zajától távoli, vidéki környezetben eltöltött gyermekkor je-
lentős mértékben meghatározta gondolkodását, a természethez, az idilli 
falusi léthez való kötődését. Még a negyven évvel később írt művei is 
szülőhelyéhez fűződő erős érzelmi kötődéséről tanúskodnak, és a szá-
zad eleji mediterrán Franciaország paraszti életéhez és annak értékeihez 
fűződő mély kötődését tükrözik. Ez volt az egyik szellemi háttér, ami 
döntő hatással volt életvitelére és pedagógiai felfogásának alakulására, 
s amelyben rokon vonásokat fedezhetünk fel az életreform-mozgalmak 
törekvéseivel.

A másik élettörténeti esemény, ami jelentős hatást gyakorolt gondol-
kodására, szemléletmódjára az első világháború megélése volt. Még be 
sem fejezte a nizzai tanítóképzőt, amikor behívták katonának. Társada-
lompolitikai és nevelési felfogását döntő mértékben meghatározták há-

2  louis legrand a louis Pasteur Egyetem (Strasbourg) nyugalmazott pedagógia 
professzora, Besançon Egyetem egykori tanára, az Institut National de la recherche 
Pédagogique (Párizs) korábbi kutatási igazgatója, számos cikk és könyv szerzője.
Több művében is foglalkozott c. Freinet munkásságával pl: Pour une pédagogie de 
l’étonnement (1960); L’enseignement du français à l’école élémentaire (1970); Pour 
une politique démocratique de l’éducation (1977); L’école uniq: à quelles conditions? 
(1981).
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borús tapasztalatai. A frontvonalban teljesített szolgálatot, amikor 1916-
ban a verduni csatában tüdőlövést kapott. Súlyos sérüléséből lassan és 
nagyon nehezen épült fel. Testileg, lelkileg meggyötörve, ifjúságát szin-
te elveszítve, elkeseredve írta meg háborús emlékeit 1920-ban Touché 
(Eltalálva) címmel. Ez a háborús „kiképzés” adott határozott inspirációt 
Freinet-nek a kapitalizmus kritikájához, később antifasiszta meggyő-
ződéséhez. Mint jövendő tanító úgy vélte, hogy a háborús mészárlások 
egyik oka a nevelésben rejlő idomítás volt, amely akarat nélküli fejbólin-
tókat, a hatalmat engedelmesen kiszolgáló embereket formált. Ezért csat-
lakozott a Népnevelés (éducation Populaire), valamint az „Új Nevelés” 
(Nouvelle Education) és az „Új Iskola” (Nouvelle école) megteremtésé-
re irányuló mozgalmakhoz. orvosai tilalma ellenére − hetven százalékos 
hadirokkantként − visszatért tanítói hivatásához. 

A harmadik, talán leglényegesebb befolyásoló tényező – amelynek 
köszönhetően megszületett a Freinet-pedagógia − az az eseménydús 
korszak, amelyben élt. Az ipari forradalom és az azt követő jelentős tu-
dományos-technikai fejlődés nyomán a 19. század végére nagyarányú 
gazdasági fellendülés vette kezdetét, amely meghozta a fejlett kapitaliz-
mus virágkorát. Majd megtörtént a monopolkapitalizmus intézményei-
nek kiépítése, átalakult a társadalom szerkezete, és benne megváltozott 
emberek életmódja. A gépies időütemezés és a teljesítménykényszer el-
lenére mégis azt érezték az emberek, hogy megnőttek egyéni cselekvési 
lehetőségeik, hogy képesek a saját törekvéseiket véghezvinni, a boldogu-
lásukat önállóan befolyásolni (Németh, 2008). 

A korszak sajátos paradoxona, hogy a feudális kötöttségek alól fel-
szabaduló egyén megnövekvő mozgásterének ellensúlyozására a társa-
dalmi ellenőrzésnek jól szervezett állami intézményei jöttek létre, me-
lyek között jelentős szerepet kaptak az iskolák (Németh és Skiera, 1999). 
A társadalmi erőszakra válaszul létrejött egy széles körű nemzetközi is-
kolamozgalom, és egy – szakfolyóiratok, egyesületek és kongresszusok 
keretében megvalósuló – nemzetközi szakmai tudományos kommuniká-
ciós rendszer. 

1921 nyarán Calais-ban került sor Az Új Korszak Nemzetközi Nevelé-
si Konferenciájának (The New Era International conference on Educa-
tion) megrendezésére. Ezen alkalommal alakult meg a reformpedagógia 
nemzetközi szervezete, az Új Nevelés Egyesülete (New Education Fel-
lowship). Ebben az időszakban a reformpedagógia olyan jelentős sze-
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mélyiségei kezdték el tevékenységüket, mint a svájci Adolph Ferrière, 
az olasz Maria Montessori és a belga Ovide Decroly. Egy új vonással, a 
közösségi nevelés szellemiségének felvállalásával, a nevelés társadalmi 
szempontjainak előtérbe kerülésével új iskolakoncepciók születtek: Wal-
dorf iskolák, Freinet Modern Iskolája, Helen Parkheus Jena-plan, Peter 
Peterson Dalton-terv, kerschensteiner és Gaudig munkaiskolája, a szov-
jet termelőiskola. Ezek az iskolák a reformpedagógia elképzeléseit nem 
egy szűk társadalmi elit nevelésében-oktatásában akarták megvalósítani 
(mint Ferrière vagy Montessori), nem is a kísérleti iskolák laboratóriumi 
világában (mint claparede, vagy Piaget), hanem a tömegoktatásban, a 
népiskolák korszerűsítése útján szerették volna valóra váltani (Németh, 
2008). 

Freinet tanítói munkája során az iskola kapuit ki akarta nyitni arra az 
életre, amely közvetlenül körülvette. Ezért osztályával gyakran felkeres-
ték a takácsmestert, meglátogatták az asztalost, a kovácsot, a péket, a 
fazekast, az illatszerészt, és ebéd után, az unalom keserves óráiban a fa-
luból kivezető ösvényeken a természetet keresték fel, összekötve a sétá-
kat földrajzi, növénytani vagy mérési tanulmányokkal. A számára döntő 
gyakorlati, módszertani fordulatot a pedagógus szakszervezethez tartozó 
tanítók, „séták az osztállyal” elnevezéssel indított kezdeményezése hoz-
ta meg (Freinet, 1982). A gyermekekkel közös délutáni séta teremtette 
meg a lehetőséget ahhoz, hogy az osztály által szerzett közös élményeket 
önálló táblai szöveg alapján kezdjék el feldolgozni. Egy ideig még hasz-
nálták a hagyományos tankönyveket is. Azok végleges elhagyására csak 
akkor került sor, amikor 1923-ban Freinet egy kis nyomdagépet hozott 
az iskolába. Ezt a gyerekek minden várakozást felülmúló, kitörő öröm-
mel és tartós lelkesedéssel fogadták, és a kezelését minden különösebb 
fáradtság nélkül hamar elsajátították. Segítségével akár egész „könyv-
oldalakat” is tudtak készíteni, amelyek szövege a gyermekek életéről 
szólt. Ettől kezdve és már ezek a szövegek képezték az olvasás és írás 
tanulásának és gyakorlásának kiindulópontját, amelynek következtében 
megszűnt az életüktől idegen szövegek dominanciája, és új formában 
„Freinet-módra” került megvalósításra a Ferrière nevéhez fűződő „Ak-
tív Iskola” öntevékenységi elve (Freinet, 1982). A „szabad szöveg” (tex-
te libre) hamarosan az olyan pedagógiai törekvések metaforájává vált, 
amelyben a nyomda a saját élet és tanulás élményeinek szabad kifejezé-
sére szolgáló technikai eszköz szerepét töltötte be. 
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Fenti motívumok (séták az osztállyal, nyomda, szabad szövegek) 
nemcsak egy nagyszerű pedagógiai innováció kezdetét jelentették, ha-
nem szélesre tárták a világgal való kapcsolattartás lehetőségeit is. Jól 
körvonalazódik bennük az életreform-mozgalom több eleme is: életkö-
zeliség, kapcsolatépítés, az önmegvalósítást segítő szabad verbális önki-
fejezés, élményekből fakadó természetes aktivitás.

Freinet mély elkötelezettsége a népoktatáshoz (l’école publique) a lai-
kus iskolához3 illetve mozgalomhoz (le Mouvement laic) már pályája 
elején megnyilvánult. A laikus iskolamozgalom és az életreform-moz-
galmak közös vonása a társadalom megmentésének szándéka volt. Hol is 
kezdődhetne máshol a társadalom megmentése, jobbítása, mint a szegény 
rétegek felemelkedésének segítésénél? Természetesen nem forradalmi 
úton, hanem minőségi iskolai oktatással. Az 1789-es Nagy Francia For-
radalom híres jelszavai, a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség” is vissza-
köszön az életreformok mozgalmában és Freinet pedagógiájában is. Nem 
véletlen tehát, hogy Freinet szerette volna folytatni a „laikus iskolák” ha-
gyományát. Ennek szellemében 1928-ban a hozzá csatlakozó pedagógu-
sok segítségével megalapította a „világi oktatás Szövetkezetét” („coo-
pérative de l’enseignement laic”- rövidítve cEl) (Legrand, 1993). 

Ha az életreform-mozgalmak jegyeit keressük Freinet pedagógiájá-
ban, akkor gyakran a feleség, Elise lagier Brune aktív közreműködésé-
vel találkozunk, akinek nagy szerepe volt a gyermekek szabad művészi 
önkibontakozásának megvalósításában. Freinet feleségével, aki tanító-
nő és fametsző művész volt, 1926-ban ismerkedett meg. 1928-ban Saint 
Paulba költöztek, ahol mindketten ugyanabban az iskolában taníthattak 
(Legrand, 1993). később Elise családjának kis vagyonából a közeli ven-
ce-ban egy elhagyott farmot vásároltak, melynek ideális természeti kör-
nyezetében magániskolát állítottak fel. Freinet ekkor hagyta el véglege-
sen az állami szolgálatot. lépése új szakasz kezdetét jelentette, amelynek 
nyomán 1935-ben venceben, a megnyitotta kapuit az „école Freinet” el-
nevezésű iskola és nevelőotthon. 

3  A „laikus iskola” fogalma az 1789-es francia forradalom utáni időszakban szü-
letett, és tovább bontakozott a III. köztársaság idején (1885). Egy olyan iskolát jelen-
tett, amely az egyháztól független, világi iskola, amely nincs alárendelve semmilyen 
politikai-hatalmi célnak. Az objektív tudomány kritériumaira alapozva kívánták meg-
szervezni a nyilvános népoktatást.
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Az iskolaépítés a tervezéstől a megvalósításig Freinet irányításával 
és kétkezi munkájával történt. Nánay Béla 1938-ban A jövő útjain című 
folyóiratban részletesen beszámol személyes látogatásának élményeiről, 
melyben felfedezhetőek többek közt életreform-elemek is: „Az iskola fe-
hér, emeletes épülete előtt kert, mögötte a meszes gödörből kialakított 
vízzel telt medence, játszótér, kissé távolabb csirkeól, nyúlketrec, másik 
irányban egy kis halastó, mellette retek és zöldborsó ültetvény, amit a 
gyerekek gondoznak […] Napfény, levegő, tér, víz, csönd, nyugalom, ter-
mészet […] Mindenütt célszerűség, egyszerűség, tisztaság. Szegény gyer-
mekek számára építették Freinet és tanítványai. Maguk tervezték, maguk 
kezével készítettek maguknak otthont. Maguk tartották rendben, takarí-
tottak, mosogattak, mostak, javították a ruhaneműiket. Küzdő, dolgozó, 
produktív életre készülnek fel.” (Ballangó és mtsai, 1990. 43.) 

