
A Z  ISKOLÁS GYERMEK ELSŐ KÖNYVE
A a tankönyvnek is más a feladata, mint volt 
régen. A nyáron néhány száz ábécés könyvet 
néztem át s már a futólagos szemlénél megál
lapítottam, hogy azokban nemcsak az írás és 
az olvasás technikájának elsajátításáról van 
szó, hanem messzenyúló törekvések rejtőznek 
bennök a művészi, művelődési és az állampol
gári nevelés irányában. A németországi, az an- 
gol-amerikai, de főképen az osztrák könyvek 
új célkitűzéssel, szempontokkal és módszerek
kel veszik munkába a 6 éves emberkéket s ami

kor elvezetik a betűk országának küszöbéhez, tulajdonképen nemcsak egy 
életre szóló kapcsolatot akarnak létesíteni az ember és a könyv között, 
hanem nagy kulturális, társadalmi és nemzeti problémák ajtait is nyitogatják.

A modern iskolás gyermek első könyve tartalmi és formai megjelenésé
ben merőben különbözik a régi világ tankönyveitől. Lapjai közt nem száradt, 
lapos, herbáriumszerű lepréseltséget találunk, hanem a comeniusi „bölcses
ségek kertecskéjébe" élő-eleven virágos úton vezetnek.

A szöveget olvasva, nem találkozunk elvont leírással, mert azt únná a 
gyermek. Inkább drámai cselekvés, történés és megjelenítő élénkség lüktet 
előttünk. Mintha csak Petőfinek a „Laci te, Hallod-e? Jer ide, — Jer, ha mon
dom, Rontom-bontom . . . “ ütemére tértek volna át a tanító bácsik az egész 
világon. Friss hangulatokkal, üde optikai jelenségekkel dolgoznak, melyek 
az emlékezetben mély nyomokat hagynak, a szívekben pedig örömteljes 
szenzációkat keltenek. Ha a könyv okos és kedves is egyszerre, mérhetet
lenül megkönnyíti a tanítást; szövegének és képeinek fűszeres ízebehízelgi 
magát a megismerés, az ítélet és az emlékezet számára.

Az új ábécés könyvekben tehát az olvasás nem öncél a betűk és a szavak 
kedvéért, hanem végeredményében minden a mondatok tartalmáért folyik. 
A külső forma is a belső érték után igazodik. A németek már annyira men
nek, hogy a könnyed forma kedvéért ellesik a gyermekszáj kifejezéseit; 
tőmondatokkal kezdik, hogy a mellékmondatok nehézségeivel ne terheljék 
a megértést, a mondanivalók kedvéért mindent leegyszerűsítenek. Viszont 
a franciák, bár szintén röviden, jellegzetesen, szinte közmondásszerüen 
beszélnek, de mégsem ereszkednek alá a gyermek szintjéig formában, ha
nem a gyermekfülön át lépcsőzetesen igyekeznek bevezetni a tanulóifjú
ságot az irodalmi képzés felé.

Az természetesen általános jelenség, hogy a gyermek mindig és minde
nütt kedveli a ritmust, a rímet és a mese-szót. Magunkról tudjuk, hogy mi
lyen hosszú életűek voltak a Hármas Kis Tükör és a Flóri Néni kádenciái 
(Pl. „Mi a pipa? Sátán csali sípja . . vagy „Elefánté a nagy fog; rossz
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gyermek, aki nyafog." stb. stb.) E pontnál az ábécés könyv legtöbbet merít 
világszerte a folklore kincseiből, sőt újabban — sajnos — a kabaréiroda
lomból is. A meseszóval azonban egy kis baj van. A porosz és az osztrák 
szocialista tankönyv-szerkesztők hadat üzentek a mesének, csaknem teljesen 
kiküszöbölték az ábécés könyvekből is, mert szerintük a mesében sok a 
fantasztikus s a zsarnoki elem s ezek akadályozzák a gyermeket a szociális 
érzésben, akadályozzák a valóság megfigyelésében és a tárgyilagos meg
állapításoknál. Az orosz szovjet, mikor a legjobb német ábécés könyvet, a 
Hansa-Fibel-1 kiadta oroszul, kihagyta belőle a mesét az Úr Istennel, a ki
rályokkal, szentekkel és a tündérekkel együtt; helyette mértani ábrákat és 
gépalkatrészek ismertetését iktatta be.

