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HASZNOS TEKER: EGY TONNA KÖNYY

195‘1-ben egy szép októberi reggel Ile de Franoe megye vala
melyik kis talajéban a gyermeksereg kíváncsian állott körül egy kis 
teherautót, mely Iskolájuk udvarán épp az elóbb állott meg. Hason
lított azokhoz, amelyek az utón szaladnak, és még sem volt olyan,
"mint a többiek"* A le^iletre valóbb már tájékozódott is a kocsi 
helytáblájáról,.amelyen Párizs volt olvadható«

Valójában messzebbről jött*
Már évek óta folyik minden országban, Franciaországban csak

úgy, mint Brazíliában, az Egyesült Államokban úgy mint Nagy-Srltannlá- 
ban, Lengyelországban vagy Portugáliában a falusi és a városi gyerme
kek gondolkodásmódjának összehasonlítása*

Mint minden gyermek, a kis faluei is érdeklődik az iránt, ami 
az ő kis világához tartozik -  a termés behordása, vagy a kis csikó 
születése -  de ez a világ különbözik a kis városi gyermek világától, 
nincs annyi emberi kapcsolata és az az elszigeteltség, amelyben a fa
lusi gyermek él, döntően befolyásolhatja értelmi fejlődését*

Nemrégen újra tervbevette a pszichológusok és pedagógusok egy 
csoportja, hogy kísérleti adatgyűjtés alkalmazásával tanulmányozza 
ezt a hatást, в ez a Gyermekkel Foglalkozó Nemzetközi Központ /Centre 
International de l*Enfance/ segítségével meg is valósult*

Az Elffel-torony» a metró . . .  és néha a Grévln Muzeum.
Ezt a kísérletet Madame M« Th* Maurette-nek, a genfi École 

Internationale volt ig?*gatónőjénafc sgy tervezete sugalmazta, végre
hajtását is őmaga személyes közreműködésével biztosította, mégpedig 
lélektani szempontból Gratiot-Alphandery asszony, gyakorlati szempont
ból pedig L. Schwartz asszony segítségével*

Madame Maurette szives volt közölni velünk egyet-mást megállapí
tásaiból, melyekről a teljes beszámolót a Centre International de 
l ’Enfanee fogja még az év vége előtt közzé tenni*

Meglepően hathat, hogy ma, a hangnái is sebesebb repülőgépek ko
rában még a legelőrehaladottabb országokban is lehetnek erkölcsileg 
Izolált embertömegek. Pedig mégis*..

I95I júniuséban e kísérlet végzői Pária körül loo km-ее körzeten 
belül tizenkét olyan falut találtak, amely legalább 15 kilométernyire 
volt minden városi központtól, éa sem vasútállomása, sem autobuszállo- 
mása nem volt*

Ezekben ez "elszigetelt” falvakban 45o 5-lé éves gyermeket vet-



- l é 

tek: előzetes vizsgálat alá.
m 2b j6-uk sohasem volt a fővárosban, a többiek pedig nem emlékes

tek csak két különlegességre: az Eiffel-toronyra és a metróra*
Némelyik a Grévln-Muzeumre.•
35 $  még nem látott vasutat.*
5b jé nem ismerte sem a tengert, sem a hegyeket*

Könyvek olvasni nem szerető gyermekek ssámára.
Egy ilyen ankét bármely országban ugyanerre az eredményre ve

zetett volna. Még mindenütt vannak ilyen "elrejtett zugok”*
Nem elégedhettek meg a baj kimutatásával, orvoslását"le meg 

kellett kísérelni, mégpedig azzal, hogy ezekhez az elszigetelten élő 
gyermekekhez eljuttatják a kultúra olyan kincseit, amelyektől meg 
voltak fosztva a amelyekről a legodaadóbb és a legtevékenyebb tanítók 
sem gondoskodhattak egyéni eszközeikkel*

Ezért kelt útra a Gyermekek Kocsija 1951-ben, az iskolaév kezde
tén.

Ez egy hullámlemezfedelü l l  lóerős kis teherautó volt, olyan, 
amilyenen a mészárosok és pékek szállítják árujukat az utakon. Hasz
nos terhelése: egy tonna.