Fentiek olvasatában a vencei iskola egy természetes harmóniát sugár-
zó helyszín, egy gyermekparadicsom, olyan hely, ahol a gyermek „igazi” 
gyermek lehet, ahol kiteljesedhet a saját igénye, ritmusa szerint, olyan 
célokért, amelyek számára létszükségletek. 

Bár Freinet pályája kezdetétől a szabad önkifejezés elkötelezett híve 
volt, a gyermekek művészi ihletésű kibontakoztatása a gyakorlatban a fe-
lesége érdeme volt. A négy alapvető emberi kifejezőeszköz − a mozgás, a 
kép, a hang és a szó – egyaránt jelen van és volt a Freinet-technikák kö-
zött, de a verbális és a képi önkifejezés nagyobb hangsúlyt kapott. A mű-
vészi önkifejezés minden formáját – Freinet szerint − ugyanúgy az élet 
és a környezet ihleti, mint a poézist, a gyermekek fogalmazásait (Frei-
net, 1982). Az iskolában sokféle módon, anyaggal és technikával lehe-
tett alkotni. ceruzák, festékek, filctollak, papír, szövet, tapéta, a varrás, a 
hímzés, a szobrászkodás eszközei mindig rendelkezésre álltak. Az iskola 
épületének, a kertnek a szebbé tétele a gyermekek művészi alkotásai által 
valósult meg. Mindenütt − a tantermek és a műhelyek falain, az épületek 
külső falain, a járdákon, a medence oldalán − a gyerekek díszítő mun-
káival találkozunk. A kert Freinet iskolájában többek között a szabadtéri 
kiállítóhely szerepét is betöltötte. Elise Freinet L’enfant artiste (A gyer-
mek művész) címmel 1963-ban könyvet is írt a gyermekek álmodozó 
képességeiről, és ennek fontosságáról (Ballangó és mtsai, 1990). Elise 
gondolatai tökéletesen tükrözik az életreform mozgalmak eszmeiségét: 
„Boldogok, akik képesek álmodozni. Saját bensőjükből olvassák ki azt, 
ami a jelen és a jövő tükrözése. A múltat összekötni a mindennapok ka-
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landjaival, beleszőve a megsejlő holnapot […] Igen, kell az ábrándozás, 
a kikerülhetetlen anyagi kényszerűségek közepette is […] Az ábrándokon 
keresztül kifejeződhet az irracionalitás és racionalitás, az érzelmek, a 
logikai precizitás, a problémák és a humanizmus […] Kell, hogy a gyer-
mekek álmodhassanak boldogságukról, mielőtt megvalósítják az ő szép 
munkáikat. Kell, hogy álmodozhassanak boldogságukról, hogy megérez-
zék, hogy az bennük él […] Azért vált a szabad kifejezés a személyiség 
fejlesztésének eredményes eszközévé, mert felismertük az álmodozás ké-
pességét és jelentőségét.” (Ballangó és mtsai, 1990. 98−99.) 

Az 1930-as évek elején az életreform mozgalmak hatására a peda-
gógiai mozgalmak is – köztük az „Új Nevelés” mozgalma is − aggódni 
kezdtek a gyermekek egészségéért. 1933-ban jelent meg a svájci peda-
gógus Adolphe Ferriére Növelni az energiát (cultiver l’énergie) című 
könyve, amelyet az egészségkutatásnak szentelt. könyvében fontos sze-
repet tulajdonított, a higiénikus életek és a táplálkozásnak, a napfénynek, 
a nudizmusnak az egészség megőrzésében (Legrand, 1993.) Freinet is 
fontosnak tartotta a test kondicionálását a lelki működés érdekében is. 
véleménye szerint a táplálkozás éppen olyan, sőt fontosabb része volt 
a nevelésnek, mint másutt a tanterv, a taneszköz vagy a fegyelem. Már 
akkor is tudták, hogy a helytelen táplálkozás toxikus és purin anyago-
kat halmoz fel a testben, ezek deformálják a testet, és vele a szellem 
működését is. Freinet a hozzá került gyermekeket fürdőkkel, izzasztóval 
és dörzsölő kúrákkal méregtelenítette, és kereste a legjobb, természetes 
táplálkozást, például a sok gyümölcs fogyasztását. A gyermekek ehhez 
gyorsan hozzászoktak. Freinet iskolájában szükségtelenül nem ettek, és 
szomjazás nélkül nem ittak a gyerekek. Nánay Béla szerint voltak, akik 
önként tartottak böjtöt szervezetük pihentetésére és tisztulására. A helyes 
táplálkozást kiegészítette az otthonos, szabad mozgás: jó időben, fürdő-
trikóban tanultak, dolgoztak. Sokat voltak a szabadban, fürödtek, úsztak, 
munkálkodtak a kertben (Ballangó és mtsai, 1990). A gyakorlatban lát-
ták, hogy milyen gyógyító ereje van a természetnek, a napfénynek és a 
táplálkozásnak. Elise Freinet két könyvet is írt tapasztalataikról. Az elsőt 
1935-ben, címe: Az ésszerű táplálkozás elvei (Principes d’alimentation 
rationnelle), amely „menus naturist”, azaz „természetes” menüket és 250 
receptet is tartalmazott; a másodikat 1946-ban A gyermek egészsége (La 
santé de l’enfant) címmel (Legrand, 1993). 
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4. Összefoglaló gondolatok

célestin Freinet pedagógiája számos újdonságot hozott többek között az 
iskolai tevékenységformákban, az oktatás módszereiben és eszközeiben 
egyaránt. Sajátos nézetei a gyermek társadalmi státusáról, az iskola sze-
repéről, az emberi élet humánus tartalmáról, a nevelés folyamatáról, az 
iskola jövőjéről filozófiai, szociológiai, pszichológiai alapokra építkezve 
önálló szintézist alkottak. Nevelésfilozófiájának, didaktikájának lényegét 
maga nevezte „élettechnikáknak” (techniques de vie). Pedagógiai néze-
teire a reneszánsz humanisták (F. rabelais, M. de Montaigne) és a fel-
világosodás pedagógiai gondolkodói (J.-J. rousseau, J. H. Pestalozzi), 
majd saját kortársai (A. Ferrière, M. Montessori, o. Decroly) is jelentős 
hatással voltak. Pedagógiája konkrét, gyakorlati, érzelmekre alapozott, 
melyben nincsenek deklarált elvek, soha nem szűnt meg fejlődni, asszi-
milálódni, átalakulni. Tanulmányozott és kipróbált minden újdonságot, 
legyen szó akár a reflexológiáról, a kibernetikáról, a programozott vagy 
strukturalista tanulásról. 

Jelen írásműben azonban célestin Freinet pedagógiájának csupán egy 
sajátos aspektusát − a 19. század végén kibontakozó életreform-mozgal-
makkal összefüggésbe hozható vonatkozásait − kívántam kifejteni.
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Pajorné Kugelbauer Ida

az új iskola és a kissvábhegyi  
Waldorf iskola kapcsolatai 

 

1. Bevezetés
 

Miként Nagy Péter Tibor megállapítja a századforduló tájékán, „a tan-
ügyigazgatásban továbbra is egyensúlyelvű hagyomány érvényesült, de 
most már úgy, hogy amint megerősödött egy-egy elem a rendszerben, 
rögvest intézményes ellensúlyok keletkeztek” (Nagy, 2002. 11.). Kiala-
kultak azok az intézmények, amelyek képesek voltak a gazdaság, a tár-
sadalom szereplőit és azok érdekeit is megjeleníteni, és az intézmények 
működésének hatásaként a modernizáció felülről irányítása csökkent. 
„A század elején olyan új erők és törekvések intézményesültek − az 1891 
óta működő Magyar Paedagogiai Társaság, illetve az egyetemi tanszék 
ellenlábasaként −, mint az 1907-ben megalakult Magyar Gyermektanul-
mányi Társaság és az 1912-től működő Fővárosi Pedagógiai Szeminá-
rium” (Nagy, 2002. 14.).  

A pedagógus szakma polarizálódott. A tekintélyelvű iskolai gyakorlat 
az általános, de az ellenkultúrák részeként létrejövő reformpedagógiai 
törekvések megjelenésével új szempontok fogalmazódnak meg. A gyer-
mekközpontú elképzelések a gyerekkel szembeni elfogadó légkört tekin-
tik alapnak, és a korabeli, általánosan elfogadott, erőszakos módszereket, 
és fenyítő eszközök használatát elvetik. A pedagógussal szemben új elvá-
rások fogalmazódnak meg: törekedjen a tanítás során az életszerűségre, 
a szemléletességre, a gyermek igényeinek figyelembe vételére, és tanulói 
öntevékenység kialakítására.

Munkámban az új pedagógiai igényeket megfogalmazó két reform-
iskola, az Új Iskola és a kissvábhegyi Waldorf Iskola munkájának össze-
hasonlító vizsgálatával azt szeretném bemutatni, hogy az azonosságok 
generálhatnak további hasonlóságokat, illetve az eltérések hátterében 
feltárható összefüggések húzódnak meg. 
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2. az új iskola és a kissvábhegyi Waldorf iskola

Mindkét iskola a reformpedagógia szellemében működött, az új kihí-
vásoknak próbált eleget tenni. Minisztériumi engedélyek és felügyelet 
alapján működtek, mint egyesületi iskolák, ezt az 1868-as törvény tet-
te lehetővé. A Waldorf iskoláról viszonylag kevés korabeli dokumen-
tum maradt, mert a Vallás- és Közoktatási Minisztérium anyaga nagy-
mértékben megsemmisült a második világháborúban. A kutatás során 
a Magyar országos levéltárban található megmaradt iratokat tártam 
fel. A dokumentumok tartalmaznak korabeli tanfelügyelői jelentéseket, 
melyek beszámolnak az óralátogatások tapasztalatairól, valamint véle-
ményt formálnak a nyilvánossági jog megadásáról, és javaslatot tesznek 
az osztály-összevonási kérelmek ügyében. Nagy Emilné néhány kérelme 
alapján az iskolát sújtó nehézségekről nyerhetünk képet. A tanfelügyelői 
jelentések sorából kitűnik Kenyeres Elemér felkészült és tájékozott elem-
zése, aki hitelesen mutatja be a Waldorf-módszer sajátosságait, majd ez-
zel veti össze a tapasztalatait. Az alakulóban lévő iskoláról nem hoz el-
hamarkodott véleményt. 

A kissvábhegyi Waldorf Iskoláról Vámosi Nagy István visszaemlé-
kezésében olvashatunk személyes élményeket, aki az iskola egykori di-
ákja és egyben az alapító Nagy Emilné gyermeke volt (Vámosi Nagy I., 
2000).