Újdonságként látjuk jelentkezni az ábécés könyvben mindenütt a „szülő
földem szép határa" gon
dolatának megbecsülését. 
A gyermek számára írott 
szövegekben a gyermek 
saját személyéből indulnak 
ki s abból a környezet
ből, amelyben él s amihez 
méri és hasonlítja a világ 
tárgyait és fogalmait. A 
gyermeknek csak az a hi
teles, amit maga lát, amit 
otthon is hall s amiről ké
pes közvetlenül és szemé
lyileg tapasztalatokat sze
rezni. Azért veszik figye
lembe már az első könyv
nél a gyermek lelki beren
dezését és ennek megfele

lően a helyhez kötött, az abból kiinduló ismeretközlés módszerét gya
korolják.

Németországban a Hansa-Fibel volt az első, amelyben a szülőföld és az 
otthon motívumai feldolgozást nyertek; Zimmermann Ottó hamburgi tanító 
szerkesztette és Oswald Jenő illusztrálta. A tengerparti kikötőváros ifjú
sága számára készült, melynek gondolatvilágába a kereskedelem, az ipar, 
a tenger mozgalmas képe és az altonai állatkert illett bele leginkább. A 
Hansa-Fibel mintájára a Westermann kiadócég csináltatott Berlin és Braun- 
schweig számára is hasonlót. Münchenben a magyar származású Schmid- 
hammer Árpád, a Jugend ismert rajzolója, készítette a legszebb német Fibel-t. 
A porosz tanítótestületek pedig a Litterarische Vereinigung des Berliner 
Lehrervereins közreműködésével sok variánst adtak ki Mecklenburger Fibel, 
Wald- und See-Fibel, Harzfibel, Markische Fibel, Friesenfibel stb. címen, 
amelyekben városhoz, faluhoz, lutheránus és katholikus valláshoz, hegyek-
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hez és vizekhez vannak igazítva a könyvek tartalmi körei. Néhol a szöveg 
egy része dialektusban van írva, hogy áthidalja az irodalmi nyelvre való 
áttérést. Van olyan német kiadó, amelyik már egész gyárüzemszerüen ren
dezkedett be a honismertetés differenciálására; minden város vagy falu szá
mára, ahová kiadványa eljut, egy külön ívet fűz hozzá, melyben az illető hely
ség vonatkozásai, hagyományai és öreg házai foglaltatnak írásban és képben.

Legtudatosabban az osztrákok törekszenek országukat, városukat, élet
formáikat, közlekedési és érintkezési szabályaikat az ábécés könyv útján 
ismertetni; ennek már az a célja, hogy szociális nevelést adjon a gyermek
nek. Érdekes az is, hogy bizonyos maga
sabb szempontból a falusi gyermeknek 
szánt könyvben bemutatják a várost ne
vezetességeivel, emlékműveivel, épüle
teivel, a múlt és a művelődés dokumen
tumaival együtt; viszont a városinak le
írják és leábrázolják a falusi szokásokat, 
viseletet, rejtvényeket és népdalokat, az 
állatokat és növényeket a pillangótól a 
kukoricakapálásig. Mindezzel az „egye
temes emberi szolidaritást" kovácsolják.

Az iskolás könyveknek s köztük az 
ábécés könyveknek külső kiállítása s 
képes díszekkel való ékesítése minden
kor igazodott koruknak ízléséhez, első 
sorban saját koruk ifjúsági és népi iro
dalmának megjelenési formájához.

