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ISKOLA AZ ERDŐBEN. 
Írta: SZŐKE SÁNDOR, Berlin. 

Sűrű erdő közepén, a zöld pázsiton elhelyezett primi- 
tív padokon ülő gyereksereg figyelmesen hallgatja a tanító 
előadását. Csengetyű szólt lányok, fiúk felugrálnak 
helyeikről és örvendezve futnak beljebb az erdőbe. Az 
egyik rész ásót, kapát kerít magának és földvárat épít, 
másik csoport a fákra erősített hintákkal mulat, vagy 
fogócskát játszik. Sápadtképű leánygyermekek kipirul- 
nak a testmozgással járó különböző játékokban. Éneklő 
gyermekcsapat – fiúk, leányok vegyesen – teli tüdővel 
szívja be a balzsamos levegőt. Akik elfáradnak, lefek- 
szenek a puha fűszőnyegre pihenni. Időnként be-beszalad 
a gyerekhad egy házikóba, ahol kis bögrékben annyi tejet 
kap mindegyikük, amenyi jól esik. A friss, tápláló tej 
felhörpintése után pedig újra szaladnak az apró emberkék 
az erdő mélyébe. – Bizonyára az  egészség tanyája ez» 

Pedig az „egészség tanyájára”„ nem vesznek fel 
egészséges gyereket. A körülbelül száz futkározó gyermek 
valamennyije vagy nagyfokú vérszegénységben, vagy szív- 
bajban szenved, vagy tüdőbajos, vagy pedig skrofulotikus. 
Ε beteg gyermekek a nagyváros poros levegőjében és a 
túlzsúfolt iskolatermekben, betegségeik teljes kifejlődésére 
e legalkalmasabb környezetben, feltétlenül elpusztulnának. 
A természet gyógyító ereje következtében azonban a nagy- 
városnak kiválasztottan legnyomorultabb és legremény- 
telenebb satnyaságai is  teljesen   átalakulnak:  egészségei 
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színt kapnak, súlyban gyarapodnak; kedélyük élénkül, 
szellemük üde lesz. Az erdőiskola csodát művelt. 

Az erdőiskola áldásos intézménye sok európai nagy- 
városban, illetve szomszédos erdeiben található. Ezek közül 
a legmintaszerűbbek egyike a Berlinnel határos Charlot- 
tenburgban lévő erdőiskola, amely mintegy négy esztendeje 
működik teljes sikerrel. 

Maga az intézmény nem új. Japánban már régóta 
küldik a testileg gyenge fiúkat erdőben felállított iskolába. 
Svéd- és Norvégországban, valamint Svájcban, nemkülön- 
ben Angliában rendkívül nagy számban vannak erdőisko- 
lák; kisebb számban találhatók Franciaországban és 
Amerikában. 

Az erdőiskolának célja azoknak a gyermekeknek 
tanítása és nevelése, akik testi okból szellemileg a közönsé- 
ges népiskolákban nem tudnak kellő eredményt felmutatni, 
természetesen csak abban az esetben, ha a növendékek 
olyan ú. n. nagyvárosi betegségekben szenvednek, amelyekre 
a friss levegőn való huzamos tartózkodás és sok mozgás 
üdvös hatással lehet. A kiválasztást rendszerint a tanító 
pedagógiai és az iskolaorvos egészségi szempontból esz- 
közli és azok közül a tanulók közül, akiknek a nagy· 
városi iskolából való kivétele mindkét szempontból szük- 
ségesnek mutatkozott, választja ki az erdőiskola orvosa 
azt az aránylag kis létszámot, amelyet az erdőiskola 
befogadhat. Természetesen nagyon sok e jótéteményre 
szoruló gyermek nem részesülhet ez intézmény áldásában, 
minthogy ezek az iskolák, sajnos, mindenütt sokkal, sok- 
kal kevesebb gyermek befogadására vannak berendezve, 
mint amennyire a nagyvárosoknak különösen szegény 
rétege által felnevelt satnyaságok tömege megkívánná. 