Az Új Iskoláról sokkal több publikáció maradt fenn, mint a kissváb-
hegyi Waldorf Iskoláról, talán azért is, mert a magyar gyermektanulmá-
nyi mozgalomnak sokkal több hazai követője és támogatója volt, és a 
működése is tovább tartott, az állam anyagilag is támogatta az iskolát, 
másrészt Domonkos Lászlóné és kollégái írásai megjelenhettek A gyer-
mek című lapban, amely a Magyar Gyermektanulmányi Társaság kiad-
ványa volt. Más lapokban is jelentek meg publikációk az Új iskoláról, pl. 
kenyeres Elemér 1928-ban cikksorozata a Magyar Paedagogia 1928-as 
számában Az Új Iskola és pedagógiája címmel. Az Emlékezés az Új Is-
kolára című kötet értékes adatokat és személyes részleteket is megörö-
kített. Az elemzés nagyrészt a fentiekben említett dokumentumok adatai 
alapján készítettem.
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3. térbeli közelség és hasonló adottságok

Domokos lászlóné löllbach Emma Új Iskolája 1919 és 1949 között mű-
ködött Budán a Bíró u. 16−18. szám alatti ingatlanban, az elemi tagozat 
a csemegi utcában kapott helyet (Musztafáné Horváth és Nagyné Hor-
váth, 1992. 18.). Nem messze a kissvábhegyi út1  21-ben a kissvábhegyi 
Waldorf Iskola Nagy Emilné Göllner Mária vezetésével 1926−33-ig mű-
ködött. Meglepő a két iskola térbeli közelsége, csak néhány utcányira 
voltak egymástól. Mindkét iskola épülete egykor villa volt, nagy és gon-
dozott kertekkel, amely lehetőséget nyújtott tanításra és játékra egyaránt. 
Domokos lászlóné férje vásárolta meg a villát felesége (Péter, 1986) 
az Új Iskola számára, míg Nagy Emil a meglévő villáját adományozta 
a Waldorf Iskola Egyesületnek. Nagy Emilné így emlékezik vissza férje 
nagylelkű tettére: „Nem tartozott a vagyonosok közé, családja fenntar-
tását intenzív, mindennapi jogi munkával kellett biztosítania. Minthogy 
akkoriban nekem sem volt semmim, férjemről elmondhatom, igazi áldo-
zatot hozott.” (Nagy M, 2000, 110.) Nagy Emil az ingatlan átengedésén 
túl az ingatlan karbantartását és az adó megfizetését is vállalta.

3.1. ElMélETI HáTTér

Az Új Iskola elméleti hátterét Nagy lászló és gyermektanulmányi moz-
galom jelentette. Domokos lászlóné Nagy lászló tanítványa volt. Az Új 
Iskola az elméleti tudást, amit a gyermektanulmányozás hozott felszín-
re beépítette az oktatási és nevelési módszereibe. Domonkos lászlóné 
hangsúlyozza, hogy a korabeli spekulatív pedagógia helyett a kísérleti 
kutatás, megfigyelés és elemzés segítségével lehet a gyerek megisme-
réséhez eljutni (Domokos, 1914). Az Új Iskolában a nevelés és oktatás 
alapja a gyermek érdeklődése. Az érdeklődés a megismerés, az akarat és 
a cselekvés legfőbb mozgató rugója. Nagy lászló az érdeklődést motí-
vumai közé sorolja a cselekvést, a meglévő ismereteket és az érzékelést. 
Az érdeklődés fejlődésében őt szakaszt különít el. 

1  Ma Gaál József út.

Nemet_Eletreform.indd   382 2013.06.17.   14:50:58



383

A kissvábhegyi Waldorf Iskola működésének az alapja a Waldorf-pe-
dagógia és az antropozófia, melyek rudolf Steiner nevéhez fűződnek. 
1919-ben Stuttgartban nyílik meg az első Waldorf-iskola, majd még szá-
mos ilyen iskola kezdi meg a működését, köztük 1926-ban a kissvábhe-
gyi Waldorf iskola is. A Waldorf Iskola Egyesület vezetője Nagy Emilné, 
aki 1924-ben megismerkedik rudolf Steinerrel Dornachban, majd lelkes 
követőjévé válik. Nagy Emilné Steiner halála után dönt az iskola meg-
alapításáról, és a férje villáját alakítja át iskolává és internátussá, majd 
1929-ben egy örökség lehetővé teszi számára az intézmény bővítését egy 
új épülettel. A Waldorf Iskola egyesületi iskolaként működik elemi és 
később polgári iskolai tagozattal, internátussal és óvodával. Az egyesület 
a várostól és az államtól sem kap semmilyen anyagi támogatást, adomá-
nyokból, tagdíjakból és tandíjakból tartja el magát. átlagos képességű 
tandíjat fizető középosztálybeli tanulóik mellé felvesznek ingyenesen 
tanuló gyerekeket is, sőt olyanokat is, akiket máshonnan eltanácsoltak. 
Az első Waldorf-iskolától eltérően a kissvábhegyi Waldorf Iskola nem 
munkások gyerekeinek iskolájaként jött létre. 

A kissvábhegyi Waldorf Iskola elméleti hátterét rudolf Steiner mun-
kássága jelentette. véleménye szerint a gyereket saját képességei és fej-
lődési lehetőségei, az életkoronként változó testi, lelki és szellemi szük-
ségletei szerint kell nevelni. Nem meggyőződéseket kell átadni nekik, 
hanem hozzá kell segíteni őket ahhoz, hogy a saját felfogóképességüket 
és ítélőképességüket használják. Az a cél, hogy a gyermek tanuljon meg 
a saját szemével látni, gondolkodni és cselekedni. A tanárnak az a fel-
adata, hogy segítse kibontakoztatni a gyermek képességeit és adottságait. 
Bírálja a korabeli gyakorlatot, amely csak a külső megfigyelésével, az 
érzékek és értelem útján megismerhetővel foglalkozik, és megelégszik 
ezzel. Így eltávolodik az embertől, mert a lélektől lélekig hatóval nem 
foglalkozik. Nem elég csak a testi emberrel foglalkozni, mert az ember 
test, lélek és szellem. Ez a felfogás az alapja a Waldorf pedagógiának, és 
Steiner szerint a szellemtudomány képes az ember háromféle dimenzi-
ójának egyidejű megismerésére, és így lehetséges az egyoldalú gondol-
kozás elkerülésé.
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3.2. A TárSADAloM éS NEvEléS kAPcSolATáNAk MEGÍTéléSE

A reformpedagógiai elvek alapján működő két iskola álláspontja között 
lényeges különbség van a társadalom szerepének megítélésében.

„Nagy László egyetért azzal, hogy a nevelés végső célját a társada-
lom határozza meg.” (Pukánszky és Németh, 1995. 495.) „A nevelés nem 
más, mint a gyermek fejlődésének mesterséges hatásokkal való előmozdí-
tása bizonyos társadalmi eszme, mint cél felé.”(Nagy L., 1982. 40.)

Steiner viszont bírálja az állam befolyását az oktatásra, szerinte az a 
kívánatos, ha a nevelésügy független az állam és a gazdasági élet befo-
lyásától, s önigazgatással rendelkezik.

„Ne azt kérdezzük: mit kell tudnia és mire kell képessé lennie az em-
bernek a fennálló társadalmi rend számára, hanem: mire van hajlama és 
mit lehet fejleszteni az emberben?” (Steiner, 1992. 65.)

3.3. TANTErvEk éS MóDSzErEk

Az Új Iskola polgári tagozata csak lányok számára volt nyitva, míg a 
Waldorf 14 éves korig koedukált iskolaként működött. Az iskolák tan-
terve is lényegesen eltér. Az Új Iskola tantervét Nagy lászló dolgozta ki, 
saját vizsgálatai és eredményei alapján, mely az érdeklődés fejlődés-lé-
lektani fokozataira épül. „A tanulás forrása, megindítója tehát az érdek-
lődés, a tudásvágy.” (Kenyeres, 1928. 29.)

A 7−8. év a szubjektív érdeklődés kora, és az utánzás, élmény és 
cselekvés a megfelelő módszer, a 9−10. év az objektív tapasztalatszer-
zés kora: megfigyeléssel, kísérletezéssel, önálló kutatással, méréssel, a 
11−12. év a gyakorlati cselekvés kora: kísérletezés, gyűjtés, rendezés, 
technikai gyakorlatok, a 13−14. év az etikai és szociális érdeklődés kora, 
amelyben az alkalmazott módszer az intuitív beleélés (Musztafáné Hor-
váth és  Nagyné Horváth, 1992).

A tanterv alapján a tanár tanmenetet készített, amely alkalmazkodott 
az osztály érdeklődéséhez, és képességeihez, és a differenciálásra is le-
hetőséget nyújtott. Az Új Iskola úttörő szerepet vállalt a csoportmunkák 
alkalmazásában, melynek személység fejlesztő hatása rendkívüli, és jó 
alkalom kínálkozott a gyermekek megfigyelésre is ez által.  
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A kissvábhegyi Waldorf iskola nem akarta szolgaian másolni a kül-
földi példát. Többet is vállalt, mert kéttannyelvű iskolaként működött, 
sok tárgyat német nyelven oktattak. A német nyelven folyó oktatásnak 
az lehetett az oka, hogy a Waldorf-pedagógiát ismerő német anyanyelvű 
tanárok tanítottak az elemi tagozaton. A magyarul beszélő polgári iskolai 
tanárok még nem ismerték a Waldorf-pedagógiát, így ők menet közben 
vették át a módszer sajátosságait a német kollégáiktól.

A kéttannyelvű oktatásnak Magyarországon ekkor még nincsenek ha-
gyományai, és a tapasztalatlanság sok nehézséget jelentett a polgári tago-
zaton. A kezdetekről olvashatunk kritikát az alábbi 1929-es Jegyzőkönyv 
részletben: „Jellemző, hogy az epocha végén a tanár fölírta az újonnan 
felmerült kevésbé ismert szavakat s azokat szótárosítás céljából rendez-
te, és mint megtanulandó penzumot tárta föl. Tehát nem a természetraj-
zi anyag összefoglalása, hanem az új szavak megtanulása jelentkezett 
cél gyanánt.”2 A német nyelven folyó oktatás során a tanulók figyelme 
szétszórt volt, és a leggyakoribb kérdés, amit tanártól kérdeztek, hogy 
egy-egy szónak mi a jelentése. ugyanakkor a magyar nyelv tanítására 
kevés idő jutott, és mivel a többi tárgyak oktatása német nyelven történt, 
így magyar nyelven is a beszéd nehézségeivel küzdöttek a tanulók.

A kissvábhegyi Waldorf iskola engedélyt kap a hivatalos tantervtől 
való eltérésre az epochális módszer miatt, amely a Waldorf-módszer fon-
tos jellegzetessége. A tanfelügyelők eltérően ítélik meg az epochák alkal-
mazásának eredményességét, és még arra is van példa, hogy a megszün-
tetését is indítványozzák, amely ellen Nagy Emilné kérvényben fordul a 
minisztériumhoz: „Ha tehát elméltóztatik törölni az epochális tanítási 
rendet: akkor az egész Kissvábhegyi Iskola is elveszíti úgy törvényes, 
mint erkölcsi létalapját, hisz Egyesületünknek, hazánk törvényei és saját 
erkölcsi céljai értelmében csakis Waldorf pedagógiájú iskolát szabad és 
lehet fenntartani. Más szóval: epochális tanítási rend eltörlése egyenlő a 
Kissvábhegyi iskola eltörlésével.”3 

2  Magyar országos levéltár (=Mol) k 501-1932−1936-6-Bp. Polgári kori ko-
rmányhatósági levéltárak, vallás és közoktatási levéltár, vallás és közoktatásügyi 
Minisztérium Polgári Iskolák, állami, államsegélyes, községi és Felekezeti Polgári 
valamint Felsőmezőgazdasági  Iskolák dologi, javadalmi, számviteli és oktatási ügyei 
(=k 501-1932−1936-6) Budapest, kissvábhegyi Iskola (763. csomó)

3  Mol, k 501-1932−1936-6-Budapest- kissvábhegyi Iskola (763. csomó)

Nemet_Eletreform.indd   385 2013.06.17.   14:50:58



386

„A Waldorf pedagógia másik sarkalatos kiindulási pontja, az a tény, 
hogy a cca. 7ik életévtől a cca. 14 ik életévig fejlődéstani szempontból: 
egységes, önmagában zárt kort él át a gyermek. A legcélszerűbb tehát, ha 
ennek a fejlődési szaknak az egységét ugyanaz a vezető tanár irányítása 
s ugyanazon rendszer egysége keretében éli át a gyermek. Ha azonban 
a Kissvábhegyi Iskolában a növendékek a 4 elemiben epochális tanítási 
rend szerint tanulnának s a 4 polgáriban anélkül: akkor a pedagógiai 
célszerűségnek éppen az ellenkezője történnék, mert megszakíttatnék a 
fejlődési-szak egysége.”4 

A tanterv kialakításánál az is problémát jelent, hogy az elemi iskola 
4. osztályos anyaga megfelel a polgári első osztálynak, valamint Stei-
ner a mértani bizonyításokat csak a harmadik osztály anyagába sorolja, 
míg az állami tantervben már az első osztályban szerepel, így a hivatalos 
tantervtől el kell térniük. Német nyelvből sokkal többet tanultak, mint a 
hivatalos előírás. A mellékelt óraterv és epocha terv alapján jól látható, 
hogy a kissvábhegyi Waldorf Iskolában a főtanítás időszakában hogyan 
váltják az egyes tantárgyak egymást, illetve a napi gyakorlást igénylő 
jellegzetes waldorfos tantárgyak − eurithmia, kézimunka, rajz, ének − 
mellett helyet kapnak az angol, latin és német nyelvórák, valamint a ka-
tolikus és református hittan. Egy 1931-es jelentésből lehet tudni, hogy az 
iskolában volt még evangélikus és izraelita hitoktatás is, amelyet egyházi 
engedéllyel az iskola egy-egy tanára tartott.5 A tornaórák a délutáni idő-
szakra estek, mert tornaterem hiányában az órákat a városmajori közsé-
gi Elemi Iskolában tartották.

