
munkásokat kérték meg arra, hogy a filmet kisér� magyarázatot megir-
ják és elmondják. Ilyen film Elton�Shaw Under the City�je, melyben ká�
belmunkások mesélik el saját nyelvükön a munkájukkal járó eljárásokat. 
És érdekes volt, de még mindig valamelyest mesterikéit, mert a beszé-
l�k mintegy kivülr�l magyarázták tennivalóikat. A következ� lépés volt a 
világ zajainak a filmre való vitele. Ezt tették Anstey és Watt a Collec�
tion cimű filmjükben. A hangok azonban, bár a munka közben használt 
beszélgetéseket s a munka zaját adták vissza, nem keltettek természetes 
benyomást. 

Ez alkalommal csupán az angol realista film egyik ágáról, a filmri�
portázsról számolunk be s máskor fogjuk azt az irányzatot ismertetni, 
amely bár következetesen reálista eszközökkel, de költ�i feldolgozásban 
készit filmeket. Az angol filmriportázs igen sokat foglalkozik a munkával 
S a munkásokkal. Elton Workers and Yobs cimű filmjében egy munka-
nélküli csoport segitségét vette igénybe, s mint filmjér�l adott nyilatkoza�
tából kitűnik, alkalmi munkatársai nyugodtan és természetesen beszéltek 
s mozogtak a kamera el�tt. Elton következ� filmje, a Housing Problems 
további lépést jelent. Ez a film a külvárosok lakásproblémáját dolgozza 
fel. Elton munkatársait, ahelyett, hogy jeleneteket játszatott volna ve-
lük, arra kérte meg, hogy saját szavaikkal keresetlenül és �szintén mond-
ják el a felvev�gép el�tt, hogy mint vélekednek helyzetükr�l. Kezdetben 
ugyan bizonyos habozást észlelt, de a külvárosi emberek igen hamar be-
leszoktak a beszédbe s könnyedén és logikusan fejtették ki gondolataikat. 

Az uj realista film Angliában ma már tulhaladt azon a stádiumon, 
amikor valósággal fetisszerűen foglalkozott az ipari folymatokkal és szo�
borszerűen ábrázolta a munkást. Ma a dolgozó férfiak és n�k pontos meg-

ismerésére törekszik s elhagyta a régebbi tévelygéseinek vessz�paripáit. 
Utja az introverziótól és a munka önmagáért való szeretetét�l a néz� s a 
környez� valóság egymáshoz való közeihozása felé vezet. Márk Viktor 

A Z É R Z É K E N Y G Y E R M E K ÉS AZ É R Z É K E T L E N T Á R S A D A L M I 
R E N D . Az eset nagyon egyszerű ahhoz, hogy megértsük a történte-

teket és mégis elég megtéveszt�, hogy nagyon sokan félreértsék és na-
gyon sokan mellébeszéljenek. Az egyik budapesti leánygimnáziumban 
francia dolgozatot adott fel a tanárn�. Az egyik diáklánykának készen 
volt ez a dolgozata — mert két év el�tt n�vérének is ezt a témát adta 
fel ugyanaz a tanárn�. Mi sem természetesebb tehát, minthogy a kész 
dolgozatot lemásolta s hat társának is odaadta. A tanárn� észrevette a 
puskázást, megdorgálta a tettest, aki ezért nagyon elkeseredett s hogy 
jóvá tegye hibáját, az osztályf�nökn�nek akart jelentést tenni, de — 

mint kuszán megirt levélkéjében közölte, — mégsem merte a dolgot je-
lenteni: kivetette magát a második emelet ablakából és szörnyet halt. 
Ez történt az iskolában. 

Az otthoni háttér: elszegényedett ügyvéd gondoktól gyötrött élete, 
családi bajokkal, napi küzdelmekkel. A lányka jeles tanuló volt, azt ter-
vezte, hogy az egyetemre megy. Lehet, hogy zaklatott lelkében a pus-
kázás, megdorgálás, rosszabb jegy következménye gyanánt feltornyoso�
dott a nagy gátlás, mely elzárja �t az egyetemt�l. Lehet, hogy csak a 

szégyenérzés, a tandij elvesztésének lehet�sége s ennek amugyis lecsu-
szott családi életükre való hatása rajzolódott fel lelkében. Mi vitte a 
maximumig idegfeszültségét, az a kisleány halála folytán örökre titok 
m a r a d t . 

Egy biztos: a kis diáklány túlontúl érzékeny volt. És az a mód, aho-
gyan a nagyközönség reagál erre a tipikus katasztrófára, nyilván mutat�



ja, hogy a társadalom s végeredményben a mai társadalmi rend se nem 
tud, se nem akar az ilyen katasztrófákon segiteni. 

