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vetkeztetést vonta le, hogy a művészetek történetében is vannak hirte
len ugrások, Vagyis a legbelsőbb probléma a legkülsőbbé válik és a „kül
sőnek" tűnő társadalmi hatás, mint Ikhnaton korának művészete is bi
zonyítja a legdöntőbb, mind a tartalom, mind a forma szempontjából. 

Klingender munkássága nemcsak általános esztétikai és művészet
történeti szempontból jelentős, hanem példát is nyújt a konkrét művészet
történeti elemzésre. Szempontjai segítségével a művészettörténet eddigi 
korszakbeosztása is megváltozik majd. Lehetséges-e például Schliitert 
és Goyát egy barokk-kalap alá vonni ? Nem a legkülönbözőbb társadalmi 
csoportok tartalmait foglalja-e egybe a gótikus elnevezés, ázsiai nomád
népek geometrikus teljes stilizáitságában felolvadó ornamentális művé
szetétől Grünewald naturalizmusáig? Mai művészek feladata, hogy a tar
talom jelentőségét újra érvényre juttassák a művészetben. Az elmélet min
dig a gyakorlatból szűrődik le. Az előttünk járó kor elmélete a formák 
elvontsága felé menekülő művészet elméleti, esztétikai lecsapódása volt. 
Az élet teljességét, az uj tartalmakat uj művészet nyújtja majd, meiy 
újra megbirkózik a kegyetlen valósággal1. De csak ebből a birkózásból 
születik mély és megrendítő művészet. Művészet, mely folytatója és átala
kítója lesz a mult művészetének, melynek elején a munkából született for
mák állanak. 
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Nos tehát, ebben a kőfalakkal körülkerített, a szomszédos világ 
zűrzavaros lármájától ha néha bolygatott, de mégis csendes Király-uccai 
házban nevelkedtem Egerben, kényeztetve, hiánytalanul ellátva, gondos
kodásban és egyben lázitó szigorúságiban. Anyai nagyanyámé volt ez a 
ház, ma is az övé, hanyag bérlők kezéni és gondozásában. A század első 
két évtizedében, míg ennek a háznak lakója voltam, minden ragyogott 
benne a tisztaságtól, rendtől és szakavatott gondoskodástól. Nagyanyám 
abban az időben még alig haladta tul a negyvenet, fiatal asszonynak volt 
mondható, értelmességben és műveltségben a többi egri urihölgyek közül 
magasan kitűnt.. Fiatalon került özvegységre, három felnőtt gyermeké
vel, akik közül egyik anyám volt. Magas, a kor divatja szerint jó hús
ban lévő hölgy volt nagyanyám, egyenes tartású, előkelő megjelenésű, 
aki sokat is adott magára és aki akaratát házban és házon kivüil szívesen 
érvényesítette. Nevelési módszerében szigorú volt és bennünket, serdülő 
gyermekeket abban az időben elkeserítő és lázitó. Ugyanazokat a mód
szereket érvényesitette velünk szemben, .amelyeket vele szemben annak
idején, kislány korában érvényesítettek az angolkisasszonyok, akiknek 
nevelőintézetében már picike lányka korában került és amelyeket érvé
nyesített vele szemben aránytalanul korosabb férje, akihez feleségül 
még kislánynak nevezhető, tizenötesztendős korban került. Anyámtól 
hallottam későbben, ő viszont tőle hallhatta közvetlenül, mint asszony
nak, három gyerek anyjának sem volt egy szava sem férje mellett és; a 
ház körül. Míg férje élt, akaratnélküli bábként élt a háziban, nyilván el
hanyagolva és természetesen lázongó fiatalságával. Szótlanul volt 'kény
telen tűrni nagyapám hajlithatatlan nevelési módszerét, amely gyerme
keit éppúgy, akárcsak őt is hivatva volt felkészíteni egy kegyetlennek 
mutatkozó élet összes ellenállásaira. Mert nagyapám szemében az élet 
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nyilván ugy tűnhetett, alkar egy roncsoló és száguldó vihar, akár egy 
csapdákkal, örvényekkel és rejtett veszélyekikel aláaknázott terep, ame
lyen át az ember csak ugy gázolhat keresztül, ba mértéket ismer, ha is
tent hisz és betartja az élet, a társadalom és a család irgalmatlan törvé
nyeit. Mondanom sem kell talán, hogy tanár volt anyai nagyapám, jog
tanár az egri Akadémián. , 

