
Társadalmi dolgozatok

A M Ű V E L Ő D É S  M Ó D JÁ R Ó L  
ÉS E S Z K Ö Z E I R Ő L .

Irta : KUN SÁMUEL.

ÜVELŐDJÜNK czímmel egy igen meg
szívlelendő czikk jelent meg ez Év
könyv tavalyi folyamában Marczievicz 
Lajostól, mely bizonyára emlékezeté
ben maradt az olvasóknak. Fejtegeté

seinek legnagyobb részét aláírom én is és bajos is 
volna a művelődés égető szükségét talpraesettebben 
előadni, mint ő tette. E soroknak csak az a czélja, 
hogy a probléma némely oldalait bővebben kifejtse 
s a czikkiró némely állítását helyesbítse.

Mi tulajdonképen a műveltség, melyek kellékei, 
mi úton-módon lehet rá szert tenni ? Bokros és szö
vevényes kérdések, melyekre nem könnyű röviden 
megfelelni. A legszorosabban összefügg azok meg
oldása a magasabb rendű népies oktatás nemkevésbbé 
fontos és életbevágó kérdésével, melylyel nálunknál 
sokkalta haladottabb nemzetek is nem nagy sikerrel 
foglalkoztak, ha az e tekintetben mindenünnen fel
hangzó panaszoknak hitelt adunk.

A középiskolái és egyetemi tanításrendszernek, 
az úgynevezett humanióráknak, köztudomás szerint 
az a hibája, hogy a modern élet igényeinek meg nem 
felelő, ódon, felületes latinos mázt ad a vagyonos 
osztályok gyermekeinek, kik benne részesülnek. 
A technikus és egyéb szakiskolák meg életrevalóbb 
elemeket képeznek ugyan, de bennök legtöbbször 
hiányzik az a finomabb irodalmi és művészi érzék, 
mely az igazi műveltségnek egyik ismertető jele és 
kelléke. Nekünk munkásoknak, kik a költő szavai 
szerint „a tudomány szép kertjébe vaskorláton néz-
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tünk át“, nem igen kell irigyelnünk a dirigáló osztá
lyok hosszas, költséges és legtöbbször eredménytelen 
iskoláztatását. Azonban tehetünk-e szert „igazi, tudo
mányos m űveltségre?" Erre a kérdésre M. szaktárs
sal ellentétben igennel kell felelnem. Természetes, 
hogy nem az általa is elitéit felületes kapkodással 
és léha eszközökkel érhető ez el, hanem komoly 
törekvéssel, fáradhatlan buzgalommal és lankadatlan 
nehéz munkával. Göröngyös, hosszú és fárasztó az 
útja, de czélhoz veze t!

E néhány bevezető szó után, hozzáfoghatok a mű
veltség mibenlétének fejtegetéséhez. Nézetem szerint 
két fő alkotórésze v a n : a tudomány és a művészet, 
melyeket még többféle másodrangú tényező egé
szít ki.

Tudományok alatt értem az exakt tudományokat, 
melyek a világ, az ember, a társadalom szerkezeté
vel ism ertetnek meg bennünket, azok törvényeit 
kutatják és derítik fel. Részletezve, ide tartoznak a 
mathematikai alapozáson (számolás és mértan) kívül, 
mely nélkül a többiekbe behatolni nem leh e t: a 
csillagászat főbb theoriái, a fizika, a vegytan, az élet
tan, a társadalomtudomány (sociologia) és az erkölcs
tudomány (morál). Megjegyzem elöljáróban azok ked
véért, kik e felsoroláson megijednének, hogy nem 
szükséges mind e tudományoknak olyan részletes és 
kimerítő ismerete, a milyen egy gépészmérnöktől 

-.vagy orvostól megkivántatik, hanem kívánatos igenis 
főbb elméleteik, törvényeik elég alapos tudása.

Művészetek alatt értem a képzőművészetek, a raj
zolás és festészet, a zene, továbbá a szobrászat és 
és építészet elemeinek ism eretét (az első kettőnek 
gyakorlatát i s !), de föképen a költői műveknek, a 
bel- és külföldi irodalmak halhatatlan régi és újabb 
remekműveinek ismeretét, eredetiben vagy jó for
dításokban.