A tetemrehivás, ami a kis diáklány ravatalánál megtörténik, hami-
san van megrendezve. Minden és mindenki megjelenik, csak az a bünös 
szellem nem mutatkozik ,mely állandóvá teszi az iskolai feszültséget s 
mely az atmoszférát minden pillanatban alkalmassá teszi katasztrófák 
kirobbantására. 

„Jöjjön el� Bárcz, a falu mind" — ezt kivánja az alibimorál, 
mely lelkiismeretpótlékul szolgál — igazi lelkiismeret hiányában. És 
el�áll az ujságiró: megbotránkozik az iskolai áldozatok elszaporodásán. 
A tanárnak minden tanitványát ismernie kell. A tanárnak nem szabad tü-
relmetlennek lennie; aki pénzért tanit, annak türelemmel kell tanitania, 
nevelnie. 

És megszólalnak a pedagógusok. Az els� számú azt panaszolja, hogy 
az ujságiró meggondolás nélkül minden iskolai eltűnést és öngyilkossá-
got a tanár számlájára ir... Holott a gyermek életének csak kis részét töl-
ti az iskolában. „Ma, mikor az ujságoknak külön öngyilkossági rovata 
van, szinte divat eldobni az életet; nem csoda, ha a gyermek utánozza a 
feln�ttet, hogy lelkiismeretfurdalásaitól i ly sajnálatos módon megszaba-
duljon." 

A második számu pedagógus is felpanaszolja, hogy bármilyen te-
kintetben összeütközik a tanuló az iskolával, mindig az iskolát a tanárt 
hibáztatják. Elismeri, hogy tiz diák közül kilenc puskázik s elismeri azt 
is, hogy a puskázó diákokból derék emberek, s�t derék tanárok is válhat�
nak. S�t megkockáztatja azt az állitást is, hogy némelyeknek derék em-
berré válásában a dorgálásnak is van valamelyes szerepe. Mert a dorgá-
lás éppen a helyes és helytelen közt való értékkülönbséget állitja a ta-
nuló elé. De hogy az ilyen dorgálások után az érzékenyebbek mindjárt 
az életüket dobják el, azt „semmiféle statisztika nem tudná megállapi-
tani." 

A harmadik pedagógus — egy zenetanár — a hivatalos fórumoknak 
figyelmébe ajánlja, hogy „már az elemi iskolában megfélemlitett és ide-
gesitett gyermekeknek sikeresen készitik el� a talajt a kés�bbi diáktra�
gédiákhoz". 

A negyedik felszólaló részvéttel fordul a tanárn� felé, akinek dorgá�
lása miatt öngyilkos lett a kis diáklány. „Kedves jó Tanárn�, minden 
részvétünk az Öné" mondja, biztositván �t, hogy a kislány halálának 
nem lehet a francia dolgozat az oka, a megromlott idegek tagadták meg 
a fegyelmet, stb. 

És megszólal végül az idegorvos is. A „mintagyerek" sajátos lelki 
alkatából magyarázza a tragédiát. „A mintagyereknek egyik legfeltűn�bb 
tulajdonsága a tulérzékenység." Biztosnak látja, hogy a leányka végze-
tes tette nem véletlen, nem pillanatnyi elmezavarodás műve, hanem egy 
évtizeden át kifejl�dött és megszilárdult ideges életstilus megnyilvánu-
lása. S mindebb�l azt a tanulságot vonja le, hogy nem a francia tanár-
n�ben, sem a gazdasági válságban kell keresnünk a tragikus esemény f��
okát, hanem a gyermek ideges jellemében: ez pedig gyógyitható lett 
volna. Az idegorvos Máday István — abban a meggy�z�désben van, 
hogy a Szül�k Iskolájának lehet a bajon segiteni, vagyis olyan tanfo-
lyamokkal, melyek a szül�ket a helyes nevelés módszereire megtanitják. 
És elpanaszolja, hogy a budapesti Szül�k Iskolája Tanfolyam hatósági 
támogatás folytán két év óta szünetel. Ezzel a ténnyel szemben szeretné, 
ha a szül�ket iskolánként és osztályonként egyesületekbe szerveznék, át-
szerveznék a tanitó� és tanár�képzést, ifjusági tanácsadókat alkotnának, 