Nyilván a kor egyetemleges nevelési módszerét is követte nagy
anyám, amidőn a serdülő kisgyerekeket szigorú kantárra fogta, játékos 
kedvteleseinket megrendszabályozva, | fékezhetejtlenségünket letompítva, 
gonoszkodó ösztöneinket megnyesegetve. Bizony, sokszor ugy tűnt, hogy 
kegyetlen az a szigor, amelyben bennünket nevel, voltak, akik ezzel meg 
is vádolták, hogy joggal vagy jogtalanul-e, az ma 'már nehezen eldönt
hető. Tény az, hogy egy puritán világ szemléletében nevelt, ha gyűlöl
ködés nélkül is és azért irgalommal áthatva, de szigorúan és kérlelhe
tetlenül. Hallatlan tekintélye volt előttünk, szemének villanását ugy kö
vettük, akár a remegő nyulak a sólymot, félelemmel áthatva és sokszor 
remegve minden izünkben. Semmi kétség nem férhet hozzá, hogy ezzel 
a szigorral .csak jót akart, emlékeiben nem is élt más lehetőség, mint 
amit alkalmazott nevelésünkre. Egyebekben is faluról bekerült gyerekek 
voltunk, télé agresszióval, erőszakoskodással, nyilván nyegleséggel és vad 
indulatokkal, amiket, hogy városivá nemesítsen, társadalmilag alkalmaz
hatóvá surolgasson, csak ezzel a módszerrel volt számára elképzelhető. 

Meg kell engedni, álmosfejű, tanulásra majdnem alkalmatlan gyere
kek voltunk, toporzékolok, hangosan bömbölök, indulatosak, modortala
nok és nyakasak. Ha egyszer a házból kiszökhettünk, bottal üthették 
nyomunkat, küldözgethették utánunk a cselédet, az isten szavára sem 
hallgattunik. Természetesen, mint „ jó családból" származó gyerekeket, 
tanitók figyelme és megértő rokonszenve, elnéző irgalma kisért. Nagy
anyám viszont ezt nem tartotta helyesnek, komolyan vette, hogy tudjuk 
is feladványainkat, ismereteink, már a megadott lehetőség szerint, de 
bővüljenek és egyáltalán ugy tűnt, mintha fontosnak tartotta volna, hogy 
emberek váljanak belőlünk, lehetőleg rendes és tisztességes emberek, 
akik ismerik az élet értelmét, az ismeretek értékét, akik fel tudják mérni 
társadalmi lehetőségeik alsó és felső határait. 