E két főelemhez csatlakoznak még a másodrangú 
(mert egyszerű olvasással is elsajátítható) ismeretek, 
minők a hazai és európai történet, földleírás stb., 
a melyeket szükségképen kiegészít mindenki ipari 
szakmájának elméleti és gyakorlati ismerete és ugyan
annak tö rténe te ; végül minél több élő nyelv és lehető
leg a klasszikus holt nyelveknek is ismerete, m ert a 
nyelvtudás ugyan magában nem ismeretanyag, de
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mindegyik más-más észjárású népek irodalmi kincsé
nek megközelítéséhez nyújt módot. Innét a régi köz
mondás : a hány nyelvet tudsz, annyi embert érsz.

Tehát nagyjában lehet mondani, hogy kétfajta 
műveltség létezik : a tudományos és a művészeti. 
Ezek azonban nincsenek egymástól elválasztva, ha
nem szoros, benső összefüggésben vannak és egy
mást kölcsönösen kiegészítik.

Sietek megjegyezni, hogy az elősorolt, minden
esetre igen magas kettős képzettség olyan maximu
mot képvisel, melyet vajmi ritkán egyesít magában 
valaki, legkivált pedig munkás, ki előtt, nálunk, az 
ismeretszerzés minden útja úgyszólván el van vágva. 
Tehát csak olyan felső ideális határfélének tekintendő, 
mely felé törni ambicziózus fiatalembernek köteles
ség, de a melyet a legkomolyabbaknak is éppen csak 
kisebb-nagyobb fokban megközelíteni lehet. Azon
ban ez magában is szép és dicséretes, sőt hasznos 
törekvés.

A modern kor egyik leghelyesebb jelszava: nép
szerűsíteni tudományt, művészetet, terjeszteni az 
értelmi, erkölcsi, érzelmi kultúra nemesebb hajtá
sait a nép legszélesebb rétegeiben. Mind nagyobb 
hullámgyürűket ver Európaszerte az az eszme, hogy 
a tudományok és művészetek nem a vagyonosak, a 
privilegiált osztályok időtöltésére, mulatságára szol
gáló vívmányai az emberi észnek, de igenis arra 
hivatvák, hogy közkincscsé váljanak s nemesítő, fel
emelő, moralizáló befolyásukat éreztessék minden
hol, még a szegények, az anyagi kincsektől meg
fosztottak kunyhóiban is. Parallel-vonalban halad ez 
a mozgalom a munkás-osztály anyagi jólétének eme
lésére, betegség, balesetek, rokkantság stb. ellen való 
megóvását czélzó állami és társadalmi aktióval. És 
lehet mondani, ennél semmivel sem alárendeltebb 
jelentőségű. Nálunk ugyan mind a két mozgalom 
csak most kezd megindulni, de a haladottabb nyugati 
országokban már hatalmas, mindent magával sodró 
áradatként jelentkezik.

De nem akarok az általánosságok terén meg
maradni. Azon szaktársak kedvéért, kik a föntebb 
vázolt programmot skeptikus mosolylyal volnának 
hajlandók fogadni, ki kell fejtenem, hogy az éppen 
nem utópia, amolyan megvalősíthatlan ábránd, de a
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tudom ánynépszerüsítés nagy és üdvös munkája a 
nyugati nagyvárosok kebelében javában funkczionál.

így Párisban már egy évtized óta m űködikDeherme 
fáradhatatlan kezdeményezése alapján a Népegyetem, 
melyre közadakozás útján több millióra menő összeg 
gyűlt össze, s m elyet a párisi községtanács is szub- 
venczionál. A munkásnegyedben, a hírhedt s hajdan 
forradalmi góczpont szerepet vivő Faubourg Saint- 
Antoine kellő közepén egy hatem eletes házat foglal 
el, könyvtárral, olvasó- és dolgozótermekkel, labora
tóriumokkal, tanterm ekkel felszerelve, a hol minden
féle elméleti tudományt és gyakorlati ism eretet taníta
nak ingyen a legjobb erők, főkép esti tanfolyamokban. 
Ez első népegyetem mintájára majd minden népies 
elemtől lakott párisi kerületben s vidéken is számos 
helyen alakult népegyetem.

Az angol és amerikai egyetemek utazó tanár- 
koloniái, az úgynevezett University-extension szin
tén főkép a proletariátus oktatását tűzték ki fel
adatukul. Ugyancsak e czélnak állanak szolgálatában 
a brüsszeli szabad egyetem s a stockholmi Munkás
intézet, nem is szólva a svájczi, hollandi stb. hasonló 
tendencziáju intézményekről s a  hozzánk legközelebb 
eső bécsi „Volksheim" üdvös működéséről.