De itt már nem húsról volt szó, sem lisztről, de ugyancsak hasz
nos teherről, mely olyan szükséges mint a mindennapi kenyér*

Legelőször könyvekről*
A kis teherautó első utján polcokkal megrakva blbliobusz köntö

sében Jelent meg*
Nem ez volt az első ilyen sem a világon, sem Franciaországban*
A Nemz etnévelésügyi Minisztérium alá tartozó Franoiaországl 

Könyvtárak Igazgatósága 19*5 óta lb Központi Kölcsönkönyvtárat szer
vezett a legkisebb falvak részére s ezeknek vándorló könyvállománya 
3О-5О í-ban 16 éven aluli gyermekeknek való olvasmányokból állott*
De a Centre International de l'Enfance blbliobueza volt -  legalábbis 
Franciaországban -  az első olyan, amely kizárólag gyermekeknek volt 
szánva, mégpedig az olyan gyermekeknek, akik nem szeretnek olvasni*

14 éven aluli "könyvtárosok"«
£ kísérlet előtt egy gyermek sem tudta megmondani egy kedvelt 

könyve elmét, a egyikük bevallotta, hogy az előző évben kapott is
kolai Jutalomkönyvét aem tudta végigolvasni » mert "nagyon vastag volt

A Gyermekek Kocsija külön gonddal összeválogatott olyan könyvek
kel volt megrakva., amelyek az olvasás legnagyobb ellenségeit is meg- 
barátkoztathatták a könyvvel. A könyvek kiállítására éppen olyan nagy 
súlyt helyeztek, ha nem nagyobbat, mint a könyv tartalmára*

Még mielőtt hozzáfogtak volna az olveeáshozi,már megszerették eze 
két e "szép könyveket”, amelyek annyira különbözvek a régiektől 0Im
ii éppel díszített fedelükkel, átlátszó borítólapjukkal, szép színes 
képeikkel, világosan olvasható, tetszetős nyomásukkal* Már az megnyer 
te tetszésüket, ahogy kirakták és az e célra készült kis polcokon e l-
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rendezték őket.
Minden Iskolában kijelöltek két "nagy diákot" а 8-14 évesek kö

zül "könyvtárosnak" és biztosíthatom önöket, hogy ezek komolyén vették 
feladatukat az olyan olvasókkal szemben, akik vétkesen hanyagok voltak.

A legjobban megrongált könyv a legkeresettebb.

A könyvek olvasásának ellenőrzését cédula-rendszer tette lehető
vé. Meg tudták állapítani, hogy a kölcsönvett kötetek száma nem á ll 
szükségképpen egyenes arányban azzal, hogy valaki Jő olvasó. Az olyan 
gyermek, aki csak a képeket lapozta át, esetleg sokkal több könyvet 
cserélt, mint az, aki nem sajnálta Idejét, hogy Jől megeméssze az olyan 
müveket, mint az "Ezeregy éjszaka", "Emil és a detektívek" vagy "Madame 
Curie".

A könyveket mindig szabadon választatták, minden kényszer és kor
látozás nélkül. Az idősebbek általában Jobban kedvelték az útleíráso
kat és az életrajzokat, mint a regényeket. "Ez szép, mert.Igaz” -  ez 
volt a sokszor hallott megokolás*

Érdemes megjegyezni, hogy az atlaszok milyen érdeklődést keltet
tek; a bennük levő térképek annyira, vagy még jobban tetszettek, mint 
"ЕУ.kalandos történet illusztrációi.

Fokról-fokra a könyvek uj szelekciója alacult kl, a "szép könyv" 
lett gyakran a legelnyüttebb, hiszen ezt kérték kl a legtöbben.

Postai kalendáriumok vagy bazárt képes levelezőlapok.
' Ez lett dlóéő sorsá egy kla könyvecskének, â "Botcsinálta doktor

nak is , amelyet agyoaolvastak, nemcsak a gyermekek, hanem a szülők Is.
Elég gyakori, hogy mikor egy könyvtáros kifakad a könyv tulhoaazu 

lekötése miatt, ezt a mentséget hallja: "Még nem olvasta sl apám vagy 
anyám".