Bizony, nem volt könnyű a feladat, amire vállalkozott. Igyekezem 
megértő lenni a kor nevelési módszerévél szemben, amely gyakran alkal
mazta a testi fenyítéket, de azért mégsem hallgathatom el, ha ezekre az 
évekre visszagondolok, mindég valami felejthetetlen szomorúság fog el. 
Vigasztalhatnám magam, hogy általában az volt a szokás, hogy minden 
családban verték a gyerekeket, akár polgári, akár iparos, akár paraszti 
volt az a család, verték és sanyargatták, étkezéstől megvonták őket, be
zárták sötét szobákba és megszokott játékaikat eltiltották. Tanitók, szü
lők, nevelők, mintha csak összebeszéltek volna, olykor valóban pokoli le
leményességről tettek tanúságot a büntetések kiszabása terén. Voltak 
hozzánk hasonló korú kisgyerekek, akiket szüleik nem átallották apróbb 
és álmodozó kódorgásaiért ugy büntetni, hogy karához kötötték lánccal 
a nyakán, mint akármiféle kutyát. A Király-uccai házban a térdepelte-
tésnek volt nagy divata, térdepeltésnek és fenyegetéseknek, játékelvoná-
soknak és nyakleveseknek. Sarjadozó tudatunk eféle büntetések alkalmá
ból bizony lázadozott, mérhetetlen szomorúságot éreztünk és remegő sí
rásban fuldokoltunk. Nem egyszer megtörtént, hogy megalázó pedagó
giai kísérleteknek voltunk alanyai, ostobáknak neveztek bennünket taní
tóink és nevelőink, butáknak, bőgő majmoknak, vicsorító szamaraknak, 
piszkos disznóknak és álnok hazudozóknak. Természetes, hogy hazugsá-
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gok árán igyekeztünk sokszor menekülni a bajból, mert vészesen éreztük 
a közelgő veszélyt. Ijedtünkben, toa még nem is került testi fenyítékre a 
sor, kezünket máris fejünk fölé emeltük, riadt pillantással szemünkben. 
Egyszerűen csodával határos, hogy az efajta nevelésnek a részesei, mi és 
hozzánk hasonló gyerekek nem mentek világgá, nem gyújtották maguk
ra a házat, nem ugrottak kútba, hanem megúszták elég olcsón, egy életre 
kiható szorongással. Gyávák és ügyefogyottak lettek az eféle nevelési 
módszerben felcseperedett gyerekek, ahelyett, hogy egyenes jelleműek-
ké váltak volna, szolgalelkűekké és sunyikká váltak, gonoszkodőkká és 
lényegükben riadt és gyáva, megfélemlített felnőttekké, ha még ezerszer 
is ostoba máz, arrogáns álarc és kérlelhetetlen erkölcsi szigor fedi gyá
vaságukat, silány jellemüket és megfélemlitettségűket. 

A szülök, tanítók és nevelők, nem túlozok, hogy aképpen éltek ezek
nek a növekvő gyerekeknek a képzeletében, mint ordas farkasok, minit 
vérengző és kegyetlenkedő irgalmatlanok, akiktől megértést várni nem 
lehet. Mi, személy szerint valahogy megúsztuk ezeket a nevelésre szánt éve
ket, eleinte zokogtunk, ha méltatlannak éreztük a szigort később elfásultlunk 
és csak egyet rándítottunk vállunkon. Még azt is megtettük, hogy „treni-
roztuk" magunkat és egymást a nevelők részéről minduntalan kijáró 
testi fenyiték ellen, esténként vizbeáztatott törülközővel csapkodtuk egy
mást, törülközővél vagy mogyorófapálcikával, amit letörtünk a kert bok
rai közül. Gondoltuk, nem fáj annyira, ha megedzzük bőrünket a csapá
sok ellen. Al ig emlékezem már rá, hogy volt-e eredménye ennék az ed
zésnek, tény az, hogy ezek után is kapkodtuk fejünket vagy szomorúan 
hallgattunk, szégyenkeztünk és keseregtiünk. Hisz hozták a hirt, a város 
minden részéről iskolába sereglő gyerekek, hogy ezt vagy azt, ugy meg
verte az apja vagy anyja, hogy kettétört hátán az ostor vagy a boL 
„Hiába verem" — általában ez volt a szólásmondás a kesergő szülők 
között, ha csinytevő, aluszékony vagy gonoszabb indulatú gyerekeik szó
ba kerültek. 