A XVII. században a reformáció óta a 
demokratikus szolgálatokat teljesítő fa
metszet járta, amelynek erőteljes, szinte 
brutális volt a nyelve. Ha lapozunk c. M. Gere könyvéből:
Comenius Orbis Pictus-ábán, mely Lő- Vonalas illusztráció
csén jelent meg Brewer-nél s famet
szeteit Bubenka Jónás odavaló kántor csinálta sajátkezüleg 1679-ben, 
azt látjuk, hogy itt a képábrázolás nem akar gyönyörködtetni, hanem 
csak tanító eszköz és elsősorban az értelemhez szól. Annyira ennek a 
célnak rendeli alá magát, hogy a kép egyes részei meg vannak számozva 
s számokkal kapcsolódnak a szöveg szótárszerű fogalomjelzéseihez. Maga 
Comenius ilyen képet azért adat a gyermeknek, hogy „engegyék meg né
kik azt-is, hogy a magok kezével utánna le-írhassák a képeket, ha van arra 
való kedvek; sőt ha nem volna-is, szerezni kell nékik: először, hogy a dol
gokra reá figy elmezni és azokrul elmélkedni szokjanak;azután, hogy eszekbe 
vegyék a résznek egymás között való egyenlőségeket; végtére azért-is, 
hogy a kezek gyakorlott és gyors légyen, az melly dolog sokat használ." 
Tehát itt az illusztráció csak taneszköz, magyarázó és tanító tényező.
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Már a XVIII. század hajporos és illatszeres világában a német Basedow 
az elegáns élet rajzolóját Chodowieckit nyeri meg a gyermek könyvéhez, 
abba lehel néhány finom rézkarcot, tisztán a művészi hatás kedvéért. Ez nem 
tanügy, hanem a felnőttek divatja volt.

Az ifjúsági irodalomnak s az ehhez tartozó ábécés könyveknek művészi 
szempontból igazi virágkora az angol praerafaelista művészek nyomán kö
vetkezett be a XIX. század utolsó negyedében. Akkor már a litográfia és 
a fotomechanikai eljárások révén a színek leggazdagabb skálája állott a 
rajzolómüvészek rendelkezésére. De míg a francia Boutet, Caran d’Ache 
illusztrációjának semmi kapcsolata sem volt a tankönyvekkel, azokba 
továbbra is olyan tónusos fametszeteket csináltak, aminőket nálunk Morelli 
tanár csinált évtizedeken át, — addig Angolországban, mintegy felszaba
dulva a mesteremberség nyűgétől, szabad szárnyalást kapott a könyveknek 
képekkel és díszekkel való ellátása. Morris és Burne-Jones klasszikus famet
szetei után megjelentek Greenway színes és nyurga gyermekfigurái és a gaz
dag fantáziájú Crane Walter müvei, melyeknek hatása Budapestig kiterjedt.

Crane Walter, a nagy közvetlenségű és népszerüségű illusztrátor maga 
mondta el nékem mintegy húsz évvel ezelőtt, miként sikerült neki a gyer
meki lélek közelébe férkőznie. Amikor rajzot akart készíteni, ölbe vette kis 
fiát, — Lyonel-t — mesélt neki s addig húzogatta a vonalakat és addig ra
kosgatta fel a színeket, míg a gyermek szemében az öröm és a megértés 
fel nem villant. Akkor Crane a munkát abbahagyta, mert a munka készen 
volt: éppen annyi, amennyi a gyermeknek kell s amennyi a gyermeknek 
elég. Ezzel a módszerrel szellemi közösséget teremtett a szöveg, a művész 
és a gyermeki lélek közt. Pedig az ábrázolás nem állott többől, mint néhány 
vonalból és néhány színfoltból.

Ma már az angol hatás nyomán általánossá vált, hogy az ábécés könyvek 
többnyire csak a vonal és a folt nyelvén fejezik ki magukat. Ez a művészet 
tőmondata. Rendesen a vonalábrázolásnál egy fővonal viszi a vezérszóla
mot, a kontúr, mert a gyermek annak tiszta érvényesülésén ismeri fel leg
jobban a lényeget. A másodértékű vonalak zűrzavarán eltéved a járatlan 
képzelet. A színek terén is vannak ilyen egyszerű egységek; fényhatások, 
reflexek, tónusok helyett beszél a színfolt. Ezt értékeli és érti a gyermek 
legjobban. Fontos, hogy előtte minden tárgy, minden fogalom egy külön 
körülhatárolt színben jelenjék meg, még ha az a szín nem is felel meg a 
természetes színnek.