Így a charlottenburgi erdőiskola az iskolaorvosok és 
tanítók együttes véleménye alapján az erdőiskolába valók- 
nak állandóan csak mintegy hetedrészét veheti fel. £ kis 
számot azonban, lehet mondani, megmenti a pusztulástól 
A gyermekek rendszerint három hónapot (az orvos rende- 
letére több, esetleg kevesebb időt) töltenek az erdőiskolá- 
ban; ez alatt az idő alatt egy gyermek átlag 3½ kilót 
hízik.– 

Ε szép eredményt az iskola okszerű berendezésével, 
a helyes orvosi felügyelettel és természetesen elsősorban a 
természet éltet adó erejének igénybevételével érhetik el. 
Hogy a természet ereje milyen sikerrel győzedelmeskedik 
a gyermekeket pusztító kórokon, bizonyítja az, hogy 107 
gyermek közül a három hónapi iskolaidő tartama alatt 
csak 2-nek állapota rosszabbodott, 32-é változatlan maradt, 
48 gyermek állapota határozott javulást mutatott és 25 
közülök teljesen meggyógyult A 107 gyermek közül 
vérszegény volt 34 (23 leány, 11 fiú), szívbajos volt 14 
(9 leány, 5 fiú), tüdőbajos volt 21 (8 leány, 13 fiú) és 
skrofulotikus volt 38 (18 leány, 20 fiú). 

Az iskolát Charlottenburg város tartja fenn és meg- 
alapításában a német nőegyesület tevékeny részt vett Az 
intézményt megalapítása óta a legkülönbözőbb hatóságok 
és egyesek állandóan rendkívüli támogatásban részesítik. 
A villanyos társaság néhány teljesen szegény gyermek 
részére szabadjegyet, a többi növendék részére pedig rend- 
kívül minimális árért bérletet adott. A bérletjegyek nagy- 
részét a város fizeti. A tanításért és – minthogy a gyer- 
mekek reggeltől estig az iskolában vannak – az élelmezésért 
 

a szülők vagyoni viszonyaihoz képest nagyon csekély 
összeget fizetnek; a teljesen vagyontalanoknak ezt is elen- 
gedik. A városnak az iskola létesítése 21.29686 márkába 
került és fenntartása is nagy összeget emészt fel. A városi 
tanács időről időre referáltat magának az iskola állásáról 
és a szükséghez képest újabb beruházásokat eszközöl, sőt 
e hóban tartott ülésén elhatározta, hogy az intézményt 
kiterjeszti a továbbképző iskolák (a mi polgári iskoláink) 
számára is és már 1910 húsvétján Grunewaldban meg 
fog nyílni a második erdőiskola, amelynek létesítéséhez a 
városnak egyik gazdag házaspárja kerek 100.000 márká- 
val járult hozzá. Ezekből a szárazon elmondott adatok- 
ból sokat tanulhatna a magyar társadalom és a városi 
igazgatás! 

Az „iskola” berendezése igen egyszerű. A Grunewald 
közepén egy hektárnyi erdőrészlet magas dróthálóval van 
bekerítve: ez az iskola területe, amelyet az erdő tulajdo- 
nosa potom árért adót át a városnak az iskola céljaira. 
A sűrű fák között alig lehet észrevenni az iskola zászlós 
bejáratát, amely felett nagy betűk hirdetik: „Wald- 
schule-Charlottenburg”. Ha a felírást nem látnók, el sem 
hinnők, hogy „iskolába” lépünk be. A sűrű, lombos fák 
alig engednek helyet az iskolabarakk épületeknek, amelyek- 
ben rossz idő esetén tartják az előadásokat. Az igazi elő- 
adási hely lombos fák alatt felállított néhány asztalból és 
padból áll» Ugyanitt étkeznek is a gyerekek. Az ískola- 
barakok világos, nagy termek. A lehetőség szerint azon- 
ban a növendékek az iskolatermeken kívül tartózkodnak, 
noha a napi átlag kétórai tanítást még el lehetne viselni 
a szellős szobákban, ahol túlzsúfoltságról nem lehet szó, 
lévén legfeljebb 20-25 tanuló egy osztályban. Az iskola 
– a népiskolák beosztásának megfelelően – hat osztály- 
ból áll; a növendékek 6-13 évesek. Leányok és fiúk 
együtt tanulnak, együtt játszanak és e koedukácíós rend- 
szer a tanítók véleménye szerint igen üdvösnek mutat- 
kozott úgy a tanulás, mint a viselkedés szempontjából. 
A fiúk és a lányok egymás előtt restelték, ha nem tud- 
ták a leckét; a lányok bátrabb fellépést tanultak a fiúk- 
tól, viszont ez utóbbiak társnőik nagyobb tisztaságáról ég 
rendszeretetéről vettek példát. 