Mint ismételem, nagyobb baj azért nem történt, étkezések alkalmá
ból nevelők, gyerekek és szülők, mintha elfelejtettek volna mindent, is
mét összekerültek. Mi is, ha megalázva is, elszomoritva is, keseregve 
,,sanyarú" életünkön, elnézéssel szivünkben iskola és nevelők iránt, de
rülő vidámsággal jelentünk meg a közös étkezésnél. Én még a pertut is 
előkotortam a kredenc áljából, hogy azzal a nagybátyám a székhez sza
bályszerűen lekötözze karomat és lábamat, nehogy könyökömet az ég fe
lé emelve vágjam a hust vagy lábamat lóbáljam az asztal alatt. Mert er
re, mármint hogy lábamat lóbáljam, nem volt szükség, hisz „régen meg
halt Szultánka, már nem kell harangozni." mondották, célozva rá, hogy 
már régóta megdöglött a Szultánka nevű kutya. Lábam magasan a pad-
l é fölött lógott, hogy ne kalimpáljak vele, 'nagybátyám a szék lábához 
kötözte fehér pertlivel, akárcsak karomat is, hogy ne emelkedjen a kés
sel és villával az ég fe lé Mindez már természetellenesnek is tűnt, mi ma
gunk is belenyugodtunk a nevelés efajta módszerébe, már a cselédek hec-
celődése se zavart bennünket, se iskölapajtások híresztelése, ha a szi
gorról, amelyben egy jobb cél érdekében bennünket tartottak, elplety
kálkodott. 

Mert félelmetes hire volt a Király-uocai háznak, kár is szépíteni a 
dolgot. Környékbeli pajtásokat mézes cukorral sem lehetett volna becsal
ni hozzánk, ugy féltek a házat őrző nagy kutyától, szájas cselédektől, ne
velő nagyanyánk szigorától. Félelmen kívül tréfálkoztak is a házon a k ö r 
nyékbeli gyerekek, csintalanabbjai meg is dobálták a kőszentet a falon 
és egyáltalán sokat kellett tűrnünk a falfcaállitott nepomuki szent miatt. 
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Faragatlan tréfákat kellett tűrnünk, heccélődő megjegyzéseket és go
noszkodó híresztelést. Végső fokon azonban, ezt lehet mondani, a gye
rekek összetartottak. Mindegyiken esett valami mély sérülés már a fel
nőttek részéről, mind emlékezhetett tanitók, szülők és nevelők, olykor 
idegen felnőttek ellenségeskedéseire, részrehajlására és pártoskodására, 
basáskodására és értelmetlenségére dolgaik iránt, ami frissen élt és mé
lyen a lélekben akár a tapló, kiolthatatlanul, mig el nem hamvad, tüzet 
fogott. 

Magam részéről nem túlságosan érdekel, semmi sem hajszol, hogy 
vázoljam a viszonyt, ami közöttünk, gyermekek és felnőttek között fenn
állott. Ismétlésekbe esnék, hisz kívülem számtalan szerző beszámolt már 
kísérleteiben erről a viszonyról, lendületesen, sirámokkal teli vagy némi 
rezignációval, emlékein duzzogva, mint aki túlzott fontosságot tulajdo
nit ennek a viszonynak. Tény az, hogy nem nagy hitelnek örvendtek 
előttünk a felnőttek. Sem előttünk, sem más növekvő gyerekek előtt, 
akik, hozzánk hasonlóan, mint törpék az óriások között, ugy mozogtak 
egy számukra idegen és ellenséges világban. Ha egymást bántani kíván
ták ezek a gyerekek, csak ritkán fordult elő, hogy egymás hiányait boly
gatták volna, mindég felnőttekkel kapcsolatos viszonyukat bolygatták, 
azt hozták elő, milyen az apja, milyen az anyja, milyen házban laknak 
és mit esznek játék vagy iskolaközben előkotort csomagjaikból. Féllábú 
gyereket ritkán ríkattuk meg azzal, hogy szemére hánytuk volna testi 
fogyatékosságát, de ha féllábú volt anyja vagy apja, azt annyiszor sze
mére hánytuk, hogy méltán belékeseredhetett. Gyerekek alig vetették 
egymás szemére rongyaikat, de szüleik rongyaival minduntalan előhoza
kodtak. Kiteregették a nyilvánosság előtt szüleik életének minden sze
metét, rokoni kapcsolataik minden piszkát, a cselédek ellen nem volt 
egyébként kifogásuk, de ha egyiknek vagy másiknak cseléd volt apja 
vagy anyja, azt különös élőszeretettel emlegették. 