A német Fibel-ek, melyek különösen ma olyan szaporán teremnek, mint 
eső után a gomba, a folthatásnak teljesen behódolva, már a plakátok virító 
dialektusát is átvették a könyvbe minden mérséklés nélkül. Pedig az utca 
faláról kisméretű oldalakra szorítva ez a rakétázó színpompa szinte el se 
fér; úgy, hogy amilyen lapos volt a régi ábécés könyv, épp olyan robbantó 
túlzásként hat néha a németek nagy színorgiája. Schmidhammeren kívül 
legfigyelemreméltóbbakat alkottak náluk e téren Hengeler, Ubbelohde, Wink- 
ler és Osswald, Bécsben pedig Wacik.
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Olyan irányban is történtek kísérletek, hogy nem lehetne-e az ábécés köny
veket magukkal a gyermekek által készített rajzokkal illusztrálni. De ez 
dadogásként hatott s felbontotta legnagyobb mértékben a könyvnek az 
egységét. Még legtöbb tanulságot nyújt a gyermeki rajz az illusztráló mű
vész számára a kompozíció terén. Megfigyelhetjük, hogy a gyermek itt is, 
mint a szövegnél, szereti a cselekvést és az izgató pillanatnyiságot, a táj
kép és a csendélet, általában az állapotszerüség kevésbbé érdekli.

Az ábécés könyvek illusztrációi a tartalomhoz vonatkozásukban három 
csoportra tagolódnak: vannak a szöveg alá, a szöveg mellé és a szöveg 
fölé rendelt képek.

Alárendelt jelentőségűek főként a betűk, az írás és a kiejtés magyaráza
tául szolgáló képek, amelyeket fonomimikai és egyéb rendszerek támoga
tására szoktak készíteni. Az ilyenekhez nálunk és Amerikában fényképeket 
is használnak rajz helyett. Jeleneteket és mozdulatokat állítanak be az élet
ből, melyek, akármennyire kacérkodnak is a valóság illúziójával, rendesen 
nehezen érthetők és egyáltalában nem kifejezők. Sokkal hatásosabban szol
gálja az értelmi szempontot a fametszet vagy toll vonala s a litográfia 
színhatása. Azok elég józanok és világosak tudnak lenni arra, hogy Come
nius és Pestalozzi kedvére szolgálják a szemléltető oktatást.

Az iskolakönyvek szövege mellé rendelt képek már testvériesen karöltve 
haladnak a textussal, felszabadulva a rabszolgaságból, inkább mint kísérők 
és kiegészítők szerepelnek. Ha feladatuk nem is egészen önálló, de már a 
művészi hatás keltésére is törekszenek. Ennél Crane Walter elvét vehetjük 
példaszerűnek, akinél a kép együtt születik a szöveggel s csak ott élhet, 
ahol született. Azaz az ábécés könyvekben azok a legsikerültebb képek, 
melyek igazodnak a szöveghez és a gyermeki lélekhez egyaránt.

Végül vannak ábécés könyvekben reprodukciók is elhelyezve, melyek 
egy nagy művész olaj- vagy falfestményének kicsinyített másai. Ezek tulaj
donképen fölényesen viselkednek a szöveggel, rendesen a szöveget írják 
a képhez. Nem is függhetnek szervesen össze az egész mű egységével; 
nagyságuk és monumentalitásuk nyomja a szedést, az oldalt s az egész 
könyvet.

A gyermek szívébe és értelmébe nem könnyű belopódzni. Az elsőrangú 
íróknak s a kiváló művészeknek is sok mindenféléhez kell igazodni, ha a leg
jobbat akarják adni. Az iskolás gyermek első könyvénél is csak az lebeg
het előttünk, amit az Orbis Pictus öreg bölcsessége mond: hogy a könyv 
szolgáljon „az elméknek édesgetésekre" és hogy „az oskola dolga ne le
gyen kín, hanem gyönyörűség."

Czakó Elemér.m
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