3.4. Az ISkolák MűköDéSE, léGkörE éS TANTESTülETE

Az Új Iskola meghatározó egyénisége, mozgató rugója Domokos lász-
lóné igazgató volt. Emmi néniről így számolnak be az egykori növen-
dékek: „…nagyszerű megjelenésű, állandó mosollyal az arcán, mindig 
dicsérve a növendékeket és finom, gyönyörű kezével – egy nagy zöld kö-

4  Mol, k 501-1932−1936-6-Budapest- kissvábhegyi Iskola (763. csomó)
5  Mol, k 501-1932−1936-6-Budapest- kissvábhegyi Iskola (763 csomó)
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ves gyűrűt hordott azon – gyakran megsimogatta őket.”  (Musztafáné 
Horváth és Nagyné Horváth, 1992. 143.) „Ő határozza meg az iskola 
személyes arculatát, köré gyülekeznek a szellemi erők. Mindenütt jelen 
van, anélkül, hogy beleszólna a tanári vagy gyermeki munkába. Kariz-
matikus személyiség: az ő emléke maradt meg leginkább az iskolában 
megfordulónak, vagy ott dolgozónak. Ez a törékeny és gyönyörű asszony 
fáradhatatlan, ha az iskoláról van szó: jó szemmel válogatja munkatár-
sait, s akiket szellemi bűvkörébe von, hosszú évekig munkálkodnak az 
iskola egyre egyénibb arculatának alakításán.” (Musztafáné Horváth és 
Nagyné Horváth, 1992. 18.)

Az igazgatónő jó érzékkel választotta ki a kollégait, és közvetlen, ba-
rátságos légkör tudott teremteni a gyerekek és tanárok számára egyaránt. 
Egy fiatal tanár így emlékszik vissza: „Az Új Iskola más volt, mint a töb-
bi. Tetszett a testületen belüli közvetlen hang, az igazgatónő barátságos 
jóindulata, és az, hogy az iskolában a legfontosabb maga a GYERMEK. 
Nagy kedvvel készültem az óráimra, pedig nem volt könnyű dolgom. 
A helyettesítendő kolléganő már beteg volt, jó időbe telt még beszéltem 
vele. Azt sem tudtam mit veszek át, csak az osztálynaplóból tájékozód-
tam a végzett anyagról. Egyik órámat meglátogatta az igazgatónő. Utá-
na csak annyit mondott, hogy Isten áldotta képességem van a tanításhoz, 
teljesen szabad kezet ad, végezzem a legjobb belátásom szerint a munkát, 
csak időnként számoljak be neki a tapasztalataimról, problémáimról. Azt 
hiszem, kevés iskolában indítottak el így fiatal tanárt.” (Musztafáné Hor-
váth és Nagyné Horváth, 1992. 75.)

A tanítás mellett tudományos munkát is végeztek a tanárok, neve-
lés-lélektani kérdésék vizsgálatairól számoltak be.

A kissvábhegyi Waldorf Iskola Egyesület elnöke volt az iskolaalapí-
tó Nagy Emilné, részt vett értekezleteken és megbeszéléseken, de nem 
tanított. Az elemi és polgári tagozat külön irányítás alatt működött egy 
épületen belül. Az elemi tagozaton német származású antropozófus ta-
nárok tanítottak. A jelentések elismerően nyilatkoznak a látottakról: 
„Az tagadhatatlan, hogy a nagyobb szabadság (hogy ne írjam szaba-
dosság) mellett közvetlenebbek, fesztelenebbek és természetes eszük 
jobban érvényesül. Hozzáértő jó tanítók kezében mennek is valamire, 
mint ezt az elemi isk. fokon beigazolták. Mondhatni derűs és kedves 
látvány is az iskolai nyűgtől nem szenvedő élénk kicsinyeket felelni és 
vitatkozni látni meg hallani. Tanítójukat tegezik, s nagy pajtásnak te-
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kintik inkább semmint szigorú mesternek, mégis szemmel láthatólag 
tisztelik, de szeretik is.”6 

Az intézmény 1928-ban nyitja meg a polgári tagozatot az első osztály-
lyal, majd évente bővíti egészen a negyedik osztályig. A polgári iskolai 
osztályok az alacsony létszám7 és a tanárhiány, valamint anyagi nehéz-
ségek miatt összevonásra is kerültek. A tanfelügyelői jelentésekből az is 
kitűnik, hogy a polgári iskolai tanárok a Waldorf módszerben nem voltak 
túl járatosak, a tanítással egyidejűleg próbálják meg elsajátítani. Az is-
kola első tanára Binet Klára nyelv és történettudomány szakra képesített 
polgári iskolai tanár, akit betegsége idején Bresztovszky Károly helyette-
sített, neki nem volt megfelelő polgári iskolai tanári képesítése, mert a 
doktori oklevele nincs nosztrifikálva, és a tanítói képesítő vizsga első fe-
lét tette csak le. A második évben Hadnagy Sarolta (nyelvszakos okleve-
les polgári iskolai tanár, németre is képesítve) és Veresné Hock Erzsébet 
(középiskolai okleveles tanár, mennyiségtan- természettan szakos) kerül 
az iskolához. Így ír róluk kenyeres Elemér tanfelügyelő: „Decemberi 
jelentésemben jeleztem, hogy a tanárok az iskolaév elején kerültek az 
iskolához s a Waldorf-rendszerű iskola sajátos eljárásának behatóbb is-
merete nélkül kezdték meg munkájukat. Tanításukban tehát követték azt a 
módszert, amelyet régi iskolájukban megszoktak. Régi módszerüktől csak 
annyiban tértek el, amennyiben a Waldorf-iskolák u.n. epochális tanítási 
módjához alkalmazkodva egy-egy tárggyal egyfolytában több héten át 
foglalkoztak. De bár a tanárok az iskolaév folyamán gyakran jöttek ösz-
sze pedagógiai megbeszélésekre az iskolának a Waldorf-féle rendszert 
alaposabban ismerő tanítóival és sokat foglalkoztak a rendszer megala-
pítójának, dr. Steiner Rudolfnak tanításával: eljárásuk lényegében nem 
változott az iskolai év végéig. A most következő vakációt mind a két tanár 
Stuttgartban8 fogja tölteni az eredeti Waldorf-iskola módszerének hely-
színi tanulmányozása végett. Valószínű, hogy tanulmányútjuknak lesz va-
lami hatása a következő iskolai évben tanítási eljárásukban.”9 

Az iskolában tanít még különböző időszakokban Öllős Iza Ella okle-
veles polgári iskolai tanár, nyelvtörténet szakos, Pock Margit nevelőnő, 

6  Mol, k 501-1932−1936-6-Budapest, kissvábhegyi Iskola (763. csomó)
7  kb. 10 fő/osztály
8  utalás a stuttgarti központtal való kapcsolatra. 
9  Mol, k 501 650-05 Budapest, kissvábhegyi Iskola (711. csomó)
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német állampolgár, mozgásművészetre képesítve, eurithmiát tanít, Mrs. 
Haberson angol nyelvmester, angol állampolgár az angol tanfolyam ve-
zetője, Szemesné Homola Adél, Ehrensteinné francia születésű magyar 
állampolgár, a francia tanfolyam vezetője.

3.5. Az ISkolák MINISzTérIuMI MEGÍTéléSE

Domokos lászlónénak az iskola alapításakor férje segített az ügyvi-
telben, valószínűleg a kapcsolatai tőkéjét is rendelkezésére bocsátotta, 
mivel 1914-ben minisztériumi, majd közigazgatási állást kapott. Péter 
László szerint Domokos Lászlóné intim viszonyt ápolt10 Bárdossy Lász-
lóval,11 aki a kultuszminisztériumi tisztviselő volt (Péter, 1986). Az Új 
iskola tehát befolyásos emberek támogatásával rendelkezett.

Nagy Emilné a férje révén tekintélyt élvezett a hatóságoknál az isko-
la alapításakor. Így emlékezik erre vámosi Nagy István: „…édesanyám 
megszerezte az iskola indulásához szükséges végső engedélyeket. Gróf 
Klebensberg Kúnó volt a vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki két évvel 
előbb még apámmal, mint igazságügy-miniszterrel közös kormányban te-
vékenykedett, és kölcsönösen nagyra becsülték egymást.” (Vámosi Nagy 
I., 2000. 138.) „Megkapta az engedélyt egy olyan kéttannyelvű magán-
iskola létesítéséhez, amilyen még soha nem működött Magyarországon. 
Ki tudta harcolni, hogy a bizonyítvány megfeleljen a polgári iskola bizo-
nyítványának, sőt még azt is kijárta, hogy 14 éves korig engedélyezték a 
koedukációt.” (Vámosi Nagy I., 2000. 138.)

Nagy Emilné tehát 1926-ban megkapta az engedélyt, és az iskola 
megkezdte a működését. Néhány év múlva, 1931-ben a nehéz anyagi 
helyzetbe jutott kissvábhegyi Iskola  Egyesület vezetője a miniszterhez 
folyamodik, hogy két állami polgári iskolai férfi tanár áthelyezését kér-
je, aki a Waldorf-módszer iránt szimpatizál, és németül is tud, hogy ily 
módon oldja meg az anyagi problémákat. A minisztérium viselkedése a 
bajba jutott iskolával szemben sokat mondó, Nagy Emilné kérvényéből 
az is kiderül, hogy az Új Iskolával szemben más a minisztériumnak mi-
lyen az állásfoglalása.

10  Ez a kapcsolat Domokosék válásához vezetett.
11  Bárdossy lászló a később háborús bűnösként kivégzett miniszterelnök.
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„Nagyméltóságu Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!
A mai katasztrofális gazdasági helyzet arra késztet bennünket, hogy a 

Kissvábhegyi Iskola Egyesület elnöksége nevében mély tisztelettel kér-
jük, kegyeskedjék egyesületünknek segítséget nyújtani. ….

A válságossá vált általános helyzet az egyesület további működését is 
teljesen megbénítja, ezért vagyunk kénytelenek azt kérni, hogy méltóztas-
sék a pest- környéki állami polgári iskoláknál biztos tudomásunk szerint 
létszám felett levő polgáriskolai tanárok közül k e t t ő t a Kissvábhegyi 
Iskola Egyesület polgári iskolájához 1931. szept. 1-től beosztani, oly fel-
tételekkel, hogy azok továbbra is a pest-környéki lakbért fogják kapni, 
hogy az államot többlet kiadás ne terhelje.