Nekünk, kiváltságos reputációban sütkérező „urigyerekeknek" meg
lehetősen sokat kellett hallgatnunk az ucca szabadszájúbb gyerekeitől 
polgári és uri kapcsolataink miatt. Nagybátyánkat, aki ebben az időben 
címzetes püspök volt és ha a Király-uccai házat meglátogatta, miután 
eltávozott, csak egyszerűen vöröshasunak nevezték, háta mögött nyelvet 
öltöttek rá és csak a batárt hajtó kocsis félelmet diktáló jelenléte men
tette meg attól, hogy kövekkel meg ne dobálják fényes kocsiját. Nagy-
anyánkat is illetlen csufolódásokkal illették, akár a szentet is-, aki béke-
türően állt falbavésett helyén. Mi is hasonlóképpen gonoszkodtunk, ha 
megjelent társaságunkban egy fiu, akinek szabó volt az apja, mekegés-
sel ünnepeltük, ha jött egy másik, akinek apja kántor volt vagy tanító, 
ocsmány szavakkal szidtuk a „dögészeket." A felnőttek polgári világa 
nem nagy elismerésnek örvendett a gyerekek körében, ha csak alkalom 
adódott rá, hogy elhíreszteljük egymásnak hallott értesüléseinket, meg
tettük, nem. rejtegettük, mint szégyenletes titkot akár még hozzánk kö
zelállók dolgait sem, ha valami azokból fülünkbe jutott. 

Mert sejtettük, hogy a város falain belül, a papok, katonák és diá
kok világa mellett létezik még egy más világ, a polgárok világa. A tiszt
viselők, háztulajdonosok világa, szőlőbirtokosoké, nyugdijasoké, akik 
posztópapucsban sétálgatva melengették tavaszi és nyári napokon há
zuk előtt gémberedett tagjaikat. Ugy tűnt előünk, hogy ez egy ellensé
ges és nevetséges világ, amelyben sokat adnak a külszinre, tekintélyre 
és megbecsülésre, ami már magában véve is előttünk erőszakoltnak és 
nevetségesnek tűnt. Kiváltkép', ha mint értesültünk, azok az előkelő 
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tartású urak, akik könnyed járással, bottal kezűikben, gomblukukban 
illatozó virággal éppen végighaladtak az uccán vagy megjelentek láto
gatásra a házban, előtte való napon négykézláb mászkáltak ibeszámitha-
latlan állapotban a közeli pincék körül. Ha értelmetlen szemmel is még, 
de gyanakodva szemléltük ezt a világot, cirádás díszeivel, rejtegető füg
gönyeivel és sötét alkovjaival. 