Követendő mintaképekben, olyanokban, hol a fel
sőbb népnevelés és oktatás nagy léptéken és teljes 
eredm énynyel működik, e szerint nincsen hiány. 
Csak szünet nélkül követelni kell közhatalmaktól, 
társadalomtól egyaránt hasonló intézmények mielőbbi 
meghonosítását s — a mi nem utolsó dolog — a 
munkásoknak önerejökből is kell ilyen magasabb 
képzést a saját hatáskörükben kezdeményezniük.

A legutóbbi néhány év alatt nálunk is jelentkezik 
egy kis mozgalom, vézna és idétlen, mint minden 
a közjót czélzó intézkedés, mely választási s egyéb 
„politikai" érdeket nem érint. Vannak egyetemi szabad 
előadások, szabad lyceumi felolvasások, a társadalom- 
tudományi társaság népszerű előadásai, nem is szólva 
az állami gépgyárak személyzete számára rendelt 
muszáj-tanításról, hova karhatalommal rendelik be 
a m unkásokat'— egy kis csendes szundikálásra.

Ez intézmények legtöbbjének az a szarvashibája, 
hogy összefüggéstelen, minden magasabb czél és rend
szer nélkül való táplálékot nyújtanak a hallgatóság
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nak s a lehető legtarkább változatossággal válogatják 
össze tárgyaikat. Ma Petőfi lyrai költészetéről, hol
nap a compound gépekről, azután a középtenger 
partvidékeiről, majd közjogi és lélektani tárgyakról 
folyik a többé-kevésbbé érdekes diskurzus. Meg
ragadni vajmi kevés ragad meg mindebből a keve
rékből.

M ert egy fő fő fontosságú elvet hanyagolnak el 
a felolvasók, melyet a következőkép lehet formu- 
lázni: Csak összefüggő, rendszeres, az egyszerűbbről 
a komplikáltabb ism eretek felé fokozatosan haladó, 
a tudományok egész sorozatának igazi velejét nyújtó 
és következetesen, azaz ugrás és kapkodás nélkül 
keresztülvitt, a szó igaz értelmében magasabb rendű 
népszerű oktatás vetheti meg az igazi műveltség 
alapját. Ez okból fejtegettem e czikk elején kissé 
részletesebben a műveltség tudományos és művé
szeti alapvetésének programmját. Ha ez az alap meg
van, akár egészében, akár csak több-kevesebb rész
lete: úgy minden további ism eret szervesen ékelődik 
be a már meglevő ism eretelemek közé, asszimilálódik 
és kiegészítő alkotórésze lesz az illető egyén szel
lemi birtokállományának. Ellenkező esetben rövid- 
hosszabb idő múlva ismét elszáll az ismeretanyag, 
elfelejtődik nyom nélkül: valóságos erő- és fáradság- 
fecsérlés lesz, minden maradandó haszon nélkül.

Az elmondottakból következik, hogy az úgyneve
zett szakoktatást sem pártolom, mely pedig praktikus 
előnyöket hajhászó korunkban fent és alant általában 
közkedveltségnek örvend.1) Mert igaz ugyan, hogy 
minden munkásnak szakfoglalkozását a lehető leg
jobban kell eltulajdonítania; de ezt a műhelyben 
avatottabb előmunkások vezetése alatt komoly aka
rattal és szorgalommal legtöbbször el lehet érni. 
Ennél sokkal fontosabb azonban úgy egyéni, mint 
társadalmi szempontból, hogy a munkáselem álta

i) E vélemény némi magyarázatra szorul. Nem vagyok barátja a külön  
nyomdász-szakiskola eszméjének többféle okból. Először mert az csak 
szaporítaná a már meglévő, amúgy is aránytalan nagy tanonczállományt az 
ott elnyerendő oklevél reményével ; továbbá művészkontárokat, amolyan 
„fírtlik“-et nevelne, kik a való életben, a szekrény mellett, meg nem állhat
nának és csak a nyomdahivatalokra aspirálók számát szaporítanák. E mellett 
az általános műveltség ép oly hiányos volna, mint eddig volt. Ilyen iskolára 
csak ott van szükség, a hol a nyomdák tanonczképzéssel egyáltalán nem 
foglalkoznak, mint pl. Párisban az Estienne-iskolára. De az imént jelzett 
hátrányok ott is jelenkeztek.
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lános ismereteket szerezzen, a komoly és tudomá
nyos műveltség alapjaira tegyen szert, gondolkodási, 
kombinativ és Összefoglaló tehetségeit tudományos 
levezetéseken és demonstrácziókon gyakorolja. Semmi 
sem áll útjában annak, hogy egyszersmind a specziális 
szakmájára való arravalóságát is megszerezze.