Ezen kérésünk előterjesztésénél hivatkozunk arra, hogy ma is még 
számtalan jótékony intézmény élvez ilynemű támogatást a kultusz-kor-
mány részéről, de ugyanilyen támogatást kap az Uj Iskola is, már sok 
év óta.”12 

A kissvábhegyi Waldorf Iskola nem kap segítséget annak ellenére, 
hogy Leidenfrost Gyula királyi főigazgató-helyettes is támogatja a ké-
rést: „Mivel ezen az izolált helyen községi polgári iskola nincs, s mivel, 
mint arról személyes tapasztalataim alapján megállapíthattam- az iskola 
különleges módszerével igen értékes munkát végez, a precedensekre való 
hivatkozással mély tisztelettel bátorkodom a kérés teljesítését javasol-
ni.”13  A minisztériumi ügyosztályban elutasítják a kérvényt, az alacsony 
létszámra és a kísérleti módszerre való hivatkozással, annak ellenére, 
hogy elismerik: a főváros környékén tanárfelesleg van nőtanárok vonat-
kozásában. Az állami tanárok kivételes áthelyezését azzal magyarázzák, 
hogy olyan esetben tettek kivételt, ahol „életképes iskolának további 
fenntartását kellett így biztosítani”.14 A minisztériumi aktában lévő fel-
jegyzés kilátásba helyezi az Új Iskolába áthelyezett állami tanárok hely-
zetének felülvizsgálatát is, mert az Új Iskola leány polgári tagozata már 

12  Mol, k 501 650-05 . Polgárikori kormányhatósági levéltárak, vallás és kö-
zoktatási levéltár, vallás és közoktatásügyi Minisztérium Polgári Iskolák. (=k 501)  
községi, Felekezeti, Magán és Társulati Polgári Iskolák ügyei, Szervezetből kifolyó 
ügyek (= 650-05) Budapest, kissvábhegyi Iskola (711. csomó)

13  Mol, k 501 650-05 Budapest- kissvábhegyi Iskola (711. csomó)
14  Mol, k 501 650-05 Budapest- kissvábhegyi Iskola (711. csomó)
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átalakult leánylíceummá. A dokumentumokból tehát egyértelműen kiol-
vasható, hogy a kissvábhegyi Waldorf Iskola nem kapott állami támoga-
tást, míg az Új Iskola igen. A minisztérium kedvezőtlenebbül ítéli meg a 
kissvábhegyi Waldorf Iskola működését, csak annyiban segíti fennmara-
dását, hogy engedélyezi az osztályösszevonásokat, a kis létszám miatt (1. 
oszt. 3 fő, 2. oszt. 6 fő, 3. oszt. 4 fő, 4. oszt. 5 fő).15 A minisztérium véle-
ménye szerint az osztályösszevonás nem jár hátránnyal, mert a „főtanítás 
kettős órában történik”, és a felsőbb évesek előnye, hogy az alacsonyabb 
évfolyam anyagát ismételhetik.

3.6. A MEGSzűNéS okAI

A kissvábhegyi Waldorf Iskola megszűnésének körülményeire így em-
lékezik vissza Nagy Emilné: „1933. január 29-én a Tátrában súlyos fej-
sérülés ért, ami miatt sokáig távol kellett maradnom a munkámtól. Ez idő 
alatt az iskola első igazgatójának az utóda folyamatosan pénzt sikkasz-
tott az internátus bevételéből. Ez az internátus fizetésképtelenségéhez és 
teljes eladósodáshoz vezetett. Ugyanebben az időben megszüntették az 
iskola német tanítóinak munkavállalási engedélyét, haza kellett térniük 
a »harmadik birodalomba«”. (Nagy M., 2000. 110.) A súlyos csapások 
következtében 1933-ban a kissvábhegyi Waldorf Iskola bezárta kapuit.

Az Új Iskola a második világháború nehézségeit átélve is virulens ma-
radt, de az új politikai hatalom nem nézte jó szemmel a működését. Egy-
kori diák visszaemlékezéséből tudjuk, hogy az 1948-as ballagáson nem 
lehetett elénekelni a hagyományoknak megfelelően a „Ballag már a vén 
diák” kezdetű dalt, mert az német eredetű, polgári dalnak számított. vé-
gül 1949-ben az Új Iskola működését betiltották (Musztafáné Horváth és 
Nagyné Horváth, 1992).

Mindkét iskola bezárásában a történelmi események jelentős szerepet 
játszottak.

15  Mol, k 501-1932−1936-6-Budapest- kissvábhegyi Iskola (763. csomó)
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3.7. A kéT ISkolA közöTTI kAPcSolAT

A kutatás során a két iskola konkrét kapcsolatára csak kevés adatot ta-
láltam. Egy kérvényében Nagy Emilné az Új Iskolába helyezett polgári 
iskolai tanárokra hivatkozik, tehát ismerte az iskola belső ügyeit. 

Nagy Emilné fia a visszaemlékezéseiben rögzíti, hogy az Új Iskolában 
és az egykori kissvábhegyi Waldorf iskola épületében is menekülteket 
rejtegetettek a második világháború idején, és Nagy Emilné is rövid ideig 
az Új Iskola épületében talált menedékre, amikor haza már nem mehet 
(Vámosi Nagy S., 2009).

érdekes kérdésként merülhet fel, hogy löllbach Gusztáv, aki az első 
magyar antropozófiai társaság egyik alapítótagja Nagy Emilnével együtt 
(Vámosi Nagy I., 2000) milyen kapcsolatban állt Domokos lászlónéval, 
aki löllbach Emmaként (Péter, 1986) született.  rokonok, vagy csak 
névazonosságról van szó? 

4. Összegzés

Az Új Iskola és a kissvábhegyi Waldorf Iskola vizsgálata kapcsán az 
intézmények létrejöttét, működését és megszűnését befolyásoló ténye-
zőket tekintettem át. A feltárt tényezők összehasonlítása következtében 
megállapítható, hogy a reformpedagógia szellemében életre kelt iskolák 
között érdekes egyezések, hasonlóságok láthatók. Mindkét intézmény 
magántulajdon felajánlásaként jutott épülethez, és a hozzá tartozó kert-
hez. Az Új Iskola és a kissvábhegyi Waldorf Iskola meglepően közel 
voltak egymáshoz, csak néhány utca választotta el őket. Az épületek és 
kertek hasonló adottságúak. Mindkét alapító személyes kapcsolatban 
állt az iskolák elméleti hátterét megalapozó személyekkel, és fáradha-
tatlanul, anyagi áldozatokat is vállalva próbálták meg az elképzeléseiket 
megvalósítani. Történelmi változások idézték elő a reformmozgalmak 
megszületését, és így az iskolák megalakulását is, végül az iskolák be-
zárásában is jelentős szerepük volt.

A két iskola között azonban markáns különbségek is megfogalmazha-
tók. Az elméleti hátteret jelentő Nagy lászló és rudolf Steiner eltérően 
fogalmazza meg a társadalom és az iskola között lévő kívánatos kapcso-
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latot. Steiner a függetlenséget hangsúlyozza, míg Nagy lászló szerint a 
nevelés végső célját a társadalom határozza meg.

Nagy lászló gyermektanulmányi mozgalom meghatározó alakjaként 
a gyermekmegfigyelést és lélektani vizsgálatokat elengedhetetlennek tar-
totta. Steiner ezt a gondolatot tovább vitte, nemcsak a külső megfigyelé-
sével, az érzékek és értelem útján megismerhetővel foglalkozik, hanem a 
lélektől lélekig hatóval, amelyre szerinte a szellemtudomány képes. 

Tantervek és módszerek tekintetében az iskolák egyrészt követik az 
elméleti hátteret kidolgozók munkásságát, másrészt alkalmazkodnak a 
hivatalos előírásokhoz, illetve az egyedi eltérésekhez megszerzik a mi-
nisztériumi engedélyeket. A kissvábhegyi Waldorf Iskola túl sokat vál-
lalt egyszerre, a Waldorf pedagógia sajátosságainak alkalmazásán túl a 
kéttannyelvű iskolaként működött, ebben nem volt tapasztalata és elmé-
leti háttere sem, amire támaszkodhatott volna. 

Az Új Iskola társadalmi támogatása és minisztériumi elfogadottsága 
sokkal kedvezőbb, mint a kissvábhegyi Waldorf Iskoláé. Ennek jelentős 
oka lehet, hogy az Új Iskola magyar törekvéseket valósított meg. Nagy 
lászló a budai tanítóképző tanáraként a hivatalos körök és a pedagó-
giai szakma elméleti vezetői által jobban elfogadott személy volt, mint 
rudolf Steiner. A Waldorf pedagógia külföldi módszerként kevéssé volt 
ismert és elfogadott, még a tanfelügyelők véleménye is sok kérdésben 
megoszlott.  A tanárkérdésben is kedvezőbb helyzete volt az Új Iskolá-
nak, mert a Waldorf-módszer alkalmazására a hazai végzettséggel ren-
delkező tanárok nem voltak felkészítve. A kissvábhegyi Waldorf Iskola 
rövid fennállása alatt jelentős problémákkal küzdött, és ideje sem maradt 
arra, hogy tapasztalatok birtokában kiforrjanak az elképzeléseik és törek-
véseik, azonban így is értékes munkát végeztek. 

A reform iskolák intézményesülésének, működésének körülményeit 
összefoglalva új kutatási irány szükségessége is megfogalmazódik. A do-
kumentumokból kiderül, hogy az alapítókon kívül más magánszemélyek 
is támogatták anyagilag az intézmények működését, viszont nem tudjuk, 
hogy kik voltak ők. Az Új Iskola diákjait ismerjük, azonban a kissvábhegyi 
Waldorf Iskola tanulói közül csak néhányról tudunk, mert nem maradtak 
meg az iskolai értesítők. Az iskolákat létrehozó, támogató, és vele kapcso-
latba kerülő személyek, érdekcsoportok közötti kapcsolatrendszer, szemé-
lyes hálózat feltérképezése a korszak működési mechanizmusairól, ösz-
szefonódásairól további értékes információkat, összefüggéseket adhatnak. 
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Kissné Zsámboki Réka

célestin freinet vence-i iskolamodellje  
régen és ma

1. az iskolamodellek jelentősége

Az utóbbi évtizedekben egyre több olyan tudományos munka született, 
amely az iskola külső és belső tereinek történeti változásaival, az iskola-
építészet történetével, az iskola berendezéseinek fejlődési irányaival, a 
bennük tükröződő pedagógiai és társadalmi igényekkel foglakozott. Ezek 
a kutatások az ember és környezete közötti kapcsolatot a legkülönbözőbb 
szempontok szerint vizsgálták (szociológiai, antropológiai, pszichológi-
ai, ökológiai stb.). Természetesen a pedagógiai szempontok mindig elő-
térbe kerültek, hiszen az iskolai környezet, az iskola épületének belső te-
rei, a tantermek funkcionális berendezései elsődlegesen nevelési célokat 
szolgáltak. Más kutatók a pedagógiai tevékenységet tágabb társadalmi 
összefüggésbe ágyazottan vizsgálva arra a megállapításra jutottak, hogy 
a gyermekek individuális és szociális nevelése és annak eredményessége 
szoros kapcsolatban áll az iskola pedagógiai tereinek, belső világának 
alakulásával. Az iskola építészeti megoldásaival, belső térszerkezetének 
alakulásával összefüggő kutatások újabb eredményeihez jelentős mér-
tékben hozzájárultak a legújabb pedagógiai ikonográfiai vizsgálatok, 
amelyek az iskolával kapcsolatos képdokumentumok és egyéb korabeli 
tárgyi dokumentumok feltárására és elemzésére irányultak. A témával 
kapcsolatos fenomenológiai és társadalomtörténeti orientációjú munkák 
egyaránt arra utalnak, hogy az osztályterem, az iskola belső terének tör-
téneti alakulása pedagógiai szempontból egyre funkcionálisabb minőségi 
átalakulást eredményezett (Németh és Pukánszky, 2004).

különös jelentőségűek a napjainkra is kiható reformpedagógiai moz-
galmak iskolamodelljei („Aktív Iskola”, Waldorf-, Freinet-iskola). A kü-
lönböző reformpedagógiai koncepciók alapvető törekvése a gyermeki 
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fejlődés testi és lelki sajátosságaival harmonizáló, optimális pedagógiai 
környezet megteremtése volt, melyek sajátos formában jelentek az egyes 
reformpedagógiai koncepcióknál. Minden irányzat képviselője megpró-
bálta bemutatni a gyakorlatban is, hogy miként lehetséges az iskolában 
olyan funkcionális pedagógiai tevékenységterek kialakítása, amelyek el-
sősorban nem a tanár által irányított oktatás optimális környezetét jelen-
tik, hanem a gyermekek számára biztosítják az önállóság, a közös tevé-
kenység, a tapasztalatszerzés, az ismeretszerzés, a tanulási kompetenciák 
feltételeit. Ezek más-más belső térszerkezetet, berendezkedést igényel-
tek (Németh, 2004).