Ebbe' a vnágoa, mivel benne éltünk, , mivel közvetlen szomszédsá-
gunkoan terjesznedett, mi, gyerekek is betekinthettünk. Ha nem is köz
vetlenül, de sejtések nyomán, ha hallomások után is, mindenféle elejtett 
fecsegés nyomán, suttogásokból, hallomásokból, titkolt híresztelésekből 
telepíthettük magunk elótt ezt a világot, mely ha nem is terjedt tul is
merősök körén, de törvényszerűnek, egy egész világra valóan érvényes
nek tűnt. Mert étkezések alkalmából, íiatal nagybátyám, ha a városból 
hazakerült, mindég hozott hirt botrányokról, rendetlenségekről, mende
mondákról, ismerősi uri körben lejátszódó vagy készülő zavarokról. Féi 
szavakkal éppen csak sejttette a helyzetet, tekintve, hogy jelen voltunk, 
mi gyerekek és különben is mértéktartásra figyelmeztette őt nevelő 
nagyanyánk fejcsóválása és leintő tekintete. De nemcsak étkezések al
kalmából hallottak nyomán értesültünk ennek a polgárivilágnak megem
lítésre méltó kilengéseiről, de még esténként is, ha ágyba kerültünk, 
miig nyitva volt a szomszéd szoba ajtaja és. hallottuk az elfojtott sutto
gást. Cselédek is pletykáltak, hangos vihogással vagy szánakozó eimélá-
zással, ha szóba került egy-egy ur vagy úrinő. í gy tudtunk meg egyet és 
mást erről a világról, ennek a világnak kifelé méltóságteljes, de lehánt
va a külszint, szégyenteljes eseményeiről. Magtudtuk, hogy ez vagy az 
az ur nem tudott elszámolni közpénzekkel, vagy korcsmában találta egy 
reggel magát, azt is igy tudtuk meg, hogy ez vagy az az úrinő ellen az 
a gyanú, hogy a szőllődombok között találkozik tilos órákban egy bizo
nyos, feddhetetlen úriemberrel. í gy tudtuk meg, hogy bizonyos uricsalá-
doknak már nem hitelez a fűszeres, hogy lakásuk olyan, akár a szemét
domb és míg a legelegánsabb toaletteket viselik bizonyos- hölgyek bálok
ban és összejöveteleken, egyebet nem esznek, mint kelkáposztát és ba
bot. Emlékezem, igy tudtuk meg, mint szégyenletes, és gyerekek fülének 
nem való titkot, hogy egy úrilány teherbe esett valami jogásztól, másik 
a diszes bálteremben az első pohár pezsgő után amint rosszul lett, a fo
lyosón végighányta magát és egyáltalán ugy viselkedett, mint ahogy 
viselkedni csak, mint ahogy mondották, „mosónő, vagy ami még rosz-
£zabb, csak 'cnféle lány szokott." j 

Igy suttogásokból értesültünk, hogy ennek vagy annak a hölgynek 
csak a puecon jár az esze, amellett oly piszkos magára, hogy egy esetben is, 
amint a tisztikertben hódolói körében a napsütésben üldögélt, látni le
hetet, hogy hajában csillognak a peték.. Névtelen levélírók létezéséről is 
hallottunk suttogást, akik sötét köpenyükbe burkolózva irták anonim 
figyelmeztetésüket boldognak és boldogtalannak, hogy vigyázzanak, vi
gyázzanak! Álnok leányokról is hallottunk egy-egy elfojtott suttogást, 
akik semmi eszközt nem átallották igénybe venni, csakhogy egy bizo
nyos ártatlan fiatalembert behálózzanak. Viszont szó esett jobb sorsra 
érdemes, leginkább vagyonos leánykákról is, akikre házasságszédelgő, 
érdekházasságra spekuláló ficsurak vetették ki a hálót, még hozzá olya
nok, akik kötelesek havonként bizonyos összegeket fizetni elzüllött cse
lédlányoknak törvénytelen gyerekeik után, Igy, hősies magatartású és 
emeltfejű urakról, hogy részegesek és idegen semmirekelők, puritán jelle
mű családapákról, hogy részegesek és idegen szoknyabolondok, egyálta
lában nem válogatósak, tisztes urihölgyekről, hogy fajtalankodók és 
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piszkosaik, szende -leányzókról, hogy könnyelműek és álnckok. 
Mondhatnám, a tisztes polgári aikovok drapériáit igy szaggatta a 