Még néhány példával kell a most kifejtetteket 
megvilágítanom. Régenten hazánkban is szerteszéjjel 
lehetett napórákat és a szélirányt jelző úgynevezett 
szélkakasokat látni, a mi azt tanúsítja, hogy az építő- 
és vasmunkások jártassággal bírtak az elemi csilla
gászat egyszerűbb theoriáiban, nevezetesen az árnyék 
tanában s a délvonal (meridianus) húzásában (más 
szóval az orientáczióban), melyeken az em lített két 
műszer alapul. Manapság e theoriákat csak a szakma
beli tudósok ismerik és egy-két szakiskolán tanítják. 
Pedig e dolgok az általános műveltséghez tartoznak s 
minden munkásnak kellene azokat ismernie. E helyett 
azonban egészen haszontalan dolgokkal töltik meg 
gyermekeink fejeit tanoncziskolákban és „praktikus 
fogásokra" oktatják a specziális műipariskolákban, 
de azzal, hogy tudományos alapja legyen képzett
ségűknek, senki sem törődik.

A mi különösebben minket nyomdászokat illet, 
mennyire üdvös volna, ha az általunk gépiesen 
elkészített munkák értelmét is képesek volnánk fel
fogni. Ilyen pl. a kalendáriom, az emberi értelem 
e bámulatos terméke, mely egymagában az asztro
nómiai, a műveltség-történeti stb. fontos ismeretek 
valóságos tárháza. De hányán tudják közülünk, mi e 
majdnem minden nyomdában előállított csodaremek
nek alapja, kiszámítási módja a benne előforduló jelek 
értelm e? Többet mondok, nem is vagyunk kiváncsiak 
rá. Mennyivel több szakértelemmel készülnének a 
mathematikai, fizikai stb. tudományos munkák, ha az, 
a ki a munkát szedi, csak némileg is értené, a mit szed 
s nem csak mechanicze reprodukálná az elébe írtakat. 
Mindenki tudja, milyen kevés azoknak a nyomdá
szoknak a száma, kik tűrhetően bírnak egy mathe
matikai formulát kiállítani.

Már most mi kell ahhoz, hogy az az általános 
oktatás, melyet fentebb vázoltam, létrejöhessen? 
Kettő k e ll: oktató testület és hallgatóság. Sajnos, 
hogy nálunk mind a kettő hiányzik még — egyelőre.
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M ert a tanítóra nézve nem elég, hogy szaktárgyát, 
pl. a fizikát, m értant stb. olyan mértékben bírja, 
hogy közép- vagy felsőbb iskolákban előadhassa. 
Munkástanfolyam oktatójának még nagy mértékben 
összevonni is kellene az előadandó tárgyat, csak 
éppen a legfontosabb lényegre, a „quintessencziára" 
szorítkozni, a mellett a tárgynak gyakorlati oldalára, 
alkalmazásaira rám utatn i: mind oly dolgok, melyek 
nem közönséges értelm ességet kívánnak. E mellett 
ez oktatásmőd ügybuzgóságot, valódi szocziális érzel
met is tételez fel, oly tulajdonságok, melyekkel 
hazai tanári karunk, fájdalom, igen csekély m érték
ben rendelkezik, ha egyáltalában rendelkezik.