A "könyv jó izének" sikerült-e a szervezők célkitűzésének megfe
lelően elosalogatnl az ^olvasás jó Ízéhez"? Erre a kérdésre már remél
heti, hogy kedvező választ fog adni e kísérlet eredményeiről közzéteen
dő tudományos kiadvány.

Már ez első útját ól kezdve nemcsak illusztrált könyveket, hanem 
képeket Is vitt magával a Gyermekek Kocélja. Készlete 70 kép hasonmá
sát foglalta magában, a primitiv festőktől az. Impresszionistákig. 
Rembrandttól Douanier Rousssaulg, az indus miniatűröktől Degas táncos
nőiig, nem feledkezve meg Michelangelo Dávidjának és Mózesének fényké
péről sem.

A gyermekeknek ki kellett választanlok szavazásuk utján ezt а 
két képet, amelyet osztályuk falára kívánnak függeszt6ni a kocsi leg
közelebbi Jöveteléig. Ez a kiválasztás néha igen élénk vitákra adott 
alkalmat. Egy egészen kicsiny gyermek, akit elbűvölt Grünewaldnak egy 
Öregembert ábrázoló képe, topor Okolva mondta: *Én az öreg nagyapát 
akarom.

De a*legflatalebbakat sokszor leszavazták az Idősebbek, akik meg
egyeztek abban, hogy a tájképeket válasszák inkább,mint a portrékat, 
в a tiszta tájképeket inkább, mint azokat, amelyek előterében alakok
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vannak. Bizonyos kora gyűrnie kéknél elég általánosnak lát étik ez az 
előszeretet* Magánk hallottuk, amikor egy tíz éves gyermek Sisley 
tájképét Így értékeltet "Jaj be szeretnék pisztrángot fogni ebben а 
patakban"• Г .

Talán öntudatlanul egy érintetlen tájat keresett, amelyet képze
lete szabadon benépesíthetett, nem zavarva semmiféle ábrázolt szerep- 
l«ő l.

( 1Minden gyermek szereti a képeket, de valameánylt szeretik, a pos
tai naptárak képeit csakúgy, mint a bazárok levelezőlapjait. Azt akar
ták elérni, hogy tegyenek különbséget közöttük és a legszebbeket sze
ressék.
Nini, sz a Van Gogh szobáié!

Egy ilyen kísérlet eredményét elméiéit tanulmányozás alapján le
het oeak megítélni.1-/ Г;« már most is elmondhatjuk, hogy a Szajna és 
Marne megye- tizenkét falujában az olamz festészeti Iskola egy-sgy táj
képe, egy-egy flamand enteriőr^vagy keleti miniatűr ugyanabban a szim
pátiában részesül, mint az otthonos tájak és tárgyak. Felismerik őket! 
"Niai, hiszel ez Van Gogh szobája..." Mint ahogy felismernék: "Nini, 
hiszen ez az öreg lukács malmai".

Ez már a szeretet jele.
A szép könyv és a szép kép megismertetés# már elég bizonyítéka 

annak, hogy hasznos volt a Gyermekek Kocsijának ut j e .  Tanulságokban 
gazdag példájával iránymutató lehet más olyan művelődési feladatok te
kintetében, amelyek a Jövőben még hasznosabbak lehetnek az elszigetelt 
gyermekek számára.

^'Egy Nemzetközi Bizottság, amelynek más személyiségek között tagja 
Maurstte asszony, Jean Piaget, a Sorbonne tanára és a Nemzetközi 
Nevelésügyi Iroda igazgatója. Hé Wallon, -a lélektan tanára a Sorbon
ne oa és a Gyermeklélektani és élettani Intézet igazgatója, O. Mauoo, 
a párisi Claude Bernard-liceum neveléslélektant központjának igazga
tója, P. Poindron, a Franciaországi Könyvtárak Igazgat óságának fő
nöke, а C.I.E. kiküldöttJed és Dr. W. D. Wall az Unesco részéről 
megvizsgálta e kutató-kísérlet eredményeit és megfogalmazta taná
csait e tanulmányok továbbfolytatása érdekében.
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