A reformpedagógiai mozgalom egyik jelentős iskolaalapítója Céles-
tin Freinet francia néptanító volt. Az általa képviselt pedagógiai irányzat 
iskolamodelljét „Modern Iskola” néven tartja számon a neveléstörténet. 
A példa, a modell az első Célestin Freinet által alapított vence-i iskola 
volt. 

2. a vence-i iskolaalapítás története

Freinet 1920-ban kezdte 46 évig tartó tanítói pályáját egy dél-francia-
országi faluban, Bar-sur-loupban, mint segédtanító a falu kétosztályos 
iskolájában. Már pályája kezdetén megfogalmazódott benne a népokta-
tás iránti elkötelezettség. Bár szimpatizált Adolphe Ferriére és az „Aktív 
Iskola” mozgalmának törekvéseivel, de saját iskolájában felszereltség 
hiányában nem tudta megvalósítani ezen elképzeléseket. A falusi iskolák 
Franciaország-szerte nagyon szegényesek voltak, tele életerős, csintalan 
gyerekekkel. Freinet is ebből a környezetből tudott csak meríteni. Fel-
vállalva falusi iskolája szociális környezetét, a parasztok legszegényebb 
rétegeinek tanítását, a saját útját kezdte járni. kezdetben magányosan, 
majd feleségével, elisa Lagier Brune-nel, akivel 1926-ban ismerkedett 
meg. elisa tanítónő és fametsző művész volt. Nemcsak felesége, hanem 
munkatársa is lett férjének. Művészi érzékével gazdagította Freinet pe-
dagógiai munkásságát.

1928-ban Saint Paulba költöztek, ahol mindketten egy iskolában ta-
níthattak. 1933. nyarán azonban politikai nézeteikkel kapcsolatos koholt 
vádak alapján elbocsátották őket. Nem csüggedve, még ugyanezen év 
novemberében felesége családjának kis vagyonából vásároltak meg egy 
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elhagyott farmot a közeli Vence-ban, ahol magániskolát alapítottak. Új 
iskolájuknak megfelelőbb környezetet nem is találhattak volna. Jobbról 
gyönyörű kilátás nyílt a tengerre; hátul sziklatömbök, vadon, körös-körül 
szőlőskertek, napfény, tiszta levegő, csend és nyugalom (Veres, 1966).

Sok küzdelem után 1934-ben a szabadság érzésével kezdtek az építke-
zéshez, és 1935-ben megnyílhatott az iskola.  Freinet maga is kőműves-
ként dolgozott az építkezésen, és a köré gyűlt fiatalok voltak a segédei. 
A 30 növendék ellátására alkalmas iskolaépület egy hat méter széles fo-
lyosószerű teremből és a belőle nyíló 2x2 méteres kis munkatermekből, 
„műhelyekből” állt. külön épületben voltak a hálószobák, a konyha, az 
ebédlő, valamint a külső műhelyek, kertészeti, állattartó melléképületek 
(Veres, 1966).

Az iskola fenntartásával járó költségeket minimálisra csökkentették 
azzal, hogy a gyermekek maguk takarítottak, mostak, mosogattak, mint-
ha otthon lennének. Freinet és felesége apa- és anyaszerepet is vállaltak. 
A 30 gyermek kulturális, szociális helyzete nagyon különböző volt. Nem 
volt egyszerű a beillesztésük, nevelésük. Spanyol menekült gyermekeket 
is befogadtak, akik egy idő után természetesen megtanultak franciául is. 
Az új iskola első lakói között volt két Németországból menekült zsidó 
gyermek is.

Az önállóság és a munka fegyelmezettségre nevelt, és sok-sok érté-
kes tapasztalattal gazdagította a gyerekeket. értékes magatartásformák és 
élettechnikák alapjait képezték. A gyermekek kíváncsisága, tevékenységi 
ösztöne, a gyermekközösség mint szocializáló környezet természetes mó-
don működtette az iskola életét. Pozitív ösztönzést adott a gyermekeknek 
arra, hogy megszokják a rendet, a fegyelmet, és megtanulják élvezni az 
elvégzett munka  örömét. Így nevelt Freinet „az élet által az életre”.

Többek között azért is építette fel saját iskoláját, hogy bemutathassa 
pedagógiai koncepciójának egyik lehetséges megvalósulását, példát adva 
követőinek arra, hogy hogyan lehetne máshol is az iskolákat e célokra 
átépíteni, illetve a meglévő struktúrákat átrendezni. A tervezési javasla-
ta egyszerű és alkalmas volt arra, hogy az építészek némi kreativitással 
megvalósíthassák iskolamodelljét azokon a helyeken is, ahol a meglévő 
épületekhez kell igazodni. vence-i iskolájával Freinet megmutatta, hogy 
hogyan lehet berendezni és működtetni egy természet- és életközeli is-
kolát, ahol kibontakozhat az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki 
személyiség. 
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Pedagógiai és közéleti tevékenységének csúcspontját és országos el-
ismerést jelentett számára, amikor 1938 szeptemberében a Modern Isko-
la-mozgalom (cEl) kezdeményezésére egész Franciaországra kiterjedő 
tantervi reformot hajtottak végre.  A II. világháború borzalmai azonban 
kettétörték Freinet és a vence-i iskola sikerét. A német megszállás után 
Freinet-t letartóztatták, 1940 márciusában internálták, feleségét és kis-
lányát kilakoltatták, az iskolát pedig katonai célokra használták. Do-
kumentációit, pedagógiai tanulmányait elkobozták, megsemmisítették. 
1941 októberében, sokak közbenjárására szabadult ki.

1946-ban (más források szerint 1947-ben) nyílhatott meg újra a ven-
ce-i iskola. 1948-ban Freinet megalapította „A Modern Nevelés Koope-
rációs Intézetét” (IcEM), és egy új korszak vette kezdetét, melyben át-
élhette pedagógiai nézeteinek kiteljesedését, és széles körű elterjedését. 
Gyakran hívott vendégeket, sok barátra, követőre talált. Híre eljutott a 
világ szinte minden országába. Művei huszonnégy nyelven olvashatók 
ma is.  Sok országban alkalmazzák pedagógiáját, és ma is a világ minden 
tájáról jönnek látogatók vence-ba. 

A magyar pedagógusok közül Nánay Béla volt az első, aki járhatott 
vence-ban, és 1938-ban találkozhatott „Monsieur” Freinet-vel. A jövő 
útjain című folyóirat 13. évfolyamának 1. számában vallott a látogatás 
élményeiről. később, 1998-ban Pálfiné Kovács Ágnes, budapesti óvo-
dapedagógus is járt a híres telephelyen, és a magyar Freinet-mozgalom 
találkozóin − több alkalommal is − személyesen mesélte el élményeit az 
érdeklődő pedagógusoknak. A beszámolók alapján az iskola egyszerű fe-
hér, falusi viszonyokat tükröző, fehér és kék színű, könnyen megépíthető 
épületekből állt.  Az architektúra gyenge színvonalú, a 30-as éveket és a 
szegénységet tükrözte. (Nánay, 1938.) A falakat és a kertet a tanulók mű-
vészeti produktumai díszítették: egyszerű agyagedények, festmények, 
szobrok. 1953-ban egy gyermekművészetet bemutató múzeum is létesült 
az iskola területén. Az „École Freinet” számos tanácskozás és pedagó-
giai továbbképzés színhelye is volt. 

1966-ban Freinet halála után felesége vitte tovább az iskola napi ügye-
it. 1983-ban elise Freinet is meghalt. lányuktól 1991-ben vásárolta meg 
az intézményt a francia kormány. Ez az egyetlen iskola Franciaország-
ban, amelyet az állam kezel, és nem az önkormányzatok. (Kock, 2009). 
Freinet születésének 100. évfordulóján született meg a gondolat, hogy az 
iskola tanulói és tanárai kérelmet nyújtsanak be az uNESco-hoz, annak 
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érdekében, hogy a vence-i „École Freinet”-t nyilvánítsák a világörökség 
részének. A kérelem 2007-ben megszületett (Legrand, 2009). érdekessé-
ge, hogy Freinet-módra készült, a gyerekek rajzaival, szabad szövegével 
illusztrálva. Jelenleg is rajta van az elfogadásra várók listáján.

3. freinet szellemisége, pedagógiája

Az iskola kialakításában a felmerülő kérdésekre adandó válaszok miatt 
szükséges röviden bemutatni Freinet pedagógiai elképzeléseit, mert csak 
így érthető meg az általa megvalósított iskolamodell újszerűsége és je-
lentősége. 

Célestin Freinet (1896−1966) egy dél-franciaországi szegény paraszt-
család gyermeke volt. A falusi életmód, a falusi teendők, a pásztorkodás, a 
természettel való közvetlen kapcsolat egész életére útravalót jelentett szá-
mára. A 20. század első felében munkálkodó reformpedagógusok népes tá-
borához tartozott. Pedagógiája tevékenységközpontú, öröm- és sikerorien-
tált, a gyakorlatból építkező és általa fejlődő pedagógia, melynek központi 
kategóriája maga az élet. Többféle pedagógiai-szellemi irányzatból építke-
zett, a nemzetközi reformpedagógiai mozgalmakat jól ismerte, különösen 
a személyiség teljességének fejlesztésére irányuló módszerek érdekelték 
egy természet- és életközeli iskolaközösség keretében (Ballangó, Galam-
bos és Horváth H., 1990). Megújulásra kész, nyitott pedagógiai rendszert 
alkotott, mely minden időben és helyen újabb és újabb ötletekkel, mód-
szertani megoldásokkal bővíthető maradt mind a mai napig.  

Pedagógiájának az iskolamodell szempontjából lényeges aspektusai:
a szabad tevékenységválasztás, természetes tanulás, –
a kísérletező tapogatózás, önálló tanulás, –
a művészi ihletésű önkibontakozás, önkifejezés, –
a közösségi élet velejárói (kommunikáció, szervezés, funkcionális  –
munka).