Megnyitnák az Idegesek Középiskoláját, stb. 
Jellemz�, hogy az ujságirótól kezdve az idegorvosig mindenki csak 

megkerüli a kérdést. Senki a hozzászólók közül nem akarja észrevenni, 
hogy az iskola a mindenkori társadalmi rend vetülete és csak ennek a 
rendnek megfelel� képet tud visszatükrözni. Aki pénzért tanit, az legyen 
türelmes — mondja az ujságiró. De vajjon azért fizetik�e ma a pedagó-
gust, hogy türelmes legyen. Nem azért fizetik�e, hogy ennek a még ural-
kodó rendnek szelektáljon embercsemetéket s az ilyen szelektáláshoz türel-
metlenség kell, katonai modor kell, céltudatos türelmetlenség kell. Az a 
szelekció, mely ma az iskolákban történik, az egyéniségnek teljes letag�
lózása, ezt az érdekelt közönség azonban nem veszi észre vagy csak ak-
kor, amid�n a gyermekek egyéniségén kivül az életük is áldozatul esik. 
Min�ségi skatulyákba gyömöszölik a serdületlen fiu és leánygyermekeket, 
a tanár sokszor ösztönösen, a hatalom szándékát megérezve, végzi ezt a 
skatulyázást s amikor a katasztrófa bekövetkezik, �szintén lep�dik meg a 
tanár is, megrenditi �t is a gyászos eset: szivb�l sajnálja, hiszen jeles t a �
ruló volt, stb. — s nem veszi észre, hogy ez a spontán elszólás milyen 
hangos vád a mai iskola antiszociális és szalmacsépl� munkája ellen. 
Ahol igazi embermegbecsülés van, ott nem a jelesek vagy elégetlenek 
számarányában osztjuk a megbecsülést. És mit szóljunk a kollégákhoz, 
akik nem értik, miben is vállalják a szolidaritást? Akik azt hiszik, hogy 
az iskola azért tehet kevesebbet a gyermekért, mert kevesebb id�t tölt 
vele, hogy a divat sodorja a gyermeket öngyilkosságba, hogy a statiszti-
ka nem szól az iskola ellen, stb. Igaz: a lelki feszültségekr�l nem készite-
nek statisztikát, mert ha készitenének, sok jámbor pedagógus elcsodál-
koznék azon, hogy az iskola milyen készségeket termelt. És mit szólja-
nak a puskákra vadászó szemforgatásról? Az az át nem hidalható ellen-
tét, amely a mai iskola célkitűzése és munkamódszere között van, a való 
élett�l való rideg elzárkózás szinte elkerülhetetlenné teszi a puskázást. A 
természet sajátos képességekkel áldotta meg az embereket, az iskola 
univerzál zseniket akar nevelni a gyermekb�l s egyik oldalon való sab-
lonos és nagyképű munkának eredménye a másik oldalon a puskázás... 
A tanárn� két éve feladott egy témát a tanulóknak: leforditani egy Pet-
rarcáról szóló szöveget. Az idén ujra azt adta fel. S ki tudja évtizedek 
óta hányadszor adta fel ugyanazt a szöveget. S a tanuló életösztöne 
olyan, amilyenné a sablonos gyakorlat fejleszti. Önálló munka jól feldol-
gozott anyagból több örömet okozna a gyermeknek, de ha már a téma év-
r�l�évre el�kerül, ennek ideget�rl� unalmát csak a puskázás, enyhitheti. 

Az idegorvos — érthet� — a maga speciális szemszögéb�l nézi a 
katasztrófát s azt hiszi, hogy a Szül�k Iskolája segithetne a bajon. De 
azt már nem veszi észre, mennyire nem véletlen az, hogy a budapesti 
Szül�k Iskoláját a hatóság nem támogatta és — véleménye szerint — 
ezért kellett beszüntetni. A Szül�k Iskoláját még a háború alatt alaki-
totta meg Nagy László és — nem kellett hozzá hatósági támogatás. 
Háború után Máday István vette a kezébe s az � vezetése alatt is szé�
pen működött évekig. Nem azért, mert a hatóság támogatta, hanem 
azért, mert a szül�k támogatták. S ha ma nincs, nem lehet Szül�k Isko-
lája Budapesten, az annak a jele, hogy a szül�kben nincs meg az erköl-
csi bátorság nyiltan elmondani kivánságaikat, panaszaikat. Franciaor-
szágban évtizedek óta kialakult és működik a Szül�k Iskolája. 1920 óta 
a liceumok igazgatótanácsában is részt vesznek a Szül�k Iskolájának 
megbizottai. Vannak szül�i szövetségek, melyek az iskola javitására, s�t 
ujjáépitésére is tudnak pénzt kapni a községt�l. Természetes, hogy az 
ilyen szövetségek olyan reformokat is keresztül tudnak vinni, melyek a. 