suttogás és a hirkeltés, igy váltak romhalmazokká a tündöklő polgári 
otthonok, igy hevert szivenszurva e suttogások nyomán a becsület, a 
tisztesség, a tekintély és az erény. Mindezek a hirkeltések természetesen 
csak a mi világunkat zavarták, értelmetlenül állottunk a kósza hirek és 
a, látszólagos valóság között, Míert dacára kavargó szemétnek, ülepedő 
pornak, álnokságoknak és utálatosságoknak, a világ állt, élt és terébe* 
lyesedett. Ha hajlamosak lettünk volna a csodálkozásra, leesett volna 
az állunk, ha látjuk, hogy a részeges hirnek, fajtalankodásnak, becste-
lenségeknek, áincfcságGiknak örvendő urak, hölgyek, ficsurak és kisasz-
szonyok teljes díszben élik mégis világukat, billegetik magukat és per
getik pálcikájukat ügyes kezeikben. Egyszerűen leesett volna az állunk, 
ha láttuk volna, hogy azok a polgárok és polgárasszonyok, akik napok
kal előbb kiterítve heverve az erkölcs és a becsület ravatalán, most tel
jes éietvidámsággal penderülnek elénk és ahelyett, hogy hamut szórva 
fejükre elmúlásról, fcünhődésről, remetéskedésről és önemésztésről ten
nének tanúságot, mintha ez lenne a világ rendje, mintha ez lenne a tör
vény ezen a világon, legteljesebb nyugalommal folytatják, ahol abba
hagyták, a holdról, a napsugárról, virágokról és tisztességről szóló cse-
vegcueiket. 

Néha a ház barátainak botrányos dolgairól is értesültünk. Mert szép 
számban voltak barátai a háznak, akik rendszeresen vagy kötelező tisz
teletüket kifejezendő, akár a darvak vagy tavaszi fecskék, megjelentem. 
Mi, gyerekek bizony eleinte sckszor restelkedtünk, ha szembetaláltuk 
magunkat olyan hölgyekkel, urakkal vagy kisasszonyokkal, akiknek dol
gairól eljutott fülünkbe egy-egy sötét suttogás, azt hittük, hogy menten 
megnyílik a föld és abban vagy ők vagy mi elsüllyedünk. De szó sem 
volt arról, hogy felforduljon a világ. Azok a kisasszonyok, akik egy hét
tel előbb még lehányták magukat a bálon, egy hét múlva uj toalettben 
•lejtettek végig az uccán, fogták kecses kezükbe a teáscsészét nevelő 
nagyanyám házizsurján vagy nyekergették a zongorát, nyakukat az ég 
felé emelve kifordult szemmel, mint akiket hasgörcs gyötör.. Méltóságtel
jesen éiikeztek nevelő nagyanyám házába ezek a vendégeskedő urak, höl
gyek, ficsurak és kisasszonyok, botjukat a sarokba támasztották, kalap
jukat feltették a fogasra és illendően bekopogtattak, ahol már zsibon
gott a társaság. 

Mi, gyerekek, szemlesütve fogadtuk a vendégeket. Irtózatos módon 
szégyeltük magunkat, nem tudtuk hová tenni fejünkben ezt a világot, 
még csenevészek voltunk testileg, lelkileg, nem veszett ki belőlünk a 
jobb érzés és szó szerint vettük az igazságokat. A legtöbb, amit megte
hettünk, hogy húzódzkodtunk a hölgyek és kisasszonylányok csókjai 
elől, hogy durcásan elfordítottuk fejünket, ha egy-egy méltóságteljes ur 
vagy gáláns fiatalember megcirógatott, biztosítva mélyen zengő baw-
tonján, hogyha felnövünk, mink is lehetünk olyan kitűnő férfiak, mint 
ők. Ami körülöttünk forgott, akár egy szédületes karruszel, ez az egész 
polgári világ, eleinte csak keserű illuzióveszteségek árán volt számunk
ra kibírható. De lassan beletörődtünk, megszoktuk a világ e tébolyító 
rendijét és nemsokára már arra is vállalkoztunk, hogy helyes ruhács-
kánkban mi hordozzuk körül a szendvicsekkel teli porcelán és ezüst tá
lakat a valanrkor pokolinak minősített gyülekezet előtt. Hovatovább-
arra is szívesen vállalkoztunk, hogy végigjárjuk Húsvétkor a ház isme
rőseit, bekukkantsunk rosszhírű oroszlánbarlangjaikba, meglocsoljuk a 
bozzánk hasonló korú, nyilván gonoszságokban, utálkozásban és szemfor-
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gátasban velünk egyöntetű kisleánykákat, zsebrevágjuk ócska ajándék
tojásaikat, amiket, ha nem nyerték meg föltétlenül tetszésünket, mar 
mindjárt a ház falához csapkodtunk alávaló becsmérlések kíséretében. 