„Ne itassunk olyan lovat, amelyik nem szomjas” − vallotta Freinet (Frei-
net, 1991. 48.). A szabad tevékenységválasztás óriási ösztönző erő az 
ismeretszerzés útján. A gyermek a maga választotta feladatot sajátjának 
érzi, mindent megtesz a megoldás, megvalósítás érdekében. A funkcioná-
lis aktivitásnak megfelelően nemcsak a célirányosan felépített tananyag, 
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hanem a gyermeki érdeklődés is elvezethet olyan tudományterületekre, 
ahol az élethez szükséges hasznos tudnivalók felfedezhetők. A sokféle te-
vékenység lehetőségének, kínálatának személyi és tárgyi feltételei vannak, 
amelyeket a tanárnak, az iskolának – az iskolai közösség támogató tagjai-
nak segítségével – biztosítani kell. Amit a gyerek maga fedezett fel soro-
zatos tapogatózásai során, az a rátalálás örömével, élményével mélyebben 
rögzülő ismeretet jelent a számára. A gyermeki aktivitás, az önálló tanulás, 
a tévedés szabadsága, az új utakon való próbálkozások, a kreativitás mind 
természetes velejárója a kísérletező tapogatózásnak (Galambos, Horváth 
H. és Porkolábné, 1990). Ily módon főként azt tanulja meg a gyerek, ho-
gyan tanulhat önállóan vagy társaival együttműködve. Nem csupán egy 
módszert, hanem egy élettechnikát sajátít el a gyermek.

Freinet pedagógiáját többek között a szabad témájú fogalmazásra ala-
pítva fejlesztette ki. A szabad szövegeket –„text libre” − a gyermekek az 
őket leginkább érdeklő és érintő témában írták, és saját tapasztalásaik 
és megfigyelései eredményeképpen saját nyelvükön fogalmazták meg. 
Ennek a nemes célnak a megvalósulását segítette elő az iskolai nyomda 
és a köré szervezett tanulói tevékenység. A nyomda később a világ több 
országának iskolájában is meghonosodott, pl. a Szovjetunióban, romá-
niában, Norvégiában, Belgiumban, Dél-Amerikában, Spanyolországban. 
Azzal, hogy szót adtak a gyerekeknek, akik a szabad önkifejezés lehető-
ségével élhettek, hangsúlyossá váltak a gyermeki ismeretek, tapasztala-
tok és élmények. Ezek a témák, mint ezernyi más is, kiválóan alkalmasak 
voltak arra, hogy a gyerekek − akár tudományos eljárásokat alkalmazva 
– feldolgozzák, kiselőadást tartsanak belőle, kérdéseket tegyenek fel a 
tárgykörben az előadónak, vagy megpróbáljanak válaszolni ezekre a kér-
désekre, akár további kutatások folytatása nyomán.

Freinet iskolájában az önálló életvezetés elsajátítása az iskolai és az 
iskolán kívüli életközösségekben történt. Az osztály életével, materiális 
megszervezésével, a munkával kapcsolatos döntéseket a csoport közösen 
hozta. Ilyen módon a tanulók együttműködtek az osztály és az iskola töb-
bi tanulójával. „Szövetkezeti” életben dolgoztak, kapcsolatokat ápoltak 
több távoli osztállyal, akikkel levelezésben álltak. Szorosan beletartoztak 
az iskolaközösségbe a szülők, és az iskola környezetében élők is (Ga-
lambos, Horváth H. és Porkolábné, 1990). A Freinet-technikák sajátos 
elemei ma is ennek a pedagógiának. Bevezetésükkel vált átalakítható-
vá a tradicionális iskola tanulásszervezési formája, tér- és időbeosztása. 

Nemet_Eletreform.indd   400 2013.06.17.   14:50:59



401

Ezek a technikák szorosan kapcsolódnak egymáshoz, rendszert alkotnak, 
mégis lehetőség van egyenkénti alkalmazásukra is. Most csak felsorolás-
szerűen említem meg őket:

A szabad önkifejezés technikái:
– szabad rajz
– szabad fogalmazás
– szabad vita
– zenei alkotás
– mozgásos önkifejezés
– színpadi kifejezés
– technikai alkotások

kommunikációs technikák:
– iskolák közti levelezés
– iskolás közötti kölcsönös látogatás
– iskolaújság
– nyomdázás
– rádiózás
– kiselőadások
– matematikai és informatikai alkotások
– audiovizuális alkotások

Technikák a környezet tanulmányozására:
– ládikó a kérdéseknek
– kirándulások
– individuális munka
– növénygyűjtés, állatgondozás
– tudományos kísérletezés
– az újságok kritikai tanulmányozása
– gazdasági jelenségek tanulmányozása

a szervezés és szövetkezeti élet technikái:
– a munka tervezése
– egyéni munkatervek
– a különböző munkák színtereinek megszervezése
– értékelés, összefoglaló értékelés
– a társadalmi élet struktúrája
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Technikák az ismeretátadás és ismeretszerzés individualizálására:
– önellenőrzést segítő eszközök
– dokumentáció
(Ballangó és mtsai, 1990)

4. Élet a freinet-iskolákban

Freinet pedagógiai nézeteit megismerve, ismerkedjünk meg a mai Frei-
net-iskolákkal, ahol nincsenek tankönyvek, nincsenek 45 perces órák és 
jól körülhatárolt tantárgyak. Az osztályterem inkább hasonlít egy műhely-
hez, mint egy iskolai osztályhoz. Az asztalok és székek mozgathatók, az 
éppen aktuális tevékenységnek megfelelően átrendezhetők. A tanári asz-
tal elveszíti központi helyét és szerepét. Nem ritka a termekben a virág 
és a kisállat sem, amelyekről természetesen a gyerekek gondoskodnak. 
A falakat gyerekmunkák és különböző „faliújságok” borítják. Minden-
nek jól meghatározott szerepe, pedagógiai funkciója van. A műhely az 
osztály elengedhetetlen tartozéka. kéznél vannak a szerszámok és esz-
közök, amiket szabadon használhatnak a tanulók a tanár megkérdezése 
nélkül. Minden műhelyben jól felszerelt könyvtár van, ahol gyermek- és 
kézikönyvek találhatók, tankönyvek helyett pedig lemezek, magnetofon-
szalagok, diák és folyóiratok, valamint a tanító és a gyerekek által gyűj-
tött dokumentációk találhatók (Ballangó és mtsai, 1990).

Mindenütt van kerettanterv, amely az adott évfolyamra vagy iskola-
fokozatra érvényes követelményrendszert foglalja magában, és benne 
megjelölik azt a néhány témát, amelynek feldolgozása kötelező. Az már 
a tanár dolga, hogy mit és hogyan old meg az osztályával. A tanítóval 
közösen hetente készítenek munkatervet. Mindenki vállalhat feladatokat, 
amelyekért önmaga és a közösség előtt felelős, és amelyeket kötelessége 
elvégezni. A tanulók maguk határozhatják meg, hogy mikor és milyen 
módon birkóznak meg a feladattal. A tanár segítségét természetesen bár-
mikor kérhetik (Ballangó és mtsai, 1990). A pedagógusnak a folyamat si-
kere érdekében alapos előkészítő és szervezőmunkát kell végeznie. Gon-
doskodnia kell a tevékenységekhez szükséges anyagokról, eszközökről 
és a munka egyéb feltételeinek megteremtéséről is.

A közös tervezés, a heti munkatervek kialakítása azért fontos, mert így 
a gyerekek minden téma feldolgozását úgy élhetik át, mint saját érdek-
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lődésük, kíváncsiságuk kielégítését, hétről hétre gyakorolhatják érdekeik 
érvényesítését és mások érdekeinek elfogadását. A heti tervezés, más 
időbeosztást, órarendet és az osztályterem másfajta elrendezését igényli, 
mint a tradicionális iskolában. A fenti értelemben vett tanulási és munka-
fegyelem nem valósul meg egyik pillanatról a másikra. Ezt nap mint nap 
gyakorolni kell. Például az ún. „szabad munka” formájában. A szabad 
munka a Freinet-pedagógia gyakorlatában azt jelenti, hogy minden ta-
nítási napon van 1-2 óra, amikor a gyerekek eldönthetik, mivel akarnak 
foglalkozni: folytatják-e a megkezdett munkát, vagy gyakorló felada-
tokat oldanak meg egy másik tárgykörből, vagy félrehúzódnak olvasni, 
esetleg nekilátnak kinyomtatni a saját fogalmazású szövegüket stb. A ta-
nulók választása természetesem nem korlátlan. A közösen elfogadott heti 
munkaterv szabályozza a szabad tevékenységválasztást is. 

A Freinet-iskolamodell magában foglal egy a hagyományos tante-
remhez hasonló központi helyet, és ettől többé-kevésbé elkülönítve a he-
lyi lehetőségeket, sajátosságokat figyelembe véve műhelyek sokaságát, 
amelyek a csoportos munkákhoz speciálisan berendezett kisebb-nagyobb 
munkatermek (workshopok). A belső terek elrendezése, tagolása, esztéti-
kája, az asztalok, székek, polcok elhelyezése, a falakon található képek, 
rajzok is jelzik, hogy azok kialakítása valamilyen pedagógiai szempon-
tok figyelembevételével történt. Az oktatás során a munkaeszközök és a 
terem belső munkaterei valamilyen pedagógiai funkcióval rendelkeznek. 
A Freinet-osztályban az asztalok általában a csoportmunkához vannak 
előkészítve, hogy azoknál 4−6 gyermek számára biztosítsanak helyet. 
De vannak kialakítva helyek az egyéni munkához és a páros munkához 
is (Galambos, Horváth H. és Porkolábné, 1990). A munka eredménye 
gyakran minden gyermek érdeklődésére számot tarthat, ezért a közösség 
előtti bemutatás helyszínét is biztosítani kell. 

Találni kell a beszélgetőkörhöz is egy alkalmas, meghitt helyet, amely 
beszámolók, bemutatók, megbeszélések fontos fórumául szolgál. A heti 
munka értékelése és a közösséget érintő kérdések megvitatása is itt törté-
nik. Mindenki bekapcsolódhat, elmondhatja saját élményeit, illetve meg-
fogalmazhatja véleményét, javaslatait. Itt mutathatják be a gyerekek az 
általuk készített alkotásokat, munkákat. A beszélgető kör abból a szem-
pontból is jelentős, hogy az egyénileg vagy csoportosan elvégzett munka 
eredményei − kilépve a névtelenség homályából − ezen a helyen nyilvá-
nosságot kapnak. A beszélgetőkör és az ott kialakuló osztálytanács lehet 
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az iskolatanácsnak vagy az iskolai önkormányzatnak egyik alapegysége. 
A beszélgetés, a vita vezetője egy tanuló, az időtartama alkalmanként 
változhat. 

A terem ki- és átalakítása, berendezése természetesen függ az építé-
szeti adottságoktól, a rendelkezésre álló pénztől, továbbá a csoportvezető 
és a gyermekek igényeitől is. Egyszerű megoldásokkal, polcrendszerek-
kel is nagyon jól tagolható a tér. A polcokon el lehet helyezni a különbö-
ző tan- és munkaeszközöket, valamint a tanulók által készített munkákat, 
és egyben „válaszfalként” segítik a teremben a kisebb tevékenységi terek 
(kuckók, sarkok) kialakítását.  Az ablakpárkányok kiállítási felületként 
is használhatók. A falakon a gyermekek munkái nyernek elhelyezést, to-
vábbá színes plakátok a csoportélethez és az oktatómunkához kapcsolódó 
feladatokkal, a házi munkával kapcsolatos beosztások (reggeli készítés, 
takarítás, virággondozás stb.), további lapok, amelyeken a csoportmunka 
és a közös projektek, kutató- és terepgyakorlatok eredményei és ehhez 
hasonló dolgok bemutatása található. 

röviden összegezve: a csoportszoba részleteiben az oktatómunka és a 
csoportélet tükörképe. Egy-egy ilyen termet nem lehet előzetes tervek, 
kész bútorkatalógusok alapján berendezni, csak a gyermekekkel és az 
együttműködő tanár kollégákkal közösen lehet kialakítani és kipróbál-
ni. A Modern Iskola technikája című könyvében Freinet részletesen 
ismerteti, hogy a műhelyeket hogyan lehet felszerelni, hogy alkalma-
sak legyenek különböző tevékenységekre: asztalos és lakatosmunkára, 
kézműves tevékenységekre, házi sokszorosításra (nyomtatásra, betű-
szedésre stb.), saját kereskedelmi, háztartási tevékenységek ellátására, 
tudományos munkákra, a kísérletezésekre, a dokumentációra, művé-
szeti tevékenységekre, audiovizuális eszközök használatára (Freinet, 
1982). 