tanulók munkakedvét fokozzak és gátat vetni oly rendszereknek, melyek 
a gyermekeket elkeseritik. Franciaországban köztudat már, hogy nem a 
szül�k és gyermekek vannak az iskoláért, de az iskola van a szül�kért és 
gyermekekért. Mi évtizedek óta mind jobban eltávolodunk ett�l a menta-
litástól. A mi társadalmi rendünk végig akarja egyformásitani az embe-
reket s ezt az egyformásitást már a gyermekeken akarja megkezdeni. A 
gyermeki egyéniség vizsgálatát rábizzák az elméleti pedagógusokra, a 
gyermektanulmányozókra, a gyakorló pedagógusok csak a hatalom ki-
vánságaival szemben mutatnak ösztönös érzékenységet s annál nagyobb 
értetlenséggel állnak meg a napról�napra jobban elterjed� diáktragé-
diákkal szemben. A pedagógus csak a jegyek rubrikáit látja, az idegor-
vos csak az ideges gyermeket, de egyik sem veszi észre, hogyan vezet az 
ut a gazdasági válságtól a gyermek idegének megromlásáig és az ön-
gyilkosságig. Kemény Gábor 

AZ IDEI CSEHSZLOVÁK ÁLLAMDIJAK. A csehszlovák államdijak, 
melyeket _ mint mindig — most is október 28�án, a csehszlovák 

köztársaság megalakulásának évfordulóján osztottak ki, ez évben megle-
petésszerűen úgyszólván kizárólag a haladó gondolat megtestesit�inek 
juttatták. A szépirodalmi dijat Jaroslav Seifert „Ruce Venusiny" (Vénusz 

kezei) cimű verskötetéért, továbbá F. X. S a l d a „Drevoryty staré i 
nové" (Régi és új fametszetek) c�mű novelláskötetéért, Laco Novo�
mesky „Otvorené okna" (Nyi tot t ablakok) cimű verskötetéért és Egon 
Hostovsky „Zhár" (Gyujtogató) c. regényéért kapta. A drámairás állam-
diját Frantisek Langer, az avantgardista szinmű�ró „Jizdni hlidka" (Lo-
vasjár�r) cimű darabjáért, a rendez�i művészet diját pedig a D 37 zse-
niális rendez�je, E. F. Burian szinházi rendezéseiért. A szinjátszás ál-
lamdiját ezidén nem osztották ki. (A dijra egyébként Hugo Haas neves 
cseh filmszinészt ajánlotta a biráló�bizottság, ám az egyik regressziv 
beállitásu miniszter közbelépésére a közoktatásügyi minisztérium elte-
kintett a dij kiadásától!) Az állami zenedijat a cseh filharmonikusok 
kapták, különös tekintettel a külföldön végzett tevékenységükre. Ezenki-
vül e g y dijat a csehszlovákiai kisebbségi német irodalom megjutalmazá-
sára is forditottak. Ezt a dijat Emil Merker kapta lirai alkotásáért. 

A csehszlovák kulturális életben mindig kimagasló eseményszámba 
ment az államdijak kiosztása. Ám az idei államdijak kiosztása annál is 
inkább felfigyeltet� eseménynek számit, mert a kiosztott dijakkal — 
ismételten leszögezzük — olyan irókat és művészeket tiszteltek meg és 
tüntettek ki, akik a haladás frontján foglalnak helyet. Örömmel és 

elégtétellel állapitjuk meg ezt, mert hiszen ez a siker komoly bizonyité-
ka annak, hogy a Buriánok, Novomeskyk és Saldák művészetre rangot és 
értéket képvisel. De bizonyitja ez azt is, hogy a csehszlovák állam ille-
tékes tényez�i a dijkiosztásnál a demokrácia elveit tartották szem el�tt 
és azok munkáját találták alkalmasnak arra, hogy erkölcsi elismerésben 
és anyagi támogatásban részesitsék. Természetesen politikai és más 
szempontok is közrejátszhattak a dijak kiosztásánál. Lehetséges, hogy 
a nemzetművel�dési minisztérium taktikai sakkhuzásnak szánta az idei 
dijkiosztó tevékenységét. Azonban szerfölött jellemz� és mindenesetre 
gondolkodásra késztet az a tény, hogy a regresszió képvisel�i közül ez-
idén senkit sem jutalmaztak meg az államdijjal. Ha a kitüntetett irók és 
művészek nem is tartoznak kivétel nélkül a következetes haladók arcvo-
nalához, mégis olyan személyeket ért a kitüntetés, akiknek munkái az 
örök emberi humánumért folytatott harcban és az igazságért való küz-
delem jegyében fogantak. 