így, lassan, ha félszeg formákban is, ha hasonlatosan is a törpékhez, 
akik kínlódva igyekeznek megeleveníteni egy felnőttek számára irt 
színdarabot, mégis csak beleilleszkedtünk ebbe a ipolgári világba. Legjobb 
uton voltunk, hogy magunkévá tegyük környezetünk ócska előítéleteit, 
hogy magunk is suttogóra fogjuk hangunkat, ha hasonszőrű gyerekek 
társaságában e világ dolgairól szó került. Kezdtük aszerint megítélni 
az embereket, hogy mi a foglalkozásuk, milyen házat bérelnek vagy bir
tokolnak, kik a rokonaik és ezer eféle szamárságok alapján. Kezdtük ko
molyan venni és elfogadni ezt a világot, magunk is keresve benne a meg
illető helyet. Titoktartókká váltunk, akár a cinkosok, ne adj isten, hogy 
eljárt volna a szánk idegenek előtt ismerős házak ocsmányságairól. Mi 
magunk is billegve igyekeztünk átvágni az uocák sarát, magasra emelget
ve lábszárainkat, mint ahogy azt példa után elsajátítottuk. Tehát a leg-
reményteljesebben fejlődtünk, szüleink és tanítóink örömérc, nevelőink 
dicsőségére, akik nyilván ugy tekintettek ránk, mint a jövő ígéretére és 
boldogan hitték szivükben, hogy fáradtságuk e világon nem marad di
cséretlenül, a másvilágon pedig jutalmazatlanul. 

AZ AMERIKAI TÁRSADALOMTUDOMÁNY ÉS ROOSEVELT 
TÁRSADALOMALAKITÓ KÍSÉRLETE 

Irta: HORT DEZSŰ 

„Mindem joggal megállapithatjuk, hogy nincs fontosatob tennivaló 
mai éfetüiilklben, mánt a tudományos szociológusé.'' (Oh. EHwood) 

Az amerikai Egyesült Államok szellemi történetében a kilencszázas 
évek körül kezdődik az a rendkívül jelentős fordulat, hogy a tudományos 
gondolkodás — az angolszász lélek tárgyilagos tényszeretetével s a 
„pragmatizmus" közvetlen célbanézésével — „a társadalom" nagy prob
lémája felé fordul: szociológiaivá lesz. 

E fordulat három nagy gondolkozó nevéhez fűződik: 
Az első — talán a legnagyobb, de mindenesetre a legegyetemesebb 

hatású John Dewey, a világhírű Demokrácia és Nevelés szerzője. A má
sodik Charles Horton Cooley, aki már nem mint egyetemes pillantású 
pedagógus, hanem mint szociológus . — i kimondottan, módszeres öntuda
tossággal, mint szociológus szerepéi. És végül <—> persze last but not 
teást: csak az időrendben, de egyáltalán nem az értékrendben végül: 
Thorstein Veblen, a Columbia Egyetem skandináv emigráns szülőktől 
származó közgazdásza, az amerikai szellemi élet egyik legsajátosabb é s 
legnagyobb hatású egyénisége. 

John Dewey a legöregebb a három közt és ma is élő, a mai lélek zse
niális ismeretével szervezte át az óceánltul nevelési elveit. 

Dewey alkalmazott pragmatizmusa szerint a tudás, de az egész lel
kivilág is a külvilág kérdéseire adott feleletek öntudata s ezzel „a cselek
vés irányító eszköze". Mert minden emberinek az a hivatása, hogy az 
egyéni cselekvéseket összhangba hozza a külvilággal: a dolgok és embe
rek hogyanjával és cselekvéseivel. Mert ha az egyes cselekszik a világ
gal: a körüle levő dolgokkal és emberekkel szemben, ezek visszacse'lek-