A gyermekek naponta reggel 7 (a hidegebb idő be- 
álltával 8) órakor érkeznek az iskolába, ahol meleg leves- 
ből, vagy vajas kenyérből álló reggelivel fogadják őket; 
majd megkezdődik a tanítás. Minden félórái oktatás után 
legalább 5 percnyi, minden egész órai tanítás után pedig 
minimálisan 10 percnyi szünet van» A tanterv a nép- 
iskolai anyagnak a legszükségesebbre és leghasznosabbra 
való korlátozása. A tananyag korlátozása dacára a növen- 
dékek az iskola elhagyása után rendszerint ugyanazzal az 
osztálylyal haladhatnak tovább, amelyet elhagytak, sőt 
a népiskolai tanítók egyhangúan konstatálták, hogy az 
erdőiskolából visszakerült növendékek előmenetele kifogás- 
talan« Az erdőiskolában előadott tananyagban főszerepet 
játszik – mint az összes német iskolákban – a vallás- 
tanítás, írás-olvasás, számolás és éneklés. (A német állam 
minden népiskolai tanítótól megköveteli, hogy valamely 
hangszeren legalább annyira tudjon játszani, hogy a gyer- 
mekek énekét kísérhesse.) Az erdőben való tanítás főrésze 
délelőtt folyik le. Délelőtt 10-kor és délután 4 órakor a 
gyermekek tejet kapnak (ahány pohárral akarnak),  ½1 
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órakor ebédelnek és ½7 órakor – elmenetelük előtt – 
vacsorát kapnak Alig lehet elhinni, hogy e kitűnő ellá- 
tás mellett a városnak egy-egy gyermek naponkinti élel- 
mezése átlag mindössze 50 pfennigbe (nem egészen 60 
fillérbe) kerül. 

Az ebéd utáni kétórai kötelező alvási időt kivéve, 
a gyermekek a tanítási időn kívül 4 tanító és 1 tanítónő 
felügyelésével szabadon ugrándozhatnak az erdőben – a 
drótkerítésen belül. külön munkaterem van, ahol hosszas 
iparágakat sajátíthatnak el azok, akiknek kedvük van 
hozzá. A fiák szép asztalosmunkákat, a lányok kézi- 
munkákat készítenek, mikor a játékot megunták. Vala- 
mennyien sokat tornáznak, sőt a fagy beáltával külön 
korcsolyapályájuk van. Az árokásást akkor persze fel- 
váltja a hóemberkészítés és gumilapda helyett hólapdával 
csatáznak a gyermekek boldogan, gondtalanul. 

A hangos, pajkos életnek az esti harangszó véget 
szakít és a gyermekek hazamennek: e vidám sereget 
elnyelte a nagyváros. A nedves falak között, fülledt 
levegőben, rendszerint túlzsúfolt szobába töltött éjszaka 
bizony nagyon lerontja azt az üdvös hatást, melyet a 
szegény gyermekekre az erdőiskolában való tartózkodás 
gyakorolt A hatóságok ezért újabban „iskola-szanató- 
rium” létesítésén tanakodnak, ahol a környezetükre ártal- 
mas beteg gyermekeken kívül az erdőiskola növendékei 
éjjeli szállást is kapnak. 

Íme, a németek már e valóban szép szociális beren- 
dezés tökéletesítésére is gondolnak; nálunk vájjon mikor 
veszik tervbe Budapest környékén (nincs város, ahol akal- 
masabb hely volna erre, mint fővárosunk) erdőiskola 
létesítését? És ha majdan tervbe veszik, meddig tart ná- 
lunk valamely üdvös terv megvalósítása?. . 