De ez még a csekélyebb baj. Sokkal veszedel
mesebb hiba, hogy maga a munkásság nem érzi 
szükségét a művelődésnek, a komoly tudományos 
képzettségnek. És e tekintetben a nyomdászok, kik 
a munkások élite-jének szeretik magukat tekinteni 
(e kvalitást azonban Marczievicz szaktárssal együtt 
én is hajlandó volnék kétségbe vonni), semmivel 
sem különbek a többi szakmák munkásainál, sőt 
talán még ezek mögött is elmaradnak. Ismételik 
ugyan úton-útfélen Bebel mondását: „a tudomány 
hatalom" s még egynéhány hasonló hangzatos frázist, 
de közelebbről is megismerkedni e hatalommal, éppen 
nem éreznek hajlandóságot. A gyakorlatban minden 
szakegyesületben a „retorikai" tanfolyam meríti ki 
a képzés egész területét, kiegészítve legfölebb egy- 
egy szakbeli előadással és gyorsírással. Ez a képzés 
azonban legfölebb szónokokat produkál, — de hiszen 
tudjuk, hogy ez a pálya is már meglehetősen ki van 
aknázva, eltekintve attól, hogy közhelyeknek még 
olyan ékesszóló és dörgedelmes előadása vajmi kevés
sel viszi előbbre a munkásosztály értelmi emanczipá- 
czióját, társadalmi és erkölcsi súlyát.

Milyen kevés érzéke van a nyomdász-szaktár- 
saknak a tudományos képzés iránt, erre nézve bátor 
leszek egy személyes példát felhozni. 3—4 évvel 
ezelőtt arra vállalkoztam, hogy a szakegyesületben 
mértani tanfolyamot tartok. Ez a kezdeményezés 
azonban nem várt eredménynyel járt. A szaktársak 
ugyanis mulatságosnak, nevettetőnek ítélték s egy 
Árgus álnév alá bújt táltos szaklapunk tárczájában 
komikus oldaláról méltatta a dolgot, szóval kivicz-
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czelte. Mely kiskorú nyelvöltögetésnek az az ered
ménye lett, hogy az első előadásra hatan jelentkez
tek, köztük egy főnök, egy idegen szakmabeli és 
egy egyetemi hallgató, néhány hét múlva pedig a 
tanfolyamot részvéthiány miatt be kellett szüntetni. 
Szükségtelen a magában is jellemző tényálladékhoz 
még kom m entárt is fűzni.

Sokat lehetne még az itt felvetett témáról mon
dani és minden egyes pontját sokkal bővebben kel
lene tárgyalni, mintsem egy évkönyvi czikk kereté
ben lehetséges. Azért csak még néhány rövid szóban 
összegezem a fejtegetett vagy csak egyszerűen meg
pendített eszm éket:

Az igazi tudományos műveltség megszerzése a 
munkások részére nem oly elérhetetlen ábránd, a 
minőnek sokan s többek között Marczievicz szak
társ is tartja. De bizonyos, hogy sem újságolvasás
sal, sem léha Jókai-regények olvasásával, avagy 
rhetorikai vagy rendszertelen és összefüggéstelen 
kurzusok hallgatásával arra szert tenni nem lehet. De 
igenis komoly munkával és fáradalmas, kitartó tanu
lással. Az erre  szolgáló tanfolyamok, úgy mint a 
műveltebb nyugati országokban már régóta léteznek, 
még hiányzanak ugyan nálunk, — de ha valóban 
szükségét éreznék a munkások a magasabb m űvelt
ségnek, úgy a közhatalmaknál folytonos reklamálás
sal vagy az önnönmaguk inicziativájából is azokat 
elő lehetne terem teni, ■— csak úgy, mint a segély- 
és szakegyesületeket lehetett. N ekünk nyomdászok
nak, úgy mint ez utóbbiak m egteremtésében, itt is 
jó példával elől kellene járni.

ESTERSZEDŐK ÖNKÉPZÉSE. A mikor szakmánk nemes- 
bítése, önmagunk tökéletesbítése czéljából minden lehetőt el

követünk, nem időszerűtlen ama megpendített eszme, hogy a mes
terszedők havonta találkozzanak Szakkörünkben, bemutatva egyhavi 
munkáikat, melyeket jóakaró tanulmány tárgyává téve, az önmű
velést és a szakmabeli tudás fejlesztését, szakmánk nemesbítését 
hatalmas lendülettel előmozdítanák. Ezeken az összejöveteleken 
kizárólag csak azok vehetnek részt, a kik a készített munkák levo
natait magukkal hozzák, mert csak ez jogosíthatja fel arra, hogy 
a mások által készített munkákhoz is hozzászóljanak. Azt hisz- 
szük, az eszme megérdemli, hogy alaposan foglalkozva vele, mentül 
hamarább nyélbe üssük.
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