A nyomda, Freinet nagy újítása, minden Freinet-iskolában fontos sze-
repet kapott. A nyomdában található a betűszedő gép, a nyomdagép, a 
betűszekrény, papír és még sok minden más tartozék, mindig a lehetősé-
gek határozzák meg minőségüket. Ezek külön termet igényelnek. A kis-
gyermekek csoportjában a betűk és számok tanítását megelőzően önálló 
tapasztalatszerzés folyik, betű- és számfelismerő gyakorlatok, a saját név 
leírása. Ezután jöhetnek a játékok a betűkkel, azonos kezdőbetűvel sza-
vak írása (analóg sorok), kisebb versek készítése. A cél saját szövegezésű 
történetek írása az „Életünk könyvébe”, saját újság, saját szövegű tan-
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könyvek előállítása (Galambos, Horváth H. és Porkolábné, 1990).  Frei-
net a kommunikáció eszközének is tekintette a nyomdát.

A tudományos munkákra, kísérletekre, a különböző témakörökhöz 
tartozó anyagok munkakártyákon való feldolgozására, dokumentálására 
szintén külön teremben van lehetőség.  Találhatók itt feladatokat tartal-
mazó munkalapok: pl. mennyi a súlya valamely meghatározott tárgynak, 
melyik a nehezebb, mekkora a magassága, szélessége, mélysége, kerüle-
te. Mérési feladatok különböző természetes anyagokkal pl. bab, pálcika, 
kagyló (Galambos, Horváth H. és Porkolábné, 1990).

A Freinet-pedagógia alkotáscentrikus és tiszteli a gyermek munká-
ját, ezért a mindennapi élet részévé teszi. A falakat a gyerekek munkái 
díszítik, amik állandóan cserélődnek, hiszen mindig van bőséges után-
pótlás. A művészeti műhelyekben a rajzolás, festés, a formázás, a kép-
alkotás eszközein kívül megtalálhatók a „szerelődobozok”, a különböző 
barkácseszközök, a „hulladék anyagokat” tartalmazó dobozok, melyek 
szabadon felhasználhatók „szerelő munkákhoz” és bizonyos feladatok 
elvégzéséhez. Gyakran itt kapnak helyet a különböző hangszerek is. Pl. 
harangjáték, xilofon, cintányér és egyéb ritmikai eszközök.  kottákat és 
zenei jellegű munkalapokat is itt találnak a gyerekek. kisebb zenei da-
rabok „komponálására” is alkalmas a hely (Galambos, Horváth H. és 
Porkolábné, 1990).

A beltéri műhelyeken kívül az iskoláknak általában van saját kertje és 
gazdasági udvara, ezek „a mezőgazdasági és házi munkák műhelyeinek” 
tekinthetők. De a nagy tölgyfa alá vagy a fára költözve lehet énekelni, a 
fűben ülve lehet zenekart alapítani, és a mediterrán éghajlat miatt „kül-
téri” lehet a tornaterem is, helyet adva sokféle testmozgásnak. Az egy 
hektárnyi területen a labdajátékok színtereinek is bőven jut hely. A nagy 
terület ellenére Freinet fontosnak tartotta a „classe promenade”-okat, 
„iskolakerülő sétákat” (Freinet, 1982). Ezek a felfedező utak alkalma-
sak voltak a környezet tanulmányozására, a mesteremberekkel való is-
merkedésre, az élmények gyűjtésére.

A Freinet-iskolákban más módon folyik a munka, mint a hagyomá-
nyos iskolákban, ahol a hivatalos tanterv szerint, ismétlődő napi menet-
rendben, órarend szerint írták elő a tanított tantárgyakat. Freinet isko-
lájában mindig a gyermekek szükségletei szerint, a legtermészetesebb 
módon zajlott az élet. Freinet nem a totális szabadságnak volt a híve, 
hanem a természetes engedelmességnek. Az egyénileg szabadon válasz-
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tott tevékenységeket, az egyéni munkatervet csoportos keretben valósí-
tották meg. Ehhez összehangolt együttműködésre, heti- és napirendre 
volt szükség. Így koordinálták a műhelymunkákat, a különböző eszkö-
zök felhasználását. A közös terem falára táblákat függesztettek ki, ahol 
névvel feliratkozva jelezték, ki, mikor, hol szeretne sorra kerülni. A je-
lentkezések nemcsak a tanulmányi dolgokra vonatkoztak, hanem a házi-
munkák vállalására is (pl. reggeli készítése, cicaetetés stb.) (Ballangó 
és mtsai, 1990). Ez mind a mai napig így zajlik. A műhelyek táblájára, 
amely az osztályokban vagy a termek ajtaja közelében található, fel lehet 
iratkozni az ott végezhető tevékenységre. Természetesen a férőhely, az 
eszközök határt szabnak a résztvevők számának. Így a csoportvezető és 
a gyermekek is folyamatosan nyomon követhetik az egyes műhelyek ki-
használtságát, és hogy az adott időszakban éppen hol tevékenykednek az 
egyes gyermekek. Hasznos információkat gyűjthetünk, ha a gyerekeknek 
saját munkalapjuk van, és a pedagógus vagy pedig maguk a gyermekek 
azt jegyzik fel, hogy hol és mit dolgoznak. Így a pedagógus, a gyermek 
és esetleg a szülő is folyamatosan nyomon kísérhetik a gyermekek mun-
káját, és − amennyiben szükséges – visszajelzéseket, tanácsokat adnak 
nekik. 

A munkasarkokat oly módon kell kialakítani, hogy azokban a gyerme-
kek önállóan tudjanak dolgozni. Ehhez nagy segítséget tud adni egy do-
kumentációs központ, ami nem tekinthető munkasaroknak, hanem mun-
kakönyvtárnak, amit elsősorban akkor keresnek meg a tanulók, amikor 
valamilyen problémájuk van egy feladat megoldásakor, és innen remél-
nek segítséget. Ezekben a munkakönyvtárakban általában segítő munka-
kártyák, gyermekenciklopédiák, számítógépes tanulási programok, tech-
nikai eszközök (írásvetítő, magnetofon, film stb.) állnak rendelkezésre.

A Freinet-iskolák és osztályok hasonlítnak egymáshoz általános jel-
legükben és szellemükben, de mivel a gyermekek életére és az őket kö-
rülvevő környezetre épülnek, ezért szükségszerűen különböznek is egy-
mástól. A terem, akárcsak az emberek otthonai, sugározza a benne élők 
lelkületét. A berendezések változhatnak, ahogy ezt a tevékenységek meg-
kívánják. A műhelyek szűkösebb viszonyok között a csoportszobákban, 
osztálytermekben kerülnek kialakításra. van ahol a folyosókon találha-
tók. Más esetben az osztályterem csak a munka kiindulópontjául szolgál, 
annak tényleges megvalósítása az azzal járó nagy zaj miatt kisebb oldal-
helyiségekben, az udvaron vagy a folyosókon történik.
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Az osztály részei:
Emelvény a gyermekek előadásai, bemutatói (akár színházi) szá-1. 
mára.
A gyermekek számára elérhető magasságban nagy zöld szárnyas táb-2. 
lák, faliújságok az éves tervek, az egyéni tervek és az évközi tervek 
számára, és hely, ahol szabadon közlik a gyerekek a véleményüket. 
(A faliújság alatt kérdező ládika is van, amibe a tanulók beledobhatják 
kérdéseiket.)
A tanító íróasztala egy kicsit félreeső helyen van.3. 
könnyen mozgatható asztalok és székek, amelyek lehetőé teszik a 4. 
nyugodt, egyéni munkát, de a csoportmunkához az átcsoportosítást is.
Gyermekmunkák külön faliújságon, aktuális dokumentumok kifüg-5. 
gesztésére alkalmas helyek.
Asztal az egyéni feladatlapok számára.6. 

Forrás: Ballangó Jánosné, Galambos rita, Horváth H. Attila, Staudinger Beáta 
(1990, szerk.), Freinet-vel könnyebb. vitéz János Tanítóképző Főiskola, Eszergom. 
150−151.

1. ábra. Egy németországi Freinet-osztály berendezése
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kísérletezős asztalok mérések és számolások, különböző megfigye-7. 
lések elvégzésére.
kiállítóasztal az osztály alkotásainak számára.8. 
levelezőtársak küldeményei számára fenntartott hely. 9. 
A munkakönyvtár részeként az érdeklődési körök szerint csoportosí-10. 
tott dokumentumok, oktatókártyák.
osztálykönyvtár (értelmező szótárak, enciklopédiák, iskolai kézi-11. 
könyvek, szabadidős irodalom. Itt találhatóak még azok a folyóira-
tok, amelyek a gyermekek írásait és rajzait tartalmazzák. 

a műhely részei:
Nyomda, sokszorosító1. 
Audiovizuális eszközök2. 
Elektromos részleg3. 
képzőművészet4. 
Természettudományos gyűjtemények, kísérleti eszközök, akvárium5. 
kézműves részleg6. 
(Ballangó és mtsai, 1990)

6. Összegzés

A reformpedagógiai mozgalom innovatív törekvéseiből és Célestin Frei-
net pedagógiai koncepciójából világosan körvonalazódik számunkra, 
hogy a gyermeki szükségletekből, aktivitási vágyból születő és az őt kö-
rülvevő környezet által inspirált tanulást nem lehetett megvalósítani a 19. 
század hagyományos iskolai keretei között. Freinet szerint az iskolának 
több és nagyobb feladata van, minthogy továbbítsa a tananyagba zárt 
ismereteket. Nem az ismeret a fontos, hanem a kutatás, a felismerés, az 
ismeret megszerzésének útja. Ilyen célkitűzések mellett az iskolai élet 
nem szűkülhetett le a tantervi tananyagra és annak elsajátítására. A sze-
mélyiség kiteljesítése érdekében nagy hangsúlyt kapott a művészi meg-
ismerés és a szabad alkotás, miközben nem zárkózott el a megismerés 
más formáitól sem, mert a gyermeki érdeklődést mindig vezérfonalnak 
tartotta. Az ismeretszerzés folyamatát újszerű módon értelmezte, a hoz-
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záértést, a kompetenciát, a képességeket is nagyra becsülte. Így válhatott 
pedagógiai elgondolásainak és azok „kísérletező tapogatózás” útján való 
megvalósulásának bölcsőjévé és otthonává a vence-i Freinet-iskola.

A vence-i Freinet iskola címe és elérhetősége:
école Freinet, 1133 chemin 
célestin Freinet, 
06140 vence

felhasznált irodalom

Ballangó Jánosné, Galambos rita és Horváth H. Attila (1990, szerk.): Freinet-vel 
könnyebb.  vitéz János Tanítóképző Főiskola kiadványa, Esztergom. 

Galambos rita, Horváth H. Attila, Porkolábné kóra zsuzsanna (1990): Frei-
net-módszer Nagykovácsiban. Pedagógiai Szemle, 40. 12. sz. 1134−1147.

Freinet, c. (1982): A Modern Iskola technikája. Ford. dr. zipernovszky Hanna. 
Tankönyvkiadó, Budapest.

Freinet, c. (1991): Les dits de Mathieu – Máté mondásai. Ford. ősz Gabriella. 
Iskolaszövetség, Budapest.

kock, r.(2009): Biographische Anmerkungen zu Célestin Freinet. 
http://freinet.paed.com/freinet/ecf.php?action=elfrven letöltés: 2009. december 

29.
legrand, l.(2009): Célestin Freinet (1896−1966).
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